
  חיבמות מ
  

  . משוחרר עבד ואחד גר אחד
  , מצות עול עליו לקבל דעתך קסלקא: הבנת משפט זה

! לקבל צריך אין -  משוחרר בעבד אבל, בגר -  אמורים דברים במה: ורמינהו: קושי על הבנה זו  
 ובכתה )א"כ דברים(: דתניא; רבנן הא, אלעזר בן ש"ר הא: קשיא לא, ששת רב אמר: תירוץ  
  , 'וגו אמה ואת אביה את  

  שמעון בן אלעזר' ר  חכמים  
 קבלה אבל, עליה קבלה שלא -  א"בד  

  מיד בה ומותר מטבילה עליה
 ומטבילה כופה -  עליה קבלה שלא פי על אף
, שחרור לשם ומטבילה וחוזר, שפחות לשם

  מיד בה ומותר ומשחררה
לפי שיטתם 
האם צריך 
ת צווקבלת מ
  או לא

כמו בברייתא ( צריך קבלת עול מצוות
  )הראשונה

, אם טבלה לשם שפחות ואז לשם שחרור
כמו בברייתא ( אפשר בלי קבלת עול מצוות

  )השנייה

 בן מל אתה שאי כשם: עולא אמר  הטעם
 עבד מל אתה אי כך, כרחו בעל איש
  כרחו בעל איש
  !איש עבד כל: הכתיב ואלא: קושי
, לכדשמואל ליה מיבעי ההוא :תירוץ
 יצא -  עבדו המפקיר: שמואל דאמר
, שחרור גט צריך ואין, לחירות
, כסף מקנת איש עבד כל: שנאמר
 עבד, אלא? אשה עבד ולא איש עבד
, עבד קרוי עליו לרבו רשות לו שיש
  עבד קרוי אין עליו לרבו רשות ושאין

 איש עבד כל )ב"י שמות(: דכתיב: רבא אמר
, אלא? אשה עבד ולא איש עבד, כסף מקנת
 בן מל אתה ואי, כרחו בעל מל אתה איש עבד
  כרחו בעל איש

  
 להו דשמעת אימור: פפא רב לה מתקיף: רב ששת שמשווה בין אשת יפת תואר לעבדקושי על   
  ! מודו רבנן' דאפי נמי הכי, במצות דשייך עבד אבל, במצות שייכא דלא, תואר ביפת - לרבנן  
; לקבל צריך -  כוכבים העובד מן עבד לוקח ואחד גר אחד: דתניא: חיזוק לקושי מברייתא    
  , לקבל צריך אין - מישראל לוקח הא    
 צריך אין נמי כוכבים העובד מן לוקח: האמר, אלעזר בן שמעון רבי אי? מני: הסבר לחיזוק    
 - מישראל לוקח אבל, לקבל צריך - כוכבים העובד מן דלוקח, מ"וש, רבנן לאו אלא! לקבל    
  . לקבל צריך אין    
  . משוחרר עבד ואחד גר אחד קשיא ואלא: קושי לרב פפא    

  . תניא טבילה לענין, ההיא תניא כי: )וגם תירוץ לקושי עליו(פפא  י רבהבנת משפט זו לפ
  

  כא פרק דברים -אשת יפת תואר 
ֶהי ’ה ּוְנָתנוֹ  ֹאְיֶבי ַעל ַלִּמְלָחָמה ֵתֵצא ִּכי) י(  ַּבִּׁשְבָיה ְוָרִאיתָ ) יא( :ִׁשְביוֹ  ְוָׁשִביתָ  ְּבָיֶד ֱא

 ֶאת ְוִגְּלָחה ֵּביֶת ּתֹו ֶאל ַוֲהֵבאָתּה) יב( :ְלִאָּׁשה ְל ְוָלַקְחָּת  ָבּה ְוָחַׁשְקָּת  ֹּתַאר ְיַפת ֵאֶׁשת
 ּוָבְכָתה ְּבֵביֶת ְוָיְׁשָבה ֵמָעֶליהָ  ִׁשְבָיּה ִׂשְמַלת ֶאת ְוֵהִסיָרה) יג( :ִצָּפְרֶניהָ  ֶאת ְוָעְׂשָתה ֹראָׁשּה
 :ְלִאָּׁשה ְל הְוָהְיתָ  ּוְבַעְלָּתּה ֵאֶליהָ  ָּתבֹוא ֵּכן ְוַאַחר ָיִמים ֶיַרח ִאָּמּה ְוֶאת ָאִביהָ  ֶאת

 ָּבּה ִתְתַעֵּמר א ַּבָּכֶסף ִתְמְּכֶרָּנה א ּוָמֹכר ְלַנְפָׁשּה ְוִׁשַּלְחָּתּה ָּבּה ָחַפְצָּת  א ִאם ְוָהָיה) יד(
  : ִעִּניָתּה ֲאֶׁשר ַּתַחת

  
  ה פרק דברים

ֶהי ’הלַ  ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי ְויֹום) יג(  :ְמַלאְכֶּת ָּכל ְוָעִׂשיתָ  ַּתֲעֹבד ָיִמים ֵׁשֶׁשת) יב(  א ֱא
 ֲאֶׁשר ְוֵגְר ְּבֶהְמֶּת ְוָכל ַוֲחֹמְר ְוׁשֹוְר ַוֲאָמֶת ְוַעְבְּד ּוִבֶּת ּוִבְנ ַאָּתה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעֶׂשה
  :ָּכמֹו ַוֲאָמְת ַעְבְּד ָינּוחַ  ְלַמַען ִּבְׁשָעֶרי

  
    כג פרק שמות

 ּוְנַטְׁשָּתּה ִּתְׁשְמֶטָּנה ְוַהְּׁשִביִעת) יא( :ְּתבּוָאָתּה ֶאת ְוָאַסְפָּת  ַאְרֶצ ֶאת ִּתְזַרע ָׁשִנים ְוֵׁשׁש) י(
 ָיִמים ֵׁשֶׁשת) יב( :ְלֵזיֶת ְלַכְרְמ ַּתֲעֶׂשה ֵּכן ַהָּׂשֶדה ַחַּית ֹּתאַכל ְוִיְתָרם ַעֶּמ ֶאְבֹיֵני ְוָאְכלּו
  :ְוַהֵּגר ֲאָמְת ֶּבן ְוִיָּנֵפׁש ַוֲחֹמֶר ׁשֹוְר ָינּוחַ  ְלַמַען ִּתְׁשֹּבת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ַמֲעֶׂשי ַּתֲעֶׂשה


