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19.01.03; 4b (ותנא מייתי לה מהכא) � 5b (שתקנה  (אינו די

   א, כד דברי� :ִמֵ"יתוֹ  ְוִ�ְ(ָח� ְ"ָיָד� ְוָנַת תתתתְ�ִרית) ְ�ִרית) ְ�ִרית) ְ�ִרית)     ֵסֶפרֵסֶפרֵסֶפרֵסֶפר    ָל�ָל�ָל�ָל�    ְוָכַתבְוָכַתבְוָכַתבְוָכַתב ָ%ָבר ֶעְרַות ָב� ָמָצא ִ�י ְ"ֵעיָניו ֵח ִתְמָצא �א ִא� ְוָהָיה �ְבָעָל��ְבָעָל��ְבָעָל��ְבָעָל� ִאָ�ה ִאי� ִיַ�חִיַ�חִיַ�חִיַ�ח ִ�י .1

  ב, כד דברי� :/ֵחר ְלִאי� ְוָהְיָתהְוָהְיָתהְוָהְיָתהְוָהְיָתה ְוָהְלָכה ִמֵ"יתוֹ  ְוָיְצ.הְוָיְצ.הְוָיְצ.הְוָיְצ.ה .2
  יג, כג בראשית: 8ָ�ָה ֵמִתי ֶאת ְ"ָרהְוֶאקְ  ִמ7ִ8ֶיִמ7ִ8ֶיִמ7ִ8ֶיִמ7ִ8ֶי    ַקחַקחַקחַקח    ַה6ֶָדהַה6ֶָדהַה6ֶָדהַה6ֶָדה    ֶ�ֶס5ֶ�ֶס5ֶ�ֶס5ֶ�ֶס5    ָנַת4ִיָנַת4ִיָנַת4ִיָנַת4ִי ְ�ָמֵעִני ל� ַא4ָה ִא� ַא3 ֵלאֹמר ָה.ֶר2 ַע� ְ".ְזֵני ֶעְפרֹו ֶאל ַוְיַדֵ"ר .3

4. �  יט, כז ויקרא :לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ְוָק�ְוָק�ְוָק�ְוָק�    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ֶעְרְ�=ֶעְרְ�=ֶעְרְ�=ֶעְרְ�=    ֶ�ֶס5ֶ�ֶס5ֶ�ֶס5ֶ�ֶס5    ֲחִמִ�יתֲחִמִ�יתֲחִמִ�יתֲחִמִ�ית    ְוָיַס5ְוָיַס5ְוָיַס5ְוָיַס5 ֹאתוֹ  ַה8ְַקִ%י� ַה6ֶָדה ֶאת ִיְג/ל ָ;ֹאל ְוִא

5.   יא, כב ויקרא :ְבַלְחמוֹ  ֹיאְכל� ֵה� ֵ"יתוֹ  ִויִליד "וֹ  ֹיאַכל ה�א ַ�ְס@וֹ ַ�ְס@וֹ ַ�ְס@וֹ ַ�ְס@וֹ     ִקְנַיִקְנַיִקְנַיִקְנַי ֶנֶפ� ִיְקֶנה ִ�י ְוֹכֵה

 שתהא די אינו בבעילה שנקנית אשה בכס5 נקנית בבעילה נקנית שאינה העבריה אמה ומה בדי שהיה בכס5 נקנית שהאשה מלמד, ובעלה אשה איש יקח כי
 לומר תלמוד בכס5 נקנית תהא שלא בבעילה שנקנית פי על שא5 האשה על תתמה אל אתה וא5 בכס5 נקנית ואינה בבעילה שנקנית תוכיח יבמה בכס5 נקנית

