
 

  

 
 
 
 
 

 
 

  .חזר ועשה כמה פעמים ה. .שכח מנדרו בשעת מעשה ד. .אסמכתא בהקדש, צדקה ודבר מצוה ב. .אסמכתא קניא או לא קניא א.

 .כשנדר מחצית לצדקה ומחצית להדיוט ז.. להישאל על הנדר ו.

 ויש לעיין באופן ,יתן כסף לצדקה וכדו' שאם יעשה כך וכך קונסים עצמםיש אנשים ששעל מנת להתרחק מעברה  פעמים

 . ן זה אלא אסמכתא דקיי"ל דלא קניא כמבואר בסמוךיאשלא עמד בדבר ועשה אם צריך לשלם דדלמא 
 קניא או לא קניא אסמכתא .א
אין אמרו שם שו ,לא קניא אסמכתאד רבי יהודהדעת אסמכתא קניא ודר' יוסי האם אסמכתא קניא, דעת  .(חקס) בב"ב 'נח

המבטיח לחבירו דבר על מנת שיעשה דבר לעתיד וסומך בלבו בשעת התנאי שיוכל אסכמתא,  ופרשב"ם .הלכה כרבי יוסי

וכן פסקו  , ע"כ.ואינו נתפס בתנאו ולא יפסיד בכך קניאלא  וכשיגיע הזמן יאנס ולא יוכל לקיים. ,לקיים הדבר כשיגיע זמן

  .דאסמכתא לא קניא (חו"מ סי' רז) הטשו"ע

בלשון אסמכתא  'דערב משתעבד דאו יכי היכ ,קני 'קונה מדרבנן אבל מדאו הינהעלה דאסמכתא אש )אות יח( בב"חועי' ]

בהאי דדלמא שאני ערב  הביא ראיה מערבמה שודבריו תמוהין כת' ש )ס"ק יח( והש"ך. א(ע' )ססימן קכ"ט ב כמבואר בטשו"ע

כתב שדברי הב"ח דברי  )ס"ק א( והקצות. כ"ע ,דבריו בזה הם דברי נביאות, וקעו:()ב"ב  "סבשכדאיתא כו' הנאה דהימניה 

במרדכי  והנה מש"כ שכן מבואר להדיא .)ביאורים ס"ק טו( הנתיבות. וכ"כ מובא להלןה במרדכימצינו כן חכמה המה, וכבר 

 בפת"שועי' נו גורם שם אסמכתא "קונה מה"ת". איוהביא דברי המרדכי  )סי' רז( הב"יאולם  .תודלהלן הדבר נכון לפי גרס

כדברי הב"ח מפורש להדיא ברש"י ששכתב  ()אות א סי' עאשהביא מח' הנ"ל והביא עוד בשם ספר ארעא דרבנן )סי' רז ס"ק טו( 

 [.)ח"ב סי' תתב( רדב"זב ועי' עוד , ע"כ.(ד"ה משחק בקוביא ת מז.שבועו)

 אסמכתא בהקדש, צדקה ודבר מצוה .ב
כדאיתא דאסמכתא מועלת בהקדש דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט  )ד"פ סי' תצג( מהר"םבשם מו(  -)ב"ק סי' מד  במרדכיכתב ו

מקנו"ן ומצאתי עוד בשם רבינו נתנאל  ,כמסירה המועלת בהדיוט בכל מקום באיזה צד שתועיל כלומר ,כח:()קידושין ב

התורה[ כדאמר מנין לערב מן התורה דכתיב אנכי אערבנו דאסמכתא קניא לגבי הקדש וצדקה שהרי אסמכתא קונה ]מן 

המהר"ם לענין ראובן שנתערב ע"פ  )כלל יג סי' ב( בתשובת הרא"שוכן פסק  .)סי' רז(בחו"מ  הב"יוהיינו אסמכתא, ע"כ. והביאו 

 (קפג 'סי)ב"ן בתשובות להרמכן הוא ו ע"כ.ש, זוז להקד עבור שמעון, שאם לא יבא לבית דין לזמן, שיתחייב ראובן אלף

