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ב,ה  

אמר הוא, אמרה היא
One of the issues of our sugya is the role of the 
declaration [amira] of the husband at the time of 
kiddushin.  What is the purpose of the amira?  There are 
two basic approaches: 

1. We need the declaration of the husband in order to 
evaluate his intentions. Really, it is not a part of the 
kiddushin process.  When the woman makes the 
declaration, we are unsure whether the man intended 
the money as a gift or kiddushin.  

2. It is an essential part of the Kiddushin. Even if we are 
entirely sure of the man's intentions, the kiddushin will 
not take effect if he fails to say "You are hereby…." 

 רש"י , מאירי, תוס' רי"ד

Learn Rashi well.  

Similarly, the Meiri states: "The safek of the gemara 
relates to the din of 'ki yikach'.  Does the man merely 
have to give the money or must he also make a 
declaration when he gives it?" 

 

עיקר קדושי כסף הוא שיהא האיש נותן לאשה כסף או שוה כסף 
ויאמר לה הרי את מקדשת לי או הרי את מאורסת לי או הרי את לי 
לאינתו ואין צריך לומר בדבר זה אלא שהלשון מבורר יותר בכך כמו 

 שהתבאר

אבל אם נתנה היא ואמרה לו הריני מקדשת לך אין זה כלום נתן היא 
ר"ל הריני מקדשת לך בכסף זה שנתת לי הרי הן קדושי ואמרה היא 

 ספק וחוששין מדרבנן

אם “כי יקח ”ואף על פי שספק תורה הוא שהרי עקר הספק הוא ב
 רוצה לומר נתינה לחודה או נתינה ואמירה 

מכל מקום אף הספקות של תורה אין איסורן אלא מדברי סופרים 
 וכן כתבו גדולי המחברים 

שים בזו שספק סופרים הוא ומכל מקום אם של ומכל מקום יש מפר
תורה או של סופרים קדושי ספק הם ומקצת מפרשים כתבוה דוקא 
בשאין מדבר עמה על עסקי קדושיה הא אם היה מדבר עמה על 
עסקי קדושיה קדושי ודאי הם דלא גרע מהיה מדבר עמה על עסקי 

פה קדושיה ינתן לה ולא פירש ר"ל ששתקו שניהם שהיא מקדשת וי
 :כך נראה לי ברור ..……כתבו

 Clearly, the Meiri, like Rashi understands that the 
gemara is questioning whether amira is an essential 
part of the act of kiddushin. 

 Tosafos Rid: 

 

ואי בעית אימא נתן הוא ואמרה היא ספיקא וחיישינן מדרבנן 
דומיא דשדה שבין אם המוכר אמר  פירש שיש לומר קדושין הן

לו שדי מכורה לך בין אם הקונה אמר שדך מכורה לי במנה זה 
וקבל המוכר המנה קנה. או דילמא יש לומר שאני הכא דכתיב 

שכל הלקיחה יעשה האיש בין הנתינה בין כי יקח איש 
. ודוקא נתן הוא ואמרה היא הוה ספיקא אבל נתנה היא האמירה

בית מיחוש אך אם היה אדם חשוב ואמר ואמר הוא אין כאן 
בההיא הנאה דקא מקבילנא מתנתיך מקודשת לי כדבעינן למימר 

 :לקמן

"...since it says "ki yikach" the man must do all of the 
actions... including the declaration."  

 This is in contrast, he continues, to the act of "buying a 
field", where it does not matter if the buyer or the seller 
makes the declaration.  Maybe we can see it this way: 
When buying a field, money is given in exchange for 
the field, and therefore effects a transfer of ownership.  
Kiddushin money, however, is more of a symbol.  An 
clear AMIRA may be required in order to define the 
money as a kiddushin symbol. 

Furthermore, kiddushin is basically a relationship and 
not an acquisition, then the willingness to enter that 

ה,בדף  | ה'גליון   
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relationship as expressed through amira may be of 
primary importance, while the transfer of money 
merely secondary.    

 ריטבא

A later statement of the Ritva brings this into question. 

