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הא מני? ר"מ היא!לט.

אין אדם מוציא דבריו לבטלה.דאמר:[רבי מאיר]▀!◊לט.

ה"נ מסתברא■לט.

וכן הוא שהקדיש עצמו ־ עושה ואוכל, שלא הקדיש אלא דמיֹודקתני סיפא:▀■◊לט.

■לט.
אי אמרת בשלמא ר"מ היא ־ שפיר, אלא אי אמרת רבנן היא, בשלמא עבדו לדמי קאי, אלא איהו לדמי 

קאי?

לימא כתנאי:¿לט.

המקדיש עבדו ־ אין מועלין בו[ת"ק]♦▀¿◊לט.

מועלין בשערֹורבן שמעון בן גמליאל♦▀¿◊לט.

מאי לאו בהא קמיפלגי:¿לט.

קדושדמר סבר:[רשב"ג]♦▀¿◊לט.

לא קדושִ ומר סבר:[ת"ק]♦▀¿◊לט.

ותסברא? האי מועלין בו ואין מועלין בו, האי קדוש ואינו קדוש מיבעי ליהִ !לט.

אלא, דכולי עלמא ־ קדוש, והכא בהא קמיפלגי!◊לט.

עבדא כמקרקעי דמימר סבר:[ת"ק]♦▀!◊לט.

ומר סבר: כמטלטלי דמי.ומר סבר:[רשב"ג]♦▀!◊לט.

אי הכי, אדמיפלגי בשערו, ליפלגו בגופוִ ¿לט.

אלא, דכולי עלמא עבדא כמקרקעי דמי, והכא בשערו העומד ליגזז קמיפלגי!◊לט.

כגזוז דמימר סבר:[רשב"ג]♦▀!◊לט.

לאו כגזוז דמי.ומר סבר:[ת"ק]♦▀!◊לט.

ֹ ¿לט. לימא, הני תנאי כהני תנאי

יש דברים שהם כקרקע ואינן כקרקעדתנן, ר"מ:♦▀¿◊לט.

ואין חכמים מודים לו[חכמים]♦▀¿◊לט.

כיצד?¿לט.

עשר גפנים טעונות מסרתי לך, והלה אומר אינן אלא חמש ־ ר"מ מחייב[רבי מאיר]♦▀¿◊לט.

ֹ חכמים:♦▀¿◊לט. כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע

ענבים העומדות ליבצר איכא בינייהו:וא"ר יוסי בר' חנינא:▀¿◊לט.

כבצורות דמייןדרבי מאיר סבר:▀¿לט.

ִ ורבנן סברי:▀¿לט. לאו כבצורות דמיין

!◊לט.
אפי' תימא רבי מאיר, עד כאן לא קאמר ר"מ התם אלא בענבים, דכמה דקיימין מיכחש כחישי, אבל הכא 

כמה דקאי אשבוחי משבח.

כי סליק ר' חייא בר יוסף, אמר להאי שמעתא דרב קמיה דר' יוחנןО◊לט.

אמר רב הכיִ א"ל:[רבי יוחנן]¿◊לט.

והוא לא אמר הכי?¿לט.

▀¿◊לט.
והאמר עולא אמר ר' 

יוחנן:
המפקיר עבדו יצא לחירות, וצריך גט שחרורִ 

Talmud Navigator עמוד 1 גיטין לט



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

גיטין-השולח

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

אמר רב כוותיִ הכי קאמר ליה:[רבי יוחנן]▀◊לט.

לא סיימוה קמיהאיכא דאמרי:О◊לט.

ולא אמר רב צריך גט שחרור?א"ל:[רבי יוחנן]¿О◊לט.

ור' יוחנן לטעמיה▀לט.

המפקיר עבדו יצא לחירות, וצריך גט שחרור.דאמר עולא א"ר יוחנן:▀▀◊לט.

▀◊>לט.
גופא, אמר עולא אמר ר' 

יוחנן:
המפקיר עבדו יצא לחירות, וצריך גט שיחרור.

♦▀¿◊לט.
איתיביה ר' אבא לעולא: 

[ת"ק]
 ֹ גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו, והיו בהן עבדים, בין גדולים ובין קטנים ־ קנו עצמן בני חורין

ֹ אבא שאול:♦▀¿◊לט. גדולים ־ קנו עצמן בני חורין, קטנים ־ כל המחזיק בהן זכה בהן

וכי מי כתב גט שחרור לאלו?¿לט.

דמי האי מדרבנן כדלא גמרי אינשי שמעתא.אמר:[עולא]!לט.

וטעמא מאי?^לט.

עבדו דגר כי אשתו, מה אשתו משתלחה בלא גט, אף עבדיו משתלחים בלא גט.רב נחמן, קסבר עולא:!◊לט.

אי הכי, אפי' ישראל נמיִ ¿◊לט.

אמר קרא: (ויקרא כ"ה) והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה.!◊לט.

אי הכי, המפקיר עבדו ומת נמי¿לט.

המפקיר עבדו ומת, אותו העבד אין לו תקנהִ אלמה אמר אמימר:¿▀◊לט.

