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רשב"ם מסכת בבא בתרא דף קמז עמוד ב

א" ר נחמן שכיב מרע שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא
אמר כלום -שהדירה אין בה ממש להקנותה ופירות דקל נמי אין אדם מקנה דבר שלא בא
לעולם וכיון דמתנת בריא אפי' בקנין סודר לא קני דמילי לא מיקנו אלא א"כ הקנה לו החפץ
כגון דקל לפירותיו ובית לדור מתנת שכיב מרע נמי לא קניא דמילתא דליתא בבריא ליתא
בשכיב מרע שאין שכיב מרע חמור מן הבריא אלא דאמירתו במקום קנין של בריא הוא
והיכא דאין קנין מועלת בבריא אמירה בשכיב מרע לא מהניא מידי הלכך אין מועיל עד שיאמר
תנו בית זה לפלוני כו'.
חידושי הריטב"א מסכת בבא בתרא דף קמז עמוד ב
שמא תטרף דעתו עליו .פי' והפקר ב"ד הפקר והקילו עליו.
חידושי הריטב"א מסכת בבא בתרא דף קנא עמוד ב
נקוט האי כללא בידך כל שמקנה מחיים צריך קנין או שאר הקנאות כבריא ,ואם לאו
מתנתו בטלה ,וכל שמקנה לאחר מיתה אינו מקנה אלא באמירה ,ואם יש בו הקנאת בריא
הפסיד אלא אם כן פירש במיפה את כחו ,הכי ריהטא כולה סוגיין ,ומצוה מחמת מיתה היינו
מסוכן שקפץ עליו החולי א"נ שמזכיר בפירוש שנותן לאחר מיתה או שאומר וי ליה
לההוא גברא דמיית כדאמרינן לעיל.
רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ח
הלכה ב
אבל החולה שתשש כח כל הגוף ,וכשל כחו מחמת החולי עד שאינו יכול להלך על רגלו
בשוק והרי הוא נופל על המטה ,הוא ]הנקרא[ שכיב מרע ,ומשפטי מתנותיו אינם כמתנת
בריא ,כיצד שכיב מרע שצוה ואמר ליתן לפלוני כך וכך בין בחול בין בשבת ,בין כתב בין לא
כתב ,זכו הכל כשימות בכל מה שנתן להם ואינו צריך קנין ,שדברי שכיב מרע ככתובין ב
וכמסורין הן ,ודבר זה מדברי סופרים ,ואע"פ שאינו אלא מדבריהם עשו אותה כשל תורה,
כדי שלא תטרף דעתו עליו כשידע שאין דבריו קיימים.
הלכה יד
שכיב מרע שכתב כל נכסיו מתנה סתם ולא שייר כלום ,אם עמד חוזר ,ואפילו קנו מידו
כדי ליפות את כחו ,בין שהקנה כל נכסיו לאחד בין שכתבם לשנים ,שאומד דעת הוא שלא
נתן זה הכל אלא שנתכוון שלא יקנו כלום אלא לאחר מותו/+ .השגת הראב"ד /שכ"מ שכתב כל נכסיו
מתנה סתם וכו' עד במתנת בריא וכו' .א" א ואם שייר צריכה קנין כי בלא קנין אינה כלום ,עכ"ל+.

הלכה טו
שייר כלום לעצמו בין קרקע בין מטלטלין ,הרי זו מתנה במקצת וסתמה כמתנת בריא
שקונה מזמן הכתיבה לפיכך אינו חוזר ,והוא שקנו מידו שמתנת שכיב מרע במקצת
צריכה קנין ,בין עמד בין לא עמד.
הלכה טז
במה דברים אמורים בשנתן סתם ,שהרי אנו אומדין דעתו ואומרין הואיל ושייר לא נתכוון
אלא להקנות לו מחיים במתנת בריא.
הלכה יז
אבל אם נתן לו המקצת בפירוש במתנת שכיב מרע שאינו אלא לאחר מיתה אינו צריך
קנין ואם עמד חוזר ,ואם לא עמד קנה זה המקצת ,ואם היה בה קנין ,לא קנה אלא אם כן
היה מיפה כחו כמו שביארנו/+ .השגת הראב"ד /אבל אם נתן לו המקצת בפירוש במתנת שכ"מ וכו' עד קנה זה
המקצת .א"א זהו המצוה מחמת מיתה ,עכ"ל+.

הלכה כג
שכיב מרע שצוה מחמת מיתה ,כגון שהיתה דעתו נוטה שהוא מת ודאי ,וניכר דבר זה
מכלל דבריו ,אע"פ שקנו מידו במקצת אם עמד חוזר.
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שולחן ערוך חושן משפט סימן רנ
סעיף ב
שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ולא שייר כלום) ,ב( ואף על פי שקנו מידו ,אם עמד
ונתרפא לגמרי ,א )ג( ]ב[ ד( המתנה בטלה ה[ ממילא) .ו[ ואפילו התנה בשעת המתנה שלא יוכל
לחזור בו ,אם עמד חוזר ,ז[ אא"כ קנו מידו( )תשובת רשב"א סימן תתקע"ה ותשובת רמב"ן סימן ג' /ו' /וריב"ש סימן ר"ז(.

