
 

 משנה למלך
ונסתפקתי הגע עצמך שהיתה 
האשה חולה והיתה מסוכנת 

לה איסורים אלו וכן אם  דשרו
היא חולה שאין בו סכנה וקדשה 
באיסורי הנאה של דבריהם למ"ד 
דכל איסורים דרבנן הותרו 
 בחולה אף שאין בו סכנה אם 

 

עבר וקדשה מהו. מי אמרינן דטעמא דהמקדש באיסורי הנאה דאינה מקודשת הוא משום דמה שנתן 
ממנו ולפי זה אם היתה חולה בענין שיכולה ליהנות  לה אינו מועיל לה כלום שהרי אינה יכולה ליהנות

הויא מקודשת. או דילמא טעמא דאינה מקודשת הוא משום דלמקדש אינו שוה כלום ונמצא שלא נתן 
לה פרוטה ולפי זה אם היתה חולה אינה מקודשת דנהי דלדידה שרי מ"מ המקדש לא נתן לה כלום 

 כיון דלדידיה אסור בהנאה

 

 מכירה פרק א| רמב"ם י. 

ד. כיצד בכסף, מכר לו בית מכר לו שדה ונתן לו הדמים 
קנה, במה דברים אמורים במקום שאין כותבין את השטר, 
אבל במקום שדרכן לכתוב שטר מכר לא קנה עד שיכתוב 

 את השטר א, ואין קרקע נקנית בפחות משוה פרוטה.

 מכירה פרק ז| רמב"ם יא. 

לי חבית של ד. מי שהיה לו חוב אצל חבירו ואמר לו מכור 
יין בחוב שיש לי אצלך ורצה המוכר, הרי זה כמי שנתן 
הדמים עתה, וכל החוזר בו מקבל מי שפרע, לפיכך אם 
מכר לו קרקע בחובו אין אחד מהן יכול לחזור בו ואף על 

מי שהיה לו חוב פי שאין מעות המלוה מצויות בשעת המכר. 

לם מלוה להוצאה א"א לא ידעתי זה למה שהרי הושוו הגאונים כ וכו'.

ניתנה ואינה כנתינת מעות כלל והכי אמרינן בקדושין ושוים במכר 

שזה קונה ואי מלוה להוצאה ניתנה במכר במאי קנה ואולי הטעהו הא 

דאמרינן מעמידין מלוה על הפירות והוא שיש לו וההיא לאו לענין 

 קנייה מיירי אלא לאיסור רבית עכ"ל.

 

 אישות פרק ג| רמב"ם יב. 

א. כיצד האשה מתקדשת, אם בכסף הוא מקדש אין פחות 

פרוטה, אומר לה הרי את מקודשת  מפרוטה כסף או א שוה

לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאשה בזה, 

ונותנן לה ב בפני עדים, והאיש הוא שאומר דברים 

 שמשמען שקונה אותה לו לאשה והוא שיתן לה הכסף.

 האישות פרק | רמב"ם יג. 

המקדש בדבר שהוא אסור בהנאה כגון חמץ בפסח או א. 

הן משאר איסורי הנאה אינה בשר בחלב וכיוצא ב

מקודשת, ואפילו היה אסור בהנאה מדבריהם כגון חמץ 

 בשעה ששית מיום ארבעה עשר אינה מקודשת.

 סימן קצ| שו"ע חו"מ יד. 

א. קרקע נקנה באחד מארבעה דברים: בכסף, בשטר, בחזקה ובקנין 
הגה: וכדין המקח כך דין שכירות קרקע כל ימי השכירות וע' לקמן סוף סי' סודר. 

 קצ"ה. 

ב.  בכסף כיצד, מכר לו בית או שדה ונתן לו כסף שוה פרוטה, קנה,  
ואין אחד מהם יכול לחזור בו. ואפי' נתן לו הכסף על מנת שיחזירהו 

 לו, קנה.

 סמ"ע
ות לקנות בו. דפחות מפרוטה אין חשיב ונתן לו כסף שוה פרוטה.

ואיירי דוקא בשנתן לו השוה פרוטה על דמי הפרעון והשאר זקף 
עליו במלוה, או לא עייל ונפק אזוזי, ועל דרך שנתבאר בסימן זה 
בסעיף י', וקיצר כאן וסמך אמ"ש אחר זה, או כשכל שיווי המקח אינו 
אלא פרוטה. אבל אין לומר דלא איירי כאן בכסף שנותן בשביל שיווי 

אלא שנותן לו פרוטה שבפרוטה זו נשתעבדו זה לזה, זה  המקח,
לקנות וזה למכור, ושאין אחד יכול לחזור בו, דומיא דקנין שטר 
וחזקה וקנין סודר, דזה אינו, דהא קנין כסף נלמד משדה עפרון ]עיין 
קדושין ב' ע"א[ וכסף הנזכר בשדה עפרון היה דמי שיווי השדה, 

 ועיין פרישה ]סעיף ב'[:

 ט"ז
מ"ש סמ"ע סק"א דכל שלא נתן בתורת שיווי מקח אינו  וה פרוטה.ש

קונה, לא הבנתי דבריו, דהא כתב רמ"א סעיף )י"א( ]י'[ באמר ערבוני 
יקן קנה הכל. ועוד, הא גם גבי קנין דאשה בכסף נלמד מעפרון כמו 
דאיתא ריש קדושין, וזה פשוט דבאשה קונה אותה דרך נתינה לחוד 

 שהיא שוה: ולא בתורת שיווי מה

 

 חלק א סימן טז| אפיקי ים טו. 

יא( ושארי הגאון ר' חיים עוזר 
שליט"א מווילנא העירני לישב חומר 
הקושיא דלעיל. דיש לחלק בין כסף 
מכירה דעלמא דהוי כסף שיווי החפץ 
הנמכר ולכן בגונא דלעיל לא מקרי 
שקיבל כסף תמורת החפץ ונתינה 

בכסף  מקרי ולא מכירה. משא"כ
קידושין די"ל דהוי כסף קנין ולא 
שיווי. וכמ"ש הסמ"ע ז"ל. גם בגונא 

 דלעיל עכ"פ כסף קנין הוי. ודפח"ח:

 

 קידושין ו:א. 

 
 קנין כסף

 קידושין ג:. ב 

 

 קידושין ה.. ג

 

 קידושין כח.:. ד

 

 קידושין מז.. ה

 

 בכורות יג:| רש"י . ו

 

 עירובין סב.. ז

 

 עא.-בבא קמא ע:. ח

 

 | ב"מ צא.רש"י . ט

 

 ובמכרבקידושין 

 


