
 דיני שכיב מרע ג'
גדר שכיב מרע ומצווה מחמת מיתה

מצווה מחמת מיתה
שסבור  דעתו  תיטרף  שלא  כדי  קנין,  איזה  שיעשה  מבלי  מיתה  לאחר  קיימים  שדבריו  מרע  שכיב  מתנת  חז"ל  תיקנו  כאמור, 
שימות ולא יקיימו דבריו ויבוא לידי סכנה1. חז"ל תיקנו כן כאשר יש אומדנא מוכחת שנותן מדאגת מיתה, דהיינו אם חילק כל 
נכסיו ולא שייר לעצמו מנכסיו, שבזה מוכח שמחלק נכסיו מחשש מיתה וחל הקנין בדיבורו לאחר מיתה, אבל אם שייר מנכסיו 

לא מוכח שמחלק מחשש שימות ולא תיקנו שדבריו קיימים, ולכן לא קנה המקבל מבלי שיקנה לו במתנת בריא2. 

ההבדל בין מתנת שכיב מרע בכולו או במקצת הוא כשלא הזכיר החולי, שדנים על דבריו מפני האומדנא שמחלק כל נכסיו, אבל 
אם פירש שמצווה כן מחמת החולי שחושש שימות3, או אפילו לא פירש להדיא שמצווה 
מיתתו,  על  שמתאונן  כגון  שימות,  שחושש  נותן  שהוא  מדבריו  מוכח  אבל  החולי  מחמת 

אפילו חילק רק מקצת נכסיו זכה המקבל לאחר מיתת המצווה4.

מקצת נכסיו
ויש שכתבו  יש שכתבו שאם שייר אפילו כל שהוא מנכסיו לא קנה במתנת שכיב מרע5, 
שרק אם השאיר כדי פרנסתו מחשב שיור6, ולדעה זו דנו הפוסקים כמה נחשב כדי פרנסתו, 
וכן דנו האם מה שחייב  האם יש הבדל בין מי שפרנסתו מעבודת הקרקע או מטלטלין7, 

לאחרים כנגד מה ששייר נחשב שיור8. 

גדר שכיב מרע
לכל  כבריא  הוא  בראשו  החושש  או  הפיסח  או  הגידם  או  הסומא  כגון  אחד  באבר  החולה 

דבריו הואיל ולא התפשטה חולשתו בכל הגוף9.

כתב הרמב"ם10 שאם התפשטה מחלתו בכל הגוף עד שאינו יכול להלך על רגליו בשוק, והרי הוא נופל על המטה, דינו כשכיב 
מרע11, וכתב הרא"ש כשנפל למשכב עד שלושה ימים דינו כשכיב מרע, ולאחר מכן דינו כמצווה מחמת מיתה, וכן אם קפץ עליו 

החולי אפילו תוך ג' ימים דינו כמצווה מחמת מיתה12. 

הרמב"ם אינו מבדיל בין לפני או אחר שלושה ימים, ונחלקו בדעתו, יש שכתב כשנופל על המיטה אפילו תוך שלושה ימים דינו 
כמצווה מחמת מיתה, וכשאינו יכול לצאת לחוץ על משענתו בשוק וצריך להיותכלוא בבית אע"פ שאינו מושכב במטה מיקרי 

שכיב מרע13, ויש שכתב שגם אם הוא מושכב במיטה דינו כשכיב מרע14. 

מלבד המסוכן שקפץ עליו החולי והכביד עליו חליו, אף הנידון למיתה דינו כמפרש מחמת מיתה15, ויש שכתב שה"ה המפרש 
לים או יוצא בשיירא16, אבל יש שכתבו שדין זה נאמר רק במי שאמר כתבו גט לאשתי שנותנים לה הגט אע"פ שלא אמר תנו, 

אבל המפרש ויוצא בשיירא אפילו חילקו נכסיהם לא תיקנו שיהיו דבריהם ככתובים ומסורים17.

