קידושין דף כ"ג למסקנא

דף כ"ג ע"א

א .גר שמת ,ואין לו יורשין ,נכסיו הפקר .היו לו עבדים ,לתנא קמא קנו עצמן
בני חורין בין אם היו קטנים ובין גדולים .לאבא שאול ,גדולים קנו עצמן בני
חורין ,קטנים כל המחזיק בהן זכה בהן .ואם החזיק אחד בעבד כשהגר עדיין היה
בחיים עד שעת מיתתו ,ולא היה רגע אחד בלא אדון ,זכה בו לדברי הכל גם
אם הוא גדול.
ב .עבד קונה את עצמו בכסף ובשטר ,ונחלקו תנאים בדבר זה:
 (1לרבי מאיר :בכסף קונה את עצמו על ידי אחרים אפילו שלא מדעתו ,אע"פ
שחוב הוא לעבד שיצא לחירות ,הואיל וכסף קונה בעל כרחו מקנה בעל כרחו.
וי"א משום שקבלת רבו גרמה לו .אבל על ידי עצמו אינו קונה בכסף ,כי אין
קנין לעבד בלא רבו בשום צד .ובשטר ,על ידי עצמו קונה ,שגיטו וידו באין
כאחד .ועל ידי אחרים ,מדעתו קנה ,שלא מדעתו לא קנה ,כי חוב הוא לעבד
שיצא לחירות ואין חבין לאדם שלא בפניו.
 (2לחכמים :העבד קונה את עצמו בין בכסף ובין בשטר ,בין על ידי עצמו ובין
על ידי אחרים ,ואפילו שלא מדעתו .כי יש קנין לעבד בלא רבו ואפשר שיהיה
לו כסף ,ויוצא גם שלא מדעתו ,כי זכות הוא לו שיצא לחירות.
 (3שיטת רבי שמעון בן אלעזר :בין בכסף ובין בשטר קונה על ידי אחרים ,אבל
על ידי עצמו לא ,בכסף לפי שאין לו קנין בלא רבו ,ובשטר כי לשיטתו אין
אומרים "גיטו וידו באין כאחד" ,כמו באשה שהבעל צריך להוציא את הגט
לרשות שאינה שלו.

דף כ"ג ע"ב

א .דבר שהאדם אין לו שייכות בו ,אין יכול למנות שליח לעשותו .ומכאן
אמרו שהכהנים העובדים בקרבנות 'שלוחי דרחמנא' הם ,ולא 'שלוחי דידן',
שהרי ישראלים אין להם שייכות בקרבנות.
ב .לרבי שמעון בן אלעזר ,עבד כנעני ממנה שליח לקבל גיטו מיד רבו ,אע"פ
שהוא עצמו אינו יכול לקבלו ,לפי שהוא שייך בתורת גיטין ,שיכול לקבל גיטו
של חבירו מיד רבו של חבירו.
ג .עבד מקבל גיטו של חבירו מיד רבו של חבירו ,אבל לא מיד רבו שלו.
ד .הנותן כסף לעבד בסתם ,הרי הוא של רבו .וכן הנותן לאשה בסתם ,הרי
הוא של בעלה.
ה .נתן לעבד על מנת שאין לרבו רשות בו ,או לאשה על מנת שאין לבעלה
רשות בה .י"א שלחכמים תנאו מועיל ,וקנה העבד )וכן האשה( ,ולרבי מאיר
אינו מועיל והרי הוא של רבו .וי"א שלדברי הכל הרי הוא של רבו ,ואם נתן
לעבד מעות על מנת שיצא בו לחירות ,לרבי מאיר תנאו בטל והוא של רבו.
ולחכמים תנאו קיים ,וקנאו העבד על מנת שיצא בו לחירות.
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