
  קידושין טז
ֶהי ’ה ֵּבַרְכ ֲאֶׁשר ּוִמִּיְקֶב ּוִמָּגְרְנ ִמּצֹאְנ לֹו ַּתֲעִניק ַהֲעֵניק) יד( :ֵריָקם ְתַׁשְּלֶחּנּו לֹא ֵמִעָּמ ָחְפִׁשי ְתַׁשְּלֶחּנּו ְוִכי) יג( :ֵמִעָּמ ָחְפִׁשי ְּתַׁשְּלֶחּנּו ַהְּׁשִביִעת ּוַבָּׁשָנה ָׁשִנים ֵׁשׁש ֲעָבְדוַ  ָהִעְבִרָּיה אֹו ָהִעְבִרי ָאִחי ְל ִיָּמֵכר ִּכי) יב(  טו פרק דברים ֶהי ’ה ַוִּיְפְּד ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ָהִייָת  ֶעֶבד ִּכי ְוָזַכְרָּת ) טו( :לֹו ִּתֶּתן ֱא ֶהי ’ה ּוֵבַרְכ ָׁשִנים ֵׁשׁש ֲעָבְד ָׂשִכיר ְׂשַכר ִמְׁשֶנה ִּכי ֵמִעָּמ ָחְפִׁשי ֹאתֹו ְּבַׁשֵּלֲח ְבֵעיֶנ ִיְקֶׁשה לֹא) יח( :ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲאָמְת ְוַאף עֹוָלם ֶעֶבד ְל ְוָהָיה ּוַבֶּדֶלת ְבָאְזנֹו ְוָנַתָּתה ַהַּמְרֵצעַ  ֶאת ְוָלַקְחָּת ) יז( :ִעָּמ לֹו טֹוב ִּכי ֵּביֶת ְוֶאת ֲאֵהְב ִּכי ֵמִעָּמ ֵאֵצא לֹא ֵאֶלי יֹאַמר ִּכי ְוָהָיה) טז( :ַהּיֹום ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ַצְּוְמ  ָאֹנִכי ֵּכן ַעל ֱא ֶ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 ָׂשִכירּכְ ) מ( :ָעֶבד ֲעֹבַדת ּבֹו ַתֲעֹבד לֹא ָל ְוִנְמַּכר ִעָּמ ָאִחי ָימּו ְוִכי) לט(   כה פרק ויקרא    : ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּבֹכל ֱא ִהים ֶאל ֲאֹדָניו ְוִהִּגיׁשֹו) ו( :ָחְפִׁשי ֵאֵצא לֹא ָּבָני ְוֶאת ִאְׁשִּתי ֶאת ֲאֹדִני ֶאת ָאַהְבִּתי ָהֶעֶבד יֹאַמר ָאֹמר ְוִאם) ה( :ְבַגּפֹו ֵיֵצא ְוהּוא ַלאֹדֶניהָ  ִּתְהֶיה ִויָלֶדיהָ  ָהִאָּׁשה ָבנֹות אֹו ָבִנים לֹו ְלָדהְויָ  ִאָּׁשה לֹו ִיֶּתן ֲאֹדָניו ִאם) ד( :ִעּמֹו ִאְׁשּתֹו ְוָיְצָאה הּוא ִאָּׁשה ַּבַעל ִאם ֵיֵצא ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ִאם) ג( :ִחָּנם ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ּוַבְּׁשִבִעת ַיֲעֹבד ָׁשִנים ֵׁשׁש ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקֶנה ִּכי) ב(  כא פרק שמות  :ִמְקָנתֹו ִמֶּכֶסף ְּגֻאָּלתֹו ָיִׁשיב ְלִפיֶהן ַּבָּׁשִנים ַרּבֹות עֹוד ִאם) נא( :ִעּמֹו ִיְהֶיה ָׂשִכיר ִּכיֵמי ָׁשִנים ְּבִמְסַּפר ִמְמָּכרֹו ֶּכֶסף ְוָהָיה ַהֹּיֵבל ְׁשַנת ַעד לֹו ִהָּמְכרֹו ִמְּׁשַנת ֹקֵנהּו ִעם ְוִחַּׁשב) נ( :ְ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(   :ֵמֱא ִׁשים ֶּכֶסף ָאָמה אֹו ַהּׁשֹור ִיַּגח ֶעֶבד ִאם) לב(  : ָּכֶסף ֵאין ִחָּנם ְוָיְצָאה ָלּה ַיֲעֶׂשה לֹא ֵאֶּלה ְׁשָלׁש ְוִאם) יא( :ִיְגָרע לֹא ְוֹעָנָתּה ְּכסּוָתּה ְׁשֵאָרּה לֹו ִיַּקח ַאֶחֶרת ִאם) י( :ָּלּה ַיֲעֶׂשה ַהָּבנֹות ְּכִמְׁשַּפט ִייָעֶדָּנה ִלְבנֹו ְוִאם) ט( :ָבּה ְּבִבְגדֹו ְלָמְכָרּה ִיְמֹׁשל לֹא ָנְכִרי ְלַעם ְוֶהְפָּדּה ְיָעָדּה לֹו לא ֲאֶׁשר ֲאֹדֶניהָ  ְּבֵעיֵני ָרָעה ִאם) ח( :ָהֲעָבִדים ְּכֵצאת ֵתֵצא לֹא ְלָאָמה ִּבּתֹו ֶאת ִאיׁש ִיְמֹּכר ְוִכי) ז(  : ְלֹעָלם ַוֲעָבדֹו ַּבַּמְרֵצעַ  ָאְזנֹו ֶאת ֲאֹדָניו ְוָרַצע ַהְּמזּוָזה ֶאל אֹו ַהֶּדֶלת ֶאל ְוִהִּגיׁשֹו ָהֱא   : ִיָּסֵקל ְוַהּׁשֹור ַלאֹדָניו ִיֵּתן ְׁשָקִלים ְׁש