דאמימר קשיא.▀לט.

▀◊לט.
רבי יעקב בר אידי א"ר 

יהושע בן לוי:
הלכה כאבא שאול.

לט:
◊^

רבי זירא לרבי יעקב בר 

אידי:
בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך?

מאי כללא?^לט:

▀!◊לט:
דאמר ר' יהושע בן לוי, 

אמרו לפני רבי:
אמר נתייאשתי מפלוני עבדי, מהו?

ֹ אמר להם:[רבי]▀!◊לט: אומר אני: אין לו תקנה אלא בשטר

ֹ ואמר רבי יוחנן:▀!◊לט: מאי טעמא דרבי? גמר לה לה מאשה, מה אשה בשטר, אף עבד נמי בשטר

וקא דייקת מינה כאשה, מה אשה איסורא ולא ממונא, אף עבד נמי איסורא ולא ממונא.!◊לט:

ואי מכללא מאי?[רבי יעקב בר אידי]¿לט:

ִ א"ל:[רבי זירא]!◊לט: אדרב', דוק מינה לאידך גיסא, מה אשה בין גדולה בין קטנה, אף עבד נמי בין גדול בין קטן

!◊לט:
אמר ליה:[רבי יעקב בר 

אידי]
בפירוש שמיע לי.

▀◊לט:
רבי חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן:
אין הלכה כאבא שאול.

בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך?ר' זירא לר' חייא בר אבא:^לט:

מאי כללא?^לט:

▀!לט:
דאמר ר' יהושע בן לוי, 

אמרו לפני רבי:
נתייאשתי מפלוני עבדי, מהו?

ֹ אמר להם:[רבי]▀!לט: אומר אני: אין לו תקנה אלא בשטר

ֹ ואמר רבי יוחנן:▀!לט: מאי טעמא דרבי? גמר לה לה מאשה, מה אשה בשטר, אף עבד נמי בשטר
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וקא דייקת מינה כאשה, מה אשה בין גדולה בין קטנה, אף עבד נמי בין גדול בין קטן.!◊לט:

ואי מכללא מאי?[רבי חייא בר אבא]¿לט:

אדרבה, דוק מינה להך גיסא, מה אשה איסורא ולא ממונא, אף עבד נמי איסור' ולא ממונאִ [רבי זירא]!◊לט:

!◊לט:
אמר ליה:[רבי חייא בר 

אבא]
בפירוש שמיע לי.

אומר אני: אין לו תקנה אלא בשטר.אמר מר: אמר להם[רבי]▀◊>לט:

אומר אני: אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא, מפני שהוא כמוכרו לוִ והתניא: רבי:¿◊לט:

ֹ ▀◊לט: הכי קאמר: או בכסף או בשטר, והאי פקע ליה כספיה, ולאפוקי מהאי תנא

▀▀◊לט:
דתניא, ר' שמעון אומר 

משום רבי עקיבא:

יכול יהא כסף גומר בה, כדרך ששטר גומר בה? ת"ל: (ויקרא י"ט) והפדה לא נפדתה, אורעה כל הפרשה 

כולה ללא חופשה, לומר לך: שטר גומר בה, ואין הכסף גומר בה.

הלכה כר' שמעוןרמי בר חמא א"ר נחמן:♦▀◊לט:

♦▀◊לט:
רב יוסף בר חמא א"ר 

יוחנן:
אין הלכה כר' שמעון.

אשכחיה רב נחמן בר יצחק לרבה בר שילת דהוה קאי אפיתחא דבי תפלהОלט:

הלכה או אין הלכה?א"ל:[רב נחמן בר יצחק]^לט:

אני אומר אין הלכה, ורבנן דאתו ממחוזא אמרי: אמר רבי זירא משמיה דרב נחמן הלכהא"ל:[רבה בר שילת]!◊לט:

וכי אתאי לסורא אשכחתיה לר' חייא בר אבין, אמרי ליה: אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוהО!לט:

אמר לי:[ר' חייא בר אבין]О!◊לט:
דההיא אמתא דהוה מרה שכיב מרע, אתיא בכיא קמיה, אמרה ליה: עד אימת תשתעביד ותיזיל ההיא 

איתתא? שקל כומתיה שדא בה, אמר לה: זיל קני הא וקני נפשך, אתו לקמיה דרב נחמן

לא עשה ולא כלוםאמר להו:[רב נחמן]▀!◊לט:

מאן דחזא, סבר, משום דהלכה כר' שמעון, ולא היא, אלא משום דהוה ליה כליו של מקנה.!◊לט:

▀לט:

רב שמואל בר אחיתאי 

אמר רב המנונא סבא 

אמר ר' יצחק בר אשיאן 

אמר רב הונא אמר רב 

המנונא:

הלכה כר' שמעון.

ולא היא, אין הלכה כר' שמעון.▀◊לט:

▀◊לט:
ר' זירא אמר ר' חנינא 

אמר רב אשי אמר רבי:
עבד שנשא את בת חורין בפני רבו ־ יצא לחירות.
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