
מצוה לקיים דברי המת )א(

מהתורה או דרבנן
סמך  זה  לדין  שיש  שכתב  מראשונים  יש  המת'1.  דברי  לקיים  'מצוה  חז"ל  אמרו 
מהתורה2, אבל נראה שהסכמת הפוסקים היא שזו דרבנן3, ויש שביאר שתיקנו כן 
שיהיה לבו נכון ובטוח שיקיימו דבריו ולא תיטרף דעתו כשיהיה נוטה למות אולי לא יקיימו דבריו4, ויש שכתב שנכלל 

בדיני נחלות לקיים מה שהמוריש ציווה לעשות בממונו לאחר מיתה5. 

קטן, גר
היה המצווה קטן וציווה כן בקרקע אין מצווה לקיים דבריו אבל אם צווה ליתן מטלטלין, אם הוא בר קנין בזה מצווה 
יכול להקנות במתנת  נחלקו הפוסקים האם מצווים לקיים דברי המת כמו שאינו  גר,  לקיים דבריו6. היה המצווה 

שכיב מרע7.

הפוסקים דנו האם המצווה ליורש קטן, חייב היורש לקיים דברי המצווה, שהרי קטן 
אינו מחוייב במצוות8.

זכיית המקבל 
בגמרא נאמר הדין באדם בריא9 שציווה, בעל פה או בכתב10, ליתן מממון שלו לאחר 
מיתה11 כל שלא חזר בו בחייו מהציווי12. לרוב ראשונים - וכן נפסק בשו"ע13 - לא 
הקנ המקבל בצווי זה את הממון לאחר מיתה14, הן קרקע והן מטלטלין15, ואם היורר

שים מכרו מה שציווה לתת מה שעשו קיים16.

יש שביאר שמפני זה אין בקיום דברי המת משום 'אעבורא אחסנתא' )איסור העברת 
נחילה(17, ואינו כמתנה על מה שכתוב בתורה, שהרי המקבל לא קנה וביד היורשים 
שאם  שכתבו  יש  ואף  למקבל19  ליתן  שכופים  הפוסקים  כתבו  ברם,  לו18.  לתת  שלא 

תפס המקבל אין מוציאים מידו20.  

ויש סוברים שבצווי זה קנה המקבל מיד עם מיתת המצווה ואף יכול להוריש ליורשיו21. 

בממון ושאר דברים
יש שכתבו שאף בדברים שאינם של ממון נאמר דין זה22, כגון מי שצווה שלא יספידו אותו23, אבל אין כופין על זה24, 
כגון שהבטיחו למוריש שבכל מדון  ויש שכתבו שמצוה לקיים דברי המת נאמר רק בדיני ממון אבל בשאר דברים 

ביניהם יכריע פלוני, לא מחוייבים לציית לזה מדינא אלא לפנים משורת הדין25.

בדבר שאינו בר הקנאה
יש שכתב שתיקנו מצוה לקיים דברי המת רק בדברים שלא נתפס בהם קנין, כמו בדבר שאין בו ממש וכגון שציווה 
ליורשיו שפלוני ידור בבית זה26, אבל מדברי רוב הפוסקים מוכח שעיקר הדין נאמר בדברים שנתפס בהם קנין ואף 

נחלקו האם נאמר מצוה לקיים דברי המת בדבר שלא נתפס בו קנין27.

ביורשיו או כל מי שהיכולת בידו
יש שכתבו שהחיוב לקיים דברי המת נאמר הן ליורשיו והן למי שצווה לו לעשות והיכולת בידו לקיים דבריו28, ויש 
שכתבו שהחיוב מוטל רק על יורשיו, ואפילו לא על בני יורשיו, כגון שמת היורש לא חייבים יורשיו לקיים דברי המת29, 

ויש שכתבו שאם ציווה לבניו חייבים לקיים צווי אביהם מפני כיבוד אב ואם30.

16  רמ"א סימן רנ"ב סעיף ב' ע"פ הגהות מרדכי ב"ב סי' תרס"ו. 

