קידושין טז

דברים פרק טו
)יב( כִּ י יִמָּ כֵ ר ְל ָא ִחי הָ עִ בְ ִרי אוֹ הָ עִ בְ ִריָּה וַ עֲבָ ְד ֵשׁשׁ ָשׁ ִים וּבַ ָשּׁ ָה הַ ְשּׁבִ יעִ ת ְתּשַׁ ְלּ ֶחנּוּ ָחפְ ִשׁי ֵמעִ מָּ :
וּמיּ ְִקבֶ אֲ שֶׁ ר
וּמגּ ְָר ְ ִ
יקם) :יד( הַ ֲע ֵיק ַתּ ֲע ִ יק לוֹ ִמצּ ֹא ְ ִ
)יג( וְ כִ י ְתשַׁ לְּ ֶחנּוּ ָחפְ ִשׁי ֵמעִ ָמּ ל ֹא ְתשַׁ לְּ ֶחנּוּ ֵר ָ
ִית בְּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים ַויִּפְ ְדּ ה’ אֱ ֶהי עַ ל כֵּ ן ָא ֹכִ י ְמצַ וְּ ֶאת
בֵּ ַרכְ ה’ אֱ הֶ י ִתּ ֶתּן לוֹ) :טו( וְ ָז ַכ ְר ָתּ כִּ י עֶ בֶ ד ָהי ָ
ית כִּ י טוֹב לוֹ עִ מָּ :
הַ דָּ בָ ר ַהזֶּה הַ יּוֹם) :טז( וְ הָ יָה כִּ י י ֹאמַ ר ֵאלֶי ל ֹא ֵאצֵ א ֵמעִ ָמּ כִּ י אֲ ֵהבְ וְ ֶאת בֵּ ֶ
)יז( וְ ל ַָק ְח ָתּ ֶאת ַה ַמּ ְרצֵ עַ וְ ַָת ָתּה בְ ָאזְ וֹ וּבַ דֶּ לֶ ת וְ ָהיָה ְל עֶ בֶ ד עוֹ ָלם וְ ַאף לַאֲ מָ ְת ַתּעֲשֶׂ ה כֵּ ן) :יח( ל ֹא י ְִקשֶׁ ה
ְבעֵ י ֶ בְּ ַשׁלֵּחֲ אֹתוֹ חָ פְ ִשׁי ֵמעִ ָמּ כִּ י ִמ ְשׁ ֶה ְשׂכַ ר שָׂ כִ יר עֲבָ ְד ֵשׁשׁ שָׁ ִים וּבֵ ַרכְ ה’ אֱ הֶ י בְּ כֹל אֲ שֶׁ ר ַתּעֲשֶׂ ה:

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 מָּ עַ ד ְשׁ ַת הַ יֹּבֵ ל
ַי ֲעבֹד עִ ָמּ ) :מא( וְ יָצָ א ֵמעִ ָמּ הוּא וּבָ ָיו עִ מּוֹ וְ שָׁ ב ֶאל ִמ ְשׁפַּ ְחתּוֹ וְ ֶאל אֲ חֻ זַּת אֲ ב ָֹתיו יָשׁוּב) :מב( כִּ י עֲבָ ַדי הֵ ם
את מֵ אֱ ֶהי :
אתי א ָֹתם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים ל ֹא י ִָמּכְ רוּ ִמ ְמ ֶכּ ֶרת עָ בֶ ד) :מג( ל ֹא ִת ְרדֶּ ה בוֹ בְּ פָ ֶר וְ י ֵָר ָ
אֲ שֶׁ ר הוֹצֵ ִ

