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 1סעיף ו

 כתב ליורש כשיש עוד יורשים

 כתב לבן בין הבנות, או לבת בין הבנות בד"א, שכתב לבן בין הבנים. אבל אם - ב"ב נט: רי"ףברמב"ם  .א
או לאחד מהיורשים בין שאר יורשים, אף על פי שלא שייר  רמ"א מרי"ף שם – או לבת בין הבנים

טת הגאונים ז"ל ושאלו מה טעם לחילוק זה ואמרו יי שמהכרח השמועות לפונלמד  שו"ע. –כלום מתנתו קיימת 

וכל כיוצא שהן  הרב המגיד. – ולית בה אלא מאי דאמרי דרבנן בב"ב קמד.הא מלתא כהלכתא בלא טעמא היא כדאיתא 
שוין מצד ירושתן כגון אח בין האחין או דוד בין הדודין, לא אמרינן בהו שכונתו היתה שלא להקנות לזה שנתן לו בלשון 

 :סמ"ע – מתנה אלא לעשותו אפוטרופוס

ס"ל דגם בבת אמרינן  רמ"א. –בת בין הבנים או בין הבנות לא קנתה  -טור בשם רא"ש רמ"ה  .ב

דנראה דה"ה דאח בין האחין  ,שכונתו היתה דהעמידה אפוטרופוס על בניו ולא להעביר כל אשר לו מבניו. ועיין דרישה
 סמ"ע. –כולי האי. ס"ל הכי דלא קנה האח, מיהו אינו מוכרח 

כשכותב או נתן  אבל, מתנה בלשוןכשכותב או נתן לה  דוקא, היינו מ"ש בבת בין הבנים מתנתו קיימת -סמ"ע 

וגמ' כיון דאינה בת ירושה במקום שיש בנים, ומשנה  ירושה ליכא למ"ד דזכתה הבת בין הבנים בלשוןלה 

 ע"ש.  יש סימן רפ"אבר[ בהדיא הוא, וכתבו הטור והמחבר לקמן ]ב"ב ק"ל ע"א

 2סעיף ז

 כתב לבן בין הבנים

כותב כל נכסיו לבן בין  - המיוחסות לרמב"ןרבינו יונה בשם יש אומרים ובתשובות רשב"א  .א
 .בי"א שו"ע – הבנים, אם נתן לו קנין וייפה כחו, קנה

 .בי"א שו"ע – אף על פי כן לא קנה -טור בשם רבינו יונה ד"מ שם  .ב

 3סעיף ח

 כל נכסי' 'כתבו ותנו לו

אם אמר: כתבו ותנו לו כל נכסי, ולא ייפה כחו לומר: תנו לו כל נכסי ואף  -טור בשם רבינו יונה 
וביאר שם דחיישינן שמא לא גמר לעשותו אפוטרופוס אלא  שו"ע. – כתבו, אפילו אפוטרופוס לא עשאו

  ה.בשטר ואין שטר לאחר מית

 4סעיף ט

                                                           
 סעיף ו 1

או לאחד  )או לבת בין הבנים( )טור( ין הבנים. אבל אם כתב לבן בין הבנות, או לבת בין הבנותבד"א, שכתב לבן ב

)וי"א דבת בין הבנים או בין הבנות לא  מהיורשים בין שאר יורשים, אף על פי שלא שייר כלום מתנתו קיימת.
 קנתה( )טור בשם הרא"ש והרמ"ה(. 

 
 
 סעיף ז 2

בין הבנים, אם נתן לו קנין וייפה כחו, קנה. ויש מי שאומר שאף על פי כן יש מי שאומר דכותב כל נכסיו לבן 

 לא קנה. 

 
 
 סעיף ח 3

 אם אמר: כתבו ותנו לו כל נכסי, ולא ייפה כחו לומר: תנו לו כל נכסי ואף כתבו, אפילו אפוטרופוס לא עשאו. 

 
 
 סעיף ט 4

מתנה, ונשאר החצי לבניו, והבן שנתנו לו, הכותב כל נכסיו לאחד מבניו ולאחר, זה האחר קנה חצי הנכסים ב

 אפוטרופוס מינהו על שאר אחיו.
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 כל נכסיו לבנו ולאחר

הכותב כל נכסיו לאחד מבניו ולאחר, זה האחר  - פשיטא בנו ואחר אחר במתנה כו': לאקרמב"ם גמ' ב"ב 
קנה חצי הנכסים במתנה, ונשאר החצי לבניו, והבן שנתנו לו, אפוטרופוס מינהו על שאר 

 סמ"ע. –לכל בניו יחד, וזה אינו אלא אפוטרופוס. שנשאר החצי פירוש,  שו"ע. – אחיו

, דהוי אפוטרופוס, דבשעה שכתב לבנו הוה אם כתב החצי לאחר תחילה והשאר לבנו לא מיבעיא - ]סעיף ט'[ טור

כיון שלא שייר  אלא אפילו כתב לבנו ולאחר בבת אחת חשבינן ליה כותב כל נכסיו לבנוכל נכסיו, 

 סמ"ע. - כלום בנכסים אחר מתנת בנו:

 5סעיף י

 חלק לבנו וחלק לאחר

נכסי לבני וחצי נכסי לפלוני, לבנו נמי הוי מתנה. ואם כתב:  אם כתב חצי - ב"ב פ"ח סי' לאטור רא"ש 
  .בי"א שו"ע – לא עשה בנו אלא אפוטרופוס שני שלישי נכסי לבני והשליש לאחר

מדה"ל למיכתב כל נכסי לבני ולפלוני ולא כתב כן, והקדים לבנו במתנתו, ה"ל כנותן  - ]סעיף ט'[ טור
ל אם כתב שני שלישי נכסי לבני כו' לא הוה מצי למיכתב כל , אבלבנו המקצת תחילה ואח"כ השאר לאחר

נכסי לבני ולפלוני, דאז הוה משמע דיהיה לכל אחד החצי, משו"ה אפילו הקדים לבנו בזה נמי הוה בנו אפוטרופוס על ב' 

 :סמ"ע - השלישים

 6סעיף יא

 כל נכסיו לב' בניו

. ואם כתב: חצי נכסי לבני פלוני וחצי כתב כל נכסיו לשני בניו, שניהם אפוטרופסיםטור רא"ש שם 
הראשון הוי מתנה והשני הוי אפוטרופוס על החצי לכל הבנים, וגם הראשון  נכסי לבני פלוני

מדלא כללינהו יחד לאמר כל  שו"ע. – שנתן לו חצי הנכסים יש לו חלק בחצי האחר כשאר האחים

 :סמ"ע – נכסי לראובן ושמעון בני, ש"מ דדעתו היתה להקנות להראשון

 7סעיף יב

 נכסיו לאשתו הכותב

הכותב כל נכסיו לאשתו, לא עשאה אלא אפוטרופוס; ונתבארו פרטי דין זה בטור אבן העזר  - שו"ע
ע"ש שכתב המחבר בראש הסימן, אף על פי שקנו מידו דבריא או שכ"מ להיות כל נכסיו לאשתו, לא עשאה אלא  .סי' ק"ז

שיו בניו ממנה או מאשה אחרת או אחיו או שאר יורשין, עכ"ל. ור"ל )כ(שאר יורשין אפוטרופוס על יורשיו, בין שהיו יור
מדפי הרי"ף[ דאין חילוק בין יורש ליורש, ודלא  נ"י פרק יש נוחלין ]ב"ב נ"ט ע"בכגון בני אחין או למטה מהן, וכ"כ 

אחין לא אמרינן דעשאה דאם אין לו יורשין אלא בני  סימן ק"זכמ"ש הרא"ש בתשובה והביאה הטור שם באה"ע 
 סמ"ע: -אפוטרופוס, ע"ש, 

 8סעיף יג

                                                           
 סעיף י 5

יש מי שאומר שאם כתב חצי נכסי לבני וחצי נכסי לפלוני, לבנו נמי הוי מתנה. ואם כתב: שני שלישי נכסי 

 לבני והשליש לאחר, לא עשה בנו אלא אפוטרופוס. 

 
 
 סעיף יא 6

הם אפוטרופסים. ואם כתב: חצי נכסי לבני פלוני וחצי נכסי לבני פלוני, הראשון כתב כל נכסיו לשני בניו, שני

הוי מתנה והשני הוי אפוטרופוס על החצי לכל הבנים, וגם הראשון שנתן לו חצי הנכסים יש לו חלק בחצי 

 האחר כשאר האחים. 

 
 
 סעיף יב 7

 ן זה בטור אבן העזר סי' ק"ז. הכותב כל נכסיו לאשתו, לא עשאה אלא אפוטרופוס; ונתבארו פרטי די

 
 
 סעיף יג 8
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בטור כתב כאן  .סי' ק"והכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא, נתבאר בטור הנזכר  - שו"ע

ובד"מ דדוקא כתובתה ולא נדונייתה.  סימן ק"ו סעיף א'[]סעיף י"ד[ סתם איבדה כתובתה, ושם באה"ע נתבאר בשו"ע ]
דה כתובתה, דאמרינן כיון דשמעה מבעלה שחילק כל אשר לו לבניו ולא נתן לה אלא קרקע כל שהוא ולא והטעם דאיב

מחתה לומר מאין אגבה כתובתי, אמרינן ודאי דמחלה הכתובה מדאחשבה ליתן לה קצת חלק בין בניו. וע"ש ]בשו"ע[ 
 :סמ"ע – ובה כתובתה מהןדמסיק וכתב דמ"מ מה שקונה בעלה אח"כ או שמת אחד מבניו ]וירשו[, היא ג

 9סעיף יד

פירוש,  .סעי' ג בסי' ק"זהכותב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר מוקדם, נתבאר בטור הנזכר  - שו"ע

מוקדם למתנה זו אף על פי שהוא מאוחר לזמן הכתובה. ובטור ]סעיף ט"ו[ סתם וכתב בזה דאיבדה כתובתה, ושם באה"ע 
אשתו ארוסה או גרושה דלא שייך למימר דלעשות אפוטרופוס נתכוין. והוא הדין בכתב ]סימן ק"ז[ כתב והני מילי בכתב ל

 :סמ"ע -לה בשאר לישני המועילין הנ"ל ]סעיף ד' וז'[ דאי אפשר לפרשם דלעשות אפוטרופוס נתכוין, 

 10סעיף טז

  .סימן ק"חדין שכיב מרע שאמר: תטול אשתי כאחד מהבנים, בטור הנזכר  - שו"ע

 11סעיף טו

 ר הברחה ]סי' צ' וסי' צט'[ שט

  סעי ו. סי' צטובחו"מ  .סעי' ז ח צ' סימןדין שטר במתנה שלא נעשה אלא להבריח, בטור הנזכר  - שו"ע

מה שכתב מור"ם בהג"ה, ובמהרי"ק שורש כ"ב ובתשובות מיימון סעיף ו' סימן צ"ט חו"מ עיין לעיל בשו"ע בו -סמ"ע 

 ' אלף ]ע"ו[ דהאריכו בדין שטר הברחה ואם עדים נאמנים לומר הברחה היה:דספר קנין סי' כ"ה וברשב"א ]ח"א[ סי

 12סעיף יז

 החזרת הפירות חיוב כשמתבטלת המתנה

כגון הני דכתב בריש הסימן שמע שמת בנו או שהוצרך לברוח מפני אויביו,  כל הנותנים כל נכסיהם -טור בשם רמב"ם 

, משתבטל סמ"ע – בא בנו או פישר עם אויביו דמתנתו חוזרת או שכ"מ שנתן כל אשר לו, ואחר כך עמד מחליו או
 שו"ע. – המתנה ויחזרו כל הנכסים לבעלים הראשונים אין המקבל מתנה מחזיר פירות

 :ע"סמ -. טור מרמב"ם -שאפילו הנותן מתנה בפירוש על מנת להחזיר לזמן קצוב אוכל פירות עד זמן הקצוב, 

                                                           
 הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא, נתבאר בטור הנזכר סי' ק"ו. 