18  כ"כ הקצות סי' רמ"ח ס"ק ה' דאין במצוה לקיים דברי המת משום מתנה ע"מ שכתוב בתורה דהא לא עוקרים הירושה ממנו, והעיר 
על דברי המהרי"ט סי' ו', ועיין כנה"ג הגב"י ל"ה, וצ"ע.

19  ועיין פני יהושע על תוס' ד"ה והא, שסוברים שהכפייה מדין כופין על המצות, ואילו לרש"י שם אין כופין עליה כעל שאר מצות דרבנן, 
וע"ע בקצות ס"ק ג'.  

20  וראה הגהות מהרש"ם רנ"ב סעיף ב' משו"ת מהר"ם מינץ סי' ס"ו שמצדד שאם תפס המקבל אין מוציאין מידו, וכן מבואר בדברי 
הנתיבות סי' רנ"ו ס"ק ב' שהמקבל י"ל שקי"ל שכופין, אך בשו"ת תשורת ש"י סי' תמ"ז השיג עליו שסותר דברי עצמו בסי' פ"ז ס"ק ט', והעלה דלא 

מהני תפיסה, ועיין כנה"ג הגב"י ל"ז שהביא דעות הפוסקים ומצדד שאין מוציאים.
21  ראה מחנה אפרים זכייה ומתנה סי' כ"ט בשיטת רש"י גיטין י"ד ב', ותוס' שם ל"ח א', וע"ע אחיעזר חלק ג' סי' ל"ה, ולפי האמור י"ל 

שהמוחזק י"ל לטעון קי"ל.
22  כן מוכח משו"ת נודע ביהודה מה"ת אה"ע מ"ה הובא בפת"ש סי' רנ"ב ס"ק ג', עיי"ש.

23  ראה סמ"ע רנ"ג ס"ק ס"ט. 
24  ראה בשו"ת מהרשד"ם יו"ד סי' ר"ג במי שצווה שיעבירו אותו לקבורה בא"י שלא שייך השלשה וממילא אין לכפותו אבל מצוה בעלמא 

איכא.
25  פתחי תשובה רנ"ב ס"ק א' משו"ת שבות יעקב ח"א קס"ח, ובפ"ת שם ציין לסי' י"ב שי"א שכופין על לפנים משורת הדין, וכן משמע 

בתשב"ץ ח"ב סי' נ"ג, ועי' שדי חמד מע' מ' כלל ריט.

שבת  מוצאי 
קודש ---

האוטו ־תחנת 
 )Bus stop( בוס
על  שלימות  משפחות  רבות.  באנשים  מלאה  היתה 
מטלטליהן וטפיהן, עמדו והמתינו עד בוש לבואו של 

האוטובוס שיחזירם אל בתיהם.

־כך חלפה לה שעה שלימה, ולאוטובוס אין כל זכר. הנס
יונות לתפוס את החברה המפעילה קו זה עלו בתוהו.

ונשוא  מכובד  יהודי  דרשן.  הרב  גם  היה  העומדים  בין 
פנים, אשר שמן הטוב של דרשותיו יצא למרחקים. שמו 
או  בכל מודעה על מגבית  ותמונתו מתנוססים כמעט 
דינר הנערכים במחוזותינו. כל מנהל מוסד יודע נאמנה: 
אם הרב דרשן ידבר במסיבתי, הרי שמכל המוזמנים - 

איש לא יעדר.

גם במוצאי שבת זו נכונה דרשה לרב דרשן. הוא נעתר 
בדבריו  שיכבדם  וחסד'  'צדקה  החסד  מוסד  לבקשת 
לרגל המגבית השנתית שלהם, הנערכת במוצאי השבת 

בווילמסבורג.

לא זו בלבד, הוא אף הואיל לעשות זאת חינם אין כסף! 
זכות היא לו לעמוד לימין מוסד חשוב זה.

את  גם  המוסד  להנהלת  לחסוך  גם  ביקש  דרשן  הרב 
מחיר הנסיעה מביתו שבבורו פארק לווילמסבורג.

