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1

בכורות ד מח.
מי שלא בכרה אשתו וילדה שני זכרי תאומי  ,מה הדי בדלהל?
1

לר' מאיר

מת אחד מהתאומי תו שלשי
3
האב פטור
האב פטור

לר' יהודה

2

מת האב והתאומי קיימי
נתנו פדיונ עד שלא חלקו :זכה הכה
חלקו תחילה הנכסי  :פטורי
בכל גוונא נתחייבו הנכסי

מת האב והתאומי קיימי אליבא דר' מאיר ,מה הדי בדלהל?

כשלא חלקו
את הנכסי
כשחלקו כבר
את הנכסי
בכורות ד מח:

מת האב תו שלשי
לר' ירמיה :לא יכולי לדחותו
לרבא :פטורי
פטורי  דכל אחד מדחה אותו

4

מת האב אחר שלשי
נתחייב האב ונשתעבדו
הנכסי  וחייבי
לר' ירמיה :חייבי כי נשתעבד כבר
5
לרבא :פטורי

מת האב והתאומי קיימי אליבא דר' מאיר ,מה הדי בדלהל?

כשלא חלקו את הנכסי
כשחלקו כבר את הנכסי

מת האב תו שלשי
חייבי
6
לר' ירמיה :לא יכולי לדחותו
לרבא :פטורי

מת האב אחר שלשי
חייבי
חייבי

 1הדי שנות חמש סלעי לכה ,אבל א ילדה זכר ונקבה ,אי לכה כלו בי בחיי האב ובי אחר
המיתה ,שהרי יש ספק א בכלל יש כא בכור זכר ,והוי הכה המוציא מחברו עליו הראיה.
 2אבל א מת אחר שלשי  ,כבר נתחייב בפדיו דהא יצא מכלל נפל.
 3דהב הנשאר הוא ספק בכור ,והכה הוי מוציא מחברו שעליו הראיה.
 4דממ"נ הממו של החמש סלעי המגיע לכה בשדה זו .ומזה למדנו גבי שני יוס ב שמעו שהיו בעיר
אחת ולקחו שדה בשותפות ,ויש לאחד מה בע"ח בשטר שכתוב בו יוס ב שמעו ,שהדי הוא דא
שבעלמא כל אחד מדחה אותו לחברו ואינו גובה מה  ,מ"מ שאני הכא כשלקחו שני יוס ב שמעו שדה
בשותפות  גובו הבע"ח חובו משדה זו ,דאומר דממ"נ אני יכול ליטול ממוני משדה זו .וכ כא נוטל הכה
ממ"נ ,דכיו שלא חלקו עדיי ממ"נ ממו הפדיו מוטל בשדה זו .אול אחר שחלקו כל אחד יכול לדחותו
לחברו ופטור] .ורבא תמה ,דמי איכא מידי דלבע"ח עצמו לא מצי תבע כיו שהוא מדחה אותו ,ואת נכסיו
שה רק מתורת ערב הוא יכול לתבוע ,והרי הדי הוא "המלוה את חבירו ע"י ערב לא יפרע מ הערב
תחלה"  וכל זמ שלא יכול לתבוע את הלווה לא יכול לתבוע את הערב.
 5ומעמיד את המשנה בכה"ג שאי בנכסי שהוריש האב אלא חמש סלעי  ,שה מתחלקי שתי וחצי
לכל אחד ,ואינו יכול לגבות רק מאחד מה כי השני הוא לקוח ולא יורש ואי חוב האב מוטל עליו .וס"ל
לר' מאיר "חמש ולא חצי חמש" ,ולכ לא נוטל כלו .
 6דממ"נ הממו של החמש סלעי המגיע לכה בשדה זו .ומזה למדנו גבי שני יוס ב שמעו שהיו בעיר
אחת ולקחו שדה בשותפות וכו' הכל כנ"ל.

