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 "מתנת שכזון האשה והבנות מממ |מתנת שכיב מרע סימן רנב

 1סעיף א

 שכ"מ  מתנתמ כתובה ומזונות גביית

מתנת שכיב מרע אינה קונה אלא לאחר מיתה, ואין אחר זוכה בדבר  - פסק כרבאקלג. ב"ב רמב"ם 
 שו"ע. – שצוה לו, בין במקרקעי בין במטלטלי, אלא לאחר מיתה

כך מוציאין לפי - שתא בירושה דאורייתא אלמנתו ניזונית מנכסיו מתנת ש"מ דרבנן לא כ"שהקלג.  ב"בג רמב"ם ד"מ 
שהרי במיתתו נתחייבו אפי' לכתובת בנין דכרין ולמזון האשה והבנות מיד אלו שצוה לתת להם, 

להאי  לעיקר כתובת אשה אין צריך שו"ע. – הנכסים בכתובה ובמזונות, ואלו שנתן להם לא יקנו אלא לאחר מיתה

טעמא שמתנת שכ"מ אינו קונה כי אם עד אחר מיתה, כי אף שיקנה מחיים הלא האשה טורפה בשטר כתובתה המוקדם 
, דאין לומר דמיירי במטלטלין דאין בהן דין קדימה, סעי' ג[ סי' ק"ע הבבא כתבשו כמ] אפילו ממשועבדים מזמן כתיבתה

, דמה בנה"מ ורע"א הקשו על הסמ"עו :סמ"ע – יון שקדם וגבהדא"כ אף כתובת בנין דכרין אינו גובה ממתנת שכ"מ כ
מביא שתי דעות בזה אי עשו מטלטלין כקרקע בזמן הזה לענין  אה"ע סימן צ"ג סעיף כ'והרמ"א  .ענין קדם וגבה לכאן

 מתנת שכ"מ כשנתן לאחרים, ע"ש.

רבנן דמזונות משום דמתנת שכיב מרע לא קני אלא לאחר מיתה לא דחיא תקנתא ד - :ב"ב ס רי"ף
. וכן קצוה"ח – ע"שהלכך לא דחי חדא מינייהו לחברתה אלמנה ובהדי הדדי קאתי לאחר גמר מיתה, 

 – גבי כתובת בנין דכרין, אינון ירתון ולא יסבון, וירתון אינו אלא אחר גמר מיתה )שם קלא, א(ב"ב נראה מהא דאמרו 
 .קצוה"ח

תיקנו שיחול שעבודן ן תקנת חז"ל לגבותן מנכסיו אחר מותו והן שה דכתובה ומזונות - ב"ב קלז. ד"ה ה"ג רשב"ם
שנתן השכ"מ או בריא  משא"כ מתנתו, על הנכסים מיד בשעת שהוא גוסס ואינו עוד בר קיימא

אדם חביב לעצמו וגומר בדעתו שלא יחולו קנינים אלו עד אחר יציאת בעצמו שיקחן לאחר מותו, 
   סמ"ע. - וה שעוד יש תקוה שיעמוד וישארו הנכסים בידו:, כי כל עוד רוח נשמתו באפו מקנשמתו

)סי' תרסח( )סי' תקפט( ובסוף מרדכי ב"ב  ב"ב אם מתנת שכיב מרע מפקעת שיעבוד כתובה עיין במרדכי -ב"י 

המרדכי בחייו ומזון האלמנה וכן כתב קסא( ובפרק הנזכר כתב דמתנת בריא מפקעת מזונות האשה  - ובכתובות סי' קס
 כתובות סי' ערב

כי מה שנשאר ביד היורשים הרי הוא כאילו היה  .רמ"א –ודווקא שאין נכסים גבי יורשיו  -ד"מ שם  ב"ב סד.נ"י 

 :סמ"ע – ביד הנותן אביהן, ושייך בזה למימר דאין גובין מהמקבל כשיש ביד הנותן בני חורין

 גובאת כתובתה תחילהמ"מ  סיו,אלמנה שקיבלה קנין לשכ"מ לקיים צואתו בנכ - סי' ]רמ"ד[ ריב"ש

 סימן רנ"ה סעיף ד': "מסמ"ע ש"ך ד -ואח"כ תשלם משאר נכסיו 

 גביית מלווה ע"פ ממתנת שכ"מ

מלוה ע"פ כיון שגובה מן היורשים ק"ו שגובה ממתנת  - שם מב"בשם ד"ה אמר ליה  אבן מגש .א
 באה"ג. –ש"מ וכו' במקום פסידא גמורה שיפסיד ב"ח את חובו 

כתב ותפיסה אות קכ"ד בסופו  יבדינאורים ותומים  –ע"פ אינו גובה ממתנת שכ"מ ווה למ – ראב"ד .ב

 .ים לי כהראב"דדאין לטעון ק

 אה"ע סי' נ"ג ס"כ בהגהדבכה"ג לא תקנו הגאונים. עיין ים לי אולי ממטלטלי' דמתנת שכ"מ יכול לומר ק -רע"א 

 ובבית מאיר שם:

                                                           
 סעיף א1

מתנת שכיב מרע אינה קונה אלא לאחר מיתה, ואין אחר זוכה בדבר שצוה לו, בין במקרקעי בין במטלטלי, 

אלא לאחר מיתה. לפיכך מוציאין אפי' לכתובת בנין דכרין ולמזון האשה והבנות מיד אלו שצוה לתת להם, 

הגה: ודווקא שאין  לו שנתן להם לא יקנו אלא לאחר מיתה.שהרי במיתתו נתחייבו הנכסים בכתובה ובמזונות, וא
נכסים גבי יורשיו )נ"י ס"פ י"נ(. ואחד שנתן במתנת ש"מ ושמעה אשתו ולא מיחתה, ואח"כ חזר ונתן ואז מיחתה אשתו, 

אשונה אין גובאת כתובתה ממתנה זו, שהרי המתנה הראשונה קיימת, ולא אמרינן דשנייה בטלה הראשונה, דהרי לא חזר בר
רק בא להחזיקה )מרדכי ריש אלמנה ניזונית ופ' מי שמת(. וי"א דאע"פ ששתקה בשעת המתנה גובאת כתובתה ממתנתו 

 )מרדכי שם ומהרא"י בפסקיו סימן פ"ו( ועיין בא"ה סימן ק'. 
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 לא מיחתה במתנה, וחזרה ומיחתה

ואחד שנתן במתנת ש"מ  -סעי' יח  נבשם ראב"ן ד"מ סי' ר ב"ב סי' תרלא בות סי' רמחכתומרדכי  .א
ונתן ואז מיחתה אשתו, אין גובאת כתובתה ממתנה  ושמעה אשתו ולא מיחתה, ואח"כ חזר

 –, שהרי המתנה הראשונה קיימת, ולא אמרינן דשנייה בטלה הראשונה, דהרי לא חזר בראשונה רק בא להחזיקה זו
 :סמ"ע – פירוש, לא נתרפא מחליו בינתיים ולא היה צריך לחזור וליתן, אלא כתב הדין כשאירע שמעשה כך היה רמ"א.

אע"פ ששתקה בשעת המתנה  - אבה"ע סוף סי' קוד"מ ומהרא"י  בשם ר"מ ב"ב סי' תרפזמרדכי  .ב
  .סעי' ג סימן ק' ע"בהועיין בא. י"אב רמ"א -גובאת כתובתה ממתנתו 

 2סעיף ב

 ]הושלש[ יים דברי המתמצווה לק

 .משמע דאף בבריא אמרינן הכי .וטו :דיגיטין  דאמר הכי אירמבי הלכה כרפסק כרב נחמן סט: טור גמ' כתובות  .א

מצוה לקיים דברי המת, אפילו בריא שצוה ומת,  - ה.שם  "ןר סי' ט"ושם  רא"ש יג. ד"ה והא 'סתו
תמצא ג' חלוקים בין מצוה לקיים דברי המת ו םבמישרי יןועי שו"ע. – לשם כך לשלישעכשיו  שנתנווהוא 

 סמ"ע. – ובין דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי

דאמרו בשדה מצוה לקיים  תוספתא בבא בתרא פ"ט ה"המהוכיח  -)גיטין יג, א ד"ה לעולם( רמב"ן  :גיטין ה ר"ן .ב

 קצוה"ח. –ע"ש, אפילו היכא דלא הושלש נמידברי המת שמע מינה 

אבל היו בידו קודם ולא לשם כך, או שבאו לידו אחר הצוואה, אין בזה משום  - ' תרלב"ב סיטור מרדכי 
 .רמ"א –מצוה לקיים דברי המת 

ואם אמות תתן לפלוני  ,אם הפקיד בידו ואמר אם אצטרך אקחנו ממך - ב"ב תקצב מרדכידרכי משה מ
 :ארע" –כיון דעיקר המסירה לידו הי' לצורך עצמו.  לא מקרי הושלש לשם כך.

לא אמרינן מצוה לקיים דברי המת אלא באומר לו פה אל  -ר"י מ ד"ה דקא מגמרי טענתא :קמט ב"ב תוס'
עשיתי פלוני עבדי בן חורין כו' אמר ר' יוחנן וכולן בשטר, וא"כ הא דתני  :גיטין מ'במדאמר  ר"י פה כו', וחזר בו

לא כופין את היורשין כו', מיירי נמי בשטר וכו' ע"ש. בתר הכי אעשנו בן חורין רבי אומר זכה וחכמים אומרים לא זכה א
 שם בחידושי מהרש"אוהנה בש"ס לפנינו שם פרק השולח לא הוזכר בברייתא שם לישנא דכופין את היורשין. וכתב 

ונראה דכוונת תוס'  דצריך לומר דתוס' אית להו גירסא בהך ברייתא שם דחכמים אומרים לא זכה וכופין את היורשין.

 קצוה"ח. –ע"ש. דאמרו בשדה מצוה לקיים דברי המת  בתוספתא בבא בתרא פ"ט ה"התני למה ד

 מצווה לקדה"מ בדברים שאינם ממון ]כמינוי 'בורר'[

לא, וגדולה  בשאר מיליאלא בנכסיו וירושתו אבל  לא אמרינן מצוה לקיים דברי המת -ח"א סי' קס"ח  שבות יעקב

א בנתן לשליש לשם כך כמבואר בחו"מ סימן רנ"ב, וכ"ש בשאר מילי דלא שייך מזו הסכמת הפוסקים דאפילו בנכסיו דוק
, אך אין כופין על לפנים משורת דמ"מ מצד החסד לפנים משורת הדין ראוי לקיים גם בשאר מיליהשלישו לשם כך. אלא 

 .הדין רק בדברים בעלמא כו'

 תוקף תקיעת כף לשכ"מ

אחד  ידון להם פלונישאם יהיה ביניהם דברי ריב  לבניהם מותה קוד שציותה אשה -ח"א סי' קס"ח  שבות יעקב

אחד מהבנים אינו  ועכשיובפועל ממש ליד אותו פלוני,  ועל פי הפצרתה נתנו כולם תקיעת כףמקרוביה, 

שלא תיטרף דעתה,  וטוען שעיקר התקיעת כף לא עשה רק לפייס דעת אמורוצה לקיים ולדון לפניו, 

לקיים ולדון לפני אותו פלוני. ומה שטען כי עיקר התקיעת כף לא נתן  יש לכופומחמת התקיעת כף והשיב ש

רק להפיס דעת אמו, לכאורה טענה גדולה היא, כיון שעשה זה על פי הפצרתה בחליה אינו צריך התרה כלל, כמבואר 
תיטרף דעתו עליו  ביו"ד סימן רל"ב סעיף י"ז בהג"ה מי שנדר לחולה איזה דבר אם עשה זה משום הפצרת החולה שלא

רק מכח השבועה, אז יכול לומר  במי שאינו חייב לשמוע למצותו כלל, דדוקא יש לחלקהוי כנדר אונס. 

                                                           
 סעיף ב 2

בידו קודם  הגה: אבל היו מצוה לקיים דברי המת, אפילו בריא שצוה ומת, והוא שנתנו עכשיו לשליש לשם כך.
ולא לשם כך, או שבאו לידו אחר הצוואה, אין בזה משום מצוה לקיים דברי המת )טור ומרדכי פרק מי שמת(. כל דבר 
שנקנה במתנת שכיב מרע, אם קדמו היורשין ומכרו, המקבל יכול להוציאו מן הלוקח. אבל דבר שלא ניתן במתנה, רק 

ו: מה שעשו עשו )הגהות מרדכי דב"ב(. מי שנשבע או נדר ליתן לפלוני שמצוה לקיים דברי המת, אם קדמו היורשין ומכר
כך וכך, ומת ולא נתן, יורשיו פטורין ואין בזה משום מצוה לקיים דברי המת )ב"י בשם ריטב"א(. ועיין לעיל סוף סימן 

יתנו ליורשיו )ב"י  רי"ב סעיף ז' )ובסימן ר"ט ס"ד(. מי שהפקיד מעות אצל חבירו ואומר שאם ימות יעשה בהן המוטב,
 סי' רנ"ג בשם מרדכי פרק מי שמת( )וכ"כ לקמן סי' רפ"ב ס"א(.
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בצואת אב או אם שמחויב לקיים עכ"פ לפנים משורת  משא"כשעשה שבועה שלא תיטרף דעתו, 
וראיה ופו בדברים לקיים צואתו, וכופין על זה בדברים כמ"ש לעיל, הלא אף בלתי שבועתו מחויבים אנחנו לכ הדין

סימן  שהובא בשו"עמרדכי ]סנהדרין סי' תש"ה[ כו'. וכן משמע קצת מדברי ה לחילוק זה מיעקב שהשביע בחליו ליוסף
והובא שם בסמ"ע ]סק"ח[, דאפילו היכא דשתק הבן לא יוכל לומר שעשה כדי שלא להכעיסה ושלא  פ"א סעיף ב' בהג"ה

 :לעיל סימן כ"ב סעיף א'. ועיין פת"ש -נתן תקיעת כף, תטרוף דעתה, מכ"ש היכא ש

 מהיום ולאחר מיתה אם מפקיע מזונות אלמנה

אלמנתו אם תזון נשאל על הנותן מתנת בריא מעכשיו ולאחר מיתה  -ה"ר יהודה בן הרא"ש  .א
 ב"י. – .דינה כמתנת שכיב מרע ואלמנתו נזונת מנכסיומאותם נכסים והשיב ש

 דינה כמתנת בריא ואינה נזונת מנכסיו:חכמים ואמרו שעליו כמה חלקו  –ב"י  .ב

 ]נפק"מ בין מלקד"ה לבין שכ"מ[ מכרו היורשים

כל דבר שנקנה במתנת שכיב מרע, אם קדמו היורשין ומכרו, המקבל יכול  - בד"מ סי' תרסו ב"ב מרדכי 
 רמ"א. –להוציאו מן הלוקח. 

