
 דיני שכיב מרע א'
כללי הדין

גדר הקנין
למרות שאי אפשר להעביר בעלות בלי קנין, תיקנו חז"ל ששכיב מרע, כלומר חולה )שגדרו יבואר להלן( שסבור שימות1, שציווה לחלק 
את כל נכסיו לאחר מותו, הן בשבת והן בחול2, יחול הקנין לאחר מיתה בדיבור או כתיבה בלבד מבלי שיעשה איזה מעשה קנין, ש'דברי 

שכיב ככתובים וכמסורים דמי'3, כלומר, בקרקע שנקנה בשטר כאילו כתב ומסר את השטר, ובמטלטלין כאילו מסר אותם למקבל4. 

במתנה ולא במכירה
חז"ל תיקנו תקנה זו רק במחלק נכסיו )כמתנה(, אבל לא במכר בדיבורו כל נכסיו5. וכן לא תיקנו שיהיה דבריו קיימים בנכסיו של אחרים, 

דהיינו אם בהיותו שכיב מרע נעשה שליח להקנות ממון של אחרים, אינו יכול להקנות במתנת שכיב מרע אלא בדרכי קנינים6.

טעם התקנה
חז"ל תיקנו כן מפני שאין כל הזמנים מוכשרים לעשות קנין, וכדי שלא יחשוש החולה שלא יקיימו 

דבריו ומהצער יבוא לידי סכנה, תיקנו שדבריו יהיו קיימים במה שמחלק כל נכסיו7.

לאחר מותו או למפרע
הקנין  חל  מיתה  שאחר  שכתבו  ראשונים  יש  ברם  מיתה.  לאחר  חלה  מרע  שכיב  מתנת  כאמור, 
למפרע משעת אמירה8, ולכן אף אם המקבל מת לפני הנותן זכו יורשי המקבל במתנה לאחר מיתת 
במתנה  זכה  המקבל  שהרי  היורשים  זכו  הנותן,  מיתת  לאחר  המקבל  יורשי  נולדו  ואפילו  הנותן 
שלא  שמת,  לפני  בו  לחזור  יכול  שהנותן  היינו  מיתה  לאחר  חלה  שהמתנה  שאמרו  ומה  בחייו9, 
נסתלקה זכותו בנכסיו עד שמת10, ויש ראשונים שכתבו שמתנת שכיב מרע חלה רק לאחר מיתה 
מיד  המקבל  זכה  שאז  הולך,  לשליח  הנותן  אמר  אא"כ  הנותן  לפני  שמת  המקבל  יורשי  זכו  ולא 

מפני ש'הולך כזכי'11.

תוקף התקנה כירושה
חז"ל נתנו לקנין זה תוקף של ירושה, דהיינו כשמועילה ירושה מועילה מתנת שכיב מרע12, וכן שנחשב מקבל המתנה כיורש13, ויש בזה 

נפק"מ לדינא כדלהלן:

גר
מגר שלא היו לו בנים לאחר שנתגייר, לא נחשב בר ירושה שהרי אינו יכול להוריש גם לבנו כשהורתו שלא בקדושה אפילו שלידתו בקדו

שה14. יש סוברים הואיל שבמתנת שכיב מרע לשון ירושה ומתנה שווים, אינו יכול לתת לבנו שלא היה הורתו בקדושה את נכסיו במתנת 
שכיב מרע15 שמא יאמרו ירושה נתן לו16, אבל יכול לתת במתנת שכיב מרע לגרים אחרים וכ"ש לישראלים אחרים17, ואף לדעה זו יש 
שכתב שאם היה לגר כמה בנים שכולם לא היה הורתם בקדושה, ופירש שנותן לאחד מהם לא משום ירושה מועיל18, ויש סוברים שמפני 

שאינו בר ירושה לא תיקנו שיכול לתת לשום אדם במתנת שכיב מרע19.  

שתוקי
כתב הרמ"א ששתוקי, דהיינו שלא ידוע מי אביו, דינו כגר20, ונחלקו הפוסקים האם זה כולל את  מי שמוחזק בכשרות אבל מפני שבא 

ממקום אחר לא ידוע משפחתו21.

