
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:                             

קידושין-האשה נקנית

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

ומנין שאף בשטר?^◊ה.

ודין הוא: ומה כסף שאין מוציא ־ מכניס, שטר שמוציא ־ אינו דין שמכניס.!◊ה.

¿ה.
מה לכסף שכן פודין בו הקדש ומעשר שני, תאמר שטר שאין פודין בו הקדש ומעשר שני, דכתיב: (ויקרא 

כז) ונתן הכסף וקם לו?

אמר קרא: (דברים כד) ויצאה והיתה, מקיש הויה ליציאה, מה יציאה בשטר, אף הויה נמי בשטר.!◊ה.

ואקיש נמי יציאה להויה, מה הויה בכסף, אף יציאה בכסףִ¿◊ה.

יאמרו: כסף מכניס כסף מוציא, סניגור יעשה קטיגור?אביי:!◊ה.

אי הכי, שטר נמי יאמרו: שטר מוציא שטר מכניס, קטיגור יעשה סניגור?¿ה.

מילי דהאי שטרא לחוד, ומילי דהאי שטרא לחוד.!ה.

הכא נמי האי כספא לחוד, והאי כספא לחודִ ¿ה.

טיבעא מיהא חד הוא.!ה.

אמר קרא: (דברים כד) וכתב לה, בכתיבה מתגרשת, ואינה מתגרשת בכסף.רבא:!◊ה.

ואימא: בכתיבה מתגרשת, ואינה מתקדשת בכתיבהִ ¿ה.

הא כתיב: (דברים כד) ויצאה והיתה, מקיש וכו'.!ה.

ומה ראית?¿ה.

מסתברא, קאי בגירושין ממעט גירושין, קאי בגירושין וממעט קידושין?!ה.

ולרבי יוסי הגלילי, דאפיק ליה להאי קרא לדרשא אחרינא, שאינה מתגרשת בכסף מנא ליה?¿◊ה.

אמר קרא: (דברים כד) ספר כריתות ספר כורתה, ואין דבר אחר כורתה.[רבי יוסי הגלילי]!◊ה.

ורבנן, האי כריתות מאי עבדי ליה?¿ה.

ֹ [רבנן]!◊ה. מיבעי ליה לדבר הכורת בינו לבינה

כדתניא:!▀ה.
הרי זה גיטיך ע"מ שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם ־ אין זה כריתות, כל שלשים יום 

־ הרי זה כריתות.

ורבי יוסי הגלילי?¿ה.

מכרת כריתות קא נפקא ליה.[רבי יוסי הגלילי]!◊ה.

ורבנן?¿ה.

כרת כריתות לא משמע להו.[רבנן]!◊ה.

חדא מחדא לא אתיא, תיתי חדא מתרתיִ ¿◊ה.

הי תיתי?^ה.

לא ליכתוב רחמנא בשטר ותיתי מהנך¿ה.

מה להנך שכן הנאתן מרובהִ !◊ה.

לא ניכתוב רחמנא בביאה ותיתי מהנך¿ה.

מה להנך שכן קנינן מרובהִ !◊ה.

לא ניכתוב רחמנא בכסף ותיתי מהנך¿ה.

מה להנך שכן ישנן בע"כִ !◊ה.

וכ"ת, כסף נמי בע"כ באמה העבריה¿ה.

באישות מיהא לא אשכחן.!ה.
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רב הונא:▀◊ה.
חופה קונה מקל וחומר, ומה כסף שאינו מאכיל בתרומה ־ קונה, חופה שמאכלת בתרומה ־ אינו דין 

שתקנה.

וכסף אינו מאכיל?¿ה.

והאמר עולא:▀¿◊ה.

דבר תורה, ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, שנאמר: (ויקרא כב) וכהן כי יקנה נפש קנין כספו, והאי 

קנין כספו הוא, ומה טעם אמרו אינה אוכלת? גזירה שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ותשקנו לאחיה 

ולאחותיהִ 

אלא פריך הכי: ומה כסף שאינו גומר ־ קונה, חופה שגומרת ־ אינו דין שתקנה.!◊ה.

מה לכסף שכן פודין בו הקדשות ומעשר שניִ ¿◊ה:

ביאה תוכיח.!◊ה:

מה לביאה שכן קונה ביבמהִ ¿◊ה:

כסף יוכיח.!◊ה:

!◊ה:
וחזר הדין: לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שקונין בעלמא וקונין כאן, אף 

אני אביא חופה ־ שקונה בעלמא וקונה כאן.