 המקדיש בלשון אסמכתא קנה הקדש והביא ראיה לדבר. ש

אמירה  ב' כיון דמצוה קא עביד גמר ומקנה. א'טעמי:  תלתמ כת' דאסמכתא בהקדש וצדקה קניא)ח"ב סי' תתב(  והרדב"ז

הכא נמי כיון זיר ואינו חייב להח ,א שאם הגיע הדבר ליד חבירו קניפסקו רבוותא גבי אסמכתג'  .לגבוה כמסירה להדיוט

כן פשט עיי"ש שכת' ש. ודאמירה הויא כמסירה קנה ההקדש ואינו חייב להחזיר דהקדש וצדקה לא גזרו בו גזל מדבריהם

זה דיד עניים כיד הדיוט והמקדיש אי (סי' רנחיו"ד בדק הבית י ב"בהובא ב ,ח"א סי' תקסג) הרשב"א בתשובהואע"ג דכתב  .המנהג

ס"ל דבר צריך להקנות באחד מדרכי הקנין ואם לא הקנה יכול לחזור בו. מ"מ יחיד הוא בסברא זו שהרי כל גאוני עולם 

 דבאמירה לבד קנו העניים, ע"כ.

סות של ממון ואף במה שנתחייב לעניים כיון שהוא אסמכתא אין כאן קנשבכה"ג פטור מ )סי' רפא( הריב"ש אולם דעת

ל. ומבואר דס"ל עכ" ,דין העניים כדין ההדיוט וכל שההדיוט לא זכה מחמת שהוא אסמכתא גם העניים לא זכוד ,חיוב

לא עדיפא אמירה בהקדש וצדקה דדאסמכתא לא קניא )סנהדרין פ"ג סי' ז(  בהגהות אשיר"ימצינו  ןוכ .דאינו מתחייב כלל

 שלדעתו הכי נמי ס"ל לרי"ף. (ה)סי' כו ס"ק  בתומיםועי' . והדיוט אסמכתא לא קניא לגבוה ממסירה דהדיוט

ומנהג הוא שהגבאים תובעין על  סוגיא דעלמא בתר מהר"ם אזיל ובפשיטות דרךכהמהר"ם כי  (גנ 'סי) התרוה"דהכרעת ו

 , ע"כ. יד על עצמו בכה"ג קנסות לצדקהמי שמעמ

"ד סימן רנ"ח ואם נדר איזה דבר באסמכתא לצדקה או להקדש, קונה, כמו שנתבאר בי)שם סע' יט( בחו"מ  הרמ"אכתב כן ו

עשה דבר פלוני אתן כך וכך לצדקה, נדר לצדקה באסמכתא, כגון: אם א)סי' רנח סע' י( ביו"ד  השו"עסעיף י', ע"כ. וכן פסק 

 בצדקה אסמכתא קניא, ע"כ.כי )יו"ד שם ס"ק ו(  הט"ז וביאר, )סי' כו סע' ג(בחו"מ  ע"שוהוכעין זה כת'  ועשאו, חייב ליתן, ע"כ.

"מ סי' ר"ז וכת' דה"ה בשאר נדר חייב לקיים דאין בנדר ושבועה משום אסמכתא כמו שנתבאר בח )יו"ד שם ס"ק כא( והש"ך

)סי' כו  התומים. ועי' מש"כ בזה ב"ד נזקקין להוציא מידו הקנס בע"ככת' דמ"מ אין ה ז()סי' ל ב"חהת שו"וב]י"ט, ע"כ. ס

 [.ס"ק ה(

 בדבר הרשות כשהתנא אסמכתאג. 
אם התנה לדבר הרשות כגון שאמר אם א'  :יש שלשה חילוקים בדברשכת' ד )ריש ח"א קסו ע"א( רא"ש בתשובהב אלא דעי'

אם התנה  ב'הויא אסמכתא כיון שההליכה היתה לדבר הרשות.  ,למקום פלוני אשב בתענית או אתן כך לצדקהלא אלך 

אם  ג'מועיל ולא הוי אסמכתא.  ,לדבר מצוה כלומר לזרז עצמו אם לא אעשה מצוה פלוני אתן כך לצדקה או אשב בתענית

 ,מועיל ולא הוי אסמכתא ,ים עמדי או כיוצא בזהקאלאם יהיה כ( פס' ח "כפ)בראשית  התנה להציל עצמו מצרה כגון יעקב

מתנה אפילו פעולה של רשות אם הנ"ל דמשום אמירה לגבוה כמסירתו להדיוט אתינן עלה  המהר"םדלפי אלא עכ"ל. 