 
 
 סעיף יד 9

 הכותב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר מוקדם, נתבאר בטור הנזכר בסי' ק"ז. 

 
 
 סעיף טז 10

 ר סימן ק"ח. דין שכיב מרע שאמר: תטול אשתי כאחד מהבנים, בטור הנזכ

 
 
 סעיף טו 11

 דין שטר במתנה שלא נעשה אלא להבריח, בטור הנזכר סימן צ'. 

 
 
 סעיף יז 12

 כל הנותנים כל נכסיהם, משתבטל המתנה ויחזרו כל הנכסים לבעלים הראשונים אין המקבל מתנה מחזיר פירות.
יה. ולכן מי שמאכיל לחתנו עם בתו יותר הגה: האומר לחבירו אכול עמי, צריך לשלם לו, ולא אמרינן מתנה קא יהיב ל

מזמן שקצב לו מזונות, צריך החתן לשלם לו מזונותיו כשיתבע ממנו, אבל לא מזונות אשתו. ודוקא דליכא הוכחה דנתן לו 
לשם מתנה, אבל היכא דמוכח דנתן לו לשם מתנה, רק אחר כך נפלה קטטה ביניהם ולכן תובע ממנו, פטור )ת"ה סימן 

 שי"ז(.
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והמחבר לא כתב  ,'הפירות שאכלו'או בציונים אות כ"ה[ היא, ]הוב לשון הטור בשם הרמב"ם -סמ"ע 
שאכלו, ומשמע מלשונו דאפילו הן עדיין בידו בעין א"צ להחזירם כיון שכבר תלשם והחזיק 

  .בהם

 לא אמרו דצריך להחזיר פירות אלא כשהנתינה היתה בטעות ונתחרט למפרע על הנתינה,הרמב"ם ש טעםו –סמ"ע  .א

כל זמן שלא עמד מחליו או שלא בא בנו ניחא ליה שיהיו נכסיו ביד דרבה אבל כאן לא נתחרט, וא
רל"ב ובסימן כמבואר בסימן  ,האחר ויאכל פירותיו, לא גרע מהנותן מתנה ע"מ להחזיר לזמן קצוב

 וכ"פ הנה"מ.  ס"ו

אבל בשמע שמת בנו הוי מתנה בטעות ומחזיר  ,קאי רק על מברחתהרמב"ם  –ם משנה לח .ב
 וע' תשו' הראנ"ח סי' כח:. רע"א –הפירות 

, דכיון מחזיר הפירותכגון בזבין ולא איצטרכו זוזי  ודוקא במתנה, אבל במכר כשנתבטל -ביאורים ס"ק ד'  נה"מ

בענין  רל"ה ס"ק ד'סימן נה"מ שהמקח נתבטל זוזי הוו הלואה גביה ושכר מעותיו קא שקיל, ועיין מה שכתבתי לעיל ב
 פירות שאכל הלוקח מן הקטן.

 כול/דור עמי א

 חובת תשלום

ולא  האומר לחבירו אכול עמי, צריך לשלם לו - טזד"מ מגאון מהרי"ח  סי' שי"זרומת הדשן ת .א

ראיה מהא תה"ד והביא  סי' ר"ץ סעי' כה סי' רסד סוף סעי' דועיין לקמן  רמ"א. – אמרינן מתנה קא יהיב ליה

 ]ב"ק צ"ב ע"א[.ואפ"ה חייב לשלמו דהאומר לחבירו שבור כדי קרע כסותי דמותר לקרוע ולשברו 
 –האומר לחברו דור בחצירי פטור מלהעלות לו שכר  - ח"א סי' קע"דב"י בשם שו"ת התשב"ץ  .ב

 ט"ז ש"ך.

פסק כרשב"ץ וכאן פסק כתרומת הדשן   'יעי' סי' שס"ג סבהקשו סתירה ברמ"א דלקמן  –ש"ך ט"ז 
 דעת תרומת הדשן.תב שהעיקר כוהט"ז כומהרי"ח 

 .באה"ג – ינו מכניסו כדרך שמכניסין את האורחיןאף לדעת התרומת הדשן, דווקא כשא –עיר שושן 

 פרנס חתנו עם בתו ]תשלום מזונות אשתו[

ולכן מי שמאכיל לחתנו עם בתו יותר מזמן שקצב לו מזונות, צריך החתן לשלם לו  - תרומת הדשן
מי  שם קז: ממשנהתרה"ד שם יה הביא רא רמ"א. – אשתו מזונות אבל לא  מזונותיו כשיתבע ממנו

שם סי'  המרדכיוכתב  סי' ע' ע"זהבבאשהלך למדינת הים והלך אחד ופרנס את אשתו הניח מעותיו על קרן צבי ונתברר 
 סמ"ע. – בשם מוהר"ם דל"ש אביה ל"ש אחר רעג

חצר דלא עביד למיגר  הדר בחצר חבירו אפילו]שם כ' ע"ב[  והביא ראיה מהא דאמרו אפילו חמיו עשיר,ו -תרומת הדשן 

צריך להעלות לו שכר, וכתב דאע"ג דהתם משמע דהיינו דוקא כשדר בחצר שלא מדעתו אבל מדעתו לא, זהו דוקא שם 

 סמ"ע. –דה"ל זה נהנה וזה לא חסר, אבל כאן זה נהנה וזה חסר הוא. 

באה"ג  –ר ויות אפילו היה רגיל חמיו ליתן לחתניו שלפניו מזונות על שלחנו ב' שנים -רומת הדשן ת
הפוסק מעות לחתנו וכו' יכול לומר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן ואפי' אם אח השני  :כתובות סוממשנה 

 .עדיף מהראשון וה"נ דכוותיה

 כשמוכח שנתן לשם מתנה

כך  היכא דמוכח דנתן לו לשם מתנה, רק אחרודוקא דליכא הוכחה דנתן לו לשם מתנה, אבל  -רומת הדשן ת
כיון דמתחלה במחילה באו תרה"ד שם וביאר שם  רמ"א. – פטור נפלה קטטה ביניהם ולכן תובע ממנו

חתם סופר חלק חו"מ סימן קי"ט, מבואר דדוקא וב .בדיני מזונות סעי' ג 'סי' סעיין לעיל . ולידו תו לא מצי לחזור בו
אין הוכחה אחרת רק מה שלא תבע זמן ארוך עד כשיש הוכחה מקודם ואח"כ נפלה קטטה לא יכול עוד לתבוע, אבל אם 
 :פת"ש – סימן שס"ג סעיף י' ס"ק ז'אחר שנפלה הקטטה, אין זה הוכחה שמחל, ע"ש עוד ויובא קצת לקמן 

 פרנס יתום

מהלכות עמומות והדברים סותרים  דין תרומת הדשן הנ"ל הוא –תניינא ]חו"מ[ סוף סי' ל"ד  נודע ביהודה
סימן רמ"ו בהג"ה ובסימן ר"צ סעיף ]מחודש ב'[ ובסוף  סימן קכ"ח, עיין בב"י בחו"מ תזה לזה בכמה מקומו

אם אין לנו , בפרנס יתומהולכן בבית שמואל ס"ק כ"ח,  ובאה"ע סימן ע'וביו"ד סימן רנ"ג סעיף ה'  כ"ה
הוכחה ברורה שהאפוטרופוס כיון בתורת צדקה, והאפוטרופוס מוחזק בנכסי יתומים, 
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והכל לפי , וינכה דמי המזונות ממה שבידושהיתה דעתו ע"מ לקבל תשלומין  פוסישבע האפוטרו
  פת"ש. -איך היתה דעת האפוטרופוס בעת שנתן המזונות, ראות עיני הדיין 

נשאל ג"כ על ענין כזה באחד שפירנס יתום קטן ותפס משל היתום ותובע דמי מזונות. והשיב,  -סי' קמ"ז  רבינו עקיבא איגר

בר"ן ריש פרק , עיין לשלם דחייבנראה דעת הפוסקים ראשונים ואחרונים  איניש דעלמא בסתםבזן להנה 

מדפי הרי"ף[ ובהרב המגיד פי"ב מהלכות אישות ]הי"ט[ כו' ]עיין ביו"ד סימן רנ"ג סעיף ה' בתרא דכתובות ]ס"ג ע"א 

התרומות ]שער ס"ה ח"ב ס"ב[  בזה כתב בעל אולם בזן ליתוםבהג"ה מבואר דדוקא בהיה לו נכסים באותה שעה[, 

כיון דלא פירש דנתן לו  א"צ לשלם בהגדילבשם תשובת הרי"ף ]סי' קט"ז[ ופסקו בשו"ע יו"ד סימן רנ"ג סעיף ה' 

בתורת הלואה, ובב"י וברמ"א שם מבואר דאפילו יש ליתום נכסים אפ"ה סתמא לשם מתנה. והגם דלשון השו"ע שם מי 
ואף כו', אבל מדברי הגהת שו"ע שם מבואר דאפילו באין ידוע שכיון למצוה כו'. שפירנס יתום והיה מכוין למצוה 

דבתרומת הדשן סימן שמ"ח נראה דס"ל דזן יתום גובה ממנו עכ"פ בהיו נכסים ליתום, מ"מ כיון דלא הביא דברי 
י העתיקו לדברי הרי"ף , וכיון דרבינו ירוחם ]ספר אדם נתיב י"ט ח"א[ והב"הרי"ף הנ"ל בודאי י"ל דלא הוה שמיעא ליה

 פת"ש. -בסתימות וקבע כן להלכה בשו"ע, י"ל דלא מהני תפיסה. 

 פרנס את אמו בביתו

ויש לה כסף ושוה כסף בארגז שלה  אלמנה שהיתה ניזונית בבית אחד מבניה כמה שנים -סימן קל"ד  חות יאיר

ואמו או ממה שיש לה,  תולבסוף מבקש ליקח דמי מזונוהעומד בחדר שייחד לה בנה אשר היא בביתו, 
, הגם דאין חיוב כלל מצד כיבוד אין להאם כלום אםאחיו טוענים שמה שפירנס היה בדרך מצוה. 

אב ואם לפרנסה, דקיי"ל כיבוד משל אב כביו"ד סימן ר"מ ]סעיף ה'[, מ"מ אם אחד מן הבנים לקחה לביתו וזנה ופירנסה, 

יד, ולכן אפילו נפלה לאמו ירושה אח"כ אין לזה לתבוע ממנה ולפנים משורת הדין הוא דעב ודאי לשם מצוה עשה

בעת שזנה, אף שלא גילה דעתו  אמנם אם היה להאם משלהאו מיורשיה דבר בעד מה שעשה אתה בעת עניה כו'. 

בזמן תביעתו, דלא עדיפא מאחר בחו"מ סוף סימן רמ"ו בהג"ה כו'. ולא קשה מהא דקיי"ל  צריכה לשלםשתתן שכר, 

מן רנ"ג ]סעיף ה'[ מי שפירנס יתום בתוך ביתו אף על פי שיש ליתום א"צ לשלם דמסתמא כיון לשם מתנה, ביו"ד סי
דשאני התם דאומדן דעת יש שחנם עשה עמו כדי שישאר מעות היתום קיימים כשיגדל לצורכו, משא"כ גבי בן לאמו 

חסד אם יש לה, ומכ"ש אחר מותה לגבי , ואין כאן לא צדקה ולא דדרך עולם שתישאר כל ימיה אצל זה שהלכה אצלו
ולכן נראה דאם בעת שבאתה אליו ידע שדעתה רק לפי שעה ואחר שנה או יורשים אחרים זולתו כי למה יוותר נגדם. 

