
קסזממונות

1  ירושלים דיןבית
 יוחסין  ולבירור ממוטתלית

 חולה לנכסי אפוטרופוסמינוי
 ש21א-סא מס' ממונותתיק

הנידון

 מרן בהוראת הדין לבית פנה שמש, בבית חרדית שכונה רב שליט"א, פרלשטייןהגרש"ז
 יש החולה. בעלה נכסי על כאפוטרופסית ש' הגב' את למנות כדי שליט"א אלישיבהגרי"ש
 עד זמני מינוי דין עפ"י הדין בית ע"י למנותה הרב  מבקש וכעת חוקית, אפוטרופסות מינויבידה
 לעשיית דין לבית לבעלה שירי החובות את למסור שתוכל כדי שביעית, מוצאי של ר"האתרי

 והראויים. המוחזקים בעלה נכסי את מפרטת היא כדין.פרוזבול
 מעולם נתבעה לא היא לדין.  ונשמעת וחכמה נאמנת והיא עצמה, של נכסים בעלתהאשה
 מימיה. דרבנן בלטותא  נתחייבה  ולא  ממוניותתביעות

 דיןפסק

  תשס"ב. תשרי ג' יום עד זמני  כמינוי מ', מר בעלה נכסי על כאפוטרופסית ש' הגב' אתממנים

 כדלהלן. המינוינוסח

 לט סי' שבעה הנחלת עפי'י המינוי שטרנוסח

 סחידית קסילס יכ ~h"us5 פרלמטיין סגרם"ז מל פנייתו 6ת וקבלנו סוינ6 כחול דינ6 כי תלתךנמותג
 לו ולימנו דינך כי לעיינו וסבתך ככמין, % ויק מתקטר, וקינו חולם מ' מר 5טר ממם, ביתכרמת

 5פוטרופום דלסוי טכ6 דלית חזינ5 וכל כשכיו, וק6יס ליס וזכי פינס כסדי דינ6 דממתעי5פוטרופומ
 קכלס ול6 זיגי דטמעס וחכימא וג6מכת סי6 מעלייתך ל6יתת6 עלים ום6לנו וחקרנו ם', סגכ' קסתורק
 ימי עליס ל6מכויי יפש כי"ר ככח רסות5 לס יסיכנ6 יין כית ולנמנו ככן מיומוסי, דרבנן טמת6עלים
 כסס  ככ"מ ומטלטלין מקרקע ומוחזק כרמוי ופירותיו נכסיו ותכנים כזכותיס ותספוך ליס ותיזכימ',

 טמת5 ומן וערעוריס טענות כל ומן גזירתך ומן מכועת6 מן דינ6 כני 6ותס ופטלינו כלרכיו.ולמיקס
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 ~כ' ומתמנו כתכנו h)D)b3 דמוי ומס כדרס וכין כי"י כין כיד מכל לס דסנעלת כל ומן דלטות6פתק6
 זס מינוי תוקף כו'. טנעסס ומס לחוכס כין לזכות כין כידם דימח6 וליס כמולס, דכעלס 6פוטרופוםמנ"ל
 וקיים. מריר סכל וטתיס. ומסיס מקות וטבע ללעיס ס' מנת תטרי לחרט ימיס טלטס כם3ת תמיטי יוסעד
 ולתת. מטיס מקות מכס 6לפיס ממסת טנת 5%h לחדט יוס ועטריס תטעם כטפת, סני יוס כ6עס"חוע"ז
 דומב חיים שמואלנ-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 לאפוטרופוס. אשה ממנים האםא.

 בי"ד. בה שאין בעיר הדין ומה אפוטרופוס, למינוי  חשוב בי"ד צריר האםב.

 דעת. בן כשאינו לגדול אפוטרופוס ממנים האםג.
 לפרוזבול זקוקים האם אפוטרופוס, להם למנות כדי אביהם דין שבית להם והדומים קטניםד.
 פרוזבול. עריכת בלי גם לבי"ד מסורים שחובותיהם או חובותיהם, ישמטו שלאכדי

