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 א" שליטמשה אהרו� פרידמ� ר "שיעור מאת הג, מראה מקומות
 

    הנאה מדרבנ� ומדאוריתאיאיסורב  קדושי�בעני� 	. נז קדושי�
 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

ה	 מפני שאי� לאישה ב הדבר טע	הא	 . במשנה מבואר שאי� מקדשי	 באיסורי הנאה •
 ? האיש ואי� בידו להקנות	 לה או מפני שאינ	 בבעלות�של שוה פרוטה  הנאה

וא	 ? נהני	 מה	 שלא כדר� הנאת	הא	 מותר ליהנות מאיסורי הנאה לכתחילה כש •
 ?אמאי אי� מקדשי	 את  האשה באיסורי הנאה, מותר ליהנות מה	 בכהאי גוונא

 .ש"כ הרא"וכ, משמע דבדבר האסור בהנאה מדרבנ� א	 קידש בה קדושיו קידושי�' בגמ •
 ואמאי יהיו , כיו� שאסר לה ליהנות ממנה מדרבנ�שה שוויות לאמ אי� לו"דמ, ע"וצ

 ?קדושיו קידושי�
 מצד ? בו את האישההא	 אפשר לקדש, דבר המותר בהנאה שנתערב בדבר האסור בהנאה •

ומאיד� יש לומר , אחד מה	 בודאי מותר מפני ש בתערובתאפשר לקדשאחד יש לומר ד
מפני הדבר האסור בהנאה שנתערב הנות ממנו  יכולה ליהיא אינה מ "מד ,דאי� מקדשי� בו

 .בו
 

 

המקדש בערלה בכלאי הכר� בשור הנסקל ובעגלה " ,ל"וז ,:נו קדושי� משנה.1
ערופה בצפורי מצורע ובשער נזיר ופטר חמור ובשר בחלב וחולי� שנשחטו בעזרה 

 ."ודשת מכר� וקידש בדמיה� מקודשתאינה מק

 
ת אמאי אינה מקודשת הא שרי " וא" ,ל" וז, המקדש בערלהה" דש�' תוס .2

 ויש לומר ,:)פסחי� ד� כד(כל שעה ' ליהנות ממנו שלא כדר� הנאתו כדאמר בפ
 אי נמי יש לומר דמיירי שפיר ,וי דליכא שוה פרוטה אלא כדר� הנאתבכא� מייר

מ כיו� שהאשה סבורה שיש לה ליהנות "דאיכא שוה פרוטה א� שלא כדר� הנאתו מ
 ". � לא סמכה דעתה והוי מקח טעותדר� הנאת� ואינו כ

  
וג� מדברי התוספות דקידושי� ", ל"וז, ' אות וח"מ' סי'  חלק אבית הלוית "שו. 3

ה המקדש בערלה שהקשו דהמקדש באיסורי הנאה תהוי מקודשת "ב בד"ו ע"ד� נ
ל דאיסורי הנאה הוי "מוכח דס(ש "יהנות מה� שלא כדר� הנאת� יעומשו� דיכולה ל

ובזבחי� ) ה בשור"ד. (' וג� בסנהדרי� ד� פ.)כ היא� תתקדש לו בו"דאלשלו עדיי� 
ה קוד� שנסקל ומיהו ת דשור הנסקל מותר בהנא"דכתב ר) ה אפילו"ד. (א"ד� ע

 אמר גנב שור הנסקל א"ק ד� ע"ו התוספות ראיה מהא דבב והביאבעלי� אי� לו
ינו במכירה אינו ב דכל שא"ז ע"ל סבירא ליה בד� ע"וטבחו משל� ארבעה וחמשה ור

 לדעת ת דאי� לו בעלי� לא יתכ�" רומיהו מה שאומר. בטביחה ומוכח דשרי בהנאה
י בכמה דוכתי� וכ� הוא דעת כמה מהראשוני� דשור הנסקל אסור בהנאה "רש

בודאי קשה עליה� קושית התוספות דאמרי חייב בטביחה הא אינו כ "ואמחיי� 
י הנאה הוי שלו עדיי� ויש להבעלי� י דאפילו איסור"ל לרש"במכירה ומוכרח דס

