
 

 

 

 

 

 

 מה כוונתו?. מטעמיה ולא גמליאל בן שמעון כרבן הלכה -רב אמרכתב לה 'בחייך ובמותך' לת"ק: מסתלק מירושתה, ולרשב"ג אינו מסתלק מירושתה.  .1

 ירושתש אלא מטעם, שלרב תנאו קיים, בטל תנאו בתורה שכתוב מה על מתנההד מטעמו ולא ,יירשנה מתה שאם הלכה כרשב"ג -אין לפרש  .א

 .תורה משל יותר לדבריהם חיזוק עשו וחכמים ,דרבנן הבעל

 .אין :שמואללו ,אונאה עליו לו שי :רבל ,אונאה עלי לך שאין מנת עלהריני מוכר לך  לחבירו האומרכדמצינו לגבי , בטל תנאו סבררב אף ש כיון

]שירושת הבעל דרבנן ולא עשו  יירשנה לא מתה סבר רבש ו,מטעמ ולא ,בטל תנאו בתורה שכתוב מה על המתנהש שב"גכר הלכה -אין לפרש  .ב

 .'כהילכתיה ולאשזה נקרא ' כיון ,חיזוק[

 - בטל תנאו בדרבנן אף רבלו .קיים תנאו בדרבנןו בטל תנאו בדאורייתא , כיון שלרשב"גמטעמו ולא ,יירשנה מתהש הלכה כרשב"ג -אין לפרש  .ג

 רב רק מוסיף. לפ"ז ש כיון שחכמים עשו חיזוק לדבריהם.

 .בתורה בשכתו מה על ומתנה דאורייתא הבעל ירושתש ומטעמ ולא יירשנה מתה אםש שב"גכר הלכה -אלא .ד

 .תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו וחכמים דרבנן הבעל ירושתשאלא מטעם: 

 

 טעמו?. מה הדמים מן להן וינכה תהמשפח לבני את השדה ביובל יחזיר אשתו את היורשר' יוחנן בן ברוקה:  .2

תיקנו  משפחה פגם משוםו ,הקברות בית שהורישתו ינה חוזרת ביובל כאן מדוברוירושה א דאורייתאמ הבעל ירושתריב"ב סבר שש אע"פ ביאר רב:

 אמנם מנכה להם את דמי קבר אשתו שהיה מוטל עליו לשלמו.  .ר ויקבל דמיםירבנן שיחז

  .משפחה פגם משוםשל הקונה  כרחו בעל אותו וקוברין משפחה בני באין ,הספידו ומקום מעמדו ,קברו דרך, קברו המוכר כדתניא

 . ]אך רב עצמו סבר שירושת הבעל דרבנן[

 

 מי קודם בנכסיו? .ויורשין חוב ובעל אשה שחייב לה כתובה והניח שמת מי -שנה מ .3

  , כיון שאינם ביד היתומים.שבהן לכושל ינתנו ,אחרים ביד מלוה או פקדוןהניח  -ר' טרפון  .א

  תפס יותר מחובו, המותר ינתן לכושל שבהן.ואם  כל הקודם זוכה - הניח פירות תלושים

 .אף כשמונחים בסימטאלר"י ור"ל:  דווקא כשמונחים ברשות הרבים,לרב ושמואל:  -ונחלקו אמוראים בדעתו היכן הפירות מונחים 

 מחיים שאז מועיל תפיסתו. תפס הבע"חאא"כ  צריכים להשבע,כיון שרק הם אינם  ליורשין ינתנובכל מקרה אין מרחמין בדין,  - עקיבא רבי .ב

 .  אע"פ שנחשב ברשות הבעלים ,יורשיםלא ינתנו לר' טרפון ללחדש ש פקדון: -הטעם ששנינו גם מלוה וגם פיקדון 

 פ שמלוה שניתן להוצאה. אע" ינתן ליורשיםלחדש שלרבי עקיבא  :מלוה

  .חינא משום, שאין דרכה לחזר אחר נכסים, ואשהה כתובת יש אומרים:מי שזמן שטרו מאוחר יותר.  יש אומרים: -מיהו הכושל 

 

 . במה נחלקו?תורה כשל את שיטת ר"ע עשית יוחנן ביו רל אמרלהחזיר את הדין ו ר"לוציוה שמועיל תפיסה,  טרפון' כר מעשה בדיינים שפסקו .4

  .חוזר משנה בדבר טעהאם  ונחלקו - לכו"ע הלכה כר"ע להו"א: .א

 האם הלכה כר' עקיבא אף כנגד רבו ]ר'טרפון[ או רק כנגד חבירו. נחלקוו - חוזר משנה בדבר טעה ע"וכל .ב

 או חבירו. רבוהיה  טרפון רביהאם  ונחלקו - רבו כנגד ע"כר הלכהאין  ע"וכל .ג

  לכתחילא.כר"ע' שמשמעו רק  מטיןהאם נאמר 'הלכה כר"ע' או שנאמר ' ונחלקו -לכו"ע היה חבירו  .ד

 

 אלו מעשים למדנו בענין תפיסה מיורשים? .5

  '. עלי חלוק שכנגדי אעשה מהאמר להם ר"י ' .כר"ע להחזירהתפסו פרת יתומים בסימטא, ר' יוחנן פסק להם שטוב עשו, ור"ל פסק  קרובי ר' יוחנן .א

טוען שתפסו לאחר מיתה, והבע"ח טוען שתפס מחיים, פסק רב  , הרועהו עדיםאשרמעשה בשור יתומים שהיה אצל רועה ותפסו בע"ח מבלי  .ב

כיון  חזקה להן אין]בהמות שדרכן לשוטט[  הגודרות ל"ר אמרואע"פ ש גם לומר תפסתי מחיים. יכול ,בידי הוא לקוחומר, ל יכולש מגונחמן 

 בשוורים יש, כיון שדרכם להמסר לרועה.  שיתכן שמצאן,

שהרי ר"ל  אתם מחניפים להם? נשיאה דבישאלו  משום ,אבא' ר םלה אמרוהתירו אמוראים להחזיקה  ,מסימטאשפחת יתומים  וסתפ נשיאה דבי .ג

  פסק להחזיר את הדין כר"ע. 
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