
 דבס"

 'מהותו של קנין ביאה'
 

 סימן קיז| שו"ע יו"ד א. 

כל דבר שאסור מן התורה, אף על פי שמותר בהנאה, אם הוא  

או )ל' המחבר(, )דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה 

להלוות עליו( )ת"ה סימן ר'( ) ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים 

, חוץ מן אסור( )כך משמע מב"י מהגהות מיימוני פ"ח דמאכלות אסורות(

ר בו: יעשה לכל מלאכה )ויקרא ז, כד(. ואם החלב, שהרי נאמ

) וכן מי שנזדמנה לו נבלה נזדמנו לצייד חיה ועוף ודגים טמאים,  

הגה: מותר למכרם ובלבד שלא יתכוין לכך.  וטריפה בביתו(, )טור(,

וצריך למכרה מיד, ולא ימתין עד שתהא שמינה אצלו )ב"י בשם א"ח(. וכן 

מן העובדי כוכבים, דהוי כמציל מידם  מותר לגבות דברים טמאים, בחובו,

)רשב"א בתשובה(. ואסור למכור לעובד כוכבים נבלה בחזקת כשרה )טור(. 

. וכל דבר שאין איסורו אלא )ועיין בחושן המשפט סימן רכ"ח(

 מדבריהם, מותר לעשות בו סחורה.

  תקפח סימן חיים אורח|  יוסף ביתב. 

]שופר,  הני שנא מאי תאמר ואם( ט"מ' גמ ה"ד. ח) ן"הר וכתב

 גזרינן ולא בשבת דשריא מילה שנא ומאי לולב ומגילה[ דגזרינן

 יש הרבים ברשות אמות ארבע איזמל או תינוק יעביר שמא

 לחבריה חד מדכר ולא בהם טרודים שהכל לפי שאני דהני לומר

 :במילה כן שאין מה

  ב עמוד ט דף קידושין מסכת|  א"הריטב חידושיג. 

 ליה דסבירא' פי. בעיל והדר דמקדש עד אמינא הוה מהתם אי

 וכי, כאחד שניהם אלא משמע דלא דאמר יונתן כרבי יוחנן לרבי

, קסבר מאי מהכא לחודא דקניא ביאה ליה דמפיק דרבי תימא

 שניהם משמע דאמר יאשיה כרבי ליה דסבירא קשיא לא הא

 יחדו הכתוב לך שיפרוט עד, עצמו בפני אחד כל ומשמע כאחד

 .בכלאים שפרט כדרך

 שיטה לא נודעה למי ד. 

אבל רבי סבירא ליה דמקדש והדר בעיל לא מצית אמרת דכיון 

משדה עפרון מה כסף לחודיה בשדה עפרון  דגמרת קיחה קיחה

 קני אף הכא נמי כסף לחודיה באתתא קני.

  ב עמוד נב דף סנהדריןה. 

 פרט - איש אשת את ינאף אשר, לקטן פרט - איש: רבנן תנו

 - יומת מות, אחרים לאשת פרט - רעהו אשת, קטן לאשת

 .בחנק

 י"רש

 ומהכא, לנכרי קידושין שאין אשמועינן, נכרים - אחרים לאשת

 .דוכתא בכל לן תיפוק

  ב עמוד נב דף סנהדרין מסכת|  ן"הר חידושיו. 

' פי קטן לאשת פרט איש אשת את ינאף אשר לקטן פרט איש

 שהוא כל והיינו קדושין לו אין דקטן קרא אשמעינן ל"ז י"רש

 איצטריך ולא כן שהענין ספק ואין' א ויום שנה ג"י מבן פחות

 מדאורייתא אשתו דהוי בגוונא אלא קטן אשת למיעוטי קרא

 מדאורייתא דקנאה יבמתו על שבא אחד ויום שנים' ט בן כגון

 רחמנא מיעוט ה"ואפ ביבמות כדאיתא דבר לכל היא ואשתו

. קטן לאשת פרט רחמנא אמר איש דאשת' מית' עלי חייב דאין

 קרא ואשמעינן כותיים אשת ל"ז י"רש' פי אחרים אשת וכן

 עליו והקשו דוכתא בכל לן נפקא ומהכא לכותי קדושין דאין

 בה קדושין לכותי שאין משום הכותי אשת לאפטרו דודאי

 לן וכדנפקא בבעילה לו נקנית בכסף לו נקנית' שאינ פי"שאע

 אין נבעלה ולא' לחופ נכנסה להם יש בעל בעולת בפירקן לקמן

 הוא הכתוב שגזרת אלא איש אשת משום נח בן' עלי וחייב להם

 לא נח בבן אבל רעהו אשת דכתיב משום ישראל את לפטור

 .רעהו נאמר

  א פרק אישות הלכות|  ם"רמבז. 

 והיא הוא רצה אם בשוק אשה פוגע אדם היה תורה מתן קודם

 לו ותהיה עצמו לבין בינו ובועלה לביתו מכניסה אותה לישא

 לישא האיש ירצה שאם ישראל נצטוו תורה שנתנה כיון, לאשה

 לאשה לו תהיה כך ואחר עדים בפני תחלה אותה יקנה אשה

 . אליה ובא אשה איש יקח כי (ב"כ דברים) שנאמר

 