א תכדלדעת הרא"ש בהקדש ליכא אסמ לומר וע"כדבכל גוונא חל.  שם()בתשובות להרמב"ן וכן מבואר  יתן צדקה חל.ד

אלא דלפי"ז לכאורה דבריו ). וכטעם הראשון של הרדב"ז גמר ומקנידנן ימשום דבכה"ג אמרר מצוה( )כשהתנה בדב

 . (ר"םההמ שהביא טעמו שלמש"כ בתשבה הנ"ל ל קצת סותרים

אליבא  (שם) הש"ך בנקה"כ. וכ"כ ליכא אסמכתא הרשות התנא בדברדאף בגוונא שלהדיא משמע הנ"ל  השו"עמ והנה

 ומשמע דמצרף דבריו לקולא. ,הביא דברי הרא"ש)יו"ד שם על סע' י(  מהרש"א והג'דהשו"ע. 

 בשם יש מי שאומר שהרי באו"ח ססי' תקס"ב פסק ,סותר דברי עצמו השו"ע' שהקשה דלכאו בנקה"כעיי"ש אלא ד

 ,י אסמכתאהוהתנה הוא דבר הרשות, מי שנדר ואמר: אם לא אלך למקום פלוני אשב בתענית, מאחר שמה שד, הרא"שכ

או אם יצליח דרכי, לא הוי אבל אם אמר: אם לא אעשה מצוה פלונית אשב בתענית, וכן אם אמר: אם יצילני ה' מצרה 

יש להחמיר דלא כהרא"ש דבכה"ג לא חשיב אסמכתא. שלמעשה וכת'  ,הקשה נמי כן)שם ס"ק טז(  והמ"א. , ע"כאסמכתא

ובהגהות  .(שם) בבגדי ישע ונהר שלום אינו ברור הכרעת השו"ע בזה. ועי'שכת' ע"פ סתירא זו ש)יו"ד שם(  בבית הלל שו"מו

  .(רמב' סי) חת"סתשובת ב 'ועי יצא לחלק בין תענית לשאר מקומות. )או"ח שם( חת"ס
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תניא ר"ש בן אלעזר אומר כשם   -)כו.( בכתובות איתא 

שתרומה חזקה לכהונה כך מעשר ראשון חזקה  

לכהונה וכו'. ומקשינן מעשר ראשון דלוי הוא.  

ופרקינן כר"א בן עזריה דתניא תרומה לכהן מעשר 

ראשון ללוי דברי ר"ע, ר"א בן עזריה אומר מעשר  

אף לכהן. ומקשינן אימור דאמר ר"א בן עזריה  ראשון 

אף לכהן, לכהן ולא ללוי מי אמר. ופרקינן אין בתר  

 דקנסינהו עזרא.

דלר"ע דקודם  -)שם ד"ה אין בתר דקנסינהו( התוס' ופירשו 

קנסא הוי דוקא ללוי בתר קנסא אף לכהנים, אבל  

לר"א בן עזריה דמקמי קנסא הוי אף לכהן בתר קנסא  

 קא. ע"ש.הוי לכהן דו

שכתב לדינא דמעשר ראשון  )יו"ד סי' של"א(  בטור ויעויין

טעמו דס"ל כפירוש   הב"ייתנו לכהן או ללוי. וביאר 

)כתובות פד:(  התוס', וכיון דקימ"ל דהל' כר"ע מחברו 

 א"כ יתננו לכהן או ללוי.

