יבמות מח
אחד גר ואחד עבד משוחרר.
הבנת משפט זה :קסלקא דעתך לקבל עליו עול מצות,
קושי על הבנה זו :ורמינהו :במה דברים אמורים  -בגר ,אבל בעבד משוחרר  -אין צריך לקבל!
תירוץ :אמר רב ששת ,לא קשיא :הא ר"ש בן אלעזר ,הא רבנן; דתניא) :דברים כ"א( ובכתה
את אביה ואת אמה וגו',
ר' שמעון בן אלעזר
חכמים

לפי שיטתם
האם צריך
קבלת מצוות
או לא
הטעם

בד"א  -שלא קבלה עליה ,אבל קבלה
עליה מטבילה ומותר בה מיד

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

צריך קבלת עול מצוות )כמו בברייתא
הראשונה(

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

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

אמר רבא :דכתיב) :שמות י"ב( כל עבד איש
מקנת כסף ,עבד איש ולא עבד אשה? אלא,

עבד איש אתה מל בעל כרחו ,ואי אתה מל בן
איש בעל כרחו

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

אשת יפת תואר  -דברים פרק כא
)י( כִּ י תֵ צֵ א ל ִַמּלְ חָ מָ ה עַ ל אֹיְ בֶ י וּנְתָ נ ֹו ה’ אֱ הֶ י בְּ י ֶָד וְ ָשׁבִ יתָ ִשׁבְ י ֹו) :יא( וְ ָר ִאיתָ בַּ ִשּׁבְ יָה
אֵ ֶשׁת יְ פַ ת תֹּאַר וְ חָ ַשׁ ְק ָתּ בָ הּ וְ ל ַָק ְח ָתּ לְ לְ ִא ָשּׁה) :יב( וַ הֲ בֵ אתָ הּ אֶ ל תּ ֹו בֵּ יתֶ וְ גִ לְּ חָ ה אֶ ת
ירה אֶ ת ִשׂ ְמלַת ִשׁבְ יָהּ מֵ עָ לֶיהָ וְ י ְָשׁבָ ה בְּ בֵ יתֶ וּבָ כְ תָ ה
ֹאשׁהּ וְ עָ ְשׂתָ ה אֶ ת ִצפָּ ְרנֶיהָ ) :יג( וְ הֵ ִס ָ
ר ָ
אֶ ת אָבִ יהָ וְ אֶ ת ִאמָּ הּ י ֶַרח י ִָמים וְ אַחַ ר כֵּן ָתּבוֹא אֵ לֶיהָ וּבְ עַ לְ ָתּהּ וְ הָ יְ תָ ה לְ לְ ִא ָשּׁה:
)יד( וְ הָ יָה ִאם א חָ פַ ְצ ָתּ בָּ הּ וְ ִשׁלּ ְַח ָתּהּ לְ נַפְ ָשׁהּ וּמָ כֹר א ִת ְמכְּ ֶרנָּה בַּ כָּסֶ ף א ִת ְתעַ מֵּ ר בָּ הּ
ַתּחַ ת אֲ ֶשׁר עִ נִּיתָ הּ:
דברים פרק ה
)יב( ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים ַתּ ֲעבֹד וְ עָ ִשׂיתָ כָּל ְמלַאכְ ֶתּ ) :יג( וְ יוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ַשׁבָּ ת ַלה’ אֱ הֶ י א
תַ ע ֲֶשׂה כָל ְמלָאכָה אַ ָתּה וּבִ ְנ וּבִ ֶתּ וְ עַ בְ ְדּ וַ אֲ מָ תֶ וְ שׁו ְֹר וַ חֲ מ ְֹר וְ כָל בְּ הֶ ְמ ֶתּ וְ ג ְֵר אֲ ֶשׁר
בִּ ְשׁעָ ֶרי לְ מַ עַ ן יָנוּחַ עַ בְ ְדּ וַ אֲ מָ ְת כָּמ ֹו :
שמות פרק כג
אַרצֶ וְ אָסַ פְ ָתּ אֶ ת ְתּבוּאָתָ הּ) :יא( וְ הַ ְשּׁבִ יעִ ת ִתּ ְשׁ ְמטֶ נָּה וּנְטַ ְשׁ ָתּהּ
)י( וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִים ִתּזְ ַרע אֶ ת ְ
וְ אָכְ לוּ אֶ בְ ֹינֵי עַ מֶּ וְ יִ ְת ָרם תֹּאכַל חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה כֵּן ַתּע ֲֶשׂה לְ ַכ ְר ְמ לְ זֵ יתֶ ) :יב( ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים
ַתּע ֲֶשׂה מַ ע ֲֶשׂי וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ִתּ ְשׁבֹּת לְ מַ עַ ן יָנוּחַ שׁו ְֹר וַ חֲ מ ֶֹר וְ יִ נָּפֵ שׁ בֶּ ן אֲ מָ ְת וְ הַ גֵּר:

