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  דף מה עמוד ב-תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מד עמוד ב

: אמר להו;  שדרוה לקמיה דרב..צריכה גט וצריכה : אמר שמואל, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה:  איתמר
 שמא נתרצה -צריכה גט : אמר רב אחא בריה דרב איקא?  וטעמא מאי.…צריכה גט וצריכה מיאון! האלהים

 עולא …אין קידושין תופסין באחותה: ויאמרו,  שמא לא נתרצה האב בקידושין-און צריכה מי, האב בקידושין
 .דלא סבר להא דרב ושמואל, בפירוש אמר מר:  אמר ליה רבה בר שימי.…אפילו מיאון אינה צריכה: אמר

 
How does ריצוי האב function in this case to create a valid קידושין? 

 ין דף מד עמוד בא מסכת קידוש"חידושי הרשב
שמא נתרצה ' ה חיישי"ג דצוח לבסוף אפ"הנכון שמא נתרצה כששמע וכגון ששתק כששמע ואע' והפי.…

מ שירצה אביך שמקודשת לכשישמע ולא ימחה "ל כהתקדשי לי ע"דה, בקדושיה כששמע ונתקיימו קדושיה
ל "י ז"א נתרצה הבן כדפרששמ' שמא נתרצה האב ולא חיישי' וטעמא דחיישי, פ שלא חלו בשעת נתינה"ואע

פ "והכא אע, אבל בן מידק דייק ונסיב, לקמן דאב בכל דהוא ניחא להו משום טב למיתב טנדו מלמיתב ארמלו
פ שנתאכלו "יום ואע' ל כהרי את מקודשת לי לאחר ל"שנתאכלו המעות קודם ששמע האב נמי חוששין לה דה

 הקטנה שלא לדעת יודע שאין קדושיו קדושין וטעמא דמלתא משום דכל מאן דמקדש את …המעות מקודשת
, והוה ליה כמתנה על מנת שירצה אביך, כ נתרצה האב בקדושיה ועל דעת שיתפייס האב הוא מקדש"אלא א

ובמתנה בפירוש כך אף על פי שצווח ולבסוף נתרצה מקודשת שהרי נתפייס דהא לא שירצה בשמיעה ראשונה 
 ………וף ויאמר אין קאמרקאמר אלא שיתרצה בקדושיה ומתפייס לבס

A clarification: 
  ] יב[ אבני מילואים סימן לז

ש " אלא לכשנתרצה האב הוא דחיילי הקידושין וכמלא חיילי הקידושין למפרעא "מיהו לשיטת הרשב…
'  בשעת נתינה כוחלוי שלא "מ שירצה אביך שמקודשת לכשישמע ולא ימחה ואעפ"ל כאומר ע"א דה"הרשב

ל כהרי את מקודשת לי לאחר שלשים "לו המעות קודם ששמע האב נמי חוששין לה דהי שנתאכ"והכא אעפ
א שלפנינו דכל "ה הובא בטור והוא דעת הי"וכן הוא שיטת הרמ. י שנתאכלו המעות מקודשת"יום דאעפ

שנתרצה כששמע הוי קידושין אחר הריצוי ואף שנתאכלו המעות כמו במקדש אחר שלשים אבל למפרע לא 
 .ב"ק שורש ל"ועיין מוהריש "חיילי ע

 
 טור אבן העזר הלכות קידושין סימן לז

   קטנה או נערה שקידשה עצמה או נשאת בלא דעת אביה אינו כלום ואפילו מיאון אינה צריכה ואפילו שדכה 
נתרצה האב כשידע ואפילו נתקדשה בפניו אינו כלום ואם נתגרשה מאותן ' אביה תחלה וכתב רב אלפס אפי

ל "א ז"ואמיאון ש אם מת המקדש ונפלה לפני אחיו שאינה צריכה לא חליצה ולא "תרת לכהונה וכנישואין מו
ה דוקא סתם דלא ידעינן אם נתרצה אם לא כגון "כ הרמ"תמה על רב אלפס שכתב אפילו נתרצה האב וכ

א אם ל' אם לא שידך ואפי' ששמע ושתק אבל אם נתברר שנתרצה כששמע הוו קידושין משעת שמיעה אפי
כ נתרצה הוכיח סופו על תחילתו והוו קידושין משעת שמיעה "נתרצה מיד כששמע אלא שתק ולא מיחה ואח

א שלא מיחתה היא או אביה קודם שנתרצה אבל אם מיחתה היא "אפילו אם נתאכלו המעות קודם שמיעה בד
 ..כ"או אביה קודם שנתרצה לא הוו קידושין אפילו נתרצה האב אח

 
How does קידושין  יום'לאחר ל operate? קנין כסף allows for SEPERATING the 1מעשה קידושין 
from the חלות. But this is so ONLY because קנין כסף allows for separating the פעולת הכסף 
from the מעשה קידושין. The פעולת הכסף MUST still occur [exist] at the time of the 2.חלות 
 
 
 

                                                 
1 And the initial מעשה with the קטנה IS the מעשה קידושין – requiring הרי את“ ,עדים” etc. 
2 That is to say – the מעשה can only be “partially disconnected” from the חלות – not “fully disconnected” 
from it. A “full disconnection” is the essence of כלתה קנינו. 



 קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה -2
 

 2 

  נט עמוד א+ד בבלי מסכת קידושין דף נח עמוד בתלמו
 מקודשת -ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום ,  וכן האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום..…
לא בא אחר וקידשה בתוך . 'וכן האומר לאשה התקדשי לי כו……בת ישראל לכהן תאכל בתרומה, לשני

הני זוזי לא למלוה ? מאי טעמא; פ שנתאכלו המעות"ואע,  מקודשת:רב ושמואל דאמרי תרוייהו? מהו, שלשים
; והני ברשותא דידה קא מתאכלי, פקדון ברשותא דמרא קא מתאכלי, לפקדון לא דמו; דמו ולא לפקדון דמו

 .הני בתורת קידושין יהבינהו ניהלה, מלוה להוצאה ניתנה, למלוה נמי לא דמו
 

 וד אא מסכת קידושין דף נט עמ"חידושי הרשב
 אינן 3פ שבשעה שראוין לחול"אעוטעמא דמלתא דכיון דלשם קדושין ניתנו בתחלתן . פ שנתעכלו המעות"אע

 היא 4רואין אנו אותם כאלו הן בעין ובאותה הנאה כיון שאם לא נגמר הקנין יש עליה להחזירםמ "בעולם מ
בשעת מתן מעות לא נתנו כ במלוה דעלמא הואיל ו"ומשא, וכענין שהיא מתקדשת בהנאת מלוה, מתקדשת

 5…לקדושין אלא להלואה 
  Not effective by all קנינים.  

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף פב עמוד א
ולא , האומר לחבירו לך ומשוך פרה זו: ג דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן"אע,  אמר מר בר רב אשי.…

והא . הכי לאו בידו, התם בידו, עומדת באגם' פייום קנה וא'  לאחר ל-תהיה קנויה לך אלא לאחר שלשים יום 
 :הא דלא אמר ליה קני מעכשיו, ל קני מעכשיו"הא דא: לא קשיא! לא קני: ר יוחנן"כי אתא רבין א

 תוספות מסכת כתובות דף פב עמוד א
 ולא בא לא דמי לאומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים -הא דאמר מעכשיו והא דלא אמר מעכשיו 

פ שלא אמר מעכשיו כדאמרינן בפרק "פ שנתאכלו המעות אע"וקידשה בתוך שלשים יום דמקודשת אעאחר 
דבכסף ודאי לא בעינן מעכשיו שאם לא תתקדש לו חייבת לשלם והוי כאילו הכסף .) דף נט(האומר בקידושין 

קנייה כבר בעין לאחר שלשים אבל הכא גבי משיכה אם לא אמר מעכשיו לא קנה לאחר שלשים יום דבשעת 
 6..…פסקה המשיכה

                                                 
3 I.e. at the end of 30 days. 
4 That is the הנאה in her not having to return the כסף. Perhaps we can explain that at the end of 30 days it is 
now CLEAR that the כסף given initially לקדושין can operate as such-and will not be turned into a הלואה. So 
too with ריצוי האב this level of clarity is achieved. And the כסף which IS לקדושין still has real effect for  חלות 
5 See similarly: 

 ף צג עמוד אתוספות מסכת יבמות ד
 דסתם קדושין בכסף הם דאפילו נתאכלו המעות חשוב כל שעה כאילו הם בעין שהמעות נשארו אצל …קנויה לך מעכשיו קנה 

המקנה ואם לא נעשה הקנין היה מוטל עליו להחזירם וחשוב כאילו הם בעין לשם קדושין דלאו למלוה דמי ולא לפקדון כדאמר 
 .)קדושין דף נט(בהאומר 

6 See again: 
 תוספות מסכת יבמות דף צג עמוד א

י למה צריך מעכשיו דכיון דאית ליה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כאילו בא לעולם ובדבר " וקשה לר- קנויה לך מעכשיו קנה 
יום ובא אחר ' גבי האומר לאשה הרי את מקודשת לאחר ל.) דף נט(צ מעכשיו כדאמרינן בפרק האומר בקדושין "שבא לעולם א

פ "ידשה בתוך שלשים יום מקודשת לשני לא בא אחר וקדשה בתוך שלשים מהו רב ושמואל דאמרי תרוייהו מקודשת אעוק
ת דהכא אצטריך מעכשיו "נמי גבי לאחר שתתגיירי ליכא מעכשיו וכן גבי פירות ערוגה לקמן ואר:) דף צב(ולעיל ' שנתאכלו וכו

 דכסף אין קונה במקום שכותבין שטר אם לא שפירש בהדיא אי בעינא בכספא משום דסתם קנין שדה הוא בחליפין או בשטר ובחזקה
ס שלא היו קונין בכסף כדאמר "ובמקומו של רב היו כותבין את השטר ובכמה מקומות מצינו בהש.) דף כו(ק דקדושין "איקני בפ

דף (מ "ק דב"י עד דמטי שטרא לידיה ובפעובד כוכבים מכי מטי זוזי לידיה איסתליק ליה ישראל לא קנ:) ב דף נד"ב(בחזקת הבתים 
מכדי האי גברא במאי קני ליה בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא ולהכי צריך מעכשיו דאפילו בדבר שבא לעולם אי אמר .) טז

כבר פסקה החזקה או ' ולא אמר מעכשיו לא קנה הואיל ובשעה שיש לקנין לחול דהיינו לאחר ל' קני בחזקה או בחליפין לאחר ל
לא קנה כי לא אמר ' משוך פרה זו ולא תהא קנויה לך עד אחר ל) ושם. כתובות דף פב(הוחזר הסודר כדאמרינן בהאשה שנפלו 

מעכשיו לפי שבשעת הקנין כבר פסקה המשיכה וכן כשקנה בשטר צריך מעכשיו שאפילו יהיה נקרע השטר או נאבד קנה דאי לא 
ד דמקודשת ומגורשת לכשיבא דאם נקרע "יון דבשעת קנין אין כאן שטר כדאמר למאמר מעכשיו ונקרע בתוך כך או אבד לא קנה כ

