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  נאמנות השכ"מ|  מתנת שכיב מרע סימן רנה

 1סעיף א

  'יש לי מנה ביד פלוני'

בברייתא וכדאמ' רב נחמן תנא לי הונא כו' ואיפסקא שם הלכתא' כחכמים דאין  פלוגתא דר"מ וחכמים קלח:ב"ב רמב"ם מ

פלוני, שכיב מרע שאומר: יש לי מנה ביד פלוני, כותבין העדים: כך וכך צוה  -ן חוששין לב"ד טועי
אף על פי שאין יודעים אם אמת הוא אומר. לפיכך כשבאים יורשיו לגבות, צריכים להביא 

 וע' רע"א וגר"א שם. ה דעת ר' יונהסימן רה סעי' ועי' סמ"ע שהרמ"ה חולק ועי'  שו"ע. – ראיה

 2סעיף ב

 תנו לפלוני מנה שלו שבידי''

נה לפלוני בידי, אם אמר: תנו, נותנים. לא שכיב מרע שאמר: מ - מימרא דרב ושמואלקעד: ב"ב רמב"ם 
 – שמא לא אמר מנה יש לו לפלוני בידי אלא כדי שלא יאמרו על יורשיו שיש להם ממוןאמר: תנו, אין נותנין, 

 שו"ע.

ולא היה שם חשש הערמה, נותנים אף על  לפיכך אם אמר זה דרך הודאה -מהכרח השמועות  ב"ב פח:רי"ף 
דלא שם דף קמ"ט ע"א כגון שהודה לפני בעל דבר או שהיה כגון ההיא דאיסור גיורא  .שו"ע – פי שלא אמר: תנו

רמב"ם ]פ"ז מטוען ה"א[ מהני דרך הודאה ל כסף משנה  - ם.היה שייך ביה שלא להשביע את בניו שהרי לא היה לו יורשי
דבעי גם להרמב"ם שיודה בפני פ"א סעיף י"ד אפילו בלא אמירת אתם עדים כשאומר כן בפני המקבל, וכדמוכח בסימן 

והטור ]שם סעיף י"ד וסימן ל"ב סעיף י"ד[ שחולקין וכתבו דבעינן שיאמר  כהרא"ש ]סנהדרין פ"ג סי' כ"ד[התובע. ודלא 
 סמ"ע. – אתם עדי

ולא  וכן אם הודה בכתב ידו שכל נכסיו הם של פלוני, הויא הודאה  -טור בשם רא"ש בתשובה 
דכולי האי לא עביד אינש ]רא"ש[ וביאר שם  שו"ע. –לא להשביע את בניואמרינן בכי הא אדם עשוי ש

וה"ה שלא להשביע את עצמו נמי לא אמרינן בכי האי דין זה שם. כפול ש סי' פא סעי' יזועיין לעיל  כדי שלא להשביע וכו'
חת יד המקבל. ואפשר ושם כתב מור"ם בהג"ה דהיינו דוקא כשהכתיבת יד יוצא מת בסימן פ"א סעיף י"זגוונא, וכמ"ש 

דהכא שכתב כן לפני עדים דרך צואה והדבר יש לו קול, ה"ל כאילו הגיע הכתב ליד המקבל, אבל הוא דוחק. וע"ש בפרישה 
 :סמ"ע – ודרישה ]סעיף כ"ג[ שכתבתי הנלע"ד דגם שם מיירי אפילו בלא הגיע הכתב ליד המקבל

 [שטוען שגזל]כשכ"מ אין אדם משים עצמו רשע ב

אחד שציוה לפני מותו שיתנו לפלוני מאתים זוז עבור שגזלו כל כך,  -ח"א סימן ק"ע שבות יעקב תשובת  .א

ודאי  .ואין אביהם נאמן בזהוהיורשים אינם רוצים ליתן באמרם שאין אדם משים עצמו רשע 
 וכ"ש זה שציוה אף שמשים עצמו רשע ויש על זה חבילות ראיות כו',יכול אדם לחייב עצמו בהודאת פיו 

ואין זה משים עצמו רשע בכך כו'.  ולקיים שוב יום אחד לפני מיתתךלפני מותו כדי להצדיק מעשיו 
 פת"ש -

 פת"ש  - והניח בצ"עמסתפק בכה"ג  - סימן רל"אתשובת חות יאיר  .ב

                                                           

 סעיף א1

שכיב מרע שאומר: יש לי מנה ביד פלוני, כותבין העדים: כך וכך צוה פלוני, אף על פי שאין יודעים 
 אם אמת הוא אומר. לפיכך כשבאים יורשיו לגבות, צריכים להביא ראיה. 

 סעיף ב 2

ו, אין נותנין, שמא לא אמר שכיב מרע שאמר: מנה לפלוני בידי, אם אמר: תנו, נותנים. לא אמר: תנ
מנה יש לו לפלוני בידי אלא כדי שלא יאמרו על יורשיו שיש להם ממון. לפיכך אם אמר זה 
דרך הודאה, ולא היה שם חשש הערמה, נותנים אף על פי שלא אמר: תנו. וכן אם הודה 
בכתב ידו שכל נכסיו הם של פלוני, הויא הודאה, ולא אמרינן בכי הא אדם עשוי שלא 

 להשביע את בניו. 
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 קנוניה על ההקדשחשש 

 3סעיף ג

 נאמנות בריא לאחר שהקדיש

אינו נאמן לומר אחר שהקדיש חוב לפלוני  נכסיו המקדיש כל -ממימרא דרב הונא  דף כ"ג ע"א ערכיןרמב"ם 
 שו"ע –עלי או כלי זה של פלוני הוא, שמא יעשו קנוניא על ההקדש. 

 – ואפילו היה שטר ביד בעל חוב אינו גובה על פי הודאתו אלא כדרך שגובה כל בעל חוב -רמב"ם 
 שו"ע.

 ]חזרה תכ"ד בהקדש[ נאמנות שכ"מ לאחר שהקדיש

בשעה שהקדיש כל נכסיו ואמר  חולהאבל  בד"א, בבריא - ונא הנזכרת לעילמימרא דרב הרמב"ם  .א
שאין אדם עושה  נוטל בלא שבועה.אמר: תנו אותה ש לפיכך: מנה לפלוני בידי, נאמן, שהקדיש

ש"מ שהקדיש כל  בגמ' שםדאיתא  שו"ע. –הערמה על ההקדש בשעת מיתתו וחוטא לאחרים, שהרי הוא הולך למות.

לפלוני בידי אין חוששין וכו' משמע דלא אמרו אלא בש"מ אבל בבריא אדם עושה קנוניא וכו' ודרב הונא  נכסיו ואמר מנה
 כסף משנה. –הלכתא היא דהא ליכא אמורא דפליג עליה

י"ל דהתם דוקא תוך כדי דבור אבל אחר כ"ד לא אבל ש"מ אפי' אחר כ"ד ובלבד ד נאמן כל אדםתכ"ד  - ראב"ד .ב

המקדיש נכסיו תוך כדי דיבור יכול לחזור בו ואחר כדי וכן הסיק הש"ך לדינא ד כסף משנה – ששיהא פסוק בענין ההקד
דבור אינו יכול לחזור בו שדין הקדש בזה כשאר דברים לפיכך מי שהקדיש נכסיו ואח"כ אמר מנה של פקדון יש לפלוני 

בעל המאור ב"ב פב. ועי' כסיו ליד הגזבר בידי אינו נאמן שמא קנוניא הוא עושה על ההקדש ואף על פי שעדיין לא מסר נ
 האריך בזה. י' בש"ך שם שע י ונ"י ורי"ף שם ומרדכי סי' תרנג שם. ד"ה ומא

מיד אחר כדי  מיירי שחזר בו כל נכסיו אינו נאמן לומר אחר שהקדיש חובהמקדיש  – מ"עכסף משנה ס .א
ב"ם ויישב בזה השגת הראב"ד ]שם הי"ט[ שהשיג וכן פירש הכסף משנה שם לדברי הרמ ן.עני בעוד עסוקין באותו דיבור

מיירי דהקדישן באופן שאינו יכול לחזור ועי' סמ"ע דעל הרמב"ם וכתב, אם אמר בשעה שהקדיש אפילו בריא נמי ע"ש, 
בו אף אם עמד, דאל"כ קשה הא קי"ל ]סימן ר"נ סעיף י"ג[ כל שאם עמד יכול לחזור בו, אף קודם שעמד יש כח בידו 

 .וליתנו לאחר, ובהקדש ג"כ חוזר בו אם עומד לדעת המחבר לעיל סימן ר"ן סעיף ג' ע"ש לחזור מזה

דהא קי"ל בכל התורה תכ"ד כדבור דמי בר מע"א ומגדף ומקדש  תכ"ד א"י לחזור בואפילו  -עיר שושן  .ב

ור"ע  תודהפא: ד"ה  במנחות 'התוסומגרש והש"ך כתב דמצא בהרמב"ם להדיא כדברי הע"ש וכן משמע בבעה"ת וכ"כ 
תוס' וע'  בב"ק עג.אך הוא תמוה מאד דאשתמיט לכל הני הפוסקים ש"ס ערוך  במנחות שם פ"ז מ"הברטנורה והתי"ט 

ע"ש:  הקדש כשאר דבריםדדינא הסיק הש"ך לד"ה והלכתא ולכן שם ד"ה כי לית ליה. ועי' נ"י ב"ב נח. ור"ן נדרים פז. 
 ך מב"ק עג. ועי' בקצוה"ח ובנה"מ כיצד יישבו קושיית הש"

דלא הוי לא קדושת הגוף ולא קדושת בדק הבית  מהני חזרה תוך כדי דיבור שלנוהקדשות ב –קצוה"ח  .ג

ובסמ"ע סק"ח(, ובנודר לעניים לא אמרינן אמירה לגבוה כמסירה  סימן צ"ה )סעיף א'אלא לעניים וכמבואר בטור ושו"ע 
כתיב )דברים כג, כד( בפיך זו צדקה )ר"ה ו, א(, א"כ לא עדיפא להדיוט ואינו עושה קנין, אלא דצריך לקיים נדרו ומשום ד

 ת.מנזירו

 שכ"מ שלא אמר 'תנו' ואין שטר

לא אמר תנו, אין נותנין אלא אם ]בשעה שהקדיש[ ואם  - בעל המאור ראב"ד בעה"ת רמב"ם  .א
גב אף על . וובלא שבועה שו"ע. – כן היה בידו שטר מקויים הרי זה נוטל מההקדש מפני הצוואה

דלא שייך בזה דשלא להשביע אמר כן שהרי עכ"פ לא יהיה של בניו אלא של הקדש או של אותו פלוני, מ"מ שייך לומר 
דשלא להשביע את עצמו אמר כן כי היה מתרושש בימי חייו, ושלא יקראו עליו יש מתרושש והון רב ]משלי י"ג ז'[, ולא 

 סמ"ע. ]ב"ב קע"ד ע"ב[:לכבוד יהיה לו זה. 

                                                           

 סעיף ג 3

המקדיש כל נכסיו, אינו נאמן לומר אחר שהקדיש חוב לפלוני עלי או כלי זה של פלוני הוא, שמא 
יעשו קנוניא על ההקדש. ואפילו היה שטר ביד בעל חוב אינו גובה על פי הודאתו אלא כדרך 

שעה שהקדיש: שגובה כל בעל חוב. בד"א, בבריא. אבל חולה שהקדיש כל נכסיו ואמר ב
מנה לפלוני בידי, נאמן, שאין אדם עושה הערמה על ההקדש בשעת מיתתו וחוטא לאחרים, 
שהרי הוא הולך למות. לפיכך אם אמר: תנו אותה, נוטל בלא שבועה. ואם לא אמר תנו, 
אין נותנין אלא אם כן היה בידו שטר מקויים הרי זה נוטל מההקדש מפני הצוואה. ואם 

: תנו, אין שומעין לו אלא הרי הוא כשאר בעלי חובות, אם נתקיים אחר שהקדיש אמר
 שטרו נשבע וגובה מהפודה, לא מההקדש. 
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 וכ"פ ש"ך –ו אי אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין ל ה"ה היכא דליכא שטרא בידי' - "ב פב.ב רי"ף .ב

אם אמר שטר היה לו עלי קודם שהקדשתי ונאבד נאמן שהרי אלו רצה היה יכול לישאל על הקדשו )וכן מי שהקדיש ש
ששים לקנוניא שהרי יכול לישאל על נכסיו וגרש אח"כ את אשתו א"צ להדירה הנאה אא"כ הקדישו ע"ד רבים שאין חו

הקדשו( ואם הקדיש על דעת רבים או מסר נכסיו ליד הגזבר או הקנה להקדש בחליפין או שאר קנינים בענין שאינו יכול 
ש. לישאל על הקדשו אינו נאמן ואפי' יש לזה שטר מקוים אינו נאמן בהודאתו וצריך זה לישבע על שטרו לטרוף מן ההקד

נראה מדבריו שאם אמר בתורת הודאה גמורה אף על גב דלא אמר תנו ז"ל: דחה את הרי"ף ו ב"ב פב.  בעל המאוראמנם 
 ולא קיימיה לשטרי'נותנין גם זו טעות הוא ואין לסמוך עליה ואפי' אמר בתורת הודאה גמורה כל היכא דלא אמר תנו 