בשטרות 
בריא שנתן שטר חוב יכולים הנותן או יורשו למחול את החוב22, לעומת זה שכיב מרע שציווה לתת שטר חוב לפלוני ומת, לא יכול היורש 
ללמחו את החוב23, שכאמור השוו חז"ל את מתנת שכיב מרע כירושה וגם זכות המקבל מתנה היא כיורש ואין היורש של הנותן יכול לממ

נוע זכותו של מי שזכה כיורש מכח מתנת שכיב מרע24. ויש שכתב שקנין שטרות מועילה רק מדרבנן )לדעתו( שלכן יכול הנותן או יורשו 
למחול את החוב, ואילו למתנת שכיב מרע נתנו חז"ל תוקף כקנין מהתורה25. ויש שפירש שתיקנו כן כדי שלא תטרוף דעתו של הנותן26.

בדבר שא"א להקנות
אע"פ שמתנת שכיב חלה בדיבור בלי מעשה קנין, מ"מ אינו עדיף ממתנת בריא להקנות מה שאי אפשר להקנות במתנת בריא. לפיכך אי 
אפשר להקנות דבר שאין בו ממש במתנת שכיב מרע, והאומר כשהוא שכיב מרע 'פלוני ידור לאחר מותי בדירה זו', לא חל הקנין כי דירת 

אדם הוא דבר שאין בו ממש27.  

15  סמ"ע שם ס"ק ב' מב"י.
16  רנ"ו סעיף א' ע"פ הרי"ף ב"ב ע' ע"א מדפי הרי"ף והרמב"ם הל' זכייה פרק ט' הל' ז' והלאה, שפסקו כרב האי גאון.

17  ראה סמ"ע ס"ק ג'.
18  הגהות רע"א שם משו"ת מהרי"ט חו"מ סי' ו' וסי' ע"ד.

19  רמ"א שם, כדעת הרא"ש שם ב"ב פ"ט סי' כ"ה ועוד ראשונים הובא בב"י, וראה סמ"ע הנ"ל. וע"ע סמ"ע ס"ק ו' שפירש דברי הרמ"א שם שכתב 
שהואיל ופלוגתא היא חולקין, שקאי על דין מתנת שכיב מרע של גר, אבל שאר הפוסקים )עיי"ש בש"ך ס"ק ג'( השיגו ופירשו כוונת הרמ"א על מצוה לקיים דברי 

המת של גר ושתוקי.
20  שם, והקצות שם ס"ק א' תמה דזה דומה למי שבא מארץ רחוקה דוודאי בכלל ירושה הוא, אבל הנתיבות ס"ק א' כתב דבשתוקי כיון שא"א בשום 

אופן לידע מי אביו ונכסיו הפקר גמור, אינו קרוי בר ירושה, וראה פתחי תשובה סי' רע"ו ס"ק ב' וג'.
21  ראה פתחי תשובה רנ"ו ס"ק א' מכמה פוסקים, ועיין פתחי תשובה סימן רפ"ה ס"ק ג'. 

22  סי' ס"ו סעיף כ"ג, וראה ב"י שם סעיף כ"ג שלפי תוס' ב"ב ע"ו ב' ד"ה קני, נמכר רק שעבוד נכסים ולא שעבוד הגוף ובמחילת החוב נפקע החוב, 
ולדעתם מכירת שטרות מועילה מדאורייתא, ועיין ש"ך סי' ס"ו ס"ק א' וקצות שם ס"ק א'.

23  סי' ס"ו סעיף כ"ז, רנ"ג סעיף כ'.
24   עיר שושן הובא בסמ"ע סי' רנ"ג ס"ק מ"ד וש"ך ס"ק ל'.  

25  רמב"ם הל' זכייה פרק י' הל' ב', וראה לחם משנה הל' מכירה פרק ו' הל' ב' שהרמב"ם הוכיח מזה שמכירת שטרות דעלמא דרבנן.
26  סמ"ע שם, שהשיג על הע"ש הנ"ל.

27  ב"ב קמ"ז ב', סי' רי"ב סעיף א'. 

יצא...  ומרדכי 

שמח וטוב לב...

ד ר ממ
מיודענו,  כי 
אחראיים היותר   מהאנשים 

הוא.   )Arranged( ומסודרים   )Responsible(  
שום דבר המוטל עליו, אינו 'מחכה' לרגע האחרון...

מכך גם היה מנהגו מימים ימימה אודות מצות 'מש
לוח מנות'. שבוע לפני בא היום הגדול, חג הפורים, 
משלוחי  המוכרות  החנויות  אחת  אל  נכנס  הוא 
 - חשובים  בתים  בעלי  כמנהג   - מפוארים  מנות 

ומזמין את הנצרך לו.