אחר   - )פ"א ה"א(כתב בריש הל' מעשר הרמב"ם אך 

שרה מן שמפריש תרומה גדולה מפריש אחד מע

הנשאר וזה הוא הנקרא מעשר ראשון ובו נאמר כי את  

מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' וגו'. והמעשר הזה 

ללויים זכרים ונקבות שנאמר ולבני לוי הנה נתתי כל  

 מעשר בישראל לנחלה.

ועזרא קנס את הלוים   -כתב  )ה"ד(ובהמשך דבריו שם 

ים  שלא יתנו להן מעשר ראשון אלא ינתן לכהנבזמנו 

 לפי שלא עלו עמו לירושלים.   

ונראה מדבריו דס"ל דעזרא קנס את הלויים שבזמנו  

בלבד שלא ינתן להם המעשר אלא לכהנים, אבל  

 בדורות שלאחריו הדר דינא דינתן ללוי.  

תמה על דברי הרמב"ם, דבש"ס   )שם ה"ד(  הכ"מואכן 

משמע דאף לדורות דבתר  )יבמות פו: וכתבות כו.( 

 זרא.  שלאחריו קנס ע

וביאר דכוונת הרמב"ם דהא דקנס עזרא שלא לתנו  

ללוים אלא לכהנים בלבד, לא קנס אלא בזמנו. אבל  

אח"כ נשאר הדבר דמי שרוצה ליתן ללוים כדינו יתן  

 ומי שיתן לכהנים יתן.

כתב לבאר דעת הרמב"ם )דמאי סי' ב' ס"ק ג'( ובחזו"א 

דאפשר דס"ל דהקנס היה דרשאין לתת לכהן או ללוי  

כמ"ש תוס', וברוב הימים נהגו לתת ללוי ולא לכהן.  ו

ואפשר דהנשארין בארץ בבל לא היו בכלל קנס עזרא  

והם היו נותנים מעשרותיהן ללוים ואח"כ נתערבו 

 ונתבלבלו חזר המנהג שהיו נוהגים ללוי ולא לכהן.

ואחר כן כתב לבאר ע"פ דברי הירושלמי, דעזרא קנס  

ס חובה אלא רשות,  ליתן לכהנים, אלא דלא היה הקנ

ונהגו כן כיון דעזרא נתן רשות משום קנס החזיקו  

כולן על ידו לקונסם, אבל אחר החורבן ראו חכמים  

שאין ראוי לנהוג כן, אולם לא עשו מושב שלא ליתן  

לכהן, ומ"מ חזינן דעת חכמים שאין ראוי לנהוג כן.  

ולפי"ז "זמנו"  שכתב הרמב"ם אין כוונתו דורו דוקא,  

 נו קנס ועכשיו אינו נוהג כן.אלא בזמ

ולביאור הכ"מ נמצא דאף לדעת הרמב"ם שפיר  

אפשר לתת המעשר ראשון בין לכהן ובין ללוי.  

ולביאור החזו"א נמצא דאכן מעיקר דינא אי נותן  

המעשר ראשון לכהן יוצא ידי חובתו אלא דראוי לתנו  

 ללוי.

 
 בס"ד    
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בשעת מו בענין שמעון שקנה שוורים מראובן והתנה ע לחדש כת' )סי' לז( ב"חהת שו"וב] .כהמ"א )שם( המ"בלמעשה הכרעת ו

כאן לא  , די"ל דבכה"ג אינו חייב לתת דעדגמר המקח שלא יהא לשמעון שותפות עם לוי בקנס חמשים אדומים לצדקה

וע"כ כו' באסמכתא מטעם דרובן של נדרים ע"י אסמכתא כגון אם יהיה אלקים עמדי  'אפינדר לצדקה מהר"מ דמהני אמר 

הכוונה דקה כאסמכתא חייב לקיים ג"כ מטעם זה. אבל נ"ד דעיקר יו ולפיכך כל נדר לצקנראה כאלו מהתל במלכו ובאל

אדומים קנס לצדקה  נ'דלא מהני אסמכתא כיון דגזים ב ים"ע מודובנדר לא היתה אלא להבטיח את ראובן א"כ בהא כ

 [.(ד"ה ולכן התירוץ )שם בתומים ועי'. כ", עודאי לא היתה כוונתו אלא להבטחה בעלמא שיסמוך ראובן על דבר

 ת מעשהח מנדרו בשעשכד. 