וכתב עוד הבעה"ת שם שהראב"ד יישב מתחלה  .ואינו גובה מן המשועבדין כמלוה על פהאין נותנין וזה דבר ברור דה"ל 
טור ועי' ש"ך שהאריך בזה מאוד וציין לבית יוסף  -ע"ש.  ודחהדברי הרי"ף דזיוף לא שכיח וקיום שטרות דרבנן ואח"כ 

ובטור להדיא בסי' זה בהקדש כמו ביורשים דאם אמר תנו נותנים אפי' בלא  ס"פ גט פשוט סי' מ"ז ב"ב ברמזי הרא"ש
האגודה ס"פ גט , וכן נראה להדיא מדברי ר"א בן נתן דף קי"א ע"א וכך כתב ב"ב פב. בנימוקי יוסףוכן משמע שטר כלל 

ש"מ שהקדיש נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש ודוקא דאית ליה שטר  פשוט
תנו אין נותנין עכ"ל וכל זה דלא כבעל המאור והראב"ד  מקויים אבל אי ליכא בידו שטר מקוים אי אמר תנו נותנין לא אמר

  ש"ך. - וסייעתם

ואם אחר שהקדיש אמר: תנו, אין שומעין לו אלא הרי הוא כשאר בעלי חובות, אם נתקיים  -רמב"ם 
דטעמיה דלא גרע הקדש מהדיוט דאין יכול לחוב להם  שו"ע. –ש מהפודה, לא מההקדשטרו נשבע וגובה 

 מבואר סוף סי' קיז בהגהה ע"ש שנהכסף מ - בהודאתו

 4סעיף ד

 נאמנות היתומים

 'פרענו'

 שםממהרי"ח ב"ב  ב"ב פ"י סי' מזאשר"י  ד"ה אלא שםרמ"ה ר"י מגאש תוס'  טור בשם רמב"ם .א
מנה לפלוני אמר:  -ממימרא דרבה ש"מ שאמר מנה לפלוני וכו' וכמ' דמסיק עלה כלפי לייא איפכא מסתברא וכו' 

 שהרי לא אמר תנו, ומנין ידעו שחייבים ליתן.מים: פרענו, אינם נאמנים, , ואמרו יתובידי
פירוש, כי אף שהודה אביהם בהודאה גמורה, מ"מ כל שלא אמר להם תנו, רגילין היורשים להעלות על דעתן שמא טעה 

 ונשבעים שבועת היסת שפרעואבל אם אמר: תנו, ואמרו יתומים: פרענו, נאמנים,  ,סמ"ע – בהודאתו
 –שאמר כן בהודאה גמורה ובפני אותו פלוני, באופן דלא נוכל לטעון עבורם דשלא להשביע אמר כן. היינו  שו"ע. –

  ( דב"מ ריש דף י"זדמיא למאי דאמרי' צא תן לו וכו' )בפ"ק וסמ"ע. 
דמאחר דבהודאה  .י"אב רמ"א –בכל ענין נאמנים לומר: פרענו  -טור בשם ראב"ד כרב ישעיה  .ב

 :סמ"ע – הו ליתן לו, מסתמא ידעו דחייבים הם ליתן לו ונאמנים באמרם שנתנו לוגמורה אמר ל

כו', ואפילו היה קטן המוטל  לפלוני קטןשכ"מ שאמר תנו מנה  -בתשובה ]ח"א[ סימן אלף מ"ו,  רשב"א
 ]י"א[:  ד"מסמ"ע  - בעריסה ויש לו אב או אפוטרופוס, נאמן היורש לומר פרעתי להם

 5סעיף ה

 אבינו פרעתיו''אמר לנו 

, ואמרו יתומים: שיש לפלוני בידו מנהשכיב מרע שהודה  - קעה. אלא אי איתמר הכי איתמר וכו' ב"ברמב"ם 
 שו"ע. – ונשבעים על זה היסת.חזר ואמר לנו אבינו: פרעתיו, נאמנים, 

פרעתיו ולא  ומשמע אפילו אמרו דסתמא אמרסתם וכתב דאם אמרו דחזר וא"ל פרעתיו דנאמנים, המחבר  –סמ"ע 
גילה דעתו שאחר הודאתו פרעו, וגם לא חילק בין אם היו עדים בשעה שא"ל שחייב לו מנה 

                                                           

 סעיף ד 4
אמר: מנה לפלוני בידי, ואמרו יתומים: פרענו, אינם נאמנים, שהרי לא אמר תנו, ומנין ידעו 

 ם שבועת היסת שפרעו.שחייבים ליתן. אבל אם אמר: תנו, ואמרו יתומים: פרענו, נאמנים, ונשבעי
 )וי"א דבכל ענין נאמנים לומר: פרענו( )טור בשם הראב"ד והר"ר ישעיה(.

 סעיף ה 5

שכיב מרע שהודה שיש לפלוני בידו מנה, ואמרו יתומים: חזר ואמר לנו אבינו: פרעתיו, נאמנים, 
יו, ונשבעים על זה היסת. אבל אם אמר: תנו, ואמרו יתומים: חזר ואמר לנו אבינו: פרעת

 אינם נאמנים. 
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ולא היו עדים בשעה שאמר פרעתיו, ובין אם היו עדים בשניהן ובין לא היו עדים בשום אחד 
אמרו שא"ל אביהן  ח'[, שכתב שאפילו -שהביא הטור ]סעיף ז'  ר"י ]ב"ב קע"ה ע"א תוד"ה חזר[, והיינו כדעת מהן

שחילק ]שם פ"י סי' קמ"ב[  ולא כדעת הרמ"השעיין בחשבונו ולא פש להן גביה מידי והודאתו בטעות היתה, 
 ט'[ בשמו באריכות ע"ש: -כמ"ש הטור ]סעיף ח'  באלה

 – אבל אם אמר: תנו, ואמרו יתומים: חזר ואמר לנו אבינו: פרעתיו, אינם נאמנים - משםרמב"ם 
דהיינו דוקא בדאמר שפרעו קודם שהודה, אבל אם  בשם ר"י ]שם[בזה כתב הטור ]סעיף ח'[ הקשה ד ובסמ"ע שו"ע.

אמר שפרעו אחר שהודה נאמן אף שאמר מתחילה תנו, והמחבר סתם גם כאן, ומסתימת דבריו משמע דברישא בלא אמר 
 ]שם[: ובסיפא דאמר תנו ס"ל כהרמ"התנו ס"ל כר"י 

 6סעיף ו

, ומת, ומכרו היורשים כל הנכסים, לשמעון מנה לתתמחמת מיתה  צוה -ה בתשובטור בשם רא"ש 
 - פרענוהושלא מצא שמעון לגבות את שלו, גובה מהלקוחות ואין היורשין נאמנים לומר: 

דמסתמא ידעו היורשים דשטר צואה ביד המקבל, ושייך  שו"ע. –כיון ששטר הצוואה יוצא מתחת ידו. 

צואה בידו מאי בעי ]וכ"ש[ דלא חיישינן לקנוניא אם הם מודים שלא פרעו, וטורף  לומר ביה אם איתא דפרעיה שטר
המקבל מהלקוחות כמו בע"ח דעלמא דטורף בשט"ח ופשוט הוא, והטור ]סעיף י"א[ שכתבו, משום סיפא נקטיה, ללמדנו 

 סמ"ע. - דכשאין השטר צואה בידו חיישינן אפילו לקנוניא:

צ"ל דהכא איירי שהודה הש"מ שחייב לפלוני מנה שכתב להיפך ו נ"גסימן רסוף  וקשה מרמ"א –סמ"ע 
לתת מנה משמע  שוןהב"ח הקשה ע"ז דלאך   שם ובסימן מ"א סעיף ג': רמ"אכמ"ש והתם איירי במתנת ש"מ 

מתנה ותירץ דהכא איירי שנתנן הנותן להמקבל שטר הצוואה בחייו דודאי בזה שטר גמור הוא ולעיל איירי בדכתבו לאחר 
 .יתהמ

 האם מותר לעדים לכתוב 'צוואה לאחר מיתה'

ונתנו חכמים כדי שיאמרו ומגו מרעיה אתפטר לבי עלמא  ,מה שכותבין שטר צווא' לאח"מ - ב"ב פב.נ"י 

  ב"י - רשות לכתוב ועשאום במעשה ב"ד שכותבים שלא בשליחות בעל דבר

נו. ואם אומרים שלא פרעוהו, אבל אם אין כתב הצוואה יוצא מתחת ידו, נאמנים לומר: פרע -שם 
 שו"ע. – חוששין לקנוניא :סמ"ע – פירוש, ואף אם אמרו שלא פרעו אינם נאמנים

 7סעיף ז

 לא אמר 'תנו' אך ניכר שדיבר אמת

ראה שהטמין אביו מעות ואמר: של פלוני הם, או של הקדש הם, אם כמוסר  - סנהדרין ל.טור ברייתא 
פירוש, אף שהיה בריא בשעה שא"ל כן, מ"מ אם היה נראה שו"ע.  -; דבריו בלשון צוואה, דבריו קיימים

מדבריו שירא שמא היום או מחר ימות ויגיע לפלוני המפקידו הפסד מזה שיורשיו יסברו שהוא ממון שלו ומשו"ה א"ל 
 :סמ"ע – כן, צריכין לקיים דבריו אחרי שמת וליתן לאותו פלוני המנה

 – הן אחרים הן בניו, שלא יחוסו על ממונו ויפזרו יותר מכדי הצורך הו בעשירואם כמערים שלא יחזיקו - משםטור 

  שו"ע. – , אין צריך לקיים דבריו:סמ"ע

 8סעיף ח

                                                           

 סעיף ו 6

צוה מחמת מיתה לתת מנה לשמעון, ומת, ומכרו היורשים כל הנכסים, שלא מצא שמעון לגבות את 
שלו, גובה מהלקוחות ואין היורשין נאמנים לומר: פרענוהו, כיון ששטר הצוואה יוצא 

אם אומרים מתחת ידו. אבל אם אין כתב הצוואה יוצא מתחת ידו, נאמנים לומר: פרענו. ו
 שלא פרעוהו, חוששין לקנוניא. 

 

 סעיף ז 7

ראה שהטמין אביו מעות ואמר: של פלוני הם, או של הקדש הם, אם כמוסר דבריו בלשון צוואה, 
 דבריו קיימים; ואם כמערים שלא יחזיקוהו בעשיר, אין צריך לקיים דבריו. 

 

 סעיף ח 8
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 נאמנות צד ג'

בא אחד ואמר: ראיתי את אביך שהטמין מעות ואמר: של פלוני הם, או של  - סנהדרין ל.טור ברייתא 
 יכול ליטלם, נאמן; ואם לאו, אינו נאמןהקדש הם, אם הם טמונים במקום שהמגיד היה 

 :סמ"ע – דנאמן במיגו, דהא אילו רצה היה נוטלן ונותנן לאותו פלוני שו"ע. –

מיירי אפילו אם הוא כמוסר דבריו, אפ"ה אינו מוכח מדברי הטור ]שם[ דהאי דינא  -]סעיף י"ג[  פרישה .א
ם אפילו היה יכול ליטלן אין נותנין דאי כמערי נאמן משום דאינו אלא כעד אחד, וגם לית ליה מיגו,

 .לאותו פלוני שאמר מאחר שהוא עצמו אמר שדבריו היו כמערים
 סמ"ע פרישה. –ן במקום שיש לו מיגו אפילו אינו כמוסר דבריו נאמ - :]סנהדרין ח נ"י .ב

 9סעיף ט

 מידע שהתקבל בחלוםנאמנות 

יודע היכן הניחו, ואמרו לו בחלום: כך היה פקדון ביד אביהם ואינו  - סנהדרין ל.ברייתא רמב"ם טור 
וכך הם ובמקום פלוני הם ושל פלוני הם או של מעשר שני הם, ומצאם במקום שנאמר לו 

והטעם  שו"ע. – ובמנין שנאמר לו, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין אלא הרי הם שלו

  מגיד הרב ה – שאע"פ שצדק הדמיון במנין ובמקום אולי לא אמת במה שדימה של פלוני הן

                                                           

ל פלוני הם, או של הקדש הם, אם הם בא אחד ואמר: ראיתי את אביך שהטמין מעות ואמר: ש
 טמונים במקום שהמגיד היה יכול ליטלם, נאמן; ואם לאו, אינו נאמן. 

