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  חזרה ממתנה, מתנה לעבד/אשה  |מתנה סימן רמט

 1סעיף א

 מחוסר אמנה ]התבאר בסי' רד[

לעיל סימן ר"ד ועיין  האומר ליתן מתנה מועטת לחבירו וחזר בו, הרי זה ממחוסרי אמנה. - סעי' חסי' רד 

 שו"ע. – ס"ח.

 2סעיף ב

 מתנה לגוי

עובד כוכבים שאינו גר  -תושב אלא בזמן שהיובל נוהג  וכר' יהודה שאין מקבלין גרכ.  עבודה זרהברייתא מ רמב"ם
 שו"ע. – תושב, אסור ליתן לו מתנה

  אין הפרש בזה בין עכו"ם לישמעאלים  -ב"י 

, ובו כתיב ]דברים י"ד כ"א[ לגר אשר בשעריך תתננה, והיינו גר תושב הוא מי שקיבל עליו ז' מצוות בני נח -סמ"ע 

משא"כ בגוי שאינו מקבל עליו ז' מצוות ואם יש לו עכ"פ מותר להחיותו,  אם אין לו משלו מצוה להחיותו,
אף שאינו עובד עבודה זרה, כתיב ביה ]שם[ או מכור לנכרי, דוקא במכירה ולא במתנה, אם לא שיש לו ג"כ צד  בני נח

 הנאה מהגוי דה"ל כמכירה, וה"ה במכירו או שיש בו משום דרכי שלום:

 סמ"ע. –שיש בו דרכי שלום.  שו"ע. –אא"כ הוא מכירו  - שם פ"ג ה"ה התוספתאם בש ד"ה רבי יהודהשם  תוס'

 .הוא הדין אם היה מתלוה עמו בדרך - א"ל טול גלוסקא וכו' סד:מעובדא עירובין  הרב המגיד

או אם  - םדדרכי שלום אין זו מתנת חנ עירובין כ. ד"ה רבי יהודה 'תוסם וכו' מהא דמפרנסין עניי עכו"סא.  גיטין ברייתא
 . שו"ע – יש בו בדבר משום דרכי שלום

 3סעיף ג

 מתנה לעבד/אישה

האדון הנותן מתנה לעבד או לאשה, קנו האדון והבעל.  - ובכמה דוכתימפורש דין עבד כג: ב"ק טור רמב"ם 

סעי'  פ"ה ונתבאר זה בטור א"ה סימן קנה גם הגוף, והבעל לא קנה אלא הפירות, אבל הגוף שלה כשתתאלמן או תתגרש,

 :סמ"ע – דהעבד עצמו בכלל נכסי דאדונו הוא, והרי מתנתו וידו באין לו כאחת .שו"ע – ז וי"א

 4סעיף ד

                                                           
 סעיף א1

 )ועיין לעיל סימן ר"ד ס"ח(.  ו, הרי זה ממחוסרי אמנה.האומר ליתן מתנה מועטת לחבירו וחזר ב
 
 
 סעיף ב 2

 עובד כוכבים שאינו גר תושב, אסור ליתן לו מתנה, אא"כ הוא מכירו או אם יש בו בדבר משום דרכי שלום. 

 
 
 סעיף ג 3

בל הגוף הנותן מתנה לעבד או לאשה, קנו האדון והבעל. האדון קנה גם הגוף, והבעל לא קנה אלא הפירות, א

 שלה כשתתאלמן או תתגרש, ונתבאר זה בטור א"ה סימן פ"ה. 

 
 
 סעיף ד 4

 הכותב כל נכסיו לעבדו, קנה עצמו בן חורין; ונתבאר זה בטור יורה דעה בסימן רס"ז. 
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 כל נכסיו לעבדו ]בן חורין[

 שו"ע. – סעי' נז הכותב כל נכסיו לעבדו, קנה עצמו בן חורין; ונתבאר זה בטור יורה דעה בסימן רס"ז

 5סעיף ה

 שונא מתנות יחיה

מדת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא לבטוח בהשם שיתן לו די  - נט.דרב גידל דקידושין מעובדא טור 
 שו"ע. – מחסורו, שנאמר: ושונא מתנות יחיה. משלי טו, כז

דדרך בני אדם להיות להוט וכונת חז"ל  קדושין ]נ"ט ע"א[.בפסוק הוא ]במשלי ט"ו ]כ"ז[[ ודריש לה הגמרא כן  -סמ"ע 
, כי הלהוט ת נפשו ונפש ביתו, וקאמר דאדרבה שונא מתנות יחיהאחר ממון בסוברם להחיו

 אחר מתנות צריך להחניף הבריות ]ואינו מוכיחן[ על מעשיהם הרעים שרואה בהם, ועיין פרישה ]סעיף ה'[:

                                                           
 סעיף ה 5

מדת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא לבטוח בהשם שיתן לו די מחסורו, שנאמר: ושונא מתנות יחיה. )משלי 

 כז(.טו, 
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  גדרי תקנת מתנת שכ"מ|  סימן רנ מתנת שכ"מ

 1סעיף א

 מתנת שכ"מ אינה צריכה קנין

קנא. ור' יהושע וידוע דהל' כרבנן ורבי יהושע והכי פסק רב נחמן בעובדא דמלוג' דשטרי שם  מיםפלוגתא דר' אלעזר וחכ קנו:ב"ב 

מתנת שכיב מרע אין צריך להקנותה בשום אחד מדרכי ההקנאה, שדברי שכיב  -רמב"ם 
ותקנת חז"ל היא מפני היראה שיטרוף דעתו של השכיב מרע שיצטער  שו"ע. – מרע ככתובים וכמסורים דמו

ולא יקיימו דבריו אחריו במה שמצוה, כי אין בכל שכיב מרע עת וזמן להקנות בקנין לכל אחד מהענינים כפי הדין.  שימות
וכיון דאין צריך קנין, אם אירע דעשה השכיב מרע קנין במתנתו, מגרע גרע ולא תתקיים מתנתו כמ"ש הטור והמחבר 

הוא עשה קנין גילה דעתו דמתנתו תהיה במתנת בריא בקנין, לקמן סעיף י"ז, דהא בהא תליא, דכיון דאינו צריך קנין ו
 :סמ"ע – וזה פשוט דאין דעתו להקנות המתנה כי אם אחר שימות, ואין קנין לאחר מיתה

ואין חילוק בין צוה לתת מיד לאחר מותו, או שצוה  - א ד"מבתשובה  שב"אב"י בשם הר ב"ב נח. נ"י
 .רמ"א –ליורשיו ליתן לאחר זמן 

 מתנת שכיב מרע רגע חלות

 אפילו בלא קנין.  משעת נתינה למפרעקונה לכשימות בין אם כתב או אמר נכסי לפלוני  -)סעיף א'(  טור

דאמר גבי מתנת שכיב מרע דאינו קונה אלא  ב"ב דף קל"ז ]ע"א[מהא  הקשה דהא אין קונה אלא לאחר מיתה, -ב"י 

בהא דנותן שכיב  )נח, א( ב"בנימוקי יוסף מוכיח כדעת הטור ובקצוה"ח רצה להמיתה וכבר קדמו אחריך וכו'.  לאחר
מרע לזמן מה אחר מותו, והיכי מהני הא אמר רב אחא באומר ואחריך לפלוני דאם הראשון ראוי ליורשו אין לאחריך 

ובין כלום דירושה אין לה הפסק, וה"נ כיון דכבר ירתי יורשים אין לה הפסק, וכתב שם משום דדברי שכיב מרע הוי ככת
 ע"ש.אך דחה דיוק זה, ומסורין מעכשיו והזמן אינו אלא לקיומי תנאיה 

 בדין זה נחלקו הראשונים: –קצוה"ח 

איתא שם בהולך מנה לפלוני והנותן שכיב מרע  - דגיטין סוף פ"ק רא"ש גיטין )יד, ב( )ד"ה הא בשכיב מרע(' תוס .א

ז"ל, אפילו  ובאשר"י שם )סי' י"ט(. למפרע שום דהו"לומית מקבל בחיי נותן דיתן ליורשי מקבל, וכתבו שם תוס' מ

המקבל מת בחיי נותן ואפילו נולדו יורשי מקבל אחר מיתת הנותן, אף על פי שבשעת מיתת הנותן לא היו ראויין היורשין 
רע לקנות למ"ד המזכה לעובר לא קנה וגם המקבל לא קנה בחייו כיון שמת בחיי הנותן, אפ"ה קנו משום דדברי שכיב מ

ככתובין ומסורין דמי למפרע משעת נתינה, הלכך כיון דאיתיה למקבל בשעת מתן מעות הוברר הדבר שזכה משעת המתנה 
והורישו ליורשיו עכ"ל. והא דאמרו פרק יש נוחלין )ב"ב( דף קל"ז )ע"א( באומר נכסי לך ואחריך לפלוני דאם מכר ראשון 

היינו משום דכיון דעד שימות הנותן יכול לחזור ולא נסתלק הנותן מה שעשה עשוי ואין לשני אלא מה ששייר ראשון, 
אלא דמתשובת הרא"ש נראה דמתנת שכיב מרע אינו קונה למפרע, ע"ש כלל פ"ד סי' א'  .עדיין שיורא הוי וקנה שני

 קצוה"ח. –והעיקר כפסקים 

, והא דהולך מנה מיתה לאחרנראה מבואר דמתנת שכיב מרע אינו אלא  - ד"ה הולךשם  רשב"א :וגיטין  ר"ן .ב

לפלוני ומית מקבל בחיי נותן דזוכין יורשי מקבל, היינו משום דגבי שכיב מרע אמרינן הולך כזכי ע"ש, ונפקא מיניה היכא 
דלא מסרם לשליח ומצוה ליתן ומת מקבל בחיי נותן, דלדעת הרשב"א לא זכה המקבל ואין להם ליורשים כלום, ולדעת 

 קצוה"ח. –קבל למפרע וזכו יורשיו אחריו. תוס' והרא"ש והטור זכה המ

לא בהא דנותן שכיב מרע לאחר זמן והא כבר חלה ירושה ואין לה הפסק, משום ד -)קכט, ב ד"ה הא(  ב"ב רמב"ן .ג
להנחיל להנחיל לכל מי שירצה, וכן בכלל זה נתנה רשות דייקינן כולי האי אלא התורה נתנה רשות לאב 

, ורב אחא בנכסי לך דוקא קאמר דכיון דאתחיל בירושה דתורה מן היורשלאחר זמן וירושה עוברת ונפסקת 

והנחילו בה שוב אינה נפסקת ממנו, אבל בשותק ואומר סתם ליתן לאחר זמן מהני ע"ש, והובאו דבריו בסימן רמ"ח 
 סק"א ע"ש.

 רהטו, וכ"כ למפרע משעת נתינה שיקנו לאחר מיתה דמיככתובין ומסורין הו"ל ד בטור למד -ב"ח  .ד

דפסק רבינו גרשום מאור הגולה על אחד שצוה  )סי' ת"ר( ב"בומש"ה כתב במרדכי למעלה סימן קכ"ה )סעיף י"ב( 
לאפוטרופסים שמינה בחייו שהם יחלקו הנכסים כמו שירצו דאין בדבריו כלום, דחשבינן ליה כאילו צוה שיכתבו וימסרו 

 .הווע"ש שדחקצוה"ח  -לאחר מיתה ואין שטר לאחר מיתה כו', 

                                                           
 סעיף א 1

 מתנת שכיב מרע אין צריך להקנותה בשום אחד מדרכי ההקנאה, שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו.
הגה: ואין חילוק בין צוה לתת מיד לאחר מותו, או שצוה ליורשיו ליתן לאחר זמן )נ"י פי"נ וב"י סימן רמ"ח בשם הריטב"א(. 

ונתן להם רשות לחלוק נכסיו כפי מה שירצו ועשייתם יהיה כעשייתו, י"א  ואם לא צוה לתת דבר, רק מינה אפוטרופוס
דאין בדבריו כלום, דמיד שמת נפלו נכסיו קמי יורשיו ונתבטלה מתנתו )מרדכי ס"פ יש נוחלין בשם ר"ג ותשובת רשב"א 

 סימן תש"ד(; )וי"א דבריו קיימין( )מרדכי שם בשם רשב"ם ותשובת רד"ך בית ל' /כ"ו/(. 
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חל מהיום וזכות  שעבודושהיינו ליפוי כח עשאוה כמתנה מהיום ולאחר מיתה ד -חשן המשפט סי' ע"ד מהרי"ט  .ה
ומיהו כי יהיב במתנת שכיב מרע במקום אחריך קנה משום דאחריך דלאו מכחו קאתי אלא מכח הראשון לאחר מיתה וכו', 

 סימן קכ"ה ]סעיף ט'[רי מהרי"ט נסתר למ"ש בקצוה"ח. ועיין וע"ש במהרי"ט ותבין שמכח דבנה"מ.  –שעבודו וזכותו קודם. 

 נה"מ ביאורים. – דהעיקר דאינו זוכה למפרע רק כשאמר הולך דכזכי דמי בשכיב מרע.