שישלחו  הנדיבה  הצעתם  על  ויתר  הוא  כן,  על  אשר 
לביתו 'מונית' )Car service( שתביאהו אל האולם בו 

נערכת המגבית.

האוטובוס.  אם  אבוא   - דרשן  הרב  סירב   - ולא  לא   -
אשלם בעצמי את מחיר הנסיעה...

ועתה... לאחר שעה בתחנה... החל הרב דרשן לחשוש 
להנהלת  פנים  ישא  כיצד  המסיבה.  את  יאחר  שמא 
המוסד, אם כל ה'תכנית' )Program( שהכינו לערב זה 

תשתבש ותתקלקל...

המוניות  מחברות  אחת  אל  התקשר  הוא  שכך,  כיון 
־שבבורו פארק, וביקש שישלחו אליו רכב לקחתו לווי

למסבורג.

כשהרכב בא לאספו, הבחין בכך גם יוסף.  גם הוא היה 
לווילמסבורג  לנסוע  עליו  בתחנה,  שהמתין  הקהל  בין 

לצורך שמחה משפחתית.

- האם אוכל להצטרף לנסיעתך? - שאל את הרב דרשן.

הרב דרשן שמח עליו כעל מוצא שלל רב. כך לפחות 
־יהיה מי שישתתף עמו בהוצאות הנסיעה, הרהר לעצ

מו.

- בשמחה - ענה.

האומר ליורשיו 
פלוני ידור בביתי 
האם מצוה לקיים 

דברי המת

דיני ירושה 
  )ט"ו(

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
יתרו | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ כתובות ס"ט ב' ועוד, רנ"ב סעיף ב'. ]2[ בשו"ת שואל ומשיב מהדורא ב' חלק א' סי' א' ומהדורא ג' חלק ב' סי' קפ"ג מספר דרשות ר"י אבן שועיב פ' ויחי בשם הרמב"ן 

)וראה שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכ"ד אות י"ב שציין לרמב"ן עה"ת בראשית מ"ז ל'(, אבל כתב שזה לשיטתו דלא בעינן הושלש וגם שהיה כיבוד אב, ועוד כמה השגות, ולכן 

העלה דזה גמילות חסדים למתים שהיא מצות עשה מדבריהם שיש לו נחת רוח שמקיימים דבריו. ]3[ ראה תוס' כתובות פ"ו א' ד"ה פריעת, רא"ש שם סי' י"ד, וראה שו"ת 

מהרש"ם הנ"ל, גינת ורדים )ספרדי( כלל ה' סי' י"ד. ]4[ שמחת יו"ט להמהרי"ט אלגזי סי' כ"ט אות ו', כלומר, אף שציווה כן כשהוא בריא. ]5[ שו"ת תשב"ץ ח"ב סי' נ"ג ד"ה 

ולענין, וראה שו"ת דברי יציב ח"ו חו"מ סי' כ"ח שהאריך בזה. ]6[ מרדכי ב"ב סי' תרל"ו ציינו הבית יוסף סי' רנ"ב, וראה סמ"ע סי' רל"ה ס"ק י"ג. ]7[ ראה רמ"א סימן רנ"ו 

סעיף א' שהביא שני הדעות, ולפי הסמ"ע ס"ק ו' חולקין אפילו אינן מוחזקין, ולפי הש"ך ס"ק ג' באינן מוחזקין לא אמרינן יחלוקו, ועיין נתיבות ס"ק ב' ומנחת פתים שם. 

]8[ ראה שדי חמד מערכת מ' כלל רי"ט שהשמחת יו"ט הנ"ל הסתפק בזה, אבל מסיק ממהריב"ל חלק ג' סי' ג' דלא שייך דין זה בקטן, וראה שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכ"ד 

אות י'. ]9[ עיין בריב"ש סי' ר"ז )הובא בשו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכ"ד אות ו' ואות ח'( שמה שכתב הרמב"ן שהאומר תנו וכו' מצוה לקד"ה ולא בעינן הושלש היינו בשכיב 

מרע אבל בבריא בעינן הושלש. ]10[ ראה מנחת פתים רנ"ב שם מתוס' ב"ב קמ"ט ד"ה דקא מגמרי, בסוה"ד, ובפתחי תשובה רנ"ב ס"ק ג' משו"ת רע"א סי' ק"נ, ועי' שו"ת 

מצטרף
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

לי  שיש  ממוני  סכסוך  בעקבות 
הזמנה  אליו  שלחתי  פלוני,  עם 
מבית דין הקוראת לו להתייצב 

־לדין תורה. הלה ענה שאין רצו
נו לדון בפני בית דין אלא בזבל"א.