וכמו כן אם אמר שאם צדקה. אם עבר חייב לתת  ,סף לצדקהכיתן ולפי"ז הקונס עצמו שאם יכשל ח"ו בדבר פלוני וכדו' 

צדקה , שבועות, שא"צ בנדריםח"א סי' קנא(  "ד)יו באג"מ עי'ו יעשה דבר פלוני שהוא דבר הרשות יתן כסף לצדקה חייב לתת.

וע"כ אינו חייב לתת כל עוד שלא א כפל ואף במעשה קודם לתנאי צריך שיתקיים התנאי הלכות תנאי ואף בל ,והקדש

 , ע"כ. התקיים התנאי

שכח  אם לאב ,באותו רגע שעשה המעשהכשזכר נדרו דכל זה  א(סי' )ס ת הר"ןשו"מהביא ש)יו"ד שם על סע' י(  רע"אב ומ"מ עי'

שנדרי שגגות מותרים, )עיי"ש בשו"ע שמבואר  ,, ע"כטז(ע' ס)ט "רל' סיביו"ד  בשו"ע, וכהא דמצינו ו פטור מליתן לצדקהלנדר

  .(אם נשבע שלא אוכל ככר זו אם אוכל זו, ושכח ואכלה, לא חלה עליו השבועה

 חזר ועשה כמה פעמיםה. 
רצונו  םא ,שיצא להסתפק במי שנשבע על דבר שלא יעשה ואם אעשה אתן דינר לצדקה)סי' יז(  מאש מוצלתשובת ב יעוייןו

דס"ל  (ח"ב סי' פח) מהריב"להדלפי וכת'  שכל זמן שיעשה יתן דינר ואפי' מאה פעמים או דלמא בפעם ראשונה קאמר. לומר

ח"א סי' ) להראנ"חאבל  יש מקום להסתפק בזה, ודאי אין הקנס תיקון לשבועה ואף כשיתן הקנס עבר על שבועתו,דבכה"ג 

שמזה  )יו"ד שם על סע' י( בג' מהרש"א וכת' , ע"כ.ל פעם שיעבורודאי חייב בכ ,השבועהתיקן שאם משלם הקנס דס"ל  (סז

 וחזר ועשהה קדצל יתן ם יעשהאנשבע שאם , משמע דפשיטא ליה דנסתפק בנשבע שלא לעשות ואם יעשה יתן לצדקהש

 ., ע"כאינו חייב ליתן רק פ"א לצדקה

 להישאל על הנדרו. 
ע' ס שם) השו"עוכן פסק . נדרי צדקה לישאל עלאפשר ש (סי' רנחיו"ד ) טורלים אלו דמצינו רויש לדון אם מותר להשאל על נד

סי' רנח ) ובפת"ש (שם) רעק"אבחי' הובא  (סי' קלד) רדב"זה וכת' ,אלא מדוחקעליהן דאין נשאלין  (סי' רג סע' ג) כתב שםומ"מ  (ו

אם החכם רואה שכבדה עליו לשאת  מ"משכת' ש (אות כד) ש"ערוהב ויעויין .מנדין החכם המתיר ללא סיבה מספקתש (ז ק"ס

ולפי"ז אפשר שבנ"ד אין להתיר  ., ע"כתינת הדעת וודאי מצוה להתיר לו והכל לפי הענייןנמשא זו וזה הנודר נדר בחפזו בלי 

 אלא מדוחק.