  ".כה הלוקח בגופו והוי איתא במכירהזכיה בו ויוכל למוכר� ויז
 
מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דשיי� לה לברתיה ", ל"וז, :גמרא פסחי� כה. 4

שלא בשעת הסכנה , אימור דאמור רבנ� בשעת הסכנה: אמר ליה, בגוהרקי דערלה
, איכא דאמרי. א צמירתא נמי כשעת הסכנה דמיאהאי אישת: אמר ליה? מי אמור
 "?מידי דר� הנאה קא עבידנא: אמר ליה

 
 ,ל"וז, 'א הלכה 'מ הלכות אישות פרק ה"שעה. 5



, ב"ו ע"משנה פרק האיש מקדש ד� נ"
' והתוס, אינה מקודשת' המקדש בערלה וכו

ת "וא, ל"ה המקדש בערלה הקשו וז"ש� ד
ת שלא הא שרי ליהנו, תאמאי אינה מקודש

ד "כ[ כדאמרינ� בפרק כל שעה כדר� הנאתו
מ בהלכות "וראיתי להרב בעל מל', וכו] ב"ע

ה וראיתי "ד[' הלכה ח' יסודי התורה בפרק ה
דבפרק , הללו' תמה על דברי התוס] 'להתוס

כל שעה לא אמרינ� אלא דכל איסורי� 
 אלא כדר� הנאת� שבתורה אי� לוקי� עליה�

' ש התוס" וכמ,אבל איסורא מיהא איכא
ה "ב בד" עב"דשבועות ד� כ' בפרק ג

ה "ב בד"ב ע"ז ד� י"ק דע" ובפאהיתירא
ל "א ז"וכ� תמה הריטב, ש"יע, אלא

 .ש"יע', בשמעתי� על דברי התוס
ד נראה דמה שהביאו ראיה מההיא "ולע

, דפרק כל שעה דבשלא כדר� הנאתו מותר
ד "לאו היינו מההיא דאמרינ� הת� בד� כ

', בתורה אי� לוקי� וכוב כל איסורי� ש"ע
דהא פשיטא דאיכא למימר דלעני� מלקות 

אלא , קאמר אבל איסורא מיהא איכא
מר בר רב , ב"ה ע"ש ש� בד� כ"דכונת� למ

דהוה שיי� לברתיה  אשי אשכחיה לרבינא
ל אימור דאמור רבנ� "א, בגוהרקי דערלה

ל האי אשתא צמירתא "א', בשעת הסכנה וכו
ל מידי "אמרי אאיכא ד, כשעת הסכנה דמיא

דהני ' ל להתוס"וס, דר� הנאה קא עבידנא
ל "דלישנא קמא ס, תרי לישנא בהא פליגי

מלקות ליכא אבל דשלא כדר� הנאתו נהי ד
ה אצטרי� "ומש איסורא מיהא איכא

לטעמא דאשתא צמירתא כשעת הסכנה 
ל דשלא כדר� "ולישנא בתרא ס, דמיא

 וכמו תו אפילו איסורא מדרבנ� נמי ליכאהנא
 דא� היה אסור מדרבנ� ,ל ש�"צידד הרב זש

 דלא  שרינ� אפילו בחולה שאי� בו סכנהלא
ש "כמ, ות דאמירה לגויהתירו אלא שב

ד סימ� "ל ח"ז ז" הביאו הרדבל"א ז"הרשב
א דקאמר וכ� מוכח לישנא דרבינ, ש"יע', ב

 וא� איתא ,מידי דר� הנאה קא עבידנא
 אלא בנ� אסורדלאו כדר� הנאתו מדר

 מאי האי דקא מתמיה חולה התירודבמקו� 
, ר פשוטכאילו הוא דב', רבינא מידי וכו

ל "והלא היא גופה צריכה רבא והכי הול
 גוהרקי דערלה שלא כדר� הנאה היא

אמנ� אי שלא כדר� , ובמקו� חולי לא גזרו