צ מעכשיו דסתם קדושין בכסף הם דאפילו נתאכלו המעות חשוב כל שעה "או אבד הגט אינה מגורשת אבל גבי אחר שתתגיירי א
שוב כאילו הם בעין לשם קדושין דלאו כאילו הם בעין שהמעות נשארו אצל המקנה ואם לא נעשה הקנין היה מוטל עליו להחזירם וח

ובפירות ערוגה נמי לא בעי מעכשיו לפי שאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט .) קדושין דף נט(למלוה דמי ולא לפקדון כדאמר בהאומר 
 ……דמי וחשוב כאילו מוסרם ליד הקונה לעמוד בידו ולקנות כשיגיע הזמן שקבע 
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The difficulty with this view of the א"רשב : 
  ] יב[ אבני מילואים סימן לז

ונתאכלו המעות רב סובר בנו ' איפלגי רב ושמואל בפודה תוך ל) ט"דף מ(יש בכור ' ואיכא למידק דהא בפ…
ין בידו לפדותו תוך שלשים פדוי מידי דהוי אקדושי אשה ושמואל סובר התם בידו לקדשה עכשיו הכא א

כ במקדש את הקטנה לכשיתרצה האב אין " ואה"ש' ד סי"א ביו"ד פסק כשמואל וכן פסק הרמ"רס' ה סי"ובת
 . כמו בפודה תוך שלשים כיון שאין בידו לפדותו עכשיו7מלוה' בידו לקדשה עכשיו וכשנתאכלו הוי לי

 ע"ל דשלבל"הרי את מקודשת לכשיתרצה אביך השם כרב נמי תיקשי דבאומר ' לדעת הפוסקי'   ועוד דאפי
כ אפילו "וא) ט"דף נ(י "אעפ' ולא מהני דמי איכא מידי דהשתא לא חיילי ולבתר זמן חיילי כדאמרינן שם בפ

ל "אביך ה' והאומר לקטנה הרי את מקודשת לכשירצ, המעות קיימין איך חייל הקידושין כיון דהשתא לא חייל
והתם בפודה תוך , המעות קיימין' ע ואינה מקודשת אפי"ל דשלבל" דהכאומר לאשה אחר שימות בעלך

ש "דמחוסר זמן לאו כמחוסר מעשה ע) ז"ה(ד מאישות "ל בפ"ש במ"שלשים לא הוי דבר שלא בא לעולם כמ
 וכיון דהשתא לא מצי חייל היאך חייל לאחר 8אבל לכשירצה אביך זה לאו בזמן דממילא תליא אלא בריצוי אב

 ….זמן
The רנ״טג , expanding on an idea found inמשנה למלך הלכות אישות ד: ז -explains: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
On a more fundamental level we can explain that – קנין כסף “works” thru the provision of (mutual) הנאה –
without getting into the issue of whether it represents “פירעון” or not- therefore when the הנאה occurs the קנין 
is חל and this can be at a time separate from the מעשה. Other  קנינים  like שיכהמ  “work” by representing the 
assertion of בעלות -THEREFORE they must do so IN REAL TIME – and the חלות must occur 
simultaneously. The מעשה of קנין כסף demarcates an “agreement” between the parties – The מעשה of משיכה 
etc demarcates [and demonstrates] a change in בעלות.  
Note – Theoretically – if we invoke the idea that קנין כסף by פירעון = מכר - we could even be מחלק within  
  .[פירעון are NOT כסף קדושין assuming that] קדושין and מכר between קנין כסף

 א׃טז ים אפיקי
דיש לחלק בין כסף מכירה דעלמא דהוי כסף . נא העירני לישב חומר הקושיא דלעילא מוויל"חיים עוזר שליט' ושארי הגאון ר) יא

ל "כ בכסף קידושין די"משא. שיווי החפץ הנמכר ולכן בגונא דלעיל לא מקרי שקיבל כסף תמורת החפץ ונתינה מקרי ולא מכירה
 :ח"ודפח. ין הויגם בגונא דלעיל על כל פנים כסף קנ. ל"ע ז"ש הסמ"וכמ. דהוי כסף קנין ולא שיווי

I.e. מכר =remuneration or barter [just using money not another valued object] therefore the process of 
transferring the purchased object and transferring the money is simultaneous and the מעשה and חלות can’t be 
separated in time. קדושין  is a קנין that creates a שיעבוד or signifies an agreement, NOT a “payment” in kind 
 .ואכמ״ל
 
7 I.e. we enter here in to the problem of מקדש במלוה IF we want try and view the קידושין as being חל when 
 . נתרצה האב
8 I.e. she has no יד for קידושין, and her “מעשה” is meaningless – only that of the אב is meaningful- EVEN if 
he can empower her “up-front” to accept אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קדושיך - קידושין. Only with that 
empowerment can she be seen as having a יד, therefore in our case it is מוגדר as ע"דשלבל . 
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Similar principles operate here: 
 א מסכת קידושין דף יט עמוד א"חידושי הרשב
אלא כשאומר לה צאי ..……יהודה' יוסי בר' נ אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קדושיך מדר" אמר רבא אר

ל כאלו נותן לה זכותו שנתן וזכה לו התורה עליה שיקבל בה קדושין והיא תתקדש לדעתה "הקדושיך וקבלי 
 9.……לכל מי שתרצה היא

Does our סוגיא imply support for a א "רשב –like approach? 
 א דף מה עמוד -תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מד עמוד ב

שמוכרה אלמנה לכהן , ושוין מוכרה לקרובים: אלעזר אמרו' רמשום , אין מוכרה לקרובים: מתיב רב המנונא
הא אין ? מי מצי מזבין לה, אילימא דקדשה אביה? האי אלמנה היכי דמי; גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, גדול

אמר רב עמרם ! וקא קרי לה אלמנה, אלא לאו דקדיש איהי נפשה! אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות
 .מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו: דאמר, יהודה' יוסי בר' ואליבא דר, ידושי יעודהכא בק: יצחק' אמר ר

IF, according to רב ושמואל the קדושיןל  then EVEN IF ,אב rests solely with the יד 
 !!!her מקדש that are אב still it is completely the actions of the ”דקדיש איהי נפשה“ 
 
What about בקידושי ביאה או שטר? 

