
 

 

 

 

 

 

 ו?שני ביאורים בגמרא בביאור משנה זהובאו . וכו' ושיחררו לאחרים אפותיקי רבו שעשאו בדע -משנה  .1

  .שחררו]הלוה[  ראשון רבו - רב .א

 .שיעבוד מידי מפקיעין, ושחרור, חמץ, הקדש -וכדרבא  וה, כיון ששחרורו מפקיע שיעבודו.מלל כלום חייב העבד אין - הדין שורת

 .ויוציא לעז על בניו, כופין את המלוה לשחררו, אתה עבדי לו אמרהמלוה את העבד בשוק, וי ימצא שמא - העולם תיקון

 לרבנן מזיק שיעבוד פטור.. אך חבירו תב כיון שהזיק את שיעבודהלוה כו :, לרשב"גהעבד כותב שטר התחייבות על דמיו לרבנן: -מחלוקת 

 שחררו.]המלוה[  שני רבו - עולא .ב

 כיון שאינו קנוי למלוה., תובמצו חייב העבד אין - הדין שורת

 .וחוב, ומקבל את דמיו העודפים על הלוה לשחררו את כופין, חורין בן שם עליו צאשיכיון  - העולם תיקון

 אך לרבנן לא שמיה היזק.. שמיה היזק ,המלוה כותב כיון שסבר היזק שאינו ניכר :"גלרשבומתחייב, כותב העבד  :לרבנן –מחלוקת 

 

 ?האם המלוה יכול לגבות מנכסים אחרים .ונתקלקלה לעולם נהר ושטפה לאחרים אפותיקי שדהו העושה .2

  יכול. - דשמואל אבוהלו יכול. אינו :יוחנן 'רבשם  'נאה שפיר' אמי

 דווקא שדה מסוימת, וכן שנינו בברייתא.רק כשייחד לו  אלו,ר' יוחנן  דברינאות?  שאינן תועושמ אומר, הוא נאה שפירש משום :יצחק בר נחמן רב

 

 יגבו מנכסים אחרים?. האם רשאי הלוה למכורה והם אשה לכתובתאו  ח"לבע אפותיקי שדהו העושה -ברייתא  .3

 אשה אינו רשאי כיון שאין דרכה של אשה לחזר אחר בתי דינים, כדי לברר אצל מי השיעבוד האחרון.בכתובת  -לרשב"ג רשאי.  -לרבנן 

 

 דינו?כיצד  - חורין בן וחציו עבד שחציו מי -שנה מ .4

 .אחד יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד -בית הלל  .א

 .'יצרה לשבת בראה תוהו לא'שהרי בטל , ולא י"חאינו יכול לישא לא שפחה ולא בלא. כיון שהעבד  ואת, רבו אתרק  תקנתם -בית שמאי  .ב

 . ש"ב כדברי להורות ה"ב וחזרו. דמיו חצי על שטר העבד וכותב, חורין בן אותו ועושה רבו את כופין - העולם תיקון מפני אלא

 

 ?לכו"ע קנה עצמושחרור לחכמים לא קנה. באיזה , העבד את חציו קנה: רביל, עבדו חצי המשחרר -ברייתא מחלוקת ב .5

  כפי שדרשו מ'והפדה לא נפדתה' פדויה ואינה פדויה. -לכו"ע קנה את חציו  ,בשחרור בכסף –רבה  .א

  יכול לשחרר חציו.ש, לכסף שטר יםמקיש '[]שטר חופשה או]כסף[  נפדתה'... לרבי: –ונחלקו בשחרור בשטר 

 שאי אפשר לגרש חציה.  ,ה לה' מאשהש 'ללרבנן דורשים ג"

 .[בכסף יוצאה אינה שכן לאשה מהע ג"ש עדיף, אלא שכאן אפשר לפרוך לכו" :ורש מחלוקתם האם עדיף היקש או ג"ש, ונדחהשרצו להעמיד ]

 כפי שלומדים 'לה לה' מאשה. לכו"ע קנה.בשטר  – יוסף רב .ב

  .אדם בני כלשון תורה דברהשכיון , כך דרשולא . אך רבנן פדויה ואינה פדויה - 'נפדתה לא והפדהדרש מ'רבי  -בכסף ונחלקו 

  .לדעת רב יוסף נחלקו גם בשטר וגם בכסף -למסקנת הגמרא 

  .בשטר[ יון שרצו להשמיע כח דהיתרא של רביכשבכסף לא נחלקו, וביארו שאין לפרוך בתרתי ר. ייתא שלהדיא נחלקו בשט]כיון שפרכו מבר

 

 אלו מקורות הובאו לשחרור לחצאין? - ברייתא .6

 והפדה לא נפדתה'.' –שחרור לחצאין בכסף ובשווה כסף מקור  .א

 מאשה. לה לה'' –מקור שחרור בשטר  .ב

 .לכסף שטר מקיש ..'חופשה או נפדתה..' -מקור שחרור לחצאין בשטר  .ג

 כדברי הכל וסיפא כרבי.רישא  –לפי רבה כרבי.  ,בשתיהםשנחלקו למסקנה הסובר  יוסףרב פי ל -כדעת מי הברייתא 

 

 ?באיזה שחרור עוסקתמשנתנו המזכירה 'חציו עבד'  .7

 וכדברי הכל.  ,בכסף – לפי רבה .א

 רר את כל חלקו, אי"ז נחשב לחצאין.ם שמועיל, כיון ששחנן מודיאף רבו ושל שני שותפין שאחד שחרר חלקבעבד  – העמידולפי רבי יוסף  .ב

 בס"ד
 וע"שת לשבת קדש פרשת בשלח

 "אמ – גיטין

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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