 

 סעיף ט 9

היה פקדון ביד אביהם ואינו יודע היכן הניחו, ואמרו לו בחלום: כך וכך הם ובמקום פלוני הם ושל 
לו, דברי חלומות  פלוני הם או של מעשר שני הם, ומצאם במקום שנאמר לו ובמנין שנאמר

 לא מעלין ולא מורידין אלא הרי הם שלו.
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  | גר שכ"מ מתנת שכיב מרע סימן רנו

 1סעיף א

 מתנת שכ"מ בגר

הורתו בקדושה, הואיל ואינו  שאיןגר שיש לו בן  -  מימרא דרבא קמט. בעובדא דאיסור גיורא ב"ברמב"ם מ
 ריש סימן רפגחבר פירוש, אפילו בנו ]גר[ אינו יורשו, דאפקריה רחמנא לזרעו שהיה לו בגיותו, כמ"ש הטור והמיורשו 

כך אינו יכול ליתן לו נכסיו במתנת ש"מ, לא כולן ולא מקצתן, שלשון ירושה ומתנה  סמ"ע. -
ב"ב קמט. ד"ה ובתוס'  שו"ע. –. ואם תאמר יקנה, נמצא זה יורש את אביו לגבי יורש אחד הם

ן דהנותן בירושה לא קפדינן אמקבל ונתן לגר אחר במתנת שכיב מרע קנה כיושהורתן בקדוש'  כתבו דאם היו לגר בנים כל
 :ש"ך –

 שו"ע. – ;לפיכך אם נתן לגר משאר הגרים, מתנתו קיימת - בשם רב האי גאון שם ע.רי"ף  .א

דעיקר הטעם לדברים הללו משום גזירה דיאמרו שמא ירושה נתנו לו, וילמדו מזה לעשות כן גם במקום שלא נתן לו 
אם נתן לשאר ישראלים ולא נקט גר אלא לאפוקי אם נתן לגוי דאין מתנתו וכ"ש  ב"י. – ]ב[מתנה, משא"כ בנתן לאחר

 סמ"ע. –בסעי' ג' מתנה ומש"כ המחבר 
תוס'  ב"י בשם רשב"א שם על רי"ף ב"ב ע.ובשם השגת הראב"ד   פ"ט סי' כהב"ב טור בשם רא"ש  .ב

וכן  י"אב רמ"א – .לא יוכל ליתן לשום אדם במתנת ש"מ, כי אם דרך הודאה - שם ד"ה דקא

וס"ל דהטעם דאין במתנתו כלום משום דאין מתנה לאחר מיתה, אלא דבישראל אמרו דהוה מתנתו מתנה . נראה עיקר
דעשאוה כירושה, ובגר דלא שייך למימר דהוה כירושה שהרי לא מצי להוריש לבניו כ"ש דמתנתו אינה מתנה, ומה"ט אין 

 .מרא"ש ורשב"א ב המגידהר – חילוק בין נתנו למי שראוי ליורש]ו[ בין לאחרים

 מצווה לקיים דברי המת בגר

אף על גב, דמתנת ש"מ של גר אינו כלום,  -ז  בשם רמב"ן ד"מ שם ה: ר"ן גיטין סי' שכט מרדכי .א
שם סעיף ב', מ"מ אמרינן בו מצוה לקיים דברי המת, אם הוא בדרך שנתבאר סוף סימן רנ"ב 

 :סמ"ע – ברי המת כי אם שנתנו עכשיו ליד שליש לשם זהלא אמרינן מצוה לקיים דמבואר שם שר"ל ד רמ"א –

 רמ"א בי"א. – חולקין –שם  ד"מב"ב סי' תרל ומרדכי  בתשובהטור בשם הרא"ש  .ב

 מתנת שכ"מ בשתוקי

שתוקי שבשעת מותו אמר בעודו שכ"מ שביתו ינתן לאמו, וכשמת בא ראובן  -סי' שנ"ב תרומת הדשן 
האשה מעידה שמפלוני דלעניין ירושה אף אם והיינו דין גר יש לו ית, ולא היה שום אחר מוחזק בב והחזיק בו

נתעברה משתקין אותו כו', ואפילו אי תפס מפקינן מיניה כיון דלא מהימנא שיירש הוא את פלוני ומשפחתו, וא"כ אי 

ל שנתן במתנת כ ב"ב ע' ע"א הנ"ל לרי"ף ובגר יש פלוגתא, קצוה"ח. – אפשר שיהיה נוחל ומנחיל והרי הוא כגר גמור

שכ"מ למי שאינו ראוי ליורשו מתנתו מתנה, ואף זה נמי דנתן לאמו אינו ראוי ליורשו מיקרי ]כל שאינו יורש מצד אביו, 
ע"ש שהביא ראיה לזה, וגם אם אמרה נתעברתי מפלוני אינה נאמנת לענין שיירש אותו אביו, ע"ש שהביא ראיה[, 

והואיל ואיכא פלוגתא הגר למי שאינו ראוי ליורשו אין מתנתו מתנה,  אפילו נתן פ"ט סי' כההנ"ל ב"ב ולהרא"ש 
ועיין  רמ"א. –ואם שנים מוחזקין חולקין  דרבוותא דיינינן דין המוציא מחבירו עליו הראיה

ומ"ש אם שניהן מוחזקין חולקין, ה"ה אם אין שום  .סוף סימן קל"טברמ"א  הובאוגם  רמ"א. - לקמן סי' רעו סעי' ד
מוחזק דחולקין וכנ"ל, וכ"כ מור"ם לעיל בסוף סימן קל"ט, אלא דחדא מינייהו נקט, וברור הוא כל זה למי  אחד מהן

לפי הסמ"ע שם )דקאי אפלוגת' דלעיל אי שייך מתנת שכ"מ במי שאינו  סמ"ע. – שעיין בתרומת הדשן, ולא כעיר שושן
ר כסברת הרא"ש והיאך חזר וכתב והואיל כו' לכך ראוי ליורשו( קשה דאין זה דרך מור"ם כיון דכבר כתב דנראה עיק

                                                           

 סעיף א 1

גר שיש לו בן שאין הורתו בקדושה, הואיל ואינו יורשו כך אינו יכול ליתן לו נכסיו במתנת ש"מ, לא 
כולן ולא מקצתן, שלשון ירושה ומתנה לגבי יורש אחד הם. ואם תאמר יקנה, נמצא זה 

הגה: וי"א דלא יוכל ליתן לשום  לגר משאר הגרים, מתנתו קיימת. יורש את אביו; לפיכך אם נתן

אדם במתנת ש"מ, כי אם דרך הודאה )טור בשם הרא"ש ונ"י בשם הרשב"א(, וכן נראה עיקר. י"א אף על גב, 

דמתנת ש"מ של גר אינו כלום, מ"מ אמרינן בו מצוה לקיים דברי המת, אם הוא בדרך שנתבאר סוף סימן רנ"ב 

ק דגיטין ור"ן(. ויש חולקין )טור בשם הרא"ש כלל ט"ו ומרדכי פרק מי שמת(. ושתוקי יש לו דין גר )מרדכי פ"

לענין מתנת ש"מ, והואיל ואיכא פלוגתא דרבוותא דיינינן דין המוציא מחבירו עליו הראיה; ואם שנים מוחזקין 

 חולקין )תרומת הדשן סימן שנ"ב(. 
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נרא' דיפה כוון הע"ש בזה ומור"ם המציא נ"מ מדברי ת"ה לדין גר ושתוקי במצוה לקד"ה דיש בו דעות בלא שום הכרעה 
 :ש"ך –אי אמרי' בהו מלקד"ה 

ומשפחתו, אבל עכ"פ נאמנת  דנהי דאינה נאמנת לומר מפלוני נתעברתי לירש אותועל תרומת הדשן  הקשה –]סק"א[  קצוה"ח

כיון דודאי נאמנת לומר מישראל נתעברה מה בכך ולומר מישראל נתעברתי משום חזקה דבודקת ומזנה, 
, ומי שבא מארץ רחוקה מוחזק בישראל ואין דאין יודעין מי הוא היורש שלו סוף סוף יורשין אית ליה

 ודוקא גר דליתיה בירושה כללון דיש לו יורשין, איתיה במתנת שכיב מרע כידאנו יודעין אותו ומשפחתו ודאי 

קשה במ"ש בתרומת הדשן ובפלוגתא דרבוותא כיון דלא תפיס חד מינייהו דינא הוא דחולקין כו', דהא כיון הועוד וצ"ע. 
 .דראובן כבר החזיק בבית אין לך תפיסה גדולה ]מזו[ ואפשר דמהאי טעמא כתב הרמ"א ואם שניהם מוחזקין

, דהא אפילו עדים שזינתה עמו דכאן שאי אפשר להוודע בשום אופן יורשין שלוקצוה"ח קושיית ה תירץ –נה"מ 

מיקרי וכיון דנכסי הפקר ]גמור[ ואי אפשר לבוא לידי ירושה כלל,  הוי כיאוש והפקר גמור,לא מהני לענין ירושה, 
פסק גם במי שית יוסף סי' ג' ועיין בתשובת שבות יעקב ח"ג סימן קע"ה הביא שם דבתשובת שאר ליתא בירושה.

שבא מארץ רחוקה שאין צואתו כלום, והוא ז"ל תמה עליו וכתב, ואולי גם השארית יוסף כונתו אגר שאין לו יורשים, 
 פת"ש. -אלא שבכונה לא כתב גר כו', 

 דה,ותפסה אין מוציאין מי לאמו קודם מותו ליתן מטלטלין שלושתוקי אם ציוה  -סי' ג'  תשובת שארית יוסף

]דאיתא שם מאי שתוקי שמשתיקין אותו מנכסי אביו, פשיטא מי ידעינן  קדושין ע"ה ע"אדאף לתירוץ קמא שבש"ס 
ואשמעינן שמואל דמפקינן מיניה[ היינו דוקא כשתפס השתוקי,  רש"י ]ד"ה דתפיס[אבוהו מנו, לא צריכא דתפס, פירש 

ויודעת שיש לו יורשים, אם ציוה לה  ודעת למי נבעלהאמו שידכיון שהוא עצמו אינו יודע לא מהני תפיסה, אבל 

]סי' שנ"ב[ שמשמע מדבריו שמשוה אותו  הנ"לודלא כתרומת הדשן בנה ותפסה ודאי צואתו קיימת ואין להוציא מידה, 
 לקמן סימן רפ"ה סעיף ד' ס"ק ג': פת"שלגמרי לגר כו' ע"ש. ועיין 

 2סעיף ב

 חזקה בנכסי הגר בלא כוונה לזכות

גיורת בשעת הצוואה נכסי לשמעון ולאשתו, ועוד אמרה כך וכך יתן  -כלל ט"ו סי' ב' הרא"ש תשובת 
עתה טען ]ובא ראובן והחזיק אחר פטירת הגיורת בטענה שאין מתנת שכ"מ בגר[  שמעון ליתומה פלונית,

צה ואיני רו שכבר החזקתי בהםכבר זכיתי אני בנכסים  שהחזיק ראובןאם זו החזקה קיימת  [שמעון]
שהיה לקיים צוואת הגיורת שאמרה שינתן ליתומה. יראה לי שאין הדין עם שמעון, מאחר 

כמו שצותה הגיורת ליתן לה הרי כבר זכה לה, והיתה כוונתו לזכות לה  אפוטרופא של היתומה לשמור ממונה

הוא ורוצה לחזור במה  אלא שעתה נתחדש אצלו דבר ונודע לו שאין בצוואתה כלום וכל מי שמוחזק בנכסים זוכה מהפקר
המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו. ואינו יכול לומר אני כוונתי לזכות לה  )ב"מ ח, א(שכבר זכה לה, ואינו יכול דקי"ל 

במתנה שנתנה לה והיא אינה כלום ומן ההפקר לא כוונתי לזכות לה בהם נמצא שלא זכתה היתומה מעולם. הא לאו 
זכות בהם והשאיל לה כחו ורשותו שיזכה לה, אם לא תוכל לזכות מכח מתנה תזכה מלתא היא שהרי מכל מקום כיון ל

העודר בנכסי הגר וכסבור של גר אחר הוא אעפ"י שלא נתכוין לזכות  ביבמות דף נ"ב )ע"ב(מן ההפקר. כיוצא בזה אמרינן 
כסים של אחר. וכן בנדון זה בנכסי גר זה שהיה בעל הנכסים, מכל מקום כיון שהיתה כוונתו לזכות זוכה אפילו אם הנ

  עכ"ל. כיון לזכות לה באלו הנכסים אם לא תזכה מכח מתנה תזכה מכח הפקר

עובד כוכבים שנתגייר שנתן מתנה לבנו שהורתו שלא בקדושה, וצוה  -טור בשם רא"ש בתשובה 
שיתן בנו מנה ליתומה פלונית, אף על פי שאין מתנה זו כלום, זכה הבן במנה של יתומה 

כתב שנתן הגר מתנה "לבנו", וובתשובה היה המעשה שנתנה לשמעון ולא לבנה, אך המחבר שינה  שו"ע. – מהליתו

והרמב"ם ]פ"ט מזכיה ה"ח[ דס"ל דדוקא בנותן  כהרי"ף ]ב"ב ע' ע"א מדפי הרי"ף[לטעמו אזל שפסק בריש סימן זה 
 שבמ"שהקשה על השו"ע קצות החושן עי' בו :סמ"ע –הגר "לבנו" הוא דלא הויא מתנתו מתנה, משא"כ בנתנו לאחר. 

שציוה שיתן בנו מנה ליתומה פלונית, וכיון דיתומה אחר תיפוק ליה דזכתה בצוואת שכיב מרע אפילו בלא הפקר. ונראה 
דכיון שלא ציוה שיותן ליתומה אלא ציוה ליתן לבנו ובנו יתן ליתומה, וכיון דבנו לא זכה מחמת הצוואה היתומה דבאה 

 ועי' עוד מה שהקשה על עיקר דין זכיית היתומה ומה שתירץ בנה"מ. ואכמ"ל. לא זכתה אלא בתורת הפקר.מכחו נמי 

 3סעיף ג
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מתנה לבנו שהורתו שלא בקדושה, וצוה שיתן בנו מנה ליתומה פלונית, עובד כוכבים שנתגייר שנתן 
 אף על פי שאין מתנה זו כלום, זכה הבן במנה של יתומה ליתומה. 