 הקישה,  )כא שמות(: קרא אמר, עולא אמר : טרמקור לעבד עברי שנקנית בש
; כותבו אב: אמר חסדא רב, כותבו אדון: אמר הונא רב? כותבו מי העבריה אמה שטר: דאיתמר  ? למימר איכא מאי, כותבו אב ד"למ אלא, כותבו אדון העבריה אמה שטר ד"למ הניחא: קושי  . בשטר מקניא העבריה אמה אף, בשטר מקניא אחרת מה, לאחרת הכתוב   ? למימר איכא מאי חסדא לרב אלא, הונא לרב הניחא

  ! חזקה? ניהו ומאי, עבדים כקנין היא נקנית אבל: ואימא :קושי  . שטר? ניהו ומאי, עבדים כקנין היא נקנית אבל,  )כא שמות(: קרא אמר, יעקב בר אחא רב אמר: תירוץ
  ! בשטר אחר ולא - בשטר אותם: ואימא :קושי  . בחזקה אחר ולא - בחזקה אותם,  )כה ויקרא(: קרא אמר :תירוץ

  . אשכחן לא מיהת באישות :1תירוץ   ! הגר בנכסי קונה שכן, לרבויי ל"ה חזקה, אדרבה: קושי  . ישראל בבת מוציאה שכן, לרבויי ל"ה שטר, מסתברא :תירוץ  ? ראית ומה :קושי  . : הכתיב :תירוץ
  .  אהני להכי :2תירוץ 

  . כעבד אברים בראשי יוצאה שאינה: ליה מיבעי ההוא: תשובה  ? ביה דריש מאי  האי, הונא ורב :על רב הונא שאלה
 מאי, כעבדים תצא לא קרא לכתוב, כ"א? חסדא ורב :תגובת רב חסדא לזה