 א מסכת קידושין דף נט עמוד א"חידושי הרשב
 אינן 10פ שבשעה שראוין לחול"וטעמא דמלתא דכיון דלשם קדושין ניתנו בתחלתן אע. פ שנתעכלו המעות"אע

מ כיון שאם לא נגמר הקנין יש עליה להחזירם רואין אנו אותם כאלו הן בעין ובאותה הנאה היא "בעולם מ
יום ' ג אינה מקודשת כדאיתא לקמן דאם לא אמר לה מעכשיו ונשרף או נאבד תוך ל"ובשטר כה ….מתקדשת

 11… אינה מקודשת
 

Apparently קידושי ביאה wouldn’t work- it certainly seems to operate via the assertion of  
 is ביאה WOULD be a problem. Perhaps we could argue that כלתה קנינו therefore – בעלות
unlike משיכה or קידושי ביאה – שטר creates a 12מציאות of בעלות not a דין of בעלות. It 

                                                 
9 Compare: 

 תוספות מסכת קידושין דף יט עמוד א
כ קטנה יש לה יד לקבל קידושין מדאשכחן גבי יעוד " אלא הכי מוכיח ע…יוסי '  אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך מדר

תוב י עצמה לא היה אומר הכ"דאמר רחמנא שתייעד על ידי עצמה שאם לא היה מועיל בעלמא כשנותן לה רשות להתקדש מדעת ע
ק "ת היאך היא מתקדשת באומר לה צאי וקבלי קידושיך והלא קטן לית ליה זכייה מן התורה כדמשמע פ"שיהיה מועיל לענין יעוד וא

יוסי אין בו גזל גמור אלא מדבריהם בשלמא גבי יעוד ' דקטנה אין לה יד לזכות בעצמה ואמרינן דמציאת הקטן לר.) דף יב(מ "דב
' ל דבדעת אחרת מקנה לה יש לה זכייה מדאורייתא כדמשמע בפ"שאינו אלא מחילת שיעבוד בעלמא וידהתם דין הוא שתזכה בשאר 

דפריך לרב חסדא דאמר אחד זה ואחד זה קונה לעצמו ואינו זוכה לאחרים מההיא דאומר אדם לעבדו ולשפחתו .) גיטין סה] (האומר[
ה היא ודחי בעציץ שאינו נקוב דרבנן מכלל שהיה רוצה להוכיח העבריים הילך מעות הללו ופדה מהן מעשר שני ושפחה עברית קטנ

 .שזכה אפילו לאחרים מן התורה
 Contrast: 

 ן מסכת קידושין דף מד עמוד ב"חידושי הרמב
נראה שהקידושין אינן חלין משעה , האיש מקדש בקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה צריכה גט שמא נתרצה האב' הא דאמרינן בפ

מת ' דהא קטנה היא ואפי, וליכא למימר דכל היכא דלא קפיד אב יש לה יד…אלא אם נתרצה למפרע הן חלין, בדשנתרצה אביה בל
, ג דחוב הוא לאב לענין נדרים ומעשה ידיה"דקדושין ונשואין דבתו אעל "וי,  אלמא משום ריצוי דאב הוא דחיילי.…אביה אין לה

בגט ) 'ח ב"קי( כדאמרינן ביבמות זכין לאדם שלא בפניו' כא דחזינן דניחא ליג הי"וכה, היא' זכות הוא להשיאה ומצוה דרמיא עלי
ולא גרע מחצרו שקונה לו שלא , מ לאחר מיתת אביה אבל בחיי אביה יד דידיה היא"ה, ג דקטנה היא ולית לה יד"ואע, במקום קטטה
 ……הלכך כשנתרצה בסוף מקודשת, מדעתו בזכות

 
10 I.e. at the end of 30 days. 
11 And this makes sense on our “more fundamental level”- i.e. a שטר serves to demarcate a change in בעלות. 
12 I.e. = כח המעשה. See: 

 א"מ/תלמוד ירושלמי מסכת יבמות פרק יד דף יד טור ב 
רמז מתניתא בשקידשה בכסף אבל אם כיצד הוא עושה רומז והוא נותן לה גיטה כשם שהוא רומז כך הוא נ' חרש שנשא פיקחת כו

 .…… וגירושיו אינו מעשהקידשה בבעילה קידושיו מעשה
It’s source[s] in the may bear this out: 
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represents REAL בעלות and may be immune to the problem of כלתה קנינו = it still is פועל at 
the time of ריצוי האב. 

 

Another שיטה accepting the same idea - that a קטנה has a יד for קדושין and 
performs a valid מעשה קדושין. 

 ד מסכת קידושין דף מד עמוד ב"תוספות רי
    איכא דאמרי אמר עולא קטנה …אתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אפילו מיאון אינה צריכה כו

 דבהא פליגי דרב ושמואל סברינראה לי . ג דשדיכו"שנתקדשה שלא לדעת אביה אפילו מיאון אינה צריכה ואע
הוברר הדבר דבשעת קבלת ' האב כששמע וכיון דנתרצה כששמע אמרי' כיון דשידכו יש לחוש שמא נתרצ

 וכך פירש המורה והוה להו קידושין הקידושין נמי כאלו נתרצה האב בפירוש דמי והוו קידושין למפרע
יל זה הרצון כיון שבשעת קבלת הקידושין פ שנתרצה אביה עכשיו כששמע מה מוע" ועולא סבר אע.למפרע

לא ידע ולא היה רצונו שם ולא אמרינן הוברר הדבר למפרע שרצה האב אלא בעינן רצון האב באותה השעה 
קל כולהו רבואתא קמאי הכין "וכתב רבינו יצחק מפאס זצו. וכיון שלא היה שם רצונו אפילו מיאון אינו צריכה

לכות גדולות ורבינו האיי גאון בתשובותיו הכי כולהו פסקו הילכתא פסקו כגון רב אחאי משבחא ובעל ה
כרבינא ודחו לה לדרב ושמואל בין בקטנה בין בנערה דהיכא דקידשה קטנה או נערה נפשה בלא דעתא דאבוה 

 והדר איקדשה שלא אלא היכא דשדיכוולא היא . לא הוי קדושיה קדושין בין נתרצה האב בין לא נתרצה האב
 ונתרצה האב צריכה מיהא גט דאפילו רבינא לא אמר אלא דלא חיישינן שמא נתרצה אבל ודאי לדעת אביה

בין נתרצה בין לא '  והנהו רבואתא נראה לי דאמרי13ואינו נראה לי מה שאמר רבינו יצחק. נתרצה לא אמר
י שרו דאם איתה דהיכא דאיכא עדים שבאותה השעה ששמע נתרצה הוה קדושין היכ. נתרצה אינן קדושין

דלא חיישינן מסתמא שמא נתרצה כששמע אלא אמרינן לא נתרצה ואמאי ' מספיקא אשת איש לעלמא ואמרי
אטו קים לעולא שלעולם לא נתרצה . והא כל ספק איסורא לחומרא והכי נמי ניזיל לחומרא ונימא שמא נתרצה

לתא היא דהרבה בני אדם יש לאו מי. האב בשומעו וירד לדיעות בני אדם שאינן מתרצין במה שעשו בנותיהן
פ שנתרצה האב בשומעו "הלכך אני אומר שאע. שמתרצין בשומען ועוד דשידכו ולא היה האב מוחה מתחילה

 :ויש עדים בדבר זה אפילו הכי לא הוי קידושי כיון שבשעת קבלת הקידושין לא ידע ולא היה רצונו שם
 

When can we say: “כאלו נתרצה האב בפירוש”? 
 

 Might carry us into the סוגיא of יאוש שלא מדעת. 
 ב׃יז -שיעוריםקובץ  
כ למה יועיל יאושן של העניים להתיר לכל אדם כיון דעניים לאו בעלים נינהו ולא מצינו "אבל קשה דא) ה

ם דטעמא דמותרין לכל אדם אינו כלל מטעם יאוש אלא "כ פירש הרמב"וע' בתורה שיועיל אלא יאוש בעלי
אפלוגתא ' ו העניים לבקש ולחזור אחריהן מקרא דתעזוב לעני ולא לעורבים והא דמייתי מינה בגממפני שפסק

לקו אלא בכל התורה כדמוכח שם חדאביי ורבא ביאוש שלא מדעת היינו משום דאביי ורבא לאו ביאוש לחוד נ
ניחותא דידיה שלא בסוגיא דמייתי מתרומה והכשר והיינו דבכל מקום דאינו צריך רצון הבעלים בחיוב אלא 

 :ל דבעינן שתהא הניחותא בפועל"ל לרבא דסגי בניחותא בכח ואביי ס"כ בזה ס"יהא בע
ד דלא בעינן רצון הבעלים בחיוב וסגי בניחותא "והא דמייתי בגמרא מכלך אצל יפות בתרומה משום דס) ו

ז "קריאת שם של אחר ועכ מהני גם "כ של הבעלים אבל בגוונא דאינו בע"דידיה שאין אחר יכול לתרום בע
קאמר ותסברא אתם גם אתם מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם והיינו דלא סגי בניחותא אלא דבעינן 

ה פריך מיניה "ד דסגי בניחותא ומשו"רצון הבעלים בחיוב ובזה לא נחלק רבא וכן בהא דמייתי מהכשר דס

                                                                                                                                                 
 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ט עמוד ב

זירא ' ל ר"א. להשנעשה לה בעל על ידי בעי, מלמד,  בעולת בעל]דברים כב[: דאמר קרא, ר יוחנן"אבהו א' אמר ר? מנא לן. ובביאה
  מלמד שנקנית בביאה-  ובעלה ]דברים כד[: ל לרבי יוחנן כעורה זו ששנה רבי"ואמרי לה ר, אבהו' לר

 
13 I.e.להלכה the ד"רי  rejects the view of  רב ושמואל – he holds that עולא argues with רב ושמואל  in דין- [i.e.  
 we have no evidence להלכה Therefore .[קידושין in this case to create a valid למפרע  can’t function ריצוי האב
from the ד"רי  that להלכה a קטנה has a יד for קדושין and performs a valid מעשה קדושין. 
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ותא אלא צריך רצון הבעלים חדלא סגי בנילרבא ומשני בעינן כי יתן מה כי יתן לדעת אף כי יותן לדעת 
 :בחיוב

 

 
 
[See also שערי ישר- ה׃יב] 

Overall we have 2 possible ways to understand our סוגיא according to the ד"רי . 
1] The יסוד of the מחלוקת between רב ושמואל and עולא, according to the ד"רי , essentially 
parallels the מחלוקת  of אביי ורבא regarding 14.יאוש שלא מדעת 

                                                 
14 And לכ״ע the דעת האישה in קידושין is a passive ניחותא. 
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A) סגי בניחותא בכח -רבא = רב ושמואל . 
B)  בעינן שתהא הניחותא בפועל - אביי =         עולא. 
 
