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  .מ �ד גיטי�

  ?עבד שהראה בפני רבו מעשי המוכיחי שהוא ב� חורי� הא הוי ב� חורי�

  

 כשנשא בת חורי�  
   ושתק לו רבו

  אדו� שנת� לשפחתו שטר אירוסי�
  צאי בו והתקדשי בו" ואמר 

 כשהשיאו רבו בת חורי�
   או אדו� שנשא שפחתו

לא יצא לחירות מאיר' לר
1

יצא לחירות  
2

  יצא לחירות  

  יצא לחירות  לא יצא לחירות  לא יצא לחירות ילחכמ

  

  ? מה הדי��" פלונית שפחתי אל ישתעבדו בה לאחר מותי"האומר לשפחתו 

  

  מה די� הוולדות בתחילה  מה די� השפחה  

כופי� את היורשי� לתת גט שחרור יוחנ�' לרב דימי בש ר
3

עד הגט שחרור ה� עבדי�  
4

 

אי� כופי� לגטרק לא ישתעבדו אבל   לרב אמי ורב אסי
5

  הוולדות ה� עבדי�  

  

  ?המפקיר עבדו מה די� העבד
  

  כשמת האדו�  כשהאדו� עוד חי  

צרי� גט שחרור ואי� לו תקנה  ללישנא קמא דאמימר
6

 צרי� גט שחרור ואי� לו תקנה 

לאיכא דאמרי דאמימר
7

 צרי� גט שחרור ואי� לו תקנה  נות� לו גט שחרור  

  נותני� היורשי� גט שחרור  רורנות� לו גט שח  לרבינא, לרב אשי

                                                           
1

, בו יצא לחירותחנינא אמר רב אשי בש	 רבי שעבד שנשא בת חורי� בפני ר' זירא בש	 ר' תחילה אמר ר 
מ וחכמי	 אלא באופ� שנשא אדו� את שפחתו "מברייתא מפורשת שלא נחלקו ר, יוחנ�' והקשה עליו ר

מ דוקא כשהאדו� בעצמו "ולר, והרי שלחכמי	 לא יצאה בשו	 עני�, מ יצאה לחירות ולחכמי	 לא"שלר
מעמידה ' ולכ� הגמ. רואי� בזה הוכחה ששחר, אבל א	 העבד נושא בת חורי� והאדו� שותק, עושה מעשה

, שמיירי באופ� שהאדו� בעצמו השיאו אשה, וכמו שאמר רבה בר רב שילא, את דברי רבי באופ� אחר
 .שבזה ודאי לא היה עושה האדו� איסור א	 לא באופ� שבאמת הוא שחררו

2
 את הרי"דכשכותב לשפחה , מ שבלשו� שטר אירוסי� יש בו ג	 לשו� שחרור וג	 לשו� אירוסי�"ל לר"ס 

 .ולכ� יש בשטר אירוסי� לשו� שחרור,  והתקדשי לי בו�שתהיי ראויה להתקדש לי : ק"ה" מקודשת לי
3

  .ולכ� צריכי	 לשחררה, "מצוה לקיי	 את דברי המת שלא ישתעבדו בה"דמשמע שמצוה אות	 ב 
4

אל "כיו� שבלשו� , יוחנ� שכל שלא נשתחררה בגט שחרור לא פקע ממנה הקני� איסור' בזה מודה ר 
 .לא משמע לשו� הפקר ויציאה לחירות אלא רק שלא ישתעבדו" ישתעבדו

5
כיו� שאי� במשמעות לשונו לשו� שחרור אלא רק שלא , טענו רב אמי ורב אסי לפי לשו� זו של רב דימי 

 היינו לעני� מה שיכולי	 להשתמש בוולדותיה א	 �ה יפסידו היורשי	 ממונ	 חינ	 כ למ"א, ישתעבדו בה
לקמ� בדברי אמימר שדברי רב דימי ' ובאמת מבואר בגמ. ל שאי� כופי�"ולכ� ס, נחייב	 לתת גט שחרור

יוחנ� ואמר את ' וכ� רב שמואל בר יהודה כשבא לבבל חלק על מה שאמר רב דימי בש	 ר. ה	 טעות
הדי� שרק , " יעשה לה קורת רוח�פלונית שפחתי קורת רוח עשתה לי "ק "דה,  יוחנ� באופ� אחר'שמועת ר

אכ� א	 היא אינה מסתפקת בשו	 קורת רוח רק . כופי� את היורשי	 לעשות לה איזה קורת רוח
  ".מצוה לקיי	 את דברי המת"והטע	 בכל זה משו	 . לא נפטרי	 היורשי	 עד שישחררו אותה, בשחרור

