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   א"ע ז"י דף           

          

פחות , חלה ואם .עד שיעבוד שש שנים חייב להשלים, עבד עברי שברח .א

שה מעשה מחט אם ע, יותר משלש שנים. אינו חייב להשלים משלש שנים

  .יםחייב להשל, כלום לא עשהואם . אינו חייב להשלים, בחליו

וחמש , מצאןחמש , מגורןלרבי מאיר חמש סלעים ? כמה מעניקים לעבד. ב

. יצא, ו סלעים מכולם"כיון שנתן ט, מן השניהוסיף ממין אחד ופיחת  .מיקב

ולרבי שמעון יתן . של עבדשקלים כשלשים , לרבי יהודה צריך ליתן לו שלשים

  . כחמשים שבערכין ,לו חמשים

 .'אלוקיך' אשר ברכך ה' שנאמר, דבר כלעניקים ממלרבי יהודה ורבי שמעון . ג

  . א פרידות"וי, א כספים"י, חוץ מדברים שאינם בכלל ברכה

. דורשים מן המועט, גזירה שוה ממנין מועט וממנין מרובהאם אפשר לדרוש . ד

  ".לא תפסת תפסת מרובה" :שכלל הוא בידינו

] ] ] ]               

   ב"ע ז"י דף        

. מעניקים לו, ין אם לא נתברךוב, בין אם נתברך הבית בגללו, לתנא קמא.  .א

 עזריה בן אלעזר בירול. לו תן ברכה לפי הכל ,'ברכך אשר' ומה תלמוד לומר

 אין בגללו בית נתברך לא ,לו מעניקים בגללו בית נתברך ,ככתבן דברים

  .לו מעניקים



 

  

  

 ,או את האח הבת את לאאבל  ,אם מת אדונו הבן את עובד עברי עבד. ב

מרבה  והטעם שאני. אפילו לבן' שש שנים יעבוד, 'שולא ליור' ועבדך'שנאמר 

פ שהאח עומד "ואע .לפי שבן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה, בן ולא אח

  .הרי אם יש בן אין יבום, ליבום

 הנרצעוכן . שהכתוב הקישה לנרצע ,לבן או לבת עובדת אינה עבריה אמה. ג

וחשב 'שנאמר , ד כוכביםוכן הנמכר לעוב .'ועבדו'שנאמר , לבן ובת עובד אינו

  .ולא עם יורשי קונהו', עם קונהו

  .'ואף לאמתך תעשה כן'שנאמר , יש לה הענקה אמה עבריה. ד

 עם ולא קונהו עם וחשב שנאמר ,תורה דבר אביו את יורש כוכבים עובד. ה

 את גר. .)להלן יח .כי לבני לוט נתתי את ער ירושה'א שנאמר "וי( קונהו יורשי

. שמא יחזור לסורו ,סופרים מדברי אלא תורה מדברייורש  אינו ,כוכבים העובד

 מדברי ולא תורה מדברי לאיורש  אינו, וגר את הגר, עובד כוכבים את הגר

  .סופרים

 לעובד לומר יכול גר ,כוכבים עובד אביהם את שירשו כוכבים ועובד גר: ולפיכך

ואינם אסורים , פירות או מעות ואני עבודה זרה או יין נסך אתה טול כוכבים

וכן אם לא ירשו אלא  .אסור ,גר לרשות משבאוו .משום חליפי עבודה זרה

   .אסור ,נשתתפו

שאינם יורשים , לבניו יחזיר לא, ומת ,עמו בניו שנתגיירו הגר מן מעות לוה. ו

רוח חכמים , אם היה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, החזיר ואם .אותו

אין רוח , ואם היה גם לידתו שלא בקדושה. גמור שנראה כישראל, נוחה הימנו

  .שלא החזיקו לו טובה על כך, כלומר, חכמים נוחה הימנו
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