שאלה: מהו זבל"א ובמה שונה מדין תורה בפני בית דין? ועוד, האם אכן עומדת לנתבע הזכות 
לבקש להיתדיין רק בפני זבל"א?

תשובה: בכל תביעה ממונית שיש בין שניים, עליהם לברר את הדברים בפני בית דין של שלשה. 
כאשר יש באותה העיר בית דין קבוע שנתמנו על ידי בני העיר, והוא הדין חבר בקהילה שיש 

־בה בית דין קבוע )שבט הלוי - חלק ח' סימן ש"ב(, חייבים לדון בפני בית הדין ואף אחד מהצד
דים אינו יכול לבקש לדון בזבל"א )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן ג' סעיף א'(. זולת אם שני 

הצדדים מסכימים לדבר, אזי רשאים לדון בזבל"א )שו"ת שב יעקב - חושן משפט, סימן א'(.

כאשר אין בית דין קבוע בעיר או בקהילה, שזו המציאות על פי רוב במדינתנו )אגרות משה - 
חושן משפט, חלק ב' סימן ג'. אמנם עיין בשבט הלוי הנ"ל(, אזי אין אחד הצדדים יכול לכוף את 

שכנגדו לבוא להיתדיין בפני בית דין, ורשאי הצד שכנגד להביא את הדין בפני זבל"א. 

זבל"א היינו, זה בורר לו אחד. כל צד בורר לו דיין אחד ושני הדיינים יחדיו בוררים דיין שלישי 
שידון עימהם. דרך זו מבטיחה שיבוא הדין לחקר האמת על צד היותר טוב. מתוך שכל אחד 
משני הדיינים יצדד לזכותו של הצד שבחר בו, והדיין השלישי יכריע ביניהם על פי מה שיראה 
לנכון. גם לרבות שכל אחד מבעלי הדינים בטוח שטענתו הוצגה באופן הטוב ביותר, ומתוך 
כך יצייתו לפסק הדין )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן י"ג סעיף א' ובסמ"ע שם סק"ה וסק"ו(.

]רשאי אחד הצדדים לבקש לדון בזבל"א אף אם הצאות הדין יגדלו. אמנם כל זאת, אם אינם 
מופקעות ומטרתו כדי להביא את הדין לאמיתו )אגרות משה שם סימן ז'(. פוסקים אחרים אינם 

מחלקים בין הוצאות גדולות לקטנות )מנחת יצחק - חלק ג' סימן קל"א(.[

ויש לדעת שאין לדיין להציג את טענותיו של בעל הדין, אלא אם כן בטוח הוא בצדקתן. אך 
אם מנסה להשפיע על הדיין השלישי בטענות שוא, הרי זה בכלל מטה משפט )טור - חושן 

משפט, סימן י"ג סעיף ח'(.

ונוהגים בהם כל דיני הדיינים. על כן אסור לבעל הדין להשמיע את טענותיו בפני הבורר, שלא 
בפני בעל דין חבירו )פנים מאירות - חלק ב' סימן קנ"ט, הובאו דבריו בפתחי תשובה סימן י"ג 
סק"ג. וכן כתב באורים ותומים סימן י"ז סקי"ד(. ואף הוסיף הפנים מאירות והאריך בתוכחה על 

ענין זה, וכתב שראוי למנהיגי הדור להסיר את המכשלה מישראל. 

