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גיטין דף ל"ח למסקנא

דף ל"ח ע"א

א .אסור לפרסם סיכום זה בלא רשות המערכת.

א .ישראל קונה את הגוי לגופו  .אבל הגוי קונה את הישראל או גוי אחר רק
למעשה ידיו  ,בין בקנין כסף ובין בחזקה .
ב .אע "פ שאסרה תורה לעשות מלחמה בעמון ומואב ,לאחר שכבש סיחון את
ארצם  ,קנאה בחזקה והותר ה לישראל  .ועל זה אמרו ' עמון ומואב טיהרו
בסיחון' .

אס ור

ל כפ ו ל .

ג  .עבד שברח מבית האסורים  ,אם לא נתייאש ממנו רבו ,ישתעבד לרבו
ראשון ) .לרבא לדברי הכל  ,ולאביי כי הלכה כרשב" ג במשנתינו ( .נתיאש ממנו
רבו ,יצא לחירות )וגם לרבא שהלכה כרשב" ג שמשתעבד לראשון  ,בבורח אין
חוששין שיפיל לגייסות  ,שהרי מסר ע צמו למיתה שלא להיות שם  ,ויצא
לחירות( .וכופין את רבו שיכתוב לו גט שחרור ) .ולשמואל אין צריך (.

ע רב

ו צ יד ן ,

ו רא י ה,

ו א ח רו נה .

ד  .כל מקום ששנה רשב'' ג במשנתנו הלכה כמותו  ,חוץ מערב וצידן וראיה
אחרונה.

אס ור

ל כפ ו ל .

ה  .עבד שנתיאש ממנו רבו או הפקירו  ,יש אומרים שצריך גט שחרור כדי שיהא
מותר בבת חורין .ולשמואל אין צריך ,שנאמ ר 'עבד איש ' ,שיש רשות לרבו
עליו קרוי עבד  ,ולא כ שאין רשות לרבו עליו .
ו  .חביבה להן )לגויים( בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן ,וכן שפחה של
ישראל  .ורק בצינעא  ,אבל בפרהסיא השפחה בזויה בעיניו .
א ין

דף ל"ח ע"ב

א  .המשחרר עבדו ,י " א ש עובר בעשה  ,שנאמר לעולם בהם תעבודו  .וי " א שאינו
אלא רשות  .ו אם בני אדם חוטאים בה  ,י " א שכופין את רבה לשחררה  .וי "א
שאסור ,כי האדון יכול לי יחדה עם עבד ולשמור עליה .ואם היא חציה שפחה
וחציה בת חורין שאסורה לעבד ולבן חורין  ,כופין את רבה לשחררה.
ב  .לצורך מצוה ,כגון להשלים לעשרה בבית הכנסת  ,מותר לשחרר את העבד .
ג .מחמת שלשה דברים בעלי בתים יורדים מנכסיהם ,שמשחררים עבדיהם
לחירות  ,ומסיירים בנכסיהם בשבת ,וקובעים את סעודת שבת בשעת הדרשה .
שתי משפחות היו בירושלים ,אחת קבעה סעודתה בשבת )בשעת הדרש ה( ,
ואחת בערב שבת ) י " מ שקבעו עיקר הסעודה בלילה ,וכבוד יום קודם .וי " א
שקבעו סעודה בכל יום וגם בערב שבת  ,ואסור כדי שיכנס לשבת תאב( ,
ושתיהן נעקרו .

**********

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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