תשובה

 ודייק ולטרוח. ולכוץ פ6ת דרכן 6ין ופרסיי וכו'. נטיס 6פוטרופסין עוסין 6ין 6: נב גיטין כגמ'א.
 טנמ65 כמו ממיס כעלת וסיף כטוכ ונותנת נוטלות זו ט6טס טידוע דסיכ6 מרפ"י דמטמע ר5 סי'מכ"ח
 6ין דמדינ6 מסמע דסכותכ סכסוגי6 6ל6 לכתחילס. 6ף 6ותס למעמיד יכולין מקיט, יותר 6ףלמעמיס
 נכיס על 6מד טעם כתכ ר5 סי' כטור 6מנס לסדיק. סם תוס' וכ"כ עיקר, כל 6פוטרופום 6טסמעמידין
 ל6 6טס דסתס לטור רס"ל טס n"so וכיקר מעכירות. על מ"ודין כחזקת טסן וע"ס וקטניםועכדיס
 bS 6פוטרופום ממנין v"~s 6ין כת3: ס"ו פ"י נמקת וסרמכ"ס לנפטם. סיתיר6 ומוריץ מע"סעדיפ6
 מלטון טמסמע "ס מכ"ח ודייק סעכירות. על חסוד כחזקת טסו6 ע"ס ול6 קטן ול6 עכר ול66טס

 כרפ"י. ah כסטור, 1ל6 וכו', 6טס ל6 6כל סעכירות, על מטור ע"ס טדוק6סלמכ"ס
 טו 6ות סגס"ט ר5 מיי תו"מ ככגס"ג כתכ 6פוטרופום, לסיות סערכ6ות ע"י נתמנתס כככר 6טסהמנס
 מדין ט6ס ת5ס סי' לסריכ"ם ו6ף קייס, ומינויס קיימיס דמעסיסס הכס, סי' גל6נטי מסר"ס טו"תכטס

 ממניס בי"ד ט6ין מיינו דינך, דמלכות6 דינה כוס 16מריס 6ין ל6פוטרופום 6סס למנות הפטרסמיקות
 דיון כנידון לפי"ז קיימיס. מעסיסס כערכ6ותיסס 6ותס מינו 06 6נל דמ%ות6, ויש מסוס6ותס
 למנותם מבי"ד טסכקטס ש מס קייס, מינויס כיסמ"ט, מטעס 6פוטרופום טל מינוי קכלס ככרטס6"ס
 סטכיעית. תטמטם טל6 לבי"ד סתומות מסירת ופורך ימיס, לכמס זמני כקוטן רקסיתם



קמטממונות

 יעל טכתכ ז' מעיף ר"5 מימן סערוס"ם מלטון מזוייק סכך טליט"6 וויים סגר"י הדיין ידייי סרקני)וסור
 מכו6ר וסרי ע"כ, נקמן, 6דס 6חרי כודקין 6ל6 רב לזמן 6פוטרופסות לסנסיג לסמוך למסר 6י 6לוכל

 6טס(. גס ממנין דירן כגוונך זמני דלמינוימדוריו
 עיר ככל מממונין דיינין ודוקך 6, מעי' ר5 סי' כטו"ע כרמ"ד סוכך ו, סי' פס כלל סריסם כמו"תב.
 6נטיס מלומה כל לSJb 6 ליתום, 6פוטרופום למנות למס ים יתומיס טל וכיסס טסן סדור גדולי 6וועיר

.hnSD~פרטיי ועיי"ם ע"כ. הן. יתומיס סל לכיפן זינו וכיח י"ג 6 לז כח"ק כמ"מ ז ס"ק כסגריך וכתם 
 דור הככל וסמסוכיס סקכועיס דיינים טס כמקירי וכ"כ חמור. כ"י וינו וצית סוס דנםי6 ר"ג נקטלסכי
 .ודור
 ס3י"ד ממרקסטס מר"מ כסס סם כ"ק כסמ"ק כתב קטן, ככפר 16 קרוע כי"ך כס ם6ין כעיר דמויוסיכך

 דידן כנידון ולפיכך נוס(. מכםתפק לס סי' ח"כ טמו6ל כני מו"ת )ועי' לכיסן מן ממן מקוס ככלסקכועיס
 כירוטליס. סקכוע לבי"ד h"u~St סגרים"6 מרן ע"י סופנם קצוע, כי"ר מס ם6ין ממם פכית נרססחולס

 וחרם דטוטס 6, קיג ויצמות 6 מח כתומות עפ"י כו סעי' ר5 סי' ותו"ע סיח פ"י נתלות סרמ3"ס כתםג.
 קטנים כין סכדל טים ק% סי' 6לםיך מסר"ס כמו"ת ודייק אפוטרופוס. למן ומעמידין כקטנים סןסרי