מה לצד השוה שבהן ־ שכן הנאתן מרובהִ ¿◊ה:

שטר יוכיח.!◊ה:

מה לשטר שכן מוציא בבת ישראלִ ¿◊ה:

כסף וביאה יוכיחו.!◊ה:

!◊ה:
וחזר הדין: לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שקונין בעלמא וקונין כאן, אף 

אני אביא חופה ־ שקונה בעלמא וקונה כאן.

מה להצד השוה שבהן ־ שכן ישנן בע"כִ ¿◊ה:

ורב הונא? כסף מיהא באישות לא אשכחן בע"כ.[רב הונא]!◊ה:

רבא:¿◊ה:
שתי תשובות בדבר: חדא, דשלש תנן וד' לא תנןֹ ועוד, כלום חופה גומרת אלא ע"י קידושין, וכי גמרי' 

חופה שלא ע"י קידושין מחופה שע"י קידושין?

א"ל אביי:!◊ה:

הא דקאמרת: ג' תנן וד' לא תנן, תנא מילתא דכתיבא בהדיא קתני, מילתא דלא כתיבא בהדיא לא קתניֹ 

ודקאמרת: כלום חופה גומרת אלא ע"י קידושין, רב הונא נמי ה"ק: ומה כסף שאינו גומר אחר כסף ־ 

קונה, חופה שגומרת אחר כסף ־ אינו דין שתקנה.

ת"ר:▀◊ה:

כיצד בכסף? נתן לה כסף או שוה כסף, ואמר לה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי 

לאינתו ־ הרי זו מקודשתֹ אבל היא שנתנה, ואמרה היא הריני מקודשת לך, הריני מאורסת לך, הריני לך 

לאינתו ־ אינה מקודשת.

טעמא דנתן הוא ואמר הוא, הא נתן הוא ואמרה היא ־ אינה מקודשתמתקיף לה רב פפא:¿ה:

ֹ אימא סיפא:▀¿ה: אבל היא שנתנה לו ואמרה היא ־ לא הוו קידושין

ִ ¿ה: טעמא דנתנה היא ואמרה היא, הא נתן הוא ואמרה היא ־ הוו קידושין

רישא דוקא, סיפא כדי נסבה.!ה:

ותני סיפא מילתא דסתרא לה לרישא?¿ה:

!◊ה:
אלא ה"ק: נתן הוא ואמר הוא ־ פשיטא דהוו קידושין, נתן הוא ואמרה היא ־ נעשה כמי שנתנה היא 

ואמרה היא, ולא הוו קידושין.

!◊ה:
ואב"א: נתן הוא ואמר הוא ־ מקודשת, נתנה היא ואמרה היא ־ אינה מקודשת, נתן הוא ואמרה היא ־ 

ספיקא היא וחיישינן מדרבנן.

 שמואל:▀◊ה:

בקידושין, נתן לה כסף ושוה כסף, ואמר לה הרי את מקודשת, הרי את מאורסת הרי את (לי) לאינתו ־ 

הרי זו מקודשת, הריני אישך, הריני בעליך, הריני ארוסיך ־ אין כאן בית מיחושֹ וכן בגירושין, נתן לה 

ואמר לה הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את מותרת לכל אדם ־ הרי זו מגורשת, איני אישך, 

איני בעליך, איני ארוסיך ־ אין כאן בית מיחוש.
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למימרא, דסבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידיםאמר ליה רב פפא לאביי:¿◊ה:

ֹ והתנן:▀¿ה: האומר אהא ־ הרי זה נזיר

והוינן בה, ודילמא אהא בתענית קאמרִ ¿¿ה:

והוא שהיה נזיר עובר לפניֹוואמר שמואל:!¿ה:

טעמא דנזיר עובר לפניו, הא לאו הכי לאִ ¿ה:

הכא במאי עסקינן ־ דאמר לי.!◊ה:

אי הכי, מאי קמ"ל?¿ה:

!◊ה:
הני לישני בתראי קמ"  הכא כתיב: (דברים כד) כי יקח ־ ולא שיקח את עצמו, והכא כתיב: (דברים כד) 

ושלחה ־ ולא שישלח את עצמו.
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