מצאנו מי שלימדו זכות על מנהג זה, כיון ששני בעלי הדין מסכימים לכך וקיבלו עליהם )כסף 
הקדשים סימן י"ז סעיף ה' וערוך השלחן סימן י"ג סעיף ד'(. אך אם אחד הצדדים מתנגד לכך 
ורוצה לדון באופן שלא ישמעו דברי בעל דין שלא בפני חבירו, בודאי שאי אפשר לכופו לבוא 

־להיתדיין אלא כדין. כל משמעות דברי הרמ"א שעדיף לדון בזבל"א, היינו שאינם משנים מהל
כות דיינים, והוא דבר שאינו שכיח בעליל )שו"ת שבט הלוי - חלק ח' סימן ש"ב, וראה עוד 

בסדר הדין פרק ב' הערה פ"ג(

וכך הרכב יצא לדרכו.

...
- חוששני שגם אני אעשה כמותם... - שח יצחק - אחד מהממתינים בתחנה - ספק לעצמו, 

ספק לההוא שעמד לצידו.

- גם אני רוצה לעשות זאת - החרה-החזיק אחריו יעקב שעמד לצידו.

וכך, תוך מספר דקות, הופיעה בתחנת האוטובוס 'מונית' נוספת. 

של  רשותו  את  שביקש  לאחר  הצטרף,  יעקב  גם  בתוכה.  נבלע  ה'מונית'  את  שהזמין  יצחק, 
יצחק.

יעדיהן של שתי המוניות שיצאו מהתחנה היו אמנם אחרים. אך סופו של דבר בשניהם, היה 
אותו הדבר ממש...

כשהמונית ובה הרב דרשן באה ליעדה, מיהר יוסף לרדת. עוד לפני שהרב דרשן יוכל לבקש 
ממנו את חלקו בנסיעה...

גם יעקב, רצה לרדת כשהמונית הגיע ליעדה. אך יצחק עיכב בעדו - הזמנתי את המונית על 
־דעת שנינו... אמרת שאתה רוצה להזמין 'מונית' לעצמך... אז בבקשה, שלם לי את חלקך בנסי

עה!

...
בשו"ת מהרש"ג )חלק ג' סימן קכ"ד( נדרש לשאלה דומה. וזה דבר המעשה:

ראובן שכר קרון ברכבת )בא"ן( כדי להוביל בה את סחורתו. כיון שלא היה בסחורתו של ראובן 
בכדי למלאות את כל הקרון, ביקש ממנו שמעון אם יכול גם הוא, שמעון, לצרף את סחורתו 

ולהובילה במקום הפנוי שבקרון ששכר ראובן.

לאחר מעשה, סירב שמעון לשלם לראובן את חלקו בשכירות הקרון.

טענתו היתה: אני נהניתי, אך אתה לא חסרת מאומה מהנאתי. בין כך שכרת את כל הקרון, לא 
היה לך די סחורה כדי למלאות את כל הקרון. הלכה היא 'זה נהנה וזה אינו חסר - פטור'. 

אך הגאון המהרש"ג לא קיבל טענה זו. לשיטתו יש לחייב את שמעון.

'זה  דין  'הא אתהנית'(. שם הקשו על  ד"ה  ע"ב,  כ'  )דף  ראייתו מדברי התוספות בבבא קמא 
נהנה וזה אינו חסר' ממה ששנינו בכתובות )דף ל' ע"ב( בדין מי שתחב לו חבירו אוכלין בבית 

הבליעה ואכלן שחייב. 

לכאורה, לאחר שנתחבו האוכלין בבית הבליעה של זה על ידי אחר, הרי שכבר נמאסו ושוב 
שנה אף  שכשאכלן,  איפוא  נמצא  מפיו.  אותן  יפלוט  אם  אף  בהן  לעשות  לבעליהן  מה  ־אין 

נה, מכל מקום בעל האוכלין כבר אינו נחסר כלום מחמת ההנאה, שכבר אין לו מה לעשות 
באוכלין מאוסין אלו. מדוע לא פטרוהו מדין 'זה נהנה וזה אינו חסר'?

ותירצו התוספות וזה לשונם:  

'ויש לומר דלא דמי. הואיל ונהנה מחמת החיסרון שהיה בתחילה'.