ש לישנא דמידי דר� "הנאתו שרי לגמרי א

ש בחולה "כלומר דכ,  עבידנאהנאה קא
 .דמותר

� "והר] קידושי� ש�[א "להרשבוכ� ראיתי 
שתפסו בקושית� ראיה , ל"ז] א"ג ע"ש� כ[

משמע ', מההיא דמידי דר� הנאה וכו
ד "ח לא הוה ס"ריודמההיא דלעיל ד

דאי� ,  דתשובתה בצדהלהקשות להו כלל
' אלא דמהא דמידי וכו, לוקי� דוקא קאמר

 ונדחקו .מע להו דשרי לגמריהוה מש
ה שהיה בתירוצ� לומר דהת� משו� מעש

ל לא ניחא "ז' ולהתוס, במקו� חולי התירו
ש בפשיטות כדאמרינ� "ומ, ש"להו בהכי כמ

הו דהכי היינו דמשמע ל, בפרק כל שעה
  .דלישנא בתרא עיקר, הלכתא

, ובהכי ניחא לי מה שהקשה עוד הרב הנזכר
ד� ' הובאו דבריו בספר חזו� נחו� חלק א

� "ב בקונטריס החכ� השל� כמוהר"ו ע"קפ
שתירצו ' לתירו� הב, ל"ה� קארו זאבר

פ א� שלא "דמיירי שפיר בדאיכא שו' התוס
מ כיו� שהאשה סבורה "מ, כדר� הנאתו

ליהנות דר� הנאת� ואינו כ� לא סמכא דעתה 
והנה מתירו� זה , ל"וז, והוי מקח טעות

אשה איירי בדלא ידעה ה' משמע דמתני
,  והוי מקח טעותדמקדש באיסורי הנאה

 איכא ב"ע'  בבכורות ד� יוקשה מדאמרינ�
המקדש בפטר , נ אהא"דמתני לה להא דר

' לימא מתניתי� לא ר, חמור אינה מקודשת
אי , ש תיקדוש בכולה"אי ר, ש"יהודה ולא ר

שני אמר ומ, י תקדוש במאי דביני ביני"ר
 וכגו� י" לעול� ררבה בר אבוה אמר רב נחמ�

' ואי כדברי התוס', שאינו שוה אלא שקל וכו
הא הוי , רי� תיקדוש במאי דביני בינימאי פ

דסברה ליהנות בחמור זה בלתי , מקח טעות
שהרי אינה יודעת דפטר חמור הוא , פדיו�

 .והיא קושיא חזקה, ע"ש שהניחו בצ"יע, זה
פ האמור הנה מקו� יש בראש ליישב "אכ� ע

' לומר דמתני' דמה שהוצרכו התוס, דבריה�
  ה� בדלא ידעה האשה שאיסורי הנאהאיירי

ד דקאמר הת� בפסחי� "אינו אלא לא
ל "ואהא ק, דשלא כדר� הנאה שרי לגמרי

, שפיר דהא חזי ליהנות שלא כדר� הנאתו
והוצרכו לומר דמיירי בדלא ידעה האשה 

אמנ� ללישנא , שמקדשה באיסורי הנאה
ק "ל דשלא כדר� הנאתו אסור ל"קמא דס

איכא לאוקמא ' ומתני', מתנילהו מידי א
בידעה האשה שמקדש  אפילו כפשטא

כ איכא למימר דההיא "וא, באיסורי הנאה
י "ת� בבכורות אי רלישנא דקאמר ה

, ל כלישנא קמא דפסחי�" סתיקדוש בכוליה
כפשטא ' ומתני, � הנאתו אסורדשלא כדר

ה "ומשו, אה ה� בדידעה דאיסורי הנאתיא
 ."פרי� תקדוש בכוליה

 

 
, ל"וז, :קידושי� נו עקיבא איגר' ר  חידושי.6
) ו ב"נ(קדושי� ' פ דברי תוס"ד ע"ונלע"