 להקנות של אחרים/שכ"מ קטן 

דוקא כשנותן משלו. אבל אם אחר עשאו שליח להקנות לאחרים ונתן זה השליח במתנת  -רע"א 
 כ"נ בספר כתיבה בקונטרס אחרון סי' צ' ס"ק כ"ד תקנו חז"ל להיות ככומ"ס.  שכ"מ לא מהני דע"ז לא

 כדאית' לעיל סי' רל"ה:קטן שנתן במתנת שכ"מ במטלטלי' מהני אבל לא בקרקע  -בית מאיר שם סק"י 

 במינוי אפוטרופוס

ה רק מינ לא צוה לתת דבר,ואם  -מב  רשב"א ד"מותשובת  רבינו גרשום ב"ב סי' תר בשם מרדכי .א
, דמיד אין בדבריו כלום לחלוק נכסיו כפי מה שירצו ועשייתם יהיה כעשייתואפוטרופוס ונתן להם רשות 

פירוש, ואין שייך לומר בזה דדבריו יהיו ככתובין, שאף  .בי"א רמ"א –שמת נפלו נכסיו קמי יורשיו ונתבטלה מתנתו 

ביאור וב :סמ"ע –הנכסים לפני יורשים. ולא כעיר שושן אם הן ככתובין הרי לא נתן בחייו כלום וקודם הנתינה נפלו כבר 
יטול יזכה כו' דוקא  ושם קמ"ח ב'המחלק נכסיו על פיו דוקא  קכו ב' קנו א' מב"ב כתב דמשמע כדברי ר' גרשוםהגר"א 

לח הני לישני לשון ירושה או מתנה ואף על גב דניחא ליה במעשיו לאו כלום כמ"ש קנב מתנת ש"מ שכ' בה קנין כו' שש
דר' אבא הוה מסיק כו' והתקבלתי  קד: וב"קונמצאת דייתיקי כו'  ושם קל"הש"מ שאמר ידור כו'  ושם קמז ב'ר"א כו' 

 דר"א לאו כלום כו':

דעשיית  .בי"א רמ"א –דבריו קיימין  -ד"מ שם בשם רשב"ם תשובת רד"ך  שםמרדכי  .ב

או שמינה להן כו' ורמינהו כו' ל"ק כאן כו' אלמא דבריו  בגטין נב א'האפוטרופוס הוה כמו צוואתו ודבריו קיימין וכמ"ש 
הודה י' ר .בכתובות סחקיימין אפילו באיסור טבל שהיא במיתה כ"ש בממון הקל ואפי' גילוי דעתו אזלינן בתריה כמ"ש 

 :גר"א – אם השיא כו' לפרנסה שמין כו' ע"ש במרדכי אומר

 2סעיף ב

 תרפאשכ"מ שה

 קנ:שם ולשון המשנה לא שייר קרקע כל שהוא ומבואר בגמרא  קנא: מימרא דשמואל שםקמו: רמב"ם מגיד משנה ב"ב 

ואף על פי  שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ולא שייר כלום - רי"ףבשם טור דקרקע לאו דוקא 
האי רבותא "דקנה" מידו ]כדי  שו"ע. – המתנה בטלה ממילאטור  - ונתרפא לגמרי שקנו מידו, אם עמד

נין מגרע גרע בשכיב מרע, דהרי בעי יפוי כח ]כנ"ל[[, הוא דוקא לענין אם עמד, דהוה אמינא אף שעמד מ"מ של"ת הלא הק
לא יוכל לחזור ממתנתו כיון שנתן לו בקנין והו"ל כבריא שנתן בקנין, קמ"ל דלא, דכיון שחלק ונתן כל נכסיו אנן סהדי 

, משא"כ אם לא היתה מתנתו בכל נכסיו וכמ"ש בסמוך דכונתו בקנינו היתה דוקא לכשימות הא אם יעמוד יחזור בו
 :סמ"ע – ]סעיף ד'[

לעיל כן משמע לקמן ס"ד בהג"ה וכן מוכח בטור ומחבר אפי' הגיע המתנה לידו קודם שעמד המתנה בטלה כו'.  - ש"ך

 :, וע"ש מה שהקשה מרשב"א בדין הקדש ותירוץ הנה"מ והקצוה"ח בזהוכן מוכח בטור ורמב"ם ס"ס קכ"ה

ואפילו התנה בשעת המתנה שלא יוכל לחזור בו, אם  -שם  ד"משובת רשב"א תשובת רמב"ן ריב"ש ת
דלא תיקנו חז"ל שיהיו דבריו ככתובין וכמסורין אלא לענין שאם ימות,  רמ"א. –עמד חוזר, אא"כ קנו מידו 

כל לחזור בו, אם לא שעשה קנין וכדי שלא תטרוף דעתו כנ"ל ]סק"א[, משא"כ בענין זה דהתנה דאף אם יעמוד לא יהיה יו
 :סמ"ע – גמור בפירוש דאז הו"ל ככל מתנות בריא דעלמא

בכלל צואתו ומתנתו בכולה, אף על גב דמחילה  ומחל לו חובוה"ה אם היה לו חוב ]אצל[ אחד נראה ש –סמ"ע 

 , דלא עדיפא המחילה דהחוב מקנין בשאר דברים:אם עמד חוזרא"צ קנין מ"מ 
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שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ולא שייר כלום, ואף על פי שקנו מידו, אם עמד ונתרפא לגמרי, המתנה 

)ואפילו התנה בשעת המתנה שלא יוכל לחזור בו, אם עמד חוזר, אא"כ קנו מידו( )תשובת רשב"א סימן  בטלה ממילא.

נתרפא לגמרי, אלא ניתק מחולי לחולי, אם לא עמד  ואם לא תתקע"ה ותשובת רמב"ן סימן ג' /ו'/ וריב"ש סימן ר"ז(.

)אף על פי שהלך בביתו על משענתו( )מרדכי פרק אלמנה ופרק מי  ולא הלך ונשען על מקלו בשוק, מתנתו מתנה,

ואם עמד בין החולי שצוה בו ובין החולי שמת ממנו, והלך נשען על מקלו, אומדין אותו על פי רופאים  שמת(.

שון מת מתנתו קיימת, ואם לאו אינה מתנה. ואם הלך בשוק בלא משענת, אינו צריך אומד, אם מחמת חולי הרא

 אלא בטלו מתנותיו הראשונות. 
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 לא התרפא לגמרי

ואם לא נתרפא לגמרי, אלא ניתק מחולי  -טור  ב"ב עא.רי"ף  מימרא דרבי אלעזר משמיה דרבעג. גיטין רמב"ם 
 שו"ע. – לחולי, אם לא עמד ולא הלך ונשען על מקלו בשוק, מתנתו מתנה

 רמ"א. – אף על פי שהלך בביתו על משענתו -ד"מ שם  רמח ב"ב סי' תרלאכתובות מרדכי 

והלך נשען על מקלו, אומדין  בין החולי שצוה בו ובין החולי שמת ממנו,ואם עמד  - משםרמב"ם 
ואם הלך בשוק בלא  אם מחמת חולי הראשון מת מתנתו קיימת, ואם לאו אינה מתנה.אותו על פי רופאים 

  שו"ע. – אלא בטלו מתנותיו הראשונותמשענת, אינו צריך אומד, 

 3סעיף ג

 והתרפא שכ"מ שהודה

על נכסיו שהם  בד"א, בנותן מתנה. אבל אם הודה - בעי' דאיפשטא מעובדא דאיסור גיורא .קמט ב"במ טור"ם רמב

ר"ח ד"ה שכיב מרע שם  'תוסבועי'  שו"ע. – זה אינו יכול לחזור בו יעמודקנה הלה, ואפילו  של פלוני,

ועי'   מ ופשוט דקני לגמריהיתה כשהודה בדבר שאנו מוחזקים שהם של ש"בגמ' שהבעיא  פירשוש פ"ט סי' כד רא"ש
 .ברשב"ם שם

בסימן ל"ב דליכא למימר שלא להשביע את עצמו או את בניו הודה כמ"ש ר אתם עדי, דווקא שאמ –סמ"ע  .א

או בשאר לישני  בסימן רנ"ה ]סעיף ב'[,כמ"ש או שאמר תנו  ט"ו[ ופ"א ]סעיף ט"ו בהג"ה[, -]בטור סעיף י"ד 
אף אם היתה הודאתו ע"י  ליכא למיחשבלאו הכי שטות דנתברר דלא שלא להשביע אמר כן. ולה

 דאין אדם משטה בשעת מיתה.  תביעה,
 ועי' ש"ך שיישב דבריו.. אין צ"ל אתם עדי שאין אדם משטה בשעת מיתה כו' -עיר שושן  .ב

אפ"ה אמרינן ואפילו אם ידוע לנו שלא היה של זה שהודה לו מעולם,  - ]ב"ב קמ"ט ע"א ד"ה שכיב מרע[תוס' 

 סמ"ע. - ,שום הכי הוציא מתנתו בלשון הודאה כדי שלא יהיה יוכל לחזור בושמ

אמר: רוצה אני שיהיו מטלטלין לשמעון, הרי זה לשון מתנה. אבל  -ג  בתשובה ד"מב"י בשם רשב"א 
 רמ"א. –אם אמר: מטלטלין אלו לשמעון, או: יש לשמעון בידי, הוי לשון הודאה 

 פק איסור[]ספק ממון שיש בו ס שכ"מ שהקדיש

כל נכסיו ולא שייר כלום, או הפקירם או חלקם  הקדישואם  - קמח: מב"בטור בשם רמ"ה רמב"ם 
איבעיא דלא איפשטא הוא בגמרא ]ב"ב קמ"ח  שו"ע. – נתבטל הכל, כדין נותן מתנה עמדלעניים, אם 

ה מוטל על ערש דוי דעתו לגמור ע"ב[ אם לדמותו למתנה לאחר שלא גמר להקנותו כי אם לאחר מיתה, או דילמא כיון דהי
 – ולהקדיש שהזכות דהקדש יעמוד לו שה' ישלח לו רפואה, ופסק המחבר כמ"ד דהמוציא מיד היורשים עליו הראיה:

 הרב המגיד.סמ"ע 

 רמ"א. –ואפילו אם תפסו עניים, מפקינן מנייהו  -ד  ד"מריב"ש  .א
הרמ"א אך  בי"א. רמ"א – חולקין -שם  ד"מ שם סי' תריח מרדכי ב"ב פ"ט סי' כג טור בשם רא"ש .ב

[ מביא ראיה לזה ממה דאמרו חז"ל ]ב"ב קמ"ח ע"ב[ דאף דנתן שכיב והרא"ש ]שם, וע"ש סי' כ"א כריב"ש. דעתפסק כ
דפסקו כאן דלא כהרא"ש  רמ"א. והמחבר וע"שמרע כל נכסיו שהן ידועין לנו אנו חוששין ואומרין דיש לו יותר וצריך קנין, 

 סמ"ע. – פסקו בנתן כל נכסיו כו' דאם קנו מידו אינו יכול לחזור, ס"ל דאין הדינין דומין זה לזהולקמן בסעיף י' 

 .רמ"א –וכן דין הקדש כדין מתנה שיוכל לחזור בו כמו במתנה  -רד"ך בתשובה ומהר"ם פדאווה 
כדין שכיב מרע שבידו פירוש, בעודו שכיב מרע אחר שהקדישו יכול לחזור מההקדש להוציאו לחולין וליתנו לחבירו, 

 ועי' נה"מ.: סמ"ע – לחזור מזה לזה ואם מת אח"כ מחזיקו האחרון
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 בד"א, בנותן מתנה. אבל אם הודה על נכסיו שהם של פלוני, קנה הלה, ואפילו יעמוד זה אינו יכול לחזור בו.
הרי זה לשון מתנה. אבל אם אמר: מטלטלין אלו לשמעון, או: יש לשמעון  הגה: אמר: רוצה אני שיהיו מטלטלין לשמעון,

ואם הקדיש כל נכסיו ולא שייר כלום, או הפקירם או  בידי, הוי לשון הודאה )בית יוסף סימן רנ"ב בשם הרשב"א(.

"ש סימן ק"ס(. ) ואפילו אם תפסו עניים, מפקינן מנייהו( )ריב חלקם לעניים, אם עמד נתבטל הכל, כדין נותן מתנה.

אם מכר נכסיו כשהיה שכיב מרע,  ודלא כדברי החולקין. וכן דין הקדש כדין מתנה שיוכל לחזור בו כמו במתנה )טור(.

אם מקצתם מכר ממכרו קיים כבריא; ואם כולם מכר, אם המעות עצמם קיימים, אם עמד חוזר, ואם הוציא 

 המעות אינו יכול לחזור בו. 
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צ"ע דכאן הכריע רמ"א בבעיא זו דהיא ספק איסורא בענין הקדש דאין מוציאין מן היורשים,  -ט"ז 
סימן ]רנ"ח  וביו"ד וכ"כ ביו"ד סימן רנ"ט ]סעיף ה'[ לענין שאם אמר לשון שמסופקים בכונתו, דהיינו דין דהכא,

והוא בעיא בגמרא כתב באם אמר סלע זו לצדקה ואמר על אחר וזה, הוי ג"כ צדקה,  סעיף[ ב'

והרשב"א שם ]ו' ע"ב  הרא"ש ]שם פ"א סי' ג'[אי יש יד לצדקה כמו בקרבנות או לא, והוא דעת  דנדרים דף ז' ]ע"א[
 ביו"ד סימן רנ"ט סעיף ה' ]סק"ח[: ט"זכמ"ש ב"י שם, וצ"ע. ועיין  דספק איסורא להחמירד"ה יש[ מטעם 

 הקדש אם משעבד נכסים

לא איבעיא ליה בש"ס גבי הקדש רק לענין אם יכול לחזור כשעמד, אבל  -קצוה"ח ]סק"ו[  .א
דהצדקה הוא מטעם נדר והנודר ומת אין היורשים צריכין לקיים נדרו וכו' ע"ש. לענין יורשים לא מספקא ליה, 

איכא שעבוד ד]פי"א מנחלות הי"א[ כסף משנה ה בשםכתב [ קצוה"ח סימן ר"צ ]סק"גאמנם ב
י שנשתטה דגובין מנכסיו, ולמד הקצוה"ח מדבריו דה"ה בנודר לצדקה דיש שעבוד שכתב לגבי מנכסים לצדקה 

 נכסים.
דוקא כשאמר אתן מנה לצדקה או תנו מנה לצדקה דעדיין חסר לקיים הוא  -נה"מ ביאורים סי' רנ ס"ק ד'  .ב

שהתפיס דבר מיוחד לצדקה שהדבר צדקה  זואם אמר הרי  ן היורשים חייבים לקיים נדרו, אבלמטעם נדר ואי

דאפילו ע"י יד נתפס הצדקה, ועיין ביו"ד סימן  בנדרים ]ז' ע"א[גופיה נתפס בצדקה וכבר נתקיים הנדר שנדר, כדמוכח 

ודאי דהיורשין חייבין  ל מנת לפרוע,]רנ"ט סעיף א'[ דאפילו לשנותה אסור, רק קודם שבא ליד גבאי מותר ללוותה ע
של הש"ס הוא בכה"ג שאמר נכסים אלו הנ"ל וא"כ י"ל דבעיא הצדקה שהתפיס,  ומוציאין מידםליתן 

דוקא במה שמוטל על יש שעבוד נכסים לכסף משנה  וכן לגבי שעבוד נכסים בהקדש לצדקה.
ם, בזה כתב הכסף משנה שהממון משועבד, וכן על העיר לפרנס עניי עירהאדם לפרנס לקרוביו אפילו בלא נדר 

אבל כל שאינו מחויב  ומשו"ה כל שמשועבד גופו ליתן לעניי עירו על פי אומדנא דב"ד הרי הממון שלו ג"כ משועבד,
אם לא מדינא רק מכח הנדר שנדר, דומה לשאר נדר ואין היורשים מחויבים לקיים נדרו, 

דקה, אין היורשים יכולין לשנותה וכופין אותן שיתנו מה שהתפיס כשאמר הרי זו לצדקה שנתפס גוף הדבר ונעשה צ
 לצדקה.