2] The יסוד of the מחלוקת between רב ושמואל and עולא according to the ד"רי  revolves 

around the הגדרה of דעת האישה in  קידושין– is it: 
 [passive acceptance] ניחותא -הסכמה or [creating חלות active & potentially] כlנה-מחשבה
May be a מחלוקת ראשונים: 

 י מסכת קידושין דף מד עמוד א"רש
 15. דבעינן דעת המקנה-קידושין דמדעתה 

 
 ן מסכת נדרים דף ל עמוד א"ר

 כיון שהתורה אמרה כי יקח איש אשה ולא אמרה כי תלקח אשה אלא… -ואשה נמי כפדאוה אחרים דמיא 
דאי אמרה היא הריני ) דף ה(ק דקידושין "בפ' ה אמרי"לאיש לא כל הימנה שתכניס עצמה לרשות הבעל ומש

אלא מכיון שהיא מסכמת לקדושי האיש היא מבטלת דעתה ורצונה ומשוי נפשה מאורסת לך אין בדבריה ממש 
קר והבעל מכניסה לרשותו הלכך אין אנו דנין בקדושין מצד האשה אלא מצד אצל הבעל כדבר של הפ

 .…הבעל
Continued among the אחרונים: 

 16אבני מילואים סימן כז
אין העדים יודעין אם הבינה כל שהיא אומרת שהבינה הוי קידושי ודאי '  ומשמע דאפי-. אם הבינה דבריו] ו [

, א, ל (ן בנדרים"ש הר"שר כיון דעיקר הקידושין מצד המקדש כמ  ואפ17?וקשה דהא הוי כמקדש בלא עדים
ל כיון שהתורה אמרה כי יקח איש אשה ולא אמר כי תלקח אשה לאיש לא כל הימנה "ש ז"ע) ה ואשה"ד

ק דקידושין דאי אמרה הריני מאורסת לך אין בדבריה ממש "ה אמרינן פ"שתכניס עצמה לרשות הבעל ומש
ידושי האיש היא מבטלת דעתה ורצונה ומשוי נפשה אצל הבעל כדבר של הפקר אלא מכיון שהיא מסכמת לק

וכיון . ל"לרשותו הלכך אין אנו דנין בקידושין מצד האשה אלא מצד הבעל עכ) [לרשותה(והבעל מכניסה 
כ עיקר דבר שבערוה מצד הבעל הוא ולכן לא בעינן תרי סהדי אלא לגוף "דעיקר הקידושין מצד הבעל א

האיש ' ס פ"  וכן נראה מוכח מש.שמעו מן המקדש אבל רצון האשה לא בעי עדים וסגי בהודאתההקידושין ש
י שאמרה " אעפ18אלא אמר אביי מהכא בכולם' ל לרבא הא כו"ודברים שבלב אינן דברים מנ) א, נ(מקדש 

יה לאו דאתנ] דכיון[כ אינה מקודשת ואמאי הא קאמרה בלבי ודחי דלמא שאני התם "בלבי היה להתקדש אעפ
ותיפוק ליה דקידושין בעי סהדי ואם היה בלבה להתקדש מאי הוי כיון דליכא עדים , ש"כל כמינה דעקרה ע

  19.בזה

                                                 
15 But see: 

 י מסכת יבמות דף יט עמוד ב"רש
 מדעתה משמע) דברים כד( והלכה והיתה לאיש אחר -ושין דעלמא קד

However this seems not to represent a contradiction in י"רש . Rather מאמר – which is being dealt with in 
 שאני מאמר, הואיל וזקוקה ועומדת.… { קידושין דף מד עמוד א}-is different -מסכת יבמות
Hence the concept of  דבעינן דעת המקנה may not be applicable and a special לימוד is needed to teach the need 
for רצון– דעת -even here. 

 
16 See: 

 סעיף ב שולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין סימן כז
, הרי את לקוחתי, הרי את ברשותי,  שליהרי את, הרי את ארוסתי, הרי את קנויה לי, הרי את זקוקתי, הרי את אשתי: אמר לה) ב(

אבל האיש אינו נאמן לומר שלא כוון לשם ). מ"ן והמ"הר(או שדברו תחלה מעסקי קידושין , אם הבינה דבריו: הגה. מקודשת
 ).ש"י בשם הרא"ב(קדושין 

17 I.e. we need עדי קיום on the complete מעשה of קדושין!!! Isn’t the דעת האישה a crucial component? 
18 I.e. cases where a תנאי in the קדושין exists. 
19 A similar question – why does the גמרא reject the proof that דברים שבלב אינן דברים based on the presence 
of a תנאי in this case- rather simply say “we need עדי קיום on the complete מעשה of קדושין!!! Isn’t the 
 ”!דברים שבלב a crucial component? And here we only have דעת האישה 
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How would he deal with the questions of the אבני מילואים? 