וּמ ָא ִחי עִ מּוֹ וְ ְִמכַּ ר לְ גֵר תּוֹשָׁ ב עִ מָּ אוֹ ְלעֵ ֶקר ִמ ְשׁפּ ַַחת גֵּר) :מח( ַאחֲ ֵרי
)מז( וְ כִ י ַת ִשּׂיג יַד גֵּר וְ תוֹשָׁ ב עִ ָמּ ָ
ְִמכַּ ר גְּ אֻ לָּ ה ִתּ ְהיֶה לּוֹ ֶאחָ ד ֵמ ֶא ָחיו יִגְ ָאלֶ נּוּ) :מט( אוֹ דֹדוֹ אוֹ בֶ ן דֹּדוֹ יִגְ ָאלֶ נּוּ אוֹ ִמ ְשּׁ ֵאר בְּ ָשׂרוֹ ִמ ִמּ ְשׁפּ ְַחתּוֹ
ק ֵהוּ ִמ ְשּׁ ַת ִה ָמּכְ רוֹ לוֹ עַ ד ְשׁ ַת הַ יֹּבֵ ל וְ ָהיָה כֶּ סֶ ף ִמ ְמכָּ רוֹ בְּ ִמ ְספַּ ר
יִגְ ָא ֶלנּוּ אוֹ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ וְ ִגְ ָאל ( ) :וְ ִחשַּׁ ב עִ ם ֹ
ימי שָׂ כִ יר ִי ְהיֶה עִ מּוֹ ) :א( ִאם עוֹד ַרבּוֹת בַּ ָשּׁ ִים לְ פִ יהֶ ן י ִָשׁיב גְּ אֻ לָּתוֹ ִמ ֶכּסֶ ף ִמ ְק ָתוֹ:
שָׁ ִים כִּ ֵ
שמות פרק כא
)ב( כִּ י ִת ְק ֶה עֶ בֶ ד עִ בְ ִרי שֵׁ שׁ ָשׁ ִים ַי ֲעבֹד וּבַ ְשּׁבִ עִ ת יֵצֵ א ַל ָחפְ ִשׁי ִחנָּם) :ג( ִאם בְּ גַפּוֹ יָב ֹא ְבּגַפּוֹ יֵצֵ א ִאם בַּ עַ ל
ִא ָשּׁה הוּא וְ יָצְ ָאה ִא ְשׁתּוֹ עִ מּוֹ) :ד( ִאם אֲ ֹד ָיו י ִֶתּן לוֹ ִאשָּׁ ה וְ ָילְדָ ה לוֹ בָ ִים אוֹ בָ וֹת הָ ִאשָּׁ ה וִ י ָל ֶדיהָ ִתּ ְהיֶה
ֶיה וְ הוּא יֵצֵ א בְ גַפּוֹ) :ה( וְ ִאם ָאמֹר י ֹאמַ ר ָהעֶ בֶ ד ָא ַה ְב ִתּי ֶאת אֲ ֹד ִ י ֶאת ִא ְשׁ ִתּי וְ ֶאת בָּ ָי ל ֹא ֵאצֵ א חָ פְ ִשׁי:
לַא ֹד ָ
)ו( וְ ִהגִּ ישׁוֹ אֲ ֹד ָיו ֶאל הָ אֱ ִהים וְ ִהגִּ ישׁוֹ ֶאל הַ דֶּ לֶת אוֹ ֶאל הַ ְמּזוּזָה וְ ָרצַ ע אֲ ֹד ָיו ֶאת ָאזְ וֹ בַּ ַמּ ְרצֵ עַ ַועֲבָ דוֹ
לְ ֹע ָלם:
)ז( וְ כִ י י ְִמכֹּר ִאישׁ ֶאת ִבּתּוֹ לְ ָאמָ ה ל ֹא ֵתצֵ א כְּ צֵ את הָ עֲבָ ִדים) :ח( ִאם ָרעָ ה בְּ עֵ י ֵי אֲ ֹד ֶיהָ אֲ שֶׁ ר לא לוֹ יְעָ דָ הּ
וְ הֶ פְ ָדּהּ לְעַ ם ָכְ ִרי ל ֹא יִ ְמשֹׁל לְ מָ כְ ָרהּ בְּ בִ גְ דוֹ בָ הּ) :ט( וְ ִאם ִל ְב וֹ יִ יעָ ֶדנָּה כְּ ִמ ְשׁ ַפּט הַ בָּ וֹת ַיע ֲֶשׂה לָּהּ) :י( ִאם
סוּתהּ וְ ֹע ָָתהּ ל ֹא יִגְ ָרע) :יא( וְ ִאם ְשׁלָ שׁ ֵאלֶּה ל ֹא ַיעֲשֶׂ ה לָהּ וְ יָצְ ָאה ִחנָּם ֵאין כָּסֶ ף:
ַאחֶ ֶרת ִי ַקּח לוֹ ְשׁ ֵא ָרהּ כְּ ָ
)לב( ִאם עֶ בֶ ד ִיגַּח הַ שּׁוֹר אוֹ ָא ָמה כֶּסֶ ף ְשׁ ִשׁים ְשׁ ָקלִים י ִֵתּן לַא ֹד ָיו וְ הַ שּׁוֹר יִ סָּ ֵקל:

מקור לעבד עברי ש ק ית בשטר :אמר עולא ,אמר קרא) :שמות כא(
הכתוב לאחרת ,מה אחרת מק יא בשטר ,אף אמה העבריה מק יא בשטר.
קושי :ה יחא למ"ד שטר אמה העבריה אדון כותבו ,אלא למ"ד אב כותבו ,מאי איכא למימר?
דאיתמר :שטר אמה העבריה מי כותבו? רב הו א אמר :אדון כותבו ,רב חסדא אמר :אב כותבו;
ה יחא לרב הו א ,אלא לרב חסדא מאי איכא למימר?
 ,אבל ק ית
תירוץ :אמר רב אחא בר יעקב ,אמר קרא) :שמות כא(
היא כק ין עבדים ,ומאי יהו? שטר.
קושי :ואימא :אבל ק ית היא כק ין עבדים ,ומאי יהו? חזקה!
 ,אותם בחזקה  -ולא
תירוץ :אמר קרא) :ויקרא כה(
אחר בחזקה.
קושי :ואימא :אותם בשטר  -ולא אחר בשטר!
.
תירוץ :הכתיב:
קושי :ומה ראית?
תירוץ :מסתברא ,שטר ה"ל לרבויי ,שכן מוציאה בבת ישראל.
קושי :אדרבה ,חזקה ה"ל לרבויי ,שכן קו ה ב כסי הגר!
תירוץ  :1באישות מיהת לא אשכחן.
.
תירוץ  :2להכי אה י
מאי דריש ביה?
שאלה על רב הו א :ורב הו א ,האי
תשובה :ההוא מיבעי ליה :שאי ה יוצאה בראשי אברים כעבד.
תגובת רב חסדא לזה :ורב חסדא? א"כ ,לכתוב קרא לא תצא כעבדים ,מאי
? ש"מ תרתי.
 ,הקישה