אם קדמו היורשין  ק שמצוה לקיים דברי המת,ר אבל דבר שלא ניתן במתנה, -מרדכי ב"ב שם 
  .רמ"א –: מה שעשו עשו ומכרו

דאילו נתן להן  נראה דבנותן קרקעות מיירי, -מישרים ]נתיב כ"ג חלק י'[ מר' ירוחם ב]סעיף א'[. ד"מ  סמ"ע .א

מ"ט ]ע"ב ד"ה בתוס' ]כתובות[ דף  ועי' ן.מטלטלין והיורשים קדמו ומכרו אותן, אין מקבל המתנה יכול להוציא מיד
 [:הוא

דמיירי במטלטלין. ומה שדימה זה  הנ"לב"ב סי' תרסו  במרדכידהא בהדיא חזינן  במטלטלין מיירי אף –ט"ז  .ב

 ע"ש. חלק י'[ שהביא ב"י ]סעיף א'[, לא קרב זה אל זה, לדברי המישרים ]נתיב כ"ג הסמ"ע 

ה שייך תקנת השוק גם במתנל ע"ט סי' ד'[ דס"ל להרא"ש ]בתשובה כל מהני. היורשים נתנואפילו  -שם  מישרים
  סמ"ע. –

 בקטןלקדה"מ מצווה 

 ועיין לעיל רס"י ל"ה: רע"א –מצוה לקדה"מ  א אמרינןבקטן ל - ב"ב תרלה תרלו מרדכי

 נשבע/נדר אם מחייב את היורשים

מת מי שנשבע או נדר ליתן לפלוני כך וכך, ו -סוף סי' זה סעי' ב  ד"מבתשובה ב"י בשם ריטב"א  .א
בריטב"א סיים בטעמו וכתב, כיון . רמ"א –ואין בזה משום מצוה לקיים דברי המת  ולא נתן, יורשיו פטורין

 ועיין לעיל סוף סימן רי"ב סעיף ז' )ובסימן ר"ט ס"ד(.סמ"ע.  - שלא נתן גם לא ציוה להיורשים ליתן:

מצוה לקיים  הנודר קיים,אעפ"י שאין במתנת שכיב מרע ז"ל,  -פרק כ"ב ממכירה )הט"ו(  הרב המגיד .ב
עכ"ל. והיינו דאע"ג דדעת הרמב"ם דלא אמרינן מצוה דברי המת כמו שהוא מחויב אם היה קיים ועיקר 

לקיים דברי המת היכא דלא הושלש, אבל בנודר ומת כיון דאילו היה קיים היה מחויב ליתן, א"כ במת נמי אמרינן מצוה 
ן משום נדר, מצוה לקיים דברי המת ומשום דהחיוב שחייב מחיים לקיימו לקיים דברי המת, אף על גב דאין על היורשי

 קצוה"ח. – ע"ש בסימן רי"ב ]סק"ג[לא גרע מהושלש, והובא 

 'יעשה בהם המוטב'

מי שהפקיד מעות אצל חבירו ואומר שאם ימות יעשה  -סי' רנג סעי' ו  ד"מ ב"ב סי' תרכה ב"י בשם מרדכי
 סי' רפ"ב ס"א(.)וכ"כ לקמן א. רמ" –בהן המוטב, יתנו ליורשיו 
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 1סעיף א

 סמכות העדים לפרש את הצוואה

שנים שנכנסו לבקר את החולה וצוה בפניהם, כותבין ואין עושין  - מימרא דרב יהודה.קיג ב"ב רמב"ם 
. ון על כל דבר ספק ולהחזיק לכל אחד במה שציוה לפניהןאין השנים שציוה לפניהן נעשו כדיינים לדש שו"ע. –דין. 

 סמ"ע. –ואם יארע דבר ספק בצואה, ישלחו כתיבתן לפני שלשה דיינים והן ידונו ביניהם על פי כתב הצואה:

אפי' אם פירש השכ"מ ואמר עדי יהי' דיין הצוואה אעפ"כ  - בתשו' סי' ק"ל הובא בב"י לעיל סי' ז':רשב"א 
 רע"א. –עיד. לא ידון אחר שה

עושים  אפילו לא יחדום לזה אלא שנכנסו מעצמן לבקרו, שו"ע. – רצו עושים דין ואם היו שלשה, רצו כותבין -שם 

וזה נלמד מדכתיב בפרשת פנחס בפרשת נחלות ]במדבר כ"ז י"א[ והיתה לבני ישראל לחקת משפט, הרי שהצריך  דין.
 סמ"ע. - ם,לנחלות דין ומשפט ואין משפט פחות משלשה דייני

להחזיק כל אחד במה שצוה ולדון בכל דברי ספק שנפל בצוואה, ואין אחד מן היורשין  [דהיינו] –טור 
 רמ"א. – או מקבלים יכולים לומר לב"ד אחר אזלינן

דאז אין זמן לדון – ואין עושין דיןאבל בלילה כותבין  ,בד"א ביום -רמב"ם מב"י  אדמימרא דרב חסקיג. ב"ב 

לעיל סימן ז', ]סעיף אזי דין עדים להם ואין עד נעשה דיין לדון עליו אפילו ביום, וכמו שנתבאר זה היטב  בתחילת דין,

 טור. –יניהם דין דאם דנו בדיעבד ש תוס' שם קיד. ד"ה אבלבר"י ופסק  שו"ע. -ה'[: 

 צוואה בפני עד אחד

יהיה חכם ודיין, ועכ"ז אין הצואה ניתנת על פי עד אחד אפילו ש - ח"ב סי' קמ"חתשובת מבי"ט  .א
 "ש.פת - שאינו מאמין שהוא אמת מה שאומר העד, עכ"ל.נ"ל שיוכלו לומר ליורש שיקבל בחרם 

אד מה צורך לקבל בחרם שאינו מאמין אחרי מתמה  - ח"ב סי' קס"טתשובת שבות יעקב  .ב
המוריש רק דודאי כל שציוה  והאריך בראיות, ומסיים, נשתקע הדבר ולא נאמר,שהתורה לא האמינתו, 

וכ"כ בתשובת קרית חנה "ש. פת - בפני עד אחד שלא בפני היורש, שאינו צריך כלל לקיים דבריו

 סי' י"ט ע"ש:

 2סעיף ב

 נוסחאות המועילות במתנת שכ"מ ]ספק קנין דברים[

פלוני כל נכסי, או מקצת נכסי,  יטולשכיב מרע שצוה ואמר:  - מימרא דרב ששתקמח.  ב"ברמב"ם טור 
 שו"ע. – , כולם לשון מתנה הםיקנהאו  יזכהאו  קיחזיאו 

, על מי שראוי ליורשו, ה"ז יירשאו  יחסוןוכן אם אמר:  - במתניתא תנא וכו' רבי יוחנן בן ברוקה היא שםב"ב 
 שו"ע. – קנה

                                                           
 סעיף א 1

שנים שנכנסו לבקר את החולה וצוה בפניהם, כותבין ואין עושין דין. ואם היו שלשה, רצו כותבין, רצו עושים 

מן היורשין או מקבלים יכולים לומר  הגה: להחזיק כל אחד במה שצוה ולדון בכל דברי ספק שנפל בצוואה, ואין אחד דין.

 בד"א, ביום. אבל בלילה כותבין ואין עושין דין.  לב"ד אחר אזלינן. )טור(

 
 סעיף ב 2

שכיב מרע שצוה ואמר: יטול פלוני כל נכסי, או מקצת נכסי, או יחזיק או יזכה או יקנה, כולם לשון מתנה הם. 

ו, ה"ז קנה. אבל אם אמר: יהנה פלוני בנכסי, או יעמוד בהם וכן אם אמר: יחסון או יירש, על מי שראוי ליורש

או יראה או ישען בהם, לא קנה. ואם אמר: אני מניח לפלוני, הוי לשון מתנה. ואם אמר לשון: יפול לפלוני כך 

א הגה: ובכל זה דווקא שהזכיר לשון מתנה, אבל אם אמר: כך וכך לפלוני בנכסי, לאו כלום הו וכך, לשון ירושה הוא.
)מהרי"ק שורש צ"ד(. האומר לפרוע לאשתו כתובתה במעות מזומנים, אין זה לשון מתנה, ואין יורשין צריכין לקיים משום 

 מצוה לקיים דברי המת )ב"י סימן רנ"ב בשם הריטב"א( כמו שנתבאר סוף סימן רנ"ב. 
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 שו"ע. – ם, לא קנהבה ישעןאו  יראהבהם או  יעמודפלוני בנכסי, או  יהנהאבל אם אמר:  - קמט. ב"ב

ואין מוציאין מיד היורשים שהנכסים בחזקתן וביהנה בהן מספקא ליה בגמרא אי דנהוי כל אלו בעיות הן ועלו בתיקו 
סמ"ע כתב והכולה במתנה קאמר או דליתהני מינייהו מידי קאמר ולענ"ד דאם קנו מיניה ומות זכה במועט דליתהני 

 באה"ג –מיניה  ר והמעיין יבחרחבענין א

 שו"ע. – לפלוני, הוי לשון מתנה מניחאמר: אני  ואם -בשם רא"ש בתשובה  טור

  .שו"ע – לפלוני כך וכך, לשון ירושה הוא יפולואם אמר לשון:  -טור בשם תשובת רא"ש 

 –בנכסי, לאו כלום הוא  כך וכך לפלוניאם אמר: ובכל זה דווקא שהזכיר לשון מתנה, אבל  -ג ד"מ  מהרי"ק
 רמ"א.

 האומר לפרוע לאשתו כתובתה במעות מזומנים, אין זה לשון מתנה, -שם סעי' ב  ד"מ ב"י בשם ריטב"א

  סוף סימן רנ"ב.כמו שנתבאר  רמ"א. –ואין יורשין צריכין לקיים משום מצוה לקיים דברי המת 

 רע"א. –י לפלונ עוזבה"ה באומר אני  -בשם הרשב"א חוט המשולש הטור הא' סי' כ"ג  תשו' תשב"ץ .א

 רע"א. –י אני עוזב גרע מאני מניח ולא מהנ -בשם מורו ' למהרח"ש ח"א סי' ב תורת חיים .ב

 מהני לשון אני מניח בתורת ירושה.בן בין הבנים  -בשם המהרי"ט למהר"א אלפנדרי סי' ז'  מגיד מראשית
 בתשו' רד"ך בית ל' ובתשו' פני משה ח"א סי' ל"ד:עי' עוד ורע"א.  -

 3סעיף ג

 נוסחות הנ"ל במתנת בריא

הוא  לשונות אלו של מתנה המועילים בשכיב מרע -רמב"ן  פ"ט סי' כד ב"בטור בשם רא"ש  .א
 רא"ש שם. – ןקניבבריא שיש עמו  כןשל כ רעמכיב כיון דמהני בש .בי"א שו"ע – הדין שמועילים בבריא

שהאומר  .בי"א שו"ע – אינם מועילים -רמב"ם טור בשם רמ"ה ד"מ ג רמב"ן בשם ר"י מיגאש  .ב

בשכ"מ הקלו משום שלא , ורק אע"פ שכתבו או קנו דקנין דברים הואו להבא לא קנה וכו'משוך ותקנה וכל שמשמעות 
 .תטרף דעתו

 4סעיף ד

 'שופרא דשטרא' אין מעכב השטר

מה שכותבים במתנה: תלך ותזכה ותירש ותמשכן ותעשה ממנה חפצך  -טור בשם רא"ש בתשובה 
 שו"ע. – ורצונך, אין לשונות אלו אלא שופרא דשטרא, ואף על פי שלא נכתבו הויא מתנה

עיין ד"מ ו סימן מ"ט סעיף ו'כתוב בשטר צוואה לשון דאפשר לתלות בטעות סופר, עיין לעיל אם  -רמ"א 

 .דחולק בזה על ב"י שהביא לדברי המהרי"ק

 5סעיף ה

                                                           
 סעיף ג 3

ועילים בבריא, ויש אומרים שאינם לשונות אלו של מתנה המועילים בשכיב מרע, יש אומרים שהוא הדין שמ

 מועילים. 