דהקשו אמאי בערלה וכדומה אינה מקודשת 
ל "דס[, הא יכולה להנות שלא כדר� הנאת�

ש "איסור דרבנ� ליכא כמ' ה אפי"דשלא כד

 ,]יסודי התורה'  בכוונת� בהלמל�לשנה המ
 הנאה שוה פרוטהותירצו דמיירי שאינו 

 אינה"כ מוכח ד"וא, נאתוהר� דשלא כד
צ גט דהא א� "לא דאדקאמר  "מקודשת



, פ במדי"מ ניחוש שמא ש"פ מ"דאי� בו ש
כ דאינה מקודשת היינו דלא הוי "אע

בקדושי� ' וכההיא דמתני, מקודשת גמורה
המקדש בתמרה א� אי� באחת מה� ) ו א"מ(

קידש ) נ א(' וכ� מתני, פ אינה מקודשת"ש
פ ששלח סבלונות לאחר "פ אע"בפחות מש

מ צריכה גט "דהנ� מ, קודשתמיכ� אינה מ
 .פ במדי"דשמא ש

ז מההיא "ע' ס במס"ז ניחא פירכת הש"לפ
כ " דהיינו ע,דמכר� וקידש בדמיה� מקודשת

  אלא דמקודשת לחומרא� דא� לא כ,לגמרי
הא ג� ברישא בקידש בגו� האיסור הנאה 

כ "אע, פ במדי"צריכה גט משניה� דשמא ש
דברישא קתני אינה מקודשת היינו 

ובסיפא ) סיפא(שת גמורה לא הוי דמקוד
דמכר� וקידש בדמיה� מקודשת דהיא 

  אתיכ"וא, מקודשת גמורה ואינה צריכה גט
שפיר דא� איתא דשכרו אסור מדרבנ� לא 

  ."מקודשת גמורה' תהי

 
,ל" וז,ו"ק נ" סח"כ' י אבני מילואי� ס.7
ה "ד' בתוס) ו"ד� נ(האיש מקדש ' בפ"

י אינה ת ואמא" וא,ל"המקדש בערלה ז
מקודשת הא שרי ליהנות מה� שלא כדר� 

ל דמיירי שפיר דאיכא "אי נמי י' הנאת� כו
פ א� שלא כדר� הנאת� מכל מקו� כיו� "שו

שהאשה סבורה שיש לה ליהנות כדר� הנאת� 
ואינו כ� לא סמכה דעתה והוי מקח טעות 

הקשו דהא ) ט"ד� כ(כל שעה ' ובתוס. ל"עכ
שאי� בו כל הנשרפי� אפר� מותר ותירצו 

ש דהיכא "מ וב" וכתבו בח,ש"פ באפר� ע"שו
יש באפר ' דאינה יודעת שאסור בהנאה אפי

פ אינה מקודשת כיו� שסבורה ששוה "שו
 .ש"יותר ע

בקידושי� כיו� ' ש תוס"ד נראה דמ"ולענ
שהאשה סבורה שיש לה ליהנות כדר� הנאת� 
והוי קידושי טעות לאו משו� יוקרא וזולא 

כ מאי "הוא ששוה יותר כדר� הנאת� דא
איריא מקדש באיסורי הנאה אינה מקודשת 

באיסורי אכילה נמי אינה ' בדלא ידעה אפי
מקודשת היכא דלא ידעה וסבורה שמותר 

ילה דודאי שוה יותר היתר אכילה באכ
 אלא דסת� קידושי� אינה ,מאיסור אכילה

פ "מקפדת על השיווי וכל דאית בה שו
ח א� "מקודשת וכמו שאמרו במקדש בשט

פ מקודשת ובדיני קידושי� לא "יש בנייר שו
 וסתמא דמלתא ,מיירי במקפדת על השיווי

קאמר המקדש באיסורי הנאה אינה 
 .ח או בלילהי שלי"ע' מקודשת ואפי

ג דלא "ה במקדש באיסורי אכילה אע"ומש
 אלא דבשלא ,פ מקודשת"ידעה כל שהוא שו

 דטעמא דשלא ,כדר� הנאתו הוא דמקפדת
כדר� הנאתו מותר באיסורי הנאה הוא 

משו� דלא מיקרי הנאה כל שהוא שלא 
קפדת ט נמי האשה מ" ומה,כדר� הנאתו

כדר�  הנאתה מקדושי� אלא' שלא תהי
ג דלא "פ אע"וש' ז באפר� א� הי"פ ול.הנאתו

 כדר� הנאת� תו אינה הידעה כיו� דהנאה של
פ "דאי� באפר שו'  כתבו תוסה"מקפדת ומש

 .ק"ודו
' וניחא בזה ליישב מה שהובא קושיא בס

בהא דכתבו ] א"ה אישות ה"פ[שער המל� 
תוספות בקידושי� דמיירי בדלא ידעה והוי 

 ,)א"ד� י(בבכורות ' מקח טעות מהא דאי
איכא דמתני להא דרב נחמ� אהא המקדש 

דלא ' לימא מתני' בפטר חמור אינה מקודש
ש תיקדש "שמעו� אי ר' יודא ולא ר' כר

, וביני יודא תיקדש במה דביני' בכולה אי ר
יודא וכגו� שאינו שוה ' לעול� ר' ומשני כו

