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מודה רבי לענין קנס, דכולהו משלמי.רבי זירא:!◊י.

מאי שנא מקטלא?¿י.

שאני התם, דאמר קרא (דברים כב) ומת האיש אשר שכב עמה לבדו.!◊י.

ורבנן, האי לבדו מאי עבדי ליה?¿י.

מיבעי להו לכדתני':[רבנן]!◊י.

ֹ [ר' אושעיא]!◊י. (דברים כב) ומתו גם שניהם ־ עד שיהיו שוין כאחד, דברי ר' אושעיא

ומת האיש אשר שכב עמה לבדו.רבי יונתן:!◊י.

ורבי יוחנן האי סברא מנא ליה?¿י.

אם כן, נכתוב קרא בעולת איש, מאי בעולת בעל? ש"מ תרתי.[רבי יוחנן]!◊י.

תחילת ביאה קונה, או סוף ביאה קונה?איבעיא להו:^◊י.

נפקא מינה?¿י.

◊! ֹ כגון שהערה בה, ופשטה ידה וקבלה קדושין מאחר

אי נמי, לכהן גדול דקא קני בתולה בביאה!◊י.

מאי?^י.

כל הבועל ־ דעתו על גמר ביאה.אמימר משמיה דרבא:!◊

ביאה, נשואין עושה או אירוסין עושה?איבעיא להו:^◊י.

נפקא מינה?¿י.

!◊י.
ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה, אי אמרת נשואין עושה, יורשה ומיטמא לה ומיפר נדריה, ואי אמרת 

אירוסין עושה, אינו יורשה ואינו מיטמא לה ואינו מיפר נדריה

מאי?^י.

אביי, ת"ש:▀¿◊י.
האב זכאי בבתו בקדושיה ־ בכסף, בשטר, ובביאה, וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה, ומקבל 

 ֹ את גיטה, ואינו אוכל פירות בחייהֹ נישאת, יתר עליו הבעל ־ שאוכל פירות בחייה

קתני ביאה וקתני נישאת.¿י.

כי קתני ־ נישאת ־ אשארא.!◊י.

רבא, תא שמע:▀¿◊י.

בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה, ואם בא עליה יבם ־ קנאה, וחייבין עליה משום אשת איש, 

ומטמאה את בועלה לטמא משכב תחתון כעליון, ואם נישאת לכהן ־ אוכלת בתרומה, ואם בא עליה אחד 

מכל עריות שבתורה ־ מומתין על ידה והיא פטורה, ואם בא עליה אחד מן הפסולין ־ פסלה מן הכהונה

קתני ביאה וקתני נישאת.¿י:

הכי קאמר: אי הני נשואין דכהן נינהו ־ אוכלת בתרומה.!◊י:

¿О¿◊י:

תא שמע, וכבר שלח 

יוחנן בן בג בג אצל רבי 

יהודה בן בתירה לנציבין:

שמעתי עליך, שאתה אומר ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה.

!О¿◊י:
שלח לו:[רבי יהודה בן 

בתירה]

ואתה אי אתה אומר כן? מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה, לדרוש בקל וחומר אי אתה יודע? ומה 

שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה ־ כספה מאכילתה בתרומה, זו שביאתה מאכילתה בתרומה 

־ אינו דין שכספה מאכילתה בתרומִה אבל מה אעשה, שהרי אמרו חכמים: אין ארוסה בת ישראל אוכלת 

בתרומה עד שתכנס לחופה.

היכי דמי?^¿י:

אי בביאה שעל ידי חופה, וכסף שעל ידי חופה!¿י:

בתרוייהו מיכל אכלהִ ¿¿י:
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ואלא בביאה שעל ידי חופה, וכסף שלא על ידי חופה!¿י:

הכא תרתי והכא חדאִ ¿¿י:

ֹ !¿◊י: אלא לאו בביאה שלא על ידי חופה, וכסף שלא על ידי חופה

¿◊י:
אי אמרת בשלמא נשואין עושה, משום הכי פשיטא ליה, דאלימא לה ביאה מכסף, אלא אי אמרת קדושין 

עושה, מאי שנא הכא דפשיטא ליה, ומאי שנא הכא דמספקא ליה?

רב נחמן בר יצחק:!◊י:
לעולם אימא לך: בביאה שעל ידי חופה, וכסף שלא ע"י חופה, ודקאמרת הכא תרתי והכא חדא, קל וחומר 

מיהא איתיה, והכי שלח ליה:

[רבי יהודה בן בתירה]!◊י:

ומה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה אפילו על ידי חופה ־ כספה מאכילתה בלא חופה, זו 

שביאתה מאכילתה בתרומה על ידי חופה ־ אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה בלא חופִה אבל מה אעשה, 

שהרי אמרו חכמים: אין ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה משום דעולא.

ובן בג בג?¿◊י:

גבי שפחה כנענית לא שייר בקנינה, הכא שייר בקנינה.!◊י:

מדאורייתא מיפשט פשיטא ליה דאכלה, ומדרבנן הוא דשלח ליה, והכי שלח ליה:רבינא:!◊י:

¿О!י:
[יוחנן בן בג בג לרבי 

יהודה בן בתירה]
שמעתי עליך, שאתה אומר ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, ולא חיישת לסימפון.

!О!י:
שלח ליה:[רבי יהודה בן 

בתירה]

ואתה אי אתה אומר כן? מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה, לדרוש בקל וחומר אי אתה יודע? ומה 

שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה ־ כספה מאכילתה בתרומה, ולא חיישינן לסימפון, זו 

שביאתה מאכילתה בתרומה ־ אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה, ולא ניחוש לסימפוןִ אבל מה אעשה, 

שהרי אמרו חכמים: ארוסה בת ישראל אינה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה משום דעולא.
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