 
 
 סעיף ד 4

מה שכותבים במתנה: תלך ותזכה ותירש ותמשכן ותעשה ממנה חפצך ורצונך, אין לשונות אלו אלא שופרא 

)אם כתוב בשטר צוואה לשון דאפשר לתלות בטעות סופר, עיין לעיל  דשטרא, ואף על פי שלא נכתבו הויא מתנה.
 . סימן מ"ט סעיף ו'(

 
 
 סעיף ה 5

שכיב מרע שאמרו לו: נכסיך למי, אמר: כמדומה שיש לי בן או שאשתי מעוברת, עכשיו שאין לי בן ושאין 

אשתי מעוברת נכסי לפלוני, ונודע שיש לו בן או שאשתו מעוברת, אין מתנתו מתנה אפילו מת הבן או הפילה 

 אשתו אחר כך. 
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 גילוי דעת במתנת שכ"מ

שכיב מרע שאמרו לו: נכסיך למי, אמר: כמדומה שיש לי בן או שאשתי  - ב"ב קמו.טור ברייתא 
 או שאשתו מעוברת,נכסי לפלוני, ונודע שיש לו בן  ושאין אשתי מעוברת מעוברת, עכשיו שאין לי בן

 . שו"ע – אפילו מת הבן או הפילה אשתו אחר כךאין מתנתו מתנה 

 6סעיף ו

 'אלא למי'? –'נכסיך לפלוני? והשיב 

או שאמרו לו: נכסיך למי  ש"מ שאמר: נכסי לפלוני - עובדא שםו מימרא דרב הונא קלג.ב"ב טור רמב"ם 
 שמא לפלוני, והשיב להם: אלא למי יהיו, אם הוא ראוי ליורשו זוכה בהם משום ירושה

 שו"ע. - ואם אינו ראוי, זוכה בהם משום מתנה

 –ונפקא מינה שאם אמר: ואחריו לפלוני אינו כלום, שירושה אין לה הפסק. - שםכדמפרש רבא 
 שו"ע.

אם פי' בהדיא שנותן לו במתנה, אפי' ראוי ו -יא  ד"מבשם יש אומרים מגיד מהרי"ל תשובת בשם  ב"י
  (סימן רמ"ח סעיף א' וב')ועיין לעיל ריש  רמ"א. –ליורשו אינו אלא לשון מתנה 

 7סעיף ז

 במקרה הנ"ל שנתן לבן בין הבנים

בד"א שזוכה בהם משום ירושה, כשהיה היורש  -]פ"ו מזכיה ה"ג[, רמב"ם  ]ב"ב נ"ט ע"ב[רי"ף רמב"ם טור 
תיו או אחד משאר יורשים. אבל אם היה אחד מבניו, לא עשאו אלא הזה אחת מבנו

  שו"ע. – סעי' ד בסימן רמ"וכמו שנתבאר אפוטרופוס, 

סתם וכאן  לעיל סימן רמ"ו סעיף ו' וכן פסק הרמ"אבין הבנים או הבנות לא קנתה,  - ]שם פ"ח סי' ל"א[רא"ש טור 

מיירי הטור בדנתן לו סתם ולא הזכיר לא לשון ירושה  ק דהכאשחילבסימן רמ"ו ]בדרישה שם[  ועי' שםכדעת הרי"ף, 

 סמ"ע. – שולא לשון מתנה, ושגם הרא"ש מודה בזה ]דיש[ חילוק בין בן לבת, ע"

 8סעיף ח

                                                           
 סעיף ו6

לו: נכסיך למי שמא לפלוני, והשיב להם: אלא למי יהיו, אם הוא ראוי  ש"מ שאמר: נכסי לפלוני, או שאמרו

ליורשו זוכה בהם משום ירושה, ונפקא מינה שאם אמר: ואחריו לפלוני אינו כלום, שירושה אין לה הפסק. 

נה( )ואם פי' בהדיא שנותן לו במתנה, אפי' ראוי ליורשו אינו אלא לשון מת ואם אינו ראוי, זוכה בהם משום מתנה.
 )ב"י בשם מהרי"ל ומגיד פ"ט דזכיה( )ועיין לעיל ריש סימן רמ"ח סעיף א' וב'(. 

 
 
 סעיף ז 7

בד"א שזוכה בהם משום ירושה, כשהיה היורש הזה אחת מבנותיו או אחד משאר יורשים. אבל אם היה אחד 

 מבניו, לא עשאו אלא אפוטרופוס, כמו שנתבאר בסימן רמ"ו. 

 
 
 סעיף ח 8

ר: תנו ק"ק זוז לפלוני בני כראוי לו, או לאשתי כראוי לה, או לבעל חובי כראוי לו, נוטלים שכיב מרע שאמ

ק"ק זוז עודף על חלק הבכורה והכתובה והחוב. ואם אמר: תנו ק"ק זוז לבני בבכורתו, או לאשתי בכתובתה, 

ואם הבכורה והכתובה לא יטלו שניהם אלא אחד מהם, וידן על העליונה, אם ק"ק זוז יותר נוטלים ק"ק זוז; 

)ואם אמר: ר' זוז  יותר מק"ק זוז, נוטלים אותה. אבל אם אמר: תנו ק"ק לבעל חובי בחובו, אין לו אלא חובו.

ואם לא אמר לא כראוי לו ולא בבכורתו ולא בכתובתה  לבני פלוני שהוא פשוט בירושתו, אין לו אלא ר' זוז( )טור(

ילו בבעל חוב, אם אמר: תנו ק"ק זוז לפלוני בעל חובי, רצה נוטלן רצה ולא בחובו, בכולם ידם על העליונה. ואפ

מתנה נתן  )או לפלוני בעל חובי( )טור(, נוטל חובו. ויש חולקין ואומרים שאם אמר סתם: לבני פלוני, או לאשתי

רא הגה: וסב להם יתר על הראוי להם; ואם אמר: לבני בכורי דינו כאילו אמר: בבכורתו, מדהזכיר בכורה.
הראשונה נראה עיקר. וכל זה דלא אמר דנותן במתנה, אבל אם אמר בפירוש: אני נותן במתנה ר' זוז לפלוני בעל חובי, 
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 'בבכורתו' 'בחובו' 'בכתובתה' ]ספקות בכוונת השכ"מ[

ם יש טור בש רמב"ם מגיד בשם רשב"ם שם קלח: ד"ה בחובו - קלח.ברייתא ב"ב טור רמב"ם 
או לאשתי לו,  כראוישכיב מרע שאמר: תנו ק"ק זוז לפלוני בני  -אומרים ב"י בשם סה"ת 

 שו"ע. –. והכתובה והחובעל חלק הבכורה  עודףנוטלים ק"ק זוז כראוי לה, או לבעל חובי כראוי לו, 

 דדורשין לישנא יתירא דכראוי לו דלטפויי קאתי. ]סמ"ע סקי"ד[.

, או לאשתי בכתובתה, לא יטלו שניהם אלא אחד מהם, בבכורתוז לבני ואם אמר: תנו ק"ק זו -שם 
אבל  אם ק"ק זוז יותר נוטלים ק"ק זוז; ואם הבכורה והכתובה יותר מק"ק זוז, נוטלים אותה.וידן על העליונה, 

הטעם, דמיחזי כריבית, אבל אם  שו"ע. – , אין לו אלא חובובחובואם אמר: תנו ק"ק לבעל חובי 

 כראוי לו דגילה דעתו דמשום ניחא נפשא הוא דעבד ליה, ליכא ריבית. ]סמ"ע סקט"ז[.אמר לבע"ח 

מפני שיכול לגרע  רמ"א –ואם אמר: ר' זוז לבני פלוני שהוא פשוט בירושתו, אין לו אלא ר' זוז  -טור 

יחלקו שהשאר  ביאורים ]סק"ד[ דדוקא כשאמרנה"מ הירושה מן הפשוט תלינן שאמר כן לגרע. ]סמ"ע סקי"ח[. ועיין 
  היורשים, אבל בלא"ה אינו יכול לגרע אפילו פשוט מחלקו.

ואם לא  -רשב"א מהרי"ק ממגיד  שם קלח. ד"ה רצהרשב"ם טור מעיטור ב"י מהתרומת הדשן  .א
ואפילו  ידם על העליונהאמר לא כראוי לו ולא בבכורתו ולא בכתובתה ולא בחובו, בכולם 

וסברא  שו"ע. – פלוני בעל חובי, רצה נוטלן רצה נוטל חובובבעל חוב, אם אמר: תנו ק"ק זוז ל

 רמ"א. – נראה עיקר זו
מתנה נתן להם יתר על הראוי  אם אמר סתם: לבני פלוני, או לאשתי - מ"הר שם פ"ח סי' נגטור בשם רא"ש  .ב

ד"מ טור  .בי"א שו"ע – לבני בכורי דינו כאילו אמר: בבכורתו, מדהזכיר בכורהלהם; ואם אמר: 

ס"ל דלא בעינן יתור לשון בכראוי לו רק כשהזכיר בכורי, אבל אם ד רמ"א. – בעל חוביאו לפלוני  -' טז רא"ש שם סעי
חילק דדוקא בפלוני אשתי או בפלוני בני אמרינן שסמ"ע ]סקכ"ב[ עי' בו אמר סתם א"צ לומר כראוי לו. ]סמ"ע סקכ"א[.

לפלוני לחוד סגי, אמרינן דמשום הכי הזכיר בע"ח כדי שלא שמשום חביבות אמר כן, אבל אמר לפלוני בע"ח, דבאמרו 
 תימא דבמתנה נתן לו.

ר' זוז לפלוני בעל חובי, או  אם אמר בפירוש: אני נותן במתנהוכל זה דלא אמר דנותן במתנה, אבל  -טו ריב"ש ד"מ 

 .רמ"א – נוטלין מלבד מה שחייב להןלאשתי, 

תו תטול בנכסיו כך וכך, ולא הזכיר לצורך נישואיה, מי שאמר ב -בתשובה ד"מ טז ב"י בשם רשב"א 
 .רמ"א – נוטלת המתנה מלבד עישור נכסים שלה

 9סעיף ט 

 נתן למס' נהנים ]קדימה בגביית המתנה[

שכיב מרע שאמר: תנו ק"ק זוז לפלוני וש' לפלוני ות' לפלוני, אין אומרים  - קלח.רמב"ם ברייתא ב"ב 
 שו"ע. –ה הקודם בשטר זכ

                                                           
או לאשתי, נוטלין מלבד מה שחייב להן )ריב"ש סי' ת"פ(. מי שאמר בתו תטול בנכסיו כך וכך, ולא הזכיר לצורך נישואיה, 

 ימן ר"ן בשם הרשב"א(. נוטלת המתנה מלבד עישור נכסים שלה )ב"י ס
 
 
 סעיף ט 9

)וכגון שלא שתק  שכיב מרע שאמר: תנו ק"ק זוז לפלוני וש' לפלוני ות' לפלוני, אין אומרים הקודם בשטר זכה

לפיכך אם לא הניח אלא תת"ק, חולקים הנמצא לפי מה שכתב להם, ואם יצא  בנתיים דהיינו נמלך( )פי' רשב"ם(.

ל אחד ואחד כפי מה שכתב להם. כיצד היה החוב ת"ן, בעל הק"ק נותן מאה, עליו שטר חוב גובה מכולם, מכ

ובעל הש' ק"ן, ובעל הת' נותן ק"ק. אבל אם אמר: תנו ק"ק זוז לפלוני ואחריו ש' לפלוני ואחריו ת' לפלוני, 

ודם אף על פי הגה: וכן אם נתן לכולם בשוה, כגון שנתן לכל אחד ר' זוז, כל הראשון ראשון ק כל הקודם בשטר, זכה.
שלא אמר: אחריו, דאם לא כן הוה ליה למימר שיתנו להן ביחד ת"ר זוז )טור בשם ר"י והמ"מ פ"י בשם יש מי שכתב 

לפיכך אם יצא  והב"י בשם הרא"ש(. ויש חולקין בזה )המ"מ שם שכן הסכימו המפרשים( ועיין לעיל סי' קי"א סעיף ח'.

)והוא הדין בבריא שזיכה להם  בה משלפניו; אין לו, גובה משלפני פניו.עליו שטר חוב, גובה מהאחרון; אין לו, גו
 ע"י אחר, נמי דינא הכי( )טור(. 
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דאם הפסיק אמרינן  רמ"א. –וכגון שלא שתק בנתיים דהיינו נמלך  -יז  ד"מ "ב קלח. ד"ה גובה מכולןב רשב"ם

דכשנתן להראשון לא היה בדעתו כלל על השני, מש"ה הראשון נוטל חלקו בשלימות והאחרון האחרון נפסד, ומיירי 
 מ"ע סקכ"ג[.במצוה מחמת מיתה, דאל"ה אם הפסיק צריך קנין וכדין מתנה במקצת. ]עיין ס

לפיכך אם לא הניח אלא תת"ק, חולקים הנמצא לפי מה שכתב  -אלא משום ספיקא נקט תת"ק רמב"ם 
כיצד היה להם, ואם יצא עליו שטר חוב גובה מכולם, מכל אחד ואחד כפי מה שכתב להם. 

וז לפלוני אבל אם אמר: תנו ק"ק ז החוב ת"ן, בעל הק"ק נותן מאה, ובעל הש' ק"ן, ובעל הת' נותן ק"ק.
 שו"ע. –ואחריו ש' לפלוני ואחריו ת' לפלוני, כל הקודם בשטר, זכה

וכן אם נתן  - "ב פ"ח סי' נבבב"י בשם רא"ש  מי"אמגיד משנה  גיטין נ: תוד"ה תנוטור בשם ר"י  .א
, דאם כל הראשון ראשון קודם אף על פי שלא אמר: אחריו, כגון שנתן לכל אחד ר' זוז, בשוהלכולם 

 רמ"א. –ליה למימר שיתנו להן ביחד ת"ר זוז לא כן הוה 

אבל בכל  ועיין לעיל סי' קי"א סעיף ח' רמ"א. –חולקין  -כא  ד"מ המפרשים מהסכמת מגיד משנה .ב

 מגיד משנה. –ן גוונא כיון שלא אמר אחריו כולן שוי

 גובה מהאחרון גיד.הרב המ – פי' שלא הספיק מה שנתן לו הש"מ לחובלפיכך אם יצא עליו שטר חוב,  - משםרמב"ם 
  שו"ע. – אין לו, גובה משלפניו; אין לו, גובה משלפני פניו

כגון שנתן כיס מעות לאחד ביחד וזיכה להם על ידו, אבל כשהקנה להם  והוא הדין בבריא שזיכה להם ע"י אחר - טור

בל אם הקנה למקבלי א .רמ"א – , נמי דינא הכיבקנין סודר, למי שהקנה ראשון קנה ראשון. ]עיין סמ"ע סקכ"ה[

 טור. - המתנות בעצמו הרי ניכר למי הקנה תחלה ואותו זכה תחלה

אם בתוך המתנות הי' מתנה להקדש י"ל דהקדש גמר ומקדיש מיד והוי מתנת  -רבי עקיבא איגר 
ואינו גובה מהקדש ותליא בהאיבעי' הקדיש כל נכסיו מהו ת שכ"מ וחל לאחר מיתה. בריא ואינך הוי מתנ

 ועיין תשב"ץ ח"ד הטור השני סי' ז' ודו"ק: סי' ר"נ ס"געיין 

 10סעיף י 

 גביית חוב ממקבל המתנה

שכיב מרע שנתן מתנה והניח  -טור בשם רבינו יונה  פ"ח ה"ד ב"ב תוספתאו נ: גיטיןממגיד בשם רשב"א 
ספיק, גובה השאר נכסיו ליורשיו, אם יצא עליו שטר גובה כלו מהיורשים, ואם לא ה

הטעם, דיורש כרעא דאבוה והוי בני אין גובין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין  שו"ע. – ממקבל המתנה

 חורין, והמקבלי מתנה הם משועבדים נגדם. ]סמ"ע סקכ"ו[. ומ"מ אפילו כתב ידו גובה ממקבלי מתנה. ]ש"ך סקט"ו[.