אם מכר נכסיו כשהיה שכיב מרע, אם מקצתם מכר ממכרו קיים  - שם קמט. מפורשרמב"ם מגיד 
 שו"ע. – כבריא

 איתנהו[ד"ה הא ד שם רשב"ם ר"חממימרא דרב יהודה אמר רב וכו' ולא פליגי וכו'  בעיא ונפשטאא שםמב"ב רמב"ם טור 

ואם כולם מכר, אם המעות עצמם קיימים, אם עמד חוזר, ואם הוציא המעות אינו  -ועוד 
והטעם כשהמעות הם בעין הרי זה כמי שמכר חצירו ופירש על דעת לקרות חטים מכר  שו"ע. – יכול לחזור בו

 ד.הרב המגי – סעי' ג סי' ר"זשאע"פ שלא התנה ממש אם לא נצרך לחטים חוזר וכמ"ש לעיל 

 4סעיף ד

 שייר מקצת נכסיו

אין כל הדברים הללו אמורים  - והלכתא מתניתא שכיב מרע וכו' שם קנא.הגמ'  ומסקנתקמו: משנה ב"ב מטור רמב"ם 

שלא נתן, דינו כמתנת בריא שאינה נקנית אם שייר כלום  אלא בנותן כל נכסיו ולא שייר כלום, אבל
 שו"ע – אלא בקנין

ולאו דוקא קנין, אלא ה"ה משיכה או מסירה  -שם סעי' ו  ד"מסי' קפ  בת מהר"םבתשו ב"ב סי' תרכח מרדכי
או הגבהה, כל אחד לפי קניינו, בין קרקע בין מטלטלין. ודוקא במתנה כזו מהני מסירתו, 

, ועי' סמ"ע בביאור וע"ל סעיף י"ג רמ"א. – אבל מתנת ש"מ שיכול לחזור בו לא מהני תפיסה כלום

 .הרמ"א

 שו"ע. –ואפילו אם מת צריך קנין, לפיכך אם עמד אינו יכול לחזור בו.  -מ' שם מסקנת הג

                                                           
 סעיף ד 4

רים הללו אמורים אלא בנותן כל נכסיו ולא שייר כלום, אבל אם שייר כלום שלא נתן, דינו כמתנת אין כל הדב

הגה: ולאו דוקא קנין, אלא ה"ה משיכה או מסירה או הגבהה, כל אחד לפי קניינו, בין  בריא שאינה נקנית אלא בקנין.
ל לחזור בו לא מהני תפיסה כלום )מרדכי( קרקע בין מטלטלין. ודוקא במתנה כזו מהני מסירתו, אבל מתנת ש"מ שיכו

ואפילו אם מת צריך קנין, לפיכך אם עמד אינו יכול לחזור בו. וכמה יהא השיור, אפילו כל  וע"ל סעיף י"ג.

 )וי"א דבעינן שיור כדי פרנסתו( )טור בשם הרא"ש(.  שהוא, בין קרקע בין מטלטלין.
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חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן  ממימרא דרבא א"ר נחמןקנ:  מב"ב רמב"ם ב"ב סג:נ"י  .ב"ב עטור בשם רי"ף  .א

דימהו להכותב כל נכסיו לאחר  שו"ע. – בין קרקע בין מטלטליןאפילו כל שהוא, וכמה יהא השיור  -וכו' 

. , דשם בשייר כל שהוא ממש סגיבסימן רמ"ו סעיף א' וד'או לאשתו או לבנו המבוארים לעיל בטור ובדברי המחבר 
ובפרישה ]סעיף ו'[ כתב קצת טעם, דאף דאזלינן בזה בתר אומדן דעתו דאין אדם נותן שלו לאחרים והוא יבקש על 

לו ממנו כדי פרנסתו, וכמ"ש רז"ל ]ב"ב נ"ב ע"ב[  הפתחים וכנ"ל ]סקי"ד[, מ"מ לפעמים משתכר בכל שהוא עד שיהיה
סימן בשני אחין שהן חלוקין בכל שהוא ונמצא ביד אחד הון רב דאמרינן שמא מעיסתו קימץ, כמ"ש הטור והמחבר לעיל 

 ע"ש: ס"ב סעיף א'
הרא"ש וכתב . רמ"א –בעינן שיור כדי פרנסתו  -כלל ע"ח בתשובה ו ב"ב פ"ט סי' כ"וטור בשם רא"ש  .ב

שאם הוא עובד אדמה שישייר קרקע כדי פרנסתו ובני ביתו ואם הוא מתעסק בסחורות או בריבית שישייר כדי שיוכל  שם
 טור. – להתפרנס מן הריוח כמ"ש בעל העיטור אלא שנסתפק בשיעורו

 –לא משמע כן: ב"ב סג:הנ"י מדברי  אךואם חייב לאחרים לא מקרי שיור דהא בע"ח נוטלן  -תשו' הרא"ש 
דבעינן שיור כדי פרנסתו, ועיין  ובפסקים ב"ב פ"ט סי' כ"ו[ונראה דכל חד לשיטתיה אזיל, דהרא"ש ס"ל ]שם  .ע"אר

סמ"ע ס"ק י"ז דהיינו שיתפרנס מהריוח כל ימיו, ולפ"ז כשהבע"ח יטלו ממילא לא ישתייר לו כדי שיתפרנס מהריוח. 
 נה"מ ביאורים. -"ל בשיור כל שהוא סגי, מדפי הרי"ף[ דס הרי"ף ]שם ע' ע"אוהנמוקי יוסף אזיל בשיטת 

, דאז הוא בודאי אינו הרא"ש לא כתב כדי פרנסת בני ביתו כי אם במשייר קרקעדס"ל למור"ם דגם  -סמ"ע 

יכול לבדו לחרשה ולזרעה ולקצור ולדוש ולהוביר ושאר מלאכות עבודת פרך דגידולי קרקע, וצריכים בני ביתו לעזרו, 

רמ"א. , ומהן איירי משא"כ בעסקו בשאר רווחיםך שיהא בה שיור ג"כ כדי פרנסתן, ומשו"ה הדין נותן שצרי

 ע"ש.

 5סעיף ה

 גדר שכ"מ

הסומא או הפסח או הגדם או החושש בראשו או בעינו או בידו או  - קנג. ב"במטור בשם רמב"ם 
 שו"ע. –ברגלו וכיוצא בהם, הרי הוא כבריא לכל דבריו במקחו וממכרו ומתנותיו. 

אבל החולה שתשש כח כל הגוף, וכשל כחו מחמת החולי עד שאינו יכול להלך על רגליו  - רמב"ם
ה וא"צ ביאור והוא מזה פשוט  שו"ע. – בשוק, והרי הוא נופל על המטה, הוא הנקרא שכיב מרע

 .מגידהרב ה – ורמי בערסיה פירוש חולה ומוטל על המטהכדקציר  ב"ב קנג.אמרו ש

לא אמרו שדבריו ככתובין ולא נתפשטה חולשתו בכל גופו עדיין, בזה  באבר אחד כשאינו חלש כי אם -סמ"ע 
  דמי:  וכמסורין

 רמ"א. – אף על פי שלא אמר שמצוה מחמת החולי - שב"אב"י בשם תשובת ר

דוקא ג' ימים הראשונים דינו כשכיב מרע, אבל לאחר ג' ימים, או שקפץ  -ועיין ב"י  טור בשם רא"ש
 . י"אב רמ"א –שיתבאר לקמן סעיף ז' וסעיף י"ז  ו תוך ג', דינו כמצוה מחמת מיתהעליו החולי אפיל

 6סעיף ו

                                                           
 סעיף ה 5

שו או בעינו או בידו או ברגלו וכיוצא בהם, הרי הוא כבריא לכל הסומא או הפסח או הגדם או החושש ברא

דבריו במקחו וממכרו ומתנותיו. אבל החולה שתשש כח כל הגוף, וכשל כחו מחמת החולי עד שאינו יכול להלך 

אף על פי שלא אמר שמצוה מחמת החולי )ב"י  על רגליו בשוק, והרי הוא נופל על המטה, הוא הנקרא שכיב מרע.
שובת רשב"א(. וי"א דוקא ג' ימים הראשונים דינו כשכיב מרע, אבל לאחר ג' ימים, או שקפץ עליו החולי אפילו בשם ת

 תוך ג', דינו כמצוה מחמת מיתה שיתבאר לקמן סעיף ז' וסעיף י"ז )טור בשם הרא"ש ועיין בב"י(. 
 
 
 סעיף ו 6

שבודקין אותו לגיטין, שנתבאר בטור אבן אם נשתתק ואינו יכול לדבר ורמז ליתן מתנה, בודקין אותו כדרך 

הגה: צוואת ש"מ  העזר סימן קכ"א, ואם השיב על לאו לאו ועל הן הן, מתנתו מתנה; ואם לאו, אין מתנתו מתנה.
שלא נכתב בה שהיה מיושב בדעתו, אפילו הכי אין חוששין לה; ומה שנוהגין לכתבו אינו אלא לשופרא דשטרי )תשובת 

 גוסס, מתנתו מתנה.  (.ריטב"א /ע"ו, קכ"ג/
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 מתנת שכ"מ במשותק

אם נשתתק ואינו יכול לדבר  - כשם שבודקין איתו לגיטין כך בודקין אותו למשאות ומתנותעא.  גיטיןטור ברייתא 
 בטור אבן העזר סימן קכ"א נתבארשורמז ליתן מתנה, בודקין אותו כדרך שבודקין אותו לגיטין, 

  שו"ע. – , ואם השיב על לאו לאו ועל הן הן, מתנתו מתנה; ואם לאו, אין מתנתו מתנהסעי' א

צוואת ש"מ שלא נכתב בה שהיה מיושב בדעתו, אפילו הכי אין חוששין  -ב"י ט  ד"מתשובת ריטב"א 
 רמ"א. – לה; ומה שנוהגין לכתבו אינו אלא לשופרא דשטרי

 האם קונה/מקנה גוסס

 ב"ב לד. רשב"א ר"ן שם פ"ד סי' טז רא"ש קידושין עח: תוד"ה לא ר"י ב"ב קכז: ד"ה נכסים רשב"םמ טור .א

 ם.ב"י ש אבה"ע סי' קכאכמבואר בטור  שו"ע. – גוסס, מתנתו מתנה - סמ"ק גסמ"

צוה"ח על הקהקשה וקצוה"ח.  –. נתינה דגוסס לאו כלום היא - קידושין עח: ד"ה כשהוא גוססרש"י  .ב

מתנת מודה רשב"ג דאם נתנו במתנת שכיב מרע לא עשה כלום, מאי טעמא אמר אביי  בב"ב קלז.מהא דאמרינן רש"י 
שכיב מרע לא קנה אלא לאחר מיתה וכבר קדמו אחריך, ומי אמר אביי הכי והא אתמר מתנת שכיב מרע מאימתי קונה 

ממאי דמהאי הדר ביה דלמא מהא הדר ביה, לא ס"ד דתנן זה אמר עם גמר מיתה, ומסיק הדר ביה אביי מהאי, ואביי 
מחולי זה זה גיטך לאחר מיתה לא אמר כלום. ופירש רשב"ם )ד"ה זה גיטך לאחר מיתה( ושמעינן גיטך אם מתי זה גיטך 

פי וה"ה למתנתו, דאי עם גמר מיתה א"כ הוי גט ואמאי קתני לא אמר כלום ע"ש. ולמיניה דלאחר מיתה קא מגרש לה 
 אפילו עם גמר מיתה נמי לא הוי גט דהו"ל גוססשיטת רש"י דגוסס אין מתנתו וגיטו כלום, א"כ 

ואמר כתבו גט  שחט בו שנים או רוב שנים ורמז :גיטין עב הקשו מהא דתנן )ד"ה לא צריכא( בתוס' -קצוה"ח 

דינת הים והניחו חולה דנותנו בחזקת במביא גט ממ )שם כח, א(, וכן מהא דאמרינן פרק כל הגט ונותניןלאשתי כותבין 

 )שם סי' ט"ז( ובאשר"ישהוא קיים, לא שנו אלא חולה אבל גוסס לא דשמא מת, אלמא דגוסס דבריו קיימים ע"ש. 

אלא שהניחו גוסס דהשתא אין אנו צריכין לדבריו  שאני דנתנו לשליח כשהוא בריאדפרק כל הגט  דהאיכתב 

 ולענין זה הרי הוא כחי ע"ש. 

והא דנקט אם היה מדבר פשיטא דדבריו קיימים, אינו יכול לדבר, אבל שמשום גוסס בלא מהני דשיטת ל -י"ט מהר

גוסס ולא נקט חולה שנשתתק, משום דמסתמא יתרפא ויהיה בידו להקנות, אבל גוסס אין רגילות להתרפא, וחולה נמי 

 .קצוה"ח –שנשתתק והרכין בראשו דבריו קיימים 

וכן יכולי' לזכות לגוסס ומשו"ה אם אומר נכסי לך עם  - תשובת הרשב"אמ ש א'סי' רנ"ז מחוד ב"י
 :רע"א – פטירתך זכה בהם.

