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 ב,בדף 

  אי נמי "שדות בכסף יקנו"

 did not want to sell his land for money. He עפרון
wanted to give it as a gift. It was only after some 
arguing, that he got angry and he made אברהם אבינו pay 
full price for the land. How is it logical to say that a gift-
that-was-paid-after-a-fight is our only proof for  קידושי
 ?כסף

 The Ritvah points out that THIS is the reason why we 
need the second Posuk from ירמיה as well. See here 

דכתיב השדה אשר קנה אברהם אי נמי שדות בכסף יקנו. פי' וכי תימא 
אלא בתר דקנייה בחזקה אבל משום כסף לא איקרי  'אשר קנה'דלא כתיב 

 קנין 

של עפרון, קמ"ל  קפידתועון ומפני וכסף השדה לא בא אלא לפר
 .'שדות בכסף יקנו'

First Tosfos 

The second part of Tosfos is unclear. We already 
brought a Possuk proving that כסף made the Kinyan by 
 what does Tosfos mean by asking we should bring ;עפרון
another Possuk? 

Turn to the back and learn the one line Maharam. 

 

 

 

  דאסר לה אכ"ע כהקדש

 spell out some practical changes when we מפרשים
take this to the level of Hekdesh. 1. Hekdesh does not 
work if the person made a mistake; so, too, Kiddushin 
will not work if he made a mistake. 2. Hekdesh is 
permanent. So, too, if someone says “You are 
mekudeshes to me for one day,” it is too late, and she is 
 .מקודשת לעולם

  

  תוד"ה דאסר לה אכ"ע כהקדש

 עצמות יוסף explains this Tosfos word-by-word. 
Learn it in your קובץ מפרשים. 

 

 ר' שמעון שקופ has a clear-cut way to explain the logic 
behind the end of Tosfos, where he discusses that 
 ,does not work by other things, for example קידושין
a Tallis. (If you want to look it up, it is later, on Daf 
Zayin, in אות יא) 

 

בלשון קדושין לאומר  ושיטת התוס' שחילקו בקדושין בין אומר
 בלשון אחר צריך ביאור. 

דלכאורה הוא פלא מה נפ"מ באיזה לשון הוא אומר. היתכן 
שיהיה חילוק בהקדש של שור אם יאמר בלשון לעז או בלשון 

 הקדש. ולמה יהיה חילוק בקדושי אשה באיזה לשון הוא מקדשה. 

ונלענ"ד לחומר הנושא דסברי דבקדושין איכא באמת שני 
ם, התיחדות וגם קנין. והם שני עניינים במושכל, דענין הקנין עניני

הוא מושכל הקניינים שאנו מציירים בכל חפצים הנקנים. וענין 
התיחדות הוא ענין אחר שהוא ענין קדושה ופרישות שהוא ענין 

 הקדש בקדושת קרבנות המיוחד לתשמיש הגבוה. 

ש, דאם וכמו שכ' בתוס' דף ב' ע"ב ד"ה דאסר לה אכו"ע כהקד
 יאמר אדם טלית זו מיוחדת לי לא מהני. 

והדבר מתבאר בהבדל ההשתנות מן חלות הקנין דכל דברים 
הנקנים לא נעשה שום שינוי בדבר הנקנה רק בענין הבעלים דיצא 

שינוי בדבר מרשות לרשות. ובקדושת הגוף ובקדושי אשה נעשה 
 וזה דבר מוכרח מןהנקנה שנתיחד הדבר להשתמשות מיוחדת. 

 הש"ס בהרבה מקומות. 

והנה צריך לדון בקדושי אשה וכן בהקדש קדושת הגוף אם צריך 
היינו אם  ?המקדש לעשות שני עניינים אלו או דסגיא באחד מהן

צריך לכוון לקנות אותה וגם ליחד אותה או דמהני אם מכוון לקנין 
   ?לחוד וממילא היא מתיחדת ע"י קנין זה

 

  

 

ב,ב'| דף  בגליון   
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  כרחה בעל אפילו אמינא הוה

Did you notice that Rashi does not say a word about 
this. Turn to daf מד.א and learn DH קידושין' on the third 
line of the page. Do you see the logic. 

There is a must-learn Rashba here who answers the 
question how can a transaction be done against the will 
of the buyer?, or, in this case, how can it be a kiddushin 
against the will of the woman, who does not want to 
marry him? The Rashba compares it to the famous case 
where a person is hung and tortured until he agrees to 
something. At that point; his agreement is valid.( What 
do you think about that comparison? Is it logical to 
compare losing money or assets by force to being 
stuck to marry someone for LIFE because of force?) 

 כרחו בעל קנין מצינו היכן, שהקשה דיש, א"הרשב כתב
 דאישתמיטתיה, וכתב . גוונא בכהאי דנקנית אדעתין דסלקא

 .זביני זביניה וזבין דתליוה :)מח (בתרא בבבא דאיתא הא
 ומקניא גמרה אונסא דאגב ,קדושין קדושיה וקדיש ותליוה

 גוונא האי כי אלא ,קאמר לגמרי כרחה בעל ולאו .נפשה
 משום. בקידושין מהני דלא ,)שם ( אשי רב בר כמר, ואשמועינן.