אם אמר: תנו ק"ק זוז לפלוני  המתנה ולא פירש חלק היורש, אבל וה"מ שפירש חלק מקבל -טור בשם רבינו יונה 
ואם יצא עליו שטר חוב, גובה מאותו איש  שהרי הקדימו.בני וק"ק זוז לאיש פלוני, בנו קודם, 

ביאורים ]סק"ח[ דאין חילוק בין אם פירש הסך או שאמר לשליש או לרביע, נה"מ ועיין  שו"ע. – כיון שאיחרונכרי, 

 שון תנו וכיוצא שיכולין לפרשה בלשון מתנה דינו כמקבל מתנה, וכל שאמר בלשון ירושה דינו כיורשכל שאמר בל

 11סעיף יא

 נתן לפלוני תוך כדי שהיה מונה את נכסיו

היה מונה והולך את ו מי שאומר: יש לי כך וכך נכסים ביד פלוני כך וכך נכסים ביד פלוני, -טור בשם רשב"א מגיד 
ואמר: תנו לפלוני ק"ק זוז, אין נותנים לו כל פירוש בלי הפסק. ]סמ"ע סקכ"ח[.  שלו, ומתוך כך צוה
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שכיב מרע שנתן מתנה והניח נכסיו ליורשיו, אם יצא עליו שטר גובה כלו מהיורשים, ואם לא הספיק, גובה 

ק היורש, אבל אם אמר: תנו ק"ק זוז השאר ממקבל המתנה. וה"מ שפירש חלק מקבל המתנה ולא פירש חל

לפלוני בני וק"ק זוז לאיש פלוני, בנו קודם, שהרי הקדימו. ואם יצא עליו שטר חוב, גובה מאותו איש נכרי, 

 כיון שאיחרו. 

 
 
 סעיף יא 11

 מי שאומר: יש לי כך וכך נכסים ביד פלוני כך וכך נכסים ביד פלוני, והיה מונה והולך את שלו, ומתוך כך צוה

ואמר: תנו לפלוני ק"ק זוז, אין נותנים לו כל הק"ק זוז מיד, אלא לפי חשבון מה שיקבצו, שהרי גילה דעתו 

 שממה שיש לו רוצה לתת לו לפי חשבון. 
 



 דיינות
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 – שהרי גילה דעתו שממה שיש לו רוצה לתת לו לפי חשבוןשיקבצו, הק"ק זוז מיד, אלא לפי חשבון מה 
 שו"ע.

אבל אם אבדו מקצת הנכסים לא נאבדו אצל מקבל המתנה אלא אם כן נתן לו דבר  - מגידטור 
( שם ואפשר שהמחבר השמיטו וסמך אמה שכתב בהגה עי' יגובסמוך ססעי' יב לעיל סימן רי"ד וכו' וכמ"ש  מסוים

  באה"ג. – עי' יגבסמוך ס

 12סעיף יב

 'תנו ר' זוז לפלוני וישא בתי'

שכיב מרע שאמר: תנו ר' זוז לפלוני וישא בתי, ה"ז כמי שנתן לו שתי  - ב"ב סו:רי"ף  כ.ביצה מרמב"ם 
לפיכך אם רצה ליקח המעות ולא ישא הבת, הרשות בידו. אבל אם אמר: איזה מהם שירצה יקח.  מתנות, כל

 .שו"ע – יקח בתי ויתנו לו ק"ק זוז, הרי זה תנאי, ולא זכה במעות אם לא ישא הבת

ואפילו דמעשה קודם לתנאי, אבל אם אמר תנו ק' זוז לפלוני אם ישא בתי, הוי תנאי גמור,  - ]סקט"ז[ ש"ך

יב מרע דדבריו ככתובין וכמסורין דמי א"צ לדיני תנאי. ועוד, דכיון דאין המעשה ]נעשה[ כגון זה שאמר תנו מבטל דבשכ
 התנאי למעשה, ולא אמרו דבעינן תנאי קודם למעשה רק כשנעשה המעשה )בינתיים( ]מיד[ כגון בגט. 

, דהוי מתה, נותנין ליורשיהבהן חגורה, ו ותקנהק' זוז לבתי  תנוהאומר:  - "יבכד  רומת הדשן ד"מת

 רמ"א. -כאילו אמר שני צוואות, ואף על פי שאי אפשר לקיים לקנות בהן חגורה, מ"מ מתנה ראשונה קיימת 

 13סעיף יג

 'תנו לו מייני' והחמיץ

 סו. ד"ה כדישם  רש"יממאי דמסיק עלה שם בגמרא חמרא לא קאמר וכו' וכו'  מעובדא דגניבא יוצא בקולר סה: גיטיןטור 

ק"ק זוז מייני,  שוהשכיב מרע שאמר: תנו לפלוני  -פ"ז סי' טז  רא"ששם ד"ה כדי  תוס'ליכפות 
ייני ק"ק זוז, ונמכר  מדמיוהחמיץ קצת מהיין, ההפסד לפי חשבון. וכן אם אמר: תנו לו 

אבל החמיץ היין לא הפסיד המקבל, שהרי ציוה ליתן שו"ע. –ונאבדו קצת מהמעות, ההפסד לפי חשבון. 

מדמי ייני דהוי כאומר דקל לפירותיו,  לו דמי היין דהיינו אחר שנמכר. ]סמ"ע סקכ"ט[. ואפילו החמיץ כולה. ודוקא שאמר
ועיין בגיטין )ס"ה( , ]ר"ט[ סעיף ד' בהגה"הבסימן אבל אם אמר ר' זוז כשימכר היין, הוי דבר שלא בא לעולם כמבואר 

 מ.נה" – [.]ס"ו ע"א[ בתוס' שם ]ד"ה דמי חמרא

ן לייקר היין כדי שלא נראה דעכ"פ יכולים לדחותו עד שימכר כל היין, ואם מערימי -דגול מרבבה 
 פת"ש -ועיין בתשובת הרא"ש כלל צ"ג סי' ג',  ימצא קונה, אין שומעין להם,

כל ן אם החמיץ קצת מהיין או נמכר ואבדו קצת מהמעות, בימייני,  ק"ק זוזאבל אם אמר: תנו לו  - משםטור 
דלהכי אמר מייני, שיהיה כל היין באחריות הר'  שו"ע. – ונוטל המקבל ק"ק זוז שלמיםהאחריות על היורשים, 

 ע סק"ל[.זוז. ]סמ"
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שכיב מרע שאמר: תנו ר' זוז לפלוני וישא בתי, ה"ז כמי שנתן לו שתי מתנות, כל איזה מהם שירצה יקח. 

המעות ולא ישא הבת, הרשות בידו. אבל אם אמר: יקח בתי ויתנו לו ק"ק זוז, הרי זה לפיכך אם רצה ליקח 

הגה: האומר: תנו ק' זוז לבתי ותקנה בהן חגורה, ומתה, נותנין ליורשיה,  תנאי, ולא זכה במעות אם לא ישא הבת.
 ראשונה קיימת )ת"ה סימן ש"ן(. דהוי כאילו אמר שני צוואות, ואף על פי שאי אפשר לקיים לקנות בהן חגורה, מ"מ מתנה 

 
 
 סעיף יג13

שכיב מרע שאמר: תנו לפלוני שוה ק"ק זוז מייני, והחמיץ קצת מהיין, ההפסד לפי חשבון. וכן אם אמר: תנו 

לו מדמי ייני ק"ק זוז, ונמכר ונאבדו קצת מהמעות, ההפסד לפי חשבון. אבל אם אמר: תנו לו ק"ק זוז מייני, 

ן או נמכר ואבדו קצת מהמעות, כל האחריות על היורשים, ונוטל המקבל ק"ק זוז בין אם החמיץ קצת מהיי

שלמים. ואם נתייקר, לעולם הריוח ליורשים בכל ענין שאמר, ואין נותנים לו אלא ק"ק זוז. וכן אם הוזל, 

מקבל )הרשב"א הגה: נתן לו דבר מסויים, כגון חבית אחת בין החביות, ונאבד אחד מהן, ההפסד על ה ההפסד ליורשים.
ור"ן ומרדכי פרק המקבל והמגיד פי"א דזכיה(. צוה ליתן לאחד מנה מנכסיו, וצוה לאפוטרופסין לברור לו היפה, ובירר 

 לו מנה יפה ונאבד, צריכין ליתן לו מנה אחר, הואיל ולא סיים הנותן, רק אמר ליתן מנכסיו )ב"י בשם הרשב"א(. 
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, לעולם הריוח נתייקרואם  - וכו' לקמיה דרב יוסף מעובדא מההוא קאמר ליה ת' זוז מן חמרא לברתאנד: כתובות 
 שו"ע. – ליורשים בכל ענין שאמר, ואין נותנים לו אלא ק"ק זוז

 , ההפסד ליורשיםהוזלוכן אם  -לברת' זיל נדוניא וכו' לקמיה דרב אידי בר אבין  מעובדא דההוא דאמר ליה נדוניאנד.  שם
  שו"ע. –

 כשאבדה המתנה

כגון חבית  ,מסוייםנתן לו דבר  - גיטין פ"ז סי' טזרא"ש כה ד"מ מגיד  שם סי' תטומרדכי  שם לב.רשב"א ר"ן 

 .ארמ" –בד אחד מהן, ההפסד על המקבל ונאאחת בין החביות, 

צוה ליתן לאחד מנה מנכסיו, וצוה  -סה: עובדא דגניבא יוצא בקולר מגיטין שם  ד"מב"י בשם רשב"א 
הואיל ולא לאפוטרופסין לברור לו היפה, ובירר לו מנה יפה ונאבד, צריכין ליתן לו מנה אחר, 

קיצר כאן דמ"מ ההפסד  מ"אביאורים ]סק"י וסק"ט[ שהרנה"מ ועיין  רמ"א. –סיים הנותן, רק אמר ליתן מנכסיו 

הוא לפי החשבון וכמבואר בסעיף י"ט. אמנם זה כשההפסד הוא אחר מותו ומשום דבשעת מיתה תיכף זכה המקבל 
בחיי הנותן אחר אמירת הנותן, במתנתו והיורש בירושתו, והוי כב' שהטילו לכיס שההפסד הוא לפי החשבון, אבל אם נגנב 

אז אם אמר מייני שייחד דבר מיוחד, ההפסד לפי חשבון, אבל אמר סתם מנכסי הוי כאומר ממה שישאר אחר מותי 
וההפסד להיורשים. ואם חשב כמה שיש לו אצל אחרים בשעת אמירה המבואר בסעיף י"א, אז אם נפסד אצל אותן 

או נאבד בחיי הנותן ההפסד הוא להיורשים, ואם הוקר או הוזל בכל ענין  האנשים ההפסד לפי החשבון, אבל אם נגנב
ההפסד והיוקר להיורשים אפילו אם אמר תנו שוה ר' מייני, דכונתו היתה מה שיהיה שוה בשעת הנתינה ר' זוז יתנו לו, 

 לא פחות ולא יותר.

 14סעיף יד

 כ"מ רק דירת ד' חדרים'תנו לפלוני דירת ג' חדרים' ויש לש

שכיב מרע שאמר: תנו לפלוני בית המחזיק  -ב"י  רמב"םוכדא"ל רב אשי למר זוטרא עא. טור עובדא ב"ב 
 שו"ע. – פחות מק"כ, זכה באותה בית שמחזיק ק"כמאה חביות, ולא נמצא לו בית מחזיק 

נן הכי דעבידי אינשי דטעו בין הוא דאמרי כונראה דדוקא במחזיק ק" ע.סמ" – משום דמאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב
 באה"ג. –א ק' לק"כ אבל טפי מהכי ל

 ך.ש" –כי לא דלא טעו אינשי בכך אבל אם מחזיק טפי מה - ב"חבשם הריטב"א  ב"ב לז:נ"י  .א
 ך.ש" –לעולם נותנים לו אף במחזיק יותר ע"ש  - שםנ"י  .ב

זיק פ' או צ' מ"מ כיון אף אם יש לו בית מחנלענ"ד דלא מבעי' שאין לו בית מחזיק ק"י וכדומה אלא  -רע"א 
 דאמרי' דטעה דלמא טעה וחשב דהך בית הקטן מחזיק מאה:

 15עיף טוס

 ]תוספת כתובה[ כתובתהל/תנו ת' זוז לבתי ב

שכיב מרע שאמר: תנו ת' זוז לבתי בכתובתה, או לכתובתה, אם  - מסקנת הגמ'קד:  ב"ממרמב"ם טור 
 דרך אנשי העיר להוסיף בשומת הנדוניא ולכתוב שוה מנה במאתים אינה נוטלת אלא ק"ק,

ס האיש לבתו בנדוניתה החתן מקבלו בצאן ברזל וכותב משום דכל מה שמכני שו"ע. – שהרי לא אמר ת' סתם

אותו סך בכתובתה לשעבד לה כל נכסיו על זה, זולת מנה ומאתים שהוא תקנת חז"ל, וזהו הנקרא נדוניתה, ומשו"ה 
 ע.סמ" – התחיל וכתב לבתי בכתובתה, על שם שכותב אותו סך נדוניתה מאי דהנעלת ליה בכתובתה

ה כל מאי דהנעלת ליה תכשיטין ומלבושין יותר משוין ובקצת מקומות שמין מפני כבוד הכל -סמ"ע 
וכמ"ש הטור והמחבר כל זה באבן העזר סימן ס"ו, ושם ]בטור[ מבואר דכפי מנהגם לשום שליש ופעמים מחצה, 
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ני בית המחזיק מאה חביות, ולא נמצא לו בית מחזיק פחות מק"כ, זכה באותה בית שכיב מרע שאמר: תנו לפלו

 שמחזיק ק"כ. 