 7סעיף ז

 'מחמת מיתה' במפורש ציווה

במה דברים אמורים שמתנת שכיב מרע שיש בה שיור אינה נקנית  - ממסקנת הגמרא אמר רבא והלכתא וכו' קנא.סוף ב"ב מטור 

אפילו אם יש בה שיור נקנית  אם פירש מחמת מיתה אבל ו חוזר, כשנתן סתםאלא בקנין ואם עמד אינ
 שו"ע. – באמירה בלא קנין, לכשימות; ואם עמד, חוזר אפילו יש בה קנין במקצת

אע"ג דלא הזכירה מיתה בשעת המתנה דבגילוי  שם פ"ט סי' יח רא"ש מעובדא דאחתיה דרב דימי בר יוסירנא:  ב"במרמב"ם 

כגון או אפילו לא פירש אלא שנראה מתוך דבריו שהוא נותן מחמת מיתה  - גימילתא בעלמא ס

דכל דלא פירש מחמת מיתה אמרינן מסתמא דלא מחמת מיתה נתן, דא"כ  שו"ע. – שמתאונן על מיתתו וכיוצא בזה

שכיב מרע היה נותן כל נכסיו, משא"כ כשפירש דבריו בהדיא או שמתאונן על מיתתו, דאז מתנתו המקצת דינה כמתנת 
 –שכשפירש שנותן מחמת מיתה אז יש לחוש יותר לטירוף הדעת כו', :בכולו מסתמא, וק"ל. ולא כעיר שושן שכתב ז"ל

 :סמ"ע

 8סעיף ח
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במה דברים אמורים שמתנת שכיב מרע שיש בה שיור אינה נקנית אלא בקנין ואם עמד אינו חוזר, כשנתן סתם. 

אבל אם פירש מחמת מיתה, או אפילו לא פירש אלא שנראה מתוך דבריו שהוא נותן מחמת מיתה כגון שמתאונן 

ה שיור נקנית באמירה בלא קנין, לכשימות; ואם עמד, חוזר אפילו יש על מיתתו וכיוצא בזה, אפילו אם יש ב

 בה קנין במקצת. 

 
 
 סעיף ח 8
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 מי נחשב ל'מצווה מחמת מיתה'

רי"ף כולהו כשכיב מרע מצוה מחמת מיתה נינהו  דהני ד' דתנינן במתני' שם דף ס"ה ע"ב סו. מגיטיןרמב"ם טור  .א
המפרש  - האריך בזה והסכים לדעת הרי"ף והרמב"ם ובב"ב קמו: ד"ה ולעניןשם בגיטין  ר"ן "יב רמב"ן. לבגיטין 

, כל אחד והוא שקפץ עליו החולי והכביד עליו חליובים והיוצא בשיירא והיוצא בקולר והמסוכן, 
ואם ניצל ת. והרי דבריו ככתובים וכמסורים דמו, ומקיימים אותם אם ממארבעתם כמצוה מחמת מיתה, 

  שו"ע. – כדין כל מצוה מחמת מיתהועמד, אפילו קנו מידו במקצת, חוזר 

נותנין במקצת לומר דיהיו ש אין טעם להמפרש בים ויוצא בשיירא - ]ב"ב פ"ט סי' י"ח[ אשר"יטור מ .ב

, דוקא לענין גט השוו אותן למסוכן ויוצא בקולרוחשובים כמצוה מחמת מיתה לחזור במתנתן אם חזרו, 

אם אמרו כתבו גט לאשתי אף על גב דלא אמרו תנו נותנין לה הגט משום דבהילי וטרידי מחמת דרכם שלפניהם ולא ד

 סמ"ע. – , עכ"ל בקיצור.אבל לענין זה למה יחשבו כוותייהו הלא דעתם לחזורגמרו דבריהן, 

 כין להשתקע שםמשום דהרבה מהן הולהטעם  – ]ב"ב קמ"ו ע"ב ד"ה כתב[בשם רבינו יונה  סט. ב"בנ"י 

לפיכך כשלא נשתקעו וחזרו חוזרין במתנתן אפילו נתנו ומשו"ה יהבי דמספקי אם ישתקעו שם, 
 סמ"ע. -כדין המצוה מחמת מיתה, במקצת ובקנין 

 9סעיף ט

 שנותן במתנת שכ"מ אמר במפורש

נתן בד"א דמתנת שכיב מרע במקצת בעי קנין, בסתם. אבל אם  -. קנא ב"בת גמ' נטור רמב"ם ממסק
 מקצת נכסיו בפירוש במתנת ש"מ, א"צ קנין, ואם עמד חוזר ואם לא עמד קונה זה המקצת

 שו"ע. –

 מתנת שכ"מ עם קניין

שמא לא גמר להקנות  שו"ע. – אא"כ כתב כמיפה כחוואם יש בו קנין אינו קונה  - כמימרא דשמואל קנב. ב"ב

 הרב המגיד. – אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה

וכן אם כתב כל נכסיו ומפרש שנותן הכל מעכשיו,  - הרי הוא כמתנת בריא נא: קנג. ועודק מב"ברמב"ם 
שאם הגיע השטר ליד המקבל או שקנו מיד הנותן קנה הכל ומקנה לו מחיים, הרי היא כשאר מתנת בריא 

 יד.הרב המג – פשוט שש"מ יכול לתת נכסיו כדרך הבריאים ובכמה מקומות שו"ע. – ואינו יכול לחזור בו

הוי כמתנת בריא  הוא הדין מתנת שכיב מרע שכתבו שמקנה לו מהיום -ד"מ א  רבינו ירוחם עא:ב"ב  נ"י

פירוש, המחבר איירי כששמענו מפי השכיב מרע שציוה במעכשיו, ובא מור"ם להוסיף .בי"א רמ"א –וצריכה קנין 

אמרינן דטעות סופר הוא ומעצמו כתב כן דאף דלא שמענו כן מפיו אלא שנמצא כתוב כן בהצואה הבאה לפנינו, ולא 
 :סמ"ע – הסופר והשכיב מרע דעתו היתה להקנותו דוקא אם ימות וכדרך סתם צואות שכיב מרע

ולכן יש ליזהר בצוואת שכיב מרע שלא לכתוב בה שנתן במתנת בריא או  -אבקת רוכל ב טו  ד"מ
ן מתנת בריא ואינו נקנה רק מהיום, אם לא צוה כך. ואם צוה כך, אסור לשנות ואז יש לו די

 שו"ע. – , כן נראה ליואם לא היה בה קנין המתנה בטילה, ולא אמרינן בזה שטעות סופר היה. בקנין

 באה"ג. –י דלא כתשובת ב"ו

                                                           
המפרש בים והיוצא בשיירא והיוצא בקולר והמסוכן, והוא שקפץ עליו החולי והכביד עליו חליו, כל אחד 

מת. ואם ניצל ועמד, מארבעתם כמצוה מחמת מיתה, והרי דבריו ככתובים וכמסורים דמו, ומקיימים אותם אם 

 אפילו קנו מידו במקצת, חוזר כדין כל מצוה מחמת מיתה. 
 
 סעיף ט 9

 בד"א דמתנת שכיב 

מרע במקצת בעי קנין, בסתם. אבל אם נתן מקצת נכסיו בפירוש במתנת ש"מ, א"צ קנין, ואם עמד חוזר ואם 

. וכן אם כתב כל נכסיו ומפרש לא עמד קונה זה המקצת. ואם יש בו קנין אינו קונה אא"כ כתב כמיפה כחו

שנותן הכל מעכשיו, ומקנה לו מחיים, הרי היא כשאר מתנת בריא שאם הגיע השטר ליד המקבל או שקנו מיד 

הגה: וי"א דהוא הדין מתנת שכיב מרע שכתבו שמקנה לו מהיום הוי כמתנת  הנותן קנה הכל ואינו יכול לחזור בו.
לכן יש ליזהר בצוואת שכיב מרע שלא לכתוב בה שנתן במתנת בריא או מהיום, אם בריא וצריכה קנין )נ"י פ' מי שמת(. ו

לא צוה כך. ואם צוה כך, אסור לשנות ואז יש לו דין מתנת בריא ואינו נקנה רק בקנין, ולא אמרינן בזה שטעות סופר 
 היה. ואם לא היה בה קנין המתנה בטילה, כן נראה לי. 

 
 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 ]חשש שיש עוד  נכסים[ , ועמדנתן כל נכסיו הידועים

שכיב מרע שנתן הנכסים,  -נן שמא יש לו וכו' ש"מ שכתב כל נכסיו לאחרים וכו' חיישי א"ר נחמן קמח:ב"ב מרמב"ם 
פירוש, שאין אנו יודעין שיש  שו"ע. – שהדבר גלוי שהם כל נכסים שיש לו, הרי זה כמתנה במקצת

במקומות אחרים והו"ל כמתנת שכיב מרע במקצת דלכו"ע אם קנו מידו  דיש לו נכסים חיישינן, אפ"ה נכסים לו עוד
 מ"ע.ס – ועמד דאינו יכול לחזור בו

, אינו חוזר, חוששים אנו שמא ועמדואם קנו מידו  -: כסף משנה סטר"ן  משם כדמפרש רב חמארמב"ם 
 שו"ע. –נשארו לו נכסים אחרים במדינת הים

או שהוא מוחזק שאין לו נכסים אלא אלו  עד שיאמר: כל נכסי שהם אלו - כדפשר רב אשי שםרמב"ם 
פירשו שיהא מוחזק  שם שרשב"םהגמרא ]שם[, ובטור ]שם[ כתב  כן הוא לשון שו"ע. – ואז תהיה המתנה בכל

כתב שאין צריך עדים אלא בחזקה בעלמא סגי, וסתימת דברי המחבר משמע דס"ל ג"כ  שםושר"י בעדים שאין לו יותר, 
 :עסמ" -כפירוש ר"י. ועוד, דא"כ הו"ל זו ואין צריך לומר זו במאי דכתב לפני זה דבאומר כל נכסי שהן אלו סגי, 

 נתן כל נכסיו הידועים, ומת

בטענה  אם מת בלא קנין ובאו היורשין לחזור בהן - בשם הרמב"ם]פ"ח מזכיה ה"כ[  מגיד משנה .א

]שכל מה שחוששים שיש לו עוד  לגרוע חלק המקבלים אין שומעין להןשהיתה מתנת שכיב מרע במקצת בלא קנין, 

תן לא תתבטל המתנה שתולים שיש  לו עד נכסים אך אם מת נכסים הוא רק לטובת המקבל שאם עשו קניין ועמד  הנו

  .ב"י – הנותן ולא התגלה שיש  לו נכסים אחרים אף בלא קניין זוכה המקבל[
 רא"שלשיטת הוכוונתו ור"ל דאם לא קנו מידו ומת יכולין היורשים לחזור בהן,  רמ"א. – וצריכה קנין -טור  .ב

 סמ"ע. - בכל ענין חשבינן ליה כמתנת שכיב מרע במקצת,דשכתבו ]סעיף ט"ז[  טור ]ב"ב פ"ט סי' כ"א[

 11סעיף יא

 מתנת שכ"מ למס' בנ"א

אין חלוק  - בר מניומי אמר רב נחמן וכדמפרש שם דסתמיה דשכ"מ מידק דייק והדר יהיב מימרא דרב יוסףקמח: ב"ב טור 
מרע שחילק כל לפיכך שכיב במתנת שכיב מרע בכולה בין אם נתן לאחד בין אם נתן לשנים כאחד. 

נכסיו לשנים או לשלשה, אם לא הפסיק בין אחד לחבירו, אלא חלק זה לפלוני וזה לפלוני, ומת, קנו כולם אפילו בלא 

 שו"ע. –קנין. עמד, חוזר בכולם אפילו בקנין, דכולה חדא מתנה היא בלא שיור.

צריך להיות, כל הראשונים,  שו"ע. –על הראשונים  כמי שנמלךואם הפסיק בין א' לחבירו  - שםרמב"ם גמ' 

והכי פירושו, ואם הפסיק כמי שנמלך, פירוש, מתחילה נתן מתנה לאחד ולא היתה דעתו ליתן מתנות עוד לאחרים ומשו"ה 
הפסיק, ואח"כ נמלך בדעתו ליתן גם להאחרים, והו"ל דינו הכי, כל הראשונים יש להן דין מתנת שכיב מרע במקצת, 

 טור ]סעיף י"ז[ ע"ש:סמ"ע מ -תינה שנתן להאחרון ואז הוה מתנתייהו מתנה במקצת, שהרי הפסיק ג"כ ביניהן לנ

חוץ מהאחרון יש להם דין מתנת שכיב מרע במקצת שצריכה קנין אפי' מת, ולפיכך אם עמד  -טור 
 שו"ע. – אינו חוזר, ואם אין בהם קנין לא יקנו אפילו אם ימות
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ואם  )וצריכה קנין( )טור(. ם, שהדבר גלוי שהם כל נכסים שיש לו, הרי זה כמתנה במקצתשכיב מרע שנתן הנכסי

קנו מידו ועמד, אינו חוזר, חוששים אנו שמא נשארו לו נכסים אחרים במדינת הים, עד שיאמר: כל נכסי שהם 

 אלו, או שהוא מוחזק שאין לו נכסים אלא אלו ואז תהיה המתנה בכל. 

 
 
 סעיף יא 11

ק במתנת שכיב מרע בכולה בין אם נתן לאחד בין אם נתן לשנים כאחד. לפיכך שכיב מרע שחילק כל אין חלו

נכסיו לשנים או לשלשה, אם לא הפסיק בין אחד לחבירו, אלא חלק זה לפלוני וזה לפלוני, ומת, קנו כולם אפילו 

ם הפסיק בין א' לחבירו כמי בלא קנין. עמד, חוזר בכולם אפילו בקנין, דכולה חדא מתנה היא בלא שיור. וא

שנמלך, על הראשונים חוץ מהאחרון יש להם דין מתנת שכיב מרע במקצת שצריכה קנין אפי' מת, ולפיכך אם 

עמד אינו חוזר, ואם אין בהם קנין לא יקנו אפילו אם ימות; והאחרון הוא מתנת שכיב מרע בכולה, וקונה אם 

 מת אפי' בלא קנין, ולפיכך אם עמד חוזר. 