מאי פרי� '  ואי כדברי תוס,'אלא שקל כו
ח טעות תיקדש במה דביני וביני הא הוי מק

דסברה ליהנות בחמור זה בלתי פדיו� שהרי 
ש שכתב " וע,אינה יודעת דפטר חמור הוא זה

  .ש"עלה שהיא קושיא חזקה וע
כ "ש דלאו משו� יוקרא וזולא דא"ולפי מ

'  דאפי,באיסורי אכילה נמי הוי מקח טעות
מדמע תרומה בחולי� יש בו משו� יוקרא 

ש "אלא לכהני� ומכ' וזולא לפי שאינה ראוי
 ,איסורי אכילה שאינו ראוי אלא לנכרי�

פ אינה מקפדת ועיקר "אלא דכל שהוא שו
נהנית כדר� הנאתו ' קפידא אינו אלא שתהי

 ,ה הוי קידושי טעות"וכדר� הנהני� ומש
י תיקדש במה דביני "שפיר מקשה אי ר)ו(

 ."  וזה נראה ברור,וביני

 
משמע הא בגו� הערלה אסור  ",ל"וז,  מקודשתבדמיה�ה "ד.  סברהזעבודה ' תוס .8

 וקשה בגופה נמי איכא שוה פרוטה , וטעמא משו� דלית ביה שוה פרוטה,לקדש
ל " וי,כל הנשרפי� אפר� מותר.) תמורה ד� לד(בשלא כדר� הנאת� או באפר� כדתנ� 

 דהוי ,כיו� שכל זמ� שהוא בעי� אסור למכרו מ� התורה כמו כ� אסור לקדש בו אשה
.) קידושי� ד� ב( דגמרינ� ,יש בו הנאה כשמקדש את האשהכמו מכירה חשובה ו

ראוי לקנות בו חפ� או קיחה קיחה משדה עפרו� וזה לא דמי לקיחה דשדה עפרו� ש
 ."לשאר הנאות

 
ומוכח בשמעתי� דהמקדש באיסורי ", ל"וז, א" לאות'  פרק בש קידושי�"רא .9

ר בחלב בחולי�  מדאמרינ� תניא המקדש בפטר חמור בבש,הנאה דרבנ� מקודשת



 אלמא  שמעו� אומר מקודשת וחכמי� אומרי� אינה מקודשת' שנשחטו בעזרה ר
ה " משמע דאיכא איסורא דרבנ� ואפ,לאו דאורייתא] ש"לר[חולי� שנשחטו בעזרה 

אמר רב גידל המקדש .) ד� ז(ק דפסחי� " מיהו אשכח� בפ.ר שמעו� דמקודשת"א
ג דחיטי "ששי� לקידושי� ואעבחיטי קורדנייתא משש שעות ולמעלה אי� חו

 ויש לחלק משו� דחמ� בפסח עיקרו מדאורייתא ,קורדנייתא קשי� וחימוצו דרבנ�
 והת� נמי פעמי� .שמעו� כל איסורו מדרבנ�' אבל חולי� שנשחטו בעזרה לר

 וא� על גב דחיטי קורדנייתא ,ת דדוקא משש שעות ולמעלה"מקודשת כמו שפר
 אבל , חמ� הוי מדאורייתא למעלה משש שעותחימוצו מדרבנ� מכל מקו� איסור

בשעה ששית דאיסור חמ� דרבנ� וג� חמ� חיטי קורדנייתא דרבנ� חוששי� 
  ."לקידושי�

 
. המקדש משש שעות ולמעלה", ל" וז,)�"דפי הריב( .ג� פסחי� "� על הרי"ר .10

ל דעל כרחי� לישנא דמשש שעות "ת ז"והקשה עליו ר' כוש ל מתחלת ש"י ז"פירש
ע מיהא חמ� משש שעות "דכ) ב"ד� ד ע(לעיל '  כדאמרי,מעלה מסו� שש משמעול