 ואפקעינהו ,כהוגן שלא עמו עשו לפיכך כהוגן שלא עשה דהוא
   לקידושיה רבנן

Continue with the Makneh: 

 דאגב משום ,זביני דזביניה טעמא דהא ,המקנה והקשה
 בקידושי נמי מיירי הא הכא אבל. נפשה ומקניא גמרה אונסא

 שיש בשטר דמיירי, ותירץ. ומקנה גמרה ולא, זוזי דליכא, שטר
  נפשה ומקניא גמרה זוזי דאגב דעתך דסלקא, פרוטה שוה בו

 

The Rashba brings the opinion of the בעל העיטור. See 
here. 

  והרב בעל העיטור כתב שאין קדושיו קדושין 

  לא אמרו  "וקניתלוה " --אמרו "וזביןדתלוה "

  .ונראין דברי הרמב"ם דאי אגב אונסי' גמר וזבין כל שכן דגמר וקני

So far we have 2 reasons why Kiddushin cannot be forced. 
 Do you think these reasons are .הוא עשה שלא כהוגן and מדעתה
independent or joined? For example, wouldn’t “everyone” 
agree that getting married needs an extra layer of מדעתה that 
is not needed for other things? Isn’t that obvious? 

Can you think of a practical difference between those two 
approaches? What if someone forced a lady to 
become engaged to SOMEONE ELSE and the husband 
has no idea that the marriage was forced: in such a 

case, the husband did not do anything שלא כהוגן (he was 
unaware of the entire issue), but, there is still an issue of not 
having מדעתה. What do you think would happen? Would this 
be considered a invalid marriage or not? 

Learn this Meiri, he will bring a third reason, about Jewish 
women becoming הפקר 

מה שיצא לנו ממנה לענין פסק הוא שהאשה אינה מתקדשת 
 בעל כרחה

 'כי יקח'ואף על פי שאין לשון המקרא מוכיח כן להדיא שהרי  
וכל שכן שהשטר בקדושין יוצא  ,'להעוב'וכן  ,אף על כרחה משמע

מכל  ,לנו מהיקש של גט וכבר ידעת שהאשה מתגרשת בעל כרחה
   כן לא הנחת בת לאברהם אבינו שאם ,מקום אין זה צריך קרא

והרי אף בשאר דברים אין שום מקח מתקיים באונס וזהו 
שהוצרך ביבמה לומר ויבמה בעל כרחה וכן בגט ושלחה בעל כרחה 

  הא אשה דעלמא אינה מתקדשת בעל כרחה

ולא סוף דבר שאנסוה בשעת קבלת קדושין ר"ל שבשעת קבלת  
ונס או שנתנו לה שלא הקדושין היא אומרת איני מקבלתם אלא בא

ואחר כך אמר  ,בידיעה ושלא היה מדבר עמה על עסקי קדושיה
כל שנתברר  ,אלא אפילו אמרה רוצה אני ,"לשם קדושין נתתי"

אחר שלא אמרה  ,אינה מקדשת ,שאנסוה עד שאמרה רוצה אני
  רוצה אני אלא מתוך האונס

וראיה ברורה לזה שהרי מה שאמרו בפרק חזקת הבתים מ"ז ב'  
שהרי  ,כשאמר רוצה אני הוא ,אמר רב הונא תלוה וזבין זביניה זביני

  כופין אותו עד שיאמר רוצה אני  ...הביאוה מדתניא 

תלו את האשה וקדשוה שקדושיה 'ועל כיוצא בה היו אומרים ב
  'קדושין

ואעפ"כ אמרו שם אמר רב אשי הלכתא תלוהו וזבין זביניה  
זביני אבל תלוה לאתתא וקדיש לאו קדושיה קדושין הוא שעשה 

אם  ואפקעינהו רבנן לקדושיהשלא כהוגן ועשו לו שלא כהוגן 
בקדושי כסף שעשאום הפקר ואם בקדושי ביאה שויוה רבנן 

 :לבעילתו בעילת זנות

--------------------- 

 תוד"ה אי תנא
Continuing with the approach of the Makneh we had 

earlier, this creates a way to explain this, different than 
how Tosfos explains it. 

 ואף על גב דתני האיש מקדש דמשמע בעל כרחה  ,ה אי תנא"ד'תוס 

דהא דסלקא דעתא דמועיל  ,דפירש ' א"דלרשב, המקנהכתב 

על פי מה שכתבו  ,יש לומר .היינו מדין תליוה וקדיש ,על כרחהב

 ,"קדש לי גרושה"גבי כהן שאמר לשלוחו  :)י(בבא מציעא 'התוס 

 ,מהני לאמכל מקום שליח  ,דאף דקדושין תופסין בחייבי לאוין

דעשה שלא אם כן בתליוה וקדיש  .משום דאין שליח לדבר עבירה

 .ולא מהני על ידי שליח ,אין לך עבירה גדולה מזו ,כהוגן

ליכא למיטעי  ,האיש מקדש בו ובשלוחו,והרי התם קתני  

 .דמיירי בעל כרחה

 

 
 אחר מה אזלינן לענין שביעית 

  ]בפירות האילן, אתרוג ובירקות? [תוד"ה אתרוג
בפירות האילן 

 ואתרוג
 בירקות

 בתר הלקיטה בתר החנטה לרש"י
 בתר רוב גידולם בתר החנטה 'לתוס

 

 