 
 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 וקונה אם מת אפי' בלא קנין, ולפיכך אם עמד חוזר והאחרון הוא מתנת שכיב מרע בכולה, -מגיד 
  שו"ע. –

ראובן שהיו בידו ספרים של שמעון ושמעון נתן במתנת שכיב מרע  -כלל י"ג סימן ]ט"ו[  שובת הרא"שת
דרכי  -, כל אשר לו לבתו, וראובן אמר שציוהו להקדיש הספרים, ופסק דבתו זכתה בספרים

 משה סמ"ע.

 12סעיף יב

 קצת מהמתנהשכ"מ שחזר במ

 שו"ע. – בכלשכיב מרע שנתן כל נכסיו וחזר במקצת, סתמא חזר  - ונפשטא בעיא גמ'קמח: טור ב"ב 

פירוש, ולא אמרינן ואפילו נתן לשנים בשטר אחד וחזר מאחד מהן, גם השני בטל.  -יח  ד"מ ב"ב סט: נ"י

ודקדק וכתב בשטר אחד, דאילו בשני  אלימא מילתא דשטרי ולא תהוי חזרתו דהשני גילוי דעת שחזר גם מהראשון.

מיהו אם פירש בהדיא  :סמ"ע –י שם שטרות לא הוה חזרה להשני כיון שיש לו שטר בפני עצמו, וכן מוכח בנ"
אף על גב דהוי מתנה במקצת ולא קנו מיניה, מכל מקום  דאינו חוזר רק במקצתן, קנה הראשון הנשאר,

  רמ"א. –קנין בשעה שנתן לו הוי מתנה בכל ולא היה צריך 

דווקא שחזר ונתן אותו מקצת לאחרים, אבל אם שייר אותו מקצת שחזר בו לעצמו,  -שם  ד"מ שם נ"י
דכשנתנו לאחרים סוף סוף גילה דעתו דכל נכסיו  .י"אב רמ"א – גם הנשאר ביד הא' בטל עד שקנו ממנו

ת שכיב מרע בכולה, אבל אם שייר אותו בעי למיתן, ומשו"ה קנה הראשון המקצת בלא קנין כיון שמתחילה היתה מתנ
מקצת לעצמו, הא גלי דעתו דלא במתנת שכיב מרע יהיב להראשון אלא במתנת בריא, וא"כ בלא קנין להראשון אי אפשר, 

 :סמ"ע – נ"י שם עכ"ל

כתב נכסיו מקצתן לאחרים ומקצתן ליורשיו, וחזר בחלק היורשין, לא נתבטל  - בשם רמב"ן שםנ"י 
  רמ"א. –דשל יורשין אינו אלא כירושה בעלמא  ם,מתנה של אחרי

 -: קנא שםגמ'  פ"ט סי' כב רא"שהגמ' והלכתא חזרה במקצת הוי חזרה רישא משכחת לה וכו'  ומסקנת שםבברייתא  

, לפיכך אם נתן כל נכסיו לראשון, וחזר ונתן מקצתן לשני, הראשון לא קנה אפילו אם ימות

שהרי שייר לנפשו המקצת שחזר בו מהראשון ולא נתנו  תנת ש"מ במקצתוהשני יש לו דין משהרי חזר בו, 

נתן מקצתן  לפיכך אם יש בה קנין קונה אפילו אם לא מת, ואם אין בה קנין אפילו אם מת אינו קונה.. סמ"ע - להשני:
ואם לראשון בקנין, והמותר לשני, ראשון קונה אפילו לא מת, והשני הוא מתנת ש"מ בכל, 

 שו"ע. – לו בלא קנין, עמד לא קנה אפילו הוא בקניןמת קנה אפי

 13סעיף יג
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הגה: ואפילו נתן לשנים בשטר אחד וחזר מאחד מהן, גם  שכיב מרע שנתן כל נכסיו וחזר במקצת, סתמא חזר בכל.
השני בטל. מיהו אם פירש בהדיא דאינו חוזר רק במקצתן, קנה הראשון הנשאר, אף על גב דהוי מתנה במקצת ולא קנו 

היה צריך קנין )נ"י פ' מי שמת(. וי"א דווקא שחזר ונתן אותו מקצת  מיניה, מכל מקום בשעה שנתן לו הוי מתנה בכל ולא
לאחרים, אבל אם שייר אותו מקצת שחזר בו לעצמו, גם הנשאר ביד הא' בטל עד שקנו ממנו )נ"י שם(. כתב נכסיו מקצתן 

רושה בעלמא )נ"י לאחרים ומקצתן ליורשיו, וחזר בחלק היורשין, לא נתבטל מתנה של אחרים, דשל יורשין אינו אלא כי

לפיכך אם נתן כל נכסיו לראשון, וחזר ונתן מקצתן לשני, הראשון לא קנה אפילו אם ימות, שהרי חזר  הנ"ל(.

בו, והשני יש לו דין מתנת ש"מ במקצת. לפיכך אם יש בה קנין קונה אפילו אם לא מת, ואם אין בה קנין אפילו 

ותר לשני, ראשון קונה אפילו לא מת, והשני הוא מתנת ש"מ אם מת אינו קונה. נתן מקצתן לראשון בקנין, והמ

 בכל, ואם מת קנה אפילו בלא קנין, עמד לא קנה אפילו הוא בקנין. 

 
 
 סעיף יג 13

)אם פירש שיהא במתנת שכיב  שכיב מרע שכתב לאחד וחזר וכתב לאחר, האחרון קנה, שיש לו לחזור עד שימות.

ין במקצת, בין לעצמו בין לאחר, ואפילו כתב וזיכה לראשון, וכתב וזיכה בין בכל ב מרע, כמו שנתבאר סעיף ט'(,

)וע"ל סעיף ד' דתפיסה לא מהני. מיהו  לאחרון, האחרון קנה, ששכיב מרע שזיכה עדיין מתנת שכיב מרע היא.

כה אבל שכיב מרע שכתב וזי אם כתב והגיע המתנה ליד המקבל מתנה, משמע בטור דמהני, וצריך עיון מנא ליה(.

 וקנו מידו, אין לאחר קנין כלום ואינו יכול לחזור בו לא לאחר ולא לעצמו, בין שנתן בכל בין שנתן מקצת. 

 
 



 דיינות
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 דייתיקי מבטלת דייתיקי

שכיב מרע שכתב לאחד וחזר וכתב לאחר, האחרון  - קמח: קנב: דייתיקי מבטלת דייתיקיב"ב מרמב"ם 
אם פירש  שו"ע. – בין בכל בין במקצת, בין לעצמו בין לאחר קנה, שיש לו לחזור עד שימות

 רמ"א. – ת שכיב מרע, כמו שנתבאר סעיף ט'שיהא במתנ

ואפילו כתב וזיכה לראשון, וכתב וזיכה לאחרון,  - פלוגתא דרב ושמואל ופסק כשמואלקנב:  רמב"ם מב"ב
 .רמ"א – וע"ל סעיף ד' דתפיסה לא מהני שו"ע. – עדיין מתנת שכיב מרע היאששכיב מרע שזיכה האחרון קנה, 

 סמ"ע. – לא מהני ויכול לחזור בו נראה דר"ל אם המקבל מעצמו תפסו

וזיכה דאפילו  תבכ רושפי -ב כ"עי' סרא"ש פ"ט סי' לא בשם ר"י  ד"ה כתבשם  'תוסגאונים  .א
, כגון אם הם מטלטלים נתנן ליד כתב ומסר הכתב ליד המקבל וגם זיכה המתנה להמקבל ע"י אחר

עד שיקנהו לו ג"כ  אפ"ה יכול לחזור בוני, אחר שיזכה בהן להמקבל, ואם היא קרקע אמר לאחר לך חזק וקני לפלו

בקנין, דאז אמרינן דכולי האי לא עביד ליה אם לא היתה דעתו להקנותו לו בהקנאה גמורה במעכשיו, וה"ה קנין בלא 

  .טור סמ"ע ב"י – זיכה לו ע"י אחר ג"כ לא מהני אף אם כתב ומסר לו השטר, ודוק:
ו'זיכה' פירוש שנתן לו השטר לראייה  ,כתב לו שטרפירוש 'כתב' ש – שם ד"ה כתב וזיכהרשב"ם  .ב

 .והעיקר כפירוש הגאונים המגיד הרב -על זכותו, וקנו ממנו פירושו שקיבל קנין על התנה. 

 רמ"א. – וצריך עיון מנא ליה המקבל מתנה, משמע בטור דמהני, והגיע המתנה לידמיהו אם כתב  –ו  ד"מ

בשם הרמ"ה ג"כ דאף אם שליח השכיב מרע כבר נתנו ליד המקבל בציווי השכיב  דכתב רבינו בסוף סימן קכ"העיין לעיל ו
מרע, אפ"ה אם עמד יכול לחזור בו. מיהו י"ל דשאני הכא דמיירי דכתב ומסר השטר וגם זיכה המתנה ליד אחר, בזה ס"ל 

בו, וכ"כ בד"מ בעצמו  להטור דכו"ע מודים דתו לא מצי למיהדר ביה כאילו ג"כ קנה מידו דנתבאר דאינו יכול לחזור
בסעיף ו' דיש לחלק בזה ע"ש. ועוד יש לחלק דלא כתב שם דיכול לחזור אלא בעמד, משא"כ כאן דאיירי דחזר בלא עמד, 

 :, ועי' מה שתירץ בט"זסמ"ע -והוא שייך למ"ש כאן  המרדכי ]ב"ב סי' תרכ"ח[בביאור דברי  בסעיף ד' שהתבארוכמו 

אבל שכיב  - בי רב לשמואל ילמדנו רבינו וכו' והוא דאיכא תרתי אבל האחד בלא חבירו לאשלחו מ בגמרא קנג.מב"ב רמב"ם 
ולא לעצמו, בין לא לאחר , אין לאחר קנין כלום ואינו יכול לחזור בו וקנו מידומרע שכתב וזיכה 

 כתב מגידהוהרב תמה בזה שהצריך הרמב"ם למתנה במקצת קנין וזכייה טור וב שו"ע. – שנתן בכל בין שנתן מקצת

נדחק לתרץ כגון שבשעת המתנה אמר שהוא נותן לו בתורת  שנהמסף כובב"י . ובת מיתה נותנןמחמדעתו ש הוא במגלהש
 .רעמיב מתנת שכ

 14סעיף יד

 מצווה מחמת מיתה

מצוה מחמת מיתה, אפילו כתב וזיכה וקנו מידו  -בשם ר"י מיגאש שם קנא. ד"ה אימיה ב"ב עא. נ"י 
הטעם, דאנן סהדי דלא נתן אלא בסברו שימות בודאי, ואם ידע  שו"ע. – יכול לחזור בובכל מיני הקנאות, 

 :סמ"ע – שלא ימות לא היה נותנו

פירוש, בהיותו מצוה מחמת מיתה גמר להקנותו בפירוש ומיהו אם פירש בהדיא שנותן במתנת בריא  - שםנ"י 

 רמ"א. – במעכשיו וקנו מידו, קנה :סמ"ע – במתנת בריא

הני מילי כשפירש בהדיא שמחמת מיתה הוא נותן, אבל סתם מצוה מחמת מיתה,  -שם רמ"ה טור ב
פירוש, לענין זה דאם כתב ומסר וזיכה וקנו  .בי"א שו"ע – כגון דאמר: וי דקא מיית, דינו כשכיב מרע

באר בסעיף ז' שהן מידו, תו לא מצי הדר ביה, וע"ז כתבהו הטור ]סעיף כ"ה[ ג"כ ע"ש, אבל לענין שאר דברים כבר נת
 :סמ"ע – מחולקין

 15סעיף טו

                                                           
 סעיף יד 14

)ומיהו אם פירש בהדיא שנותן  מצוה מחמת מיתה, אפילו כתב וזיכה וקנו מידו בכל מיני הקנאות, יכול לחזור בו.

ויש מי שאומר דהני מילי כשפירש בהדיא שמחמת מיתה הוא  "ל(.במתנת בריא במעכשיו וקנו מידו, קנה( )נ"י הנ

 נותן, אבל סתם מצוה מחמת מיתה, כגון דאמר: וי דקא מיית, דינו כשכיב מרע. 
 
 סעיף טו 15

שכיב מרע שכתב כל נכסיו לעבדו, חוזר בנכסים ואינו חוזר בעבד, לפי שיצא עליו קול שהוא בן חורין. ואם 

 ם ימות, יכול לחזור בו. כתב לו בפירוש: מהיום א
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 שכ"מ שכתב כל נכסיו לעבדו

שכיב מרע שכתב כל נכסיו לעבדו,  -שם ב: ר"ןרמב"ם מגיד בשם רשב"א  מימרא דרב נחמן ט. ןטור גיטי
הטעם שהרי הוא  שו"ע. – חוזר בנכסים ואינו חוזר בעבד, לפי שיצא עליו קול שהוא בן חורין

 שם ב: הר"ןב"י בשם  - ם בן חורין ואין בן חורין חוזר ויעשה עבד לפיכך גמר וזכהו לעצמו מעכשיויודע שיצא עליו ש

  שו"ע. – ואם כתב לו בפירוש: מהיום אם ימות, יכול לחזור בו -ד"מ כו  גיטין ב:ר"ן 

 16סעיף טז

 חזרה מציווי לא סופי ]לאשתו שליש ולאחיו ב' שליש[

תו שהתנו ביניהם שאם ימות בחייה יירשו אחיו שני שלישי ראובן ואש -טור בשם תשובת רא"ש 
הממון והיא תטול השליש, והגיע השטר ליד האחים, וחלה ראובן וצוה לתת משני שלישי 
 הממון גם לאחרים, ומת, ובאים האחים לבטל הצוואה מפני שזכו הם בשני שלישי הממון

ן בחייו כלום, אלא התנאי היה עם האשה שלא כי לא זיכה לה שו"ע. – אין בדבריהם כלום וצוואתו קיימת

 :רא"ש שם טור – תיטול כתובתה אלא שליש נכסיו כו'

 אין קנין לאחר מיתה

 17סעיף יז

 מתנת שכ"מ/מצווה מ"מ בקנין 

מתנת  - ד"ה מתנתשם רשב"ם שם והלכתא כוותיה דשמואל בדיני וכפירוש  פלוגתא דרב ושמואל קנב. מב"בטור רמב"ם 
נה בקנין, לא קנה אפילו מת, ואפילו אם נכתבה המתנה בשטר ומסר לו ש"מ בכולה שנת

בריש כמבואר  שו"ע. – לא גמר להקנות לו אלא בקנין, ואין קנין לאחר מיתה דשמאהשטר מחיים לא קנה, 

ודר סימן זה סעיף א' ]סק"א[ שחז"ל תיקנו שדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו, וזה שלא רצה ליתן כי אם בקנין ס
או בשטר או באחד משאר דרכי הקנאות בריא, גילה בדעתו שאינו סומך במתנתו אתקנת חז"ל אלא שיהיה כשאר קנינים, 
משו"ה לא מהני, אא"כ כתב או אמר שהקנין שקונה או שטר שכותב עם הצואה לא בא לגרוע אלא לתוספת עשאו דאזי 

 סמ"ע. - קנה:

משמע דהוא ספק אם קנה לא גמר להקנות  דשמאמלשון  -כ"ח ]קמא חו"מ[ סי' כ"ו ו תשובת נודע ביהודה
וחתנו הגאון מהר"ר יוסף ז"ל כתב לו דמדברי הריב"ש סימן שמ"ה מוכח דהיינו בודאי ולא ספק, כמו נפל לו או לא. 