, שאין צריכה לשלם אפילו אחר מותה, וזה ברור כו'. ואפילו שנתיים תצא ממנו ליזון משלה, דדמי ממש למפרנס יתום
ים וכביסה וטויה ותיקון תפירות בגדי הבנים, אין לומר שזה עבור מזונות, רק כך דרך נשים זקינות סייעה עמו בגידול בנ

 פת"ש. - :דלעשות בבית שהמה שם אף שאוכלת משל עצמה כו', עכ"
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 לא פירש למי לתת המתנות|  מתנה סימן רמז

 1סעיף א

 'יתנו לבניי'

בריא  -ירושלמי כתובות פי"ג סוף ה"א  לקמיה דר' אמי מעובדא דההוא פסקי דשיראי וכו' קמג:ב"ב טור רמב"ם 
 ששלח כלים ממדינת הים ואמר: ינתנו אלו לבני, הרי אלו ינתנו לבנים ולבנות. הראוי לבנים

 שו"ע. – .הבנות טלוםיכגון כלי משי הצבועים וחלי זהב  והראוי לבנות,; לבניםכגון ספרים וכלי מלחמה 

יותר מבתו שהרי אפי' באשת בנו דעתו קרובה יותר מבתו הנשואה והטעם מפני שעל פשוט הוא שדעתו קרובה אצל בנו 
  הרב המגיד. –ן בנו לפרנסה כ"ש בבתו ובבנו שדעתו קרובה יותר אצל הב

אפילו אם הבנים כששניהן אינם נשואים או כשהבנים נשואים והבנות אינן נשואות, אלא הן  -]סק"א[.  סמ"ע .א
ת, אפ"ה אמרינן דדעתו היתה ליתנו לבנות כדי לחבבן על אינן נשואים והבנות נשואו

 כמו בסעיף ב'.  אבל אם שניהן נשואים כלותיו קודמין. בעליהן

לעולם לא דוקא בסעיף ב' שאמר לבני ביתי אמרינן דכלותיו קודמין, משא"כ הכא דמיירי דאמר לבני,  - ב"ח .ב
 סק"א. ש"ך - אמרינן דכלותיו קודמין

דוקא בזה שאמר יתנו לבני, דלשון בני  שו"ע. – לזכרים ולנקבות, יטלו אותם הזכרים היו ראויים  -רמב"ם 

 משמע טפי זכרים מנקבות, משא"כ בסעיף ב' שאמר לבני ביתו, יתנו לשניהן יחד. סמ"ע ]סק"ג[.

 התנה שבניו מאשתו השניה יקבלו, ונולדו לה רק בנות

אחת, ונשא אשה אחרת והתנה עם בניו הראשונים מי שהיו לו בנים מאשה  -ד ד"מ  סי' תרגב"ב  מרדכי
יטלו חלק בירושה כמו הם, ולא  באה"ג – פי' בין שיהיו לה הרבה בנים ממנו או מעטיםשבניו מן השניה 

וביאר שם הטעם משום דבת  רמ"א. –היה לו מן השנייה רק בנות, אין לבת במקום הבנים כלום 

 נזיר יב:. ו בן וילדה בת וכו' אינו נזירהריני נזיר כשיהיה ל הממשנ םאינה בכלל בני

 2סעיף ב

 שלח מתנות סתם

וכן המשלח כלים לביתו סתם, והיו בהם כלים הראויים לבנות,  - דלקמיה דרבי אמי דלעיל עובדאמרמב"ם 
 – ; אומדן דעת הוא שלהן שלח.באה"ג, –' אות וכדמפרש שם בגמופי' שאינם נש בנותיויטלו אותם 

 נות נשואות כל זמן שהבנים אינן נשואים. ]סמ"ע סק"ה[.ואפילו כשהב שו"ע.

 – שהדעת נוטה שלהן שלחיטלו אותם נשי בניו,  ואם אין לו בנות, או שהיו בנותיו נשואות -רמב"ם משם 
 .מגידבשם השם בגמ' והטעם מפורש לעיל  שו"ע.

 שו"ע – דכגופו דמיאה שדר, אי אית ליה איתתא ודאי לדיד הני מילי דלית ליה איתתא, אבל -טור בשם רמ"ה 
 ודוקא כאן ששלח לביתו, אבל בסעיף א' שאמר לבניו, אפילו יש לו אשה חולקין הבנים. ]ש"ך סק"ג[. .בי"א

 3סעיף ג

                                                           
 סעיף א 1

בריא ששלח כלים ממדינת הים ואמר: ינתנו אלו לבני, הרי אלו ינתנו לבנים ולבנות. הראוי לבנים, כגון ספרים 

וכלי מלחמה לבנים; והראוי לבנות, כגון כלי משי הצבועים וחלי זהב, יטלום הבנות. היו ראויים לזכרים 

ת, ונשא אשה אחרת והתנה עם בניו הראשונים שבניו הגה: מי שהיו לו בנים מאשה אח ולנקבות, יטלו אותם הזכרים.
מן השניה יטלו חלק בירושה כמו הם, ולא היה לו מן השנייה רק בנות, אין לבת במקום הבנים כלום )מרדכי ריש פ' מי 

 שמת(. 
 
 
 סעיף ב 2

שלהן שלח. וכן המשלח כלים לביתו סתם, והיו בהם כלים הראויים לבנות, יטלו אותם בנותיו; אומדן דעת הוא 

ואם אין לו בנות, או שהיו בנותיו נשואות, יטלו אותם נשי בניו, שהדעת נוטה שלהן שלח. ויש מי שאומר דהני 

 מילי דלית ליה איתתא, אבל אי אית ליה איתתא ודאי לדידה שדר, דכגופו דמיא.
 סעיף ג 3
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 'נכסי לבניי' ויש לו בן אחדשכ"מ שאמר 

נכסי לבני,  שכיב מרע שאמר: - קרי בלשון רבים חדבעיא שם בגמרא וכדפשטו ליה אמוראי שם מקראי שבן א: קמג ב"ב
 )וכ"ש אם יש לו בנים רבים דהכל לבנים בלשון רבים, ולא היה לו אלא בן אחד ובנות, הכל לבן לבדו.

דדוקא בבריא שאמר יתנו לבני אמרינן דדעתו על הבנות שיתחבבו על בעליהן או שיקפצו  ואין הבנות בכלל (רמ"א –

ון דבלא"ה יש להם עישור נכסים. ואף דאמר בלשון רבים עליהן הנושאים, אבל שכיב מרע אין דרכו להעביר נחלה, כי
ואין לו אלא בן אחד, מצינו כיוצא בזה בקרא, ובני דן חושים. ואין להקשות א"כ למה הוצרך לומר שיתנו לבני, בלא 

 .אמירתו הבן יורשו. י"ל מפני שידע שכבר נתן לאחר במתנת שכיב מרע, ובא לחזור בזה ממתנה הראשונה. ]סמ"ע סק"ו[

כגון אם היו לו שני בנים ומת אחד מהם, ואמר נכסי לבני, הכל לבן לבדו, אף על גב  שו"ע. - וכן אין בן הבן בכללן -שם 

 דבני בנים ג"כ קרויין בנים, מ"מ בלשון בני אדם אינו כן. ]סמ"ע סק"ז[.

בר ברא דין עם יש להאי  .בי"א שו"ע – אי לית ברא אלא בר ברא, ודאי אבר ברא קאמר -טור בשם רמ"ה 

הבנות כדין בן עם הבנות, שאם היה בריא כשאמר, יטלו הבנות הראוי להן. ואם היה שכיב מרע, הכל לבן הבן. ]סמ"ע 
 סק"ט[.

וביאר שם הטעם משום שהם ראוים לירשו  רמ"א. –אפילו אם יש לו בנות  -ד ד"מ  בשם ריטב"א ב"ב סו:נ"י 

 אין הדין כן( אמל' זה שבבריועומדים במקום בנים )ועיין בסמ"ע שדקדק 

 ]אופן החלוקה[ 'לבניי ולבנותי'

ואם אמר בפירוש:  - עובדא שם וכמר בר רב אשי דלא קרו אינשי לבר ברא ברא ותניא כוותיהג  ד"מב"ב סי' תרד  מרדכי
ביאורים ]סק"ג[ דאם  נה"מ ועיין רמ"א. –לבני ולבנותי, הראוי לבנים לבנים, והראוי לבנות לבנות 

ברים הראויין לשניהם נוטלין הבנים לבדן, ואם אין שם כלל דבר הראוי לבנות לבד, נוטלים הבנים מחצה והבנות יש ד
 מחצה.

מעשה באחד שצוה כל אשר לו לבנו, רק שיתן סך מה לכל אחת מבנותיו,  - גיטין סי' תלא ד"מ דמרדכי  
רשיה קאמר, ועוד דבן ומתה אחת מהן בחייו והניחה בן, אין לבן בתו כלום, דלה ולא ליו

  רמ"א. –בתו לא מקרי בן 

 'לקרוביי' ]גדר קרובים[

 באה"ג – וכן האומר לקרובי או לקרובותי יש בכלל כל הקרובים שהם פסולים לו לעדות - שםנ"י 

 'ליתמי'  'ליוצאי חלציי'

 רמ"א. –מיהו אם אמר: ליתמי, הבנות בכלל -טור רא"ש 

 רמ"א. –אי חלציו והוא הדין אם אמר: ליוצ -מהרי"ו 

 'לנכדיי' האם גם לדור רביעי?

. וטעם ספיקו בזה סתפק אי דור רביעי הוי בכלל לשון בני בניו כו'ה -]ח"ב סי' כ"ח[  תשובת מבי"ט .א

הוא מכח לשון המקרא בירידת יעקב למצרים ]בראשית מ"ו ז'[, בניו ובני בניו אתו, ושם היה דור רביעי בכלל ]בפסוק 

 פת"ש. – י"ב[.

לית בזה ספיקא כלל, כי ממקרא זו אין הכרע כלל, ויש כמה ראיות מהמקרא  -ח"א סימן קע"ג  ובת שבות יעקבתש .ב

אף אם נאמר דבלשון תורה גם בן  אין נקראו בני בניו רק עד ג' דורות ולא יותר, ובר מכל דיןלהיפך ד

בכלל אלא מה שבפרט, בן בנו ותו אין  בצואה וכה"ג דאזלינן בתר לשון בני אדם, בן בנו בכלל בני בניו, מ"מ

אין בכלל נכד רק בן הבן לבד, והוא דבר מפורש בכתוב גבי  -תשובת משכנות יעקב ]חו"מ[ סימן ]ס"א[, וכ"כ בלא, ע"ש. 
[ מגילה י' ע"בשבועתו של אבימלך ]בראשית כ"א כ"ג[ אם תשקור לי ולניני ולנכדי, ומתרגמינן ולבר ברי, וכן מצינו בגמ' ]

בבל שם ושאר נין ונכד ]ישעיהו י"ד כ"ב[, וכן משמע בש"ס ב"ב דף קמ"ג ]ע"ב[ כו', כ"ש בלשון נכד שמצינו והכרתי ל
מפורש שבלשון תורה אין נכד הבן בכלל נכד, וגם בלשון בני אדם נראה כן. ואפילו אם היה עולה קצת ספק בזה, הלא 

 פת"ש. –בחזקת יורשין קיימו.  מתנת שכיב מרע דרבנן ואין מוציא מידי ירושה דאורייתא ונכסי

                                                           
)וכ"ש אם יש לו בנים  הכל לבן לבדו.שכיב מרע שאמר: נכסי לבני, בלשון רבים, ולא היה לו אלא בן אחד ובנות, 

) ואם אמר בפירוש: לבני ולבנותי, הראוי לבנים לבנים, והראוי לבנות לבנות(  ואין הבנות בכלל. רבים דהכל לבנים(

)מעשה באחד שצוה כל אשר לו לבנו, רק שיתן סך מה לכל אחת מבנותיו,  וכן אין בן הבן בכללן. )מרדכי פרק מי שמת(,
בחייו והניחה בן, אין לבן בתו כלום, דלה ולא ליורשיה קאמר, ועוד דבן בתו לא מקרי בן( )מרדכי פ' מי  ומתה אחת מהן

