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14b ('משנה ב) � 16a ( יד� תחת שישנו כוכבי בעובד אלא ) 

Note: our סוגיא refers to two types of נמכר – עבד עברי (one who sold himself, presumably due to poverty) and מכרוהו ב"ד (one who stole and 

could not pay back and was sold into indentured servitude as recompense)  

 

1. ָ$תוֹ  ָיִ#יב ְלִפיֶה� ַ�ָ�ִני ַר�ֹות עֹוד ִא   נא, כה ויקרא :ִמְקָנתוֹ ִמְקָנתוֹ ִמְקָנתוֹ ִמְקָנתוֹ     ִמֶ)ֶס'ִמֶ)ֶס'ִמֶ)ֶס'ִמֶ)ֶס' ְ&א%

2.   ח, כא שמות :ָב/ ְ�ִבְגדוֹ  ְלָמְכָר/ ִיְמֹ#ל 1א ָנְכִרי ְלַע ְוֶהְפ0ָ/ְוֶהְפ0ָ/ְוֶהְפ0ָ/ְוֶהְפ0ָ/ ְיָעָד/ לוֹ  ֲאֶ#ר ֲאֹדֶניהָ  ְ�ֵעיֵני ָרָעה ִא

  יב, וט דברי :ֵמִע3ָ: ָחְפִ#י $ְ#ַ9ְֶח78 ַהְ�ִביִעת 7ַבָ�ָנה ָ#ִניָ#ִניָ#ִניָ#ִני    ֵ##ֵ##ֵ##ֵ##    ַוֲעָבְד4ַוֲעָבְד4ַוֲעָבְד4ַוֲעָבְד4 ָהִעְבִר6ָהָהִעְבִר6ָהָהִעְבִר6ָהָהִעְבִר6ָה    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ָהִעְבִריָהִעְבִריָהִעְבִריָהִעְבִרי 5ִחי4 ְל4 ִי3ֵָכר ִ)י .3

  יח, טו דברי: 9ֲַעֶ=ה ֲאֶ#ר ְ�ֹכל ֱא1ֶהי4 ְיֹקָוק 7ֵבַרְכ4 ָ#ִני ֵ## ֲעָבְד4 ָ=ִכירָ=ִכירָ=ִכירָ=ִכיר ְ=ַכר ִמְ#ֶנה ִ)י ֵמִע3ָ: ָחְפִ#י ֹאתוֹ  ְ�ַ#ֵ$ֲח4 ְבֵעיֶנ4 ִיְקֶ#ה 1א .4

  נ, כה ויקרא :ִע3וֹ  ִיְהֶיה ָ=ִכירָ=ִכירָ=ִכירָ=ִכיר ִ)יֵמי ָ#ִני ְ�ִמְסַ@ר ִמְמָ)רוֹ  ֶ)ֶס' ְוָהָיה ַה6ֵֹבל ְ#ַנת ַעד לוֹ  ִה3ְָכרוֹ  ִמְ�ַנת ֹקֵנה7 ִע ְוִחַ�ב .5

  מז, כה ויקרא :ֵ&ר ִמְ#ַ@ַחת ְלֵעֶקר אוֹ  ִע3ָ: 9ֹוָ#ב ְלֵגר ְוִנְמַ)ר ִע3וֹ  5ִחי4 7ָמ: ִע3ָ: ְותֹוָ#ב ֵ&ר ַיד ַתBִיגַתBִיגַתBִיגַתBִיג    ְוִכיְוִכיְוִכיְוִכי .6

  ו, כא שמות: ְלֹעָל ַוֲעָבדוֹ  3ַ�ְַרֵצעַ 3ַ�ְַרֵצעַ 3ַ�ְַרֵצעַ 3ַ�ְַרֵצעַ     5ְזנוֹ 5ְזנוֹ 5ְזנוֹ 5ְזנוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֲאֹדָניוֲאֹדָניוֲאֹדָניוֲאֹדָניו    ְוָרַצעְוָרַצעְוָרַצעְוָרַצע ַה3ְז7ָזה ֶאל אוֹ  ַה0ֶֶלת ֶאל ְוִהִ&י#וֹ  ָהֱא1ִהי לאֶ  ֲאֹדָניו ְוִהִ&י#וֹ  .7