ת כונתו להקדיש אלא כדי לעשושאין דכיון  ,באסמכתא לצדקהקנס שכת' לענין הנודר  ד(י' )ס מהרלב"ח שו"תב אלא דעי'

כיון ששני  פתח אחר כ"א הפתח שימצא לנדרו הראשון "צאנדר לתת להקדש הוא הרבה אם הקנס ומה ש ,סייג לדבריו

 א )דלא קניא(,דהוי כדין אסמכת "צים אפילו שאלה להקדש כזה אלדעת קצת מהפוסקד ועוד כיון ,הנדרים תלויים זה בזה

י ההמון ישלים מה שגזר הוא דבר מועט שאין ראוי להקל בפנאם הקנס ששם על עצמו ומ"מ . להשאל על הנדרלהקל יכול 

תר למקום אחר אלא בדבר כזה להיות יבאופן שלא ילמדו הה שאלה ראוי לעשותגם כשההקדש הוא הרבה  ,שלתת להקד

פי' א ל על נדרויכול לישאדבקיצור )יו"ד שם על סע' י(  הרע"אבהגהות  והביאו ., ע"ככדמות קנס ולא הקדיש מדעתו הגמור

אפשר אפילו שלא בדוחק דכת'  )יו"ד סי' רצז אות ה(האבנ"ז וכן  ומשמע מדבריו דבכל גוונא אפשר להקל. שלא מדוחק, ע"כ.

הרדב"ז המחמיר שלא להתיר נדרי צדקה משום שמפסיד לעניים )וכת' שם שאף אף שהם לעניים  נדרי אסמכתאלשאול ב

 קכג(סי'  בח")שבט הלוי הוצ"ע על  יודה באסמכתא, דהרי לדעת תשו' הרמב"ן סי' רנ"ה נדר כזה ניתר בחרטה דהשתא(.

ר בספ פסק ושו"מ שכן ., ולא הביא דברי הפוסקים הנ"לבשעת הדחק או צירוף עוד צדדיםשמשמע דס"ל להחמיר אם לא 

ראובן שאמר לענין  שכת' (ח"א סי' רפא) מהתשורת ש"ישהביא  (הגה צט)]ועיי"ש  דמהני שאלה בכה"ג. )פ"ד אות ק( צדקה ומשפט

זר בו ראובן חאמר שמעון הן צדק  םלצדקה, והשליש המעות, ובטר אתן סך כן הוא, לשמעון אם תאמר בהן צדק שכדבריך

  [.נדרא מכתא הוסנדר בא פלוגתא אם ישם בו קודם שחל הנדר, וג זרחיון שכ ליתן, "צזרתו חזרה ואחש והעלה תו,חמהבט

 להדיוט מחצית לצדקה ומחצית כשנדר. ז
באחד שאמר אם ישחוק יתן למלך כך וכך ולהקדש כך וכך הואיל והוי אסמכתא לגבי הדיוט גם  (ארפ 'סי) הריב"שכתב 

בהקדש כמבואר לעיל בשמו, אלא שכת' עוד טעם לפטור  סמכתא לא קניאא)ועיי"ש שבלא"ה דעתו ד ע"כ ,הקדש לא קנה

נראה שזה דומה וכת' ד )שם ס"ק ו( בט"זוכן הוא . תשובת הרשב"אבשם  )יו"ד סי' רנח אות ה( הדרכי משה. והביאו בנדון דשם(

  ., ע"כפרק מי שמת ובחשן משפט סימן ר"י לקני את וחמור דלא קנה כדאיתא

מי שקנס את עצמו אם לא יעשה דבר פלוני יתן ד (סי' נ) מהר"ם פדוואה בשם כתב וה"ב()מכירה פי"א ס המשנה למלך אולם

דההקדש קנה משום דאין אסמכתא בהקדש ושכנגדו לא קנה משום אסמכתא,  ,מנה מחציתו לצדקה ומחציתו לשכנגדו

בת בתשומפורש  וכן ,(דע' ב ס' ריסי) בשו"עהובא  (חמיוחסות סי' י - )סי' מוהרמב"ן ולדידי אף שכנגדו קנה וראיה ממה שכתב 

ועי' בזה דהיכא דנתן ערבון בעד המחצית אין כאן דין אסמכתא, עכ"ל.  (וסי' רז מחודש מ) הב"ישהביא ג( )ח"ג סי' ס הרשב"א

 .)סי' מח ד"ה השאלה השלישית( רמ"אהת שו"ב

קני בהא קיי"ל דו, דלא קנה קני את וחמורהוי כקשה על דברי הט"ז שכת' שהכל בטל כי שה (סי' רז ס"ק א) משפט בשערועי' 

