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  גמ'

  כל היכא דאיכא מניינא תני דרכים

 point out that there are other limitations as ראשונים
well. This rule with break down when we are discussing 
TWO objects and not just one. Learn this MEIRI 

ואף על פי שמצינו מקומות שיש בהם חלוק ונאמר בהם לשון 
וכן במפתה “שבעה דברים בגולם ושבעה בתלמיד חכם “דברים כמו 

  ”המפתה נותן שלשה דברים והאונס ארבעה“ואונס שאמרו 

באלו אינו אלא מפני שהם גופים מוחלקים וכל אחד בשלו אין 
 בו שום חלוק ו

כים אינו נופל יפה אלא בבי"ת השמוש כלומר עוד שלשון דר
ואין לומר בזה בשבעה דרכים שהרי הדברים עצמם ”בכך וכך דרכים“

  הוא מיחס עליהם

  גמ' 

 מניינא דרישא למה לי
I. ריטבא and others point out that the Gemoro “really” 

starts at this point, and everything we learned earlier is 
from דברי הגאונים 

 

קבלנו מרבותינו ז"ל דכולה סוגיין עד הכא דבתר הוראה היא 
ומדרב הונא גאון ז"ל מסורא איהו תני ליה, ואיהו דאסר כנתא, 

  דמורדת דנהיגי בה גאונים ז"ל וביומוהי תקינו תקנתא

 

II. חופה is very easily excluded by not being 
mentioned in the Mishna! That is the BEST way to 
exclude something! Why does specifying a certain 
number make it any better, or become a stronger proof, 
that something is excluded? Tosfos DH היבמה already 
answered this point, but the Makneh gives another 
reason. See this  

כבר כתבנו לעיל בתוס' ד"ה היבמה נקנית וכו' דהא דאיצטריך הכא 
 מנינא למעט חופה ולא ממעטינן לה ממילא מדלא קתני לה בהדיא,

לתא משום דהוי מצי למימר כדאמר לקמן דלא קתני אלא מי 
 דכתיבא בהדיא. 

אמנם היותר נראה דהא דאיצטריך מנינא ולא ממעטינן ממילא 
 מדלא קתני לה משום דאיכא למימר תנא ושייר

  

Discuss with your chavrusa: Perhaps Rashi 
is bothered: How does Chupah accomplish 
Kidushin?  Kidushin must be performed by 
the husband. According to many, however, 

Chupah refers to when the woman enters the man's 
reshus. When she enters his home, she demonstrates 
that she has moved in to live with him in the manner of 
husband and wife, and that = marriage.  

Now imagine if the husband tied her up and carried her 
into his home, will you say it is an act of Chupah? Of 
course not. It does not show that she chooses to become 
part of his household.  

If so, if not for the Mishna, why would I think that 
Chupah fulfills the condition of "Ki Yikach" --- that the 
husband performs the act? 

Rashi answers this question when he explains that the 
case of Chupah to which the Gemara refers is a case in 
which the father gives over his daughter. In such a case, 
the act of Chupah indeed is done in the manner of " כי
 When a father gives over his daughter with intent ".יקח
to marry her off through Chupah, such an act should be 
considered the normal manner in which a woman who 
is given over by her father enters the husband's domain. 
It is רגיל for such a woman to be brought into the 
groom's רשות without her. 

What do you think? Does it add up? 

 
  

  ופירש"י  גמ'

  למעוטי חופה

Learn Rashi: this means Kidushin does not take effect 
when a father gives his daughter to a man, through 
Chupah. Why does Rashi present the case as a case in 
which a father performs קידושין for his young daughter? 
Why not explain a straight case: Kidushin through 
Chupah when the woman gives herself over to the man 

 

ג,א| דף  גגליון   
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through Chupah. That would match the same way Rashi 
explains the other forms of Kidushin? 

Learn this פני יהושע. He will point out that פסוקים for 
the idea of Chupah all refer to a Na'arah, in which the 
father gives over his daughter to the man.  

נראה דהא דמפרש בכה"ג ולא בגדולה שכנסה הבעל לחופה 

לשם קידושין היינו משום דקרא דילפינן מיניה חופה כתיב 

 מקראי טובא.  בכתובות בנערה את בתי נתתי כדאיתא

 points out that according to some ספר המקנה
opinions, Chupah is accomplished through יחוד -- The 
 are r, they קידושי ביאה of the Kidushin who testify to עדים
must see the man and woman isolate themselves 
together (Yichud) for the purpose of Bi'ah. Hence, if a 
man performs חופה by יחוד, although the Chupah alone 
does not accomplish Kidushin, they should be married 
because of the principle of "הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה-- 
witnesses who saw the Yichud are considered to have 
seen the Bi'ah. 

