
 

 

 

 

 

 

 כיצד יבאר בעבד של ישראל? -רבי מאיר סבר שחוב לעבד להשתחרר כיון שנפסל לתרומה  .1

 . ליה פריצה, ליה שכיחא, ליה זילא, ליה ניחא בהפקירא עבדא - חורין בבת מתירו, ואע"פ שכנענית שפחהב מפסידו

 

 אלו הם הדינים באדם שציווה ומת?  -משנה  .2

 ואז כבר פקעה רשות המשחרר. ,שהגט חל רק כשיבא לידםכיון  ,לאחר יתנו לא - ומת, לעבדי זה שחרור שטר, לאשתי זה גט תנו האומר .א

 . מיתה לאחר יתנו - ומת, פלוני לאיש מנה נות .ב

 

 , דווקא כשהמעות צבורין ומונחין בקרן זווית?'תנו מנה לפלוני'את דין רב עמיד מדוע ה .3

 , 'לפלוני לו תנהו בידך לי מנהואף שלא משך יתנו, כיון שמדובר במעמד שלשתן כשאומר ', בבריאמדובר  -רב זביד  .א

 : וכדברי רב במקום אחר ,צריך שיהיו צבורין 'ככתובין וכמסורין דמומרע דברי שכיב 'מדובר בשכיב מרע ואע"פ ש -רב פפא  .ב

  כוונתו למנה אחר שקבור. שמא חיישינן, נותנין אין - 'סתם מנה', נותנין - 'זה מנה', מנכסי לפלוני מנה תנו שאמר מ"כש

 לא חיישינן לקבורה. - אמנם להלכה

 

 מדוע כל אחד מהחולקים הנ"ל לא פירש כחבירו? .4

 ואף כשהכסף אינו בעין.שדין מעמד שלשתן הוא בין במלוה ובין בפקדון, כיון  -ר"פ אינו כרב זביד  .א

אם לא אמר 'תנו'  ב.שאם לא מת הבעל, יתנו את הגט לאשה.  א.שמשמע ממשנתנו ון כי אי אפשר להעמיד בשכיב מרע, -ר"ז אינו כרב פפא  .ב

  אף אם לא אמר תנו, נותנים.]כמובא בשאלה הבאה[ אלא 'כתבו' לא נותנים. והרי בשכיב מרע 

 ששכ"מ שלא אמר 'תנו', אין נותנים. ,יתכן שמשנתנו כרבנן ונדחה:

 

 באלו אופנים יתנו אף שלא אמר 'תנו' כיון שהיו טרודים? - לאשתי גט כתבוהאומר  -ברייתא  .5

 . המסוכן: אף שכיב מרע. שזורי שמעון בילר ג. .בשיירא והיוצא בים, המפרש ב.הרג, היוצא בקולר לה א.

 

 אלא אף במלווה. כיצד חל הרי המעות אינם בעין? בפקדון לא רק'מעמד שלשתן'  קנין ב חידש אתר .6

ולכן כשאמר המלווה תנהו לפלוני, אגלאי  ,'משועבד אני לך ולכל מי שיבא מחמתך' למלווה בשעת ההלוואה כאומרהלווה  נעשה - אמימר .א

 מילתא שהיה משועבד לו.

 לאחר ההלוואה, הוא לא יקנה,   נולדאדם של הקנהלפ"ז אם  -דחה רב אשי 

 , מודה הוא, שאי אפשר להקנות לאדם שאינו בעולם.כגון דקל לפירות 'לעולם בא שלא דבר מקנה אדם' הסובר מ"ר אפילו -שהרי 

 . 'נפשיה ומשעביד גמרמכאן שייך לדף הבא[ באותה הנאה שנהיית ההלוואה חדשה ונדחה זמן הפרעון '] – אשי בר .ב

 .לשיעורין דבריך נתתשכופתים ושוקלים מיד, אם תאמר שלא יקנו,  אלישיב בר בילפ"ז ד -ודחו 

 .טעם בה לתת צריך שאין מסיני הלכה משה קבלה עשו זאת חכמים כאילו -מר זוטרא  .ג
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