מחלה מסוכנת 
נראה שכל סוג חולי שלדעת הרופאים הוא חולה מסוכן, אע"פ שהולך על רגליו, דינו כקפץ עליו חולי שדינו כמצווה מחמת 

מיתה, שהרי נראה לעין שחייו בסכנה, ולכן קניינו קיים אפילו חילק רק מקצת נכסיו18.

שכיב מרע שהבריא 
שכיב מרע שהחלים ממחלתו לגמרי, מתנתו בטילה מאליה, אפילו לא חזר בו בפירוש, שכיון שחילק כל נכסיו אין ספק שלא 
עשה הקנין על דעת שיצטרך לבריות19, ורצונו היה שהקנין יתבטל אם לא ימות20, לפיכך אם מת לאחר שהבריא, המתנה בטילה, 

אפילו אם התנה שיהיה הקנין תקף אף אם יבריא ממחלתו21 אא"כ התחייב על זה בקנין22.

שמתנת שכיב תקף אם מת מהחולי שמחמתו חילק נכסיו, אבל אם הלך מחולי לחולי ומת, אומדים ע"פ הרופאים האם מת מה
מחלה שבה ציווה ליתן23, ואם יש ספק, הנכסים בחזקת היורשים24, ויש שכתב שאם לא אמר בפירוש 'אם אמות מחולי זה' דבריו 

קיימים אפילו אם הלך מחולי לחולי25. 

 

4  ר"נ  סעיף ז'.
5  סי ר"נ סעיף ד' כשיטת הרי"ף ב"ב פרק ט' דף ע' א' מדפי הרי"ף, וביאר הסמ"ע ס"ק ט"ז דלפעמים יכול להשתכר ממנו עד כדי פרנסתו.

6  רמ"א שם כשיטת הרא"ש שם סי' כ"ו.
7  ראה רא"ש שם דבקרקע כדי פרנסתו ופרנסת בני ביתו, ובמטלטלין או רבית כדי שיוכל הוא עצמו להתפרנס מהריוח, ועיין סמ"ע ס"ק י"ז וטו"ז 

שם.  וע"ע ערוך השולחן סעיף ט'.
8  נתיבות ס"ק ט', והעלה שזה תלוי במחלוקת הרי"ף והרא"ש הנ"ל, עיי"ש.
9  רמב"ם הל' זכייה פרק ח' הל' א' ב', סי' ר"נ סעיף ה', וסמ"ע שם ס"ק י"ח.

10  שם, וכן המחבר שם.
11  ע"פ הרמב"ם שם.

12  רא"ש ב"ב ב"ב פרק ט' סי' י"ח, רמ"א סעיף ה'.
13  דרישה ס"ק ח' לפי הבנת הטור בשיטת הרמב"ם.

14  הרב המגיד, ועיין ב"י ר"נ סעיף ח'.
15  רא"ש ב"ב פרק ט' סי' י"ח הובא בטור וסמ"ע ס"ק כ"ב. 

16  רמב"ם שם הל' כ"ד, ע"פ גיטין ס"ו א' בגט, סי' ר"נ סעיף ח', וכתב בסמ"ע ס"ק כ"ב מנמוקי יוסף ב"ב ס"ט בדפי הרי"ף, דזה מפני שדעתם להשתקע 
דלכן אם חזרו אפילו נתנו במקצת ובקנין חוזרים ממתנתם, ועיין בנתיבות ס"ק י"ב. אכן ברשב"א גיטין שם כתב הטעם שמפני שטרודים יש לחוש שמא תיטרף 

דעתם.
17  רא"ש הנ"ל, וטור סעי' י"ג בשמו, דלא שייך בהם חשש טירוף.

18  ראה הערה 2 ששכיב מרע שמחלק כל נכסיו האומדנא מוכח שסבור שמת )אבל באמת אינו מסוכן בחייו( ומפני שחששו שיטרף דעתו ויבוא לידי 
סכנה תיקנו מתנת שכיב מרע, אבל כשברור שחייו בסכנה במצווה בוודאי שמחלק נכסיו מחמת חשש שימות ואזי בוודאי שקיים החשש שיטרף דעתו וקניינו 

קיים אפילו מחלק מקצת נכסיו.
19  רשב"ם קמ"ו ב' ד"ה שייר.

