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כתובות – צ"ב
.1

ראובן מכר שדה לשמעון שלא באחריות ובא שמעון ומכרה חזרה לראובן באחריות ובא הבעל חוב של ראובן ומבקש לגבות את השדה .כיצד הדין?
א.

רמי בר חמא  -חייב שמעון ללכת ולהציל את השדה עבור ראובן.

ב.

רבא  -שמעון קיבל על עצמו אחריות על תביעות מחמת אחרים ,אבל לא קיבל אחריות על תביעות מחמת ראובן עצמו.
ומודה רבא  -בראובן שירש שדה מיעקב ומכרה לשמעון שלא באחריות ובא שמעון ומכרה לראובן באחריות ,ובא הבעל חוב של יעקב לטרוף
מראובן ,שצריך שמעון להציל עבור ראובן כיון שזה נחשב חוב שמחמת אחרים.

.2

ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וכיון שלא היו לשמעון מעות זקף עליו במלוה בשטר ובכך נשתעבדה השדה לראובן ,מת ראובן ובא בעל חובו
וביקש לטרוף משמעון ,ופייסו שמעון בזוזים ,וכעת טוען ליתומי ראובן שאינו צריך לשלם את הלוואה כיון ששילם את חוב אביהם ,האם צודק?
רמי בר חמא  -אינו צודק ,כיון שיאמרו לו בני ראובן  -אבינו השאיר אצלך חוב מעות ,שהם מטל טלי דיתמי שלא משתעבדי לבעל חוב ,וא"כ התשלום
ששילמת לבעל חוב אינו יכול להחשב כפירעון של חוב זה.
הוסיף רבא  -אם פקח שמעון ,כשיבואו בני ראובן לגבות ממנו יתן להם קרקע ויחזור ויגבה אותה עבור אחריות המכר שנתן לו אביהם.
וכשיטת רב נחמן בשם רבה בר אבוה  -יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן ,ואע"פ שבאה לידם רק לאחר מיתת אביהם.

.3

ראובן שמכר כל שדותיו בבת אחת לשמעון ,וחזר שמעון ומכר שדה אחת ללוי ,ובא בע"ח של ראובן ,יכול לגבות משמעון ,האם יכול לגבות גם מלוי?
באופן שלוי קנה את הבינונית  -יכול לגבות אף מלוי.
אבל באופן שלוי קנה עידית וזיבורית ,אינו גובה מלוי ,כיון שלכן לא לקח את הבינונית כדי להשאירה לבעל חוב.
ואף באופן שלוי שקנה בינונית ,דווקא אם לא השאיר בינונית כמותה ,אבל אם השאיר בינונית כמותה יכול לומר לו ,הנחתי לך מקום לגבות הימנו.

.4

ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ובא הבעל חוב של ראובן לטרוף השדה משמעון ,האם יכול ראובן להציל השדה לשמעון ע"י טענות לבעל חוב?
יכול ,ואם הבעל חוב יטען לראובן 'לאו בעל דברים דידי את ' שאיני בא לגבות ממך ,יענה ראובן :כיון שנתתי אחריות זה יחזור אלי ,ואני כן בעל דברים.
ויש אומרים  -אפילו כשלא מכר באחריות יכול ,כיון שיטען ראובן לא נוח לי שיהיה לשמעון תרעומת עלי.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