דהא ודאי אמירה שלו בעינן דכתיב כי יקח איש ולא שתלקח 
  אשה לאיש, 

אלא טעמא דספיקא משום דחיישינן אף על פי שאמרה היא כיון 
א שמא היה דעתו בנתינתו על סתם שלה וכאילו אמר שנתן הו

  לה הילך כמו שאמרת שתהא מקודשת לי, 

אף על פי שלא פירש כן משום חומרא דאשת איש חיישינן להא 
מדרבנן לשוויה ספק מקודשת להצריכה גט, אבל אינו ספק גמור 
שהדין נותן יותר להתיר ומשום הכי לא תני ליה בהדיא בספק 

 .כהאי איבעית אימא לחומרא מקודשת, והלכתא

The Ritva explains the safek of the gemara as follows: 
"Since the man gave the money, perhaps he gave it 
based on the woman's declaration and it is as if he 
said to her 'Take the money for the purpose you 
mentioned.'"  This suggests that the purpose of the 
amira is only in order to figure out the man's 
intentions.  

The Ritva is saying that the safek of the gemara is 
whether the man can make the declaration through 
actions and not words.  This is a more extreme 
viewpoint.  According to Ritva it is OBVIOUS that the 
declaration of the man is an essential part of 
kiddushin. It converts the money into a symbol with 

which the woman can be married.   

Summary: 

 There are now 3 possibilities. 

 The  .דעת is to evaluate the man's אמירה .1
gemara is unsure how to interpret his דעת if the woman 
made the אמירה. 

2. The ספק of is whether אמירה is an essential part of 
kiddushin or not [Rashi, Meiri, Tosafot Rid.] 

  .is definitely an essential part of the kiddushin אמירה .3
The ספק of is whether the giving of money by the man 
within אמירה OF THE woman's statement can be 
considered HIS אמירה as well [Ritva]. 

 

Let’s move on to the RAN. Learn the Ran in the back. 
If you learn in properly, it will come out like this: Since 
he Ran explains why the kiddushin might be valid if the 
woman made the אמירה.  "...Since the man was silent 
when he gave the money, it is evident that he agrees to 
thereby marry the woman.  Similarly, when the man 
makes the אמירה and the woman remains silent when he 

gives her the money, we assume, based on her silence, 
that she agrees to thereby marry this man..." 

It is clear from the Ran that, according to this סברא, we 
do not require the אמירה as an essential -- We are 
concerned with בירור כוונתו / כוונתה  :There is no need for 
the man to make a declaration either, as long as their 
intentions are clear.  

Did you notice that the Ran does not explain why the 
absence of a אמירה by the man might invalidate the 
kiddushin [which is, after all, the ספק of the 'גמ].  The 
Ran based the possibility that kiddushin would take 
effect, even without a declaration from the man, on two 
premises.  1. There is no need for a formal declaration - 
it is enough to be aware of his intent.  2. The man's 
silence can be interpreted as an implicit הסכם. 

You might be asking by now if there is a nafka 
mina between these opinions.  According to 
one approach, the safek is a ספק במציאות [the 
reality]: Did the man intend to marry the 
woman or not?  According to the other 
approach, the safek is a [ספק הלכה] ספק בדינא: 

Do we require a אמירה from the man or not? 

If Reuven married Leah by the method our gemara is 
discussing - he gives the money but she makes the 
declaration - there is a ספק whether or not she is 
married.  What would be the law if Shimon now came 
and gave her money in the same manner - when again 
she made the declaration? 

If the safek is a question how to interpret reality, then 
Leah will need a divorce from both men.  It is possible 
that Reuven intended to marry her, in which case she is 
married to Reuven.  It is also possible, however, that 
Reuven did not intend to marry her but Shimon did, in 
which case she requires a get from Shimon.  ב' גיטין 

If the safek of the gemara relates to whether or not a 
 is a part of kiddushin, then Leah will require a get אמירה
from Reuven only.  If the אמירה is not an integral part of 
kiddushin, then Leah is married to Reuven and the 
 אמירה of Shimon has absolutely no effect.  If the קידושין
is an integral part of the kiddushin, then Leah is married 
neither to Reuven nor to Shimon, and, therefore, she 
does not require a get from either of them. 

