
  גיטין לח
   

 לשום אם, ופדאוהו שנשבה עבד  
 בן לשום אם, ישתעבד - עבד

  ישתעבד לא - חורין
 כך ובין כך בין: אומר ג"רשב

 . ישתעבד
  

  פרקי ולא ממנעי דילמא, לא נמי ראשון לרבו, פרקיה חורין בן לשום דהא, לא שני לרבו, שני לרבו ולא ראשון לרבו לא ישתעבד לא - חורין בן לשום, ראשון לרבו ישתעבד - עבד ולשום  יאוש פניל לעולם -אביי 

  .העבדים את לפדות מצוה כך, חורין בני את לפדות שמצוה כשם: קסבר

  הו יאוש לאחר דהא, לא נמי ראשון לרבו, פרקיה חורין בן לשום דהא, לא שני לרבו, שני לרבו ולא ראשון לרבו לא ישתעבד לא - חורין בן לשום, שני לרבו ישתעבד - עבד ולשום  יאוש לאחר לעולם: אמר רבא

  רבו מיד עצמו ומפקיע, לגייסות עצמו ומפיל הולך ואחד אחד כל יהא שלא? ישתעבד כך ובין כך בין אמרו מה מפני: חזקיה דאמר, כדחזקיה

ֹ  ָל ְוִנְמַּכר ִעָּמ ָאִחי ָימּו ְוִכי) לט(  כה פרק ויקרא  ֶהי ְוָיֵראָת  ְּבָפֶר בֹו ִתְרֶּדה לֹא) מג( :ָעֶבד ִמְמֶּכֶרת ִיָּמְכרּו לֹא ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֹאָתם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֵהם ֲעָבַדי ִּכי) מב( :ָיׁשּוב ֲאֹבָתיו ֲאֻחַּזת ְוֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶאל ְוָׁשב ִעּמֹו ּוָבָניו הּוא ֵמִעָּמ ְוָיָצא) מא( :ִעָּמ ַיֲעֹבד ַהֹּיֵבל ְׁשַנת ַעד ִעָּמ ִיְהֶיה ְּכתֹוָׁשב ְּכָׂשִכיר) מ( :ָעֶבד ֲעֹבַדת ּבֹו ַתֲעֹבד אל ֶהי ’ה ְיִביאֲ  ִּכי) א(  ז פרק דברים    :ְוִנְגָאל ָידֹו ִהִּׂשיָגה אֹו ִיְגָאֶלּנּו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְּבָׂשרֹו ִמְּׁשֵאר אֹו ִיְגָאֶלּנּו ֹּדדֹו ֶבן אֹו ֹדדֹו אֹו) מט( :ִיְגָאֶלּנּו ֵמֶאָחיו ֶאָחד ּלֹו ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה ִנְמַּכר ַאֲחֵרי) מח( :ֵּגר ִמְׁשַּפַחת ְלֵעֶקר אֹו ִעָּמ ּתֹוָׁשב ְלֵגר ְוִנְמַּכר ִעּמֹו ָאִחי ּוָמ ִעָּמ ְותֹוָׁשב ֵּגר ַיד ַתִּׂשיג ְוִכי) מז(   : ְּבָפֶר בֹו ִתְרֶּדה לֹא ְּבָאִחיו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוְבַאֵחיֶכם ַּתֲעֹבדּו ָּבֶהם ְלֹעָלם ֲאֻחָּזה ָלֶרֶׁשת ַאֲחֵריֶכם ִלְבֵניֶכם ֹאָתם ְוִהְתַנַחְלֶּתם) מו( :ַלֲאֻחָּזה םָלכֶ  ְוָהיּו ְּבַאְרְצֶכם הֹוִלידּו ֲאֶׁשר ִעָּמֶכם ֲאֶׁשר ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם ִּתְקנּו ֵמֶהם ִעָּמֶכם ַהָּגִרים ַהּתֹוָׁשִבים ִמְּבֵני ְוַגם) מה( :ְוָאָמה ֶעֶבד ִּתְקנּו ֵמֶהם ְסִביֹבֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ֵמֵאת ָל ִיְהיּו ֲאֶׁשר ַוֲאָמְת ְוַעְבְּד) מד(   :ֵמֱא ֶהי ’ה ּוְנָתָנם) ב( :ִמֶּמּךָ  ַוֲעצּוִמים ַרִּבים גֹוִים ִׁשְבָעה ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִּוי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ַהִחִּתי ִמָּפֶני ַרִּבים ּגֹוִים ְוָנַׁשל ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ָבא ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱא ִהים ְוָעְבדּו ֵמַאֲחַרי ִּבְנ ֶאת ָיִסיר ִּכי) ד( :ִלְבֶנ ִתַּקח לֹא ּוִבּתֹו ִלְבנֹו ִתֵּתן לֹא ִּבְּת ָּבם ִתְתַחֵּתן ְולֹא) ג( :ְתָחֵּנם ְולֹא ְּבִרית ָלֶהם ִתְכֹרת לֹא ֹאָתם ַּתֲחִרים ַהֲחֵרם ְוִהִּכיָתם ְלָפֶני ֱא       :ַמֵהר ְוִהְׁשִמיְד ָּבֶכם ’ה ַאף ְוָחָרה ֲאֵחִרים ֱא