משלו את  בוחר  הוא  'רגוע',  עוד  כשהכל  מוכך, 
דרגתו.  לפי  אחד  כל  לאוהביו,  שישלח  המנות  חי 
המשלוח היקר ביותר - למורו ורבו, רב הקהילה. 
המשלוח השני במעלתו - לשותפו לעסקים. עוד 

ולידי לשכנים   - 'בינוניים'  מנות  משלוחי  ממספר 
דים. וכו' וכו', על זו הדרך.

עם  מוכן  בא  הוא  לעשות.  מרדכי  הגדיל  השנה 
ומשלוח.  צירף לכל משלוח  גליונות ברכה, אותם 
המנות  משלוחי  כל  הבורר,  מלאכת  את  כשכילה 
הנבחרים והמובחרים עמדו כבר מוכנים להישלח 
אזי  אותם.  מפארים  הברכה  כשעיטורי  יעדם  אל 

ניגש מרדכי, שילם עבור הכל ויצא אל ביתו.

בערבו של יום, בתפילת ערבית בבית הכנסת, הוא 
מפגש את שכינו, פינחס. זה האחרון בא לדור בשכו

נתו של מרדכי לא מכבר.

פינחס  אך  בברכה.  וקיבלו  פנים  לו  האיר  מרדכי 
בחר להזעיף לו פנים. 

- נראה לי שאקרא אותך ל'דין תורה' - כך פינחס, 

לא פחות ולא יותר...

פניו של מרדכי נתעוותו בפליאה ובכעס - על מה 
ולמה? - שאל.

- כבר הזהרתי אותך על כך בעבר! ילדיך משליכים 

אשפה אל תוך החצר האחורית שלי!

בליבו  אך  להשיב,  שלא  ביכר  הוא  כעס.  מרדכי 
גמלה החלטה.

'כן 'דין תורה', לא 'דין תורה'... דבר אחד בטוח! אני 
לפינחס!!!  שהזמנתי  המנות'  'משלוח  את  מבטל 

הוא אינו ראוי לקבל ממני...'

...

הקנה במתנת 
שכיב מרע ומת 

המקבל לפני 
הנותן האם קנו 

יורשי המקבל

דיני ירושה 
  )י"ח(

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
תצוה | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן

ד " 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 לבוש סעיף ב', אבל אינו נוטה למות רק יש חשש )מפני שסבור שימות( שאם ידע שלא יקיימו דבריו יבוא לידי סכנה, )ראה ליד הערה 7(, אבל 

משלוח
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

ראובן ושמעון שכנים. שמעון בנה כותל על 
הגבול שבין חצירו לחצר ראובן, להפריד בין 

מהחצרות. השורשים של האילן הנטוע בחצי
רו של ראובן התפשטו ונכנסו מתחת לכותל 
של שמעון ומזיקים את הכותל. ביקש שמעון מראובן שיסיר את השורשים המזיקים. ראובן 

מסרב וטוען שאם השורשים מפריעים לשמעון עליו להסירם בעצמו.

שאלה: על מי מוטל לטפל ולשלם בכדי להסיר את השורשים המזיקים?

הלכה היא )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קנ"ה סעיף ל"ב וסעיף כ"ו( כי רשאי  תשובה: 
אדם ליטוע אילן ברשותו ובחצירו, אף אם הוא בסמיכות לבור המים של שכינו. בעל הבור 
ויזיקו את הבור.  אינו יכול למנוע את נטיעת האילן בטענה שחושש שהשורשים יתפשטו 
בשעת נטיעת האילן אין כאן כל נזק, ואין צריך לחשוש מפני הנזק שעתיד לבוא בהמשך. 
על כן, על הניזק להגן על עצמו. אם השורשים מזיקים בהמשך לבור המים, רשאי בעל הבור 

לקוצצם בעצמו ואינו יכול לתבוע מבעל האילן שיעשה זאת בעצמו.

את  לבנות  ממנו  ומונעים  השכן  של  רשותו  תוך  אל  התפשטו  האילן  ענפי  שאם  גם  מכאן 
סוכתו, אינו יכול לתבוע את בעל האילן שיגזוז את הענפים )שלחן ערוך - אורח חיים, סימן 
תרכ"ו סעיף א'(. האילן ניטע ברשות השכן והענפים שהתפשטו באו רק לאחר הנטיעה. אלא 
שיכול השכן לקצוץ בעצמו את הענפים הנוטים לרשותו ומפריעים אותו, ואין בעל האילן 

יכול למנעו מכך.