ואם לא נתרפא לגמרי ,אלא ניתק מחולי לחולי ,אם לא עמד ולא הלך ונשען על מקלו בשוק,
מתנתו מתנה) ,ח[ אף על פי שהלך בביתו על משענתו( )מרדכי פרק אלמנה ופרק מי שמת( .ואם עמד בין החולי
שצוה בו ובין החולי שמת ממנו ,והלך נשען על מקלו ,אומדין אותו על פי רופאים אם מחמת
חולי הראשון מת מתנתו קיימת ,ואם לאו אינה מתנה .ט[ ואם הלך בשוק בלא משענת ,אינו
צריך אומד ,אלא בטלו מתנותיו הראשונות.
סעיף ד
אין כל הדברים הללו אמורים אלא בנותן כל נכסיו י( ולא שייר כלום ,אבל אם שייר כלום
שלא נתן ,דינו כמתנת בריא שאינה נקנית ו אלא בקנין .הגה :טו[ ולאו דוקא קנין ,אלא ה"ה משיכה או
מסירה או הגבהה ,כל אחד לפי קניינו ,בין קרקע בין מטלטלין .ודוקא במתנה כזו מהני מסירתו ,טז[ אבל מתנת ש"מ שיכול
לחזור בו ]ח[ יא( לא מהני תפיסה כלום )מרדכי( וע"ל סעיף י"ג .ואפילו אם מת צריך קנין ,יז[ לפיכך אם

עמד אינו יכול לחזור בו .יח[ וכמה יהא השיור ,אפילו יב( כל שהוא ,יט[ בין קרקע בין
מטלטלין) .כ[ וי"א דבעינן שיור )ז( ]ט[ יג( כדי פרנסתו( )טור בשם הרא"ש(.
סעיף ז
במה דברים אמורים שמתנת שכיב מרע שיש בה שיור אינה נקנית אלא בקנין ואם עמד
אינו חוזר ,כשנתן סתם .אבל אם פירש מחמת מיתה ,או אפילו לא פירש אלא שנראה
מתוך דבריו שהוא נותן מחמת מיתה כגון שמתאונן על מיתתו וכיוצא בזה] ,יא[ אפילו אם
יש בה שיור נקנית באמירה בלא קנין ,לכשימות; ואם עמד ,חוזר אפילו יש בה קנין
במקצת.
סעיף ט
כה[ י בד"א דמתנת שכיב מרע במקצת בעי קנין ,בסתם .אבל אם נתן מקצת נכסיו טו(
בפירוש במתנת ש"מ ,א"צ קנין ,ואם עמד חוזר ואם לא עמד קונה זה המקצת .ואם יש בו
קנין אינו קונה אא"כ כתב כמיפה כחו .כו[ וכן אם כתב כל נכסיו ]יג[ ומפרש שנותן הכל טז(
מעכשיו ,ומקנה לו מחיים ,יא הרי היא כשאר מתנת בריא שאם הגיע השטר ליד המקבל או
שקנו מיד הנותן קנה הכל ואינו יכול לחזור בו .הגה :כז[ וי"א דהוא הדין מתנת שכיב מרע )י( שכתבו יז(
שמקנה לו מהיום הוי כמתנת בריא יח( וצריכה קנין )נ"י פ' מי שמת( .ולכן יש ליזהר בצוואת שכיב מרע שלא לכתוב בה שנתן
במתנת בריא או מהיום ,אם לא צוה כך .ואם צוה כך ,אסור לשנות ואז יש לו דין מתנת בריא ואינו נקנה רק בקנין ,ולא
אמרינן בזה שטעות סופר היה .ואם לא היה בה קנין המתנה בטילה ,כן נראה לי.

מברחת נכסיה:
תוספות מסכת בבא בתרא דף קנא עמוד א
גליא דעתה דמשום אינסובי הוא והא אינסיבא ואיתגרשה -וכן גורס ר"ח ואינו נראה
לר"י דהא משמע דהוי טעמא משום דמיגרשא אבל אם היתה תחת בעלה קנה ואילו בפ'
האשה שנפלו )שם וע"ש( משמע דאפי' כשהיא תחת בעלה לא קננהו לוקח דפריך התם
וכי מאחר דלא קננהו לוקח ליקנינהו בעל ומשני תקנתא דרבנן שעשאוהו כגון שמכרתם
מיהו י" ל דמכל מקום נהי דלא קני בעל ולוקח מכל מקום ברשות המקבל מתנה הם עד
שתתגרש ,מ"ר.
שליחות לאחר מיתה:
תוספות מסכת בבא בתרא דף קנא עמוד ב
...וא" ת מאי קא משמע לן דאין גט לאחר מיתה הא כבר תנן ליה בפרק מי שאחזו )גיטין דף
עב (.דאין גט לאחר מיתה ואמרינן נמי בריש כתובות )דף ב :ושם( אי אשמועינן דאין גט
לאחר מיתה הא תנא ליה כו' וי" ל דמתניתין דהכא איצטריך שאף על פי שמינה שליח
בחייו ולאחר מיתה נמי עומד השליח במקומו ויכול לגרש ששלוחו של אדם כמותו קמ"ל...
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