מקור לקו ה את עצמו בש ים .דכתיב) :שמות כא(
מקור לקו ה עצמו ביובל :דכתיב) :ויקרא כה(

וגו'.
:

מקור לקו ה עצמו בגרעון כסף :אמר חזקיה ,דאמר קרא) :שמות כא(
ויוצאה.

 ,מלמד ,שמגרע פדיו ה

הבאת ברייתא ב ושא :ת א; וקו ה את עצמו בכסף ובשוה כסף ,ובשטר.
; שוה כסף מי) ,ויקרא כה(
קושי :בשלמא כסף ,דכתיב) :ויקרא כה(
אמר רחמ א  -לרבות שוה כסף ככסף; אלא האי שטר ה"ד? אילימא דכתב ליה שטרא אדמיה,
היי ו כסף! אלא שיחרור ,שטר למה לי? לימא ליה באפי תרי זיל ,א" באפי בי די א זיל!
תירוץ :אמר רבא ,זאת אומרת :עבד עברי גופו ק וי ,והרב שמחל על גרעו ו  -אין גרעו ו מחול.

יתירה עליו אמה העבריה.

עוד דרך שלא מוזכר במש ה :אמר ר"ל :אמה העבריה קו ה את עצמה במיתת האב מרשות אדון,
מק"ו :ומה סימ ין שאין מוציאין מרשות אב  -מוציאין מרשות אדון ,מיתה שמוציאה מרשות אב -
אי ו דין שמוציאה מרשות אדון.
מקורות שסותרים את דברי ריש לקיש
הקושי
המקור
ואם איתא ,ית י מי
יתירה עליו אמה
מיתת האב!
העבריה ,שקו ה את

עצמה בסימ ין

ר' שמעון אומר :ד'
מע יקים להם ,ג' באיש
וג' באשה ,ואי אתה יכול
לומר ד' באחד ,לפי שאין
סימ ים באיש ואין רציעה
באשה

ואלו מע יקים להם:
היוצא בש ים ,וביובל,
ובמיתת האדון ,ואמה
העבריה בסימ ים

ואם איתא ,ית י מי
מיתת אב! וכ"ת ה"
ת י ושייר ,והא ארבעה
קת י! וכי תימא ,ת א
דבר שיש לו קצבה
קת י ,ודבר שאין לו
קצבה לא קת י ,והא
סימ ין דאין להם קצבה
וקת י! וכי תימא ,ה"
כדרב ספרא ,והאיכא
מיתת אדון ,דאין להם
קצבה וקת י!
ואם איתא ,ית י מי
מיתת אב! וכי תימא,
ת א ושייר ,והא אלו
קת י! וכי תימא ,דבר
שיש לו קצבה קת י,
דבר שאין לו קצבה לא
קת י ,והא סימ ין ,דאין
להם קצבה וקת י! וכי
תימא ,ה" כדרב ספרא,
האיכא מיתת אדון

דחיית הקושי
ת א ושייר.
קושי :מאי שייר דהאי שייר? תירוץ :שייר
מיתת האדון.
קושי :אי משום מיתת האדון לאו שיורא הוא,
דכיון דאיכא מי באיש לא קת י.
קושי :ואלא ית י!
תירוץ :ת א ,דבר שיש לו קצבה קת י ,דבר
שאין לו קצבה לא קת י.
קושי :והא סימ ין דאין להם קצבה וקת י!
תירוץ :אמר רב ספרא :אין להם קצבה
למעלה ,אבל יש להם קצבה למטה
מיתת אדון מי לא קת י.
ואלא ארבעה מאי יהו? ש ים ,ויובל ,ויובל של
רציעה ,ואמה העבריה בסימ ים .ה"
מסתברא ,דקת י סיפא :אי אתה יכול לומר

ארבעה באחד מהם ,לפי שאין סימ ים באיש ואין
רציעה באשה; ואם איתא ,באשה מיהא
משכחת לה ארבעה ,שמע מי ה.

הקושי שאר

קושי על הברייתא האחרו ה :והא ריש לקיש ק"ו אמר!
תירוץ :קל וחומר פריכא היא ,משום דאיכא למיפרך :מה לסימ ין ש שת ה הגוף ,תאמר במיתת
אב שכן לא שת ה הגוף?

