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   . לט�ד גיטי�

  ?המקדיש עבדו או את עצמו מה הדי�

  

  מקדיש עצמו  מקדיש עבדו  

 וקדוש קדושת �עושה ואוכל   מאיר ' לר
דמי�
1

  
 שהקדיש רק �עושה ואוכל 

דמיו
2

  

 יצא לחרות:הלרב  לרבנ�
3

  
  קדוש קדושת דמי�:לרב יוס�

לא אמר כלו�
4

  

  

  ?עבדוג גבי המקדיש "האוקימתות במחלוקת רבנ� ורשב' מה ה� ג

  

 למסקנא בשער העומד להגזז ע קדוש" לכו'א ב"להו   'א א"להו  

  �ק "לת
  אי� מועלי� בו

  המקדיש עבדו 
  אינו קדוש

   �עבדא קמקרקעי 
  שאי� בו מעילה

  לאו כגזוז דמי

   �ג "לרשב
 מועלי� בשערו

  המקדיש 
עבדו קדוש
5

  
   �עבדא כמטלטלי 
שיש בו מעילה
6

  
  כגזוז דמי

  

  ? חברו עשר גפני� טעונות והוא מודה לו רק בחמשמה המחלוקת בתובע את
  

  למסקנא  א"להו  

דבר העומד להגזז כגזוז דמי   חייב שבועה�מאיר ' לר
7

ענבי� מכחישות בקרקע  
8

  

  דבר העומד להגזז לאו כגזוז דמי   פטור משבועה�לרבנ� 

  

                                                           
1

והטע שאנו מפרשי כ� כי א נפרש שהקדיש , כי אנחנו מפרשי את דבריו שלא הקדיש אלא דמיו 
שהרי העבד לא ראוי להקדש לא ,  הרי יצאו דבריו לבטלה דהרי גופו של עבד אינו קדוש�גופו של עבד 

תו על  כוונ�ולכ� על כרח� דמה שאמר הקדש , )בעמוד הקוד(ל "בקדוש מזבח ולא בקדושת דמי וכנ
 .מאיר שכוונת הקדש היינו לדמי ולא שיצא לחירות' ולכ� ג רב מודה אליבא דר. קדושת דמי דוקא

2
, והג שלא שיי� שתחול באד קדושת הגו� וקדושת בדק הבית, דכיו� שאי� אד מוציא דבריו לבטלה 
 .מ אנו מפרשי את כוונתו שרצונו לתת את דמיו להקדש"מ
3

, ולכ� אי� לנו לפרש את דבריו אלא כמשמעות הפשוטה, ציא דבריו לבטלהרבנ� סוברי שאד מו 
  .כ על כרח� הכוונה שלו להוציאו לחירות"א, ל"וכיו� שהקדש לא שיי� בעבד וכנ

4
וכא� אי� לפרש לא על הקדש , ל שאד מוציא דבריו לבטלה היכא שאי אפשר לפרש כפשטות"דס 

וא מתכוו� להקדיש את דמיו להמכר דהרי אי� דמי לבי� ואי אפשר לפרש שה, דהרי אי� הקדש לאד
 .אבל בב� חורי� לא, ואפשר לפרש כוונתו לדמי העבד, ואינו דומה לעבד שסת עבד לדמי קאי, חורי�

5
ולמה העמידו את מחלוקת , "אינו קדוש"ו" קדוש"כ יאמרו את מחלוקת בלשו� "דא' ודחתה הגמ 

ע העבד קדוש רק המחלוקת הא ג יש בו מעילה או " דמשמע שלכו�" אי� מועלי�"ו" �מועלי"בלשו� 
 .משו איזה סבה לא שיי� בו מעילה

6
אלא מזה שחולקי רק בשערו משמע , שיחלקו בכל גופו, כ מדוע נחלקו דוקא גבי שערו"א', ודוחה הגמ 

 בו מעילה משו שאולי חשוב ורק בשער נחלקו הא שיי�, ע עבדא כמקרקעי ואי� בו מעילה"שלכו
  .כתלוש מ� הגו�

7
  .ולא כקרקעות שאי� בה שבועת מודה במקצת, והוי כמטלטלי שנשבעי עליה
8

ודוקא כא� גבי ענבי הוא סובר שאפשר להשבע , ג שלאו כגזוז דמי"ל כרשב"מאיר ס' ולעול ג ר', פי 
 . לשער שכל זמ� שלא נגזז הוא משביחולא דומה, הלמש שכל זמ� שה בקרקע ה מכחישות , עליה
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  . גיטי� ד� לט

  ?�גר שמת שנכסיו הפקר וזכו ישראל בנכסיו והיו בה� עבדי� מה דינ

  

  קטני�  גדולי�  

קנו עצמ� בני חורי�  לרבנ�
1

  

כל הקוד� להחזיק בה� זכה  קנו עצמ� בני חורי�  לאבא שאול
2

  

  

  ?הא� עבדיו צריכי� גט שחרור, המפקיר עבדו או גר שמת

  

 או מפקיר עבדו ומת, גר שמת  מפקיר עבדו  

אי� צרי�  צרי� גט שחרור  יוחנ� ולעולא' לר
3

  

 לשמואללההוא מרבנ�
4

  אי� צרי�  � צרי�אי  

צרי� גט שחרור ואי� לו תקנה  צרי� גט שחרור  לאמימר
5

 

  

  :גיטי� ד� לט

  ?כיצד העבד משתחרר, או המשחרר עבדו, המפקיר עבדו

  

או הפודה עצמו מהגזבר, משחרר עבדו  מפקיר עבדו  
6

  

  או בכס� או בשטר אי� לו תקנה אלא בשטר  לרבי

ע"שמעו� משו� ר' לר
7
  רק שטר  רק שטר 

  

                                                           
1

ק "ל לת"ס, והג� שלקט� אי� יד. דה� קודמי� לזכות בעצמ�, ולא קנו אות� הזוכי� בה�', פי 
 .אבל לזכות בעצמו הוא קוד� לכל אד� ויש לו יד לזה, דהיינו לזכות בדברי� אחרי�

2
, י� שאחרי� נותני� לולא זכה ג� בעצמו ולא רק בדבר, סובר אבא שאול דכיו� שאי� לקט� יד 

 . זכה בו�ולכ� כל הקוד� להחזיק בו 
3

מה אשתו משתלחת בלא גט כשהוא , דעבדו של גר כמו אשתו, וביאר רב נחמ� את סברת עולא 
, וכמו שמצינו גבי אשתו. שבעלמא מפקיר עבדו צרי� גט' א� עבדו משתחרר בלא גט אפי, מת

כ� עבדו א� , ולא מועיל הפקר בעלמא,  שחרורכשרוצה לשלחה מחיי� אינו יכול לשלחה בלא גט
  .רוצה לשחרר מחיי� לא מועיל בלא גט שחרור

4
ל שהמפקיר עבדו לא צרי� גט שחרור כדי "יוחנ� וס' כ� היא סברת שמואל שפליג על רב ור 

  .להתירו בבת ישראל
5

� עתה כ אי� בניו יכולי"ג, ובסת� אד� שהפקיר, דבגר אי� לו בני�, כי אי� מי שישחררנו 
 שאמימר סובר ,)ה אלמה"בד(' וביארו התוס. י ההפקר"לשחררו כיו� שנפקע כוח� מעבד זה ע

וכ� אינו סובר , וסובר שבהפקר צרי� גט שחרור, ל לשמואל כוותיה"כתנא שפליג על התנא דס
אלא , ל גבי גר שמת שהמיתה מפקעת ואינו צרי� גט שחרור"כהברייתא דאבא שאול ורבנ� דס

 . גט שחרור ואי� לו תקנהסובר דצרי�
6

 .דהיינו עבד שהקדישו רבו ורוצה עתה לפדות את עצמו מיד הקדש 
7

" לא נפדתה"ולא נזכר ,  והיינו שטר�" כי לא חפשה"ילפינ� מדי� שפחה חרופה שש� כתוב  
 .י שטר"ומזה לומדי� לכל שחרורי עבד כנעני שאינ� אלא ע, שהכוונה בכס�


