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  .יג �ד גיטי�

  ?מ ורבנ� בנידו� הא� חוב הוא לעבד לצאת מיד רבו או זכות"מה ה� הסברות של ר

  

  בעבד ישראל  בעבד כה�  

שמפסידו מ� התרומה   חוב הוא לו�מ "לר
1

דמפסידו משפחה כנענית  
2

  

יכול להקנותו לישראל  לרבנ� זכות הוא לו
3

  דמתירו בבת חורי�  

  

  ?צבורהא� בעינ� שיהיה המנה ,  יתנו לאחר מיתה�  ומת"תנו מנה לאיש פלוני"האומר 

  

  בשכיב מרע  בבריא  

  דדבריו ככתובי� ומסורי��לא צרי� צבורי�   כדי שיקנה במעמד שלשת��צרי� צבורי�  לרב זביד

המשנה לא מדברת באופ� זה לרב פפא
4

 דיש לחוש למנה קבור�צרי� צבורי�   
5

  

  

  :גיטי� ד� יג

  ?הא� נותני�,  אמר תנוהאומר כתבו גט לאשתי ולא

  

 ,המפרש בספינה בי�, היוצא בקולר ליהרג  
   למדבר א היוצא בשייר

    שכיב מרע�המסוכ� 

  אי� כותבי� ונותני�  כותבי� ונותני�  לתנא קמא

  כותבי� ונותני�  כותבי� ונותני� שמעו� שזורי' לר

  

                                                           

1
דו אינו סבה שיהיה חוב מ לרבנ� על מה שטענו שמה שהאדו� נות� מזונות לעב"מודה ר, כלומר 

איני "א� יאמר לו , דהרי את המזונות הוא יכול להפסיק לו ג� בלא לשחררו, לעבד להשתחרר
ועל . וא� ישחררו הוא מפסיד, מ שאכתי הוא יכול לאכול בתרומה בכל מקו�"רק טוע� ר". זנ�

 שקבלת השליח והרי. מ שיכול לברוח ממנו"עונה ר, מה שאמרו חכמי� שיכול לזרוק לו גט חירות
  . חובה היא לו�גיטו 

2
מ שפחה כנענית עדיפא לו כי זולה בעיניו לזלזל בה בכל תאותו "מ, והג� שמתירו בבת ישראל 

 . וג� מתנהג עמו בפריצות מצד טבעה,והיא מצויה לו תמיד, ואינו מתבייש ממנה
3

הוא יכול לקחת , דכיו� שהעבד הוא ממו� האדו�, ג� בלא לשחררו יכול להפסידו מתרומהדהיינו  
ז הוא מפסידו " ועי,)כי ס� הרבה לא ירצה הישראל לשל� על עבד שברח(איזה ס� מועט מישראל 

 .  והרי שאי� השחרור הוא זה שעושה לו את החובה� בלא שחרור מתרומה
4

מד שלשת� הוא בי� בפקדו� על שדברי רב שאמר שקונה במ"דס, וכמו שביאר רב פפא את דבריו 
וא� נאמר שרב מעמיד את משנתנו במעמד , )שאי� המעות צבורי�(ובי� במלוה ) שהמעות צבורי�(

, )ה קסבר"בד(' אלא שהקשו תוס. לא היה אומר דמה שזכה במנה מיירי כשהיו צבורי�, שלשת�
' ולא מעמיד במעמד שלשת� שאז מהני אפי, דמדוע באמת רב מעמיד את המשנה דוקא בצבורי�

 דמשמע �ותירצו דלא משמע לרב שמיירי מתניתי� במעמד שלשת� . היכא שאינ� צבורי�
 ).ש עוד"ויעו(, שהמקבל לא היה נמצא ש�

5
לא יתנו לו שו� מנה כי יכולי� לומר לו שהשכיב , דהיינו כל זמ� שלא מבורר על איזה מנה נת� 

ולכ� אי� אנו ,  הנמצא באיזה מקו� נסתר ושאי� אנו יודעי� מקומומרע נתכוו� על איזה מנה
 .י�יחייבי� לתת ל� מנכסיו הגלו


