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  ו,א

  גמרא

  ת"ש דתניא האומר חרופתי מקודשת שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה ויהודה הויא רובא דעלמא

1. What kind of logic is that? Throughout Shas, whenever someone tries saying something different than the 
Takonas Chachomim, we always say, בטלה דעתו אצל כל אדם. Why don’t we say the same thing here: using a wrong 
word will NOT work in Yehuda, for the same reason? Based on this, the פות ר"י הזקןתוס  proves that there is NO דין 
of לשון when it comes to Kidushin. If there was a complete Din of לשון, then, changing it would not help even in a 
place where the women understand what the man when he uses a different wording. Learn it in the margins of 
your page 

 

 in a different language, will that work? Or קריאת שמע use this line for practical Halacha: if someone says פוסקים  .2
does it have to be the same לשון as what is said by everyone? Some פוסקים prove from here that, just as in Yehuda, 
the wording works if the people there understand it, so too, it will work to say Shema in a different language that 
is understood in THAT place. 

 

3. The Ritvah says it differently. Learn this piece; see how he is מדייק from our סוגיא that this IS considered “לשון” 

א הכי קאמר האומר חרפתי ביהודה מקודשת שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה ושמעינן מהכא שקדושין שנאמרו בכל לשון שמשמעותו אל
 :באותו מקום לשון קדושין הוה קדושין אף על פי שאינו לשון תורה ואומר ללעוזות בלע"ז וערבית לערבים ויונית ליונים

ה אע"ג דלא אמר לה נמיואלא במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושי  

A: You heard  by now that there are opinions who say that אמירה,  in general, is not crucial to Kidushin as long as 
there is אומדנא present, and we understand the “context” of the scene. According to this opinion, this line – before we 
know that we are left with a  תיקו -- will be a brain twister: When they are NOT talking about Kidushin beforehand, then, 
 אומדנא  ,is not crucial and “context” is enough for us, but when they ARE talking about Kidushin beforehand, then אמירה
does not work and we need a word that is 100% acceptable in that location . How does that even make sense? 

B: Take a minute to go back to Rashi DH ואלא במדבר. See there how Rashi says clearly אפילו לא אמר להו מידי. How does 
Rashi know this? Maybe we are only discussing a case where he did say “something vague.”? 

 תיקו ?והכי קא מיבעי ליה הני לישני לקידושי קאמר לה או דילמא למלאכה קאמר לה

1. Why are we so paranoid? Just ask the woman: as long as she says she knows he’s not talking about מלאכה, then, this 
is enough for Kidushin to work? Based on this problem, the תוס' ר"י הזקן says that this line refers to the עדים at the event. 
Since THEY do not know exactly 100% what this word means, we therefore are not sure if the Kidushin will work or not. 
Learn it in the margins of your page. 

2. What if they were talking about getting married and then changed the subject in between? Meiri brings 2 ways 

קום הרי את מקדשת לי אחר שבשעת דבורו עמה על עסקי קדושיה נתרצית לו ואף העדים אין ודבור שבעסקי קדושיה הוא במ
 אלא כל שקדש בפניהם מקדשת ”אתם עדי“צריכין דבור והזמנה ואמירת 

ודבר זה דוקא בשהם עסוקים בענין הקדושין ר"ל שלא פסקו מלדבר בענין הקדושין אבל אם פסקו מלדבר בענין הקדושין  
ר"ל בצרכי הבית כגון כמה תכשיטין יש לך או היאך את  ואפילו נתעסקו מענין לענין ובאותו עניןמשדכת לו מקודם אפילו היתה 

  ו,אדף  | ו'גליון 
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נוהגת במלאכת הבית וכיוצא בדברים אלו אין זה כלום עד שיפרש אם קודם מעשה אם בשעתו ואף לאחריו אם היא מודה ומתרצית 
 בכך

הבית וצרכי הזווג אותו ענין בעצמו הוא ואין קרוי מענין לענין באותו ענין אלא שכל שמדברים בעניני  יש מפרשיםומכל מקום  
 :וכן הדעת נוטהכגון שמדברים מזווג של אחרים כגון פלוני רוצה לשדך פלונית וכיוצא בדברים אלו 

ר תרצי להיות צריך שתדע שהדבור בעסקי קדושיה צריך שיהא בו לשון שאלו היה כיוצא בו בקדושין יהא מועיל כגון שיאמ
אשתי או איזה משאר לשונות המועילים ושיהא לשון שלא יהא בו מקיח את עצמו אלא שתהא קנויה היא לו הא כל שאינו כן אינו 

 :כלום שאין דבור בעסקי קדושין מועיל במה שאין קדושין עצמן מועילים וכן נראה לי ברור

שלו הן על ידי שליח שיאמר לה דבר זה שולח לך פלוני המשודך וכן התבאר לך ממה שכתבנו שהשולח חפץ או תכשיט למשדכת 
אלא אין כאן חשש  אין אומרים שהשדוכים יהיו עומדים במקום דבור עסקי קדושיןשלך הן על ידי עצמו בלא דבור עסקי קדושין 

 :קדושין אלא שחזר הענין לדין סבלונות אם יש לחוש בהם אם לא על הדרך שיתבאר בפרק שני

TOSFOS DH לא יהא 

1. Tosfos starts by asking on Rashi. Learn this Tosfos HaRosh on Rashi 

 ,ותימה אפי' בשאר דינין ואיסור והיתר נמי אם אינו בקי לא יורה ולא ידון

Do you agree with this? What if they got married, had a kid, and now we have no choice by to turn the kid into a ממזר. 
That can’t be fixed. Ever. So can you see a big difference between kidushin and gittin and all “other Issur v’Hetter”…. 

 

2. Tosfos bring R  עזריאל who says that it could 
cause of case of kiddushin JUST with speech and no 
action, or action and no speech. What does that 
mean? Can you invent such a case? 

אדם  explains it this way. Kidushin to a אילת השחר
 alone, since she wants to marry אמירה is a case of חשוב
such a person. 

“Giving without saying anything” would be a case 
when they were speaking about getting married 
beforehand, מקודם הי' מדבר עמה על עסקי קידושין 

 

3. Tosfos asks that בגירושין מה בכך, who cares if she 
does not understand. Turn to the back and learn the 
Mahrasha, he is going to explain why Tosfos is 
asking this on himself, instead of asking it on Rashi. 
The difference will be if the “clueless” person is 
trying to be מתיר the woman to marry whomever she 
wants, or not. 

 

4. Tosfos says that sometimes “She will be מקודשת and 
no one will not know it….”. ???? How did you learn 
that? If the man does not know that he betrothed the 
woman, then, he did not have  כוונה to be  מקדש her, and 
she would not be married to him. Where is the 
problem? 

 

 

  