יסוד גדול כתבו התוספות. אם הבעלים נחסרו באותו הדבר שנהנה זה - שוב אינו יכול לפטור 
את עצמו בטענה שכבר מראש נחסר ממנו ממונו אף בלא הנאתו. אם חיסרון יש כאן, שוב אין 

כאן דין 'זה נהנה וזה אינו חסר' ואף אם חסרונם היה בא גם לולי הנאתו של זה.

הוא הדין לנידון דידן, טוען המהרש"ג. ראובן נחסר מכיסו בשכירות חצי הקרון שנשתמש בו 
שמעון, שוב אין כאן דין 'זה נהנה וזה אינו חסר'.

והוסיף עוד במהרש"ג לחייבו על פי דברי הרמ"א )חושן משפט, סימן רס"ד סעיף ד'( במי שירד 
־על דעת להציל את חמורו וחמור חבירו, שחייב לשלם את שכרו. אף על פי שלא הרבה בהו

צאות על הצלת חבירו.

הוא הדין למי ששוכר קרון, אף שאין לו במה למלאות את כולו, דעתו מתחילה שאם ישתמש 
אחר בחצי הקרון הריק, יעלה לו על כך שכר. עד כאן דברי המהרש"ג.

־והנה, במה שחייב המהרש"ג על פי דברי התוספות הנ"ל בבבא קמא, יש להעיר מדברי התוס
פות בכתובות )דף ל' ע"ב, ד"ה 'לא צריכא'( שיישבו קושיית התוספות בבבא קמא בענין אחר. 

־יש מהפוסקים שלמדו מכך שנחלקו התוספות בכתובות על דברי התוספות בבא קמא. לשי
טתם, אף שנחסר, אם קדם החיסרון להנאתו של זה והיה נחסר אף בלעדיו, שוב אי אפשר 

לחייבו )שו"ת בית שלמה - חושן משפט, סימן קכ"ד. ועיין במחנה אפרים - גזילה, סימן י"ג(.

אך טעמו ונימוקו השני של המהרש"ג קיימים ועומדים. כמובן, זאת כאשר מלכתחילה ירד גם 
על דעת חבירו גם כן וכדברי הרמ"א שם.

למעשה: מכיון ורבים היו הממתינים בתחנה בכדי לנסוע לווילמסבורג, כל המזמין 'מונית' היה 
־בדעתו שאם יצטרפו אליו אחרים ישלמו על נסיעתם וחייבים )וראה פתחי חושן - גניבה והו

נאה, פרק ח' הערה כ"ו(.

זבל"א או בית דין?

המשך ההערות מפסקי דינים

מהרש"ם ח"ב סי' רכ"ד אות ז' ]11[ וזה לעומת מתנת שכיב מרע שלכו"ע זכה המקבל, אכן אף הבריא המצווה יכול לחזור בו, 

הן אם ציווה על הכל או על המקצת. ]12[ כנה"ג הגב"י ל"א מרד"ך בית ל' חדר ד', ופשוט הוא. ]13[ רנ"ב סעיף ב'. ]14[ ראה 

הראשונים בסוגיא גיטין י"ג א', ועו"מ, ב"י רנ"ב סעיף ב' משו"ת ריטב"א סי' נ"ד, דרכי משה שם מהגמ"ר ב"ב תרס"ו. ]15[ ש"ך 

ס"ק ו' וטו"ז סעיף ב', והשיגו על הסמ"ע ס"ק ו', עיי"ש. ]16[ רמ"א סימן רנ"ב סעיף ב' ע"פ הגהות מרדכי ב"ב סי' תרס"ו. ]17[ 

איסור 'העברת נחלה' נתבאר בגליון ר'. ]18[ כ"כ הקצות סי' רמ"ח ס"ק ה' דאין במצוה לקיים דברי המת משום מתנה ע"מ 

שכתוב בתורה דהא לא עוקרים הירושה ממנו, והעיר על דברי המהרי"ט סי' ו', ועיין כנה"ג הגב"י ל"ה, וצ"ע. ]19[ ועיין פני 