 "ש:פת -, ע"שעליה כו' שמוציאין אותה הימנו ]ב"מ י' ע"א[ 

נין דינו כמתנת שכיב מרע, שהקנין מגרע בקמצוה מחמת מיתה הוא הדין נמי  -טור בשם ראב"ד 
 .בי"א שו"ע – כחו, אלא אם כן יפה כחו

                                                           
 סעיף טז 16

ראובן ואשתו שהתנו ביניהם שאם ימות בחייה יירשו אחיו שני שלישי הממון והיא תטול השליש, והגיע 

השטר ליד האחים, וחלה ראובן וצוה לתת משני שלישי הממון גם לאחרים, ומת, ובאים האחים לבטל הצוואה 

 בריהם כלום וצוואתו קיימת.מפני שזכו הם בשני שלישי הממון, אין בד
 סעיף יז 17

מתנת ש"מ בכולה שנתנה בקנין, לא קנה אפילו מת, ואפילו אם נכתבה המתנה בשטר ומסר לו השטר מחיים 

לא קנה, דשמא לא גמר להקנות לו אלא בקנין, ואין קנין לאחר מיתה. ואם פירש שלא הקנה אלא כדי ליפות 

)וכן אם כתב דשטר זה יהיה בכל אופן המועיל, הוי כאילו  ל מתנתא דא, קנה.כחו, כגון שכתב: וקנינא מיניה מוסף ע

ויש מי שאומר דהוא הדין נמי מצוה מחמת מיתה בקנין דינו  כתוב יפוי כח, וקנה( )מהר"ם פאדווה סימן נ"ו(.

המקבל, הוי הגה: וי"א דאם הנותן לא בקש הקנין, רק  כמתנת שכיב מרע, שהקנין מגרע כחו, אלא אם כן יפה כחו.
כיפוי כח )פסקי מהרא"י סימן קנ"ט /ר"ל/(. וכן אם אמר אחר הקנין שתתקיים המתנה, הוי כיפוי כח )ריב"ש סימן קס"ז(. 
הקנה לו מטלטלין אגב קרקע, לא קנה המטלטלים אף על פי שקנה לאחר מיתה הקרקע, דהוי ליה כאילו הקנה לו 

אלו לפלוני וליפוי כח אני נותן לו אגב קרקע, קנה )תשובת רשב"א  מטלטלין עם קרקע של מקנה. ואם א"ל: מטלטלין
סימן תתפ"ב(. שכיב מרע שצוה להיות פלוני ופלוני אפוטרופוס על נכסיו, וקנו מידו, דבריו קיימין וא"צ בזה יפוי כח )ב"י 

ימת רק לאחר מיתה, בשם הריב"ש(. וכן אם קנו מידו שמקנה מעכשיו או מהיום, אף על פי שפירש שהמתנה לא תהא קי
 דבריו קיימין ואין צריך יפוי כח )ב"י בשם הריטב"א(. 
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 קנין שנחשב רק ליפוי כוח

כגון שכתב: וקנינא מיניה מוסף  כחו ליפותשלא הקנה אלא כדי  פירשואם  - ומימרא דרב חיסדא שם קלו.שם גמ' 

 שו"ע. – קנהעל מתנתא דא, 

, הוי כאילו כתוב יפוי כח, בכל אופן המועילטר זה יהיה וכן אם כתב דש -כט  ד"ממהר"ם פאדווה 
 רמ"א. –וקנה 

 .בי"א רמ"א – , הוי כיפוי כחהמקבלאם הנותן לא בקש הקנין, רק  -שם  ד"מ פסקי מהרא"י

 רמ"א. –המתנה, הוי כיפוי כח  שתתקייםוכן אם אמר אחר הקנין  -שם  ד"מריב"ש 

 מטלטלים אגב קרקע

, לא קנה המטלטלים אף מטלטלין אגב קרקעהקנה לו  -שם  ם רמב"ן ד"מרבינו ירוחתשובת רשב"א 
ואם א"ל: דהוי ליה כאילו הקנה לו מטלטלין עם קרקע של מקנה.  על פי שקנה לאחר מיתה הקרקע,

  רמ"א. –מטלטלין אלו לפלוני וליפוי כח אני נותן לו אגב קרקע, קנה 

אין קנין אגב קרקע משני אלא שהרי לא קנה הקרקע אלא לאחר מותו ו הטעם - סמ"ע .א
 .כשקנין שניהם אתו ליד המקבל יחד

התוס' גיטין דהא קנין אגב קרקע מתחיל שעה אחת קודם מותו דהואיל ו, הטעם - ביאורים נה"מ .ב

ובאותה השעה הקרקע היא  כתבו דמתנת שכיב מרע חלה למפרע משעה שהקנה ]י"ד ע"ב ד"ה הא בשכיב מרע[
 קונה. כבר שלו למפרע, ולכך אינו

כל קנין מטלטלין אגב קרקע צריך שבשעה שמקנה לו המטלטלין יש לו הקרקע ומקנה  -ט"ז  .ג
כמ"ש לו שניהם זה אגב זה, משא"כ כאן דהא מתנת שכיב מרע אינו קונה אלא לאחר מיתה 

[, ובאותה שעה באה הקרקע ממילא להמקבל דכבר כלה כח המקנה שהרי בסימן רמ"ח סעיף ]ד'
ודומה לא שייך שיקנה לו מטלטלין אגב קרקע כי הקרקע ]באה[ ממילא, מת, ובאותה שעה 

למי שמקנה לחברו מטלטלין אגב קרקע של המקבל שפשוט שאינו מועיל כיון דאין לנותן זכות בקרקע, ה"נ בזה דאין שם 
חר מיתה, אבל כח הנותן דכבר מת. ואילו לא אמר אגב אלא היה אומר מטלטלי ומקרקע לפלוני היה שפיר קונה שניהם א

 .עכשיו שגמר להקנות בקנין אגב ואין זה לאחר מיתה

 מינוי אפוטרופוס בקניין

שכיב מרע שצוה להיות פלוני ופלוני אפוטרופוס על נכסיו, וקנו  -לה  ד"מב"י בשם ריב"ש  .א
 דמאי מקנה לו דנאמר דלא כיון להקנות -וז"ל הריב"ש  רמ"א. –מידו, דבריו קיימין וא"צ בזה יפוי כח 

 סמ"ע. - אלא בשטר או בקנין:

דכיון דהוי בהקנאה דאם אין יפוי כח אפילו אפוטרופוס לא עשאו,  סימן רמ"ו סעיף ח'מ הקשה -ט"ז  .ב
שכתב הטור שם ]סעיף  , וכמואמרינן שמא לא גמר לעשותו אפוטרופוס אלא בשטר ואין שטר כו'

יב"ש לא ראה דברי רבינו יונה אלו, דאילו ראה וחלק ז'[ בשם רבינו יונה ]ב"ב קל"א ע"ב ד"ה ואם כתב[, על כרחך הר
עליהם הו"ל לכל הפחות להביאם, וגם אין דרכו של ריב"ש לחלוק על ראשונים. גם מה שהקשה ריב"ש דהלא אין מקנה 
לו שום דבר, לא ידענו קושיא בזה, דהא מצינו בבריא שנותן הרשאה לחבירו שיהיה שליט בנכסיו דצריך קנין כמ"ש 

ולכן הסיק הט"ז קכ"ב ]סעיף ד'[, אלא דבשכיב מרע סגיא באמירתו, וזה שאמר כתבו וחתמו דעתו לעשותו כבריא. בסימן 
 ו לפסוק כהג"ה זאת שהיא אליבא דריב"ש: שאין

כמו שכתב  סתירה בין הפסקים דלעולם אופוטרופס אין צריך יפוי כח אין –בביאורים בסי' רמו ס"ק ב  נה"מ

ועיל ממיירי שניכר שרצה לעשותו אפוטרופוס באופן הרמו' סעי' חד  בסי' ולעילכאן הרמ"א 
 ולכן צריך יפוי כוח כמו במתנה ע"ש. מתנה להקנות

 ולאחר מיתה קנין מעכשיושכ"מ ב

וכן אם קנו מידו שמקנה מעכשיו או מהיום, אף על פי שפירש שהמתנה  -שם  ד"מב"י בשם ריטב"א 
 א.רמ" -ימין ואין צריך יפוי כח לא תהא קיימת רק לאחר מיתה, דבריו קי

 

 18סעיף יח
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 ציווה  לכתוב שטר למקבל

וכן אם צוה שכיב מרע שיכתבו שטר למקבל עם  - מימרא דרבי יוחנן ודר' אליעזרקלה: ב"ב מטור רמב"ם 
 שו"ע. – שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתההנתינה, ומת, אין כותבין ונותנין, 

אלא אם כן ייפה כחו  - ב"ב קלה: ד"ה שמא לא גמר שם כי אתא רב דימי וכו' ואוקימתא דגמ' שם טור בשם רשב"ם
 שו"ע. – בכתיבה, כגון שאמר: תנו אף כתבו לו

 – השטר מחיים, אין נותנים לו לאחר מיתה נכתבואם לא ייפה כחו, אפילו אם  -טור בשם ראב"ד 
  שו"ע.

 ב"י סמ"ע. –חיים המתנה בטלה מ נמסרלדעת הראב"ד אפילו  -הרב המגיד  .א
מסרוהו הראב"ד לא אמר אלא כשכתבו השטר מחיים ולא מסרוהו עד לאחר מיתה אבל  - שנהמסף כו"י ב .ב

 סמ"ע. – .מחיים כבר עשו שליחותן

 19סעיף יט

 ציוה לכתוב שטר בלשון צוואה/כתב ידו

חילוק זה בשם הרבה  תובות נה:כתיבת יד כתוס'  ]ב"ב פ"ט סי' ל"א[ רא"שרבינו ירוחם ב"ב סט: טור נ"י  .א

שאפילו הגיע השטר ליד המקבל לא קנה אלא אם כן ייפה בסעיף י"ז הא דאמרינן  -מהרי"ק ד"ה לה פוסקים 

שכתוב בו: שדי נתונה לך, ומסר דווקא כשאין השטר כתוב בלשון צוואה אלא בלשון מתנה,  כחו

כדרך שמצוה אבל אם השטר כתוב בלשון צוואה, . השטר לידו, דאז הוי מסירת השטר כמו קנין וצריך יפוי כח

 שו"ע. – מחיים, קנה הגיע ליד המקבלאם  אל ביתו, שאז אינו עומד אלא לראיה

מיניה בקנין סודר על  קנהאפילו אם  -]שם[  טור]ב"ב פ"ט סי' ל"א[  א"שמר]סעיף כ"ח[  פרישה .א
ולא  נו לו מחייםונתהמתנה, אם אח"כ אמר להן ליתן להמקבל המתנה עם הכתב וכתבו 

מדברי הב"ח מוכח כדעת המחבר לדינא ע"ש וכך שובש"ך ]סק"כ[ השיג עליו  קנה המקבל: כתבו הקנין בשטר,

דבדרישה שם כתב זה לתרץ קושית כ"פ בנה"מ וכתב פירש הריב"ש בתשובה סי' קס"ח ומביאו ב"י סל"א וכן עיקר ו
 התוס', והוא תמוה מאד למעיין בדבריו[ ע"ש.

ם ציוה ליתן מתנה ואמר לעדי הצואה שיכתבו הצואה ויתנהו ליד המקבל, בזה נתחלק א -סמ"ע 
דכיון דציוה להן לכתוב וליתן  לא קנה,השטר ליד המקבל עד לאחר מיתה  הדין, דאם כתבוהו ולא מסרו)הו(

  אבל אם מסרוהו לידו מחיים קנהו.חיישינן דלא גמר להקנותו כי אם עם שטר ואין שטר לאחר מיתה, 

וכן אם כתב בכתב ידו: שדי נתונה לפלוני אינו אלא  -שם סעי' לה  ובשם נ"י ד"מב"י בשם רבינו ירוחם 
פירוש, דלא אמר לו בעל פה שדי לפלוני אלא כתב בכתיבת ידו  רמ"א. -כצוואה דעלמא וקנה בלא יפוי כח 

וי דעת שמבקש להקנותו בקנין מתנת שדה זו לפלוני, כתיבתו היא במקום אמירת צואתו וקנה, ולא אמרינן דהוה גיל
בריא אלא כשכתב ]בשטר[ שדי קנויה לך או נתונה לך, דמשמע דבכתיבה זו מקנהו לו, אבל זה שכתב בכתב ידו שדי נתונה 

 :סמ"ע – לפלוני אינה אלא ]צואה[ בעלמא

 20סעיף כ

                                                           
וכן אם צוה שכיב מרע שיכתבו שטר למקבל עם הנתינה, ומת, אין כותבין ונותנין, שמא לא גמר להקנותו אלא 

ואם לא ייפה כחו, בשטר ואין שטר לאחר מיתה, אלא אם כן ייפה כחו בכתיבה, כגון שאמר: תנו אף כתבו לו. 