20  ר"נ סעיף ב', ע"פ ב"ב קנ"א ב' וגיטין ע"ב ב', וראה שם פרטי הדין באם הלך בשוק עם או בלי משענתו, ועיין בשו"ת מהר"י מינץ סי' מ"ז האם יש 
עדיין משום מצוה לקיים דברי המת

21  רמ"א שם ע"פ שו"ת רשב"א ח"א סי' תתקע"ה.
22  רמ"א שם משו"ת ריב"ש סי' ר"ז, אכן עיין בגר"א ס"ק ז' שתמה מגמ' ב"ב הנ"ל. 

23  ר"נ סעיף ב'.
24  כנה"ג ר"נ הגה"ט כ"ה מכמה פוסקים.

25  חידושי רמב"ן גיטין ע"ב ב' ד"ה גיטו, )הובא בחי' רעק"א ר"נ סעיף ב'(, וכתב שכן דעת רש"י ור"ח.

- אנא! עזור לי! 

בפרק  עמד  הוא 

מקדש  ה'איש 

ידע  את בתו' ולא 

להשית  הכיצד 

עצות בנפשו.

קושייתא אלימתא עמדה בדרכו... 'כסף מנלן?'...

כי באו מים עד נפש. 

את כל חסכונותיו בזבז כבר על נישואי חמשת ילדיו 

רב  בקושי  לו  מספיקה  הדלה  משכורתו  הקודמים. 

לכלכל לחם וחלב לפיות בני ביתו. הוא לא ידע כיצד 

להמשיך הלאה...

בצר לו, הוא פנה אל אחיו הצעיר. לא שמזלו של אחיו 

ששפר עליו בהרבה... אך בכל אופן, הוא אוחז לפני ני

והחסכונות  הפרוטה  הדברים  ומטבע  ילדיו,  שואי 

עדיין מצויים בכיסו.

לא  יעמיד את אחיו במצב  הוא  ידע שבבקשתו  הוא 

נעים ולא פשוט. 

מי כאחיו  בחנינתו. מאידך,  יכמרו  מצד אחד, רחמיו 

מכיר טוב את מצבו בכי הרע... מדוע שיסכים להלוות 

שלו את מעט המעות שיש בידו??? מי יערוב לו שהכ

סף יחזור אי פעם לידו??? 

- קופת 'עזר נישואין' של קהילתנו הקדושה עדיין לא 

העבירה לידי את סך ההלואה שזכאי אני לה לחתונת 

בתי שתחי'.

שישי,  ילד  של  בחתונה  מלווים  הם  ידיעתי,  למיטב 

ההלואה,  את  כשאקבל  מיד   .$25,000  - כ  של  סכום 

אפרע את החוב!

ידע, כי מכיון שלא פרע להם את ההלואה  ולא   ---

על החתונה השלישית והרביעית וכו', שוב אינו זכאי 

להלואה מהם...

הוא  מנגד.  לעמוד  האוהב  האח  היה  יכול  לא  ואכן, 

מכניסין  שאין  מקום  ביתו,  וחורי  מחבואי  מכל  שלף 

שם חמץ, את חסכונותיו וצרורות כספו.

שלא  כמובן  ונחתם.  נכתב  הלוה  ידי  בחתימת  שטר 

פסחו הם על סעיף מפורש האומר ברורות:

פירעון הלואה זו יהיה מההלואה שתינתן ללוה הנ"ל 

מקופת עזר נישואין של קהילת הקודש ד'שלאמנא.

ש--- ולא ידע המלוה שבסעיף זה הזמין צרות לעצ

מו...

... 

חולה במחלה 
ממארת שלא 

מושכב במיטה, 
שחילק בדיבור 

מקצת נכסיו, 
האם קניינו קיים.