הגה: אפילו אם יש לו בנות )נ"י פ' מי  יש מי שאומר דאי לית ברא אלא בר ברא, ודאי אבר ברא קאמר. שאחזו(.
בת הרא"ש )כלל פ"ה ס"ג(. והוא הדין אם אמר: שמת בשם הריטב"א(. מיהו אם אמר: ליתמי, הבנות בכלל, כן נ"ל מתשו

 ליוצאי חלציו )מהרי"ו בפסקיו(.
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 למי 'שלא נשא אשה' האם אלמן בכלל

בצואתו,  והמצוה פירשאשתו בחיי המצוה,  נכד אחד שכבר נשא אשה ומתה -חו"מ סי' סא משכנות יעקב 

אין בדבריו וטוען הנכד הנ"ל מאחר שמתה אשתו הוא גם כן בכלל שלא נישאו. נראה ש לנכדיו שלא נישאו,
]ב"ב לק במתנה זו, דלשון שלא נישאו משמע שלא נישאו כלל, ויש ראיה לזה מלשון הש"ס פרק מי שמת ואין לו חכלום 

גבי ההוא דשדר פיסקא דשיראי לביתו כו', דהלשון לא נסיבו משמע לא נסיבו מעולם, וה"ה ללשון שלא נישאו בנידון  שם[

 פת"ש. –כיון שכבר פיזר לו פעם אחת. דידן. ובלא זה הדבר מסתבר כן בכונת הנותן, ואומדנא דמוכח הוא, 

 'לנכדיי' האם כולל נכד שנולד לאחר כתיבה הצוואה

דאין יכול להקנות , המתנה בכלל אינובודאי  נכד שנולד אחר כתיבת הצואה, -חו"מ סי' סא  משכנות יעקב
בנו, רק המזכה לעובר ובבנו דוקא שדעתו של אדם קרובה אצל במתנת שכיב מרע לדבר שלא בא לעולם 

מבואר דבן בנו כאחר דמי ואפילו היתה מעוברת  ובסימן ר"י ]סעיף א'[ובכמה דוכתי,  רנ"ג סעיף ל"גוכמבואר בסימן 

 פת"ש. –  אז לא זכה כו'

 ]האם מונים מהנותן[ גדר דור רביעי

 עיםרבעד בני קיימת ופירות ללומדי תורה  צואה שהניח קרן -]קמא, חו"מ[ סימן ל"ח,  תשובת נודע ביהודה
, ואח"כ יופסק דבר זה ויחולק הקרן בין נכדיו דור רביעי שיהיו באותו פרק כו'. ובהגיע דור רביעי של המנוח הנ"ל מזרעו

היורשים טוענים שהמה הדור הרביעי והוא בכלל, נחלקו היורשים עם הלומדים מקבלי פרס מהרוחים, ש
והלומדים טוענים שמספר הדורות ת ט"ו ט"ז[, שהזכיר המצוה, ומביאים ראיה מדור רביעי ישובו הנה ]בראשי

, ומביאים ראיה מזכריה מלך ישראל שנחשב בני רבעים ליהוא מתחיל מיוצאי יריכו וא"כ המה דור שלישי

, כי הראיה שהביאו הדין עם הלומדיםד והשיב הנודע ביהודה]מלכים ב' ט"ו י"ב[, שזכריה היה חמישי מיהוא. 

ה, בודאי כונתם על פירוש האבן עזרא שפירש דור רביעי מאותן שהם גרים, וקהת היה גר היורשים מדור רביעי ישובו הנ
במצרים, ועמרם בנו, ומשה ואהרן בני עמרם, ובני משה ואהרן הם דור רביעי ששבו לארץ, וא"כ מספר הארבעה עם קהת, 

ים, יהודה בנו, פרץ בנו, חצרון אך מה חזית לפרש כאבן עזרא צא ופרש כפירוש רש"י בפרשת לך ]שם[, יעקב ירד למצר
בנו, וכלב בן חצרון בא לארץ, הרי מספר הדורות דור רביעי מתחיל מיעקב, ואין יעקב בכלל. וכן מבואר מפירוש הרמב"ן 

וכתב עוד, שאלמלא שכתוב אח"כ בצואה הנ"ל שיחולק בין נכדיו דור רביעי כו', ולא היה לפנינו רק לשון ראשון עד ע"ש. 
היה מקום לפרש עד דור אחר הדור שיבוא, והיינו הששי להמצוה עם המצוה עצמו, כמו שכתב האבן עזרא בני רבעים, 

בפרשת ויחי על פסוק בני שלשים ]בראשית נ' כ"ג[, שבעבור היות מלת בני סמוכה הנה יהיו הבנים רבעים, ולפ"ז בני 
מעל שלשים ורבעים הנאמר בפרשת תשא,  להנ"רבעים, יהיו הבנים חמשיים, וכשאנו מסירים המצוה מהמספר, כאשר 

א"כ יהיה עם המצוה דור ששי, אבל בא זה וגילה על זה, שהרי נאמר אח"כ שיחולק בין נכדיו דור רביעי, וא"כ הדור 

 :"שפת -הרביעי עצמם הם הזוכים כו', 

 4סעיף ד

 'ליתומי אחותי'

ויש אחותי,  ויתמייחלקו ב' אחיותי כתב: והשאר מי שחלק נכסיו מחמת מיתה, ו -טור בשם תשובה הרא"ש 

וביאר שם שלא  שו"ע. – כולם בכלל, אפילו נקבות נשואות ביתומי אחותו זכרים ונקבות גדולים וקטנים,

 סמ"ע. –ם או בין בנים לבנות שיצאו גדולים מכל יתומי יתומיםמצינו חילוק בתלמוד בלשון 

 ואין חילוק במילה 'יתומים' בין בריא לשכ"מ. –ט"ז 

 5עיף הס

                                                           
 סעיף ד 4

מי שחלק נכסיו מחמת מיתה, וכתב: והשאר יחלקו ב' אחיותי ויתמי אחותי, ויש ביתומי אחותו זכרים ונקבות 

 גדולים וקטנים, כולם בכלל, אפילו נקבות נשואות. 

 
 
 סעיף ה 5

 )פלוני(, בני, חולקים אותו, פלוני נוטל מחצה וכל בניו מחצה. אמר: לפלוני ופלוני ולבניהאומר: נכסי לפלוני ול

נוטלים בני פלוני מחצה ושני האחרים מחצה. אפילו הנפרטים מרובים והנכללים מועטים, נוטלים הנפרטים 

ני ולבני ראובן, מחצה. ואף אם יגיע לאחד מהנפרטים פחות מלאחד הנכללים, כגון שאמר: נכסי לפלוני ולפלו

הגה: וכן הדין בשאר דברים. ולכן איש ואשה שהתנו ביניהם שאם ימות אחד מהן  ולא היה לראובן אלא שני בנים.
 יחזרו הנכסים לקרוביהם, קרוביו נוטלין החצי וקרוביה החצי )הגהות מיימוני פי"א דזכיה(.
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 נכסי לפלוני ולבני

האומר: נכסי לפלוני ולבני, חולקים  -מעובדא דההוא דאמר לדביתהו נכסיי לך ולבני א"ר יוסף וכו' . קמג שםרמב"ם 
נוטלים בני פלוני  )פלוני( אותו, פלוני נוטל מחצה וכל בניו מחצה. אמר: לפלוני ופלוני ולבני

כפול  הרב המגיד. ודין זה – הכלל נוטל מחצה לעולם"ם הרמבדעת של שו"ע. – מחצה ושני האחרים מחצה

  לקמן סי' רנג סעי' כד

אפילו הנפרטים מרובים והנכללים מועטים, נוטלים הנפרטים מחצה. ואף  - פ"ט סי' זשם טור רא"ש 
כגון שאמר: נכסי לפלוני ולפלוני ולבני ראובן, ולא אם יגיע לאחד מהנפרטים פחות מלאחד הנכללים, 

 שו"ע. – ן אלא שני בניםהיה לראוב

כגון   ]שחולקים המקבלים חצי חצי בשווה[ רמ"א. – וכן הדין בשאר דברים -ז  ריטב"א ד"מבשם ב"ב סו:  נ"י

 נמוקי יוסף שם - שאמר הלוו לפלוני ולבני פלוני, וכן בכל תנאי.

ם לכן איש ואשה שהתנו ביניהם שאם ימות אחד מהן יחזרו הנכסי -ד"מ  הגהות מיימוניות
 .רמ"א –לקרוביהם, קרוביו נוטלין החצי וקרוביה החצי 

 לקרוביי/קרובותיי ]מי נכלל בגדר 'קרובים'[

הדבר ידוע שהאומר נכסי לבניו או לבנותיו כולם בכלל, ואפילו הם מאה לא  -מריטב"א  :ב"ב סונימוקי יוסף  .א

ל הקרובים שהם האומר לקרובי או לקרובותי יש בכלל כ אמרינן בהא מיעוט רבים שנים, וכן
 קצוה"ח - .עכ"ל הריטב"אפסולים לעדות 

כל הקרוב קרוב קודם, ואפילו היו  אומר נכסי לקרובינראה שה – ב"ב לג. ד"ה קריביהתוס' קצוה"ח מ .ב
וע"ש בתוס' )ד"ה קריביה( שכתבו גירסא הכל קרובים הפסולים לעדות אמרינן קרוב קרוב קודם. 

שהיה מצווה ליתן דיקלא לקריביה וע"ש, ואי נימא דכל הקרובים הפסולים לעדות  שכיב ושביק דיקלא ]לקריביה[ דהיינו
שוין בכלל א"כ אחיו עם שני בשני שוין, וא"כ מאי נפקא מיניה דזה קרוב טפי או לא, ומוכח בזה דס"ל לתוס' דקרוב 

 קרוב קודם. 

לעניים ו כי חמש מאות זהובים יחולק עשיר אחד ששבק חיים וציוה לפני מות -חלק חו"מ סי' קכ"ז  תשובת חתם סופר
, קרובים הדרים בעיר פלוני, ובאותה העיר לא נמצא קרובים פסולי עדות כי אם ב' או ג'

שיותן , וגם היה לו לפרש בהדיא. והסכים שם להרב השואל ואומדן דעת שלא נתן סך רב כזה לב' או ג'
בלשון בני אדם, וכמ"ש בסדר הגט ]סעיף ב', נדפס  , היינו גם לרביעי ברביעי שנקראו קרוביםגם לרחוקים יותר

ועי' שם עוד שדן במס' מקרים  לענין עניי עירו, מהגהת מרדכי דב"ק סימן ר"גבאה"ע אחר סימן קנ"ד[ כו', והביא ראיה 

 פת"ש. - דומים

 'לבני' האם בן חורג בכלל 'בן'

כל ספריו לבנו, ולא  כיב מרע שציוה מחמת מיתה ליתןש -ח"א סי' קס"ט תשובת שבות יעקב  .א
היה לו בן רק בן חורגו צורבא מרבנן, ובן הבן, למי יתנו. אין להסתפק כלל ולומר שכונתו 

והרי כתב הב"י בסימן רמ"ז ]סעיף ד'[ דהיכא על בן חורגו, דמהיכי תיתי לומר כן שבן חורגו יקרא בנו, 

מדפי הרי"ף[ בשם רבותיו נמוקי יוסף ]ב"ב ס"ו ע"ב השאין לו בנים ויש לו בני בנים וגם בנות, ואמר נכסי לבני, כתב 
דמשום בני בנים קאמר שהם ראויים ליורשו כו', וא"כ כ"ש נגד בן חורגו דהוא אחר ממש שאין לו שום קורבה עמו כו'. 