 אפילו אם נכתב השטר מחיים, אין נותנים לו לאחר מיתה. 

 
 
 סעיף יט 19

הא דאמרינן שאפילו הגיע השטר ליד המקבל לא קנה אלא אם כן ייפה כחו, דווקא כשאין השטר כתוב בלשון 

מו קנין וצריך צוואה אלא בלשון מתנה, שכתוב בו: שדי נתונה לך, ומסר השטר לידו, דאז הוי מסירת השטר כ

יפוי כח. אבל אם השטר כתוב בלשון צוואה, כדרך שמצוה אל ביתו, שאז אינו עומד אלא לראיה, אם הגיע ליד 

)וכן אם כתב בכתב ידו: שדי נתונה לפלוני אינו אלא כצוואה דעלמא וקנה בלא יפוי כח( )ב"י בשם  המקבל מחיים, קנה.
 רבינו ירוחם(. 
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 הקנה לשני לאחר שהקנה לראשון

ו, וחזר וכתב לשני והקנה לו, השני אם כתב לאחד והקנה ל -טור בשם מהר"ם מרוטנבורק  .א
וכן אם כתב ומסר וזיכה לזה, וחזר  ואפילו לא הגיע השטר לידו מחיים.קונה אפילו בלא יפוי כח 

דקנין דשני לאו לגרועי אתא, אלא שהוא סבור שלא וכתב ומסר וזיכה לשני, שני קונה אף בלא יפוי כח, 

 .בי"א שו"ע – מהראשוןיקנה אם פיחת לו 
 עי'ו ש"ך - ין לסמוך על סברא זו להוציא ממון שהוא דברי יחיד וע"ש וצ"ע לדינאא -ב"ח  .ב

קשה, הא כיון דהראשון לא קנה הוי חלקו שיור להשני, וכמו בסעיף י"ב בחזר ונתן מקצתן לאחר דגם השני לא ה מבנה"
 .ע"שקנה שחלק הראשון הוי שיור לשני. 

 'המערער על הצוואה לא יטול כלום'

יעקב שנתן קרקע אחד לבנו ראובן במתנת בריא מהיום ולאחר מיתה  -"י בשם רשב"א בדרכי משה 
ולאחר כמה שנים ציוה יעקב מחמת מיתה וחילק נכסיו ונתן אותו קרקע לשמעון בנו וציוה 
לכתוב בסוף הצוואה שכל מי שיבא לערער על הצוואה לא יטול בנכסיו וכו' ופסק דשמעון 

מ"מ יזכו בה מכח התנאי דאביו כל ימי חייו  יכול להחזיק בקרקע לא זכה כלום ואף דראובן אין
  .סמ"ע - יורשי ראובן

 21סעיף כא

 שכ"מ שמבקש לכתוב צוואה ]אינו מתכוון לקנין[

הא דאמרינן שאם צוה שכיב מרע שיכתבו  -ושאר פוסקים תשובת רשב"א  בשם ספר המצוותטור רבינו ירוחם 

שכיב מרע שמסדר ענינו אבל  א גמר להקנותו אלא בשטר, דוקא בכה"גשטר למקבל עם הנתינה חוששין שמא ל
וגומר צוואתו ומצוה לכתבה, אינו מצוה לכתבה אלא לזכרון בעלמא וגמר להקנות לו מיד, 

ובזה א"צ שיבוא השטר לידו מחיים, ומש"כ הרב בהגה"ה דבעינן שיבוא לידו מחיים,  .שו"ע – ואין צריך יפוי כח

חבר דשמא לא גמר להקנותו. ]סמ"ע סק"ס[. ]ונראה דתיבת וליתנו לו שכתב הסמ"ע הוא טעות קאי ארישא שכתב המ
סופר, דהעיקר תלוי דאם אינו מצוה רק לכתוב ניכר שזה הוא רק סידור ענינו, משא"כ ברישא דמיירי שציוה לכתוב עם 

 .נה"מ – הנתינה, לכך בעינן שיגיע השטר לידו מחיים

דבעינן שבאה הצוואה ליד המקבל מחיים. וצוואה שכתב בה סעיף י"ט  בארוכבר נת -לה  מהרי"ק ד"מ
 רמ"א. – קנין הוי כשאר שטר מתנה ובעינן יפוי כח

ובמקום שנהגו שכולן מקנין בצוואה בעלמא ואין מכוונין להקנות בשטר אין צריך יפוי כח  -ריב"ש 
 .רמ"א –

ו כך וכך בנכסיו, מקרי צוואת שכיב מרע, מי שמבקש מיורשיו שיעש -סוף סי' זה  ד"מפסקי מהרא"י 
 רמ"א. –כי מה שבקש לא עשה רק לחזק הדברים 

 22סעיף כב

                                                           
קנה לו, וחזר וכתב לשני והקנה לו, יש מי שאומר שהשני קונה אפילו בלא יפוי כח ואפילו אם כתב לאחד וה

לא הגיע השטר לידו מחיים. וכן אם כתב ומסר וזיכה לזה, וחזר וכתב ומסר וזיכה לשני, שני קונה אף בלא יפוי 

 כח, דקנין דשני לאו לגרועי אתא, אלא שהוא סבור שלא יקנה אם פיחת לו מהראשון. 

 
 
 סעיף כא 21

הא דאמרינן שאם צוה שכיב מרע שיכתבו שטר למקבל עם הנתינה חוששין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, 

דוקא בכה"ג. אבל שכיב מרע שמסדר ענינו וגומר צוואתו ומצוה לכתבה, אינו מצוה לכתבה אלא לזכרון בעלמא 

יף י"ט דבעינן שבאה הצוואה ליד המקבל מחיים. הגה: וכבר נתבאר סע וגמר להקנות לו מיד, ואין צריך יפוי כח.
וצוואה שכתב בה קנין הוי כשאר שטר מתנה ובעינן יפוי כח. ובמקום שנהגו שכולן מקנין בצוואה בעלמא ואין מכוונין 
להקנות בשטר אין צריך יפוי כח )ריב"ש סימן קס"ח(. מי שמבקש מיורשיו שיעשו כך וכך בנכסיו, מקרי צוואת שכיב מרע, 

 י מה שבקש לא עשה רק לחזק הדברים )פסקי מהרא"י סימן צ"ט(. כ
 
 
 סעיף כב 22

יש מי שאומר דלא שני לן בין אומר: כתבו ותנו לו, לאומר: תנו וכתבו לו. ויש מי שאמר דהא דבעינן יפוי כח 

מנה  דוקא באומר: כתבו ותנו מנה לפלוני, דמשמע כתבו מנה לפלוני ותנו לו את השטר, אבל כשאומר: תנו
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 תנו מנה לפלוני וכתבו לו השטר

 לא שני לן בין אומר: כתבו ותנו לו, לאומר: תנו וכתבו לו - ב"ב קלה: ד"ה שמא לא גמרטור בשם רשב"ם 
 .בי"א שו"ע –

פוי כח דוקא באומר: כתבו ותנו מנה לפלוני, דמשמע כתבו מנה לפלוני ותנו לו את השטר, הא דבעינן י -טור בשם רבינו יונה 

לא נתכוין  כיון שאינו מזכיר שיתנו לו השטרכשאומר: תנו מנה לפלוני וכתבו לו את השטר,  אבל
 .בי"א שו"ע – ולא להקנות לו בשטרבצוואת כתיבת השטר אלא לזכרון דברים 

וכן שכיב מרע שאמר: תנו מנה  - שם נט. גבי הכותב כל נכסיו לאשתונ"י קלא:  מב"בטור בשם רבינו יונה 
לפלוני, ואחר כדי דבור אמר: כתבו ותנו לו את השטר, מסתמא לא לחזור ממתנה ראשונה 
נתכוין אלא ליפות כחו שיהא לו לראיה, והעדים כותבין מה שצוה בפניהם ואין כותבין: 

ביאר שם דמשמע בשעה שאמר להם ו שו"ע. – מבטלים בכך המתנהלפי שנמצאו  ואמר לנו כתבו ותנו

 ר מיתה.תנו מנה לפלוני אמר להם כתבו ותנו ומבואר דחיישינן בזה שמא לא גמר להקנות לו אלא בשטר ואין שטר לאח

 23סעיף כג

 ]מצוה לקיים דברי המת[ בריא שאמר כתבו ותנו

בריא שאמר: כתבו ותנו  - ם ד"ה והוא מפרק להש"ם רשב רב אבא בר ממלקלה: וכדמפרש לה טור ברייתא ב"ב 
 שו"ע. – מנה לפלוני, ומת, אין נותנים אפילו במיפה כחו

היינו משום דאמר: כתבו ותנו, אבל אם אמר: תנו, ולא אמר: כתבו, נותנים  -טור בשם ר"י  .א
 .בי"א שו"ע – משום מצוה לקיים דברי המת

לא אמרינן מצוה לקיים  - הא גיטין יג. ד"ה והאכתובות ע. ד"ה טור בשם רמ"ה תוס בשם ר"ת  .ב
 . סעי' ב סימן רנ"ב וע"ל .בי"א שו"ע - דברי המת אלא היכא דאתפסיה ביד שליש

 24סעיף כד

בריא שאמר: כתבו ותנו שדה זו לפלוני, אם מחיים, כותבים ונותנים אי לא הדר  - טור בשם רמ"ה
 – אא"כ קנו מידותבים ונותנים ביה קמי דמטא שטרא לידיה, אבל לאחר מיתה אין כו

 ה.דסתם קנין הוא במעכשיו בשעת קנין הוא קנוי לו ומה שכותבין אינו אלא לראי שו"ע.

 25סעיף כה

                                                           
לפלוני וכתבו לו את השטר, כיון שאינו מזכיר שיתנו לו השטר לא נתכוין בצוואת כתיבת השטר אלא לזכרון 

דברים ולא להקנות לו בשטר. וכן שכיב מרע שאמר: תנו מנה לפלוני, ואחר כדי דבור אמר: כתבו ותנו לו את 

א לו לראיה, והעדים כותבין מה שצוה השטר, מסתמא לא לחזור ממתנה ראשונה )נתכוין( אלא ליפות כחו שיה

 בפניהם ואין כותבין: ואמר לנו כתבו ותנו, לפי שנמצאו מבטלים בכך המתנה. 

 
 
 סעיף כג 23

בריא שאמר: כתבו ותנו מנה לפלוני, ומת, אין נותנים אפילו במיפה כחו. ויש מי שאומר דהיינו משום דאמר: 

נותנים משום מצוה לקיים דברי המת. וי"א דלא אמרינן מצוה כתבו ותנו, אבל אם אמר: תנו, ולא אמר: כתבו, 

 )וע"ל סימן רנ"ב(.  לקיים דברי המת אלא היכא דאתפסיה ביד שליש
 
 
 סעיף כד 24

בריא שאמר: כתבו ותנו שדה זו לפלוני, אם מחיים, כותבים ונותנים אי לא הדר ביה קמי דמטא שטרא לידיה, 

 א"כ קנו מידו. אבל לאחר מיתה אין כותבים ונותנים א

 
 
 סעיף כה 25

מי שמת ונמצאת מתנה קשורה על ירכו, אף על פי שהיא בעדים וקנו מידו כדי ליפות כח אלו שנתן להם, הרי 

זה אינה כלום, שאני אומר כתבה ונמלך. ואם זיכה בה לאחר, בין מהיורשים בין שאינו מהיורשים, כל הדברים 

שכתב שטר חוב על עצמו בשם אחר או בשם אחד מבניו, ונתן  שבה קיימים ככל מתנות שכיב מרע. וכן מי

השטר על יד שליש וא"ל: יהי זה אצלך, ולא פירש לו כלום, או שאמר ליה: הנח עד שאומר לך מה תעשה, 

 )ובמתנת בריא בקנין, כשהקנה קנה המקבל( )טור בשם הרא"ש(.  ומת, אינו כלום.



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 21 מתנת שכ"מ סימן רנ | גדרי תקנת מתנת שכ"מ | מכון תורת המשפט

 

 קשורה על יריכונמצאה צוואה 

וקנו מידו מי שמת ונמצאת מתנה קשורה על ירכו, אף על פי שהיא בעדים  -קלה: רמב"ם משנה ב"ב 
 שו"ע. –הרי זה אינה כלום, שאני אומר כתבה ונמלך כדי ליפות כח אלו שנתן להם, 

במתנת כל הנכסים הא במקצתן ודאי לא אלא זכה בהן כיון שיש ודווקא  –הרב המגיד ר"י מגאש 
 הרב המגידשהריב"ש הסכים לדברי  סף משנהכוכתב ה ב"י. -  בהם קנין אע"ג דלא מטא שטרא לידיה

 שטר ליד המקבל או שקנו מיד הנותן קנה וכו'רבינו שכתב שם שאם הגיע ה כתבשה והכריע ממ

ואם זיכה בה לאחר, בין מהיורשים בין  - שם ד"ה לאחר זיכה לו מחייםרשב"ם  שםרמב"ם משנה  .א
פירש  שהרמב"םנראה  שו"ע. – ככל מתנות שכיב מרעכל הדברים שבה קיימים  שאינו מהיורשים

 –א רוצה בה ולא ראיתי לאחד מן המפרשים שפירש כן שאם זיכה במקצת לאחד כל השאר קיים שהרי גילה דעתו שהו
 .להרמב"ם מגיד משמע דהכי נקטינן כפיכתב, דב"ח וכן ב מגידוהריב"ש הכריח מדברי הרמב"ם פ"ח כדברי  הרב המגיד.

