קידושין דף י' למסקנא

דף י' ע"א

א  .גדול הבא על קטנה המאורסה  ,י " א ששניהם פטורים  ,שנאמר ' גם שניהם '
שיהיו שניהם שוים  .וי " א שהגדול חייב  ,שנאמר ' לבדו '.
ב  .כל הבועל דעתו על גמר ביאה  ,ולפיכך סוף ביאה קונה ולא תחילתה.
ואם הערה בה ופשטה ידה וקבלה קדושין מאחר  ,מקודשת לשני  .וכהן גדול
אסור לקדש בביאה  ,כי משעת העראה בעולה היא  ,והקידושין לא חלו עד
סוף הביאה.
ג  .בגמרא נסתפקו אם קידושי ביאה עושה אירוסין לבד ואינו יורשה  ,ולא
מטמא לה אם כהן הוא  ,ואינו מיפר נדריה בלא אביה  .או שעושה גם
נישואין  ,ויורשה  ,ומטמא לה  ,ומיפר נדריה  .ולא נפשט .
ד  .האב זכאי בבתו בק י דושיה

בכסף בשטר ובביאה  ,וזכאי במציאתה

ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה  ,ומקבל את גיטה אם נתגרשה מן האירוסין
כשהיא נערה  ,ואינו אוכל פירות בחייה מנכסים הנופלים לה מבית אבי
אמה  .נישאת  ,יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה.
ה  .בת שלש שנים ויום א חד מתקדשת בביאה  ,ואם בא עליה יבם קנאה.
וחייבין עליה משום אשת איש ) אם קיבל בה אביה קידושין (  ,ומטמאה את
בועלה לטמא משכב תחתון כעליון  ,ש אפי לו עשר מצעות תחתיה  ,כולם
טמאים לטמא אוכלין ומשקין כעליונו של זב  .ואם בא עליה אחד מכל
עריות שבתורה מומתין על ידה  ,והיא פ טורה לפי שהיא קטנה  .ואם בא עליה
אחד מן הפסולין פסלה מן הכהונה.

דף י' ע"ב
א  .דין בת ישראל שהיא ארוסה לכהן לענין אכילת תרומה .
ל שיטת רבי נחמן בר יצחק  :לרבי יהודה בן בתירה אוכלת מן התורה בקל
וחומר משפחה  ,וחכמים אסרו עליה שמא תשקה לאחיה ולאחיותיה  .ולבן בג
בג א ינה אוכלת מן התורה.
ל שיטת רבינא  :הכל מודים שמן התורה אוכלת  ,שהיא ' קנין כספו '  .וחכמים
אסרו עליה ,לרבי יהודה בן בתירא שמא תשקה לאחיה ואחיותיה  ,ולבן בג
בג משום ' סימפון ' ,פירוש שמא ימצא בה מום ונמצאו קידושי טעות .
ב  .אם קיבל הבעל עליו את המומין  ,לבן בג בג אוכל ת ולרבי יהודה בן
בתירא לא  .ואם מסר האב לשלוחי הבעל ,או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי
הבעל ועודה בדרך  ,לבן בג בג אינה אוכלת  ,ולסוברים שמא תשקה אוכלת,
שהרי אחיה ואחיותיה אינם אצלה.
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