בשם אחיו, דע"כ לתרץ ב וכת .((ב סע' )סי' ריוכן פסק השו"ע ) את וחמור קנה מחצה כמו שכתב בתשו' מהר"ם פדוואה שם

דאיתא )ד"ה שכל(  הר"ןנדר שהותר מקצתו הותר כולו, וכתב  (.)סודאמרינן בנדרים כוונת הרשב"א )הריב"ש( דבטל לגמרי כ

קיים. וא"כ י"ל דדוקא היכא שקנס  מפיו יעשה דמשמע דוקא שכל דיבורו דילפינן מקרא דכל היוצא)שם פ"א ה"א( שלמי בירו

את עצמו להדיוט ולהקדש אמרינן דכיון דנתבטל דיבורו להדיוט משום אסמכתא גם ההקדש לא קנה כיון דאף בהקדש 

בורו בטל הנדר, אבל כל היכא שנתחייב כולו להדיוט אמרינן יש אסמכתא אלא דנתחייב מכח הנדר וכיון שלא נתקיים כל די

)יו"ד שם  בג' מהרש"אוע'  .ע"כ ,, וצ"ע לדינאדלא הוי אסמכתא בכולושפיר כל היכא דלא הוי אסמכתא במקצתן אמרינן 

מהספק יתן הסכום ולצאת  ., עיי"ש)ב"מ פ"ט סי' ז( והרא"ש )ב"מ סא: ברי"ף( הרי"ף שכתב שדין זה תלוי במח' על הט"ז ס"ק ו(

 לצדקה או ישאל על נדרו.
 

אם עשה המעשה וכשעשהו זכר את נדרו, צריך לקיים  ,תן סך לצדקההאומר אם אעשה דבר פלוני אא' העולה לדינא, 

באופן ) אם עשה וחזר ועשה צריך לתת רק פעם אחת ב'. (אע"פ שאסמכתא לא קניא מ"מ בהקדש וצדקה קניאדבריו )ש

להחמיר לתת על כל פעם  ישאתן לצדקה  ואם אעשה אבל אם אמר לא אעשה, עשה כך ובכך אתן לצדקהאשאמר שאם 

תן סך לצדקה אאם אמר אם אעשה דבר פלוני  ד' לעשות שאלה על נדרו. לובר יכדאם קשה לו לעמוד בג' . (שעבר ועשה

 סכום לצדקה או ישאל על נדרו.א שאין הנדר חל כלל וי"א שחל כלפי ההקדש. ולצאת מהספק יתן הי" ,ולהדיוט

ביאר דברי הרמב"ם )יו"ד סי' של"א(  בב"יאולם 

מעשר שני בזמן הזה ניתן דוקא ללוים.  כפשוטם ד

ודייק כן עוד ממ"ש הרמב"ם בסוף הל' מעשר שני  

ובזמן שהיו נותנים מעשר ראשון לכהנים   -)פי"א הל' י"ג( 

לא היו מתוודים. דמשמע דעכשיו אינו ניתן אלא  

 ללוים.  

וביאר דעתו דפסק כר"ע דאמר מעשר ראשון ללוי,  

אלא לכהנים.  וסבר דאף לר"ע קנסינהו שלא יתנו 

אלא וס"ל דלא קנס עזרא אלא את הלויים שבזמנו  

]ולפי"ז כי אמר אין בתר דקנסינהו עזרא, הדר ביה 

ממאי דאוקמיה כר"א בן עזריה, דהשתא כר"ע נמי  

אתיא. וכי קאמר מעשר ראשון חזקה לכהונה בימי 

 עזרא קאמר[.

ולפי"ז נמצא דלדעת הרמב"ם יש ליתן מעשר שני ללוי  

 כמ"ש לבאר בכ"מ. דוקא. ודלא

ואח"כ  -)יו"ד סי' של"א סי"ט(  המחברולדינא כתב 

מפריש מן השאר אחד מעשרה והוא נקרא מעשר  

וי"א אף   -והרמ"א בהגהותיו כתב  ראשון ונותנו ללוי.