פי' אע"פ שלא נכתב לשם אותו האיש אלא כך א"ל נכסי'  ד"ה לאחרשם רשב"ם וה ביתהק בד -חולק  - ב"מ ו.נ"י  .ב

אני מקנה לך בקבלת השטר שתקבל ממני הרי זה קנה דלא גרע מצוואת פיו ורבות' קתני לאחר ובשם הראב"ד  שבשטר זה
כתב הטור סמ"ג פי' זיכה בה לאחר שאמר לראובן זכה בשטר זה לצורך שמעון קנה ואפי' ראובן הזוכה בשביל שמעון 

 אה"ג.ב – הוא היורש ולא אמרינן כיון שהוא יורשו כאלו לא יצא מתחת ידו

וכן מי שכתב שטר חוב על עצמו בשם אחר או בשם  -בתשובה רא"ש מטור רמב"ם מגיד כסף משנה 
אחד מבניו, ונתן השטר על יד שליש וא"ל: יהי זה אצלך, ולא פירש לו כלום, או שאמר ליה: 

 ולפי שכותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמ שו"ע. – הנח עד שאומר לך מה תעשה, ומת, אינו כלום

מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מונח וכו' דחיישינן שהלוה הפקידו  ב"מ כ.למדו ממשנה רא"ש שם. ו –
 .באה"ג – אצלו לזמן מה עד שיאמר לו מה יעשה

פירוש, הנמצא ביד שליש  .רמ"א -ובמתנת בריא בקנין, כשהקנה קנה המקבל  -בתשובה טור בשם רא"ש 

מתשובת הרא"ש והיינו מטעם דמיד משעת הקנין קנהו המקבל והשטר אינו אלא לראיה בעלמא. יתנהו להמקבל, והוא 
ס"ל דעדיו בחתומיו זכין לו, וכמ"ש הטור בשמו ]של ר"י[ בסוף סימן ל"ט  והרא"ש ]ב"מ פ"א סי' מ"ט[ואף על גב דר"י 

הלוקח מדעת הלוה או המוכר, משא"כ ]סעיף כ"ג[, הא נתבאר שם ]סעיף כ"ד[ דהיינו דוקא כשבא לסוף ליד המלוה או 
וצ"ע דמשמע להדיא כאן דאע"ג שידוע שהנותן מסרו להשליש קנה  סי' נ"ו וס"הע"ל סמ"ע. ו - כאן דכבר מת הנותן:

המקבל וכן מבואר להדיא בתשובת הרא"ש כלל ס"ו סי' ג' והיינו מטעם דמשעת קנין שעבד נפשיה והשטר אינו אלא 
 לעיל סי' מ"ה ס"ק ט"ו וסי' רמ"ג  "ךשי' וע ש"ך – לראיה בעלמא

 26סעיף כו

 ספק אם המתנה היתה בזמן הנתינה

הנותן סתם מטלטליו לאחר מעכשיו ולאחר מותו, ואחר שמת טוענים  -ב"י בשם רשב"א בתשובה 
אין בדבריהם  דשמא לאחר מכאן לקחן,היורשים הבא ראיה שמטלטלים אלו היו לו בשעת מתנה, 

, כתב לחלק בין כשהיורש טוען ודאי או שמא אלא "ל סי' ס"דוע שו"ע. – או וכאן היודמסתמא כאן נמצכלום, 

 :ש"ך –דבקרקעות אף שהיורש טוען שמא על המקבל להביא ראיה וע"ש בב"ח 

פירוש, דשם כתב דלא אמרינן כאן נמצא כאן היה. ויש לחלק, דשם הנתבע חי וטוען  .סעיף ו'ועיין לעיל סימן ס'  -רמ"א 

דמור"ם פסק שם דעל המקבל להביא ראיה. ויש לחלק דלא שייך כאן נמצא כאן  קי"ב ]סעיף ג'[קשה מסימן  ברי. אך
היה רק במטלטלין, משא"כ בקרקעות דעומדין תמיד במקום אחד לא שייך כאן נמצא כאן היה. ]סמ"ע סקע"ד[. ועיין 

 ביאורים ]סקי"ד[ נה"מ ב לעיל סימן ס'

                                                           
 
 
 סעיף כו 26

ו ולאחר מותו, ואחר שמת טוענים היורשים הבא ראיה שמטלטלים אלו היו הנותן סתם מטלטליו לאחר מעכשי

)ועיין לעיל סימן  לו בשעת מתנה, דשמא לאחר מכאן לקחן, אין בדבריהם כלום, דמסתמא כאן נמצאו וכאן היו
 ס' סעיף ו'(.

 
 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 בריא/מתנת שכיב מרעגדר  |  מתנת שכיב מרע סימן רנא

 1סעיף א

 כתב 'בחיים ובמוות'

הנותן מתנה  - בעובדא דההוא מתנתה ופסק כרב דהכין איפסקא הלכתא בגמ' שם פלוגתא דרב ושמואל קנג. ב"ברמב"ם 
פירוש,  כשהוא שכיב מרע, וכתב בה: בחיים ובמות, או מחיים ובמות, בין בכל בין במקצת

במקצת, אפ"ה אם עמד חוזר, דיש לו דין מצוה מחמת מיתה הואיל והזכיר מיתה, וכ"כ  ואפילו קנו מידו וכדין מתנה

ירוש, שאם עמד חוזר בו, ואם לא פ , הואיל וכתוב בה: ובמות, הרי זה מתנת שכיב מרעהטור ]סעיף א'[

: ובמות, שזה שכתוב בה ,:סמ"ע – עמד יכול לחזור מזה וליתנו לאחר, וכמ"ש בסימן שלפני זה ]סעיף ב' וי"ג[
שלא יקנה אלא לאחר מיתה. וזה שכתוב בה מחיים, סימן ליישב את דעתו שיחיה מחולי 

[ פירש, לפי שהזכיר מיתתו לא רצה לפתוח פיו לשטן, וכאילו אמר ה' רשב"ם ]ב"ב קנ"ג ע"א ד"ה סימנא שו"ע. – זה

 סמ"ע -:  ומיירי דיש להקנין יפוי כח, סמ"ע – יצילני ממות זה כי אחיה

 הרי זה מתנה גמורה מחיים אבל בריא שנתן מתנה וכתב בשטר: מחיים ובמות -בשם רמב"ם טור 
, וזה שכתבו בה: ובמות, כמי .סמ"ע – ירוש, כשהיה בקנין בין בכולו בין במקצתו, דאין מתנת בריא בלא קניןפ

' שכיב דלא נחלקו רב ושמואל אלא במתנ שו"ע. – שאומר מעתה ועד עולם, וכמו נויי השטר הוא זה

 הרב המגיד.  – דהומרע וכדמפרש רב דהאי דקאמר מחיים לסי' בעלמא ליישב דעתו שיחיה מחולי זה אבל בריא אפי' רב מ
  סעי' ו רנ"זואם כתב בה מהיום ולאחר מיתה מבואר בסי' 

י אם אמר מחיים ולאחר מיתה, הר ודוקא בזה שאמר בחיים ובמות הוא דהוי מתנה גמורה מהיום, אבל -סמ"ע 
גילה דעתו דלא יהיה מתנה גמורה כי אם לאחר מיתה לענין הפירות, אבל הגוף קונה 

 מהיום. 

אם כתב לו מחיים אם לא אחזור עד לאחר מיתה, הרשות בידו לחזור בו עד אחר מותו, אף  -סמ"ע 
 :וכמ"ש בסוף סימן רנ"ז ע"ששקנה מידו והיה בריא, 

 – ואח"כ בחיים הוי כמו בחיים ובמות אם אמר במות -מהריב"ל בתשובה סי' ס"ד ח"א  .א
 ש"ך.

 ש"ך. –חוכך בזה  -תשובת רא"ן ששון סי' מ"ב  .ב

 2סעיף ב

                                                           
 סעיף א 1

בין במקצת, הואיל וכתוב  הנותן מתנה כשהוא שכיב מרע, וכתב בה: בחיים ובמות, או מחיים ובמות, בין בכל

בה: ובמות, הרי זה מתנת שכיב מרע, שזה שכתוב בה: ובמות, שלא יקנה אלא לאחר מיתה. וזה שכתוב בה 

מחיים, סימן ליישב את דעתו שיחיה מחולי זה. אבל בריא שנתן מתנה וכתב בשטר: מחיים ובמות, הרי זה 

 מעתה ועד עולם, וכמו נויי השטר הוא זה. מתנה גמורה מחיים, וזה שכתבו בה: ובמות, כמי שאומר 
 
 סעיף ב 2

הגה: ויכולין  מתנת שכיב מרע שאין כתוב בה שמתוך החולי הזה שצוה בו מת, ואין העדים מצויים לשאול להם,
העדים לסמוך על עצמו או על משמשיו האומרים שהכביד עליו החולי ונפטר )שמתוך כך( יכולים העדים להעיד כך 

פי שהרי זה המצוה מת הרי המתנה בטלה, שאין מיתתו ראיה שמא מחולי שנתן בו המתנה נתרפא  אף על )נ"י(,

ואחר כך חלה חולי אחר ומת, לפיכך הנכסים בחזקת היורשים עד שיביא ראיה שמתוך החולי הזה שנתן בו 

הראשון נפטר. וכן הדין  הגה: ואם תפס המקבל למטלטלין, מתוך שיכול לומר: שלי הן, נאמן לומר שמחולי מתנה זו מת.
אם עמד החולה ורוצה לחזור במתנתו, ואומר שמתנת שכיב מרע היה, והמקבל אומר שבריא היה ולא יוכל לחזור, על 
המקבל להביא ראיה )טור(. וכן בכל מקום שהוא פלוגתא דרבוותא אם זכה המקבל, עליו להביא ראיה )מהרי"ק שורש 

 צ"ד ומהר"ם פדוואה סימן צ"ב(.

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 
 

 23 מתנת שכיב מרע סימן רנא |  גדר מתנת שכיב מרע/בריא

 

 החוליאותו ספק אם מת מ

מתנת שכיב מרע שאין כתוב בה שמתוך החולי  - עב.:רי"ף  קנג. ופסק כאביי שם קנג: ב"ברמב"ם  .א
והוה לן למימר כיון  ה המצוה מתאף על פי שהרי ז ואין העדים מצויים לשאול להםהזה שצוה בו מת, 

הרי המתנה בטלה,  ,סמ"ע – שמת לפנינו ולא ידעינן משום בריאותו, יעמידו על חזקתו שודאי לא נתרפא ביני ביני
לפיכך הנכסים בחזקת שאין מיתתו ראיה שמא מחולי שנתן בו המתנה נתרפא ואחר כך חלה חולי אחר ומת, 

רב המגיד ועי' ש"ך דעת הועי' בב"י  שו"ע - הזה שנתן בו מתנה זו מתשמתוך החולי היורשים עד שיביא ראיה 

 שחולק עליו ועי' קצוה"ח.

אפ"ה אמרינן  היורשים שלא מת מחולי זהאפילו טענו  - ]ב"ב קנ"ג ע"ב ד"ה חולים[ רשב"ם .ב
 :טור סמ"ע ב"י -דקברו מוכיח עליו, ועל היורשים להביא ראיה, 

שצריך להיות עצמן ופירוש שנראה לעדי' על עצמו לסמוך ויכולין העדים  -רמב"ן ריטב"א ד"מ ג  ב"ב עב.נ"י 

או על משמשיו האומרים שהכביד עליו החולי ונפטר )שמתוך  הסמ"ע באה"ג – שמת מתוך חולי ההוא
יכולים עדים לסמוך בזה ע"פ נשים ועבדים המשמשים שם וז"ל נ"י  .רמ"א – כך( יכולים העדים להעיד כך

יכים לעמוד עמו, אלא כיון ששואלים לבני ביתו ובני אדם הרגילים אצלו והם אומרים הכביד פלוני הכביד אותו, ואין צר
פלוני, ומת מתוך כך, הרי יכולין להעיד עליו שנפטר מתוך חליו, עכ"ל, והאריך שם עוד בענין זה ע"ש, ולא נזכר שם סמיכה 

פ"ז יתפרשו דברי מור"ם, דמ"ש להעיד כך, אינו ר"ל שיעידו ע"פ עצמו, ומור"ם נמשך אחר לשון ב"י שכ"כ בשם נ"י. וע
בב"ד שכך שמעו מפי עצמו או משמשיו, אלא ר"ל יכולין להעיד כך שנפטר מתוך החולי הראשון וכאילו ראוהו וידעוהו 

 :סמ"ע -הן עצמן, 

 רואם תפס המקבל למטלטלין, מתוך שיכול לומר: שלי הן, נאמן לומר שמחולי הראשון נפט -טור 
  רמ"א. –

 ספק אם מתנת בריא או שכ"מ

וכן הדין אם עמד החולה ורוצה לחזור במתנתו, ואומר שמתנת שכיב מרע  - שם עב.טור בשם רי"ף 
ומיירי  רמ"א. –היה, והמקבל אומר שבריא היה ולא יוכל לחזור, על המקבל להביא ראיה 

רסיה נתן פלוני לפלוני כו', וכ"כ בטור ]סעיף ג'[, שמפורש בהשטר שהיה בקנין, ואינו מפורש בהשטר כדקציר ורמי בע
והנותן טוען שמתנת שכ"מ בכולה היה ורוצה לחזור בו. ואפילו נכתב הקנין ביפוי כח כדרך הקנינים שעושין בשכ"מ 

בסימן בכולה, אפ"ה מצי טוען המקבל שבריא היה, משום דגם בבריא כותבין לפעמים ביפוי כח, וכמ"ש הטור והמחבר 
 סמ"ע. -ש, טור סעיף ל"ח ומחבר[ סעיף כ"ג ע"ר"ן ]

וכן בכל מקום שהוא פלוגתא דרבוותא אם זכה המקבל, עליו  -שם  ד"מ מהרי"ק ומהר"ם פדוואה
]ב"ב פירוש, כגון בדין זה דפליגי ביה בגמרא  ה.סי' כה וסוף סי' קלט ובסי' קעה סעיף מ עילליין ע מ"א.ר –להביא ראיה 

רשב"ם ה ]סעיף ג'[ דאיכא מ"ד דכמו שהוא עתה בריא או חולה אמרינן שכך היה מעיקרא, וכן פסק וכמ"ש בפריש קנ"ג ע"א[,
ובשני לעיל סוף סימן קל"ט ולקמן בסימן ]רנ"ו[ סוף סעיף א',  רמ"אהביאו הטור ]סעיף ג'[. וכ"כ  ]שם ע"ב ד"ה חולים[

 זקת מרא קמא חולקין, והוא מתרומת הדשן ]סי' שנ"ב[המקומות מבואר דאם שניהן מוחזקים או אין שום אחד מוחזק ואין שם ח
 :סמ"ע –
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