 
 
 סעיף טו 15

שכיב מרע שאמר: תנו ת' זוז לבתי בכתובתה, או לכתובתה, אם דרך אנשי העיר להוסיף בשומת הנדוניא 

 ולכתוב שוה מנה במאתים אינה נוטלת אלא ק"ק, שהרי לא אמר ת' סתם. 
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מ"מ בשעת גביית הכתובה לא היו גובין אלא כפי שיווי  ביותר, אף שהיו כותבין בהכתובה כפי השומא,
ומשו"ה אף שציוה ליתן  ש או מחצה כפי מה שידעו שנהגו להוסיף באותו מקום,והיו פוחתין שליהנדוניא 

 לבתו ת' זוז בכתובתה אין נותנין לה אלא ב' מאות:

 16עיף טזס

 נתינה לבת קודם הנישואין/מתה

אם אמר: ק"ק זוז לפלונית בנדונייתא, אין להם לתת  -ב"י בשם ריטב"א רשב"א בתשובה ד"מ ל 
 שו"ע. – עד שתנשא ותצטרך לכך. ואם מתה בנתים, אין ליורשיה כלום

 ו ק"ק זה לנדונייתאאבל האומר: תנ - ראבי"ה ריטב"א רשב"א בתשובה שם מח:רי"ף  .א
 החייבים לתת לה מעכשיו, ויוקרא וזולא דידה הוי, ואם מתה קודם שתנשא זכו בהם יורשי

כה"ג לא קפידא הוי אלא כמראה מקום וכההיא וב .דהוה נדר לעני ומותר המת ליורשיו ע"שי"ה הראבוכתב  שו"ע. –

הנותן דינר לעני ליקח בו חלוק שרשאי ליקח בו טלית וכ"כ הרשב"א שהרי לא קבע זמן לנתינתו ואפי' הוציאן  ב"מ עח:
ל מעביר עב"מ שם לדברי' אחרים שלא לנישואין מה שעשתה קיים אלא עברה ע"ד המצוה ולא קי"ל כב"מ דאמר  אותן

 ג.באה" – .יגזלן הו ביתהעל של ב עתוד
לא אם אמר ליתן להשיאה ומתה  -אבה"ע סי' נג  הר"ר חיים תרומת הדשן ד"ממ כתובות סי' קעומרדכי  .ב

דלא כתב לה אלא ע"מ לכונסה,  סי' רנ"ג סעיף ו'( וכנ"ל עיקר )ועיין ביו"ד .בי"א רמ"א –.זכו בהם יורשיה

ה, על כן ס"ל לרבינו חיים , ועיין ביו"ד סימן רנ"ג סעיף ז'[ הוא בנודר ליתן ועדיין לא הוציא מתחת ידו ומתוראבי"ה פליג
כהן שפטור, אך ראבי"ה ס"ל דמתנה לעני אמירה לגבוה כמסירה להדיוט והו"ל כאילו כבר הגיע לידה, ועדיף מניתן ליד 

 האב המקבץ בעדה. 

המקבל ויורשיו אחריו,  זכהבין למזונות בין לנדן,  משהגיע ליד המקבללפע"ד,  היוצא מזה לדינא -חתם סופר 

ידו, פלוגתת רבינו חיים כהן וראבי"ה ]ועיין במהר"י בן לב ח"ב סי' )ס"ו( ]ס"ז[ שכתב  הנודר מתחת וכשלא הוציא

ולא מצו למימר  אפילו אי תפסו יורשי היתומה מפקינן מינייהושדברי רבינו חיים כהן מסתברא, על כן 

 קים לי כראבי"ה, ע"ש[, 

 רמ"א. – בכל אלו אין חילוק בין שכיב מרע למתנת בריא בקנין -טור 

 ישאתלא נכש הכנסת כלההשבת כספי צדקה 

. להחזיר תה חייבולא השיאה או ממכאן נראה שאדם שנתנו לו אחרים לסיועת בתו  -הגהות מיימוני 

דלא כדברי הריטב"א ]שהוא דעת המחבר דס"ל דזכו בהם יורשיה[. ושם בהגהות מיימוני פ"ח מגזילה ומהרש"ל  -

נתן את הכסף לאנשי משמר כו', אמר אביי שמע מינה כסף מכפר מחצה, דאי  ב"ק ק"י ע"במ]אות ג'[ כתב שיצא לו כן 
 ליורשין, מאי טעמא אדעתא דהכי לא יהב ליה, ע"ש. לא מכפר הוה אמינא מהדר 

אין כאן מחלוקת חלק חו"מ סי' קמ"ז שכתב, דאף שדעת רמ"א דיש מחלוקת באלו הדינין, לפע"ד  תשובת חתם סופר
 דודאי סברת הרשב"א נכונה כלל וענינים שונים הם, דכו"ע מודים לדברי הריטב"א ורשב"א

אפילו העני משנה מדעת בעה"ב, איהו  מיד שנתן פרוטה לעני למזונות הרי קיים מצותו,ד[ואמיתית ]

דידיה עביד כמצותו והו"ל ככסף מכפר מחצה, והכא נמי אחר שכבר נתנו להבת לנדוניא כבר נתקיים, ואם היא משנה 

אך הגהות מיימוני מתה זכו בהם יורשיה, מדעת בעה"ב אין לנו בזה כלום, הוא הנותן כבר קיים מצותו, וממילא אם 
ליתן לה בשעת נישואיה, וכיון שמתה או  לאביהמיירי שלא ניתן להבת העניה אלא שנתנו 

, אבל אי היה כבר ביד הבת, גם הגהות סימן קכ"ה סעיף ח'עיין בחו"מ  שלא רצה להשיאה יחזור להנותנים,

 מיימוני מודה להרשב"א והריטב"א הנ"ל. 

של  אפוטרופסים בידכשניתן  וכןוכשניתן ליד שליח כגון אב המקבץ, אזי לכו"ע חוזר להנותנים.  -שם  ם סופרחת
שי הנותן יד יתומים הם וכבר נעשה מצותם, ואינו דומה לשליח בעלמא דאם לא אמר לו זכי חוזר ליורש היתומים

ואם אין  אבל הכא זכו האפוטרופסים בודאי עבור יתומים, ושייך ליורשיהם.ח'[, ה' וסימן קכ"ה סעיף ]ראה לעיל 
כמ"ש הרא"ש ]בתשובה כלל ל"ב סי' ו'[ שבטור סימן רפ"ג כאן יורשים ידועים, יעשו מהם צרכי רבים 

 פת"ש. -, ]סעיף ו'[ ]ובסמ"ע שם ]סקי"ד[

                                                           
 יף טזסע 16

אם אמר: ק"ק זוז לפלונית בנדונייתא, אין להם לתת עד שתנשא ותצטרך לכך. ואם מתה בנתים, אין ליורשיה 

כלום. אבל האומר: תנו ק"ק זה לנדונייתא, חייבים לתת לה מעכשיו, ויוקרא וזולא דידה הוי, ואם מתה קודם 

למתנת בריא בקנין )טור(. ויש חולקין באלו הדינין הגה: בכל אלו אין חילוק בין שכיב מרע  שתנשא זכו בהם יורשיה.
וסבירא להו דאם אמר ליתן להשיאה ומתה לא זכו בהם יורשיה )מרדכי פ' אף על פי(, וכנ"ל עיקר )ועיין ביו"ד סי' רנ"ג 

 סעיף ו'(.
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 17סעיף יז

 'תנו לבני שקל בכל שבת' וצריך סלע לשבת

ש"מ שאמר: תנו לבני שקל בכל שבת, או שאמר:  - כתובות ע. וכדמפרש בגמ' שם טעמארמב"ם מסקנת הגמ' 
יק להם אלא סלע בכל שבת, נותנים להם כל אל תתנו להם אלא שקל, ונמצא שאינו מספ

רבותא היא, דהוה אמינא כיון דאמר אל תתנו באזהרה קאמר, קמ"ל דאפ"ה נותנין להן, ואמרינן  שו"ע. – צורכם

 :עסמ" – תו להרעיב בניו, ולא אמר כן אלא כדי שיצמצמו במזונותיהן ולא ילכו אחר מותרותדודאי לא היתה דע

ועי'  שו"ע. –ירשו אחרים תחתיהם, אין נותנים להם אלא שקל.ואם אמר: אם מתו  - שם סט:טור גמ' 

  .בסימן רמח סעי' אאימתי אין לאחרים כלום ומבואר  .אם מת בלא בניםפירש שם ד"ה אם מתו שרש"י 

 המכח לשון מתנ האף על גב דאות' אחרים אינם ראויים לירש מ"מ מהני בהו לשון ירוש -ש"ך 
וכמ"ש סי' רפ"א ס"ז ע"ש והני מוקמינא דאחרים שהוא תוך כ"ד  הירוש שוןשאומר תנו שקל לבני לל

לה פ' י"נ ודלא כב"י ובלא"ה צ"ע מה שכתב לחלק בשם רש"י בין היו לבנים בנים א"ל דבש"ס מוכח דליתא וכבר הרגישו 
בכל זה בתשו' רא"ן ששון סי' קס"ו וקפ"ח ובתשוב' מבי"ט ח"ב /ח"א/ סימן י"ז ע"ש ועיין בסמ"ע ס"ק ל"ז עד א"נ דמתו 

בנים והיינו כמ"ש ב"י בשם רש"י והמדקדק בש"ס פ' י"ז יראה דליתא דאל"כ מה מסיק שם בתיובתא ולא משני  בניו בלא
 דאין לשני בנים ודו"ק כן נ"ל:

 18עיף יחס

 לא חיישינן למנה טמון['תנו מנה לפלוני' ]

בין אמר: מנה זו בין אמר: מנה  שכיב מרע שאמר: תנו מנה לפלוני, נותנים - מימרא דרב יג. גיטיןטור 
פירוש, ולא אמרינן שמא מנה טמון הקנה לו ולא ידענו באיזה מקום הוא ולא יתנו לו מנכסים אלו  שו"ע. – סתם

 מרא ]גיטין י"ג ע"א[:גסמ"ע מ -דהמוציא מחבירו עליו הראיה, קמ"ל, 

או במחלק כל נכסיו להרבה בני אדם  שקונה באמירה,ה"מ במצוה מחמת מיתה, ו -טור בשם רמ"ה ב"י 
אבל היכא דלא אקני אלא חד מנה  דהוי מסתמא מצוה מחמת מיתה;וצוה לתת מכללם מנה לזה, 

ן דמנה אקני ליה , והכא כיודלא קנה אלא בקנין ובמיפה כחובסתם, הוי מתנת שכיב מרע במקצת 
 דמטבע אינו נקנה בחליפין, וצריך להקנות לו אגב קרקע או דמסר ממונא ליד שליש מחייםאפילו בקנין לא קנה, 

  שו"ע. –

 19סעיף יט

                                                           
 סעיף יז 17

הם אלא ש"מ שאמר: תנו לבני שקל בכל שבת, או שאמר: אל תתנו להם אלא שקל, ונמצא שאינו מספיק ל

סלע בכל שבת, נותנים להם כל צורכם. ואם אמר: אם מתו ירשו אחרים תחתיהם, אין נותנים להם אלא שקל. 

 )אימתי אין לאחריהם כלום(.  ועיין בסימן רמ"ח
 
 
 סעיף יח 18

שכיב מרע שאמר: תנו מנה לפלוני, נותנים, בין אמר: מנה זו בין אמר: מנה סתם; וה"מ במצוה מחמת מיתה, 

באמירה, או במחלק כל נכסיו להרבה בני אדם וצוה לתת מכללם מנה לזה, דהוי מסתמא מצוה מחמת  שקונה

מיתה; אבל היכא דלא אקני אלא חד מנה בסתם, הוי מתנת שכיב מרע במקצת דלא קנה אלא בקנין ובמיפה 

להקנות לו אגב קרקע כחו, והכא כיון דמנה אקני ליה אפילו בקנין לא קנה, דמטבע אינו נקנה בחליפין, וצריך 

 או דמסר ממונא ליד שליש מחיים. 