 ולפיכ� .כדמוכחי לה מא� חלק'  ובודאי דמסו� שש קאמרי,ולמעלה אסור מנא ל�
 וכי תימא היכי מוכח דבאסורא דרבנ� בלחוד ,ל דהכא נמי מסו� שש קאמר"ז' פי

דחטי קורדנייתא חמ�  איכא למימר דהכא נמי איסורא דרבנ� הוא ,לאו ברשותיה
 הלכ� מייתי ראיה לחמ� דאורייתא בשעות ,נוקשה הוא ולא מיתסר אלא מדרבנ�

 ולפי זה אפשר דחמ� .מדרבנ� דלאו ברשותיה קאי מחמ� דרבנ� בשעות דאורייתא
 ונקט משש שעות ולמעלה למכלל דבכל ,מדרבנ� בשעות מדרבנ� חוששי� לקדושיו
' נ דבחמ� דאורייתא אפי" אבל אי� ה,יוחמ� אפילו דרבנ� אי� חוששי� לקדוש

 ".ל"� במז" וכ� דעת הר,מתחלת שש אי� חוששי� לקדושיו
 

וא� על גב דאתי איסור ", ל"וז ,אפילו בחיטי קורדנייתא ה"ד .י פסחי� ו"רש. 11
 הא מתרצינ� ,הנאת חמ� דרבנ� דשש ומפקע קידושי תורה ושרי אשת איש לעלמא

רו ד הפקר וה� הפקי"רבנ� מקדש והפקר בבכמה דוכתי� כל דמקדש אדעתא ד
 ."ממונו

 
ואיכא דקשיא ליה אמאי אינה מקודשת בערלה ", ל"וז, :קידושי� נוא "ריטב. 12

דהא אפשר ליהנות בה שלא כדר� הנאתה כדאמרינ� בפרק כל שעה כל איסורי� 
ולאו מילתא היא דנהי דלית בהו . שבתורה אי� לוקי� עליה� אלא כדר� הנאת�

 והמקדש באיסורי הנאה דרבנ� כגו� ,דאורייתא איסורא דרבנ� מיהא איכאאיסורא 
המקדש אשה בחמ� משש   וכדאמרינ� בפסחי�,אינה מקודשתסת� יינ� וכיוצא בו 

שעות ולמעלה ואפילו בחטי קורדנייתא דשריר� ויביש� שאינ� חמ� מ� התורה אלא 
 ,רבנ� מקודשתג דהמקדש בעדי� פסולי� מד" ואע.נוקשה דרבנ� אינה מקודשת

ו דלא דמי דהת� איכא עדות מעליא מ� התורה ומקודשת של תורה "אומר מורי נר
היא ולא מפקעי רבנ� קדושי דאורייתא בכדי אבל הכא כיו� דאמר רחמנא דליתיב 
לה ממונא ומאי דיהיב לה השתא לאו ממונא הוא דהא אסרוה רבנ� עלה לא 

רבי שמעו� חולי� שנשחטו בעזרה לאו  ומאי דאמרינ� לקמ� בפירקי� דל.מיקדשא כלל
 ו כיו� דחולי� שנשחטו בעזרה לא, הכי קאמר,דאורייתא ואשה מתקדשת בה

יינ� וערלה חמ� וסת� ב אבל ,דאורייתא לא אסרינהו רבנ� בהנאה אלא באכילה
 ." הנאה דרבנ� אינה מקודשת כללרי�שלא כדר� הנאת� דאיסו

 
, ל"וז, ' אהלכה'  פרק המשנה למל� הלכות אישות. 13

ולפי דעתי דאי� צור� לההיא דחמ� להכריח "
דשרו לאחריני דמגופא דמתניתי� דמכר� 
וקידש בדמיה� מקודשת יש להוכיח דשרי 
לאחריני דאי לא אמאי מקודשת הא אינה 

