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גיטי ד מא.

לרב
לעולא

"עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרי ושחררו" ,מה הדי בדלהל?

לרבנ
לרשב"ג
לרבנ
לרשב"ג

מי שחררו?
רבו ראשו 
שהוא הלווה

מי כותב לו שטר שחרור?
רבו שני  המלוה
1
בעל האפותיקי

רבו שני  המלוה
3
בעל האפותיקי

רבו ראשו 
שהוא הלווה

4

מי כותב שטר על הדמי
העבד כותב
2
המשחרר  האדו ראשו
5
העבד כותב
6
המשחרר  האדו שני

העושה שדהו אפותיקי ושטפה נהר ונתקלקלה לעול  ,הא גובה משאר נכסי ?
7

לאמי שפיר נאה
לסתמא
דגמ'
לאבוה דשמואל
8
לרב נחמ לכו"ע

באפותיקי סת
אינו גובה
גובה משאר נכסי
גובה משאר נכסי

באפותיקי מפורש
אינו גובה
אינו גובה
אינו גובה

 1דא שמצד שורת הדי אי העבד חייב שו דבר לאדו שני שהוא המלוה בעל האפותיקי ,דהרי כל מה
שיש לו עליו הוא רק שעבוד ולא יותר ,והדי דהקדש חמ ושחרור מפקיעי מידי שעבוד ,ולכ מועיל
שחרור העבד ששחררו הלוה שהוא האדו הראשו ,ואי למלוה עליו שו דבר  ולכ מעיקר הדי ודאי
שאינו צרי לכתוב לו גט שחרור .מ"מ מפני תיקו העול שחששו שמא ימצאנו המלוה דהיינו אדו שני
בשוק  ויאמר לו "עבדי עתה" וכפי שמוכיח השטר ,לכ תקנו לכפות את האדו השני שיכתוב לו גט
שחרור  ועושה אותו ב חורי.
 2ומבואר בגמ' שנחלקו בדי ה"מזיק שעבודו של חברו" דרבנ ס"ל שפטור ,ולכ העבד הוא זה שצרי
לכתוב שטר על עצמו כיו שהוא זה שנהנה שנשתחרר ,ועי"ז הוא יפתה את האדו השני לכתוב לו שטר
שחרור.
 3וע"פ די שחרור זה לכאורה אינו כלו  ואי העבד חייב במצות ,דהרי כל מה שיש לו בו הוא רק זכות
שיעבוד ולא יותר.
 4ועושה כ מפני תיקו העול  כיו שיצא עליו ש ב חורי ,והאדו הראשו הוא זה שכותב לו שטר
מפני שבו תלוי שחרורו.
 5ובאופ ששווה העבד יותר מ החוב ,דמה שכנגד החוב הפסיד המלוה ,ובזה שאי צרי הלווה לשל לו
את אות מעות חשיב כאילו נתקבל אות ,אבל מה ששוה העבד יותר מ החוב ,את הסכו הזה כותב לו
העבד שטר על דמיו.
 6דכיו שהוא גר להפסיד את האדו הראשו מ העבד לכ הוא זה שצרי לכתוב את השטר על דמי
העבד היתרי .והטע ,משו דס"ל לרשב"ג שהיזק שאינו ניכר שמיה היזק ,דהיינו א שאי ניכר ההיזק
בגו העבד ,כיו שגר היזק לאדו ראשו צרי לשל .ואילו רבנ ס"ל דהיזק שאינו ניכר אינו היזק,
ולכ המשחרר פטור ,ורק העבד שנהנה משחרורו צרי לשל.
 7והחילוק בי אפותיקי סת למפורש הוא ,דאפותיקי סת הוא אומר לו "א לא פרעתי  גבה מזו",
ומפורש היינו שאומר "לא יהא ל פרעו אלא מזו".
 8רב נחמ הקשה על אמי שפיר נאה אי יתכ שיאמר באפותיקי סת שא נשט גובה משאר נכסי,
הרי רק נת לו כח לגבות משדה אחת ,אבל לא עשו תנאי שלא יגבה ממקו אחר ,ולמה יפסיד המלוה את
כוחו .ולכ תרג רב נחמ את שמועתו של אמי שפיר נאה שמיירי באפותיקי מפורש ,ובזה אה"נ ג אבוה
דשמואל לא פליג  ומודה שאי לו מקו לגבות אלא מזו ,וכיו שנשטפה הפסיד .ונמצא שאי מחלוקת
ביניה ,וכל אחד דיבר במשהו אחר ,דאבוה דשמואל שאמר שגובה משאר נכסי מדבר באפותיקי סת,
ואמי שפיר נאה מיירי באפותיקי מפורש.
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גיטי ד מא.
העושה שדהו אפותיקי סת לבע"ח או לכתובת אשה ,הא יכול למוכרה  ויגבו משאר נכסי ?
אשה בכתובתה
בעל חוב
מוכרה  וה יגבו משאר נכסי
1
אינו מוכרה  וגובה ממנה
מוכרה  ויגבה משאר נכסי

לרבנ
לרשב"ג
גיטי ד מא:

המשחרר חצי עבדו באופני דלהל ,הא קנה?

לרבה
לרב יוס
לרב יוס בתר דאיתותב

בשטר
לרבי :קנה חציו
2
לחכמי  :לא קנה
לא קנה

בכס
קנה חציו

לרבי :קנה חציו
לחכמי  :לא קנה
לרבי :קנה חציו
לחכמי  :לא קנה

 1פירש"י ,ודוקא באופ שהטילה את כל אחריות כתובתה על שדה זו ומשו כ ניסת לו .וכתבו
התוס' )בד"ה אשה( ,שבכה"ג א עבר הבעל ומכר  ממכרו בטל.
 2ילפינ בגז"ש מאשה ,דכמו שאשה לא נקנית לחצאי בשטר כ עבד לא .ורבי סובר דא
שבעלמא גזירה שוה עדיפא מהיקש ,מ"מ כא יש פירכא לגז"ש דמה לאשה שאי נקנית בכס,
ולכ יש ללמוד מהיקש שטר לכס ולומר כמו שבכס נקנה לחצאי כ בשטר.