 

 סעיף ג 3
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 הודאת שכ"מ גר לבנו שהורתו שלא בקדושה

שכיב מרע שהודה שיש לפלוני אצלו כך וכך תנוהו לו, הודאתו  -מפורש בעובדא דאיסור גיורא הנ"ל רמב"ם 
 – בנו שאין הורתו בקדושה, או לעובד כוכבים, נותנים לוהודאה. ואפילו הודאת הגר ל

 שו"ע.

אבל שכיב מרע שצוה לתת לעובד כוכבים מתנה, אין שומעין לו, שזה כמי שצוה לעבור  -רמב"ם 
איסור מתנה לגוי נתבאר וכו' וכיון שכן הוא אין שומעין לו לעבור עבירה, ופשוט הוא ולא  שו"ע. – עבירה מנכסיו

 מגיד הרב ה – בגמ' מצאתיו מבואר

 4סעיף ד

 רבית ]מתנת שכ"מ בחשש איסור[/'שחררו עבדי'

אמר: פלוני עבדי עשו  - גיטין כא: רי"ף מ: גיטין' מג שם[ פ"ה ה"ג]ותוספתא גיטין ה"ה ירושלמי מרמב"ם 
או שאמר: עשיתי אותו בן חורין, או הרי הוא בן חורין, כופין את היורשין  אותו בן חורין

 הרב המגיד. – כל היכא דאמר לשון שיחרור כופין את היורשים לשחררדעי"ש  שו"ע. –אותו ומשחררים 

  ?, דהמשחרר עבדים עושה בעשהשומעין לו לשחרר לעבור על על דברי תורהיאך ה הקשו -מפרשים ה

שהוא חייב לו כך על גמולו וכו', ומה  כל שאמר לשחררו אומדים אותו שעשה לו טובהי"ל דרשב"א  .א

  הרב המגיד. – תורה לשחרר עבדים, בלא גמילות טובה וכו', כנ"ל. ע"כ. ועיין ביו"ד סי' רסז סעי' עד שאסרה

ואמרינן מדציוה לשחררו  מוקמינן להמוריש אחזקת כשרותי"ל ד –רמב"ם  ]כתובות מ"ד ע"א ר"ן .ב

לשחררו כי אם בחנם מאחר שנתנו לו כדי לשחררו ואז מחויב לשחררו, דלא אסרה התורה  ודאי קיבל דמי פדיונו

 סמ"ע. -]והנותן דמי פדיונו לרבו אין עושה איסור במתנתו כיון דעבד חייב במצוות, משא"כ בציוה לתת מתנה לגוי[, 

 ועיין פרישה ]סעיף ה'[ מ"ש עוד טעם אחר:

 יש בזה חשש ריבית ובמקום שיש חששבאופן ששכיב מרע שחילק נכסיו  -תנינא סימן מ"ו  תשובת נודע ביהודא .ג

ריבית יש מקום לבטל בזה הצואה לגמרי כמבואר בחו"מ סימן רנ"ו סעיף ג' כו'. אמנם יש בדבר הזה כמה עיקולי ופשורי, 

ע"י זה מה שתיקנו רז"ל להיות דברי שכ"מ ככתובים גוף דבר זה שאם ציוה בדבר שיש בו עבירה בטל  כי

 -במשנה למלך פ"ט מהלכות זכיה ]ה"י[ כו', עיין אינו מוסכם,  ומסורים אף שלא הביאו האחרונים שום חולק,
 פת"ש

 'עשו לה קורת רוח'

אמר: פלונית שפחתי עשו לה קורת רוח, עושין לה קורת רוח ואינה עובדת  - רמב"ם משם .א
 שו"ע – אלא עבודה שהיא רוצה בה מכל העבודות הידועות לעבדים באותו מקום

 .אם רוצה, כופין אותם לשחררה - ד סי' כחשם פ" רא"שובשם גיטין מ. ד"ה ועושין  טור בשם רש"י .ב
 .י"אב רמ"א – ועיין ביורה דעה סימן רס"ז סעיף ע"ז

                                                           

שכיב מרע שהודה שיש לפלוני אצלו כך וכך תנוהו לו, הודאתו הודאה. ואפילו הודאת הגר לבנו שאין 
ם לו. אבל שכיב מרע שצוה לתת לעובד כוכבים הורתו בקדושה, או לעובד כוכבים, נותני

 מתנה, אין שומעין לו, שזה כמי שצוה לעבור עבירה מנכסיו. 
 

 סעיף ד 4

אמר: פלוני עבדי עשו אותו בן חורין, או שאמר: עשיתי אותו בן חורין, או הרי הוא בן חורין, כופין 
ח, עושין לה קורת רוח את היורשין ומשחררים אותו. אמר: פלונית שפחתי עשו לה קורת רו

 ואינה עובדת אלא עבודה שהיא רוצה בה מכל העבודות הידועות לעבדים באותו מקום.

 )וי"א שאם רוצה, כופין אותם לשחררה( )טור בשם רש"י והרא"ש(. ועיין ביורה דעה סימן רס"ז סעיף ע"ז.
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 מהיום ולאחר מיתה|  מתנת שכיב מרע סימן רנז

 1סעיף א

 נתן לבנו לאחר מיתה ]גוף מהיום ופירות לאחר מיתה[

כותב נכסיו לבנו לאחר מותו, הרי ה -. ופירוש שנתן לו גוף מעכשיו ופירות לאחר מיתה קלו ב"ברמב"ם מגיד גמ' 
הגוף של בן מזמן השטר, והפירות לאב עד שימות, לפיכך האב אינו יכול למכור מפני שהם 

 שו"ע. – נתונים לבן, והבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשות האב

 כשהנכסים אינם עושים פירות

 ויש בהן מטלטלין או חובותם ולאחר מיתה, הכותב כל נכסיו לאחד מהיו  -ג  ד"מ ב"ב סב. ד"ה מתניתין נמוק"י

כדין בעל בנכסי אשתו, אלא א"כ  צריך למכרן ולקנות בדמיהן קרקע ולאכול מהן פירות, סמ"ע מנ"י. –

  רמ"א. –התנה לעשות בנכסיו כל ימי חייו כפי מה שירצה 

ה ולא קנה בהם אם עבר ומכרן בלי ידיעת המקבל מתנ -]מהדו"ק חו"מ[ סימן כ"ט  תשובת נודע ביהודה
ואפילו הפסיד הדמים שקיבל במכירתן צריך לשלם משלו  קרקע, הרי שלח יד בשל חבירו ונתחייב בדמיו,

כדין שולח יד בשל חבירו, ואפילו מת, חייבים היורשים לשלם אם נתברר שמכר, ואינם יכולים לטעון שמא פרע, שהרי 

 "ש:פת -לא הגיע זמן הפרעון עד המיתה כו'. 

עכ"ל. פירוש,  מהקרן נפסד, ולא נשתעבד ליה רווחא, שלא אמרו כן אלא בשותפין, ,ואם נפסד - שםנ"י 

אם הנכסים שכתב לבנו מהיום ולאחר מיתה שכל ימי היותו הוא אוכל מהן הפירות, לא אמרינן אותן הפירות והריוח 
היו באותה שעה שכתב לבנו ימלא שנהנה מהן האב בחייו ישתעבדו לגוף הנכסים לענין שאם יפסדו בידו בחייו ממה ש

ז שם נתבאר דין רווחא סימן קע"ו סעיף ט"ו וי"ועיין לעיל  סמ"ע. – אותו הפסד מהפירות שנוטל מהן האב, קמ"ל דלא.
 לקרנא משתעבד בשותפין:

 מהיום ולאחר מיתה בהקדש

הא אי ד המקדיש קרקע מהיום ולאחר מותו, או לאחר שלשים יום, לא קדיש כלל, -תשובת רשב"א 

 רמ"א. –אפשר לומר גוף מהיום ופירות לאחר זמן, דהא קא אכיל פירות של הקדש 

בתשובת הרשב"א שם מבואר הטעם כיון דאי אפשר בהקדש לומר  - קצוה"ח]מהדו"ק[ סימן קמ"ב  תשובת רע"ק איגר

י ספק תנאי ספק חזרה גופא מהיום ופירי לאחר ל', דא"כ ינקי מהקדש, ממילא הוי כמו בגט במהיום ולאחר מיתה דהו

לו יהא דהוי חזרה מן מהיום , וקשה]עיין באה"ע סימן קמ"ה סעיף ג'[, וספק הקדש אוקי ממונא בחזקת מרא. 
בר"ן , ע"ש דנדרים כ"ט ע"בכדאיתא בסוגיא  וכאילו אמר רק לאחר ל' יום, הא זהו ג"כ מהני בהקדש

שלשים יום דלא מצי הדר ביה כו', אבל הרשב"א ז"ל ]שם  שכתב, ומהא שמעינן דהאומר סלע זו לצדקה לאחר ריש דף ל'
כ"ט ע"ב ד"ה אפילו[ כתב כו', ע"ש[, ובשלמא במהיום ולאחר מיתה שפיר י"ל דבטל הקדש, דבשעה שראוי לחול אי אפשר 

 "שפת - לחול דאין הקדש לאחר מיתה כו', אבל במהיום ולאחר ל' שפיר קשה, הא לא גרע מאומר רק לאחר ל'. עיין שם:

 2סעיף ב

                                                           

 

  

 סעיף א 1

והפירות לאב עד שימות, לפיכך האב הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, הרי הגוף של בן מזמן השטר, 
הגה:  אינו יכול למכור מפני שהם נתונים לבן, והבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשות האב.

המקדיש קרקע מהיום ולאחר מותו, או לאחר שלשים יום, לא קדיש כלל, דהא אי אפשר לומר גוף מהיום 

ב"א סימן תקס"ג(. הכותב כל נכסיו לאחד מהיום ופירות לאחר זמן, דהא קא אכיל פירות של הקדש )תשובת רש

ולאחר מיתה, צריך למכרן ולקנות בדמיהן קרקע ולאכול מהן פירות, כדין בעל בנכסי אשתו, אלא א"כ התנה 

 לעשות בנכסיו כל ימי חייו כפי מה שירצה )נ"י פרק י"נ(. 

 

 סעיף ב 2



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 מכון תורת המשפט|  מתנת שכיב מרע סימן רנז | מהיום ולאחר מיתה 14

 

 שהגיע זמנן להיבצר פירותלאחר מיתה, 

מת האב והניח פירות  -טור  ב"ב פ"ח סי' מגרא"ש  קלח: קלט.ב"ב  'משנה וגממרמב"ם  .א
או שהגיעו היו תלושים  מפני שדעתו של אדם קרובה אצל בנו.המחוברים לקרקע, הרי הן של בן, 

 הרב המגיד. –ש יך לקרקע הרי הוא כתלונתבאר שכל שאינו צר שו"ע. – ליבצר, הרי הם של יורשים
, ש"ך - אפי' הגיעו ליבצר הרי הם של בן פי' תלושים דוקא אבל מחוברי' - ב"ב קלח: ד"ה האברשב"ם  .ב

בש"ך דחה קושיותו  ו  ב"ק נט: וכתובות נא.דאיתא דאיך יפרש הא  הרשב"ם תמה על "ח משנה ז'פב"ב "ט ו' יסובתו
להרמב"ם וסייעתו הא דקאמר בש"ס  קשהואדרב' פשט דמתני' משמע כרשב"ם ו סק"ט.סי' צ"ה במהפוסקים שהביא 

דינן כקרקע אלא שי"ל ל עניין טעמא משום שדעתו של אדם קרובה אצל בנו ואי במחוברי' שהן צריכים לקרקע הא לכ
' שעתיד להיות בזה שאל"כ הוה אמרי' מסתמא לא היה דעתו ליתן רק הנכסים שהיו אז וה"ל כאלו התנה בפי' חוץ מפירו

 ו.לכך צריך לטעמא דדעתו של אדם קרוב' אצל בנו אבל לפי' רשב"ם אתי כפשוט

מכר הבן כחו לאחר, אין למקבל אפילו בפירות שלא הגיע זמנו לתלוש אלא הן של יורשי האב,  -טור 
 ונותנין לזה דמים כפי מה ששוין הפירות בשעה שמת, או מניח הפירות בשדהו עד שיגמרו.