דיני ירושה 
  )כ'(

הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
ויקהל-פקודי| תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן

ו " ר ן  ו י ל ג    | א    " ט י ל ש ן  ה א ק ם  י י ח ב  ר ה ת  ו א י ש נ ב    | ם    י י ח ץ  ע ה  א ר ו ה ת  י ב י  " ע ל  " ו י

מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה גליון ר"ד ליד הערה 7. ]2[ סי' ר"נ סעיף ד', וראה סמ"ע ר"נ ס"ק כ"א שאם לא נתן כל נכסיו מוכח שאינו נותן מחמת מיתה אבל 

נשתדפה 
שדהו

הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

יוסי )ילד בן 12 שנים( ראה את חבירו משחק 
שישאיל  ממנו  ביקש  הוא  כלשהוא.  במשחק 
משחקו  בעת  הסכים.  והלה  המשחק  את  לו 

של יוסי נשבר חלק מהמשחק.

שאלה: הם פנו אלי, המחנך שלהם, לברר אם יוסי חייב. האם יש מקום לחייבו משום 'חינוך'?

:תשובה בפתרון שאלה זו יש לדון משני פנים. האחד, מה דינו של קטן שמסר פקדונו או השש
איל רכושו לאחרים )זאת בהנחה שהפיקדון אכן שייך אל הקטן, עיין סימן ע"ר סעיף ב'(. ועוד 

יש לדון, מה דין הקטן שקיבל פיקדון או שאל מאחרים.

דהתורה  אומרים  יש  לשמור.  פיקדון  שמסר  קטן  בדין  הפוסקים  נחלקו  ראשון.  ראשון  על 
ויש שחייבו את  יתן, למעט קטן שמסר פיקדון שאין לשומר חיובי שמירה.  כי  'איש'  אמרה: 
השומר שקיבל פיקדון מהקטן )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן צ"ו סעיף א' וסימן ש"ב סעיף 

ב'(. 

אמנם, דעת כמה מהפוסקים שכל הנ"ל הוא דוקא במסר חפץ ל'שמירה'. אך קטן אין לו דעת 
'להשאיל' חפציו לאחרים ולהרשותם להשתמש בהם, והמשתמש בהם הוי 'שואל שלא מדעת' 
שדינו כ'גזלן' )ראה סימן רצ"ב סעיף א' וסימן שנ"ט סעיף ה'(. אשר על כן, אף במתה מחמת 
מלאכה, שבכל 'שואל' פטור על כך )ראה סימן ש"מ סעיף א'(, בשואל מהקטן יתחייב כדין 'גזלן' 
שחייב בכל גוונא )מנחת חינוך מצוה ס' סק"י, אמרי בינה - טוען ונטען סימן ל"ח וחזון איש - 

אבן העזר סימן ע"ד אות י"ח ד"ה 'בקצה"ח'(. 

)עיין אגרות  'גזלן'  ייחשב  ננקוט שדעת הקטן מועילה לכל הפחות שהמשתמש לא  ואף אם 
משה - אורח חיים חלק ב' סימן ק"ז ונחל יצחק סימן צ"ו. וראה עונג יו"ט סימן קי"א(, אך בודאי 

שאין דעתו יכולה לוותר ולמחול על 'מתה מחמת מלאכה'.

שנים  משש  למעלה  )שהוא  פעוטות  לעונת  שהגיע  שכל  שכתבו  מהפוסקים  יש  מקום,  מכל 
ויודע בטיב משא ומתן( שתקנו חכמים שמקחו מקח וממכרו ממכר ומתנתו קיימת במטלטלין 

ש)ראה סימן רל"ה סעיף א'(, בכלל תקנה זו שאם השאיל אין כאן משום 'שואל שלא מדעת' ופ
טור ה'שואל' במתה מחמת מלאכה )מנחת חינוך ואמרי בינה הנ"ל. אמנם, עיין גידולי שמואל 
ב"מ צ"ו ע"ב מה שהעיר בכך דלהטעם שכתבו הראשונים לפטור את השואל במתה מחמת 

מלאכה שהוא משום פשיעת המשאיל, לא שייך לומר זאת בקטן גם בהגיע לעונת פעוטות(. 