 
 
 סעיף יט 19

יש מי שאומר שאם אמר: הריני נותן מנה לפלוני, מנה ממש דוקא קאמר, ואי איתיה בעיניה ממש ונאבד 

מראהו אבוד. וכן אם יש לו כמה מנים בעין, כל אחד בפני עצמו, ונאבד אחד מראהו, אבוד. ואפילו אמר: מנכסי, 

אין לו מנה מיוחד אלא ת"ק זוז בבת אחת, ונאבד מנה מהם, לא הפסיד זה אלא לפי חשבון. ואם אין לו ואם 

הגה: דמנה ממש דווקא קאמר והא לית ליה )שם(.  מעות כלל בעין, ולא אמר: מנכסי, איכא למימר שלא זכה מקבל.
ד אם לא אמר מנכסי או לשון אחר שמשמע וכל שכן אם אמר ליתן לו מעות או זהובים, דדוקא קאמר, ואי לית ליה הפס

 כמו נכסי )מהרי"ק שורש צ"ד ותשובת רמב"ן סימן ס"ב(. 
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 בריא שנתן מנה לפלוני ואבד לו מנה ]מראהו אבוד[

א קאמר, ואי איתיה אמר: הריני נותן מנה לפלוני, מנה ממש דוק -ד"מ לד  גיטין יג. ד"ה והלכתא, ה:ר"ן 
וכן אם יש לו כמה מנים י.מ.  –היינו שיכול לומר לו שלך אבד מראהו אבוד.  ,ונאבד בעיניה ממש

דיד בעל השטר  שו"ע. –ואפילו אמר: מנכסי  ונאבד אחד, מראהו אבוד בעין, כל אחד בפני עצמו

 א.מגיד בשם רשב" -אא"כ פירש ואמר שוה מנה  .שםר"ן  - על התחתונה

לא הפסיד זה אלא לפי  בבת אחת, ונאבד מנה מהם זוזואם אין לו מנה מיוחד אלא ת"ק  - םשר"ן 
 שו"ע. - חשבון. ואם אין לו מעות כלל בעין, ולא אמר: מנכסי, איכא למימר שלא זכה מקבל
ני אבל הכא ולא דמי להא דאמר מחמרא )נתבאר לעיל ס"ג( שאני התם דיהיב לי' ת' זוזי ותלינהו בחמר' דהוא מידי אחרי

לכיס זה מנה וזה מאתים נגנב או נאבד מהם שנים שהטילו  פ"י ה"ה מתוספתאשם ראיה ר"ן והביא  באומר משלי קאמר
 ן.חולקים לפי חשבו

 רמ"א. –דמנה ממש דווקא קאמר והא לית ליה  -שם 

דדוקא  וכל שכן אם אמר ליתן לו מעות או זהובים, -שם  ד"מהמיוחסת לרמב"ן מהרי"ק תשובת רשב"א 
 רמ"א. – ואי לית ליה הפסד אם לא אמר מנכסי או לשון אחר שמשמע כמו נכסי קאמר,

 20סעיף כ

 הקניית חוב ופקדון בשכ"מ 

שכיב מרע שאמר: הלואתי או פקדוני שביד פלוני  -מימרא דרבא אמר רב נחמן שם  קלז: קלח.ב"ב מרמב"ם 
  ו"ע.ש – תנו לפלוני, דבריו קיימים ואין צריך מעמד שלשתן

וכן אם אמר: שטר חוב שיש  - ב"ב שםר"ן דשטרי בההוא מלוגי  מעובד' דאימי' דרב עמרם חסידא קנא. ב"ב רמב"ם
 לי על פלוני תנו לפלוני, זכה במה שיש בשטר, וכאילו כתב ומסר, אף על פי שלא משך השטר

ן וכמסר לידו דמי נראה דוקא שאמר תנו לפלוני וכל שעבודא דאית ביה ואז אמרי' דהוי כאילו כתב בשטר כ שו"ע. –

סי' י"ח בשם מהר"י בר רב  ח"בבתשו' מבי"ט  כ"כאבל אי לא אמר אלא תנו שטר לפלוני ולא אמר וכל שעבודיה לא זכה 
 ך.ש" – ע"ש וצ"ע לדינא דאזיל לשטת הרשב"א ליישב גם ל' הרמב"ם

ואין היורש יכול למחול שטר  - שם ומודה שמואל וכדמפרש טעמא בגמרא מימרא דרב נחמן קמז: רמב"ם מב"ב
 שו"ע. - שניתן במתנת שכיב מרע

שאם לא כן והא דאמרינן שזכה בחוב, בשלא שייר כלום,  -סעי' לו ב"י  שם קנא. ד"ה הני לעמרם בני רשב"ם

 – הויא לה מתנת שכיב מרע במקצת ולא קניא אלא אם כן הקנה לו בקנין ובמיפה כחו או שהוא מצוה מחמת מיתה
  ע.שו"

 ביד הגויחוב שמתנת שכ"מ ל

היינו הא דשכיב מרע יכול להקנות הלוואה שלו שביד אחרים,  - מהר"ם פדאווה לה  ד"מרמב"ם  ב"ב סי' תריא מרדכי
ואפילו יש לו משכון או בהלואה שיש לו ביד ישראל, אבל לא הלוואה שיש לו ביד עובד כוכבים. 

משום דלא סמכה ]המרדכי[ וביאר שם  .וכנ"ל להורות רמ"א – שטר מן העובד כוכבים יש להסתפק אם יוכל להקנות

דעתיה ועיין בבית יוסף שכתב ע"ז ואיני יודע מה איכפת לן בזה מ"מ דברי שכ"מ ככתובים וכמסורים דמי ושכן הוא דעת 
 .באה"ג –הפוסקי' שסתמו דבריהם ולא חילקו בין הלואה דישראל להלוא' דעכו"ם 

]הובא  ר"ת ]גיטין י"ג ע"ב תוס' ד"ה במעמד[כדפירש  דכיון שאין מעמד שלשתן בגוינראה שכך פירושו,  -ב"ח 
, א"כ ליתא בבריא, לפיכך ליתא בשכיב מרעבשם יש מי שחולק ע"ש[ לעיל סימן קכ"ו סעיף כ"ב בשו"ע 

דקאמר דבהקפות של גוי לא סמכא דעתיה, כלומר כיון דלגבי בריא שנתן לחבירו חובות של גוי לא סמכא דעתו של  והיינו

                                                           
 סעיף כ 20

שכיב מרע שאמר: הלואתי או פקדוני שביד פלוני תנו לפלוני, דבריו קיימים ואין צריך מעמד שלשתן. וכן אם 

אילו כתב ומסר, אף על פי שלא משך אמר: שטר חוב שיש לי על פלוני תנו לפלוני, זכה במה שיש בשטר, וכ

השטר, ואין היורש יכול למחול שטר שניתן במתנת שכיב מרע. והא דאמרינן שזכה בחוב, בשלא שייר כלום, 

שאם לא כן הויא לה מתנת שכיב מרע במקצת ולא קניא אלא אם כן הקנה לו בקנין ובמיפה כחו או שהוא מצוה 

קנות הלוואה שלו שביד אחרים, היינו בהלואה שיש לו ביד ישראל, אבל לא וי"א הא דשכיב מרע יכול לה מחמת מיתה.
הלוואה שיש לו ביד עובד כוכבים. ואפילו יש לו משכון או שטר מן העובד כוכבים יש להסתפק אם יוכל להקנות; )מרדכי 

 פ' מי שמת והגהות מיי' פ"י דזכיה ומהר"ם פאדווה סימן נ"ו( וכנ"ל להורות. 
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מקבל דליהוי קנינו קנין, דכיון דאין מעמד שלשתן בגוי במאי יהא קונה, הלכך לא קנה אפילו במתנת שכיב מרע מטעם 

אפ"ה כיון דישראל מגוי לא קני משכון, א"כ לא  ידו,ואף על פי דיש לו משכון של גוי בדכל דליתא בבריא כו', 

מצי מקני לחבירו גוף המשכון שבידו דאיהו גופיה לא קני, והו"ל החוב כמו הקפה ולא מצי מקני לחבירו החוב במעמד 
חבירו המשכון לגבות החוב במתנת ש"מ קני גם החוב דדברי ומיהו ודאי היכא דמקנה ל שסיים ע"ש שלשתן בבריא,

 עכ"ל.  והכי נקטינן, ,שכ"מ ככתובין ומסורים דמי

מר ליורש בלשון ירושה שיירש שני חלקים בנכסיו, נראה דאם א -]משה"א סקי"ח[  נתיבות המשפט
ואף דלענין לעשות עובר ליורש מדמה הש"ס בב"ב דף קל"א ]ע"א[ לקנין, דכשם שאין אדם  דזכה אף בהלואת גוי,

מקנה לדבר שלא בא לעולם כך אינו יכול לעשות יורש לדבר שלא בא לעולם, מ"מ נראה דמהני לעשותו יורש בזה, דהא 
עיף ל"ה[ הטעם דכיון דלא סמכא דעתיה לא נתכוין למתנה גמורה, והכא דעשאו יורש בסתם על שני חלקים כתב ]הד"מ ס

י"ל דשייך בזה סברת הד"מ  אבל ]אם[ לא עשאו ליורש רק על הלואת גוי,מכל הנכסים, לא שייך סברא זו, 

דמ"ש המרדכי הנ"ל פי הב"ח הקשה על "מ וכן שהקשה על הנה ועי' פת"ש מה , עכ"ל.לא נתכוין למתנה גמורהד

 דלא סמכא דעתיה, היינו לפי שאין מעמד שלשתן בגוי, א"כ גם בכה"ג שייך זה וצ"ע. 

 21סעיף כא

 מתנת שכ"מ בדבר שאין בו ממש ]'ידור פלוני בבית זה'[

שכיב מרע שאמר: ידור פלוני בבית זה, יאכל פלוני פירות  - םמימרא דרבא אמר ר"נ שקמז:  ב"ברמב"ם 
 שו"ע. – דקל זה, לא אמר כלום

שלא הקנה להם דבר שיש בו ממש, שהדירה והאכילה וכיוצא בהם הרי הם  -רבו  רשב"א בשם
 עיין לעיל סי' ריב סעי' א.שו"ע.  – נקניםכדיבור וכשינה שאין 

או תנו דקל זה אבל אם אמר: תנו בית לפלוני כדי שידור בו עד זמן פלוני,  - שם באותה מימראמרמב"ם 

שהרי הקנה להם הגוף לפירות והגוף דבר שיש בו ממש. וכן כל כיוצא דבריו קיימים,  י שיאכל פירותיו,לפלוני כד

  שו"ע. – בזה.

 22סעיף כב

 'תנו דקל לפלוני' והניח ב' חצאי דקל

צוה  - כדא"ל רב מרדכי לרב אשי וכו' משמיה דרבא קרי אינשי לתרי פלגא דיקלי דיקלאו בגמ'מעשה קט. רמב"ם כתובות 
 שו"ע. –. יתנו דקל לפלוני, והניח שני חצאי דקל, יטלם, שלזה נתכוון והם שקרא דקלש

 רמ"א. – ואפילו יש לו דקלים שלמים, יכולין יורשין לומר שלזה נתכוון - סי' ידשם  בשם רא"שטור 

לא פשיט' שהיו לו עוד דקלים הרבה הוא עיקר דאי לית ליה אלא הני תרי פלגי דיק ד"ה ושבקרש"י שפירש שם שפי' 
 דהוה דעתו אהני

 23סעיף כג

                                                           
 סעיף כא 21

כיב מרע שאמר: ידור פלוני בבית זה, יאכל פלוני פירות דקל זה, לא אמר כלום, שלא הקנה להם דבר שיש ש

בו ממש, שהדירה והאכילה וכיוצא בהם הרי הם כדיבור וכשינה שאין נקנים. אבל אם אמר: תנו בית לפלוני 

ריו קיימים, שהרי הקנה להם הגוף כדי שידור בו עד זמן פלוני, או תנו דקל זה לפלוני כדי שיאכל פירותיו, דב

 לפירות והגוף דבר שיש בו ממש. וכן כל כיוצא בזה. 

 
 
 סעיף כב 22

)ואפילו יש לו דקלים שלמים,  צוה שיתנו דקל לפלוני, והניח שני חצאי דקל, יטלם, שלזה נתכוון והם שקרא דקל.
 יכולין יורשין לומר שלזה נתכוון( )טור(. 

 
 
 סעיף כג 23

ר: תנו ק"ק זוז לעניים, או ספר תורה לבית הכנסת, יתנו במקום שהוא רגיל. היה רגיל בשתים, שכיב מרע שאמ

 יתנו לכל אחד ואחד, ונתבאר בטור י"ד סימן רנ"ח. 

 
 



 דיינות
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 תנו ס"ת לביכנ"ס ]ורגיל להתפלל בב' בתי כנסת[

שכיב מרע שאמר: תנו ק"ק זוז לעניים, או ספר  - ב"ק פי"א ה"במתוספתא  מג: ד"ה בתוספתארשב"ם ב"ב 
שו"ע  - תורה לבית הכנסת, יתנו במקום שהוא רגיל. היה רגיל בשתים, יתנו לכל אחד ואחד

  סעי' ד ה. טור י"ד סימן רנ"חונתבאר ב

יתנו אותן מאתים זוז לשניהן יחד, דאין סברא לומר דיתן לכל אחד ואחד  פירוש, הב"ד או יורשיו -סמ"ע 
ועוד, דשם בתוספתא ]ב"ק פי"א ה"ב[ מקור דין זה כתב יתנוהו לשתיהן, כל הסך, כיון דלא נדר אלא סך אחד. 

דיחלוקו ויתנוהו חצי לזה והחצי לזה. ועוד, דשם בתוספתא מסיק בשם רב  ולשון יתנוהו משמע דאאותו סך שנדר קאי
אחא דאמר דהאומר תנו מאתים לעניים, דיתנוהו לעניי כל ישראל, ואי אפשר לומר דר"ל דיתנו לכל אחד מעניי ישראל 

 .כל הסך, אלא יחלוקו לכולם יחד, וכן נמי פירוש דיתנוהו לשתיהן דקאמר, דר"ל המאתים

 24סעיף כד

 'נכסיי לפלוני ופלוני' חולקים בשווה

זה פשוט ומתבאר  שו"ע. – שכיב מרע שאמר: נכסי לפלוני ופלוני, חולקים בשוה אפילו הם מאה -רמב"ם 

 מגידהרב ה –מן הנזכר למטה 

 שו"ע. – אמר: נכסי לפלוני ולבניו, חולקים, אותו פלוני נוטל מחצה וכל הבנים מחצה - שםרמב"ם 
 מגידהרב ה –ט הבנים בפרט אלא אמר ולבני בכלל וכבר כתב המחבר דינים אלו בס"ס רמ"ז פי' מפני שלא פר

 – אמר: לפלוני ופלוני ולבני פלוני, נוטלים בני פלוני מחצה, ושנים הראשונים מחצה - שם רמב"ם
 שו"ע.

