קידושין ה
 מלמד ש ק ית בביאה.מקור שאשה ק ית בביאה:
קושי :והלא דין הוא :ציטוט מברייתא:

קל

חומר

המקרה
יבמה שאין ק ית בכסף
הדין
זו ש ק ית בכסף
מה
א
וחומר
הקל
דחיית
ש ק ית בכסף
העבריה תוכיח
דחיית הדחייה ובכך
מה לאמה העבריה שאין ק י ה לשום אישות ,תאמר בזו שק י ה לשום
חזרה לקל וחומר
אישות?
סוף הברייתא :ת"ל :ובעלה.
ק ית בביאה
?? אי ו דין ש ק ית בביאה!
ואין ק ית בביאה

קושי על סוף הברייתא :ולמה לי קרא? הא אתיא לה!
תירוץ :אמר רב אשי :משום דאיכא למימר מעיקרא דדי א פירכא ,מהיכא קא מייתית
לה? מיבמה ,מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת ,תאמר בזו שאין זקוקה ועומדת? תלמוד
.
לומר:
מקור שאשה ק ית בשטר :ומ ין שאף בשטר? ודין הוא:

המקרה
הדין
דחיית הקל וחומר -

קל

מכ יס
ומה כסף שאין מוציא
?? אי ו דין שמכ יס!
שטר שמוציא
מה לכסף שכן פודין בו הקדש ומעשר ש י תאמר שטר שאין פודין בו הקדש
?
ומעשר ש י ,דכתיב) :ויקרא כז(

מקור אחר :אמר קרא) :דברים כד(

בשטר.

חומר

 ,מקיש הויה ליציאה ,מה יציאה בשטר ,אף הויה מי

קושי :ואקיש מי יציאה להויה ,מה הויה בכסף ,אף יציאה בכסף!
תירוץ  :1אמר אביי ,יאמרו :כסף מכ יס כסף מוציא ,ס יגור יעשה קטיגור?
קושי על התירוץ :אי הכי ,שטר מי יאמרו :שטר מוציא שטר מכ יס ,קטיגור יעשה ס יגור?
תירוץ :מילי דהאי שטרא לחוד ,ומילי דהאי שטרא לחוד.
קושי :הכא מי האי כספא לחוד ,והאי כספא לחוד!
תירוץ :טיבעא מיהא חד הוא.
 ,בכתיבה מתגרשת ,ואי ה מתגרשת בכסף.
תירוץ  :2רבא אמר ,אמר קרא) :דברים כד(
קושי :ואימא :בכתיבה מתגרשת ,ואי ה מתקדשת בכתיבה!
מקיש וכו'.
תירוץ :הא כתיב) :דברים כד(
קושי :ומה ראית?
למה לא דרשו כך:
הדרשה
הפסוק
בכתיבה מתגרשת ,ואי ה מתגרשת רק בגירושין אבל אי ה
מתקדשת בשטר
בכסף
אפשר להתגרש גם בכסף
מקיש הויה ליציאה ,מה יציאה

בשטר ,אף הויה מי בשטר

תירוץ :מסתברא ,קאי בגירושין ממעט גירושין ,קאי בגירושין וממעט קידושין?
יש צורך במקור אחר לר' יוסי הגלילי :ולרבי יוסי הגלילי ,דאפיק ליה להאי קרא לדרשא אחרי א,
ספר כורתה ,ואין דבר אחר
שאי ה מתגרשת בכסף מ א ליה? אמר קרא) :דברים כד(
כורתה.
חכמים
ר' יוסי הגלילי
הפסוק
מיבעי ליה לדבר הכורת בי ו לבי ה כדת יא:
ספר כורתה ,ואין דבר אחר כורתה
מיבעי ליה לדבר הכורת בי ו לבי ה

כדת יא :הרי זה גיטיך ע"מ שלא תשתי
יין ,על מ ת שלא תלכי לבית אביך לעולם
 אין זה כריתות ,כל שלשים יום  -הרי זהכריתות.

הרי זה גיטיך ע"מ שלא תשתי יין ,על מ ת שלא
תלכי לבית אביך לעולם  -אין זה כריתות ,כל
שלשים יום  -הרי זה כריתות.
לא משמע להו

