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  .פד �ד כתובות

  ?במימרא זו' מה ה� האוקימתות בגמ, ג ולא מטעמיה"הלכה כרשב: אמר רב

  

  א� כתב לה הבעל ' אפי: דינו  
   ובמות� א� מתה יורשהי�בחי

  מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה : טעמו
   ותנאו בטל�

 אלא שירושה דרבנ��דסבר תנאו קיי� : ולא מטעמו  דא� מתה יורשה:ג"הלכה כרשב .א
1

  

  : ג"הלכה כרשב .ב
 דמתנה על מה שכתוב בתורה בטל

ל שא� מתה לא יורשה"דס: עמוטולא מ
2

  

ל דג� המתנה בדרבנ�"דס: ולא מטעמו דא� מתה יורשה: ג"הלכה כרשב .ג
3

 תנאו בטל
4

  

דסבר דירושת הבעל דרבנ�: ולא מטעמו דא� מתה יורשה: ג"הלכה כרשב .ד
5

  

  

  ,  שרוצי� ירושה�ויורשי� ,  שתובע חובו�ח "ובע, ה שתובעת כתובת�מי שמת והניח אשה 
  ?מה הדי� בדלהל�

  

 הניח פירות תלושי� מ� הקרקע: סיפא היה לו פקדו� או מלוה ביד אחרי�: רישא  

כושל בראיה: ח"יוסי ב' לר
6

  ' לר 
  טרפו�

ינת� לכושל 
 לכתובת אשה:יוחנ�' לר  שבה� 

7
  

   זכה :כל הקוד� משלושת� בנכסי�
  ינת� לכושל: המותר,האשה/ח"זכו הבע

ח צריכי� שבועה ואי� היורשי� צריכי� שבועה" דאשה ובע�ינת� ליורשי�  עקיבא' לר
8

  

  
                                                           

1
 � ל שירושת הבעל דרבנ�"אכ� רב ס,  כשמתנה על מה שכתוב בתורה�ל שתנאו קיי
 "כלומר בעלמא ס 

כי מצאנו גבי די� הונאה דרב , אוקימתא זו'  ודוחה הגמ.וחכמי
 עשו חיזוק לדבריה
 יותר משל תורה
 .ל שא
 התנה לא מועיל לו התנאי ויש עליו הונאה"ס

2
ל לפי צד זה לא עשו חכמי
 חיזוק לדבריה
 כשל "וס, ומשו
 שרב סובר שירושת אשה היא מדרבנ� 

, כ היה לו לומר הלכתא כטעמיה ולא כדינו"דא, אוקימתא זו' חה הגמאכ� דו. ולכ� יכול להתנות, תורה
 .ורב אמר להיפ�

3
ע "דהא לכו, כ שיטתו דלא כשו
 תנא"דא) ה ורב"בד(' ועל זה הקשו התוס, י פירש כגו� בפירות"רש 

  .דרבנ� היינו בעלמא באיזה תנאי על די� �בדרבנ� ' ולכ� פירשו התוס. יהודה' לר'  אפי,מועיל תנאי בפירות
4

אלא שרק חולק על הדיוק , וג
 סובר שירושת הבעל דאורייתא ולכ� תנאו בטל, ג"ל כרשב"ז רב ס"ולפ 
כ רב "דא', ודוחה הגמ. ובא לומר שבי� בדאורייתא ובי� בדרבנ� תנאו בטל, דמשמע שבדרבנ� תנאו בטל

 .ג לומר שג
 א
 היה תנאו בדרבנ� היה תנאו בטל" ורק מוסי� עוד על רשב�" כטעמיה וכהלכתיה"ל "ס

5
אלא שחולק על מה , ג שתנאו בטל במתנה על מה שכתוב בתורה"כלומר דמודה רב ג
 בדי� של רשב 

ועל זה אומר רב דאינו כ� אלא ירושת אשה היא , ג בטעמו שירושה דאורייתא ולכ� תנאו בטל"שסבר רשב
 כי � ה על מה שכתוב בתורה ובי� במתנה בדרבנ� תנאו בטל ובכל אופ� תנאו בטל כי בי� במתנ, דרבנ�

 .חכמי
 עשו חיזוק לדבריה
 כשל תורה

6
דכל ששטרו מאוחר יותר אינו יכול לגבות מנכסי
 , חנינא היינו מי ששטרו מאוחר יותר' יוסי בר' לר 



 רק שטרות שמוקדמי
 למכירה יוכלו להוציא מנכסי, כלומר א
 מכר המת מנכסיו. משועבדי

כי א
 לא , ולכ� לה� יש לתת מהמלוה או הפיקדו� האלו, אבל לא שטרות המאוחרות למכירה, משועבדי

  .נית� לה
 לא יהיה לה
 ממי לגבות
7

ועושי
 כ� משו
 חינא כדי שימצאו , כיו� שאי� דר� האשה לחקור אחר נכסי הבעל, היא הנקראת כושל 
  . מלהנשא מחשש שלבסו� לא יקבלו את כתובת�ולא ידאגו, האנשי
 ח� בעיני� הנשי
 להנשא לה�

8
ומה שהעמידה המשנה את המחלוקת לגבי , דג
 בהניח פירות תלושי� מ� הקרקע הדי� כ�' העמידה הגמ 

וכי ', ומקשה הגמ. ל שג
 כשאי� נותר ינתנו ליורשי
"ע ס"אבל ר, טרפו� דיבר על נותר' משו
 שר, נותר
ואילו משנתנו מיירי בתפיסה דלאחר , ל רק כשתפסו מחיי
ועונה שמועי. לא מועיל לשיטתו תפיסה

  .אבל בכתובת אשה אי אפשר לתפוס מחיי
, ח"דהנידו� דוקא על בע, )ה והוא"בד(' וכתבו התוס. מיתה
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  :כתובות ד� פד

  ?מה הדי� א� היו מונחי� במקומות דלהל�, טרפו� דמועילה תפיסה בפירות תלושי�' אליבא דר

  

  בסמטא  ברשות הרבי�  

ה תפיסהלא מועיל  מועילה תפיסה   לרב ושמואל
1

  

מועילה תפיסה  מועילה תפיסה  יוחנ� וריש לקיש' לר
2

  

  

  , טרפו� דמהני' ודנו הדייני� כר, ח מטלטלי� אחר מיתה"מעשה שתפס הבע
  ?במה נחלקו, ל הא� מחזרי�"יוחנ� ור' ונחלקו ר

  

  יוחנ� בדיעבד לא מחזירי�' לר   מחזירי��ל "לר  

  וזרטעה בדבר משנה אינו ח  טעה בדבר משנה חוזר  .א

ע מחברו ולא מרבו"הלכה כר  טרפו�' מרבו ר' ע אפי"הלכה כר  . ב
3

  

  טרפו�' ע היה רבו של ר"ל דר"ס  טרפו�' ע היה חברו של ר"ל דר"ס  .ג

ע מחברו"כר" מטי�"  ע מחברו "כר" הלכה"  .ד
4

  

  

                                                           

1
 כיו� שאינו מקו� הראוי לעשות �שאז אינ� נחשבי� שה� ברשות היורשי� ר "ל דדוקא ברה"ס 

 .אוי לקני� חשובי� ברשות היורשי� שהוא מקו� הר�אבל בסימטא , ש� קני�
2

  .דג� ש� לא זכו היורשי� בנכסי� בלא שיקדמו ויתפסו אות� 
3

ומה שאמר בלשו� , ע"יוחנ� היא שכא� אי� הלכה כר' סברת ר, ובפשטות לפי אוקימתא זו 
דאי� הלכה , וזה אינו, נגד רבו' ע אפי"היינו שכאילו הלכה למשה מסיני כר" עשיתו כשל תורה"

' ע דהיינו ר"יוחנ� שכיו� שיש מקו� לפסוק כמו רבו של ר' ל לר"דס, פירוש אחר. נגד רבוע "כר
, טרפו� לא נחשב כטועה בדבר משנה' מ הפוסק כר"מ, ע"כ הג� שכא� אנו פוסק� כמו ר"א, טרפו�

 .ואי� להחזיר המעשה
4

רי� את אבל בדיעבד אי� מחזי, ע נגד חברו"כלומר רק לכתחילה יש לנו להורות הלכה כר 
 .ההוראה


