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גיטין דף מ"ה למסקנא

דף מ"ה ע"א

א .אסור לפרסם סיכום זה בלא רשות המערכת.

א  .עבד שברח מחוצה לארץ לארץ  ,אין מחזירין אותו  ,ועליו נאמר לא תסגיר
עבד אל אדוניו .ואומר ים לרבו שיכתוב לו גט שחרור ,ויכתוב לו שטר על דמיו .
ב  .אין נותנים לעובד כוכבים לישב בארץ  .ואם קיבל עליו שלא לעבוד עבודת
כוכבים ,מניחין אותו .
ג  .הלוקח עבד על מנת לשחררו  ,שכתב לו ' לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך
מעכשיו' ,לרבי יצא לחירות )כי לשיטתו ' אדם מקנה דבר שלא בא לעולם' (.
ד  .אין פודין את השבויים יותר מכדי דמיהן .ונסתפקו בגמרא אם משום דוחק
הציבור שלא יבואו לידי עניות ,ואם קרובו רוצה לפדותו בדמים מרובים מותר .
או כדי שלא ימסרו הגויים את נפשם לשבות עוד  ,וגם קרוב אסור  .שבוי .
ה  .אין מבריחין את השבויין  .לת נא קמא שמא יכעסו על השבויים העתידים
לב ו א  ,ויתנום בשלשלאות ובחריצים  .ולכן גם אם לא שבו אלא אחד  ,אסור .
ולרשב" ג שמא ייסרו את שאר השבויים ,ולפיכך אם אין להם אלא שבוי אחד ,
מותר  .קצף .

דף מ"ה ע " ב
א  .אין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן העובדי כוכבים יותר על כדי דמיהן ,
מפני תיקון העולם ) או משום דוחק הציבור  ,או כדי שלא יחטפו עוד ( .אבל מותר
להעלות בדמיהן דבר מועט עד חצי דינר  ,שאין זה ניכר כל כך .
ב  .ספר תורה שכתבו מין ) האדוק בעבודה זרה (  ,ישרף  ,שבוודאי כתבו לשם
עבוד ה זרה  .עבודת כוכבים .
ג .כתבו עובד כוכבים  ,לרבי אליעזר יש רף ,כי סתם מחשבת גוי לעבודה זרה .
וי " א שיגנז  ,כי כל מי שאינו בקשירה אינו בכתיבה  .וי " א שקורין בו אם הוא
כתוב כהלכתו  .ופירשוהו בגר שחזר לסורו מחמת יראה  ,אבל אם כתבו גוי
ממש פסול  ,שאינו כותב לשמה .
ד  .ספר תורה שנמצא ביד מין  ,יגנז ) שמא כתבו (  .ביד עובד כוכבים  ,י " א שיגנז
) שמא כתבו (  ,וי " א שקורין בו  ,כי הוא 'ספק ספיקא ' ,שמא כתבו ישראל  ,ואם
הגוי כתבו  ,שמא כתבו למכור לישראל ולא לשם עבודת כוכבים .
ה  .ציפה את התפילין בזהב  ,או שעשה חיפוי כיס שלהם בעור בהמה טמאה ,
פסולות  ,כי אינו מן המותר בפיך  .ובעור בהמה טהורה שעיבדן לשמן כשירות .
ואם לא עיבדן לשמן ,לת" ק כשירות  ,לרשב"ג צריך עיבוד לשמה ופסולות .
ו  .גוי המביא תפילין אין לזלזל בו ולהציע לו עבורם דבר מועט  ,כמעשה שהיה
בישמעלית שזרקתו לנהר מרוב כעס .
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לומד יקר! אם לדעתך יש טעות בחומר ,שגיאת כתיב ,או כל הערה אחרת לשיפור התקציר ,לטובת הכלל ,דווח למערכת

באמצעות שליחת דואר לכתובת@gmail.com :

 . 7600235בכדי שנוכל לתקן את הצריך תיקון  .יש לציין מסכת,
דף  ,ועמוד  .תודה.
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