כיון דנתגדלו ברשות הנותן. ודוקא כשבנו מקבלו בעצמו אמרינן דדעתו דהאב היתה להקנות לבנו בעין יפה,  .רמ"א –

 :סמ"ע – ולא כשימכור כחו לאחר, וכ"ש כשהמקבל הוא איש אחר משעה ראשונה

 נתן לבן בנו ]עי' סי' ר"י סעי' א'[

אבל אם כתב לבן בנו, הוי לבנו וכן הדין אם כתב הקרקע לאחר ולא  -סי' ש"ן ד"מ ב תרומת הדשן 
 גר"א. – כו' שע"כ רחמי האב כו'ולניני ולנכדי אם תשקר לי ' סוקכמ"ש במ"ר על פ רמ"א. –כאילו כתבה לבנו 

מ"מ אם כתב בהדיא מתנה לבן  בסימן רמ"ז ]סעיף ג'[,אף שאמרו שבן בנו אינו בכלל בניו וכמ"ש הטור והמחבר לעיל ו
ה נתן לו אותה מתנה, כמו שאמרינן כאן בכתבו לבנו דדעתו של אדם קרובה אצל בנו ובעין בנו, אמרינן מסתמא בעין יפ

 :סמ"ע – יפה נתנה לו, וכ"כ בתרומת הדשן בסי' ש"ן אבת בנו, והוא הדין או כ"ש לבן בנו

דבן )שו"ת כלל פ"ב סי' ד'( כדברי הרא"ש הרמ"א פסק  )סעיף א'(בסימן ר"י ש הקשו -גר"א קצות החושן 
ואין לחלק דהתם לענין מזכה לעובר הוא דהוי כאחר והכא הוי כמו בנו, דהא למדו מדברי תרומת הדשן כאחר.  בנו

לענין מזכה לעובר וע"ש, וכיון דהתם  )ב"ב קמב, ב(ושם כתבו לענין דעתו של אדם קרובה אצל בנו דאמרו פרק מי שמת 
  וצ"ע. ונראה שהש"ך )סק"ג( הרגיש בזה ברמיזה: לענין מזכה לעובר פסק כדברי הרא"ש א"כ ה"ה הכא הו"ל כאחר

 3סעיף ג

 מכר האב לצד ג'

טור ן וכשימות האב מוציא הבת עבר האב ומכר, מכורים )הפירות( עד שימו -. קלורמב"ם משנה ב"ב 

 האב רד"ה מכרשב"ם שם וביאר שם אפי' מת הבן בחיי האב וכן פי' שו"ע  –מיד הלקוחות. רמ"א.  –או יורשיו  -

 .בשמו ופשוט הוא מגידהרב ה תבוכ

אפילו מכר האב לצורך מזונותיו אינו מכור אלא  - בב"י סימן ר"ן ]ט"ז[]ח"ג סי' קי"ח[, הובא רשב"א בתשובה 
רצה לומר כשמכרן לצורך מזונותיו שם שרב השואל ודלא כ .סימן פ"טעבודת הגרשוני  - .שימות האב כו'עד 

לו יתרון על לאחר מיתת האב, כי יש אומדנא דמוכח שלא כתב לבנו אלא כשיהיה  הבן טורף מן הלקוחותופרנסתו אין 
 ולפרנסה. כל עמלו כל ימי חייו, אבל לא שבק נפשיה ערטילאי אם יהיה לו מן הצורך למזונות 

                                                           

דעתו של אדם קרובה אצל בנו. היו מת האב והניח פירות המחוברים לקרקע, הרי הן של בן, מפני ש
הגה: מכר הבן כחו לאחר, אין למקבל אפילו בפירות  תלושים או שהגיעו ליבצר, הרי הם של יורשים.

שלא הגיע זמנו לתלוש אלא הן של יורשי האב, ונותנין לזה דמים כפי מה ששוין הפירות בשעה שמת, או מניח 

קרקע לאחר ולא לבנו )טור(. אבל אם כתב לבן בנו, הוי כאילו הפירות בשדהו עד שיגמרו. וכן הדין אם כתב ה

 כתבה לבנו )ת"ה סימן ש"נ(. 

 

  סעיף ג 3

 

)ואפי' חזר ולקחה האב לא היה במכירתו כלום( )נ"י פרק יש  עבר האב ומכר, מכורים )הפירות( עד שימות

ו שם פירות מחוברין, מיד הלקוחות. ואם הי )או יורשיו( )טור( וכשימות האב מוציא הבן נוחלין(,
 שמין אותם ללוקח ונותן הבן דמיהם. היו תלושים, או שהגיעו ליבצר, הרי הם של לוקח.

 )וי"א שדין הבן עם הלוקח כמו עם האב( )טור וב"י בשם רשב"ם(. 
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פירוש, חזר  .רמ"א –ואפי' חזר ולקחה האב לא היה במכירתו כלום  -בשם ריטב"א ד"מ ג  ב"ב סב:נ"י 

גוף הקרקע מה שנתן לו. ומ"ש לא היה במכירתו כלום, היינו אחר מות האב, אבל בחייו אוכל הלוקח הפירות,  ולקח מהבן
וקמ"ל דלא אמרינן דהרי הוא כאילו לא נתנו לבנו מעולם ותשאר הקרקע ביד הלוקח מהאב, אלא כיון דמתחילה בשעה 

תו לא אמרינן דתהיה מכירתו למפרע מכירה גמורה  שמכר לזה לא היה כח ביד האב למכור כי אם הפירות כל ימי חייו,
 סמ"ע. –. אחר שקנהו מבנו

הוא הדין אם מת הבן בחיי האב וירשה האב ממנו, ג"כ יצא השדה מיד  -בשם הריטב"א  שםנ"י 
 :סמ"ע – מטעם הנ"להלוקח כשימות האב 

 אותם ואם היו שם פירות מחוברין, שמין -ראב"ד  שם סד:רי"ף  קלו.רמב"ם משנה ב"ב  .א
אהא  שו"ע. –ונותן הבן דמיהם היו תלושים, או שהגיעו ליבצר, הרי הם של לוקח. ללוקח 

ללוקח מן האב וכו' ותי' בבנו הואיל ודעתו של אדם  סד: שם רי"ףופי'  קלט.דמשני עולא לא קשיא כאן בבנו כאן באחר 
שין יורשין אבל הלוקח שהוא אחר אינו מוחל קרובה אצל בנו ולפיכך מוחל לו הפירות המחוברין בשעת מיתתו ואין היור

 מהתוספתא  ב"ב ס. בעל המאורוכן נלמד מגירסת  הרמב"םוזה דעת  "םוכן פי' הרא. אצל בנו של מוכר לפיכך שמין
 הרב המגיד –ה שהמחילה מהאב לבן הוא בשעת מית כתובות פ"ח ה"ז

 .י"אב רמ"א – האב דין הבן עם הלוקח כמו עם  - שם ]רש"י[בשם רשב"ם ב"ח טור ב"י  .ב

 5סעיף ה 4סעיף ד

 מכר הבן את זכויותיו

 שו"ע. – עבר הבן ומכר, אין ללוקח כלום עד שימות האב - קלו.משנה ב"ב 

מכר הבן בחיי האב, ומת הבן ואחר  - לו:כריש לקיש דאמר הכין כדאיפסקא הלכה כמותו ביבמות  :קלו ב"ברמב"ם 
 לאב אלא פירות וקנין פירות אינו כקנין הגוף כך מת האב, כשימות האב קנה הלוקח, שאין

 שו"ע. –

 6סעיף ו

 בריא שנתן  מהיום ולאחר מיתה

מתנת בריא  - ב"ב שם ד"ה ור"ש "מ שםברש"י  יט. כדמפרש לה אביי שם ושם. ב"מקלה:  ברייתא ב"בם רמב"
שכתוב בה: מהיום ולאחר מיתה, הרי היא כמתנת שכיב מרע שאינה קונה אלא לאחר 

 שמשמע דברים אלו שאע"פ שקנה הגוף מהיום ואינו יכול לחזור בו, אינו זוכה בו ואוכל פירות אלא לאחר מיתה מיתה,
 .שםרשב"ם  –ה אינה כמתנת שכ"מ שיכול לחזור בו עד שעת מיתה אלא שדומה לה שאינו זוכה בפירות מעתו שו"ע. –

 נתן מהיום, בתנאי שידור בהם עד מותו

יכול  ולהיות ניזון מהן,הכותב נכסיו לבנו והתנה לדור בהן כל ימי חייו  -"מ ו בתשובה ד ב"י בשם רשב"א
אם אין לו ממקום אחר וכן נותנים לו מזונות הצריכים לו,  ושמשים הצריכין אליו.לדור בהן עם אשתו 

 רמ"א. –אין צריך לשלם מה שלקח  ובא לו ממון אח"כ,ואם מכרו לצורך מזונות,  .כפי הנראה לב"ד

                                                           

 סעיף ד 4
 עבר הבן ומכר, אין ללוקח כלום עד שימות האב.

 סעיף ה 5
האב, כשימות האב קנה הלוקח, שאין לאב אלא פירות מכר הבן בחיי האב, ומת הבן ואחר כך מת 

 וקנין פירות אינו כקנין הגוף.

 סעיף ו 6

מתנת בריא שכתוב בה: מהיום ולאחר מיתה, הרי היא כמתנת שכיב מרע שאינה קונה אלא לאחר 
מיתה, שמשמע דברים אלו שאע"פ שקנה הגוף מהיום ואינו יכול לחזור בו, אינו זוכה בו 

הגה: הכותב נכסיו לבנו והתנה לדור בהן כל ימי חייו ולהיות ניזון מהן,  לא לאחר מיתה.ואוכל פירות א

יכול לדור בהן עם אשתו ושמשים הצריכין אליו. וכן נותנים לו מזונות הצריכים לו, אם אין לו ממקום אחר כפי 

 )נ"י בשם הרשב"א(. הנראה לב"ד. ואם מכרו לצורך מזונות, ובא לו ממון אח"כ, אין צריך לשלם מה שלקח 
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דלא עלה על דעתו להיות בלא אשה ובלא אפילו לא היתה לו אשה בשעה שהתנה כן   -שם  א בתשובהרשב"

ואף על פי שאמר שמשייר לעצמו, לא בא בלשון זה אלא למעט  שמש והוא יעשה כל מלאכתו בעצמו,
 :סמ"ע –אפילו לבניו הקטנים ושאר הנטפלים, לו 

 7סעיף ז

 'מהיום אם לא אחזור בי'

כתב לו: מהיום אם לא אחזור בו עד  - "מ פ"א סי' מזברא"ש  יט: ד"ה והא ב"ב קלה: ד"ה כל ב"מטור תוס' 
שזהו פירוש  שו"ע. – ויכול לחזור בו כל ימי חייו אף מהגוףלאחר מיתה, היא לגמרי כמתנת שכיב מרע 

 הרב המגיד. – הברייתא דסמוך והדין בעצמו דבר פשוט הוא

אם מכר איזה דבר, המכירה עצמה היא החזרה, ולא  - [ סימן כ"ט]מהדו"ק חו"מתשובת נודע ביהודה 
כי מה לו לצרה הזאת להיות עבד אמרינן ששיעבד נפשו בשעת המכירה להיות לוה על המעות הללו, 

 "ש:פת - לוה כיון שבידו לחזור בו בהיתר, ואפילו משום מחוסר אמנה איננו שהרי על מנת כן נתן

ומ"מ צריך קנין במתנת בריא, ולא  -סי' רנ סעי' ב ד"מ  ב"ב עא: ד"ה גרסי'י נ"ו ד"מ  ב"ב סי' תקצבמרדכי 
 רמ"א. – אמרינן בכה"ג דבריו ככתובין וכמסורין דמי

ולכן בריא שרוצה לחלוק נכסיו  - מהרי"ק מהר"ם פאדוואהשם סעי' מב  ד"מבתשובה  רשב"א ב"י בשם
צוואה בעודו בריא, צריך להקנות בקנין, , ורוצה לעשות סדר שלא יריבו יורשיו אחריואחרי מותו 

דאין אדם מקנה דבר שלא ברשותו,  ואפילו קנין אינו מהני אם רוצה ליתן להן דבר שאינו בידו אז,

ובסימן קיב סעי'  וע"ל סימן ס סעיף ו שמודה שחייב לכל אחד מהן כפי מה שירצה ואין מהני אלא דרך הודאה

 רמ"א. – ג

 אחד מהיורשים'מהיום ולאחר מיתה 'שיטול כ

המתנה  הכותב שטר מתנה לחתנו שיטול מנכסיו כאחד מהיורשים וכתוב בו מהיום ולאחר מיתה - )סי' תקצה( ב"במרדכי 
שהיו לו בשעת המתנה ונותן זה יכול ליתן מתנה לאחרים  בעדיםקיימת בנכסיו הידועים 

לא יטול ולאחרים. בחייו ואם כתב לו חלק חמישי או ששי שבנכסיו אינו יכול ליתן מתנה 
 ב"י. - ומתנה זו מפקעת כתובת בנין דכרין: אלא בחלק אחד מהפשוטים.בחלק הבכור 

 

                                                           

 סעיף ז 7

כתב לו: מהיום אם לא אחזור בו עד לאחר מיתה, היא לגמרי כמתנת שכיב מרע ויכול לחזור בו כל 
הגה: ומ"מ צריך קנין במתנת בריא, ולא אמרינן בכה"ג דבריו ככתובין וכמסורין דמי.  ימי חייו אף מהגוף.

בו יורשיו אחריו, ורוצה לעשות סדר צוואה בעודו בריא, ולכן בריא שרוצה לחלוק נכסיו אחרי מותו שלא ירי

צריך להקנות בקנין, ואפילו קנין אינו מהני אם רוצה ליתן להן דבר שאינו בידו אז, דאין אדם מקנה דבר שלא 

ברשותו, ואין מהני אלא דרך הודאה שמודה שחייב לכל אחד מהן כפי מה שירצה )ב"י סי' ר"נ בשם הרשב"א 

 צ"ד ומהר"ם פאדוואה סי' נ"ב(. וע"ל סימן ס' סעיף ו'.ומהרי"ק שורש 
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 זמנו של שטר מוכיח עליו  |מתנת שכיב מרע סימן רנח

 1סעיף א

 שטר לאחר מיתה עם תאריך

שם  רא"שכמוכיח  ד"השם בב"ב רשב"ם  ב"י מגיד  סב:רי"ף  כדאי' בגמ' שם קלו. ב"ב הפסק כר' יוסי במשנרמב"ם 

שכתוב בו שיקנה פלוני שדה פלונית לאחר מיתה,  סמ"ע –בריא  שטר מתנה -סעי' ד  ב"ח פ"ח סי' מב
כיון שכתוב בו זמן ובזמן הזה חי היה הזמן  בין שהיה בשטר קנין בין שלא היה בו קנין

לאפוקי מדר' יוסי דאמר  דנן ולעלם אאתקין רב מיומ :והא דאיתא גיטין פה שו"ע. –מוכיח שמחיים הקנה לו 

 ב.ר רדבאיסור' החמי( )שםתירץ רי"ף  קמדסי'  "עהבאור טזמנו של שטר מוכיח עליו 

פירוש,  אינו( זוכה אלא לאחר מיתהלא ש) - כדאמר ליה רב הונא לרב נחמן היינו טעמא דרבי יוסי וכו' שם רמב"ם

שאילו היה בדעתו , סמ"ע  -במתנתו כלום וכנ"ל ולא אמרינן שכונתו היתה שלא יזכה בו אלא לאחר מיתה ואז אין 
לפיכך אף על פי שאין כתוב בו:  להקנות לו בשטר זה לאחר מיתה לא היה כותב בו זמן,

והוי כאילו כתב לו מהיום ולאחר מיתה, שנתבאר דינו  שו"ע. – מהיום ולאחר מיתה, קונה לאחר מיתה

 רמ"א. – סימן רנ"ז

כאן מיירי דכתב לו בשטר אף על גב דכל מתנת בריא בעי קנין,  היה בו קנין,הא דמסיק וכתב בין שלא  -סמ"ע 
סימן קצ"א ]סעיף דבשטר כזה קונין בו ג"כ בבריא וכמ"ש הטור והמחבר לעיל שדי נתונה לך לאחר מיתה כו', 

רא לאחר מיתה, וקמ"ל דאע"ג דכתב בו שדי נתונה לך לאחר מיתה ולא כתב בו "מהיום ולאחר מיתה" ואין קנין ושטא'[, 
 אפ"ה כיון דכתב בו זמן, קנה הגוף מהיום ואין יכול לחזור בו והפירות לאחר מיתה, דאל"כ למה כתב בו זמן וכדמסיק. 

, ועיין פרישה ]סעיף אין חילוק בין נכתב הזמן בתחילת השטר בין בסופומדסתמו הפוסקים משמע דס"ל ד -סמ"ע 

 א'[:

הממכרות מעכשיו, אף על פי שיש בשטר זמן, להרויח הדבר וזה שכותבים בכל המתנות ו -רמב"ם 
 שו"ע. – )כותבין( כן אף על פי שאינו צריך

 2סעיף ב

 שטר לאחר מיתה עם קנין ללא תאריך

 שו"ע. – וכן אם יש בו קנין, קונה הגוף מיד אפילו אין בו זמן - קלו. מימרא דרבא אמר רב נחמןשם גמ' ב"ב 
 טור. – וף מיד כשהגיע השטר לידוכיון שהוא בקנין, קנה את הג

                                                           

 סעיף א 1

שטר מתנה שכתוב בו שיקנה פלוני שדה פלונית לאחר מיתה, בין שהיה בשטר קנין בין שלא היה בו 
קנין, כיון שכתוב בו זמן ובזמן הזה חי היה הזמן מוכיח שמחיים הקנה לו )ואינו( זוכה אלא 

ו להקנות לו בשטר זה לאחר מיתה לא היה כותב בו זמן, לאחר מיתה, שאילו היה בדעת
)והוי כאילו כתב לו  לפיכך אף על פי שאין כתוב בו: מהיום ולאחר מיתה, קונה לאחר מיתה.

וזה שכותבים בכל המתנות והממכרות מעכשיו, אף  מהיום ולאחר מיתה, שנתבאר דינו סימן רנ"ז(.
 ( כן אף על פי שאינו צריך. על פי שיש בשטר זמן, להרויח הדבר )כותבין

 

 סעיף ב 2

הגה: דכל קנין מעכשיו הוא. והא דאמרינן זמנו של שטר  וכן אם יש בו קנין, קונה הגוף מיד אפילו אין בו זמן.

מוכיח עליו, היינו בכותב לו: לאחר מיתה, אבל בכותב לו: לאחר שלשים יום, אין אומרים זמן של שטר מוכיח 

או המקבל תוך ל', בטלה המתנה. והוא הדין דנותן יכול לחזור תוך ל' )טור בשם  עליו; ולכן אם מת נותן

הרמ"ה(. והא דאמרינן זמנו של שטר מוכיח עליו, היינו שצוה הנותן לכתוב זמן, או שצוה לעדים לעשות שטר 

ית יוסף מעליא; אבל צוואה שלא נכתב בה זמן, רק לזכרון בעלמא, אין אומרים זמנו של שטר מוכיח עליו )ב

בשם רשב"א ותשובת רמב"ן סימן ו' ומהרי"ק שורש צ"ד(. ויש אומרים דלאו דוקא זמנו של שטר, אלא בעל פה 

 נמי הזמן מוכיח )ר"ן ס"פ מי שאחזו(.
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 רמ"א. – דכל קנין מעכשיו הוא -טור 

אע"ג דבעלמא קי"ל דסתם קנין כאומר מעכשיו דמי וקנהו מיד אפילו קודם  -]סעיף א'[  סמ"ע פרישה
 שנכתב השטר, שאני הכא דהזכיר במתנה זו "ולאחר מיתה" לכך בעינן שיגיע השטר לידו.

וכן אם יש בו קנין כו', דלשון "וכן" מוכח שדינו כמו דין הראשון ]בנכתב[ בו זמן ואין בו  וז"ש הטור ]סעיף ג'[ והמחבר
קנין, דבו פשיטא דלא קנה הגוף עד דימטא השטר דשדה נתונה לך לידו, וכמו שכתבתי ]סק"ג[, ולא מצאתי חולק ע"ז. 

בתשובת . ושמע דקנהו מיד משעת הקניןוא"כ יש לתמוה על מור"ם במה שסיים וכתב ז"ל, דכל קנין "מעכשיו" הוא, דמ
נודע ביהודא תניינא ]חו"מ[ סי' מ"ז כתב שדברי הסמ"ע בזה תמוהים, דאם הקנין רעוע בשביל שהזכיר לאחר מיתה, א"כ 

 מה מועיל מסירת השטר והרי השטר מפורש לאחר מיתה. 

כתב דאם אמר לו הקונה תקנה  ]דשם בסימן קצ"ה סעיף ה' סימן קצ"ההקשה סתירה מ –בסימן רנ"ח  דגול מרבבה

סודר זה ותקנה לי החפץ אחר שלשים יום לא קנה, מפני שבשעה שיש לו לקנות כבר החזיר הסודר לקונה, וכאן בסימן 

ונראה, דדוקא רנ"ח בשטר שכתוב בו שיקנה לאחר מיתה כתב שאם יש בו קנין קונה הגוף מיד אפילו אין בו זמן[. 
עיין בגמ' ב"ב דף קל"ו ]ע"א[ ללא צורך ובודאי בא ליפות הכח,  כאן שנתן שטר וא"כ הקנין הוא

שמתחילה רצה הגמרא לחלק בין נזכר הקנין פעמיים, והיינו משום דודאי ע"י כפל הלשון בא לחזק, ואף דמסיק דלא 

אבל שם בסימן קצ"ה שנא, מ"מ עיקר הטעם כיון שגוף הקנין לא היה נחוץ א"כ ודאי לחזק בא שיקנה מעכשיו, 
 :פת"ש – מיירי בקנין לחוד.

  כשכתב שמקנה לו לאחר ל' יום

 והא דאמרינן זמנו של שטר מוכיח עליו, היינו בכותב לו: לאחר מיתה -ב  מגיד ד"מ טור בשם הרמ"ה
דכיון שהמית' מבררת הזמן מה צריך לכתוב שום זמן בשטר ע"כ להקנות לו מאותו זמן משא"כ כשכותב לו לאחר שלשים 

אבל בכותב לו: לאחר שלשים יום, אין אומרים זמן של שטר מוכיח עליו; ולכן  .טור – יום וכו'
 רמ"א. –' אם מת נותן או המקבל תוך ל', בטלה המתנה. והוא הדין דנותן יכול לחזור תוך ל

 תאריך שנכתב לזיכרון בעלמא

ינן זמנו של שטר מוכיח עליו, הא דאמרו -שם  מהרי"ק ד"מ ב"ב סב. נ"יבתשובות המיוחסות לרמב"ן  ב"י בשם רשב"א

אבל צוואה שלא נכתב בה זמן, רק היינו שצוה הנותן לכתוב זמן, או שצוה לעדים לעשות שטר מעליא; 
 רמ"א. – לזכרון בעלמא, אין אומרים זמנו של שטר מוכיח עליו

 תאריך בע"פ

וז"ל שם כלומר . רמ"א –לאו דוקא זמנו של שטר, אלא בעל פה נמי הזמן מוכיח  - שם ד"מ גיטין לט.ר"ן 

דלא מיבעיא דזמנו של שטר מוכיח למאי דכתב בשטרא דמהיום חייל אלא אפי' בתנאים דמתנה על פה כי הכא )הרי זה 
גיטיך אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש וכו' מוכח זמנו של שטר דמהיום חיילי ע"כ אבל דין הזמן כשאמרו בע"פ לא נזכר 

 באה"ג. - שם

כא שציוה הנותן לעדים לזכור הזמן, דודאי לא עדיף בע"פ מכתיבת הזמן פירוש, הי -סמ"ע  .א
 :וכמ"ש מור"ם לפני זהבשטר דבעינן שיצוה עליו הנותן לכתבו 

דכתב המתנה בסתם וכתב בה זמן הכתיבה וכשנותן לו השטר מתנ' התנה  רושפי -ש"ך  .ב
והוי כמו שמפרש בהדי' בשטר שמקנ'  אפ"ה אמרי' דזמן הכתוב בשטר מהני לתנאי שבע"פ בע"פ שנותן לו לאח"מ

ופי' תנאי בגט הוא בע"פ ע"ש וכן הוא   ד"ה בעל פה )דף ע"ב ע"ב( ע"ש בפירש"י גיטיןמהיום ולאח"מ כך מוכח בש"ס 
תמצא מפורש  "ע סי' קמ"דבהבאע"ש והסמ"ע לא נחית לעומקא בזה ופי' פי' זר גם דבריו צ"ע לדינא וע'  הנ"ל דעת הר"ן

 כן להדיא ע"ש:
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  מקום מציאת האבידה | אבידה ומציאה סימן רנט

 1סעיף א

 נטל אבידה ע"מ לגזלה

שנאמר: השב תשיבם הרואה אבידת ישראל, חייב ליטפל בה להשיבה לבעליה,  - מימרא דרבאכו: ב"מ טור 

ואם נטלם ע"מ לגזלה, ועדיין לא נתייאשו הבעלים ממנה, עובר משום השב )דברים כב, א(, 
)דברים כב, ומשום לא תוכל להתעלם  )ויקרא יט, יג(,ומשום לא תגזול  דברים כב, א()תשיבם לאחיך 

י דלא תגזול לא שייך אלא בשעת נטילה כמו ויגזול את החנית מיד המצר ,שם ד"ה עובר משוםפירש"י  שו"ע. – ג(

 .שמואל ב כג כא

 )דברים כב, ג(.וכל להתעלם לא תואפילו אם יחזירנה אחר כך כבר עבר על  - ד"ה מתנהשם  תוס' שםב"מ 
ותיקן בהשבה גם תיקן השב תשיבם  קמא.בשילהי חולין  אדאילו לאו דלא תגזול מקרי ניתק לעשה כדאית שו"ע. –

 אלא על לאו דלא תוכל להתעלם שעבר שלא החזיר קודם יאוש

שום השב נטלה לפני יאוש על דעת להחזירה, ולאחר יאוש נתכוון לגזלה, אינו עובר אלא מ - שםב"מ 
המתין עד אחר יאוש ונטלה, אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם.  )דברים כב, א(,תשיבם 

  שו"ע. – )ויקרא יט, יג(

 2סעיף ב

 התנאים לחיוב השבת אבידה

בד"א, במקום שהוא חייב להשיב משם, ובמקום שראוי להסתפק בה באבידה, ושתהא בענין  -טור 
עת, ושיהיה בה שוה פרוטה, ושיש סימן בגופה או שמוכח שהיא אבידה ושלא תהיה מד

במקומה, ושהיה מטפל בה אם היתה שלו, ושתהיה של מי שחייב להשיב אבידתו; אבל אם 
 שו"ע. – חסר אחת מכל אלו, אינו חייב להשיב אבידתו

 3סעיף ג

                                                           

 סעיף א 1

הרואה אבידת ישראל, חייב ליטפל בה להשיבה לבעליה, שנאמר: השב תשיבם )דברים כב, א(, ואם 
א נתייאשו הבעלים ממנה, עובר משום השב תשיבם לאחיך נטלם ע"מ לגזלה, ועדיין ל

)דברים כב, א(, ומשום לא תגזול )ויקרא יט, יג(, ומשום לא תוכל להתעלם )דברים כב, ג( 
ואפילו אם יחזירנה אחר כך כבר עבר על לא תוכל להתעלם )דברים כב, ג(. נטלה לפני יאוש 

עובר אלא משום השב תשיבם )דברים  על דעת להחזירה, ולאחר יאוש נתכוון לגזלה, אינו
כב, א(, המתין עד אחר יאוש ונטלה, אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם. )ויקרא יט, 

 יג(. 