אלא שיש לתת את הדעת על הנידון דידן. הפוסקים חייבו את בעל האילן למנוע את הנזק 
כאשר מתקיימים בו שלושת התנאים דלהלן: הראשון, אם הניזק אינו יכול להרחיק את הנזק 
בקל. ועוד, כאשר תשמישו של הניזק הוא בקביעות. ושלישי, בנזק שהוא גדול ומשמעותי 
ועיין בנתיבות שם סק"ג(. כגון, אם  כ'.  )טור ושלחן ערוך - חושן משפט, סימן קנ"ה סעיף 
שורשי האילן מפילים את כותלי הבית של השכן, חייב בעל האילן להסיר את הנזק. ההלכה 
הפוטרת את בעל האילן מלטרוח ולמנוע את הנזק של שכינו, אינה אמורה אלא כאשר הנזק 

הוא קטן )חזון איש - בבא בתרא, סימן י"ד סקי"ג(.

מכאן נלמד למי ששורשי אילנו פוגעים במערכת הביוב )sewer system( של שכינו שהוא 
נזק גדול, שעל בעל האילן להסיר את האילן לגמרי אם לולי כך אי אפשר למנוע את הנזק. 
אמנם, אם שייך למנוע את הנזק על ידי זמירת השורשים מפעם לפעם, אין על בעל האילן 

להסיר את האילן )משכן שלום - נזקי שכנים, עמוד קס"ו(.

כל האמור לעיל מתייחס על חובת האחריות והטיפול של זמירת העץ והשורשים. אך עלות 
ותשלום הזמירה, מוטלת על הניזק ולא על בעל האילן )עיין משכן שלום הנ"ל עמוד קכ"ג 
ועמוד ק"ע(. אלא אם כן, מיד בנטיעת האילן הבין בעל האילן שהשורשים יזיק לשכינו, אזי 
עליו לישא בהוצאות הכריתה והזמירה )עיין שם ומשפטי החושן - נזקי שכנים עמוד קפ"ד(.

מבנידון דידן, הכל לפי ראות עיני הדיינים. מנוסח השאלה נראה שאין מדובר בנזק גדול המע
כב את עיקר המגורים, ואי אפשר לכפות את בעל האילן. אלא שרשאי השכן-שמעון לגזוז 

את הענפים הנוטים לתוך חצירו.

החלטה נפלה בבית משפחת פרומער. כבר מספר שנים שאבי המשפחה, ר' נתן, אינו 

שבע רצון ממשלוחי המנות.

'דנראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וסיפק לקיים הסעודה כדינא. 

כדמשמע בגמרא פרק קמא )מגילה דף ז' ע"ב( דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין הוו 

מחלפי סעודותייהו בהדדי ונפקי בהכי משלוח מנות, אלמא דטעמא משום סעודה היא' 

)תרומת הדשן סימן קי"א(.

- מה טעם יש במשלוח ממתקים ועוגות שאף אחד אינו משתמש בהם לשמחת היום? 

- טען ר' נתן ובצדק.

מבעצה אחת עם רעיתו, הוחלט שהשנה תכין מרת פרומער מגש אחד גדול, עמוס במ

עדנים לסעודה. את המגש תשלח משפחת פרומער לחברותא הותיק של האב, ר' דוד.

- לפחות נצא ידי חובת משלוח מנות במגש זה... שאר המשלוחים, אם לא יועילו לא 

יזיקו... - הסביר ר' נתן.

כיון שר' נתן אינו מחזיק רכב ברשותו, וכיון שהמגש הנ"ל גדול היה, הזמין ר' נתן נהג 

שליחויות שיטול את המגש ויביאנו לר' דוד בעיצומו של יום.

כשעלה ר' נתן ללגימה של מצוה בביתו של ר' דוד ביום הפורים, הוא תר בעיניו אחר 

המגש ששלח. משום מה, מקומו נפקד מהשולחן...

 - התקשר אלי נהג משלוחים וסיפר ששלחתם אלינו מגש גדול עמוס בכל טוב. הוא 

טען שהמגש נפל מידיו והוא נאלץ להשליך את תכולתו אל האשפה... 