 תוספת מהדורת באר הגולה.דין זה  שו"ע. –[ יחלוק פלוני בנכסי, יטול מחצה] – סג.רמב"ם ברייתא ב"ב 

 נכסי'נו חלק לפלוני בת'

תנו  -מכוס שם האומר תנו חלק לפלוני בבור וכולי לטפיח אין פחות מט"ז כסו סג. א ב"בברייתמרמב"ם מגיד  .א
דכי אמר חלק סתם דיינינן פחות שבשעורין דהיינו  ע.שו" – י, יטול אחד מששה עשר.חלק לפלוני בנכס

 ר.ששה עש
 שו"ע. – יטול רביע הנכסי - ד"ה לטפיחשם  רשב"םגאון  שם לד.: טור בשם הרי"ף .ב

ואם אמר: יטול פלוני חלק בנכסי, והוא שכיב מרע ומחלק נכסיו לבניו, נוטל חלק כאחד מן  -טור 
 רמ"א. –הבנים 

 לבתונכסיו לבניו ונתן 

 א.רמ" – מי שנתן נכסיו לבניו ולבתו, נוטלת חלק כאחד מהן. -מ  ד"מתשובת רשב"א 

 –בריו קיימין. דבעצמה תטול נדונייתה ותסתלק, ואם התנה שאם ישיאוה או תנשא  -רשב"א שם 
 רמ"א.

שלא ופסק לה פחות מן חלק המגיע לה, לאו כל כמיניה,  ואם השיאוה אחד מן האחין - שם רשב"א

וה"ה אם פסק לה יותר מחלק המגיע  רמ"א. –בל לא אחד מהן התנה אלא ישיאוה בניו ביחד או תנשא בעצמה, א

 סמ"עא. רשב" –לאחד מן הבנים דלאו כל כמיני' 

 25סעיף כה

                                                           
 סעיף כד 24

שכיב מרע שאמר: נכסי לפלוני ופלוני, חולקים בשוה אפילו הם מאה. אמר: נכסי לפלוני ולבניו, חולקים, אותו 

צה וכל הבנים מחצה. אמר: לפלוני ופלוני ולבני פלוני, נוטלים בני פלוני מחצה, ושנים הראשונים פלוני נוטל מח

מחצה. )יחלוק פלוני בנכסי, יטול מחצה(. תנו חלק לפלוני בנכסי, יטול אחד מששה עשר. ויש מי שהורה שיטול 

נכסיו לבניו, נוטל חלק כאחד מן הבנים הגה: ואם אמר: יטול פלוני חלק בנכסי, והוא שכיב מרע ומחלק  רביע הנכסים.
)טור(. מי שנתן נכסיו לבניו ולבתו, נוטלת חלק כאחד מהן. ואם התנה שאם ישיאוה או תנשא בעצמה תטול נדונייתה 
ותסתלק, דבריו קיימין. ואם השיאוה אחד מן האחין ופסק לה פחות מן חלק המגיע לה, לאו כל כמיניה, שלא התנה אלא 

 חד או תנשא בעצמה, אבל לא אחד מהן )תשובת רשב"א אלף מ"ג(. ישיאוה בניו בי
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  [ד'וכ מהבור 'תנו 'חלקלא פירש כמה ליתן ]

שכיב מרע שאמר: תנו חלק לפלוני בבור היין שיש  - סברייתא שם משמיה דסומכוסג. ב"ב רמב"ם  .א
לי, יטול רביע היין. אמר: תנו לו בו חלק לחבית, הרי מיעט, ויטול שמינית היין. אמר: תנו 

נוטל  )פי' כלי קטן לשתות בו(, טפיחלו בו לקדרה, נוטל חלק שנים עשר מן היין. אמר: תנו לו בו ל
 שו"ע. – שהרי גילה דעתו שלחלק מועט נתכויןחלק מששה עשר מהיין שבבור, 

 בכולן אין לו חלק אלא כל שהוא - פ"ד סי' ורא"ש  שם ד"ה אין ולה. ד"ה מאיבתוס' טור בשם ר"י  .ב
  .בי"א רמ"א –

 – ואין למדים מהשיעורים האלו לדין אחר. - שם סג. ד"ה תנו רשב"ם ב"ב לד:מב"ם טור בשם רי"ף ר
הני שיעורי דמפרשי בהאי תניא לענין חביות וקדירה וטפיח לא קאמינן על טעמיהון שפיר הלכך לא גמרין ד ע.שו"

 מינייהו לדינא

א אמרינן בכי האי גוונ במכרוכל זה דווקא במתנה, אבל  -מא ד"מ  מרואד"ה השם ב"ב  ר"ןהרב המגיד מ
  רמ"א. –הדמים מודיעים 

 26סעיף כו

 מתנת שכ"מ לעובר

שכיב מרע שצוה לתת מתנה לעובר שבמעי אמו, אם הוא בנו זכה העובר, מפני שדעתו של  -רמב"ם 
  .סעי' א ריכמו שנתבאר בסימן  ע.שו" – אדם קרובה אצל בנו

דין  פכ"ב מה' מכירהבוהא דכתב הרמב"ם והר"י הלוי ב"ב סו. הרי"ף וכדעת "מ כמשמע דוקא ש -ב"ח  .א
דמקנ' לדשלב"ל נקט בקצרה אבל אחריני  זה בסתם אין זה אלא לפי שלא כתב שם דין זה אלא אגב

 כאן בהל' זכייה הוא עיקר דין זה ביאר דעתו דדוקא בש"מ 

והקשה הב"ח דא"כ הוי דעת הרמב"ם דאין לחלק בדין זה בין בריא לש"מ  -בה' מכירה הרב המגיד  .ב

ודבריו סותרים את דבריו ודבריו דוקא בש"מ וכדעת רבותיו זכייה כתב דדעת הרמב"ם ד בהלכותסתירה ברמב"ם ש
 .ודחה דברי הב"ח "ך שיישב דעת הרב המגידי' בשוע וכנ"ל האחרונים עיקר

 27סעיף כז

 אם תלד זכר' וילדה תאומים'

זכר, נוטל  אמר: אם תלד אשתי זכר יטול מנה ואם נקבה מאתים, וילדה - קמ:רמב"ם משנה ב"ב 
  ו"ע.ש – מנה. ילדה נקבה, נוטלת מאתים. ילדה זכר ונקבה, הזכר נוטל מנה והנקבה ק"ק

דא"נ קנו מידו הא קי"ל דאין  בבריא לא משכחת לה - ר"י מגאש שם סו.גיד רי"ף מבשם רבו הרב ה רשב"א

מטבע נקנה בחליפין ועוד דאסמכתא הוא דאם ילדה קאמר ועוד דקנין דברים בעלמא הוא דהא יטול קאמר ע"כ ונחלקו 
גדולים שאומרים דאפי' באתן עליו לומר דאפי' בברי' משכחת לה ובמקרקעי שוה מנה קאמר ובקנין ויטול וכו' ויש מן ה

                                                           
שכיב מרע שאמר: תנו חלק לפלוני בבור היין שיש לי, יטול רביע היין. אמר: תנו לו בו חלק לחבית, הרי מיעט, 

)פי' כלי קטן  חויטול שמינית היין. אמר: תנו לו בו לקדרה, נוטל חלק שנים עשר מן היין. אמר: תנו לו בו לטפי

נוטל חלק מששה עשר מהיין שבבור, שהרי גילה דעתו שלחלק מועט נתכוין, ואין למדים  לשתות בו(,

הגה: וי"א דבכולן אין לו חלק אלא כל שהוא )טור בשם ר"י והרא"ש(. וכל זה דווקא  מהשיעורים האלו לדין אחר.
 גיד פי"א דזכיה ונ"י בשם הר"ן(. במתנה, אבל במכר אמרינן בכי האי גוונא הדמים מודיעים )המ

 
 סעיף כו 26

שכיב מרע שצוה לתת מתנה לעובר שבמעי אמו, אם הוא בנו זכה העובר, מפני שדעתו של אדם קרובה אצל 

 בנו, כמו שנתבאר בסימן ר"י. 

 

 
 
 סעיף כז 27

ת מאתים. ילדה אמר: אם תלד אשתי זכר יטול מנה ואם נקבה מאתים, וילדה זכר, נוטל מנה. ילדה נקבה, נוטל

זכר ונקבה, הזכר נוטל מנה והנקבה ק"ק. ילדה טומטום ואנדרוגינוס, נוטל בפחות שבשניהם. ואם נקרע ואחר 

 כך נמצא זכר, יטול מנה.
 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 21 מתנת שכיב מרע סימן רנג | לשון המועיל לשכיב מרע | מכון תורת המשפט

 

וכ"כ הטור שם כיון שמחייב עצמו ליתן לו מנה ומשעבד לו נכסיו  גידמהרב ה -לך כך לא מקרי קנין דברי' ועיקר 

 ג.באה" – ואסמכת' נמי ליכא אלא ככל מתנה שהוא מתנה על תנאי וכו' ואם יתקיים התנאי יתקיים המתנה

כרשב"ג מוקי למתניתין ד שו"ע. – ילדה טומטום ואנדרוגינוס, נוטל בפחות שבשניהם - שם גמ'מ רמב"ם

 המגיד.הרב  –א דאמר אין קדוש' חלה עליהן ולית הלכתא כותיה וכו' ופשוט הו

 ע.שו" – ם נקרע ואחר כך נמצא זכר, יטול מנהוא -טור בשם רא"ש 

 28סעיף כח

אמר: אם תלד אשתי זכר ינתן לו שני שלישי ממונו ולאחי השליש ואם  -טור בשם תשובת רא"ש 
תלד נקבה ינתן לה שליש ממונו ולאחי שני שלישים, וילדה זכר ונקבה, נתבטלה המתנה 

וביאר שם כיון שלא נתקיים אחד מהתנאים  שו"ע. – וחזר הדבר לדין תורה והכל לבןשנתן לאחיו 

 .ה"גבא – ההתנה כי הוא התנה על זכר לבד ועל נקבה לבד ועל זכר נקבה לא התנש

 29סעיף כט

 [ת"ח וכד'/'נכסי לטוביה'ספק בזהות המקבל ]

שכיב מרע שאמר: נכסי לטוביה, ומת, ובא אחד ששמו  - לקמיה דר' יוחנן מעשהפה: כתובות רמב"ם 
  סמ"ע סימן רנג שו"ע. –טוביה, אינו נוטלן.  רבואם הוחזק שמו  טוביה ואמר: אני הוא, נוטלן

דאמרינן  רמ"א. – יש טוביה אחר שראוי להסתפק בו, אין ממתינין לו ואפילו אם - שם סי' טרא"ש טור 

מדהקדים נפשו, שמע מינה שהוא ברור לו שכונתו היתה אליו, ולא חיישינן לרמאי שיקדים נפשו לבוא, דהא צריך להיות 
בריש אחר אחריו ויברר שדעתו היתה קרובה אליו יותר ויוציאנו מידו, וזהו דומה למ"ש הטור והמחבר  מרתת שמא יבוא

 :ע"סמבשנים דמנצי אארבא דאמרינן כל דאלים גבר ומטעם שכתבתי ]שם סק"ב[,  סימן קל"ט

וקורא אותו בשמו,  ש"י שם.ר – פירוש רגיל אצלוגס בו ואם היה השכיב מרע  - שם ד"ה דגיס ביהרש"י גמ' ו
 שו"ע. – נוטלן.

באו שנים לתבוע וכל אחד מהם הוחזק שמו טוביה, אם היה  - ד"ה ת"חכתובות פ"ה ע"ב י רש"גמ' שם 
[ יהיב טעמא משום דאדם מצדיק ברש"י, כתובות פ"ה ע"ב ד"ה ת"ח] שו"ע. – ת"ח קודם ,אחד מהם ת"ח

 עשיו בשעת מיתה ומצוה יותר גדולה היא להנות תלמיד חכם מנכסיו:מ

כ"כ לפי מ"ש הטעם דת"ח  א.רמ" – ובה על שכינו או קרובו ששמו כךאא"כ ידוע שדעתו יותר קר -טור 

קרובה לתלמיד חכם אבל לפי' רש"י דמסתמא אדם מצדיק מעשיו וכולי נלע"ד דאפי' ידוע  יותרקודם דמסתמא דעתו 
 ג.באה" – שדעתו קרובה יותר על שכינו או קרובו ת"ח קודם

אין בהם ת"ח, והיה אחד מהן שכן או קרוב, הוא  -ם ד"ה שודא דדייני שרש"י  שודא דדייני וכמו שפי'גמ' שם 
  ועיין לעיל סי' רמ סעי' ג ע.שו" – קודם. היה אחד שכן ואחד קרוב, שכן קודם.
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אמר: אם תלד אשתי זכר ינתן לו שני שלישי ממונו ולאחי השליש ואם תלד נקבה ינתן לה שליש ממונו ולאחי 

 זכר ונקבה, נתבטלה המתנה שנתן לאחיו וחזר הדבר לדין תורה והכל לבן. שני שלישים, וילדה
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)ואפילו אם יש טוביה אחר  שכיב מרע שאמר: נכסי לטוביה, ומת, ובא אחד ששמו טוביה ואמר: אני הוא, נוטלן

יה השכיב מרע גס בו ואם הוחזק שמו רב טוביה, אינו נוטלן. ואם ה שראוי להסתפק בו, אין ממתינין לו( )טור(.

וקורא אותו בשמו, נוטלן. באו שנים לתבוע וכל אחד מהם הוחזק שמו טוביה, אם היה אחד מהם ת"ח, ת"ח 

אין בהם ת"ח, והיה אחד מהן שכן או  )אא"כ ידוע שדעתו יותר קרובה על שכינו או קרובו ששמו כך( )טור(. קודם.

