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קידושין – י'
.1

לדעת רבי – נערה המאורסה שבאו עליה עשרה בני אדם שלא כדרכה הראשון בסקילה וכולם בחנק ,כיון שהראשון עשאה בעולה ,באיזה ענין מודה
רבי שאינה נחשבת בעולה?
לענין קנס חמישים כסף [באינה מאורסה] ,ודוקא לענין מיתה נחשבת בעולה כיון שכתוב 'ומת האיש אשר שכב עמה לבדו' ,משמע שרק הראשון
עונשו סקילה.
רבנן החולקים על רבי וסוברים שכולם בסקילה דרשו מ'לבדו' ,כר' יונתן שגדול שבא על הקטנה גם נסקל ודלא כר' אושעיא שדרש :ומתו גם
שניהם  -עד שיהיו שוין כאחד.

.2

נסתפקו האם תחילת ביאה קונה ,או סוף ביאה קונה .מה נפקא מינה?

.3

א.

כגון שהערה בה ,ופשטה ידה וקבלה קדושין מאחר.

ב.

האם לכהן גדול מותר לקדש בביאה ,שאם סוף ביאה קונה נמצאת בעולה משעת העראה.
ורבא פסק – כל הבועל על דעת סוף ביאה הוא בועל.

נסתפקו  -ביאה ,נשואין עושה או אירוסין עושה .והנפקא מינה ,שאם נחשבת נשואה ,יורשה ומיטמא לה ומפר נדריה .מנין רצו לפשוט?
א.

ברייתא  -האב זכאי בבתו [קטנה] בקדושיה  -בכסף ,בשטר ,ובביאה ,וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ,ומקבל את גיטה ,ואינו
אוכל פירות בחייה .נישאת ,יתר עליו הבעל  -שאוכל פירות בחייה  .משמע ש'נישאת' זה רק לאחר הביאה .ודחו :שהנישאת זה כלפי שאר
הקנינים.

ב.

בת  3ויום מתקדשת בביאה ,ואם בא עליה יבם  -קנאה ,וחייבין עליה משום אשת איש ,ומטמאה את בועלה כשהיא נדה ,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  .ומשמע נישאת לאחר ביאה ,ונדחה :יתכן שהכוונה 'אם הנישואין של ביאה נעשו על ידי כהן'.

ג.

ר' יהודה בן בתירה דרש בקל וחומר שארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה ,משפחה כנענית שאם בא עליה אינו מאכילה אך אם קנאה בכסף
מאכילה ,כ"ש אשה רגילה שביאתה מאכילתה אף קנינה בכסף יאכילה[ .אלא שמ"מ דרשו חכמים שלא תאכל עד שתכנס לחופה ,שמא
תשקה].
ואין מדובר בביאה או כסף שעל ידי חופה ,שהרי בזה שניהם אוכלת גם לאחר תקנת חכמים,
אלא בהכרח מדובר  -בביאה וכסף שלא על ידי חופה – ואם נאמר שביאה אירוסין עושה ,א"כ כוחם בדיוק כמו קידושי כסף ומדוע פשוט לו
שבביאה אוכלת בתרומה.
ונדחה בשני אופנים:
א.

רב נחמן בר יצחק  -יתכן שמדובר בביאה שע"י חופה ובכסף שלא על ידי חופה ,ואע"פ שבביאה עשה שתי פעולות ובכסף פעולה אחת,
עדיין יש קל וחומר וכדלהלן :ומה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה אפילו ע"י חופה – מ"מ כספה מאכילתה בלא חופה ,זו
שביאתה מאכילתה בתרומה ע"י חופה – כ"ש שכספה מאכילתה בתרומה בלא חופה[ .ובן בג בג הסובר שארוסה אינה אוכלת אף
מדאורייתא משום ששייר בקנינה ,משא"כ שפחה].

ב.

רבינא – יתכן שמדאו' לכו"ע אוכלת בתרומה ונחלקו בטעם גזרת חכמים שלא תאכל בתרומה ,לבן בג בג משום סימפון ,ור' יהודה בן
בתירה לא חשש לסימפון [משום הקל וחומר] אלא הטעם שמא תשקה.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

