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   . צב�ד כתובות

וחזר ומכר שמעו לראוב את אותה שדה עצמה , ראוב שמכר שדה לשמעו בלא אחריות
  ?מה הדי, ח וטר�"ובא בע, באחריות

  

ח של אביו דראוב"כשבא בע  ח של ראוב"כשבא בע  
1
 

שמעו� מפצה לראוב�  לרמי בר חמא
2

  שמעו� מפצה לראוב�  

אינו מפצה לראוב�  לרבא
3

אוב�שמעו� מפצה לר  
4

  

  

ראוב שמכר כל שדותיו לשמעו
5

, ח של ראוב לטרו�"ובא בע, וחזר שמעו ומכר שדה אחת ללוי, 
  ?ממי הוא טור�

  

 לא נשאר אצל שמעו בינונית  נשאר אצל שמעו בינונית  

  רצה משמעו� רצה מלוי  גובה משמעו�  מכר שמעו ללוי בינונית

  בה משמעו�גו  גובה משמעו� זבורית/מכר שמעו ללוי עדית

  

  :כתובות ד� צב

 עמוהא� ראוב יכול לדו, ח דראוב לטרו�"ובא בע, ראוב שמכר שדה לשמעו
6

?  

  

  כשמכר שלא באחריות  כשמכר באחריות  

יכול לדו�  ללישנא קמא דאביי
7

  אינו ד� עמו  

יכול לדו�  יכול לדו�  לאיכא דאמרי דאביי
8

  

  

                                                           

1
 .ח של אביו לטרו�"ובא בע, קבג שראוב ירש שדה זו מאביו יע"ומיירי בכה 

2
מ כיו ששמעו מכר לראוב את השדה באחריות ואתה נגבתה "מ, ח של ראוב עצמו"דא� שהוא בע 

צרי� שמעו , ח ובי א� בא מאיש דעלמא ובי א� בא מראוב עצמו"לא משנה מאיזה כח בא הבע, השדה
כיו שראוב מכר לשמעו את , אובכ על ר"אכ הוא לא יכול לחזור אח. לשל� את הטירפא לראוב

 .השדה הזו שלא באחריות

3
אבל לא אחריות על מה שלא יגבה , מ דוקא אחריות דעלמא קיבל עליו"מ, דא� שמכר לו באחריות 

 .דזה ודאי שלא קיבל עליו שמעו, ח של ראוב עצמו"בע

4
  .ח דעלמא"ח של אביו של ראוב נחשב כבע"ג מודה רבא שבע"בכה 
5

אי גובי� אלא מהשדה , אבל א� מכר בשני שטרות, י שמכר את כל שדותיו בשטר אחד"פירש 
 שעליה חל � וכ מלוי לא יגבו רק א� לקח משמעו את השדה שלקח שמעו מראוב באחרונה , האחרונה
 .צידדו בזה, )ה ראוב"בד(' ובתוס. השיעבוד

6
דהיינו שיש עוד , ל לחשוב עמו חוב כנגד חובכגו שיכו, י שיש עדיפות לטענת ראוב בשני דברי�"ופירש 

ואילו , או לעני שבועה שראוב יכול להשביעו בטענה ודאית, ח דראוב לראוב"חוב אחר שחייב הבע
 כל מי שבא להפרע מנכסי יתומי� אינו דהרי, )ה דינא"בד(' א שהקשו התוסאל. שמעו לא יכול להשביעו

  .ועתה רק ראוב יכול להשביעו,  שפטרו שמעו מהשבועהוהעמידו כגו. יכול להפרע אלא בשבועה
7

דא� אתה מוציא מיד , דהא אומר לו ראוב,  לאו בעל דברי� דידי אתראובל ח יכול לומר"ואי הבע 
  .דהרי באחריות מכרתי לו, כ הוא יבוא לגבות ממני" מה שתוציא ממנו אח�שמעו

8
ולכ� כל מה שאני יכול לדו , יה לשמעו תרעומת עלימ איני רוצה שיה"מ, דא� שאי שמעו חוזר עלי 

  . אני אדו עמ��עמ� שלא תוציא מיד שמעו


