גיטין לח

אביי  -לעולם לפ י יאוש

רבא אמר :לעולם לאחר יאוש

עבד ש שבה ופדאוהו ,אם לשום
עבד  -ישתעבד ,אם לשום בן
חורין  -לא ישתעבד
ולשום עבד  -ישתעבד לרבו
ראשון ,לשום בן חורין  -לא
ישתעבד לא לרבו ראשון ולא
לרבו ש י ,לרבו ש י לא ,דהא
לשום בן חורין פרקיה ,לרבו
ראשון מי לא ,דילמא ממ עי
ולא פרקי
ולשום עבד  -ישתעבד לרבו
ש י ,לשום בן חורין  -לא
ישתעבד לא לרבו ראשון ולא
לרבו ש י ,לרבו ש י לא ,דהא
לשום בן חורין פרקיה ,לרבו
ראשון מי לא ,דהא לאחר
יאוש הו

רשב"ג אומר :בין כך ובין כך
ישתעבד.
קסבר :כשם שמצוה לפדות את
ב י חורין ,כך מצוה לפדות את
העבדים.

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

ויקרא פרק כה
)לט( וְ כִ י יָמוּ ָא ִחי עִ ָמּ וְ ִ ְמכַּ ר ָל ל ֹא ַת ֲעבֹד בּוֹ ֲעב ַֹדת עָ בֶ ד:
)מ( כְּ שָׂ כִ יר כְּ תוֹשָׁ ב י ְִהיֶה עִ ָמּ עַ ד ְשׁ ַת ַהיֹּבֵ ל ַי ֲעבֹד עִ ָמּ :
פַּחתּוֹ וְ ֶאל אֲ חֻ זַּת אֲ ב ָֹתיו יָשׁוּב:
)מא( וְ יָצָ א ֵמעִ ָמּ הוּא וּבָ ָיו עִ מּוֹ וְ שָׁ ב ֶאל ִמ ְשׁ ְ
אתי א ָֹתם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים ל ֹא ִי ָמּכְ רוּ ִמ ְמכּ ֶֶרת עָ בֶ ד:
)מב( כִּ י עֲבָ ַדי ֵהם אֲ שֶׁ ר הוֹצֵ ִ
את מֵ אֱ ֶהי :
)מג( ל ֹא ִת ְרדֶּ ה בוֹ ְבּ ָפ ֶר וְ י ֵָר ָ

)מד( וְ עַ בְ ְדּ וַאֲ מָ ְת אֲ שֶׁ ר יִ ְהיוּ ָל מֵ ֵאת הַ גּוֹ ִים אֲ שֶׁ ר ְס ִביב ֵֹתי ֶכם מֵ הֶ ם ִתּ ְק וּ עֶ בֶ ד וְ ָא ָמה:
וּמ ִמּ ְשׁפַּ ְח ָתּם אֲ שֶׁ ר עִ מָּ ֶכם אֲ שֶׁ ר הוֹלִ ידוּ ְבּ ַא ְרצְ ֶכם וְ ָהיוּ
)מה( וְ גַם ִמ ְבּ ֵי ַהתּוֹשָׁ ִבים הַ גּ ִָרים עִ ָמּ ֶכם מֵ ֶהם ִתּ ְק וּ ִ
ָלכֶ ם לַאֲ חֻ זָּה:
וּב ַא ֵחי ֶכם בְּ ֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ
לְתּם א ָֹתם ִל ְב ֵיכֶ ם ַאחֲ ֵרי ֶכם ל ֶָר ֶשׁת אֲ חֻ זָּה ְלעֹלָ ם בָּ ֶהם ַתּ ֲעבֹדוּ ְ
)מו( וְ ִה ְת ַחַ ֶ
בְּ ָא ִחיו ל ֹא ִת ְרדֶּ ה בוֹ ְבּ ָפ ֶר :
תּוֹשׁב עִ מָּ אוֹ ְלעֵ ֶקר ִמ ְשׁפַּחַ ת גֵּר:
ָ
וּמ ָא ִחי עִ מּוֹ וְ ְִמכַּ ר ְלגֵר
)מז( וְ כִ י ַת ִשּׂיג יַד גֵּר וְ תוֹשָׁ ב עִ ָמּ ָ
)מח( ַאחֲ ֵרי ְִמכַּ ר גְּ אֻ לָּה ִתּ ְהיֶה לּוֹ ֶא ָחד מֵ ֶא ָחיו יִ גְ ָאלֶ נּוּ:
)מט( אוֹ דֹדוֹ אוֹ בֶ ן דֹּדוֹ יִגְ ָאלֶ נּוּ אוֹ ִמ ְשּׁ ֵאר בְּ שָׂ רוֹ ִמ ִמּ ְשׁפַּ ְחתּוֹ יִגְ ָא ֶלנּוּ אוֹ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ וְ ִגְ ָאל:

דברים פרק ז
)א( כִּ י יְ ִביאֲ ה’ אֱ ֶהי ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ שֶׁ ר ַא ָתּה בָ א שָׁ מָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ וְ ָשַׁ ל גּוֹ ִים ַר ִבּים ִמפָּ ֶי הַ ִח ִתּי וְ הַ גִּ ְרגּ ִָשׁי
ֲצוּמים ִממֶּ ָךּ:
בוּסי ִשׁ ְבעָ ה גוֹ ִים ַר ִבּים ַוע ִ
וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ כְּ ַ ֲע ִ י וְ הַ פְּ ִרזִּ י וְ ַה ִחוִּ י וְ הַ ְי ִ
יתם ַהחֲ ֵרם ַתּחֲ ִרים א ָֹתם ל ֹא ִתכְ רֹת לָ הֶ ם בְּ ִרית וְ ל ֹא ְת ָחנֵּם:
)ב( וּ ְָת ָם ה’ אֱ הֶ י לְ ָפ ֶי וְ ִהכִּ ָ
וּבתּוֹ ל ֹא ִת ַקּח ִל ְב ֶ :
)ג( וְ ל ֹא ִת ְתחַ ֵתּן בָּ ם בִּ ְתּ ל ֹא ִת ֵתּן ִל ְב וֹ ִ
יד ַמהֵ ר:
)ד( כִּ י י ִָסיר ֶאת ִבּ ְ מֵ ַאחֲ ַרי וְ עָ ְבדוּ אֱ ִהים אֲ ֵח ִרים וְ חָ ָרה ַאף ה’ בָּ ֶכם וְ ִה ְשׁ ִמ ְ

