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האשה נקנית בשלש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים.▀מב.

נקנית בכסף, בשטר, ובביאה.▀ב.

בכסף ־ בית שמאי אומרים: בדינר ובשוה דינר[בית שמאי]♦▀◊ב.

בפרוטה ובשוה פרוטה.בית הלל♦▀◊ב.

וכמה היא פרוטה? אחד משמנה באיסר האיטלקי.▀◊ב.

וקונה את עצמה בגט, ובמיתת הבעל.▀ב.

היבמה נקנית בביאה, וקונה את עצמה בחליצה, ובמיתת היבם.▀ב.

האשה נקנית.▀גב.

מאי שנא הכא דתני האשה נקנית, ומ"ש התם דתני האיש מקדש?¿◊ב.

משום דקא בעי למיתני כסף!◊ב.

וכסף מנ"ל?¿!ב.

!!◊ב.
גמר קיחה קיחה משדה עפרון, כתיב הכא: (דברים כב) כי יקח איש אשה, וכתיב התם: (בראשית כג) 

נתתי כסף השדה קח ממני

וקיחה איקרי קנין, דכתיב: (בראשית מט) השדה אשר קנה אברהם, אי נמי: (ירמיהו לב) שדות בכסף יקנו!◊ב.

תני האשה נקנית.!ב:

וניתני התם האיש קונהִ ¿◊ב:

מעיקרא תני לישנא דאורייתא, ולבסוף תני לישנא דרבנן.!◊ב:

ומאי לישנא דרבנן?¿ב:

דאסר לה אכ"ע כהקדש.!◊ב:

וניתני הכא האיש קונהִ ¿ב:

משום דקא בעי למיתנא סיפא וקונה את עצמה בדידה, תנא נמי רישא בדידה.!◊ב:

וניתני האיש קונה ומקנהִ ¿◊ב:

משום דאיכא מיתת הבעל, דלאו איהו קא מקני, מן שמיא הוא דמקני לה.!◊ב:

ואב"א: אי תנא קונה, ה"א אפילו בע"כ, תנא האשה נקנית, דמדעתה אין, שלא מדעתה לא.!◊ב:

ומאי איריא דתני שלש? ליתני שלשהִ ¿◊ב:

משום דקא בעי למיתני דרך, ודרך לשון נקבה הוא, דכתיב: (שמות יח) והודעת להם את הדרך ילכו בה.!◊ב:

בשבעה דרכים בודקין את הזבואלא הא דתניא:▀¿◊ב:

ניתני שבעִ ¿ב:

!◊ב:
משום דקא בעי למיתני דרך, ואשכחן דרך דאיקרי לשון זכר, דכתיב: (דברים כח) בדרך אחד יצאו אליך 

ובשבעה דרכים ינוסו לפניך.

אי הכי, קשו קראי אהדדי, וקשיא נמי מתני' אהדדיִ ¿ב:

!◊ב:

קראי אהדדי לא קשיין: הכא דבתורה קאי, ותורה איקרי לשון נקבה, דכתיב: (תהלים יט) תורת ה' תמימה 

משיבת נפש, כתב לה בלשון נקבהֹ התם דבמלחמה קאי, דדרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של 

אשה לעשות מלחמה, כתב לה בלשון זכר.

!◊ב:
מתני' אהדדי לא קשיין: הכא דלגבי אשה קאי, קתני לה בלשון נקבה, התם דלגבי איש קאי, דדרכו של 

איש ליבדק ואין דרכה של אשה ליבדק, דהא אשה נמי באונס מיטמאה, תני לשון זכר.

מ"ט תני שלש? משום דרכים, ניתני דברים וניתני שלשהִ ¿◊ב:
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משום דקבעי למיתני ביאה, וביאה איקרי דרך, דכתיב: (משלי ל) ודרך גבר בעלמה, כן דרך אשה מנאפת.!◊ב:

הא תינח ביאה, כסף ושטר מאי איכא למימר?¿ב:

משום ביאה.!◊ב:

ותני תרתי אטו חדא?¿ב:

הנך נמי צורך ביאה נינהו.!◊ב:

ֹ !◊ב: ואב"א: הא מני? ר"ש היא

דתניא, ר"ש:!▀◊ב:

מפני מה אמרה תורה (דברים כב) כי יקח איש אשה, ולא כתב כי תלקח אשה לאיש? מפני שדרכו של 

איש לחזר על אשה, ואין דרכה של אשה לחזר על אישֹ משל, לאדם שאבדה לו אבידה, מי חוזר על מי? 

בעל אבידה מחזר על אבידתו.

בז' דרכים בודקין את הזבוהא דתנן:▀¿◊ב:

ליתני דבריםִ ¿ב:

התם הא קמ"ל, דדרכא דמיכלא יתירא לאתויי לידי זיבה, ודרכא דמישתיא יתירא לאתויי לידי זיבה.!◊ב:

אתרוג שוה לאילן בג' דרכיםוהא דתנן:▀¿◊ב:

ליתני דבריםִ ¿ב:

משום דבעינן מתני סיפא: ולירק בדרך אחד.!◊ב:

סיפא נמי ניתני דבר.¿ב:
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