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  .מג �ד גיטי�

  ?מני� שעבדי כנעניי דלהל� אוכלי בתרומה

  

  כשאינו שוה כלו  כשהוא שוה כס�  

  2"ִויִליד ֵ�ית�"דכתיב   1ו מקני� כס� שאוכל"ק  שנולד משפחת כה��יליד בית 

   �מקנת כספו 
  עבד שקנה הכה�

�" ִקְנַי� ַ�ְס��"דכתיב   "ִקְנַי� ַ�ְס��"דכתיב    
  3"ת�ִויִליד ֵ�י"

  

  ?הא יכולי לקדש או להתקדש, עבד או שפחה שחציי בני חורי� וחציי עבדי

  

   בחצי שפחה   בחצי עבד  

לרב ששת, לרבא
4

  6אינה מקודשת  5אינו יכול לקדש  

�  ר הונא אחר חזרתו"לרבה ב, לרב חסדא����  מקודשת  
  

  :גיטי� ד� מב
  ?מה הדי�, ושוב נתקדשה לשמעו�, החציה שפחה וחציה בת חורי� שנתקדשה לראוב� ונשתחרר

  

  ?מה הטע  ?מה הדי�  

  7י השחרור נשתנה גופה"ע  פקעו קידושי ראשו�  נ"לרב יוס� בר חמא אמר ר

�" לא יומתו כי לא חופשה" בשחרורה נגמרו קידושי ראשו�  זירא אמר רב נחמ�' לר 
  8הא חופשה יומתו

  

                                                           
ש מי שנולד בבית כה� שמתחילתו "כ, וכל בתרומה א�מי שלא היה מתחילתו עבד כה� ' דודאי א� אפי 1

  . הוא עבד כה� שיאכל בתרומה
ְוכֵֹה� ִ�י ִיְקֶנה ֶנֶפ! ִקְנַי� ַ�ְס�� ה�א יֹאַכל �� ִויִליד ֵ�ית� ֵה� יֹאְכל� " )יא:ויקרא כב(הפסוק במלואו הוא  2

 � רי� שדי� יליד בית הוא כקני� כספו היינו אומ, ו"שא� היה הלימוד רק מכח ק' ומבארת הגמ". ְבַלְחמ�
ִויִליד "אבל עבד שאינו שוה פרוטה הייתי אומר שלא אוכל לכ� צרי& את הפסוק ד, דהיינו עבד ששוה כס%

שאז אינו , כגו� שהיה מוכה שחי�,  ומציאות של עבד שאינו שוה כלו�.ללמד שג� הוא אוכלמ "מ –" ֵ�ית�
  .לעמוד לפני רבו' ראוי אפי

כ& קני� כספו , שאינו שוה כלו�' כמו שיליד בית אוכל מכל מקו� אפי, והיינו שיש היקש ביניה� ללמד 3
 .א� עתה כבר אינו שוה כלו�' אוכל בכל עני� אפי

 .דברי רב ששת ה� רק גבי שפחה ולא גבי עבד 4
מע יורשיו ומש, והג� שכתוב בברייתא ששור שהמית חציו עבד וחציו ב� חורי� נות� כופר ליורשיו 5

, פה והוא יורש את עצמוירי שעשאו טרוג� על כרח& לא מיי,  והיינו שנושא אשה ויש לו יורשי��כפשוטו 
דמה שאמר , ולכ� פירש רבא. כיו� שכופר אינו משתל� אלא כשהמיתו השור ולא רק שעשאו טרפה

  .ראוי ליטול ואי� לו: פ"שהכופר ליורשיו ה
 כ& חציה שפחה וחציה בת חורי� שנתקדשה אי� �איינה מקודשת כש� שהמקדש חצי אשה : "ודרש כ& 6

דמקדש חצי , אלא שרב חסדא דחה זאת, כ רבה בר רב הונא"וכ� דרש בתחילה ג". קידושיה קידושי�
  .כ כא� לא שייר כלו� בקנינו"משא, אשה הוא משייר בקנינו

 .וממילא כשבאו קידושי שני הפקיעו את קידושי הראשו� 7
הבא עליה פטור ממיתה , ל שפחה חרופה דהיינו שפחה שחציה בת חורי� שהיתה מקודשתהבא ע', פי 8
 דהיינו �וממילא יש לדייק שא� חופשה ,  משו� שעדיי� לא חופשה�) במזיד' וחייב רק אש� ומלקות אפי(

ואמר , אכ� דחה אביי ראיה זו. שנגמר שחרורה אז כ� יומתו כי גמרו הקידושי� והיא אשת איש גמורה
 .יש להעמיד באופ� שאחרי שחופשה חזרה ונתקדשהש