]אלא שיש לעיין להשיטות  שלא תקנו חכמים אלא לקטן שאין לו אב, אך ביש לו אב לא תיקנו 
לו כיון שאביו דואג למחסורו ואין חוששין לחייו )דרכי משה סימן רל"ה סק"ב הובא בנתיבות 

שם סק"י( - אם כן קטן שיש לו אב שהשאיל צ"ע אם יהיה 'שואל שלא מדעת'.[

כל הנ"ל אמור לגבי המשאיל הקטן, ועתה נבוא לדבר מעניין ה'שואל' הקטן. בודאי שאין לו 
דין 'שומר' ואינו מתחייב במאומה. ואף שקטן שהזיק שראוי לו שישלם כשיגדיל )עיין שלחן 
ערוך - אורח חיים, סימן שמ"ג ובפתחי תשובה - חושן משפט סימן שמ"ט סק"ב(, פשיטא שכל 
זה אמור כשעשה מעשה היזק, אך לא כנידון דידן שנשבר לו בעת משחק )עיין פתחי חושן - 
שאלה פרק א' הערה ל"ד(. וכל שכן כאשר הוא 'מתה מחמת מלאכה' שאף בגדול פטור על כך, 

שאין מצות 'חינוך' לחייבו לשלם.

- למען הסדר הטוב, חושבני שפירעון ההלואה יהיה ישר ממשכורתי. בכל חודש 

תנכה סך כך וכך עבור תשלום ההלואה.

זכה שלום למה שלא רבים זכו... מעביד נדיב העומד לימינו בחפץ לב בכל עת מצוא.

$10,000 לצורך שיפוץ ביתו, פנה שלום למעבידו שהש  גם עתה כשנזקק להלואה של

לוה לו את הסך הנצרך לו בתשואות חן.

- לא צריך - באה תשובת המעביד - אני סומך עליך ויודע שבעל יכולת אתה. אם לא 

מה לנכות  מה  לשם  רעייתך.  של  ממשכורתה  החוב  את  שתפרע  הרי  שממשכורתך, 

משכורת שלך?

- הרי מילתי אמורה. עשה זאת למען הסדר הטוב...

וכך נכנס לו הסעיף הבא בשטר ההלואה:

ינכה מסך משכורתו של הלוה בכל חודש סך $1,000 למשך עשרה חודשים  המלוה 

לשם פירעון ההלואה.

שלא לעולם חוסן... חודשיים לאחר ההלואה, פוטר שלום ממקום עבודתו. קשיים כל

כליים שפקדו את החברה אילצו את המעביד לפגוע במי שהיה כל כך קרוב אליו.

...
פסק המחבר )חושן משפט, סימן קי"ז סעיף א'(:

העושה שדהו אפותיקי לבעל חוב וכו' ושטפה נהר - הרי זה גובה משאר נכסים וטורף 

אותם. ואם התנה עמו שלא יהא לו פירעון אלא מזו, אינו גובה משאר נכסים.

דהיינו, גם כאשר שיעבד קרקע מסויימת לבעל חובו שיגבה ממנה את חובו ונאבדה 

ממנו שדה זו, חייב לפרוע לו ממקומות אחרים.

זולת אם התנו במפורש 'לא יהא לך פירעון אלא מזו', אזי נפטר לפרוע את חובו אם 

נאבדה ממנו קרקע זו.

והנה כתב הרמ"א )יורה דעה סימן רנ"ז סעיף ה'( אודות מי שהלוה לעני מעות על דעת 

שיפריש עליו המלוה את מעשרותיו מפירותיו, ויטול את המעשרות לפירעון החוב. 

אם אחר כך העשיר העני ושוב אי אפשר להפריש עליו מעשרות שהרי עשיר הוא, 

פטור אותו עני שהעשיר מלפרוע את חובו.