 לכהן.

והנה אע"ג דיש מקום לפרש דברי המחבר דלוי לאו  

דוקא, וכמ"ש הוא גופא בכ"מ לפרש דברי הרמב"ם. 

דאי דיש לפרש דבריו כמ"ש בב"י  ו מ"מ למעשה

לבאר  )ס"ק י'( דהיינו ללוי דוקא. ]ויעויין בט"ז שכתב 

ואע"ג דקנס עזרא את הלוים לפי   -דברי המחבר 

בשביל שלא עלו עמו היינו לבני דורו דוקא, כ"כ ב"י  

ולפי"ז הנוהגים כהמחבר פשיטא   לדעת הרמב"ם[.

 דצריכים ליתן המעשר ללוי ולא לכהן.  

דאף הנוהגים כהרמ"א עדיף טפי דיתנו   אלא דנראה

המעשר ללוי, דהא אי נותנים המעשר ללוי שפיר עבדי  

אף לדעת הרמ"א, וכיון דמצי לאפוקי נפשם מפלוגתא  

 עדיף טפי. ובפרט דהרמ"א לא הכריע כדברי הי"א.

ולהלכה  -שכתב )יו"ד סי' של"א אות י"ג(  בב"חויעויין 

תנו אלא  לאפוקי נפשין מפלוגתא דרבוותא לא י

ללווים ולא לכהן, ודלא כהרב בהגהות שולחן ערוך  

 שכתב די"א דינתן אף לכהן.)סי"ט( 

דכתב דכיון )סי' ה' ס"ק י"ב( בשביעית  בחזו"א]ויעויין 

שאין לנו בי"ד מדקדקין שלא יעלה כהן לנ"כ ולתורה 

ע"פ עצמו ראוי שלא ליתן תרומה לאותן שעולין ע"פ  

כל אחד שורף תרומתו  עצמן. וכמדומה שכך נוהגין ש

וחלתו בא"י. ומטעם זה אפשר שאין חייבין ליתן  

מעשר ראשון ללוי כיון שעולין לתורה על פי עצמן.  

וי"ל דכיון דאם יתנו לו מעשר ע"פ עצמו יתרבו העולין  

ראוי שלא לתנו. ואע"פ שנותנין פדיון הבן לכהן אפשר  

דהוא משום דאין ריוח בזה שנוהגין כהן מחזיר וכל 

יהיב לכהן שבטוח שיחזיר. עכ"ד. ומ"מ בדמאי   אחד

 כתב דנהגו ליתן המע"ר ללוי וזה מנהגנו[.)סי' ב' ס"ק ג'( 

 

 

 
 
 

 

 (א)יסעודה שלישית 
עבר  " - ההתעלות במשך השבת ועד לרעוא דרעוין

עליך השבת, יום כולו של קדושה, מן השמים קדשו  
דשת את עצמך ביום הזה, לא  אותך, וגם אתה ק

עסקת במסחרך, לא טיילת בשווקים וברחובות...  
ובכל שעה ושעה הרגשת בעצמך שאתה עולה ממצב 
אל מצב, ומן מדרגה קדושה אל מדרגה יותר קדושה,  
עד שקרבת אל שלש סעודות, מרום קיצו של השבת,  

 האי שעתא דבי רעוא.  
אין   סעודה היא מג' סעודות, אבל מרגיש אתה שכבר

המקום והמצב עתה לשבוע בבשר ודגים, רק לחפש 
 ל מסתתר בשפריר חביון ולשבוע מזיוו...-את הא

וכיון שזה מעת לעת שלם שאתה מתרחק מן העולם  
הזה ומתקרב אתה פסיעה אחר פסיעה אל בחינת האי  
שעתא דבי רעוא, רצון העליון, במוחך ובלבך אף  

ולפנים   בחושי גופך... משתוקקת נפשך להכנס לפני
ולבוא אל המקום אשר שם האלקים, אחזתיו ולא  

 האדמו"ר מפיאסצנה זצ"ל, הכשרת האברכים פ"ד()". ארפנו
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת

 