  כה, יד ויקרא :ַהְיָמִנית ַרְגלוֹ  ֹ�ֶה� ְוַעל ַהְיָמִנית ָידוֹ  �ֹ�הֶ  ְוַעל ַהְיָמִנית ַהGַ3ִֵהר ֹאֶז�ֹאֶז�ֹאֶז�ֹאֶז� 9ְנ7: ַעל ְוָנַת� ָהָאָ# ִמ0ַ ַהֹ)ֵה� ְוָלַקח ָהָאָ# ֶ)ֶב= ֶאת ְוָ#ַחט .8

9.   ה, כא שמות :ָחְפִ#י ֵאֵצא 1א ָ�ָני ְוֶאת ִא9ִ#ְי ֶאת ֲאֹדִני ֶאת 5ַהְב9ִי ָהֶעֶבדָהֶעֶבדָהֶעֶבדָהֶעֶבד    ֹיאַמרֹיאַמרֹיאַמרֹיאַמר    5ֹמר5ֹמר5ֹמר5ֹמר    ְוִאְוִאְוִאְוִא

  יד, טו דברי :לוֹ  9ֶ9ִ� ֱא1ֶהי4 'ה ֵ�ַרְכ4 ֲאֶ#ר 7ִמ6ְִקֶב4 7ִמָ&ְרְנ4 ִמJֹאְנ4 לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     9ֲַעִניק9ֲַעִניק9ֲַעִניק9ֲַעִניק    ַהֲעֵניקַהֲעֵניקַהֲעֵניקַהֲעֵניק .10

  ז, ה במדבר :לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָאַ#ָאַ#ָאַ#ָאַ#    ַלֲאֶ#רַלֲאֶ#רַלֲאֶ#רַלֲאֶ#ר    ְוָנַת�ְוָנַת�ְוָנַת�ְוָנַת� ָעָליו ֹיֵס' ַוֲחִמיִ#תוֹ  ְ�ֹרא#וֹ  ֲאָ#מוֹ  ֶאת ְוֵהִ#יב ָע=7 ֲאֶ#ר ַחGָאָת ֶאת ְוִהְתַו70 .11

12.   ד, כא שמות :ְבַג@וֹ  ֵיֵצא ְוה7א ַלאֹדֶניהָ  9ְִהֶיה ִויָלֶדיהָ  ָהִאָ�ה ָבנֹות אוֹ  ָבִני לוֹ  ְוָיְלָדה ִאָ�הִאָ�הִאָ�הִאָ�ה    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ִי9ֶ�ִי9ֶ�ִי9ֶ�ִי9ֶ�    ֲאֹדָניוֲאֹדָניוֲאֹדָניוֲאֹדָניו    ִאִאִאִא

  טז, טו דברי :ִע3ָ:ִע3ָ:ִע3ָ:ִע3ָ:    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     טֹובטֹובטֹובטֹוב    ִ)יִ)יִ)יִ)י ֵ�יֶת4 ְוֶאת ֲאֵהְב4 ִ)י ֵמִע3ָ: ֵאֵצא 1א ֵאֶלי4 ֹיאַמר ִ)י ְוָהָיה .13

Kַ  ְוֶאל ִמְ#ַ@ְח9וֹ ִמְ#ַ@ְח9וֹ ִמְ#ַ@ְח9וֹ ִמְ#ַ@ְח9וֹ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוָ#בְוָ#בְוָ#בְוָ#ב ִע3וֹ  7ָבָניו ה7א ֵמִע3ָ: ְוָיָצא .14   מא, כה ויקרא :ָי7#ב ֲאֹבָתיו תֲאח%

15. Kָתוֹ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ִאי#ִאי#ִאי#ִאי#    ְוַ#ְב9ְֶוַ#ְב9ְֶוַ#ְב9ְֶוַ#ְב9ֶ ָלֶכ 9ְִהֶיה ִהוא יֹוֵבל ֹיְ#ֶביהָ  ְלָכל 5�ֶָרL 0ְרֹור 7ְקָראֶת ָ#ָנה ַהֲחִמִ�י ְ#ַנת ֵאת ְוִק9ֶ#ְ0ַ Kָתוֹ ֲאח% Kָתוֹ ֲאח% Kָתוֹ ֲאח% ב7    ִמְ#ַ@ְח9וֹ ִמְ#ַ@ְח9וֹ ִמְ#ַ@ְח9וֹ ִמְ#ַ@ְח9וֹ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוִאי#ְוִאי#ְוִאי#ְוִאי#    ֲאח% ב%#9ָ7 ב%#9ָ7 ב%#9ָ7   י, כה ויקרא :%#9ָ

16.   נד, כה ויקרא :ִע3וֹ  7ָבָניו ה7א ַה6ֵֹבלַה6ֵֹבלַה6ֵֹבלַה6ֵֹבל    ִ�ְ#ַנתִ�ְ#ַנתִ�ְ#ַנתִ�ְ#ַנת    ְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצא ְ�ֵאֶ$הְ�ֵאֶ$הְ�ֵאֶ$הְ�ֵאֶ$ה ִיָ&ֵאל 1א ְוִא

ָ$ה ִנְמַ)ר Mֲחֵרי .17   מח, כה ויקרא :ִיְג5ֶל78ִיְג5ֶל78ִיְג5ֶל78ִיְג5ֶל78 ֵמֶאָחיו ֶאָחד $וֹ  9ְִהֶיה ְ&א%

  מט, כה ויקרא :ְוִנְג5לְוִנְג5לְוִנְג5לְוִנְג5ל    ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ     BִיָגהBִיָגהBִיָגהBִיָגההִ הִ הִ הִ     אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  ִיְג5ֶל78 ִמ#ְ3ִַ@ְח9וֹ  ְ�ָ=רוֹ  ִמְ�ֵאר אוֹ  ִיְג5ֶל78ִיְג5ֶל78ִיְג5ֶל78ִיְג5ֶל78    0ֹדוֹ 0ֹדוֹ 0ֹדוֹ 0ֹדוֹ     ֶב�ֶב�ֶב�ֶב�    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ֹדדוֹ ֹדדוֹ ֹדדוֹ ֹדדוֹ     אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  .18

 

I עבד עברי :משנה ב �קני et al. 

a עבד עברי:  

i becomes acquired through 2 methods: 

 (v. 1) כס' 1

(a) note: v. 1 is in re: sold to  (see note) נמכר::מכרוהו v. 3 equates them; vv. 4-5 equates ;אמה העבירה :v. 2 is in re ;עכו"

(i) note: those who reject שכיר::שכיר find equation in conjunctive וא"ו in v. 6 

(ii) analysis: search for תנא who rejects שכיר:שכיר 

1. suggestion 1: contra ר"א about applying rules of מכרוהו נמכר� (e.g. only sold for 6 yrs.) 

a. rejection: in that case, each disagreement is local and depends on   (vv. 7-13) מדרש הפסוקי

2. suggestion 2:  ראב"י who interprets v. 14 in re: מכרוהו בי"ד close to יובל – nonetheless, יובל frees him 

a. note: v. 15 refers to נרצע  

b. rejection: he may accept שכיר::שכיר, but would require it due to consideration of repayment 

3. suggestion 3: רבי who interprets v. 16 as exclusive to   )"שכיר" (where there is also נמכר לעכו"

a. rejection: he also accepts שכיר::שכיר, but יגאלנו (v. 17) excludes נמכר לישראל from  גאולת קרובי

b. opposition: ריה"ג and ר"ע understand אלה (v. 16) as distributive, not exclusive  

i. note: both agree that v. 18 refers to  (2b) גאולת אחרי & (2a) גאולת עצמו ;(1a) גאולת קרובי

ii. dispute: which and how (לשחרור/לשעבוד) ought to be applied to    נמכר לעכו"

c. final ruling: follows רבי – who interprets 16 in re: sold to  under our jurisdiction עכו"

  (שעורי is explained in subsequent משנה from here through end of) שטר 2

ii becomes freed through 3 methods: 

1 (6) years (v. 3)  

 יובל 2

 (v. 2) -  (pro-rated buyout) גרעו� כס' 3

b אמה עבריה has extra method - �סימני  

c נרצע 

i becomes acquired through רציעה 

ii becomes freed through 2 methods: 

 יובל 1

2 death of master (not inherited)  

 