Aha. THIS is why Rashi must explain that Chupah refers 
to the case of a father who gives over his daughter 
through Chupah. Since the father does not permit the 
man to be מקדש his daughter with ביאה, the only קידושין 
which can take effect is ביאה) .חופה does not create a 
Kidushin for a minor.) See here 

צריך להבין דלמה לא פי' באשה עצמה שנכנסה עמו לחופה לשם  
  נדחק בזה,  יהושע ינקידושין ובספר פ

ולענ"ד נר' דאפשר לומר דס"ל לרש"י ז"ל כשיטת הפוסקים דחופה 
  היינו יחוד גמור הראוי לביאה דוקא, 

וכן משמע מדבריו בכתובות דף ד' כמ"ש בחידושינו שם, א"כ 
שמתייחד עמה לפני עדים יחוד גמור אמרינן הן הן עידי יחוד הן הן עידי כ

ביאה כדאי' באה"ע ריש סי' ל"ג ועמ"ש שם. ועכ"פ איכא למיחש שמא 
כשמתייחד עמה לשם קידושין צריכה  דיןהוא א"כ י"ל דה ...בא עליה 

הימנו גט כדאמרינן בגיטין דף פ' גבי מגרש אשתו ולנה עמו בפונדק דס"ל 
ה דצריכה גט משום דהן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה ואין אדם עושה לב"

  בעילתו בעילת זנות ובא עליה לשם קידושין

א"כ ה"נ אף שאמר לפני עדים שרוצה לקדשה בחופה מ"מ איכא  
  למיחש נמי שבא עלי', 

א"כ נהי דחופה לא קני' מ"מ צריכה הימנו גט מטעם ספק קידושי 
  ביאה, 

פי' רש"י שהאב מסרה לחופה דבכה"ג ליכא למיחש שמא קידשה  לכך
בביאה משום דא"א עושה בב"ז, כיון דהיא אינה יכול לקדש בעצמה והאב 
לא מסרה לו לקדושי ביאה אלא לקידושי חופה א"כ אף אם היא נתרצית 

  לו אינה אלא בעילת זנות. ואין צריכה ממנו גט וק"ל.

  

  קיחה דשדה עפרון -  גמ'
Did you notice? Are we focusing on שדה which is 

being sold to a Jew, or are we focusing on the nonJew, 

 In other words, does this show us the Halacha, that ?עפרון
Chalipin does work for a nonJew? Or is it only between 
Jews? You will see in Tosfos that he focuses on Efron 
and that Chalipin works by nonJews. Meiri and other 
disagree. See here 

ויש מגלגלין בכאן דין אחר והוא שמקשים האיך יעלה על הדעת ללמוד 
עפרון לא היה נקנה בחלפין שאין קנין חלפין משדה עפרון והרי שדה 

עד שבאין ללמוד מכאן  ?חלפין בגוי לא לו מאחרים ולא לאחרים ממנו
ולי נראה שמכל מקום עד שלא .… !שיהא קנין חלפין קונה בגוי בממונו

נתנה תורה ובני נח אף הם מצווים על הדינין כל דרכי הדינין והקניות היו 
 :”שלף איש נעלו בישראלוזאת לפנים “שוות לכלם וכן עקר והרי כתוב 

 ולרב הונא

 here is a must learn; go to the back and (ולר"ה DH) ר"ן
learn what he writes (for some reason it is printed after 
the DH פחות משוה פרוטה, go further and you will find it). 
He will bring all the opinions about Rav Huna. 

 
  פחות מש"פ לא מקניא נפשא

FIRST RASHI OVER THE PAGE	 	
The Gemara explains that Chalifin may not be used for 
Kidushin because it may be performed with an object 
less than a Perutah, and a woman does not consent. 
Why? What if a woman is willing to accept less? Rashi's 
intention is not clear. Why does NO Chalifin work just 
because one form (less than a penny) does not work? 

Perhaps Rashi understands the Gemara like the רשב"א 
that less than a Perutah indicates the Kinyan is not 
accomplished by the גוף הדבר but rather by the דין which 
Chalifin creates. Chalifin does not remain in the 
possession of the seller  --  the seller gives it back to the 
buyer. Since the seller gains zero benefit from it, it must 
not be the גוף הדבר itself which effects the Kinyan, but 
rather the handing over of the object creates a דין which 
transfers בעלות of the purchased item.  

This form of agreement (less than a penny) cannot 
create Kidushin. If the man gives the woman so little, it 
is a disgrace to her. Kidushin must be performed in such 
a way that the husband shows that he parts with 
something of value to marry her. A symbolic act is 
nothing. Why, though, is Kidushin not valid when the 
woman agrees to accept less and doesn’t care? תוס' הראש 
answers that since most women consider it disgraceful, 
this woman's attitude is considered בטלה דעתה 

Mefarshim will ask many questions on Rashi.  

 Go to the back of you Gemara and learn the long 
RAN here.  

 Take a  קובץ מפרשים and learn the RASHBA; if you 
learn it well, you will see he answers most of the 
questions Tosfos will raise against Rashi. 


