
 קידושין ג
 ! שלשה וניתני דברים ניתני, דרכים משום? שלש תני ט"מ: קושי

 כן, בעלמה גבר ודרך (ל משלי): דכתיב, דרך איקרי וביאה, ביאה למיתני דקבעי משום :1 ץתירו
 . מנאפת אשה דרך

 כי כתב ולא, אשה איש יקח כי תורה אמרה מה מפני: אומר ש"ר, דתניא; היא ש"ר? מני הא: 2תירוץ 
 לאדם, משל; איש על לחזר אשה של דרכה ואין, אשה על לחזר איש של שדרכו מפני? לאיש אשה תלקח

  .אבידתו על מחזר אבידה בעל? מי על חוזר מי, אבידה לו שאבדה
 

 ! דברים ליתני ,הזב את בודקין דרכים' בז
 

, זיבה לידי לאתויי יתירא דמיכלא דדרכא
 זיבה לידי לאתויי יתירא דמישתיא ודרכא

 אחד בדרך ולירק: סיפא מתני דבעינן משום !דברים ליתני, דרכים' בג לאילן שוה אתרוג
       . דבר ניתני נמי סיפא: דחייה

 ירק מה, כירק דאתרוג דדרכיה: תירוץ אחר
, עישורו לקיטתו ובשעת מים כל על ליגדל דרכו

 ובשעת מים כל על ליגדל דרכו אתרוג אף
 .עישורו לקיטתו

 שוה דרכים בו ויש, לחיה שוה דרכים בו יש כוי
 בו ויש, ולבהמה לחיה שוה דרכים בו ויש, לבהמה
 ניתני, לבהמה ולא לחיה לא שוה שאינו דרכים
 םדברי

 

 לשחרורי נשים גיטי ששוו הדרכים מן אחת זו
 !דברים ניתני עבדים

 היכא וכל, דרכים תני - פלוגתא דאיכא היכא כל
 דקתני, נמי דיקא. דברים תני - פלוגתא דליכא
, דבר לכל לאילן שוה אתרוג: אומר א"ר, סיפא

 .מ"ש
 

 ? מאי למעוטי דסיפא מניינא, מאי למעוטי דרישא מניינא שאלה:
 ילמעוט דסיפא מניינא למעוטי דרישא מניינא

 חליצה חליפין חופה
 
 

 דמיקניא מנלן, ובביאה, בשטר, בכסף, בקדושיה בבתו זכאי האב: דתנן הא, ותו? ל"מנ. בכסף: ותשאל
 ? אהו דאבוה וכסף, בכסף

 
 

 דחייה תשובה 
 יהודה רב

 רב אמר
 כסף אין, כסף אין חנם ויצאה
, אחר לאדון כסף יש אבל, זה לאדון
 אב? ניהו ומאן

 ! לדידה: ואימאה: דחיי
, קידושיה מקבל אביה, השתא הכי: תירוץ
 לאיש נתתי בתי את )כב דברים(: דכתיב

 ? כספא שקלה ואיהי ,הזה
 לקבל יד לה דלית קטנה מ"ה: ואימא: דחייה

 לקבל יד לה דאית נערה אבל, קידושין
 !כספא ותשקול נפשה איהי תקדיש, קידושין

אפשרות 
 שנייה

 נעורים שבח כל, אביה בית בנעוריה
  לאביה

: רב אמר הונא רב דאמר הא ואלא: דחייה
 )כא שמות( שנאמר? לאב הבת שמעשה מנין
 אמה מה, לאמה בתו את איש ימכור וכי

 ידיה מעשה נמי בת אף, לרבה ידיה מעשה
! אביה בית מבנעוריה ליה תיפוק, לאביה

 בהפרת נ"ה, דכתיב הוא נדרים בהפרת אלא
 !דכתיב הוא נדרים

אפשרות 
 שלישית

 !ילפינן לא מאיסורא ממונא נדריםמהפרת  – מיניה נילף

אפשרות 
 רביעית

 ילפינן לא מקנסא ממונא אונס או מפתהשל  – מקנסא נילף

אפשרות 
 חמישית

 שייך דאבוה, ופגם בושת שאני, ת"וכ ופגם מבושת נילף
 !בגוייהו