6
ואינו יכול לתת לו גט , ונשאר ביד האדו� רק הקני� איסור, יו� שהפקירו נפקע ממנו הקני� ממו� שלודכ 

 .שחרור היכא שיש לו רק קני� איסור בעבד בלי קני� ממו�
7

דהאדו� עצמו יכול לשחרר , ל לאמימר שיש חילוק בי� האדו� בעצמו לבי� יורשיו"ס, לפי האיכא דאמרי 
 לא יכול דאי� בו � אול	 להוריש ליורשיו את הקני� איסור ,  לו רק קני� איסורהיכא שיש' את העבד אפי

  .  ואותו העבד צרי� גט שחרור ואי� לו תקנה�ולכ� א	 מת היורשי	 לא יכולי	 לשחרר העבד , ממש
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  :גיטי� ד� מ

  ?הכותב לעבדו בשטר לשונות דלהל� מה הדי�

  

  "עשוי ב� חורי�" "עשיתי פלוני עבדי ב� חורי�"  
   "הרי הוא ב� חורי�" 

  "אעשנו ב� חורי�"

מועיל והוא משוחרר  מועיל והוא משוחרר  לרבי
1
 

 לא קנה עצמו ב� חורי�  מועיל והוא משוחרר  לחכמי
2

 

  

  ?הכותב שטר מתנה על שדה בלשונות דלהל� מה הדי�

  

   "נתונה לפלוני" "נתתי שדה פלונית לפלוני"  
   "הרי היא שלו"

  "אתננה לפלוני"

  מועיל וקנה את השדה  מועיל וקנה את השדה  לרבי/מאיר' לר

לא קנה את השדה  מועיל וקנה את השדה  לחכמי
3

  

  

ד " דהודאת בע�מקבל אומר שלא כתב ולא נת� לו וה, האומר כתבתי ונתתי שדה פלוני לפלוני
כמאה עדי
4

  ?מי אוכל פירות, 

  

  ומה הטע  מה די� הפירות  

   �לרב חסדא 
 באבא שהמקבל לפנינו

  דהא הודה המקבל שאינה שלו  הכל לנות� 

 בב� המקבל�לרבה 
5

  דשמא יבואו עדי� שיאמרו שהיא שלו נותני� ביד שליש לשומר�  
  

  ].ה הקדש"תוד[?  הא� נאמר בדלהל��" שיעבודשחרור מפקיעי� מידי הקדש חמ� ו"הכלל ד
  

  קדושת דמי  קדושת הגו�  

אינה מפקיעה  שיעבודמפקיעה מידי   י"י ור"לרש
6

  

  שיעבודמפקיעה מידי   שיעבודמפקיעה מידי   לרבינו ת
  

                                                           
1

 .י שטר זה יהיה ב� חורי�"כי הפירוש הוא שעכשיו ע, דיכול השטר להכתב על לשו� עתיד 
2

והרי לא נת� לו שטר , י שטר אחר שית� לו מלבד השטר הזה"ונתו שיהיה ב� חורי� עדאנו מפרשי	 שכו 
  .אחר ולכ� לא מהני מידי

3
  .ומאותו טע	 שנתבאר לעיל גבי עבד 
4

ה "בד(' וביארו התוס.  וחוזרת לנות�� הרי שאי� השדה שלו כלל , וכיו� שהמקבל מודה שלא קיבל 
אבל לעני� הנות� כיו� , הוא רק לעני� המקבל" עדי	ד כמאה "הודאת בע"דהא דאמרינ� ד, )הודאת

ובאמת משו	 , שפעמי	 הוא סובר שנת� ולא נת� באופ� המועיל דהיינו שהנות� סבר שהמקבל זכה בה
אכ� . לכ� לא שיי� לומר שמחמת הודאת הנות� תהיה של המקבל באופ� זה, איזה סבה לא זכה בה

, דא� שאומר המקבל לא נת� לי, בל מחמת הודאת הנות� כ� זכה המק�" נתתי שדה זו לפלוני"כשאומר 
 .י אחר ואינו יודע"חיישינ� שמא זיכה לו ע

5
  .דאז יש לחוש יותר שמא לא יודע שקיבל אביו את השדה והודאתו אינה חזקה כל כ� 
6

כ קדושת דמי	 ודאי "משא, דקדושת הגו� שהיא לגבי מזבח כיו� שחלה היא לא פוקעת, והחילוק הוא 
 .וכיו� שיש לה פדיו� וראויה לפקוע לא אמרינ� שתפקיע מידי שיעבוד, י	 כח הקדש מכח מקדישלא אל