ודם. שניהם קרובים או שניהם שכנים או שניהם תלמידי קרוב, הוא קודם. היה אחד שכן ואחד קרוב, שכן ק

)והאי  חכמים, יעשו הדיינים כמו שיראה להם, כל מי שדעתם נוטה שעל זה אמר נותנים לו. וכן אם היו רבים.
שכן, לא בשכן הדר אצלו, אלא בשכן חבירו הרגיל אצלו במשא ומתן( )טור(. והא דאומדין דעת הנותן היינו דוקא בנותן 

מתנה, אבל אם אמר שחייב לטוביה ובאו שנים שוין, יחלוקו ביחד, דהא ליכא אומדנא מאחר שחייב להן )ר"ן פ' להם 
 הכותב(. 

 

 
 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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וע"ז . רמ"א – והאי שכן, לא בשכן הדר אצלו, אלא בשכן חבירו הרגיל אצלו במשא ומתן -רא"ש שם 

 טוב שכן קרוב מאח רחוקב אמר הכתו

 שודא דדייני[שקול ] ספק

יעשו הדיינים כמו  שניהם קרובים או שניהם שכנים או שניהם תלמידי חכמים - שםגמ'  .א
  שו"ע. – וכן אם היו רביםכל מי שדעתם נוטה שעל זה אמר נותנים לו.  שיראה להם

הא דאומדין דעת הנותן היינו דוקא בנותן להם  -מו  ד"מ פי"א ה"זב"ב  תוספתא כתובות מד. ר"ן .ב
דהא ליכא אומדנא מאחר  לטוביה ובאו שנים שוין, יחלוקו ביחד, שחייבאם אמר  אבל, מתנה

 ר"תבשם שם "ן ועי' בר וביאר שם שאדם מצוי ללות או לקבל פקדון ממי שאינו רגיל אצלו רמ"א. –שחייב להן 

 היינו מה שירצה הדיין יעשה.אר שודא דדייני יבועל עיקר הדין חולק ש

 30עיף לס

 ברו מנכסיולא לק/דוצווה שלא להספי

כי ההספד אינו אלא משום כבוד  שו"ע. – שכיב מרע שצוה ואמר: אל תספדוהו, אין סופדין אותו -שו"ע 

 י'.מ סעי' "ד סימן שדיומבואר בכ דהמת וקרוביו, והרי מחל על כבודו, ומצוה לקיים דברי המת

 ע.שו" –אמר: אל תקברוהו מנכסיו, אין שומעין לו, אלא כופין את היורשים לקברו מנכסיו -שו"ע 

ה להלין המת ולא יקברוהו, ואף אם תאמר שכונתו היתה שמנכסיו לא יקברוהו אלא מן הצדקה ומשל דלאו כל כמיני
מבואר וכציבור, בזה אמרו לאו כל כמיניה להעשיר את בניו ולהטיל נפשו על הציבור, וכ"ש באמרו שיספדוהו מהצדקה, 

 ב.ח סעי' בסימן שמ ביו"ד

 31סעיף לא

 חיוב קבורה על היורשים

ושייר מעט  דרישה - אף אם הם מתנת שכ"ממי שנתן מממונו מתנות הרבה  -טור בשם רא"ש בתשובה 
ן וקוברין שהן במקום אביהן והנכסים שירשו שם אביהן עליה ע.שו" – ברוליורשיו, היורשים חייבים לקו

 עסמ" – אותו משלו

ואם לא שייר כלום בנכסים יש לעיין אם המקבל מתנת שכ"מ חייב לקוברו בק"ו  -רבי עקיבא איגר 
 ס"ק ל"ב ובמנחת יעקב בתשו' סי' ח': אה"ע סי' צ"געיין ב"ש מיורשים 

 'מנה לפלוני בני ולא יירש ומנה לפלוני בני ויירש'

והיו לו נכסים הרבה, ואין מי שאמר: מנה לפלוני בני ולא יירש ומנה לפלוני בני ויירש,  -טור בשם תשובת רא"ש 
 רמ"א. –לו רק אלו השני בנים, השני יורש הכל ואין לראשון רק המנה שנתן לו 

ולא אמרינן מדאמר ומנה לפלוני בני ויירש ולא אמר סתם תנו מנה לפלוני והשאר יירש  - סמ"ע
]דבן זה לא יטול אלא מנה דמשמע דהשני יטול הכל[ ואמר הכל, שמע מינה דחזר ממה שאמר ראשונה 

ה בו השני כיורש שחולק עם שאר יורשים שהשני לא יעדיף מהראשון אלא במנה, ויירש דקאמר רצה לומר המותר יהי
 .הדומים לו, קמ"ל דלא

 32עיף לבס
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שכיב מרע שצוה ואמר: אל תספדוהו, אין סופדין אותו. אמר: אל תקברוהו מנכסיו, אין שומעין לו, אלא כופין 

 את היורשים לקברו מנכסיו.
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מי שאמר: מנה לפלוני בני ולא יירש  שנתן מממונו מתנות הרבה ושייר מעט ליורשיו, היורשים חייבים לקוברו. מי
ומנה לפלוני בני ויירש, והיו לו נכסים הרבה, ואין לו רק אלו השני בנים, השני יורש הכל ואין לראשון רק המנה שנתן לו 

 )טור בשם ת' הרא"ש סוף כלל פ"ב(. 
 

 
 סעיף לב 32

 טרי צוואה העולים בערכאות של גוים, כשרים.ש



 דיינות
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 ערכאותב צוואות העולים

 ע.שו" –שטרי צוואה העולים בערכאות של גוים, כשרים.  -]כלל י"ח סי' ב'[, טור בשם תשובת רא"ש 
שטרא ראיה בעלמא הוא וכשר בשל ערכאות, אבל מתנת שכיב מרע במקצת ולא ציוה מחמת מיתה ולא היה בו קנין, ד

ומקור דין זה ששטר קנין של גוים  ש שם.רא" – אז נקנה הכל במסירת השטר, ושטר ]קנין[ דידהו חספא בעלמא הוא.
 ,עסמ" – לעיל סימן ס"ח ע"שרי ראיה שלהן כשרים, נתבאר בטור ובדברי המחבר פסולים ושט

נראה דבזמן הזה אין רגילין לא בדיני ישראל ולא בערכאות של גוים לקנות בשטר לא  -רא"ש שם 
היינו שכתוב בו שדי נתונה או מכורה לך ומוסר שטר ליד הלוקח או המקבל, קנין  במכר ולא במתנה, דשטר

ובזה אין אנו רגילין בזמן הזה, אלא מקיימין המקח או המתנה באחד מהקנינים דשייכא בהו, וכותבין בשטר לראיה, 

  ע טור.סמ" –. עכ"לכולן כשרין בערכאות של גוים,  הילכך

הר"ן ]קדושין י' ע"א מדפי . והוא מדברי שטרי דידן שטרי קנין הןפסק ד המחבר סעיף ג' בסימן קצ"א -סמ"ע 

בשם הרא"ש כאן דבזמנו לא היו  שכתבטור ]סעיף ג'[ ודלא כוכתב טעמא כיון דמזכיר בהם לשון מכירה, ע"ש.  רי"ף[,ה

נראה דמשו"ה קיצר המחבר כאן ולא העתיק כל דברי תשובת הרא"ש הנ"ל נוהגים לקנות בשטר, 
ולא כתב אלא הא דשטרי צואה העולים בערכאות של גוים כשרים, דזהו נמי לדידן כשר כיון דדבריו ככתובים וכמסורים 

משא"כ בשטרי מתנת בריא. ולא כעיר שושן דהעתיק כאן כל לשון  דמי והשטר צואה כותבים אח"כ לראיה בעלמא,
 תשובת הרא"ש דבזמן הזה אין קונין בשטרות כלל, ולעיל בסימן קצ"א סעיף ג' סתם וכתב דבזמן הזה קונים בשטרות:

 33לג סעיף

 לםשהמקבל לא היה בעוכ

מי שאמר: נכסי לבני שמעון הזכרים אם יהיו לו ואם לא יהיו לו  -ב"י בשם רשב"א בתשובה ד"מ נ 
ר פטירת המצוה היו בנים זכרים יהיו לבני נפתלי הזכרים, וירדו מיד בני נפתלי לנכסים, ואח

ביאר שם ששמעון הי' קרובו ממשפחת האב ונפתלי ממשפחת האם ולשמעון  שו"ע. –לשמעון, לא זכו במתנה זו 

 לא היו לו בנים זכרים ולנפתלי היה לו בנים זכרים

וביאר שם דבני שמעון לא זכו דאין אדם מקנה  ע.שו" – לא אלו ולא אלו, אלא הנכסים חוזרים ליורש. -שם 

לדבר שלא בא לעולם ובני נפתלי ג"כ לא זכו שהרי לא נתן להם אלא אם לא יהיו בנים זכרים לשמעון והנה נולדו לו וכו' 
 ר שלא בא לעולםואע"פ שלא היו באותה שעה בעולם אין כלום דאדם מתנה בדב

 'איזה בית שירצה הן עליונים הן תחתונים'

מי שנתן לחבירו לדור בבית אחד מבתים שלו, וכתב שהמקבל  - שם בתשובה ד"מב"י בשם רשב"א 
יוכל לברר איזה בית שירצה הן מבתים התחתונים הן מבתים העליונים, יוכל לברר אף 

 רמ"א. –מבתים האמצעים, שלא כתב לו רק ליפות כחו 

אם כתבו העדים כל הצוואה ביחד, ובא אחד ממקבלי מתנות ובקש שיכתבו  -שם  ד"מתשובת רמב"ן 
ואם רוצים מעידים  לו צוואתו לבד, אם רוצים העדים יכולין לעשות אבל אינן מחייבים.

מבואר שם דלא לגוביינא קאי דהרי ג עי' סי' מא סלעיל  פולכ רמ"א. –לפני בית דין והן מפרסמין זכותו 

 ועי' סי' רנה סהיתומים יכולים לומר פרענו וע' 

 ['ראוי' תנחשבאם ]מ מתנת שכ"בה מגביית כתו/ירושת הבעל

האב שציוה לתת מתנה לבנו לאחר ב' או ג' שנים כו' מקרי ראוי, ואין  - סעיף ב'סימן ק'  אה"ע רמ"א
 אשת הבן גובאת כתובתה מזה. 

עדיין מקרי  גבהמ"מ מאחר שלא ליתן מתנה לבנו  סתםאפילו ציוה  - )סקי"ג(חלקת מחוקק  .א
 .דכן מבואר להדיא בתשובת תרומת הדשן סי' ש"ן"פ בקצוה"ח וכ "ח.קצוה-י ראו
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מי שאמר: נכסי לבני שמעון הזכרים אם יהיו לו ואם לא יהיו לו יהיו לבני נפתלי הזכרים, וירדו מיד בני נפתלי 

לנכסים, ואחר פטירת המצוה היו בנים זכרים לשמעון, לא זכו במתנה זו לא אלו ולא אלו, אלא הנכסים חוזרים 

הגה: מי שנתן לחבירו לדור בבית אחד מבתים שלו, וכתב שהמקבל יוכל לברר איזה בית שירצה הן מבתים  .ליורש
התחתונים הן מבתים העליונים, יוכל לברר אף מבתים האמצעים, שלא כתב לו רק ליפות כחו )ב"י בשם הרשב"א(. אם 

צוואתו לבד, אם רוצים העדים יכולין לעשות  כתבו העדים כל הצוואה ביחד, ובא אחד ממקבלי מתנות ובקש שיכתבו לו
 אבל אינן מחייבים. ואם רוצים מעידים לפני בית דין והן מפרסמין זכותו )תשובת רמב"ן סימן פ"ג(.
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 | קנין בשבת למתנת שכ"מ מתנת שכיב מרע סימן רנד

 1סעיף א

 כשנתן כל נכסיו

אף על פי שמתנת שכיב מרע אינה צריכה קנין, אם  -שמא תטרוף דעתו עליו  מימרא דרבי לויקנו: ב"ב 
  .שו"ע – בקש שיקנו ממנו קונים, אפילו בשבת

 ן.והיינו בנותן כל נכסיו דאין צריך קני שו"ע. – שזה הקנין אינו צריךכיוון  –טור בשם רמב"ם  .א
כגון שכותב כל נכסיו ומפרש שלא יחזור אפילו אם יש נפקותא בקנין,  - ב"ב פ"ט סי' לושם רא"ש  טור .ב

הוא נותן ואיכא למיחש לטירוף  וביאר שם כיון שנתן כל נכסיו מדאג' מיתה י"אשו"ע ב – קונים בשבת. בו אם יעמוד

 הדעת אם לא יעשו כדבריו

 כשנתן מקצת נכסיו

אף על פי שנראה  אפילו מתנה במקצת דצריכה קנין, -ד"ה קונין שם  ס'תוב"ב קנו: ד"ה קונין  רשב"ם .א

 .י"אב רמ"א –הואיל ואינו )נותן( כלום, אפילו הכי קונים ממנו בשבת שאינו נותן מדאגת מיתה, 
מההוא ש"מ דכתיב לה גיטא לדביתהו וכו' והיכא קא קניא ליה הא אקנייה רשות  מגיטין עז:ביאו ראיה ה תוס' שםו

 דאין מגרשין בשבת אלא בשכיב מרע הקילו בתוספתא דביצהבשבת אסור ועוד והתניא 
 .בי"א רמ"א – חולקים –שם טור בשם רא"ש  .ב

                                                           
 סעיף א 1

אף על פי שמתנת שכיב מרע אינה צריכה קנין, אם בקש שיקנו ממנו קונים, אפילו בשבת, שזה הקנין אינו 

יש נפקותא בקנין, כגון שכותב כל נכסיו ומפרש שלא יחזור בו אם יעמוד, קונים צריך. וי"א שאפילו אם 

הגה: וי"א דאפילו מתנה במקצת דצריכה קנין, אף על פי שנראה שאינו נותן מדאגת מיתה, הואיל ואינו )נותן(  בשבת.
 ש(.כלום, אפילו הכי קונים ממנו בשבת )רשב"ם פרק מי שמת(. ויש חולקים בזה )טור בשם הרא"

 
 

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

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