  . תרתי מ"ש? 
  '. וגו  )כא שמות(: דכתיב. בשנים עצמו את קונהמקור ל

  :  )כה ויקרא(: דכתיב :יובלמקור לקונה עצמו ב



 פדיונה שמגרע, מלמד,  )כא שמות(: קרא דאמר, חזקיה אמר :כסף בגרעוןמקור לקונה עצמו 
    . ויוצאה

  . ובשטר, כסף ובשוה בכסף עצמו את וקונה; תנא: הבאת ברייתא בנושא
, אדמיה שטרא ליה דכתב אילימא? ד"ה שטר האי אלא; ככסף כסף שוה לרבות - רחמנא אמר  )כה ויקרא(, נמי כסף שוה;  )כה ויקרא(: דכתיב, כסף בשלמא :קושי , אדון מרשות האב במיתת עצמה את קונה העבריה אמה: ל"ר אמר: עוד דרך שלא מוזכר במשנה  . העבריה אמה עליו יתירה  . מחול גרעונו אין - גרעונו על שמחל והרב, קנוי גופו עברי עבד: אומרת זאת, רבא אמר :תירוץ  ! זיל דינא בי באפי נ"א, זיל תרי באפי ליה לימא? לי למה שטר, שיחרור אלא! כסף היינו   מקורות שסותרים את דברי ריש לקיש    . אדון מרשות שמוציאה דין אינו - אב מרשות שמוציאה מיתה, אדון מרשות מוציאין - אב מרשות מוציאין שאין סימנין ומה: ו"מק
  דחיית הקושי  הקושי  המקור

 אמה עליו יתירה
 את שקונה, העבריה

   בסימנין עצמה
, הוא שיורא לאו האדון מיתת משום אי: קושי  . האדון מיתת שייר: תירוץ? שייר דהאי שייר מאי: קושי  . ושייר תנא  !האב מיתת נמי ניתני, איתא ואם   למטה קצבה להם יש אבל, למעלה קצבה להם אין: ספרא רב אמר: תירוץ  ! וקתני קצבה להם דאין סימנין והא: קושי  . קתני לא קצבה לו שאין דבר, קתני קצבה לו שיש דבר, תנא: תירוץ  ! ניתני ואלא: קושי  . קתני לא באיש נמי דאיכא דכיון

' ד: אומר שמעון' ר
 באיש' ג, להם מעניקים

 יכול אתה ואי, באשה' וג
 שאין לפי, באחד' ד לומר

 רציעה ואין באיש סימנים
  באשה

  !וקתני קצבה להם דאין, אדון מיתת והאיכא, ספרא כדרב נ"ה, תימא וכי! וקתני קצבה להם דאין סימנין והא, קתני לא קצבה לו שאין ודבר, קתני קצבה לו שיש דבר תנא, תימא וכי! קתני ארבעה והא, ושייר תני נ"ה ת"וכ !אב מיתת נמי ניתני, איתא ואם

 נ"ה. בסימנים העבריה ואמה, רציעה של ויובל, ויובל, שנים? ניהו מאי ארבעה ואלא   .קתני לא נמי אדון מיתת
 לומר יכול אתה אי: סיפא דקתני, מסתברא

 ואין באיש סימנים שאין לפי, מהם באחד ארבעה
  .מינה שמע, ארבעה לה משכחת מיהא באשה, איתא ואם; באשה רציעה

: להם מעניקים ואלו
, וביובל, בשנים היוצא

 ואמה, האדון ובמיתת
  בסימנים העבריה

, תימא וכי !אב מיתת נמי ניתני, איתא ואם , קתני קצבה לו שיש דבר, תימא וכי! קתני אלו והא, ושייר תנא , ספרא כדרב נ"ה, תימא וכי! וקתני קצבה להם דאין, סימנין והא, קתני לא קצבה לו שאין דבר   אדון מיתת האיכא

  הקושי נשאר

    ? הגוף נשתנה לא שכן אב במיתת תאמר, הגוף שנשתנה לסימנין מה: למיפרך דאיכא משום, היא פריכא וחומר קל :תירוץ  ! אמר ו"ק לקיש ריש והא: קושי על הברייתא האחרונה 