י עצמו כשכתב "ורש. נהנית בקידושי� אלו
הדי� דלמחלי� אסור ליהנות כתב דלאשה 

ו� דא� שרי מששרי והוכרח לומר דלאשה 
 החליפי� לאשה לא תלא היו מותרי� בהנא

 ...' כו היינו שוני� הרי זו מקודשת
ש הוא שיש להוכיח מדברי "הכלל העולה ממ

ל דכל דבר שאסור בהנאה למקדש "י ז"רש
יא הויא מקודשת דבתר כיו� דלמקדשת שר



 ולפי זה נפשט בעיי� שא� ,דידה אזלינ�
היתה האשה חולה חולי שיש בו סכנה 

 או א� היתה חולה ,שה באיסורי הנאהוקיד
חולי שאי� בו סכנה וקדשה באיסורי הנאה 

 דא� דלגבי המקדש איסורי ,של דבריה�
הנאה נינהו ואינו שוה כלו� כיו� דהאשה 

 . מותר ליהנות בה� הרי זו מקודשת

ל "י ז"אלא שנראה שיש לדו� בדבר שהרי רש
 ,הוכרח לחלק בי� קידושי אשה לשאר הנאות

י הוא "באר לעיל דטעמיה דרשוכבר נת
משו� כיו� דאסור בהנאה למקדש נמצא 
דאשה זו אסורה היא למקדש ואינו יכול 

מנה שנמצא שנהנה בדמי� של ליהנות מ
 ."איסור

 
אבל ביעור חמ� אינו ", ל"וז, ו"ט' ח סי" או חלק מהדורה קמאנודע ביהודה. 14

 אבל מי ששור� חמצו ,ו איהו מצווה עליו להשבית,על החמ�מצד החמ� רק מצד ב
 וג� החמ� מצד עצמו א� אי� לו בעלי� כגו� שמת בעל ,של אחר לא עשה מצוה כלל

 כגו� גר שמת ואי� לו יורשי� ומת בפסח ונשאר חמ� שלא ,החמ� ואי� לו יורשי�
.  שוב אי� שו� מצוה לבער חמ� זה ולא משכחת קיו� מצות ביעור בחמ� זה,ביערו

 ישראל שלא ביער חמצו ומת בפסח אי� על בניו שו� מצוה ולאו דוקא גר אלא אפילו
להשבית חמ� ההוא שהרי אינ� יורשי� החמ� שחמ� אינו ברשותו של אד� שינחילו 

שמת לגבי בניו לא בא  אבל כ,דיה עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו רק לדי,לבניו
 ."לרשות� כלל

 
  ,ל"וז, :עקיבא איגר קידושי� נו' חידושי ר. 15

'  יעויי,להיפו�' � לכאורה יש ראיאמנ"
 ידהקשו עוד אמא) ב"ט רע"כ(פסחי� ' בתוס

 הא ינה מקודשתהמקדש באיסורי הנאה א
ותירצו דבשביל אפר , יכולה להנות מאפר�

עוד תירצו , דאינו בעול� עתה לא מקרי ממו�
' כ לתירוצ� ב" וא.פ"דמיירי שאי� באפר ש

כ עדיי� "דג� מצד אפר יכולה להתקדש א
 לקדושי� הא י� חוששי�שה על רב אמאי איק

ווה יכולה להנות מאפרו ושמא האפר ש
 ...' כו במדיפרוטה

' כ בקדושי� על קושי"� דתיר� ג"בשלמא להר
' ליכא קושי, פ"דאפר� דמיירי שאי� בו ש

� ליכא ל דמ� שלא כדר� הנאת"� ס"דהא הר

, לא כדר� הנאתודמדרבנ� אסור ש' קושי
מ� מ� הנקברי� ל דח"ל דס"כ שפיר י"וא

דג� מאפר� אסור להנות , ואפר� לעול� אסור
פסחי� ' דתוס' אול� לתירו� ב, ה"שלכד

 נאתוהר� כדא ל דעל אפר� ועל של"ל דס"הנ
' כ ישאר הקושי"פ א"צריכי� לתר� דאי� בו ש

א על רב הא יכולה לשרפו ולהנות מאפר של
ונצטר� לומר , פ במדי" ושמא שנאתוהר� כד

בקדושי� דרב מיירי ' וס דתאכאיד� תירוצ
' כ מוכח דבתרי דרבנ� אפי"וא, בלא ידעה

כ מוכח "וא, בלא ידעה מקודשת לחומרא
".בהיפו� דג� בלא ידעה מקודשת' לכאו

 