 ובפסקי תוס' שם ]אות קמ"ה[,כו',  התוס' בפסחים דף נ"ד ע"א ד"ה אלה בני שעירוראיה ברורה לזה מדברי 

 "ש. פת -ע"כ ברור דכונתו אבן בנו ולא בן חורגו,  כו'. בב"ב דף קט"ו ע"ב ]ד"ה תוס'[ובמהרש"א 
מי שמגדל יתום  לעיל סוף סימן מ"בדהא כתב הרמ"א אם זה בן חורגו נתגדל בביתו צ"ע לדינא,  -פת"ש  .ב

 ג:שם ס"ק י"פת"ש בתוך ביתו וכתב עליו בשטר בני כו', עד הואיל וגדלהו ראוי לכתוב כך, ועיין 

 'לנישואיה' אם ממתינים לזמן הנישואין

ואין  נותנים מיד לנישואיה ת"ק דינרי' ויהיוראובן שצוה לתת מנכסיו לרחל  -סי' תתקצג תשובת הרשב"א 

לנשואיה ולא אמר ויהיו ה"ז כאומר תנו מנה לפלוני למזונו'  חמש מאותבאומר תנו  גםממתינין עד זמן נשואין וכן הדין 

 ב"י -בכל יום נו לו יורשים מזונות שאין אומרים שית
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 1סעיף א

 כשהראשון קרוב ]ירושה אין לה הפסק[

שאמר: נכסי לפלוני ואחריו לפלוני, אין לשני  שכיב מרע - כרשב"ג דאמר הכיקלז.  ברייתא ב"ברמב"ם 
  שו"ע. – אלא מה ששייר ראשון

, כגון שהיה בן מכלל ואם היה הראשון ראוי ליורשו - בריה דרב עויא וכו' קכט: שלח רב אחאגמ'  שםרמב"ם 
  שו"ע. – הבנים, אין לשני כלום

ליורש הרי הוא כלשון ירושה,  מתנהשכל לשון  -הר"י אבן מיגש  גאוניםהרב המגיד מ .א
  שו"ע. – וירושה אין לה הפסק ואף על פי שיאמר: ואחריו לפלוני

אף על גב  משום מתנה מהני אחריך לפלונילא משום ירושה אלא  אהיכא דאומר בהדי -רמב"ם  .ב

 .ב"י קצוה"ח – דראשון ראוי ליורשו.

הרב  –ומוכרח הוא בסוגיא  רמ"א. –ואפילו אם גם השני ראוי לירש  -א  ד"מ ב"ב עב: ד"ה וכי ר"ן םבש ב"י מגיד

 סימן רצ"ג ס"ו ובהג"הועיין ב המגיד.

אין להקדש כלום  אחריו של ראשון הקדישהוכן אפילו  –שם א  מתשובת רשב"א ב"י בשם גאונים ד"
 רמ"א. –

 ראוי ליורשו אך הנכסים ביד שליש

אפילו אמר בלשון היה הראשון ראוי ליורשו והיכא דהנכסים ביד שליש  -רמב"ם למד כן ב)סעיף א'( ב"י  .א
  לא אמרינן ירושה אין לה הפסק. הואיל והנכסים ביד שלישירושה לא זכו בה 

כיון דמתורת ירושה  על הב"י והקש –)ספר א' סי' י"ח( מהרש"ך  חלק חו"מ סי' ע"דשו"ת מוהרי"ט  .ב
   קצוה"ח –כל היכא דאיתנהו ברשות יורש איתנהו, זכו בהו כי הוי ביד שליש מאי הוי, 

לפלוני. מיהו נראה דודאי אם הראשון ראוי ליורשו כיון דירושה אין לה הפסק לא מהני ואחריך  יישב את  הב"י –קצוה"ח 

משום מצוה דהיינו דוקא מדין מתנת שכיב מרע אין אחריך זוכה כיון דירושה אין לה הפסק ודיורש נינהו, אבל 
לקיים דברי המת, אפילו ראשון ראוי ליורשו נמי צריך ליתן לאחריו לקיים דברי המת, ולא 

נו זוכה המקבל אלא שצריכין היורשין דהא משום מצוה לקיים דברי המת אישייך בזה ירושה אין לה הפסק, 

)סק"ו( ואם קדמו ומכרו אין המקבל מוציא  סימן רנ"בהובא בש"ך  מרדכי )ב"ב סי' תרס"ו(לקיים דברי המת וכמ"ש 
מיד הלוקח, אבל מתנת שכיב מרע זוכה המקבל ומוציא מיד הלוקח שקנה מן היורש ע"ש, וכיון דמצוה לקיים דברי המת 

מצוה הוא דרמו על היורשין, היכי שייך בזה ירושה אין לה הפסק, אנן נמי לא מפסקינן ודיורש נינהו  אינו עושה קנין אלא
 וכמבואר בסי' רנ"ב. כיון שהושלש אלא שמחויב היורש ליתן כדי לקיים מצוה

 מתנת שכ"מ לאחר זמן

מהני ]מתנת[ שכיב מרע להאחריך אפילו  -ר"י מגא"ש רשב"א רא"ש רמב"ן מ .ב"ב נחנ"י  .א
דכל מתנת שכיב שאין המקנה שוב בעולם, והטעם מבואר בתשובת הרא"ש כלל פ"ד סי' א' וז"ל, אף  לאחר זמן

בין למ"ד עם גמר מיתה בין למ"ד לאחר גמר מיתה ]שם קל"ז ע"א[, משו"ה מהני  מרע ליתא למקנה בעולם

  וכן עיקר להלכה. רים ס"ק א'ביאונה"מ  – .באחריך, דמה לי שחל הקנין מיד אחר מיתה או אחר זמן וכו', ע"ש

                                                           
 סעיף א1

ני אלא מה ששייר ראשון. ואם היה הראשון ראוי שכיב מרע שאמר: נכסי לפלוני ואחריו לפלוני, אין לש

)ואפילו אם גם השני ראוי לירש( )המגיד פרק י"ב דזכיה וב"י  ליורשו, כגון שהיה בן מכלל הבנים, אין לשני כלום.

שכל  בשם הר"ן( וכן אפילו הקדישה אחריו של ראשון, אין להקדש כלום )תשובת רשב"א סימן תש"ד וב"י בשם גאונים(,

הגה: ואם  תנה ליורש הרי הוא כלשון ירושה, וירושה אין לה הפסק ואף על פי שיאמר: ואחריו לפלוני.לשון מ
עשה הצוואה במקום שנהגו לדון בערכאות של עו"ג, ובאו אח"כ )למקום אחר( לדון בדיני ישראל, לא אמרינן דירושה אין 

ה, וכתב ליה: נכסי לך ואחריך לפלוני, אין אבל הבריא שנתן מתנת בריא על דרך ז לה הפסק )ריב"ש סימן נ"ב(.

 לשני אלא מה ששייר ראשון, אפילו היה הראשון ראוי ליורשו. 
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התנאי מעכבו מלירד דהיינו שקנה מהיום רק שה מהיום בתנאי דוקא מתנ -גדולי המפרשים מ שםנ"י  .ב

אמרינן דמתנה, הלמקבל  תהירושה מעכב ,מתנת שכיב מרע לאחר זמןבמהני, אבל תיכף למתנתו 

 ביאורים ס"ק א'.נה"מ  – .דירושה אין לה הפסק

 מהבית יזכו בו עניים[בתנאי ]אם יצא הבן 

ואם מתנה הנותן באם יצא בנו מהבית יזכו בו עניים אזי מיד  -ב"י וד"מ בשם תשובת הגאונים 
 סמ"ע  - שיצא מהבית זכו בו עניים

 במקום שנהגו לדון בערכאות

ואם עשה הצוואה במקום שנהגו לדון בערכאות של עו"ג, ובאו אח"כ  -]סי' נ"ב[ ריב"ש  .א
פירוש,  רמ"א. –בדיני ישראל, לא אמרינן דירושה אין לה הפסק )למקום אחר( לדון 

 בסוף סימן שס"ט בהג"הובערכאותיהן לא אמרינן ירושה אין לה הפסק. ועיין 

ח"ו להפקיע זכותו ולאבד זכות  -]ח"ב[ חלק חו"מ סימן ו'  מהרי"טח"א סימן ס"א  תשובת תשב"ץ .ב
תשובת חתם  -דברי תשב"ץ לא חלק עליו כי דבריו נראין  דפשוט אילו ראה רמ"א ]סק"ג[ קצוה"ח - , ע"שישראל

 .סופר חלק חו"מ סי' קמ"ב

אלא בעובדא דיליה, דהרי משמעות לשון מתנה דין זה  ריב"ש לא אמרנראה שאף ה –חלק חו"מ סי' קמ"ב  תשובת חתם סופר

ברור לנו שאין כונת  אי הוהאיננו ירושה, אלא בלשון התורה במי שראוי ליורשו הוי מתנה ג"כ ירושה, אבל 
הרי גם דין תורה הוא שמתנה הוא ולא ירושה ויש לה הפסק, וכיון שבכונה ובלשון  השכיב מרע ללשון התורה,

גם דין תורה הוא  תליא מילתא ואלו האנשים לא הכירו לשון התורה כי כל הנהגותיהם בערכאות של גוים היה, א"כ
הדעת לעקור חוקי ומשפטי התורה אפילו כחוט השערה, וקרוב אבל חלילה לעלות על  שמתנה היא ולא ירושה,

  . "שפת -לזה כונת הסמ"ע סימן שס"ט סק"כ, עכ"ד 

  במתנת בריא

אין לשני אלא מה ששייר ראשון,  אבל הבריא שנתן מתנת בריא על דרך זה, וכתב ליה: נכסי לך ואחריך לפלוני, -רמב"ם 
א אמרו הגאוני' שהמתנה היא כירושה אלא בש"מ שדבריו של שו"ע. – אפילו היה הראשון ראוי ליורשו

הרב  –וזה ברור  .קיימין בירושה אבל הבריא שאין דבריו קיימין אם אתה עושה המתנה כירושה אף היא אינו כלום
 המגיד.

 2סעיף ב

 כשפירש שנותן לא בדין ירושה

לפלוני, והיה  שכיב מרע שאמר: נכסי לך ואחריך - ד"ה שאין שםב"ב רמב"ם ב"י בשם ר"ן  .א
אלא במתנה  שאין לה הפסקאני נותן לך הראשון ראוי ליורשו, ופירש ואמר: לא משום ירושה 

 ב"ב קכט:לתרץ הקושיא שהקשו רבים מברייתא שם  תבזה כ. מה ששייר ראשוןהשני קונה  והרי הפסקתיה,

והקשו הלא אף המתנה היא כירושה  האומר תנו שקל לבני בשבת וכו' ואם אמר אם מתו וכו' אין נותנים להם אלא שקל

לפיכך אם נתן  הרב המגיד. –' דאיירי שפירש ואמר לא משום ירושה וכו הרמב"םותירץ  .לבניו ואין לה הפסק
ואמר: תנו לבני שקל בכל שבת ולא משום ירושה אני  והב"י גרס כאן 'או' המעות ע"י שליש,

אף על פי  ין נותנים להם אלא שקל,נותנה להם והנשאר מהנכסים אחר מותם יהיה לפלוני, א

זהו דוקא בבן בין הבנים אבל בבנו יחידי גם בכה"ג לא נעקר ו .סימן רנ"ג סעיף ו'וע"ל . שו"ע -שאינו מספיק להם 

 רע"א.מהרי"ט ח"ב חח"מ סי' ע"ד  -הנחלה ממנו וא"ל הפסק 
תשו' וכו' גם בגמ' נראה וכ"נ דעת הרשב"א בהרמב"ם ברור  םאין טעחולקים ש –סי' קסז  ריב"שראב"ד  .ב

 וע' תשו' תשב"ץ ח"ד חוט המשולש הטור השני סי' ב' בארוכה:  רע"א. –היפוך סברת הרמב"ם בזה

                                                           
 סעיף ב 2

שכיב מרע שאמר: נכסי לך ואחריך לפלוני, והיה הראשון ראוי ליורשו, ופירש ואמר: לא משום ירושה אני 

ה ששייר ראשון. לפיכך אם נתן המעות ע"י נותן לך שאין לה הפסק אלא במתנה והרי הפסקתיה, השני קונה מ

שליש, ואמר: תנו לבני שקל בכל שבת ולא משום ירושה אני נותנה להם והנשאר מהנכסים אחר מותם יהיה 

 )וע"ל סימן רנ"ג סעיף ו'(.  לפלוני, אין נותנים להם אלא שקל, אף על פי שאינו מספיק להם
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 3סעיף ג

  אחריו לפלוני ואחריו לפלוני

נכסי לפלוני ואחריו לפלוני ואחריו לפלוני, מת ראשון קנה שני,  -טור : קכטרמב"ם מברייתא ב"ב 
  שו"ע. – בחיי ראשון, הנכסים של יורשי ראשון מת שני קנה שלישי, מת שני

 – אם מת השלישי הנכסים של יורשי שני כשמת אחר הראשון שפירו רמ"א. – וכן דין שלישי עם השני - בד"מ מגיד 

 הרב המגיד.

