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ו.
ת"ר:▀◊

הרי את אשתי, הרי את ארוסתי הרי את קנויה לי ־ מקודשתֹ הרי את שלי, הרי את ברשותי, הרי את 

זקוקה לי ־ מקודשת.

וליתנינהו כולהו כחדאִ ¿ו.

תנא, תלת תלת שמעינהו וגרסינהו.!ו.

איבעיא להו:^◊ו.
מיוחדת לי, מהו? מיועדת לי, מהו? עזרתי, מהו? נגדתי, מהו? עצורתי, מהו? צלעתי, מהו? סגורתי, מהו? 

תחתי, מהו? תפושתי, מהו? לקוחתי, מהו?

פשוט מיהא חדא!ו.

האומר לקוחתי ־ הרי זו מקודשת, משום שנאמר: (דברים כד) כי יקח איש אשה.דתניא:▀!◊ו.

חרופתי, מהו?איבעיא להו:^◊ו.

האומר חרופתי ־ מקודשת, שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה.ת"ש, דתניא:!◊ו.

ויהודה הויא רובא דעלמא?¿ו.

!ו.
ה"ק: האומר חרופתי ־ מקודשת, שנאמר: (ויקרא יט) והיא שפחה נחרפת לאישֹ ועוד, ביהודה קורין 

לארוסה חרופה

ויהודה ועוד לקרא?¿ו.

אלא ה"ק: האומר חרופה ביהודה ־ מקודשת, שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה.!◊ו.

במאי עסקינן?¿ו.

אילימא בשאין מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה!ו.

מנא ידעה מאי קאמר לה?¿ו.

ואלא במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה!ו.

אע"ג דלא אמר לה נמיִ ¿ו.

היה מדבר עם אשה על עסקי גיטה וקידושיה, ונתן לה גיטה וקידושיה ולא פירש, ר' יוסי אומר דיודתנן:[ר' יוסי]♦▀¿ו.

ֹ ר' יהודה:♦▀¿ו. צריך לפרש

▀¿ו.
ואמר רב הונא אמר 

שמואל:
הלכה כר' יוסיִ 

אמרי:^!◊ו.
לעולם במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה, ואי דיהיב לה ושתיק ה"נ, הב"ע ־ דיהב לה ואמר לה בהני 

לישני והכי קא מיבעי ליה: הני לישני לקידושי קאמר לה, או דילמא למלאכה קאמר לה?

תיקו.!!ו.

[ר' יוסי]♦▀◊>ו.
גופא: היה מדבר עם האשה על עיסקי גיטה וקידושיה, ונתן לה גיטה וקידושיה ולא פירש, רבי יוסי אומר: 

דיו

צריך לפרש.ר' יהודה:♦▀◊ו.

והוא שעסוקין באותו ענין.רב יהודה אמר שמואל:▀ו.

▀ו.
וכן אמר ר"א א"ר 

אושעיא:
והוא שעסוקין באותו ענין.

ֹ ▀ו. כתנאי

והוא שעסוקין באותו עניןרבי:♦▀◊ו.

אע"פ שאין עסוקין באותו ענין.ר' אלעזר בר ר"ש:♦▀◊ו.

ואי לאו דעסוקין באותו ענין, מנא ידעה מאי קאמר לה?¿ו.

מענין לענין באותו ענין.אביי:!◊ו.

הלכה כר' יוסי.רב הונא אמר שמואל:▀◊ו.
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ואלא הא דאמר רב יהודה אמר שמואל:רב יימר לרב אשי:¿ו.

כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהם[רב יהודה אמר שמואל:]▀¿◊ו.

אפילו לא שמיע ליה הא דרב הונא אמר שמואל?¿◊ו.

אין הכי נמי.א"ל:[רב אשי]!◊ו.

▀◊ו.
וכן בגירושין, נתן לה גיטה ואמר לה הרי את משולחת, הרי את מגורשת הרי את מותרת לכל אדם ־ הרי 

היא מגורשת.

^◊ו.

פשיטא, נתן לה גיטה, ואמר לה לאשתו הרי את בת חורין - לא אמר ולא כלום, אמר לה לשפחתו הרי את 

מותרת לכל אדם ־ לא אמר ולא כלוםֹ אמר לה לאשתו הרי את לעצמך, מהו? מי אמרינן למלאכה קאמר 

לה, או דילמא לגמרי קאמר לה?

ו:
◊!▀

רבינא לרב אשי ת"ש 

דתניא:
 ֹ גופו של גט שחרור: הרי אתה בן חורין, הרי אתה לעצמך

!ו:
השתא ומה עבד כנעני דקני ליה גופיה, כי א"ל הרי אתה לעצמך ־ לגמרי קא"ל, אשה דלא קני ליה גופה 

לא כ"ש.

רבינא לרב אשי:^◊ו:
אמר לעבדו אין לי עסק בך, מאי? מי אמרינן אין לי עסק בך ־ לגמרי קא"ל, או דילמא למלאכה קאמר 

ליה?

▀!◊ו:

ר"נ לרב אשי, ואמרי לה 

רב חנין מחוזאה לרב 

אשי, ת"ש:

 ֹ המוכר עבדו לעובד כוכבים ־ יצא לחירות, וצריך גט שחרור מרבו ראשון

בד"א ־ שלא כתב עליו אונו, אבל כתב עליו אונו ־ זהו שחרורֹורשב"ג:▀!◊ו:

ה"ד אונו?^!ו:

דכתב ליה כשתברח ממנו אין לי עסק בך.רב ששת:!!◊ו:

המקדש במלוה ־ אינה מקודשת, בהנאת מלוה ־ מקודשת, ואסור לעשות כן, מפני הערמת רבית.אביי:▀◊ו:

האי הנאת מלוה ה"ד?^ו:

אילימא דאזקפה, דאמר לה ארבע בחמשה!ו:

הא רבית מעלייתא הוִא ועוד, היינו מלוהִ ¿ו:

לא צריכא, דארווח לה זימנא.!◊ו:

רבא:▀◊ו:
הילך מנה על מנת שתחזירהו לי, במכר ־ לא קנה, באשה ־ אינה מקודשת, בפדיון הבן ־ אין בנו פדוי, 

בתרומה ־ יצא ידי נתינה, ואסור לעשות כן, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות.

¿◊ו:
מאי קסבר רבא? אי קסבר מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה אפילו כולהו נמי ואי קסבר לא שמה מתנה 

אפילו תרומה נמי לאִ 

ועוד, הא רבא הוא דאמר מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה¿ו:

הילך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי, נטלו והחזירו ־ יצא, ואם לאו ־ לא יצאִ דאמר רבא:▀¿◊ו:

בכולהו קני, לבר מאשה, לפי שאין אשה נקנית בחליפין.אלא אמר רב אשי:!◊ו:

▀ו:
רב הונא מר בריה דרב 

נחמיה לרב אשי:
הכי אמרינן משמיה דרבא כוותיך.

רבא:▀◊ו:
תן מנה לפלוני ואקדש לך ־ מקודשת מדין ערב, ערב לאו אף ע"ג דלא מטי הנאה לידיה קא משעביד 

נפשיה, האי איתתא נמי, אע"ג דלא מטי הנאה לידה קא משעבדא ומקניא נפשה.
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