 שנקנית אשה בבעילה נקנית בכס5 נקנית שאי יבמה ומה בדי שהיה בבעילה נקנית שהאשה מלמד, ובעלה. בכס5 נקנית שהאשה מלמד, אשה איש יקח כי
 תהא שלא בכס5 שנקנית פי על שא5 האשה לע תתמה אל אתה וא5 בבעילה נקנית ואי בכס5 שנקנית תוכיח העבריה אמה בבעילה נקנית שתהא די אינו בכס5
 די אינו מוציא שהוא שטר קונה הוא הרי מוציא שאינו כס5 ומה הוא די בשטר א5 מני. בבעילה נקנית שהאשה מלמד, ובעלה לומר תלמוד בבעילה נקנית
 בידה ונת כריתות ספר לה וכתב לומר תלמוד שני ומעשר הקדשות קונה שאי בשטר תאמר שני ומעשר הקדשות שקונה בכס5 אמרת א� לא קונה שיהא
  רסח פיסקא דברי� ספרי בשטר לזה הוייתה א5 בשטר מזה יציאתה מה מזה ליציאתה לזה הוייתה מקיש, אחר לאיש והיתה ויצאה, מביתו ושלחה

I Main derivation of כס5 שטר וביאה (following �  (on v. 1  - in box above ספרי דברי

a 5כס – from יקח (via v. 3)  

i challenge: could be deduced from אמה העבריה  ק"ו via קני

1 block: יבמה disrupts the ק"ו  

2 defense: אמה העבריה restores ק"ו �nonetheless, we need verse 

3 Reason: essential derivation is flawed, since אמה העבריה isn’t a model for  כסas she exits via 5 קידושי

4 Note: justification given for both �  – כי יקח and ויצאה חנ

(a) If: we only had � and give him the money קידושי she could initiate סד"א – ויצאה חנ

(b) And if: we only had כי יקח, we would think that the money goes to her (even if a נערה)  

b ביאה – from עלהוב  (v. 1) 

i challenge: could be deduced from יבמה via ק"ו 

1 block: אמה העבריה disrupts the ק"ו 

2 Defense: יבמה restores ק"ו �nonetheless, we need verse 

3 Reason: essential derivation is flawed, since יבמה isn’t a model for ב�י to the זקוקה as she is already קידושי  

c שטר – could be brought via ק"ו from 5כס, which cannot end a marriage 

i block: 5כס has power in re: redeeming הקדש and מעשר (v. 4) which שטר doesn’t have 

ii Derivation: from juxtaposition of ויצאה...והיתה (v. 2)  - just as שטר generates divorce, it generates  קידושי

1 Challenge: if so, let 5כס be a vehicle for divorce 

2 Answer1 (אביי): the same vehicle cannot be used for something positive as for something negative 

(a) Challenge: then how can we infer שטר from   ?גירושי

(b) Answer: each שטר is different as its wording is unique 

(c) Counter: each coin is unique 

(d) Answer: the minting is common to all 

3 Answer2 (רבא): v. 1  stipulates that divorce can only occur via ספר – and ויצאה והיתה extends שטר to  קידושי

(a) Challenge: perhaps invert the reading – and 5כס is now extended to divorce and שטר limited to גט 

(b) Answer: since the context is  גירושי it’s reasonable that the text is isolating this form of ,גירושי

(i) Note: ריה"ג uses וכתב for another כא:) דרשה   (that one may write on many other things - גיטי

(ii) Answer: he infers our ruling from כריתות ספר  – only a writ can separate them 

1. note:   )גט use that phrase to teach rule about utter excision (no permanent conditions on רבנ

  (disregard this distinction רבנ) כריתות – other from form ,כרת infers both – one from :ריה"ג .2

d summary: we seem to need all 3 to be written – why can’t we at least infer 1 from the other 2 

i however: if שטר was omitted, we would reason that כס5 וביאה have pleasure/benefit – and not include שטר 

ii and if: ביאה were omitted, we would reason that כס5 ושטר are common vehicles for קני  are included – not ביאה 

iii And if: 5כס were omitted, we would reason that 5כס is never used against her will ( גט B שטר ייבו� –ביאה  , )  

II רב הונא’s inclusion of חופה for   ק"ו via קני קידושי

a infers from the common denominator of כס5, שטר וביאה which are קונה elsewhere and work here – same with חופה 

i blocks (רבא): משנה enumerates 3, not 4; in addition, חופה is only effective after  קידושי

ii Defense (אביי):  

1 enumeration may only list those that are written in תורה (not derived) 

 קידושי which completes marriage, is valid for ,חופה ;(כסafter 5 נישואי can’t create) כסinfers from 5 ר' הונא 2