 איסור מכירת המתנה ע"י הראשון

ר לראשון למכור אף על פי שאמרנו אין לשני אלא מה ששייר ראשון, אסו - קלז. כרשב"גרמב"ם ב"ב 
ואם עבר האחד ומכר או נתן  .או ליתן גופו, אלא אוכל הפירות עד שימות, ויזכה השני

כדי  שו"ע. – שאין לשני לא מהגוף ולא מהפירות אלא הנשארבמתנה, אין השני מוציא מיד הלקוחות, 

ום אם עבר הראשון ומכרו מכירתו שיקוים דברי הנותן, דרצונו היה שיבוא ליד השני אחרי מיתתו דהראשון כו', ומכל מק
 :סמ"ע – מכירה

ופי'  שו"ע. – וכל המשיא עצה לראשון למכור, נקרא רשע -וכו'  םאיזה רשע ערו מימרא שםמב"ב רמב"ם 

אבל הראשון כיון שהדין כן והוא מכרו או נתנו להנאתו לא מיקרי רשע משא"כ המשיאו עצה דלא שם ד"ה ערום רשב"ם 
  ה.לו הנא

אם הראשון עצמו מוכר, אף דעשה איסור מ"מ לא נקרא רשע עבור  -ב קל"ז ע"א ד"ה ערום[ ]ב"רשב"ם 
 , משא"כ המשיאו עצה דלא לו ההנאה.כיון דנתנו לו במתנה גמורה כל ימי חייו ולהנאתו מכרו או נתנוזה, 

 לא כעיר שושן דכתב המוכר עצמו מכ"ש דנקרא רשע:דו סמ"ע. –

אע"פ שהמשחרר עבדו  ואפילו היו בהם עבדים והוציאם הראשון לחירות -יוחנן דרבי זירא א"ר  אמימר שםב"ב 

הרב  – למיעבד איסורא לא יהבי כך ומבואר זה בגמ' נןלא אמרי ויקרא כ"ה מ"ו[ והתנחלתם אותם לבניכםעובר בעשה 

שזרקן על המת יותר מהצריך למת  שו"ע. – או כלים ועשאם תכריכים למת, מעשיו קיימיםהמגיד. 

וכמ"ש הטור והמחבר ]ביו"ד[ בסימן שמ"ט ]סעיף ד'[ דעובר  נ"י ]שם ס"ג ע"א -דליכא בו צד מצוה וממילא יש בו עבירה 
בבל תשחית ומנוול המת ומרבה עליו הרימה, והו"א דאין מעשי הראשון בזה קיימין, דדעת הנותן לא היתה למיעבד 

 :ב"י – איסורא בממונא ולעשות איסור הנאה חנם, קמ"ל

נתן לראשון הנכסים לעשר שנים ואחר כך לפלוני, ומכרן הראשון, השני מוציא  -בשם רבינו יונה טור 
פירוש, אחר העשר שנים, דבתוך העשר הלקוחות  .רמ"א -שהרי לא נתן לו מתנה גמורה רק לזמן  מיד הלקוחות

 :סמ"ע – עומדים במקום הראשון, ופשוט הוא

 4סעיף ד

                                                           
 סעיף ג 3

לפלוני, מת ראשון קנה שני, מת שני קנה שלישי, מת שני בחיי ראשון,  נכסי לפלוני ואחריו לפלוני ואחריו

אף על פי שאמרנו אין לשני אלא מה ששייר  )וכן דין שלישי עם השני( )המגיד הנ"ל(. הנכסים של יורשי ראשון.

ר ראשון, אסור לראשון למכור או ליתן גופו, אלא אוכל הפירות עד שימות, ויזכה השני. ואם עבר האחד ומכ

או נתן במתנה, אין השני מוציא מיד הלקוחות, שאין לשני לא מהגוף ולא מהפירות אלא הנשאר. וכל המשיא 

עצה לראשון למכור, נקרא רשע. ואפילו היו בהם עבדים והוציאם הראשון לחירות, או כלים ועשאם תכריכים 

, ומכרן הראשון, השני מוציא מיד הלקוחות הגה: נתן לראשון הנכסים לעשר שנים ואחר כך לפלוני למת, מעשיו קיימים.
 שהרי לא נתן לו מתנה גמורה רק לזמן )טור(. 

 
 
 סעיף ד 4

בד"א, כשמכר הראשון או נתן מתנה לאחרים. אבל אם מכרם לאחד מיורשיו או נתנם לו במתנה, לא עשה 

מרע קונה אלא לאחר כלום. וכן אם נתנם מתנת שכיב מרע, אפילו לאחרים, לא עשה כלום, שאין מתנת שכיב 

 מיתה, וכשימות יקדם השני לזכות. 
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 במתנת שכ"מ  או לאחד מיורשיונתן הראשון 

בד"א, כשמכר  -ממעשה דרב ביבי דאזל ואקנייהו לבנו וכו' ואפילו רשב"ג לא אמר אלא לאחר וכו'  :קלזב"ב ר"ח רמב"ם 
הראשון או נתן מתנה לאחרים. אבל אם מכרם לאחד מיורשיו או נתנם לו במתנה, לא עשה 

עתו שיוכל המקבל ליתן ליורשיו שא"כ לא עשה מפני שכוונת הנותן כשאמר ואחריך לפלו' לא היה בד שו"ע. – כלום

 –ולא כלום בשיורו שכל מה שיש לאדם נותן לבניו וכו' ואעפ"י שיוכל ליתנה לאחרים אין אדם חוטא ונותן לאחרי' זה 
 הרב המגיד.

וכן אם נתנם מתנת שכיב מרע, אפילו לאחרים, לא עשה  - ממימרא דרבי יוחנן וכדמפרש אביי טעמיה. קלזב"ב 
דהנותן באחריך לפלוני,   שו"ע. - שאין מתנת שכיב מרע קונה אלא לאחר מיתה, וכשימות יקדם השני לזכותם, כלו

אחריו, והיינו משעה שמתחיל הראשון להיות גוסס, אבל  כונתו דמיד שאין הראשון צריך לנכסיו הללו יזכה בהן השני
סתם אדם הנותן ממונו מחמת מיתה, כונתו שלא יצא הממון מתחת ידו להמקבל עד שתגמור מיתתו, נמצא דחל קנין 

רשב"ם  -אחריך לפלוני בשעה דהראשון גוסס קודם שחל המתנה דהראשון להמקבל ממנו דהיינו אחר יציאת נשמתו, 
 סמ"ע.  ]ב"ב קל"ז ע"א ד"ה ה"ג בהלכות[

 5סעיף ה

 גביית חובות הראשון מהמתנה

היה החוב על הראשון או כתובת אשה, ובאו לבית דין ליפרע מנכסים אלו, אף על פי  -רמב"ם 
- שמין להםשהראשון קיים אין בית דין מגבים אותם מגוף הנכסים, אלא מהפירות בלבד 

 .י"דסימן ק"ד בסעיף כן פסק המחבר ג"כ לעיל  שו"ע.

שאז אינו יכול לסלק להלוקח ולהמקבל דדוקא אם מכר או נתן הראשון לאחר  - ]פי"ב מזכיה הי"א[נה מגיד מש

משו"ה זכו בו לגמרי, אבל כששיעבד בשעת הלואה לבע"ח בחובו ולאשה בכתובתה,  מתנה,
כיון שאם יהיה מעות לזה הראשון הלוה יכול לסלק אותן מהקרקע, נמצא דלא זכו בו 

ואין להן אלא  משום הכי נמי כשימות הראשון השני בא ומוציא הנכסים מידם,לגמרי, ו
דמה לי אוכלן הלוה בחייו או המלוה שלו, אבל הב"ד אין עושין הפירות בחיי הראשון שמגבין אותן הב"ד, 

 האיסור להגבותן מהגוף, דהא אסור למכור אותן לשנות דעת הנותן

לוה שלו בחובו או לאשתו בכתובתה דמה שעשה נראה פשוט דאם הלוה עצמו הגבה למ -סמ"ע 
 :דלא גרע הני מאם עבר ומכרעשוי, 

 6סעיף ו

כלום,  מת הראשון, ובא בעל חובו ואשתו לגבות מנכסים אלו, אין מגבין להם -רמב"ם  .א
אפילו עשאן אפותיקי או שיחדם לאשתו בכתובתה אינם גובים מנכסים אלו כלום, אלא 

קמ"ל בזה דלאחר מיתתו אפילו הפירות אינו גובה ו .הרב המגיד רמ"א – וכן נראה עיקר שו"ע. – הרי הם של שני

לעיל סימן כיון דיכול לסלקו ועי'  בפסחים לא.ואר וכמב :עסמ" – מנכסים הללו, משא"כ בחייו וכמ"ש בסעיף שלפני זה
 א.גר" – קג סעיף ו

 רמ"א. – חולקים –בתשובה רא"ש  הר"מ מרוטנבורגממטור  .ב

 7סעיף ז

                                                           
 סעיף ה 5

היה החוב על הראשון או כתובת אשה, ובאו לבית דין ליפרע מנכסים אלו, אף על פי שהראשון קיים אין בית 

 דין מגבים אותם מגוף הנכסים, אלא מהפירות בלבד שמין להם. 

