
 

 

 

 

 

 

 
 

 לר' ישמעאל בדניזק שיימינן, לר' עקיבא בדמזיק. מה טעמיהם? .1

 '. בשדה אחר'וביער  -גזירה שוה 'מיטב שדהו'  –ר' ישמעאל  .א

 פשטות 'שדהו' היינו המזיק.  –ר' עקיבא  .ב

 שאינה שווה לעידית של המזיק, משלם לו ממיטב שלו המזיק. -נצרכת לאופן שיש למזיק עידית, וזיבורית פשטות הפסוק ולר' ישמעאל 

 

 'וקל וחומר להקדש'? -מה כוונת דברי ר' עקיבא  .2

 כיון שבעל חוב דינו בבינונית. -שהגזבר יטול מעידית , הבית לבדק מנה עלי הרי האומר -אין לפרש  .א

 סבר שבעל חוב גובה מעידית כנזיקין, יש לפרוך שהקדש הורע כוחו בנזיקין. ואף אם נאמר שר"ע

 הקדש גובה מעידת בעל השור. -לאופן שנגח שור של הדיוט שור של הקדש  -אלא  .ב

הקדש שנגח הדיוט פטור, הדיוט שנגח  ואף ששנינו 'שור רעהו' אמר רחמנא ולא שור של הקדש. ר' סבר כר' שמעון בן מנסיא הפוסק,

 דש, בין תם בין מועד, משלם נזק שלם. ]ואין לומר שר"ע ור' ישמעאל נחלקו רק בהקדש, כיון שבהדיא מצינו כדלעיל[הק

 

 לדעת רבינא משנתנו כר' עקיבא. מה א"כ כוונת 'תיקון העולם' הרי בהדיא שנינו 'מיטב'? .3

שיאמרו למה נגזול, מחר , והחמסנין הגזלנים פנימ -שמין להם בעידית מפני תיקון העולם  קיןיזר"ש שדורש 'טעמא דקרא' שהטעם שהנמשנתנו כ

 משום 'מיטב שדהו'., שלי נאה שדה ונוטלין לנכסי ורדיןבי"ד י

 

 ? בבינונית חוב בעל אמרו מה מפני .4

 .בחובי שאגבנו כדי ואלונו אקפוץ: ויאמר ,נאה שדה לחבירו אדם יראה שלא כדי

 . לווין בפני דלת נועל אתה, כ"כיון שא, שמשום כן יגבה בזיבורית אמנם אין לומר

 

 . לר"מ בבינונית. מה טעמו של ר' יהודה?בזיבורית –לר' יהודה  – אשה כתובת .5

 .לינשא רוצה האשה, לישא רוצה שהאיש ממה יותר

 כשם שכשהוא מגרש חייב לה כתובה, כך כשהיא מקניטה ומתגרשת תשלם לו כתובה: –ואם תאמר 

 כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, אך לעצמו יכול להשהות את הגט.נה, והאיש מגרש רק לרצונו, תקנו אף שלא לרצו מגורשת אשהכיון שה

 

 רק כשגובים מיתומים, אבל מהבעל עצמו בבינונית. מנין הקשו עליו? בזיבורית אשה כתובתמשנתנו ש –מר זוטרא בן רב נחמן  .6

 בכתובה.מן הזיבורית ומה המיוחד  גוביםהרי כל חוב יתומים  .א

 שלא אומרים שמשום 'חינא' הקלו עליה שתגבה מבינונית. –נתחדש בכתובה  –ותירצו 

 , ובוודאי אין לפרש מיתומים, משמע מהבעל, ובהכרח שאף רבנן עוסקים בבעל.שנינו בברייתא שלר' מאיר גובה מבינונית .ב

 חינא גובה מהם בבינונית.כוונת ר' מאיר מיתומים ומשום  -ותירצו 

 ,מדוע בעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבוריתאם משנתנו ביתומים  .ג

 ל אחד גובה כדינו שהיה לולי הערב:ובנו מת, וכ ,כלתו ולכתובת, בנו חוב לבעל, בנו לנזקי ערב שנעשהמדובר  –ותירצו 

 שהיו יכולים לגבות בחיי הבן גובים, הערב משלם להם כדינם. בעל חובנזיקין ו

 שלא הייתה יכולה להגבות מחיים, ונגבית לאחר מיתה מיתומים מזיבורית, אף הערב משלם בזיבורית. כתובת אשה

 מדובר ב'קבלן'. -שערב לא משתעבד לכתובה  ואף שקיימא לן

 

 ההלוואה כיצד ניתן להעמיד בקבלן?למ"ד שקבלן אינו משתעבד כשאין ללווה נכסים בשעת  .7

 שהיו לו ונשתדפו. - מדובר .א

 לו נכסים. לגבי בנו משעבד עצמו אף כשאין - אימא איבעית .ב
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