והקשו האחרונים מדוע פטור אותו העני מלפרוע את חובו? הן לא התנו בהדיא שלא 

יהא פירעון החוב אלא ממעות המעשר?! מה שונה דינו מכל 'אפותיקי' שכבר נתבאר 

לעיל שאם לא התנו זאת במפורש, חייב הלוה לפרוע משאר נכסיו?

ותירץ בשער המשפט )סימן קי"ז( שאין שני הנידונים שווים. דין של 'אפותיקי' היינו, 

יפרע אלא  כן, כל שלא התנה שלא  לו. על  יפרע  זו לעירבון אם לא  שנותן לו שדה 

משדה זו, בודאי דעת שניהם היתה שיפרע מכל מה שימצא בידו.

מה שאין כן, כאשר ייחד לו את המעשרות ל'פירעון', אזי מעולם לא היתה דעת המלוה 

לפרוע אלא דוקא מפירות אלו. אם העשיר העני ואין לו מעשרות, נפטר מלפרוע את 

חובו ממקומות אחרים.

אמנם, סיים שם דבריו וכתב דכל זה דוקא באופן שיש אומדנא דמוכח שלא נתכוין 

לפרוע את חובו ממקום אחר, שהיה הלוה עני וברי לן שאין בידו לפרוע זולת ממעות 

המעשר )וכן דייק בלשון הרמ"א שכתב שהיה עני באותה שעה(. 

מה שאין כן במקום שבשעת ההלואה ידענו שיכול לפרוע ממקום אחר חוץ מאותן 

המעות שייחדו לפירעון, שוב אין הלוה יכול לפטור את עצמו אם נאבדו מעות אלו. 

המלוה מעולם לא ויתר על פירעון ממקום אחר ועל דעת כן הלוהו. 

אך בתשובות בית שלמה )חושן משפט סימן ל"ה( נחלק על דברי שער המשפט הנ"ל. 

לשיטתו מה שכתב הרמ"א היינו מתקנת חכמים במלוה לעני על מעשר עני, שנפטר 

אם נשדפה שדהו )וכך כתב בפני יהושע גיטין דף ל' ע"א ד"ה 'אמר רב פפא'(.

ואף במייחד לו פירעון, כל שלא התנו במפורש שיפרע רק משם - חייב הלוה לפרעו 

ממקום אחר אם נאבדו ממנו מעות אלו.

למעשה: בשני המעשים חייב הלוה לפרוע ממקום אחר. לא מיבעיא בהשני שהינו בעל 

אמצעים ומלכתחילה לא הוצרך המלוה לייחד מעות אלו דוקא, שלא חשש על ממונו.

אף בהמעשה הראשון, מלבד מה שידע האח שיש לאחיו לפרוע ממקום אחר, שהרי 

גם את הלואתו מקופת עזר נישואין יהיה עליו לפרוע, יתרה על זאת. המלוה לא נתכוין 

־מעולם לאפותיקי מפורש, אלא רק שזמן הפירעון יהיה בעת קבלת ההלואה מעזר ני

שואין והלוה ביקש רק לשכנע את המלוה שיהא לו מהיכן לפרוע. הלוה אינו יכול לכופו 

להסכים דוקא לפירעון זה, שבידו לא להלוות לו כלל.