 
 
 סעיף ו 6

ות מנכסים אלו, אין מגבין להם כלום, אפילו עשאן אפותיקי או שיחדם מת הראשון, ובא בעל חובו ואשתו לגב

 )וכן נראה עיקר, אף על פי שרבים חולקים(. לאשתו בכתובתה אינם גובים מנכסים אלו כלום, אלא הרי הם של שני.
 סעיף ז 7

ואחריך מהיום אין כל דברים הללו אמורים אלא באומר: ואחריך לפלוני, ולא אמר: מהיום. אבל אם אמר ליה: 

הגה: וי"א דלא אמרינן בכי האי גוונא דירושה אין לה הפסק )ב"י  לפלוני, ומכר הראשון, השני מוציא מיד הלקוחות.
בשם תשובת הרשב"א והיא בתשובה להרמב"ן סימן מ"ה(. ויש חולקין וס"ל דאין לחלק בין אמר מהיום או לא )שם בשם 

וכן אם מת שני בחיי ראשון,  ס"פ י"נ(, אבל הסברא ראשונה נראה עיקר. תשובת הרשב"א סימן תש"ד וכ"כ הנ"י בשמו

יחזרו ליורשי שני. ואם הם שלשה, ואמר לראשון: ואחריך מהיום לפלוני ואחריו מהיום לפלוני, ראשון ושני 
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 אחריך מהיום לפלוני

ולית הלכתא כוותיה ודייקינן מינה וכו' הא אמר מעכשיו  קכה:אחריך וכו' שם על הא דא"ר אלעזר כל האומר  ב"ב נה.טור רי"ף 

אין כל דברים הללו אמורים אלא באומר: ואחריך לפלוני,  - מב"ם בשם ר"חרפ"ח סי' יב שם  רא"ש מוחזק הוי

אם אמר ליה: ואחריך מהיום לפלוני, ומכר הראשון, השני מוציא מיד ולא אמר: מהיום. אבל 
נכסים אלא הפירות כל ימי חייו, והגוף מהיום להשני, ואין כח ביד ראשון בהטעם, דאז אין ל .שו"ע – הלקוחות

 :עסמ" – ו דהיינו בהגוףהראשון למכור לאחרים מה שאין לעצמו זכות ב

לא אמרינן בכי האי גוונא דירושה אין  -א  ד"מוהיא בתשובת לרמב"ן  ב"י בשם תשובת רשב"א .א
 :עסמ" – , דהא לא זכה היורש בהגוף מעולם דלא נתן לו אלא הפירותוכנ"ל .בי"א רמ"א –לה הפסק 

רמ"א בי"א  -.וס"ל דאין לחלק בין אמר מהיום או לא חולקין - ב"ב סג. שם בשם תשובת רשב"א נ"י .ב
אין כח אין לה הפסק אפילו בכה"ג, כיון דעכ"פ זכה בפירות כל ימי חייו זכה גם בהגוף, אבל ג"כ מודים דירושה ולמדו ש

  .רמ"א – ל הסברא ראשונה נראה עיקראב :סמ"ע - ביד הראשון למוכרו באם אמר מהיום לפלוני

 מת שני בחיי ראשון

דהא השני זכה בהגוף מהיום בעודו מחיים, וכן אם מת שני בחיי ראשון, יחזרו ליורשי שני.  -בשם רמ"ה טור 

ואם הם שלשה, ואמר לראשון: ואחריך [: גכ ק"]ס עסמ" –וכנ"ל דלא נתן להראשון מהיום אלא הפירות, 
ראשון ושני לא קנו אלא הפירות, והשלישי קנה הגוף  ,מהיום לפלוני ואחריו מהיום לפלוני

מהיום ופירות לאחר מיתת השני, והוא שבאו ליד שני תחלה. הילכך אם מת שני בחיי 
ו דהא לא זכה בהנכסים השלישי אלא לאחר שבאו ליד השני והרי לא בא .שו"ע - ליורשי נותן ראשון, יחזירו

 לידו, ויורשי ראשון ג"כ אינם זוכים בו כדלעיל, דהרי לא נתן להראשון אלא הפירות כל ימי חייו, ולא עדיפי הן ממורישן
 :עסמ" –

 אחריך לי/ליורשי/ כל ימי חייך

ואין כל דברים אלו  - ]פ"ח סי' י"ב[ רא"שריב"ש רמב"ן  ד"ה אפילושם  רשב"ם רב ביבימעובדא דקלז:  ב"בור ט

אם מכרן הראשון ומת,  או ליורשי, אמורים אלא שאמר: נכסי לך ואחריך לפלוני, אבל אם אמר: אחריך לי
  סמ"ע סימן רמח רמ"א –הנותן או יורשיו מוציאים מיד הלוקח 

מר: נכסי נתונים לך כל ימי חייך, אין לו בהן רק א לא אמר: ואחריך לי, או ליורשי,ואפילו  -ח ד"מ ריב"ש 
וביאר שם דהוי כאומר  .רמ"א –רק פירות, ואם מכרן, הנותן או יורשיו מוציאין מיד הלוקח 

 .ואחריך לי או ליורשי

 אחריך ליורשי והיתה לו בת

 אמר: אחריך ליורשי, והיה לו בת ומתה בחיי המקבל והניחה זרע, זרעה עומד במקומה. אבל -טור 
עה לדורות, דכל האומר וה"ה זרע זר .רמ"א –אם אין לה זרע, אין שאר יורשיה עומדין במקומה

ליורשי דעתו על היורש המוקדם שראוי ליורשו מן הדין, וכיון שהיה לו בשעת אמירה והנתינה בן או בת, דעתו היתה 
עליהן ועל כל יוצאי חלציהן, שהן הן מוקדמין ליורשו אפילו קודם אביו של הנותן וכ"ש קודם אחיו ובני אחיו, וכיון דקי"ל 

דפי הרי"ף[ והרמב"ם ]פי"ב מזכיה הי"ב[ ורשב"ם ]שם קכ"ו ע"א ד"ה פלגי[ וטור ]סעיף ב'[ כהרי"ף ]שם נ"ה ע"א מ

                                                           
לא קנו אלא הפירות, והשלישי קנה הגוף מהיום ופירות לאחר מיתת השני, והוא שבאו ליד שני תחלה. הילכך 

הגה: ואין כל דברים אלו אמורים אלא שאמר: נכסי לך ואחריך לפלוני,  אם מת שני בחיי ראשון, יחזירו ליורשי נותן.
אבל אם אמר: אחריך לי, או ליורשי, אם מכרן הראשון ומת, הנותן או יורשיו מוציאים מיד הלוקח )טור(. ואפילו לא אמר: 

לך כל ימי חייך, אין לו בהן רק פירות, ואם מכרן, הנותן או יורשיו מוציאין ואחריך לי, או ליורשי, רק אמר: נכסי נתונים 
מיד הלוקח )ריב"ש סימן ת"ע(. אמר: אחריך ליורשי, והיה לו בת ומתה בחיי המקבל והניחה זרע, זרעה עומד במקומה. 

זכתה הבת מחיים )טור(.  אבל אם אין לה זרע, אין שאר יורשיה עומדין במקומה אלא אם כן אמר: מעכשיו ליורשי, דאז
אמר: נכסי לפלוני ואחריו ליורשי, והיה לו בשעת הנתינה בת אחת ואחר כך נולדו לו בנים, י"א דזכתה בהן הבת, דלא 
היה כוונתו רק על היורשים שהיו לו בשעת המתנה )הגהות מרדכי(, כן נראה לי. אמר: נכסי לך ואחריך ליורשיך, י"א 

לוני, ואם מתו יורשיו בחיי המקבל אין יורשי יורשיו נוטלין כלום, אלא אם כן אמר: ואחריך דהוי כאלו אמר: ואחריך לפ
ליורשיך מעכשיו, ודוקא שאמר: אחריך ליורשיך, אבל מה שכותבין בשטרות: לך וליורשיך, אינו אלא לשופרא דשטרי 

תנה עמו איזה תנאי ואם יעבור התנאי )הר"ן(. ויש חולקין )הרא"ש בתשובת כלל פ"ד סי"ג(. ראובן שנתן מתנה ללוי וה
יהיו הנכסים של שמעון )מעכשיו(, ואח"כ נתן שמעון כל זכות שיש לו במתנה זו ללוי מעכשיו, ומת, אף על פי שלוי עובר 

 על התנאי זכה בנכסיו מכח שמעון )טור בשם הרא"ש כלל פ"א שאלה ב'(. 
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דאחריך לאו כאומר מעכשיו, אם מתה הבת ולא הניחה שום אחד מיוצאי חלציה, ה"ל שאר קרוביה כאחרים כיון שלא 
קבל, דנשארו הנכסים ביד יורשי היתה דעת הנותן עליהן, וה"ל כאומר נכסי לפלוני ואחריו לפלוני ומת השני בחיי המ

 עסמ" –ראשון. 

 - .אלא אם כן אמר: מעכשיו ליורשי, דאז זכתה הבת מחיים - ט ד"מ ד"ה נכסאי שםב"ב  ב"י בשם ר"ן
 רמ"א.

אמר: נכסי לפלוני ואחריו ליורשי, והיה לו בשעת הנתינה בת אחת  - "ב סי' תקעחב מרדכי טור ד"מ
כן נראה  –דלא היה כוונתו רק על היורשים שהיו לו בשעת המתנה זכתה בהן הבת,  יםואחר כך נולדו לו בנ

 .בי"א רמ"אלי. 

 לך, ואחריך ליורשיך

אמר: נכסי לך ואחריך ליורשיך, הוי כאלו אמר: ואחריך לפלוני, ואם מתו  -ט  ד"מ שם ר"ןב"י בשם 
אמר: ואחריך ליורשיך יורשיו בחיי המקבל אין יורשי יורשיו נוטלין כלום, אלא אם כן 

 .בי"א רמ"א – מעכשיו

ודוקא שאמר: אחריך ליורשיך, אבל מה שכותבין בשטרות:  - בשם רשב"א שם ד"ה וכדיר"ן  .א
וא"כ ה"ל כשאר שופרי דשטרי שכותבין שיהא לו רשות  רמ"א. – לך וליורשיך, אינו אלא לשופרא דשטרי

למכרן ולמשכן ולעשות בו כל חפצו, עכ"ל. ור"ל, והרי הוא של זה שנתנו לו ויכול למכרו וליתן לכתחילה ולהגבותו לבע"ח 
 :עסמ" – ככל שאר קנינים שלו

 .בי"א רמ"א –חולק  -ט  ד"מבתשובה  רא"ש .ב

 כשהשני הקנה כל זכות שיש לו לראשון

ובן שנתן מתנה ללוי והתנה עמו איזה תנאי ואם יעבור התנאי יהיו רא -רא"ש תשובת טור בשם 
הנכסים של שמעון )מעכשיו(, ואח"כ נתן שמעון כל זכות שיש לו במתנה זו ללוי מעכשיו, 

ואף על גב דבשעה שנתן  רמ"א. –ומת, אף על פי שלוי עובר על התנאי זכה בנכסיו מכח שמעון 

שמעון ללוי כל זכות שיש לו בה עדיין לא באה המתנה ליד שמעון, מ"מ כיון דראובן כתב בלשון מתנה לשמעון במעכשיו 
 ע.סמ" – אם יעבור לוי והרי עבר, ה"ל כאילו באה לידו דשמעון בשעה שנתנה ללוי. טור בשם הרא"ש

ודה בניו מנה ומשכנו לו בתים ואח"כ ראובן שהלוה לשמעון ולוי ויה -בית יוסף בשם תשוב' רשב"א 
מת ראובן וקודם שחלקו הירושה כ' שמעון ללוי שטר מתנה מכל מה שירש מאביו עמד לוי 

מפני שעם גמר מיתתו דאב זכה במה שהיה חייב לאביו ונמחל  ותבע משמעון חוב זה וכו' הדין עם שמעון

 .סעי' טז סמ"ע בשם ד"מ -שיעבודו מקודם 

 8סעיף ח

 [וקחכל ]בעל'אחריך לפלוני'  לנשואה/יהאמר לפנו

ולא אמר:  שכיב מרע שאמר לאשה פנויה: נכסי לך ואחריך לפלוני, - צה: מימרא דאביירמב"ם כתובות 

 שו"ע. – ואין השני מוציא מיד הבעלועמדה ונשאת, בעל לוקח הוי, מהיום, 

שזוכה שכיון ואם אמר לה כשהיא נשואה, ומתה, השני מוציא מיד הבעל,  - מימרא דאביי הנ"למרמב"ם 

לפיכך אם מכרה  אחריך יקנה פלוני, לא הבעל.בנכסים על תנאי זה כשהיא נשואה, נמצא כאלו אמר לה בפירוש: 
 שו"ע. – נכסים אלו כשהיא תחת בעלה, ומתה תחת בעלה יעמדו הנכסים ביד הלוקח

רוצה לתת לבתו מתנה ורוצה שלא יהיו לבעל הזה תלוי במח' הרמב"ם והרא"ש בדין דין  –סמ"ע 
ת בהם אלא מה שתרצי עשי 'על מנת שאין לעלך רשושלרמב"ם מהני אף אם אומר פירות 