 

**** 

 חידושי רעק"א

R Akvia Eiger makes an interesting point. Even if the 
lady says she understood the intent of the man, how 
does it help the witnesses who watched the transaction? 
They have no idea what happened!  
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הביא להא דאיתא  .)להלן ו  (א"בחדושי הגרע .שם',גמ 
שאם האשה אומרת לאחר , )ז ב"כ'ע סי "אבה(בשולחן ערוך 

  .מיכן שהבינה דבריו סגי 

הא בשעת  ,והקשה ,ן"א ובר"וכתב דמקור הדין ברשב
ומאי שנא  ,הקידושין לא היו העדים יודעין דמבינה ונתרצית

   .גבי נתן הוא ואמרה היא ,א"מהא דכתב הרשב

דכיון דהעדים רואים שנותן לה לשם קידושין  ,ותירץ
והוא שורש , "כי יקח איש אשה" ,והתורה תלתה הקידושין בו

כאן  אבל מה שהעדים לא ידעו הסכמתה אין.הקדושין סגי 
אם  ,והכי נמי גבי נתן הוא ואמרה היא.חסרון בעידי קידושין 

ולא הוו עדי ,לשם מתנה נתן לא היה כאן ענין קידושין 
   .קידושין

  

  תוד"ה הא נתן

 קידושין שנעשו באופנים דלהלן מה דינם?

 
 נתנה היא נתן הוא

ואמר 
 הוא

ואמרה 
 היא

ואמרה 
 היא

 ואמר הוא

ללישנא 
 קמא

אינה  מקודשת
 מקודשת

 אינה
 מקודשת

אדם 
לא  :סתם

 מקודשת
  

אדם 
 :חשוב

 מקודשת

 ספק א"לאיבע

  

 גמרא 

The Beraisa discusses three expressions that may create 
Kidushin: "מאורסת" ",מקודשת," and "הרי לי לאינתו." 

Maybe this corresponds to three types of Kinyan 
which Kidushin creates  

 The first type is a Kinyan of Ishus, which permits a 
man to live with his wife and which creates a familial 
relationship ("שאר") between them. 

 The second type is a Kinyan Isur, which prohibits her 
to every other man in the world. 

 The third type of Kinyan is a monetary  $$$ Kinyan 
which grants the husband certain rights over the wife 
and her possessions. 

 the three phrases in the Beraisa אולי יש לומר
emphasizes one of the three Kinyanim which 

Kidushin creates. "מקודשת" emphasizes the איסור (as 
the Gemara on 2b compares with the word "הקדש").  

 which come) קנין represents the monetary "מאורסת"
about through the אירוסין).  

"Harei At l'Intu" ("Behold, you are my wife") 
represents the Kinyan of Ishus, the husband-wife 
relationship. 

 

  גמ' אין כאן בית מיחוש 

I 
 

 

 תוד"

 II 

 How can say such a thing? Isn’t this ?אין כאן בית מיחוש
a full Safek מדאורייתא? At least we should do something 
about it to be מחמיר, instead of just brushing it aside as 
though it is nothing! 

 

 

**** 

 ידים שאינן מוכיחות הוי ידים

 תוד"ה הא לאו הכי

 is under ידים שאינן מוכיחות כלל explains to us that תוספות
discussion here. We are not, says Tosfos, talking about 
a case where they are “somewhat” מוכיחות. 

Ritva and other Rishonim argue. Learn this 

א מלשון ידות הכלים שהוא בית אחיזתם ובאחיזתם נתפש פי' ידים הו
ויש קצת כל הכלי, וכן כל שאינו גומר בדיבור כל ענינו אלא שהתחיל בו 

למה שלא פירש ממה שפירש וניכר מתוך ענינו ומעשיו אלא הוכח בענין 
שאינו הוכח גמור מיקרי ידים שאינם מוכיחות, כלומר שאינן מוכיחות 

לגמרי, וכשניכר מתוך מעשיו לגמרי והדעת מכרעת בדבורו ולא במעשיו 
 לכונתו הוי ידים מוכיחות והא לכולי עלמא חשיב כאלו השלים דבורו, 

אבל כשמתחיל דבורו ואין בו הוכח על כונתו יותר מענין אחר אפילו 
 ידים לא מיקרו, 
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אפילו היתה  ”לא הויין ידים“וצריך אתה למידע דכל שאנו אומרים 
מור כמו לנזירות או לנדר או לקידושין אינם ידים דחשיב כונתו לענין ג

 .דברים שבלב וכדפרישנא בדוכתה בס"ד

 

 ידים שאינן מוכיחות הוי ידים

How did you understand this? Is it logical and fair to 
compare our sugya of Kiddushin with that of Nedarim? 