 
 גיטין׃ב

 

 
 

 
 
According to this understanding of the ד"רי  does our סוגיא then imply that all these 
 that -רבא follow אמוראים
 !!!!!!!!!!!!!!!!?יאוש is a functional יאוש שלא מדעת 
 
Perhaps we can separate יאוש from דעת האישה in קדושין based on the following20: 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף נב עמוד ב
אמאי לא תיתיב מהאי : אמר ליה, רא אשכחיהאתא מריה דשיכ,  ההוא סרסיא דקדיש בפרומא דשיכרא

כיצד אמרו : דתניא;  אלא לענין תרומה בלבד-לא אמרו כלך אצל יפות : אמר, אתא לקמיה דרבא? חריפא
אם חושש משום , הרי שירד לתוך שדה חבירו וליקט ותרם שלא ברשות? תורם שלא מדעת תרומתו תרומה

הרי שבא ? ומנין היה יודע אם חושש משום גזל אם לאו,  תרומה תרומתו- ואם לאו ,  אין תרומתו תרומה- גזל 
 אין תרומתו -ואם לאו ,  תרומתו תרומה-אם נמצאו יפות מהם , ומצאו ואמר לו כלך אצל יפות, בעל הבית

, אבל הכא משום כיסופא הוא דעבד;  בין כך ובין כך תרומתו תרומה-היו הבעלים מלקטים ומוסיפים , תרומה
 21. ואינה מקודשת

                                                 
20 I.e. can we apply the logic of the ך"ש  to קדושין – even if we don’t necessarily accept it in the particular 
case he is discussing. 
21 See: 

 י מסכת קידושין דף נב עמוד ב"רש



 קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה -2
 

 10 

 
 ם הלכות אישות פרק ה הלכה ח"רמב

פ שאמר לו למה לא "הנכנס לבית חבירו ולקח לו כלי או אוכל וכיוצא בהן וקידש בו אשה ובא בעל הבית אע
שלא אמר לו דבר זה אלא כדי שלא להתבייש עמו , נתת לה דבר זה שהוא טוב ממה שנתת לה אינה מקודשת

ואם קידשה בדבר שאין בעל הבית , ירו הרי זה גזל ואינה מקודשתוהואיל וקידש בממון חבירו שלא מדעת חב
 22מקפיד עליו כגון תמרה או אגוז הרי זו מקודשת מספק

 
 ך חושן משפט סימן שנח"ש
י והגהת "א והגהת אשר"סוף ע) ב"דף כ(פרק אלו מציאות '  מדברי התוס- ' מותר ליקח מן האריס כו) א(

פ שיודע שחברו יתרצה "כי שם מבואר דאם אדם נותן לאכול לחברו מדבר שאינו שלו אלא של חברו אעמרד
ליה ואי לאו ' ליה מעיקרא לא הוי ניח' ג דהשתא ניח"מ לא הוי יאוש ואע"אסור לאכלו דהלכה כאביי דיאוש ש

ום שאינו יודע היכן כ אינו מייאש אלא מש"ויאוש שלא מדעת שאני שגם אחהייתי אומר שמותר ' דמסתפינ
אינו מתייאש ' דבמה יקנה אי ביאוש הא השת' מעיקרא באיסורא אתי לידי' כ אמרי" אכ הוא מתייאש"הוא ובע
כ השתא נמי בהיתרא אתי לידיה "א' כ הכא כיון שידוע שיתרצ"מתייאש משאיודע שהוא אצלו לא ' ואלו הי
איכא ' אחרינ' ליאוש שלא מדעת טעמ'  וטומאס שם מדמה תרומה"ג דבש" ואע23אינו מקפיד על זה' דמסתמ

ט "י ועיין בתשובת מהרי"אגודת אזוב דף ק' ש ודוק ועיין בס"ידיעה ממש בעינן ע' התם דלענין תרומה וטומא
 :ן"ק' סי
 

 ב -גזילה הלכות פריםא מחנה
לים להקפיד הנכנס לבית חברו ולא היה בעל הבית שם ולקח כלי או כל דבר הידוע לזה שנטלם דאין דרך הבע

בכך או מחמת קירוב דעתם או משום שמה שלקח הוא דבר מועט שאין דרך כל אדם להקפיד בכך אם יש בזה 
 :או דילמא כיון שידוע הוא שאין הבעלים מקפידים אין בזה גזל, חשש גזל משום שנטל שלא מדעתם

ב גבי מאי " מציאות דף כבסוגיין דפרק אלו' לכאורה נראה דדבר זה במחלוקת שנוי דלפי מה שכתבו התוס
ה "ל בסוף ד"וז' דמייתי תלמודא שם ההיא דאמימר ומר זוטרא ורב אשי איקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק וכו

ג דהשתא "סומך שיתרצה מרי בר איסק כשידע דהלכה כאביי ואע' דאין לומר שהיעד ' מר זוטרא לא אכל וכו
ט "כ מוהרי"ירא להו דכל כי האי גוונא יש בו משום גזל וכדסב' נרא. ל"עכ' מעיקרא לא הוה ניחא לי' ניחא לי

ה מקפיד עליו כגון תמרה "ה מהלכות אישות קדשה בדבר שאין ב"ם כתב בפ"ל והרמב"ן וז"א סימן ק"ל בח"ז
ה מקפיד עליו עשאו ספק קדושין לפי שנטל שלא "הרי שאף שאין בע, כ"או אגוז הרי זו מקודשת מספק ע

וסיים משמע ', ומדברי התוס' ל כן מסוגיא הנז"ם ז"וף דבריו כתב שלמד הרמבובס. כ"ע ב"ברשות בעה
ה יתרצה ולא יקפיד צריך שיתרצה בהדיא שלא יהא בו משום גזל "מדבריהם דאפילו במידי דידעינן שבע

ל אריס שלקח דבר מועט "י מהלכות עדות וז"ל הכי דבהדיא כתב בפ"ל לא ס"ם ז"ד נראה דהרמב"ולע. ל"עכ
ה אינו גנב וכשר לעדות שאין בעל השדה מקפיד עליו "פ שלוקח שלא מדעת בע"רות ביומי ניסן אעמן הפי

