
  גיטין מה
  ? דמו כדידה - לגופיה ליה קני דלא כיון        ? דמו כדידיה - לפירא ליה דמשעבדי כיון  דלמא או                         דילמא או  ,דמו כדידיה - עמו דהדין כיון              , דמו כדידה - עמה דהדין כיון  ,עמו הדין דאמר למאן ותיבעי              , עמה הדין דאמר למאן תיבעי    ? מהו, לחזור ודעתו, ושפחות עבדים לו והכניסה ישראל בארץ אשה שנשא בבל בן: ירמיה רבי בעי: שאלה

  : סתירה 
  : חייא' ר תני  יוחנן רבי לי שנה, אבהו' ר אמר  

  !זכותו את איבד  לחירות יצא - רבו שם ומכרו, לסוריא רבו אחר שיצא עבד  הסתירה
  לחזור רבו שדעת כאן  לחזור רבו דעת שאין כאן  פתרון
  . לסוריא רבו אחר העבד יוצא  לפתרוןחיזוק 

  ,אלא! מוציאין הכל ואין: והתנן? נפיק דלא סגי לא, יוצא: קושי על המקור
 דעת אין ואם ,אותו כופין - לחזור רבו דעת אם, שם רבו ומכרו לסוריא רבו אחר העבד יצא
  .אותו כופין אין - לחזור רבו

   עצמה היובל בשנת שדהו המוכר  : דאיתמר, ואידך; הך, חדא: תרתי שמואל דמר מיניה שמעית: ענן רב דברי  
  שמואל  רב

  עיקר כל מכורה אינה  ויוצאה מכורה
  ? מינייהו הי ידענא ולא, זביני הדרי לא ובחדא זביני הדרי בחדא: בדבריוספק  – המשך דברי רב ענן

 וצריך, לחירות יצא - ל"לחו עבדו המוכר: בברייתא מדתני, אנן ניחזי: יוסף רב אמר: פתרון הספק
 מכורה אינה התם שמואל אמר וכי, זביני הדרי ולא שני רבו קנייה מינה שמע ,שני מרבו שחרור גט

, מדשמואל ואי, ליה שמיע לא ברייתא? ענן ורב: את הספק תורלמה רב ענן לא היה יכול לפ  .חוזרין ומעות - : אמר ושמואל, חוזרין מעות: אמר רב, אחותו את המקדש: דאיתמר, אחותו את אמקדש דהוה מידי, נינהו מתנה ומעות מכורה אינה דילמא? חוזרין ומעות מכורה דאינה ממאי   . קנסינן התם איסורא דאיכא היכא, מסתברא: קביעת הגמרא כדברי רב יוסף  ? ליה מנא חורא, עכברא לאו אי: ל"א תגובת אביי לדבריו:  . גנב חורא אלא גנב עכברא לאו: ל"א תשובת רב יוסף:  ! למוכר נקנסיה? ללוקח דקנסינן חזית מאי: יוסף לרב אביי ליה אמראביי לדברי רב יוסף בקטע הקודם:  קושי    . מתנה מעות
: ליה אמר, אמי דרבי לקמיה אתא. אבתריה מריה אזל, לארץ לארץ מחוצה דערק עבדא ההוא: מעשה     ; יאשיה ברבי אחי מדרבי מינך ליה מפקנא, לא ואי, דחירותא גיטא ליה וכתוב אדמיה שטרא לך נכתוב

 - ) ג"כ שמות(: דתניא: יאשיהאחי בר' הבאת דברי ר' 
 )ג"כ דברים( :ל"ת? מדבר הכתוב כוכבים עבודת לעבוד שלא עליו שקיבל כוכבים בעובד יכול

  ;  ?תקנתו מאי, 
  ! ליה מיבעי אביו מעם?  האי, יאשיה' לר ליה וקשיא: קושי על הברייתא

  ; מדבר הכתוב לארץ לחוצה עבדו במוכר: יאשיה רבי אמר אלא: תירוץ ר' יאשיה
  . מדבר הכתוב לארץ ל"מחו שברח בעבד :ר' אחי בר' יאשיה תירוץ  ! ליה מיבעי מעמך ינצל אשר?  האי, יאשיה ברבי אחי לרבי ליה וקשיא :קושי על ר' יאשיה

    
  מצוות בני נח 7עבד שקיבל עליו   ברייתא

  לארץ לחוצה עבדו במוכר  ר' יאשיה
  לארץ ל"מחו שברח בעבד  ר' אחי בר' יאשיה

  .מעכשיו לך קנוי עצמך הרי לכשאקחך הכי ליה דכתב: יצחק בר נחמן רב אמר   מדבר הכתוב לשחררו מ"ע עבד בלוקח: אומר רבי  ברייתא אחרת
  . קראי להו דמשמע משום :תירוץ  ? יאשיה' בר אחי' כדר להו דשלח שנא ומאי :קושי  . יאשיה ברבי אחי וכדרבי, לארץ ל"מחו שברח בעבד ההוא: להו שלח. אדוניו אל עבד תסגיר לא: ליה שלחו, ניהלי הדרוה: להו שלח, כותאי לבי עבדא ליה ערק חסדא רב: ה שמוכיח דברי ר' אחי בר' יאשיהשעמ