  
 

 סעיף ב 2

בד"א, במקום שהוא חייב להשיב משם, ובמקום שראוי להסתפק בה באבידה, ושתהא בענין שמוכח 
ה, ושיש סימן בגופה או במקומה, שהיא אבידה ושלא תהיה מדעת, ושיהיה בה שוה פרוט

ושהיה מטפל בה אם היתה שלו, ושתהיה של מי שחייב להשיב אבידתו; אבל אם חסר אחת 
 מכל אלו, אינו חייב להשיב אבידתו. 

 

 סעיף ג 3

כיצד, המוצא מציאה במקום שישראל מצויים שם, חייב להכריז, שלא נתייאשו הבעלים. ואפי' 
צה ישראל, או אפילו רובה עובדי כוכבים, והוא מצאה העיר מחצה עובדי כוכבים ומח

במקום שרוב העוברים שם ישראל, חייב להחזיר. אבל אם רוב העיר עובדי כוכבים, או אפי' 
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 במקום שדרים גויים

 מחצה ישראל ומחצה גויים

כיון שם יג. רי"ף כ 'ממימרא דרב אשי מצא חבית וכו כד:וכדפשט לה גמ' שם  שםמברייתא דרב שמעון בן אלעזר  כד.ב"מ טור 

כיצד,  -רמב"ם שם פ"ב סי' ז רא"ש  דרב אסי סבר כוותיה ברוב עכו"ם ולא ברוב ישראל קי"ל הלכתא כוותיה 
 שו"ע. – המוצא מציאה במקום שישראל מצויים שם, חייב להכריז, שלא נתייאשו הבעלים

ואפי' העיר מחצה עובדי  -ובא בגמ' רק הרישא של המשנה[ ]ה והובא בב"מ כד.פ"ב  'חמשנה מכשירין משנה 
 שו"ע. – כוכבים ומחצה ישראל

או אפילו רובה עובדי כוכבים,  - נא וכו'יארבע זוזי דציידי בסד מעובדא דההוא דאשכחכד: בגמ'  וכדמשני שםרמב"ם 
 שו"ע. –והוא מצאה במקום שרוב העוברים שם ישראל, חייב להחזיר. 

 רובם גויים

או אפי' רובה אבל אם רוב העיר עובדי כוכבים  -מעות בבתי כנסיות וכו'  המוצא. כד שם תאמבריירמב"ם 
 שו"ע. – ישראל, ומצאה במקום שרוב העוברים שם עובדי כוכבים, אינו חייב

אפילו אם ידע שמישראל  -מהא דרבא דהוי שקיל ואזיל בתרי' דרב נחמן וכו' וכדאמר ליה רב נחמן  כד: שםרמב"ם 
וכגון שהוא מדברים שיש לתלות שידע מיד בנפילתו, וכמו ימן, שודאי נתייאשו הבעלים; נפלה ויש בה ס

 רמ"א. – רס"ב ס"גוע"ל סי'  שו"ע. – שיתבאר

 גויים[ ]ברוב איבד ספרים

אם אבד ספרים לא מייאש מינייהו, אפילו  -ד"מ י  אגודה מרדכי ב"ק סי' קסבוסי' תכז בכת"י  ב"מ מרדכי
 .בי"א רמ"א –במקום שרובה עובד כוכבים 

 4סעיף ד

 חבית יין במקום שרובו גויים ]יין נסך[

לפיכך המוצא חבית של יין בעיר שרובה עובדי כוכבים, יינה אסור  - דרב אסי שם ב"מ כד:מימרא טור 
ומותרת אז ודאי של ישראל היא ונתיאש ממנה בהנאה והקנקן מותר. ואם בא ישראל ונתן בה סימן, 

הכריע דבסתימה סגי להתיר בשתיה רשב"א כתב שהגיד מהרב ה שו"ע. – סתומהלמוצאה בשתייה אם היא 

עבודה זרה אם איתא דעכו"ם נגע אמאי הדר וסתים והוה ליה כבולשות דחביות סתומות מותרות  הוכו' כיון דהוי מציא
 (. יט –סעי' יז "ד סי' קכט ו)ועיין בי ."דומבואר ביע: 

 5סעיף ה

                                                           
רובה ישראל, ומצאה במקום שרוב העוברים שם עובדי כוכבים, אינו חייב, אפילו אם ידע 

גון שהוא מדברים שיש לתלות שמישראל נפלה ויש בה סימן, שודאי נתייאשו הבעלים; וכ
הגה: וע"ל סי' רס"ב ס"ג. וי"א דאם אבד ספרים לא מייאש מינייהו,  שידע מיד בנפילתו, וכמו שיתבאר.

 אפילו במקום שרובה עובד כוכבים )הגהות מרדכי דב"מ(. 

 

 סעיף ד 4

ואם בא  לפיכך המוצא חבית של יין בעיר שרובה עובדי כוכבים, יינה אסור בהנאה והקנקן מותר.
ישראל ונתן בה סימן, אז ודאי של ישראל היא ונתיאש ממנה ומותרת למוצאה בשתייה אם 

 )ועיין בי"ד סי' קכ"ט מדין זה(.  היא סתומה

 

 סעיף ה 5

אף על פי שמן הדין במקום שרוב עובדי כוכבים מצויים, אפילו נתן ישראל בה סימן אינו חייב 
)ואם הוא עני  הדין להחזיר לישראל שנתן בה סימן.להחזיר, טוב וישר לעשות לפנים משורת 

 ובעל אבידה עשיר, אין צריך לעשות לפנים משורת הדין(. 
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 רוב גויים[רת הדין ]במשו לפנים

אף על פי שמן הדין במקום שרוב  - ה דמר שמואל וכו' שםדהוה שקיל ואזיל בתרי בהא דרב יהודהכד: ב"מ  רטו
עובדי כוכבים מצויים, אפילו נתן ישראל בה סימן אינו חייב להחזיר, טוב וישר לעשות 

 שו"ע. – לפנים משורת הדין להחזיר לישראל שנתן בה סימן

לפנים משורת  ואם הוא עני ובעל אבידה עשיר, אין צריך לעשות -בשם ראבי"ה  ב"מ סי' רנזמרדכי 
  רמ"א. – הדין

דודאי ]ל[עני ועשיר משפט אחד  "כ למה נהדר פני דלא דינא דמלכותא דינא אהנ"ל דאיכא לרמ" –קצוה"ח 

ה' מיירי היכא דליכא דינא דמלכותא דינא הן מצד דינא דמלכותא דינא או מצד הפקר ב"ד. ודוחק לומר דהרמ"א סעיף 

אלא כיון דעיקר הטעם אינו משום דינא דמלכותא דינא אלא משום דראוי וליכא נמי הפקר ב"ד. 
, נמי למיעבד לפנים משורת הדין להכי דיינינן הכי בישראל ועשו כפיה לעשות הישר והטוב

ין העני מחויב להחזיר ודי לו לעני במשפט כתוב. ועיין ולפנים משורת הדין אינו אלא למי שהיכולת בידו ומשום הכי א
 ]סק"ה[:בסימן שנ"ו  קצוה"ח

 6סעיף ו

 נמצא בשר שחוט

מקום שרובן עובדי כוכבים ורוב טבחים  -דרבי חנינא מצא גדי שחוט וכו' ובכדאמר רבא מהא  ב"מ כד:שם טור 
 שו"ע. – ישראל, בהמה או עוף הנמצא שם שחוט, מותר והוא של מוצאו

למקום אחר, אפילו אם רוב ואם עוף חטף בשר והשליכו  - מעובדא דההוא דיו דשקיל בישרא וכו' שםטור 
מיירי שחטף לפנינו בשר כשר. אפילו העיר  שו"ע. – ישראל, היא של מוצאו, שודאי נתיאשו בעליו

שחטף בה היא רוב ישראל וחזר והפילו באותה העיר, מותר להמוצאו, דדרך העוף להוליכו למרחוק ונתיאש ממנו הבעל 
  :עסמ" – מיד בשעת חטיפתו

בנמצא אפילו ביד גוי והן במקום דרוב טבחי ישראל קיי"ל דלא אסרינן משום  - חולין צ"ה ע"א' גמ
שנתחלף ובא ממקום אחר  דלא שייך לומרפרישה ביו"ד סימן ס"ג ]דרישה אות א'[,  -בשר שנתעלם 

 אלא כשמונח בקרן זוית ולא כשהוא ביד אחד אפילו הוא גוי, ע"ש 

דלא חיישינן לאיסור בשר שנתעלם מן העין אלא במקום  - ]חולין פ"ז סי' כ"ב[הרא"ש רשב"ם  טור
צאו אח"כ או שנטלו העוף לפנינו והחזירו, דכיון שנאבד או ניטל כגון אם אבד הבשר ומדאיכא ריעותא לפנינו, 

משא"כ בשלא נאבד אלא נמצא ביד ישראל או גוי או שרואה אחד  מנגד עינינו חיישינן שמא נתחלף,
אלא אמרינן זה הנמצא בידו עתה הוא שהיה בידו מקדם ולקחו מטבחי שנופל מידם דליכא ריעותא לפנינו, 

 :סמ"ע -ישראל, 

 עליםיאוש ב

 7סעיף ז

                                                           

 סעיף ו 6

מקום שרובן עובדי כוכבים ורוב טבחים ישראל, בהמה או עוף הנמצא שם שחוט, מותר והוא של 
של מוצאו, מוצאו. ואם עוף חטף בשר והשליכו למקום אחר, אפילו אם רוב ישראל, היא 

 שודאי נתיאשו בעליו. 
 

 סעיף ז7

)פי' לשון ים החוזר לאחוריו עשרה או ט"ו פרסאות ושוטף כל מה שמוצא בדרך  המציל מהארי והדוב וזוטו של ים

הרי אלו  )פי' כשהנהר גדל ויוצא על גדותיו ופושט, רש"י(, ושלוליתו של נהר חזרתו וכן עושה בכל יום(

הגה: מ"מ טוב וישר להחזיר, כמו שנתבאר סעיף ה'. ואף על גב דמדינא  וח.שלו אפילו הבעל עומד וצו

אין חייבין להחזיר באבידות אלו, אם גזר המלך או ב"ד חייב להחזיר מכח דינא דמלכותא או הפקר ב"ד הפקר. 

ן ולכן פסקו ז"ל בספינה שטבעה בים, שגזר המושל גם הקהלות שכל מי שקונה מן העובדי כוכבים שהוציאו מ

האבידה ההיא שיחזיר לבעליו, שצריכין להשיב, ואין לו מן הבעלים אלא מה שנתן )מרדכי ריש פרק אלו 
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 מזוטו של ים/מארי

)פי' לשון ים  המציל מהארי והדוב וזוטו של ים -מג. ובמסכת ע"ז  ברייתא דרב שימעון בן אלעזר. כדשם טור 

)פי'  ושלוליתו של נהר ם(החוזר לאחוריו עשרה או ט"ו פרסאות ושוטף כל מה שמוצא בדרך חזרתו וכן עושה בכל יו

 שו"ע. –הרי אלו שלו  כשהנהר גדל ויוצא על גדותיו ופושט, רש"י(,

דקתני שם קאי אסרטי' ופלטי' ורבים מצויים  ןדהאי מתייאשי שו"ע. - אפילו הבעל עומד וצווח - פ"ב סי' ו ב"מרא"ש 

 ל.שם אבל אינך אפילו עומד וצווח נעשה כצווח על ביתו שנפ

  ., כמו שנתבאר סעיף ה'זירמ"מ טוב וישר להח - רמ"א

 ממנהג/מדינא דמלכותאלאחר יאוש 

ואף על גב דמדינא אין חייבין להחזיר באבידות אלו, אם גזר  – בשם רבינו גרשום ב"מ סי' רנז מרדכי
ולכן פסקו ז"ל בספינה  המלך או ב"ד חייב להחזיר מכח דינא דמלכותא או הפקר ב"ד הפקר.

בדי כוכבים שהוציאו מן האבידה ההיא שיחזיר לבעליו, שטבעה בים, שגזר המושל גם הקהלות שכל מי שקונה מן העו

כתב כה"ג דבגניבה נוהגין מדינא  שנ"ו סעיף ז' בסימןוכן  רמ"א. – ןשצריכין להשיב, ואין לו מן הבעלים אלא מה שנת

 :עסמ" – דמלכותא להחזיר אף לאחר יאוש ושינוי רשות

נגד תורה לא אזלינן בתריה,  מנהג גרוע שהואהוא וש כתב ר יאהחזרת גזילה אחלגבי  – סימן שנ"ו )סק"י( ש"ך .א

 יש לומר דהאי מנהג שנתקן כך דפשיטא שיש כח ביד הדור לתקן תקנה, ועוד דגם בדינא דמלכותא כך הוא עכ"ל.

שורת דאבידה לאחר יאוש מחזירין לפנים מ )ב"מ כד, ב(, דכיון דאמרו בגמרא מנהג טוב וישר הוא -קצוה"ח  .ב

דמהכא נפקא לן לפנים משורת הדין, וכן ביאוש ושינוי רשות  )דברים ו, יח( משום ועשית הישר והטובהדין, והוא 

בירא שמים מחזיר לבעלים הראשונים, ומשום הכי כשראו חכמי הדור לתקן שיחזיר לאחר יאוש אין  )ב"ק קיד, א(אמרו 
ז"ל, אמר ליה לפנים משורת הדין, ואשכחנא נמי בפרק הגוזל בתרא  )ב"מ סי' רנ"ז(י במרדכזה מנהג גרוע ח"ו. וכן כתב 

גם אנן כייפינן  )ב"מ פג, א(חייב בבא לצאת ידי שמים, וכיון דחזינן דהוי כייפי להו )להני( ]הכי[ כדאיתא פרק האומנין 
וסף )שם ל, ב( והודעת להם את הדרך )שמות יח, כ( כו', למיעבד לפנים משורת הדין אם היכולת בידו לעשות דתני רב י

והיינו דאע"ג דבעלמא לא כייפי למיעבד לפנים וכן פסק ראב"ן וראבי"ה דכייפינן להו לעשות לפנים משורת הדין עכ"ל. 

הוא ובפרט שואין זה מנהג גרוע כיון דיאות למיעבד לפנים משורת הדין,  משורת הדין הכא ראו הב"ד לתקן תקנה זו,
 נמי דינא דמלכותא דינא.

 עלים'גדר 'יאוש ב

ר שעל ואם יש מכשולות בנה -דאשכח ד' זוזי דציירי בסדינא ושדו בנהר בירן וכו'  דההוא גבראכד: אהא  ב"ממטור 
 שו"ע. – ידי כן דבר הצף בו עומד שם, אם הוא דבר שיש בו סימן מסתמא לא הוי יאוש

 .מכשולות אבני' וסתימת גדר שעושין לדגים ד"ה דמתקילופירש"י 

והן רודפין אחר ואם הוא דבר שאין בו סימן, אם הבעלים יכולים להציל  - שם כב. ד"ה שטףתוס' טור 
ילו היו שם אפשר שא, או שאינו שם, גבאה" – םדאז הוכחה שהן שלהם ואינ' מתייאשין ומחזירין לה האבידה

אח"כ כשנודע להם דכשמצאו באיסורא בא  םאע"ג דנתייאשו הבעלי רמ"א. –לא זכה בהן המוצא  שהיו מצילין

 .מבואר בסעיף א'כושם  תוס'טור  -לידיה שהבעלים לא ידעו עדיין 

יכול להציל מיד, והוא עומד ואינו  (אינו)שאבל אם הוא דבר  -יד  ד"מ "מ כב. ד"ה שטףב תוס' סי' רנומרדכי 
)לא(  שלא ידענו אם היו בעלים שם והיו יכולים להציל מיד או לא רושפיש. וסתמא רודף אחריו ודאי מייא

וסיימו שם אע"ג שיכולים  שם סי' רנוובמרדכי שם בתוס' להציל וכו' וכן הוא  שיכול צ"ל דבר רמ"א. – הוי יאוש

 .והסמ"ע הגיה בענין אחרג. אה"ב –להציל אח"כ ע"י הדחק כגון שבשעת שטיפה היו יכולים להציל בלא דוחק 

אווזין ותרנגולין שברחו מבעליהן, הוי הפקר, וכל המחזיק בהן זכה בהן. ודוקא   -שם  ד"מ חולין מז: ר"ן
  רמ"א. –שאי אפשר לבעליהן להחזיר 

                                                           
ואם יש מכשולות בנהר שעל ידי כן דבר הצף בו עומד שם, אם הוא דבר שיש בו  מציאות(.

פין הגה: ואם הוא דבר שאין בו סימן, אם הבעלים יכולים להציל והן רוד סימן מסתמא לא הוי יאוש.

אחר האבידה, או שאינו שם, שאילו היו שם אפשר שהיו מצילין, לא זכה בהן המוצא )טור(. אבל אם הוא דבר 

שאינו יכול להציל מיד, והוא עומד ואינו רודף אחריו, ודאי מייאש. וסתמא )לא( הוי יאוש )תוספות ומרדכי פ' 

יק בהן זכה בהן. ודוקא שאי אפשר לבעליהן הנ"ל(. אווזין ותרנגולין שברחו מבעליהן, הוי הפקר, וכל המחז

 להחזיר )ר"ן ר"פ שלוח הקן(. 
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 8סעיף ח

 גויים/יםמקומות שנמצאים בו ישראל

נהר שעושים בו סכר לצוד בו דגים,  -דא"ל רב יהודה זיל ואכריז וכשמפרש בגמ' שם  בדא דלעילכד: מעוטור שם ב"מ 
 – ופועלים ישראלים רגילים לעשותו ולתקנו, כשמתקלקל, המוצא בו מציאה חייב להכריז

 שו"ע.

י כוכבים מקום ששומרים שם עובד  (אה"גב – צריך להיות אבלוכן אינו מדוקדק ו שון)ל וכן –ד"מ י  ב"מ יג.נ"י 
 רמ"א. –בקבע, אף על פי שרוב הנכנסים ויוצאים ישראלים, אינו חייב להכריז 

 9סעיף ט

 אבידת קרקע

אבידת קרקע גם כן חייב להשיב, שאם ראה מים באים  - דרבאמימרא . בב"מ לא שםברייתא רמב"ם 
 שו"ע. – לשטוף שדה חבירו חייב לגדור בפניהם כדי להציל

 ע.סמ" –ג'[ לכל אבידת אחיך, לרבות אבידת קרקע, ילפינן לה מדכתיב ]דברים כ"ב - ]ב"מ ל"א ע"א[ 'גמ
 בסימן רס"ו ]סעיף ג'[ וכתבו הטור לקמן

                                                           

 סעיף ח 8

נהר שעושים בו סכר לצוד בו דגים, ופועלים ישראלים רגילים לעשותו ולתקנו, כשמתקלקל, המוצא 
הגה: וכן מקום ששומרים שם עובדי כוכבים בקבע, אף על פי שרוב הנכנסים  בו מציאה חייב להכריז.

 ים ישראלים, אינו חייב להכריז )נ"י פ' אלו מציאות(. ויוצא

 

 סעיף ט 9

אבידת קרקע גם כן חייב להשיב, שאם ראה מים באים לשטוף שדה חבירו חייב לגדור בפניהם כדי 
 להציל.
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 1סעיף א

 גל או בכותלבמצא 

 תל ישןכוב

מימות שאין זוכרים מי בנאו ולא היה  המוצא בגל או בכותל ישן - פ"ב סי' טטור רא"ש  ב"מ כה.משנה 
אף שהוא  פירוש שו"ע. – עולם בחזקת זה שדר בו עתה ובחזקת אבותיו, הרי היא של מוצאה

 ]סמ"ע[  ולםביד אבותיו של זה ג' ד' דורות כיון שידוע שלא היה של אבותיו מע ואידוע שה

שימצאנה והוא  שאני אומר של עובדי כוכבים הקדמונים היא והוא שהעלתה חלודה -טור בשם רמב"ם  ו.שם כגמ' 
 שו"ע. – מטה מטה, כדרך כל המטמוניות הישנים

שמא מונחים הרי זה לא יגע בהם אפילו נסתפק לו הדבר, חדש,  אבל אם מראים הדברים שהן מטמון -שם 

 שו"ע. – הם שם

 חדשבכותל 

 דהיינו שידוע שאבותיו של זה שהוא דר שם בנאוהו, ולא יצא מרשותם וכותל חדש - שםטור רא"ש  כה:שם משנה 
הוא שהעלה חלודה, ו .מציאה הנמצאת בו מחציו לחוץ הוא של מוצאו, אפילו יש בו סימן

 שו"ע. – שודאי נתייאשו בעליו ממנו כיון שארך לו שם הימים

דדרך בעה"ב להניח חפציו  שו"ע. – אפילו אם העלה חלודה מחציו ולפנים, של בעל הבית - שםרא"ש גמ' ו

 בביתו ימים רבים ואינו מתיאש

 שו"ע. – הוא ממלא כל הכותל, חולקים ואם - .שם כוברייתא גמ' 

 שו"ע. – אפילו אם כל הכותל משופע, ולא אמרינן ממקום הגבוה הוא ונתגלגל למקום השפל - שםגמ' 

 2סעיף ב

                                                           

 סעיף א 1

המוצא בגל או בכותל ישן, שאין זוכרים מי בנאו ולא היה מימות עולם בחזקת זה שדר בו עתה 
יו, הרי היא של מוצאה. והוא שהעלתה חלודה, שאני אומר של עובדי כוכבים ובחזקת אבות

הקדמונים היא. והוא שימצאנה מטה מטה, כדרך כל המטמוניות הישנים. אבל אם מראים 
הדברים שהן מטמון חדש, אפילו נסתפק לו הדבר, הרי זה לא יגע בהם שמא מונחים הם 

זה שהוא דר שם בנאוהו, ולא יצא מרשותם, שם. וכותל חדש, דהיינו שידוע שאבותיו של 
מציאה הנמצאת בו מחציו לחוץ הוא של מוצאו, אפילו יש בו סימן, והוא שהעלה חלודה, 
שודאי נתייאשו בעליו ממנו כיון שארך לו שם הימים. מחציו ולפנים, של בעל הבית אפילו 

תל משופע, ולא אם העלה חלודה. ואם הוא ממלא כל הכותל, חולקים, אפילו אם כל הכו
 אמרינן ממקום הגבוה הוא ונתגלגל למקום השפל. 

 

 

 

 סעיף ב 2



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 
 

 25 

 

 כיס[/סכיןחפץ עם ידית  ]

סכין או  אבל במה דברים אמורים, במוכין או בנסכא, שאין הוכחה מאיזה מקום בא לשם - דמתניתין שםאוקימתא . כוב"מ 
שאם יד הסכין ורצועת הכיס לצד חוץ, ודאי מחוץ בא שם כיס, הוא מוכיח על עצמו מאיזה מקום בא, 

 שו"ע. – והיא של מוצאו, ואפילו מחציו ולפנים. ואם הם לצד פנים, הם של בעל הבית אפילו מחציו ולחוץ

 3סעיף ג

 מציאה םהשהודה עה"ב כשב

בד"א שמחציו ולפנים של בעל הבית, כשהוא טוען שהוא שלו, או שהיה יורש שאנו טוענין  -רמב"ם 
דכי אמר הרי  שו"ע. – לו שמא של אביו היה. אבל אם הודה שהם מציאה, הרי היא של מוצאה

לו חצירו הוא דא"כ אפי' מחציו ולחוץ וכו' וטעמא משום דאין חצירו קונה לו לפי שהחור הן של בע"ה לאו משום דתקנה 
חצר שאינ' משתמרת היא וכי אמר הרי אלו של בע"ה דאיהו אצנעינהו וכיון שהוא מודה דלאו דידיה  [הזה]הפתוח לר"ה 

 הרב המגיד. -ל  לו כל אין כותלו זוכהד ]ב"מ כה: כו.[הודאת בעל דין כק' עדים דמי ושכ"נ מן הסוגיא 

 – שוכר האחרוןלפיכך אם היה משכיר לאחרים, הרי הם של  - שם כו.בגמ' : שם כהרמב"ם משנה 
  שו"ע.

ואם השכירו לשלשה עובדי כוכבים כאחת, הרי עשאו פונדק וכל הנמצא בו, אפילו בתוך  -רמב"ם 
 שו"ע. - מפני שאין אחד יכול לטעון שהם שלו או שהוא טמן, שהרי עשאו פונדקהבית, הרי הוא של מוצאו, 

ושם במימרא אוקימת' דרב מנשיא בר יעקב למתני' דתנן הרי אלו שלו והא דלא פסק כאוקימתא דרב נחמן שם דאפילו 
דחייש בסלע שנפל מג' אפי' לית בה אלא שוה ב' פרוטות  שם כו: הואולי מפני שרבא פליג עליהמגיד. הרב  – בג' ישראל וכו'

 –ר שהשכירו ג' ישראל כיוצא בזה שהרי הגמ' משוה אותם בפי' וזה עיקשחייב להחזיר דלמא שותפים נינהו ה"נ בפונדק 
 ג.באה"

 

                                                           

במה דברים אמורים, במוכין או בנסכא, שאין הוכחה מאיזה מקום בא לשם. אבל סכין או כיס, 
הוא מוכיח על עצמו מאיזה מקום בא, שאם יד הסכין ורצועת הכיס לצד חוץ, ודאי מחוץ 

מחציו ולפנים. ואם הם לצד פנים, הם של בעל הבית אפילו  בא שם והיא של מוצאו, ואפילו
 מחציו ולחוץ. 

 

 סעיף ג 3

בד"א שמחציו ולפנים של בעל הבית, כשהוא טוען שהוא שלו, או שהיה יורש שאנו טוענין לו שמא 
של אביו היה. אבל אם הודה שהם מציאה, הרי היא של מוצאה. לפיכך אם היה משכיר 

ר האחרון. ואם השכירו לשלשה עובדי כוכבים כאחת, הרי עשאו לאחרים, הרי הם של שוכ
פונדק וכל הנמצא בו, אפילו בתוך הבית, הרי הוא של מוצאו, מפני שאין אחד יכול לטעון 

 שהם שלו או שהוא טמן, שהרי עשאו פונדק. 
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