                                                                                                                                                 
 :).דף מב(מ בפרק המפקיד " עושה שכר מתמרים של בעל הבית למחצית שכר וחבירו בב-  סרסיא ההוא

 . לאחר שהוציא ממנו המשקה-  בפרוזמא דשכרא 
 . יש שהוא טוב מחבירו שלא נתנו בו מים פעמים הרבה ויש לו לחלוחית לתת עוד טעם במים אחרים-   מהאי חריפא 

למי שנטל את של בעל הבית שלא ברשות דנימא גלי דעתיה דניחא ליה אלא לענין תרומה בלבד  שיועיל -   לא אמרו כלך אצל יפות 
 .דהא לתרום הן עומדות אבל לענין מי שנטל לעצמו משום כיסופא הוא דקאמר ליה דלא נכסוף אבל למפרע לא ניחא ליה

 . אם מקפיד בעל הבית על מה שעשה ודומה לו שגזלה-  אם חושש משום גזל 
 . דהשתא ודאי הכי קאמר ליה אם מצאת עוד יפות מאלו היית גוזלן- תרומתו תרומה   אין 

 .   בין שיש יפות בין שאין יפות מהן-  בין כך ובין כך 
22 See: 

 בית הבחירה למאירי מסכת קידושין דף נב עמוד ב
אם קדש תחלה ואחר כך אמר לו הלה  ומכל מקום דוקא כשאמר לו קודם שיקדש הא הא כל שאמר לו בהדיא שנוח לו בכך אינו גזל

שאין אומרים כן אלא שנוח לו בכך אינה מקודשת שמכל מקום בגזל קדשה ואין אומרים מדהשתא ניחא ליה מעיקרא נמי ניחא ליה 
ולא הביאו גדולי הפוסקים מעשה זה אלא לדעת האומר יאוש שלא מדעת הוי יאוש אבל מאחר שפסקנו שאינו יאוש אין אומרים כן 

וד הימנו אם קדש בו אחר שאמר לו בעל הבית כן וכן כתבוה חכמי הדורות ומכל מקום אם קדשה בדבר שמן הסתם אין בעל ללמ
 :הבית מקפיד עליו כתבו גדולי המחברים שמקדשת מספק

23 Even according to the opinion יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש. 
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והא דכתב הכא מקודשת מספק איירי בדבר שאינו שוה פרוטה אלא דחיישינן שמא שוה פרוטה במדי . ל"עכ
מן לא שייך הכא ש לק"כ צריכין אנו לומר דלפי מ"וע, ב כנזכר לעיל"כ' ה סי"ש בר צמח זלה"כ הגאון הר"וכ

כ לא אמרו הכי אלא גבי אבידה שאינו מתייאש אלא משום שאינו "לומר יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש דע
מה שאין כן הכא דכיון שידוע הוא שיתרצה , יודע היכן היא ואלו היה יודע שהוא אצל זה לא היה מתייאש

ם "ש הרמב"וכן יש להוכיח ממ, 'לידיאתא ' כ השתא נמי בהתיר"ה כשידע דסתמא אינו מקפיד על זה א"בע
פ שאמר "ה אע"ל הנכנס לבית חברו ולקח לו כלי או אוכל וקדש בו את האשה ובא בע"ל בריש דין הנזכר וז"ז

לו למה לא נתת לה דבר זה שהוא טוב ממה שנתת לה אינה מקודשת שלא אמר דבר זה אלא כדי שלא יתבייש 
מע מזה דאי הוה ידעינן דלאו משום כיסופא קאמר אלא גמר בכל דמש. ש"ח יע"כ' כ הטור בסי"ל וכ"עמו עכ

ל טול מאלו היפות דתו ליכא למימר "ה במה שלקח מעיקרא והשתא אתי וא"לבו והיכי דמי כגון שלא ידע בע
ל שהרי לא ידע במה שלקח מעיקרא הוה אמרינן דמקודשת דכיון דהשתא ניחא ליה "משום כיסופא הוא דקא

אלא ודאי יראה , ל דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש"והשתא לפי זה קשה אמאי והא קי. יהמעיקרא נמי ניחא ל
ויאוש שאני משום , ם והטור דכל היכא דגילה דעתו השתא מהני כל דליכא למיחש לכיסופא"ל להרמב"דס

ן ה מקפיד עליו כיו"אבל מידי שאין בע, כ אינו מרצונו דאלו הוה ידע לא הוה מתייאש"דמה שמתייאש אח
 וכן נראה מדבריהם בהלכות תרומות שכתבו שאם .'כדכתי' דלכי ידע ניחא ליה השתא נמי בהיתרא בא לידי

ז תרומה אלמא כל היכא דגלי השתא דניחא ליה "ל כלך אצל יפות ה"ה וא"ה ובא בע"תרם שלא ברשות בע
מוכח ' בפרומא דשכרא וכוופשטא דסוגיין דקדושין גבי ההוא גברא דקדיש ' דיינינן דהכי הוה דעתיה מעיקרא

 ……'ל נדחקו שם בפי"ז' והתוס. ש"הכי יע
 secondary to an inevitable reality not– בע״כ and occurs only איבוד a direct result of = יאוש
an act of voluntary acceptance. Therefore אביי holds it cannot be said to exist BEFORE 
the reality of the איבוד is known. 
 
 WOULD have אב Can certainly be seen as something the = קדושין in האב or דעת האישה
expressed even before he formally knows of the reality of the קדושין. Here we can say that 
IF he were to think actively about the קדושין –at any point in time- he would be מסכים. 
 
Even by קידושי ביאה או שטר – the concept of “כאלו נתרצה האב בפירוש” should operate. 
 