Isn’t Nedarim more word based? Is it not fully 
dependent on the type of word used by the 
person making the vow? Of course there is a 

big difference by nedarim about the way you speak. 
 means everything by Nedarim. But what is ביטוי שפתים
the comparison to Kidushin, where, probably, the 
words being said are just to clarify the point of the 
action?! The concept of ביטוי שפתים is not the same! Or 
is it? What do you think. Ask your R”M for מראה מקומות; 
many Achronim discuss this question. [A good place to 
start is חידושי הגרנ"ט סימן צו ד"ה והנראה] 

 

 גמ'

 הכא במאי עסקינן, דאמר "לי"

Go to the Rif in the back. Learn the Ran DH  ולענין
 See the reason he gives why the Rif does not say .הלכה
that the word לי is crucial by Gittin, and only by 
Kiddushin. It has to do with the concept of  אין אדם מגרש
 אשת חבירו

 

מאירי –רא"ש   

Go the back and learn the Rosh Siman Beis. Make 
note of what he says should happen in a case when they 
are עסוקין באותו ענין 

Now learn this piece from the Meiri. He makes a 
“SIKUM” from the Sugya.  

 

נתן קדושין לאשה ואמר לה הרי את מקדשת לי הרי זו מקדשת 
ואפילו לא אמר לה בדבר זה כמו שביארנו אף על פי שלא היה מדבר 

דיה מבינים את עמה על עסקי קדושיה הואיל ומכל מקום היא ועי

הענין הן מצד שהיא יודעת בלשון הן מצד שהודיעוה בכך הן מצד 
  ,רגילות הענין מצד המנהג

כגון כלות שלנו שמתוך המנהג וההמיה שאדם רגיל לעשות הן  
  ץמבינות הענין שאם אינה מבינה כלל אינו כלום

וכן הדין באומר הרי את אשתי או הרי את ארוסתי הרי את קנויה  
את שלי הרי את ברשותי הרי את זקוקתי הרי את לקוחתי  לי הרי

  שכל אלו לשון מבורר לקידושין הן

וכל שאמר לה או כתב לה כן ושתהא היא מבינה או יודעת או  
  מכרת בענין שלשם קדושין היא מקדשת

אבל אם נתן לה ואמר לה או שכתב לה הרי את מיוחדת לי  
הרי את נגדתי הרי את  אפילו אמר בדבר זה או הרי את מיועדת לי

עזרתי הרי את צלעתי הרי את סגורתי הרי את תחתי הרי את עצורתי 
הרי את תפושתי הרי את חרופתי וכיוצא בלשונות אלו אין לשון 

ולא היה מדבר שבהם מבורר לקדושין וכל שאמר לה או כתב לה כן 
אפילו הבינו האשה  עמה על עסקי קדושיה אין בהם חשש כלל

   ענין לשם קדושין ואפילו היתה משדכת לו מקודםוהעדים את ה

וכתבו גדולי המפרשים הטעם מפני שצריך היה לפרש וכיון 
שלא פירש נמצאו העדים תלויים בלב האיש והאשה ולא בשמיעת 

  אזניהם וראיית עיניהם

שאם פירש קודם קדושין לפני ומכל מקום יראה מדעתם  
ואף הם  מקודשת העדים והאשה שבלשון זה הוא מקדשה הרי זו

  כתבוה כן בהדיא

אבל אם היה מדבר עמה על עסקי קדושיה ונתן לה באחד  
מלשונות אלו אף על פי שאם לא פירש כלום מקדשת ודאית כל 
שפירט לה אחד מלשונות אלו אינה מקדשת ודאית אלא היא 

  מקדשת מספק

מפני שלשונות אלו  "לא פירש"ונמצא לשון זה פחות מש 
  לקדושין אם למלאכה הבנתם מספקת אם

ומכל מקום אם היה במקום שהורגלו לגמרי באחד מלשונות  
אלו להזכיר בו שם ארוסה מקדשת הרי הוא אצל אותו מקום לשון 
  כלשון מבורר לקדושין ומכאן אמרו האומר חרופתי ביהודה מקדשת 

וגדולי המחברים פסקו בלשון זה שהוא מבורר לקדושין מפני 
ר"ל והיא שפחה נחרפת לאיש ומכאן אני  שסמכו על לשון המקרא

מפקפק בזמן הזה לאומר הרי את צלעתי להחמיר בו במדבר בה על 
  :עסקי קדושיה מפני שאדם רגיל בלשון זה הרבה

 

  