צ"ל שגם לבתו טור  נדרים פ"ח ע"א מד"ה לא שנו ואילך, ובפסקיו שם פי"א סי' ה'[רא"ש ]אך ל 'בהם
צ"ל דה"נ הו"ל  ובאה"ע סימן פ"ה,וכמ"ש ]הטור[ ביו"ד סימן רכ"ב  כי אם לדבר פלוני,אינו נותנו לכל דבר 
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ך לפלוני, ולא אמר: מהיום, ועמדה ונשאת, בעל לוקח הוי, ואין שכיב מרע שאמר לאשה פנויה: נכסי לך ואחרי

השני מוציא מיד הבעל. ואם אמר לה כשהיא נשואה, ומתה, השני מוציא מיד הבעל, שכיון שזוכה בנכסים על 

תנאי זה כשהיא נשואה, נמצא כאלו אמר לה בפירוש: אחריך יקנה פלוני, לא הבעל. לפיכך אם מכרה נכסים 

 חת בעלה, ומתה תחת בעלה, יעמדו הנכסים ביד הלוקח. אלו כשהיא ת
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כאילו אמר להאשה על דרך זה. מיהו י"ל דוקא התם דנותן לבתו להיות לה עולמית צריך להתנות כן אם רוצה שלא יהא 
ולמית שהרי א"ל ואחריך לפלוני. ועיין בטור אה"ע ובדברי המחבר שם לבעלה אפילו הפירות, משא"כ הכא דלא נתן לה ע

 ריש סימן צ"א ]סעיף ב'[:

 9סעיף ט

 'לאמי ואחריה ליורשי'

האומר: נכסי לאמי ואחריה  -הוה לה ברתא וכו'  ההוא דאמר נכסי לסבתא ובתרה לירתאימ: קכהרמב"ם גמ' ב"ב 
ליורשיה, והיתה לו בת נשואה, ומתה הבת בחיי בעלה ובחיי אם אביה, אין הבעל יורש 

  שו"ע. – ולא זכתה בהם האשה אלא אחר שמתהמפני שהם ראויים לאשתו,  אותם נכסים

 – ע יורשיה ואפילו יורשי יורשיםשמשמאבל אם הניחה הבת בן או בת, היו יורשים הנכסים,  - משםרמב"ם 
והטעם מפני שאמר ואחריה ליורשי או ליורשי' כפי חלוק הגרסאות שהוא נמשך אפילו ליורשי יורשין אבל אם  שו"ע.

 הרב המגיד. –ה אמר אחריה לבת כיון שמתה הבת בחיי הראשונה זכו בהן יורשי ראשונ

לבתו מעכשיו, והיה הבעל יורש אותם אחר  ואילו אמר: לכשתמות הזקנה הרי הם - שם נה.ר"ח רי"ף 
 שו"ע. - מיתת אשתו

 10סעיף י

 מה נכלל ב'מטלטלין'

הנותן מתנה ואמר: מטלטלין שיש לי לפלוני, נוטל כל כלי תשמישו אבל  -. קנבב"ב  פשוט שםרמב"ם 
פירוש, כגון שאר מיני סחורות, כי בלשון מטלטלים מסתמא אינו  שו"ע. –לא חטין ושעורים וכיוצא בהם.

 ד[:משמע אלא מאני תשמישו, עד שיפרש "כל" מטלטלי. טור ]סעיף ט"ו[ בשם הרמ"ה ]ב"ב פ"ט סי' ק"

 ע.שו" –ואם אמר: כל המטלטלים שלי, נוטל הכל  - משםרמב"ם 

והעבדים בכלל המטלטלים, אבל לא רחיים  - אם הוא כקרקע או כמטלטלין ולא אפשט' ' שםבעי שם ע:רי"ף 
דאע"ג דבעלמא אמרינן עבדים הוקשו  שו"ע. – התחתונה וכיוצא בהם, שהרי היא מחוברת לארץ

 המגיד סמ"ע.הרב  – לקרקעות, שאני במתנה דהולכין אחר לשון בני אדם, ובלשון בני אדם בכלל מטלטלין הן כיון דניידי

דאין דרך בני  שו"ע. – ואם אמר: כל המטלטל, נוטל אף רחיים התחתונה וכיוצא בהן - שםרמב"ם גמ' 

שרוצה לנקרה מנקרה במקומה, משא"כ רחיים העליונה דבשעה אדם לטלטלה לאחר שהוקבעה במקומה, ואף בשעה 
שבא לנקרה ולתקנה צריך לטלטלה וללקחה ממקומה, וכן איתא בכל הפוסקים בהדיא, וגם בשו"ע לא הזכיר אלא רחיים 
התחתונה. ומהתימה על בעל עיר שושן דכתב דגם רחיים העליונה אינה בכלל, וצריך לומר שטעות סופר הוא שם וצריך 

 :סמ"ע -היות "תחתונה", ל

 11סעיף יא
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האומר: נכסי לאמי ואחריה ליורשיה, והיתה לו בת נשואה, ומתה הבת בחיי בעלה ובחיי אם אביה, אין הבעל 

יורש אותם נכסים, מפני שהם ראויים לאשתו, ולא זכתה בהם האשה אלא אחר שמתה. אבל אם הניחה הבת בן 

ו יורשים הנכסים, שמשמע יורשיה ואפילו יורשי יורשים. ואילו אמר: לכשתמות הזקנה הרי הם או בת, הי

 לבתו מעכשיו, והיה הבעל יורש אותם אחר מיתת אשתו. 

 
 
 סעיף י 10

הנותן מתנה ואמר: מטלטלין שיש לי לפלוני, נוטל כל כלי תשמישו אבל לא חטין ושעורים וכיוצא בהם. ואם 

לי, נוטל הכל והעבדים בכלל המטלטלים, אבל לא רחיים התחתונה וכיוצא בהם, שהרי אמר: כל המטלטלים ש

 היא מחוברת לארץ. ואם אמר: כל המטלטל, נוטל אף רחיים התחתונה וכיוצא בהן.
 סעיף יא 11

אמר: נכסי לפלוני, נוטל כל המטלטלים וכל הקרקעות והבגדים והעבדים והבהמות והעופות והתפילין עם שאר 

הכל בכלל נכסים; אבל ספר תורה יש בו ספק אם הוא בכלל נכסים אם אינו, לפיכך אם תפסו אין מוציאין  ספרים,

 )אמר לתת לה בגדיה, כל מה שמקרי בגד הוא בכלל, בין בגדי חול בין בגדי שבת( )הרא"ש סוף כלל ע"ז /ע"ה/(.  מידו.
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 [בגד/מה נכלל ב'נכסים' ]ס"ת

אמר: נכסי לפלוני, נוטל כל המטלטלים וכל הקרקעות והבגדים והעבדים  - וגמ' קנא:שם נה: רמב"ם גמ 
שכל דבר שרגילין ומותר  שו"ע. – והבהמות והעופות והתפילין עם שאר ספרים, הכל בכלל נכסים

 למכור כשצריכין למעות בכלל נכסי הוא:

אבל  -כיון דאסור לזבוני לאו נכסי היא או דלמא כיון דמזדבן ללמוד תורה ולישא אשה נכסי היא בגמ' ד בעיא. קנא שם גמ'
 – ספר תורה יש בו ספק אם הוא בכלל נכסים אם אינו, לפיכך אם תפסו אין מוציאין מידו

דאיבעיא דלא איפשטא היא בגמרא ]ב"ב קנ"א ע"א[ כיון דאסור לאדם למוכרה כי אם ללמוד תורה ולישא אשה,  .שו"ע

 ידוואם יבוא אליהו יופשט האיבעיא, וכל ספק העומד להתברר, במקום דקאי הממון יקום ב טר על התחתונהויד בעל הש
 :ע באה"גסמ" –

אמר לתת לה בגדיה, כל מה שמקרי בגד הוא בכלל, בין בגדי חול בין בגדי  -בתשובה ד"מ טו רא"ש 
  רמ"א. –שבת 

 12סעיף יב

 הקנה נכסיו בקנין אגב אם קנה קרקע/ס"ת

בין זהב וכסף הכותב לחבירו שנתן לו ארבע אמות קרקע ואגבן כל מטלטלין שיש לו,  -שם רשב"א ב"י ב

, לא קנה לא בין שאר כל כלים גדולים וקטנים, ובגדי פשתן וצמר ומשי וכל מה ששמו ממון וכל מה ששמו נכסים
 שו"ע. –ולא עבדים  מפני שאין קרקע נקנה באגב,קרקעות 

משום דקי"ל החזיק בקרקעות לא  - ד"ה בעינן שם תוס'דרב איקא בריה דרב אמי  קמא וכלישנאב"ק יב. ברייתא 
לעיל סימן ר"ב ]טור סעיף ז' ומחבר[ כן נתבאר בטור ובדברי המחבר  .שו"ע – קנה עבדים, ולא ספר תורה

 דאין קרקע נקנה אגב קרקע: סעיף ו'

כיון שהוא ספק אם הוא בכלל שם  רמ"א. –מיהו בספר תורה, אם תפס אין מוציאין ממנו  -ד"מ שם טור 

 "נכסי" וכמ"ש בסעיף שלפני זה:

 13סעיף יג

 הקנה כל נכסיו בקנין אגב, אם קנה שט"ח

כל נכסיו, מטלטלי אגב מקרקעי, ולא שייר ליורשיו אלא הנותן לחבירו  -טור בשם תשובת רא"ש 
דשטרות בכלל קנה,  חמשה זהובים, והיו לו בביתו שטרי חובות, אם מתנת שכיב מרע היתה

 כיון דלא כתב ליה: קנה אינהו וכל שיעבודא דאית בהו,אבל אם היתה מתנת בריא, לא קנה, נכסים הם. 
ש"מ ככתובים ומסורים דמו הוי כבריא שכתב שטר על השטרות וגם כיון דדברי  שו"ע. – ולכן יזכו היורשים

שהא שייר ה' זהובים ואם כן לא חשיב מתנת שכ"מ בכולה. ובעי כיבה ומסרה שהקשה ועי' ש"ך  .כאלו מסר השטרות
 .כדי פרנסתושדוקא אם שייר  ר"א דדין זה לשיטת הרא"שמה שתירץ הגעי' ו דהוי מתנת בריא. 

דמאחר דלא מחל  ואפילו היה המקבל עצמו חייב לנותן בשטר, צריך לשלם ליורשיו, -ב"י בשם רשב"א 

 .רמ"א –לו החוב רק הקנה לו השטרות, ומאחר דלא קנה השטר גם החוב לא נמחל 
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מטלטלין שיש לו, בין זהב וכסף בין שאר כל כלים גדולים הכותב לחבירו שנתן לו ארבע אמות קרקע ואגבן כל 

וקטנים, ובגדי פשתן וצמר ומשי וכל מה ששמו ממון וכל מה ששמו נכסים, לא קנה לא קרקעות מפני שאין 

)מיהו בספר תורה,  קרקע נקנה באגב, ולא עבדים משום דקי"ל החזיק בקרקעות לא קנה עבדים, ולא ספר תורה.
 ין ממנו( )טור(. אם תפס אין מוציא
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הנותן לחבירו כל נכסיו, מטלטלי אגב מקרקעי, ולא שייר ליורשיו אלא חמשה זהובים, והיו לו בביתו שטרי 

חובות, אם מתנת שכיב מרע היתה, קנה, דשטרות בכלל נכסים הם. אבל אם היתה מתנת בריא, לא קנה, כיון 

הגה: ואפילו היה המקבל עצמו חייב לנותן  בהו, ולכן יזכו היורשים. דלא כתב ליה: קנה אינהו וכל שיעבודא דאית
בשטר, צריך לשלם ליורשיו, דמאחר דלא מחל לו החוב רק הקנה לו השטרות, ומאחר דלא קנה השטר גם החוב לא נמחל 

 )בית יוסף ס"ס ר"נ בשם הרשב"א(.

 
 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 'רמח | 'אחריך לפלונימתנה סימן  22

 

 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