 לסס למעמיו דין 3ית מייכיס 6פוטרופום 6כיסס מינם לoh 6 דכקטניס דעס, 3ני ם6ינן%דולים
 יראו. 06 כעלמך כמלוס hbb מיוכ ורך אמרו ל6 יעס 3ני תלינן כגדוליס 6כל6פוטרופום,
 ו6ף 6פוטרופום. לו למנות בי"ד על מ5וס ככס"ג ססניכס, עם מתקטר והיכו ל"ע מ% מס3עלוכנידוננו
 סנים 06 מ"מ 6, לט כ"מ עי' לעולס, כנכסיו היעסוק 6פוטרופום לו ממנין מקין מכרח דעמ 3ןכגדול
 זס כנידון 6ף וכו'. וכומר וקומר אפוטרופוס לו ומעמידיס לנכסיו יורדים הי"ד ל53ור וענכיס לקמוראמס

 אפטר סיס דעת כן סים oh 6ף טכיעית, כמו65י ספרוזכול ל5ורך כלכד זמני סו6 ס6פוטרופוםממינוי
 6פוטרופום למנות דין כיח על מאוס ס6ס כוס לעיין דים bSh דעת. כן כם6ינו כ"מ 6פוטרופום,למנות
 צית על מלוס 6ין כזס מ63ופן 6ו מוקי, 6פוטרופום למתמנות כדי לערכאות ס6מס פנחס %ן כטקודסגס
 לסר3ס נפ"מ 3ו מים 6פוטרופומ מינוי דט6ני ונרמס לערכאות. מהלך מי כדין כענין, לסמערכוין

 סיסים כדי Or סרי לערכ6וה, האמס פנתס 06 גס וע"כ , לו מועיל מערכאות מינוי טרק חוקייםעניניס
 למינוי מלכתי תוקף לקבל כדי לכי"ד לפנות זכותם 6ת 3כך 5יכדס ול6 עניניס, ל6ותס חוקי תוקףלה
מלס.
 כר רמי תני וכן פרומ3ול, 5ריכין 6ין יתומין סמו6ל 6מר יסורס רכ 6מר 6: לז וד"ק 6 לז גיטין כגמ'ד.
 5ריכין 6ין סס ככ"ק ופריטי יתומין. מל 6כיסן דינו וכית דר"ג פרומכול, 5ריכין 6ין יתומיןחמ6

 כזכותייסו, ל6פוכי עלן ורמי 6נן, ריתמי ידייסו ד6נן פלסן, לחום טכיעית מסמט ל6 דכל6"ספרוסכול,
 סל גופו וזמו מסמיטין, 6ין בי"ד מל טטרותיו סמוטר ותנן דמי, לכי"ד כמסורים טלסן פטרותמלכך

 דכות3ין למימר 6יכ6 מ6י ע"פ מלוס סקסו טס ו3תו0' וכו'. סדיינין ופלוני פלוני לכס מוסרניפרוזבול
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 קרקע הכמיס לו מקנים קרקע ללוה 6ין ו6פי' לכי"ד, מסור o~5a סחוכ כ6י5 דהוי וי"ל פרוזבול,עליה
 מקרקע. על bSb פרוזכול כותביס ט6ין סיתומיס, תקנתכטכיל
 גדולים 6כל רמו, דינך sh~ דינייהו וכל נינהו, דעה כני דלקו קטניס יתומים דדוק6 טס הנ"יוכתב
 ד5פמידו תינסו כחכו ל6 6י פרוזכול למיכתב דיכלי וכיון כעס, כני פסס עכייס וכן ניגסו, דעלמ6כלנמי

 6ות ~יל עי' 6פוטרופום, לו כממניס קטניס כיתומיס דדינו דעת כן ט6ינו מי דה"ה ונר6ס5נפט"סו.
 ויתרפק לסחר 6ף מהני פרוזכול עטס 06 ממ"מ bSh פרוזכול, ו5י"5 דמי, ~י"ר כממוריס חוכותיוג,

 מהגי פרוזכול, ס5פוטרופום למס עטס ד6ס קטניס לענין קלה O"D דוד ככסך סכתנ כמו , לדעתוויחזור
 סחוכ. קמט % כגו5תס ממיטה ותעכור יגדלו ט5ס זהלענין
 סל6 זמן כל דככה"ג י"ל 5סוטרופוס, טל מינוי מהם וקבלה לערכ5ות פכתה ככר טה5טה דיוןוכנידון
 6ס וע"כ מטופליס, ככר מהנכמיס כיון כענין, להתערב מ5וויס בי"ד 5ין הלכתי, מינוי לקבל לבי"דפנחס
 הכי"ד נכנס הלכתי מינוי לקכל לכי"ד מטפנתס ורנן כסכיעית, גסמטיס החוכות פרוזכול ונתכהל6

 מליט"6. הנרים"6 מרן ע"י הדין לכיח זס לקורך ההופנתה מס ו6"םלענין,