יהושע על תוס' ד"ה והא, שסוברים שהכפייה מדין כופין על המצות, ואילו לרש"י שם אין כופין עליה כעל שאר מצות דרבנן, 

וע"ע בקצות ס"ק ג'. ]20[ וראה הגהות מהרש"ם רנ"ב סעיף ב' משו"ת מהר"ם מינץ סי' ס"ו שמצדד שאם תפס המקבל אין 

מוציאין מידו, וכן מבואר בדברי הנתיבות סי' רנ"ו ס"ק ב' שהמקבל י"ל שקי"ל שכופין, אך בשו"ת תשורת ש"י סי' תמ"ז השיג 

עליו שסותר דברי עצמו בסי' פ"ז ס"ק ט', והעלה דלא מהני תפיסה, ועיין כנה"ג הגב"י ל"ז שהביא דעות הפוסקים ומצדד שאין 

מוציאים. ]21[ ראה מחנה אפרים זכייה ומתנה סי' כ"ט בשיטת רש"י גיטין י"ד ב', ותוס' שם ל"ח א', וע"ע אחיעזר חלק ג' סי' 

ל"ה, ולפי האמור י"ל שהמוחזק י"ל לטעון קי"ל. ]22[ כן מוכח משו"ת נודע ביהודה מה"ת אה"ע מ"ה הובא בפת"ש סי' רנ"ב 

ס"ק ג', עיי"ש. ]23[ ראה סמ"ע רנ"ג ס"ק ס"ט. ]24[ ראה בשו"ת מהרשד"ם יו"ד סי' ר"ג במי שצווה שיעבירו אותו לקבורה 

בא"י שלא שייך השלשה וממילא אין לכפותו אבל מצוה בעלמא איכא. ]25[ פתחי תשובה רנ"ב ס"ק א' משו"ת שבות יעקב 

ח"א קס"ח, ובפ"ת שם ציין לסי' י"ב שי"א שכופין על לפנים משורת הדין, וכן משמע בתשב"ץ ח"ב סי' נ"ג, ועי' שדי חמד מע' 

ל'  סי'  זכייה  הל'  ובמחנה אפרים  בעינן הושלש(,  )ומוכח שסובר שלא  ב"ב תרכ"ז מרבינו אפרים,  ]26[ מרדכי  ריט.  כלל  מ' 

כתב ויש להתיישב בדבר, וכן הריט"א בשמחת יו"ט הנ"ל מתחשב בדעתו, אבל המנחת פתים רנ"ב סעיף ב' דמכל הפוסקים 

מבואר דלא כדבריו, ועיי"ש מה שהעיר על דבריו. ]27[ ראה מחנה אפרים הנ"ל ממהר"י ן' לב ח"ד סי' מ"ג שהוכיח מהרשב"א 

דאע"פ שאינו יכול להקנות במתנת שכיב מרע דאין אדם מקנה דבר שלב"ל אבל מלקד"ה חייבים, והמחנ"א מוכיח מהר"ן 

הוציא  לא  חייב לקיים אף אם המצווה  דלכן  רנ"ב(  סו"ס  בב"י  )הובא  נ"ד בשם הרא"ה  סי'  ריטב"א  ]28[ ראה שו"ת  להיפך. 

מידו, והנודע ביהודה הנ"ל כתב שהלכה כהריטב"א. ]29[ כנה"ג הגב"י כ"ו משו"ת רמ"ע סי' נ' וצויין בש"ך ס"ק ה', ועיין בנודע 

ביהודה הנ"ל. וראה דברי חיים )אוירבאך( יו"ד סי' מ"ח ד"ה ובאמת. ]30[ ראה פתחי תשובה משו"ת רע"א יו"ד סי' ס"ח שמצדד 

בזה. הפוסקים  בדברי  מאוד  האריך  והלאה  י"ג  מאות  הנ"ל  מהרש"ם  ובשו"ת  דבריו,  חיזק  מנחה  בשיירי  פתים  ובמנחת  כן, 


