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 א. אסור לפרסם סיכום זה בלא רשות המערכת. דף מ"ב ע"א
, קנה הכל דברי, ומכר או נתן לאחר את חציו, עבדו חציאם שיחרר האדון . א

  .מרשותו כולושהרי מוציא את 

  :עבדיו לשני נכסיו הכותבדין . ב

שזיכה להם על ( 'ךכל נכסי ל'בהם  שכתוב שני שטרות בבת אחתלהם מסר  :1

ויכולים לשחרר , חבירו קנו כל אחד חציו של, )יחדשני השטרות את ידי אחר 

שחרר חציו ומכר  שהרי, שהמשחרר חצי עבד לא קנהגם לחכמים . זה את זה

, קנה הראשון את עצמו ואת חבירו, בזה אחר זהאלו שטרות ואם מסר  .חציו

  .והשני לא קנה כלום

לשיטת חכמים שאין ', נכסי לך חצי' מסר להם שני שטרות שכתוב בהם :2

מסר לשתיהם בבת  ואפילו אם( לא קנו גם את עצמם, משחררים חצי עבד

  .)והניח חצי עבד לעצמו, לשניהםאחד חצי שמא לא כתב רק , אחת

 ובין שכתב כל נכסי, בין שכתב חצי לכל אחד, שטר אחדכתב לשניהם  :3

שאין שני נשים , ולא לחברתה' לה'שנאמר , לא קנו עצמן, לפלוני ופלוני עבדי

  .ולא שני עבדים משתחררים בשטר אחד, מתגרשות בגט אחד



, לו גם את עצמו נתן', עבדי'פ שקורא לו בשטר "אע, הנותן כל נכסיו לעבדו. ב

  .נתכויןהיה כבר ש' עבדי'ו

   דף מ"ב ע"ב

של  קנס חצי נותן, והמיתו, חורין בן שנגח לחצי עבד וחציהמועד שור . א

בין  .וחצי כופר של צד בן חורין ליורשיו, )למשנה ראשונה( לרבושקלים שלשים 

 .ושניהם הפסידו שהקרן כלהלפי , יום של עצמוובין ביום של רבו כשנגחו ב

לשיטת ( ן הכהו על ידו וצמתה וסופו לחזורכגו, קרנו ופן שלא כלההזיקו בא

, )הכהו אדם שצריך ליתן לו שבתכאשר רבא ולשיטת , נזקאביי שמשלם לו 

  .יום של עצמו לעצמובו ,לרבונותן יום של רבו אם הזיקו באזי 

לסוברים שצריך (מפקיר ומקדיש כגון , שחרור גט מעוכבהמית עבד הששור . ב

 קונסתפ, לשחררו שכופין את רבולמשנה אחרונה בן חורין  או חציו, )רגט שחרו

  .או לאלאדונו שקלים שלשים לשלם בגמרא אם צריך 

יצא , ד משאר ראשי אבריםעינו או אחאת או  את שן עבדוהפיל האדון . ג

המפורשים א שבשן ועין "וי ,א שאינו צריך"וי, א שצריך גט שחרור"י. לחירות

  .צריך, שאינו אלא מדרש חכמיםובראשי אברים  ,אין צריך בתורה

ך לסוברים שאינו צרי, עינו את סימאלאחר מכן ו ,שן עבדו אתהאדון  הפיל. ד

 שהוא אפשר, לסוברים שצריך גט שחרור. נותן לו האדון דמי עינו, גט שחרור

  .על חבלתולו מלשלם פטור 

ואוכל  נין כספונקרא ק יש ספק בגמרא אם, מעוכב גט שחרורעבד כהן ה. ה

 ולדה שנתערב כהנת כגון, ואם אינו יכול להעבידו מחמת ספק. בתרומה או לא

מי הוא  יבוא אליהו ויאמרכש שהרי, בתרומה אוכל ,והגדילו שפחתה בולד

  .יוכל להעבידו, העבד
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