פניו של ר' נתן נתכרכמו. ר' דוד החברותא התחרט על שציערו וניסה לנחמו - הנהג 

הבטיח שיפצה אותך לאחר החג...

- לא על כך אני מצטער... - ענה ר' נתן וסיפר לר' דוד על ה'חומרא' החדשה שהנהיג 

במשפחתו השנה.

- עתה, לא הועלתי במאומה. עדיין לא שלחתי לאף אחד לצרכי הסעודה...

בעבורי  בו  זכה  הוא  לנהג?  המשלוח  את  כשמסרת  חובתך  ידי  כבר  יצאת  ושמא   -

וכאילו קיבלתיו...

...
הלכה היא )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קכ"ה סעיף א'(: ראובן שהיה חייב מעות 

לשמעון ונתן מעות ביד לוי ואמר לו: הולך מעות אלו לשמעון, לשלם את חובי.

אם לאחר מכן בא ראובן ומבקש לחזור בו וליטול בחזרה את המעות מיד לוי, אינו 

לוי ואמר לו ראובן שיוליכן  'הולך, כזכי דמי'. דהיינו, מיד כשבאו המעות ליד  יכול. 

לשמעון, כבר זכה בהן שמעון.

אלא שכל דין זה נאמר דוקא כאשר ראובן חייב מעות לשמעון, אזי זכה בהם שמעון 

כשמסרם ראובן ליד לוי.

אך אם ראובן אינו חייב לשמעון מאומה, אלא שמבקש לתת מתנה לשמעון ומסר את 

המעות ביד לוי למסרן לשמעון, לא זכה בהן שמעון כל זמן שלא באו לידו ויכול ראובן 

עדיין לחזור בו )שם סעיף ה'(.

ובספר חוג הארץ )אלגאזי, אות י"ח( דן בזאת לגבי 'משלוח מנות'. האם דין המשלוח 

שנמסר ליד השליח כדין 'הלואה'. שהרי חייב המשלח במשלוח מנות מדברי קבלה. 

על כן, זכה המקבל במשלוח זה מעת שבא ליד השליח. 

או דילמא, כיון שאינו חייב לשלוח דוקא לפלוני זה, דין משלוח המנות כדין 'מתנה', 

ויכול המשלח לחזור בו קודם שנמסר ליד המקבל.

נפקא מינה נוספת תהיה כאשר נאבד המשלוח מיד השליח ולא בא בסופו של דבר 

ליד המקבל.

אם דינו של 'משלוח מנות' כדין 'הלואה' וזכה בו כבר המקבל, יצא השולח ידי חובתו 

)אשל אברהם )בוטשאטש( אורח חיים, סוף סימן תרצ"ה(. 

מה שאין כן לצד השני שדינו כמתנה ולא זכה המקבל כל זמן שלא בא לידיו שלו, 

לא יצא המשלח ידי חובתו )עיין ערך ש"י - אורח חיים, סימן תרצ"ד. ועיין עוד אשל 

סימן  השלחן  ובערוך  תרצ"ד  סימן  חיים  אורח  השו"ע  גליון  על  )אופנהיים(  אברהם 

תרצ"ה סעיף ט"ז(.

העץ אשר הכין

המשך ההערות מפסקי דינים

אם נוטה למות דינו כמצווה מחמת מיתה ודינו שונה משכיב מרע דעלמא, כפי שיבואר להלן. ]2[ ראה ב"ב קנ"ו 
ב' כר"י, רמב"ם הל' זכו"מ פרק ח' הל' א'. ]3[ סי' ר"נ סעיף א' וטור שם סעיף א'. ]4[ סמ"ע שם ס"ק ג', ועיי"ש 
שכולל גם קנין שטר שנקנה בכתיבה ומסירה. ]5[ הגהות רע"א ר"נ סעיף ג' ובנתיבות ס"ק ז' מנמו"י ב"ב דף ס"ט 
מדפי הרי"ף, וע"ע סי' ר"נ סעיף ג'. ]6[ הפלאה בספר כתובה קו"א סי' צ' ס"ק כ"ד, הובא בחידושי רע"א סי' ר"נ 
סעיף א'. ]7[ סי' ר"נ סעיף א', ועיין סמ"ע שם ס"ק א'. ]8[ טור סי' קכ"ה סעיף י"ב, סי' ר"נ סעיף א', והב"י שם תמה 
מנין לו, אבל הב"ח ריש סי' ר"נ יישב זאת, וכן כתב הקצות סי' רמ"ה ס"ק ד' וסי' ר"נ ס"ק א' לפי התוס' גיטין י"ד ב' 
ד"ה הא, רא"ש שם פרק א' סי' י"ט, וע"ע ב"ח הנ"ל שביאר שככו"מ למפרע שאין שטר לאחר מיתה, אבל הקצות 
כתב דרק הקנין למפרע אבל בשכ"מ יש שטר לאחר מיתה, ורק בבריא אין שטר לאחר מיתה, ועיי"ש הנפק"מ 
בזה למה שכ"מ שכתב לאפוטרופוס שיחלק נכסיו לא מהני, כפי שיבואר ביתר פרטות להלן. ]9[ תוס' ורא"ש 
הנ"ל שם. ]10[ קצות סי' ר"נ שם. ]11[ רשב"א גיטין שם ד"ה הולך ור"ן שם )דף ו' מדפי הרי"ף(, ועיין קצות הנ"ל 
בדעת השו"ת רא"ש כלל פ"ד סי' א'. ]12[ ב"ב קמ"ט א'. ]13[ ראה רשב"ם קל"ח א' ד"ה אם, ע"פ ב"ב קמ"ט הנ"ל 
)וראה בהגהות יעב"ץ שם(, טור סי' רנ"ג סעיף י"ח, עיר שושן סי' רנ"ג הובא בסמ"ע שם ס"ק מ"ד. ]14[ סי' רפ"ג 
סעיף א'. ]15[ סמ"ע שם ס"ק ב' מב"י. ]16[ רנ"ו סעיף א' ע"פ הרי"ף ב"ב ע' ע"א מדפי הרי"ף והרמב"ם הל' זכייה 
פרק ט' הל' ז' והלאה, שפסקו כרב האי גאון. ]17[ ראה סמ"ע ס"ק ג'. ]18[ הגהות רע"א שם משו"ת מהרי"ט חו"מ 
סי' ו' וסי' ע"ד. ]19[ רמ"א שם, כדעת הרא"ש שם ב"ב פ"ט סי' כ"ה ועוד ראשונים הובא בב"י, וראה סמ"ע הנ"ל. 
וע"ע סמ"ע ס"ק ו' שפירש דברי הרמ"א שם שכתב שהואיל ופלוגתא היא חולקין, שקאי על דין מתנת שכיב מרע 
של גר, אבל שאר הפוסקים )עיי"ש בש"ך ס"ק ג'( השיגו ופירשו כוונת הרמ"א על מצוה לקיים דברי המת של גר 
ושתוקי. ]20[ שם, והקצות שם ס"ק א' תמה דזה דומה למי שבא מארץ רחוקה דוודאי בכלל ירושה הוא, אבל 
הנתיבות ס"ק א' כתב דבשתוקי כיון שא"א בשום אופן לידע מי אביו ונכסיו הפקר גמור, אינו קרוי בר ירושה, 
וראה פתחי תשובה סי' רע"ו ס"ק ב' וג'. ]21[ ראה פתחי תשובה רנ"ו ס"ק א' מכמה פוסקים, ועיין פתחי תשובה 
סימן רפ"ה ס"ק ג'. ]22[ סי' ס"ו סעיף כ"ג, וראה ב"י שם סעיף כ"ג שלפי תוס' ב"ב ע"ו ב' ד"ה קני, נמכר רק שעבוד 
נכסים ולא שעבוד הגוף ובמחילת החוב נפקע החוב, ולדעתם מכירת שטרות מועילה מדאורייתא, ועיין ש"ך סי' 
ס"ו ס"ק א' וקצות שם ס"ק א'. ]23[ סי' ס"ו סעיף כ"ז, רנ"ג סעיף כ'. ]24[ עיר שושן הובא בסמ"ע סי' רנ"ג ס"ק 
מ"ד וש"ך ס"ק ל'. ]25[ רמב"ם הל' זכייה פרק י' הל' ב', וראה לחם משנה הל' מכירה פרק ו' הל' ב' שהרמב"ם הוכיח 
מזה שמכירת שטרות דעלמא דרבנן. ]26[ סמ"ע שם, שהשיג על הע"ש הנ"ל. ]27[ ב"ב קמ"ז ב', סי' רי"ב סעיף א'.