מקטן לקטן

המשך ההערות מפסקי דינים
הנתיבות ס"ק י"א השיג דאפשר שרוצה ליתן השאר בירושה, ולכן פירש שאם אין אומדנא מוכחת לא 
תיקנו, עיי"ש. וע"ע שיטה מקובצת ב"ב קמ"ו ב' ד"ה שכיב מרע. וראה ב"י סי' רנ"ז מחו' י"ד שהביא 
מהמהר"ם הובא במרדכי ב"ב סי' תקצ"ב דאף בריא שמצווה מחמת מיתה דינו כמתנת שכיב מרע, אבל 
בד"מ שם אות ד' כתב דהיינו עם קנין וכן כתב ברמ"א שם סעיף ז'. ]3[ ראה רמ"א סעיף ה'. ]4[ ר"נ סעיף 
ז'. ]5[ סי ר"נ סעיף ד' כשיטת הרי"ף ב"ב פרק ט' דף ע' א' מדפי הרי"ף, וביאר הסמ"ע ס"ק ט"ז דלפעמים 
יכול להשתכר ממנו עד כדי פרנסתו. ]6[ רמ"א שם כשיטת הרא"ש שם סי' כ"ו. ]7[ ראה רא"ש שם 
דבקרקע כדי פרנסתו ופרנסת בני ביתו, ובמטלטלין או רבית כדי שיוכל הוא עצמו להתפרנס מהריוח, 
והעלה שזה תלוי  ט',  נתיבות ס"ק   ]8[ ט'.  וע"ע ערוך השולחן סעיף  וטו"ז שם.  י"ז  ועיין סמ"ע ס"ק 
במחלוקת הרי"ף והרא"ש הנ"ל, עיי"ש. ]9[ רמב"ם הל' זכייה פרק ח' הל' א' ב', סי' ר"נ סעיף ה', וסמ"ע 
שם ס"ק י"ח. ]10[ שם, וכן המחבר שם. ]11[ ע"פ הרמב"ם שם. ]12[ רא"ש ב"ב ב"ב פרק ט' סי' י"ח, 
רמ"א סעיף ה'. ]13[ דרישה ס"ק ח' לפי הבנת הטור בשיטת הרמב"ם. ]14[ הרב המגיד, ועיין ב"י ר"נ 
סעיף ח'. ]15[ רא"ש ב"ב פרק ט' סי' י"ח הובא בטור וסמ"ע ס"ק כ"ב. ]16[ רמב"ם שם הל' כ"ד, ע"פ 
גיטין ס"ו א' בגט, סי' ר"נ סעיף ח', וכתב בסמ"ע ס"ק כ"ב מנמוקי יוסף ב"ב ס"ט בדפי הרי"ף, דזה מפני 
שדעתם להשתקע דלכן אם חזרו אפילו נתנו במקצת ובקנין חוזרים ממתנתם, ועיין בנתיבות ס"ק י"ב. 
אכן ברשב"א גיטין שם כתב הטעם שמפני שטרודים יש לחוש שמא תיטרף דעתם. ]17[ רא"ש הנ"ל, 
וטור סעי' י"ג בשמו, דלא שייך בהם חשש טירוף. ]18[ ראה הערה 2 ששכיב מרע שמחלק כל נכסיו 
האומדנא מוכח שסבור שמת )אבל באמת אינו מסוכן בחייו( ומפני שחששו שיטרף דעתו ויבוא לידי 
סכנה תיקנו מתנת שכיב מרע, אבל כשברור שחייו בסכנה במצווה בוודאי שמחלק נכסיו מחמת חשש 
שימות ואזי בוודאי שקיים החשש שיטרף דעתו וקניינו קיים אפילו מחלק מקצת נכסיו. ]19[ רשב"ם 
קמ"ו ב' ד"ה שייר. ]20[ ר"נ סעיף ב', ע"פ ב"ב קנ"א ב' וגיטין ע"ב ב', וראה שם פרטי הדין באם הלך 
בשוק עם או בלי משענתו, ועיין בשו"ת מהר"י מינץ סי' מ"ז האם יש עדיין משום מצוה לקיים דברי 
המת ]21[ רמ"א שם ע"פ שו"ת רשב"א ח"א סי' תתקע"ה. ]22[ רמ"א שם משו"ת ריב"ש סי' ר"ז, אכן 
עיין בגר"א ס"ק ז' שתמה מגמ' ב"ב הנ"ל. ]23[ ר"נ סעיף ב'. ]24[ כנה"ג ר"נ הגה"ט כ"ה מכמה פוסקים. 
]25[ חידושי רמב"ן גיטין ע"ב ב' ד"ה גיטו, )הובא בחי' רעק"א ר"נ סעיף ב'(, וכתב שכן דעת רש"י ור"ח.


