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 1פתיחה

, ונחלקו  מכריעה לקידושין, פאה, צדקה, הפקר ובית הכסא. הגמרא לא  2דנה האם יש יד ( ז.-ו:)  נדריםהגמרא ב

 הראשונים איך פוסקים הלכה למעשה. 

. וכן לגבי יד לבית הכסא  3לגבי יד לקידושין מסכימים כל הפוסקים שהולכים לחומרא ונחשב קידושין )מספק(

 דרבנן.  אמסכימים כולם שהולכים לקולא שהוי ספיק 

פוסק שיד לפאה    )מתנות עניים ב, יג( לגבי יד לפאה ויד לצדקה אנחנו מוצאים שהראשונים נחלקו בדבר: הרמב"ם  

 . שבצדקה ופאה הולכים לחומרא  יםפוסקוהמאירי  פוסק שהוי יד, וכך גם הרשב"א    )שם ח, ב( הוי יד וכן בצדקה  

לספק  מתייחסים  לא  יוסף  והנימוקי  הרא"ש  הריטב"א,  הרמב"ן,  פוסקים   הרי"ף,  צדקה  לגבי  ורק  בפאה 

 שמחמירים והוי יד. 

 . שבפאה וצדקה הולכים לקולא ולא הוי ידהפוך מכל הראשונים,  פוסק בסוגיא הר"ן לעומת זאת 

 במה נחלקו? 

, הרשב"א והרא"ש כותבים שזה איסורא דאורייתא  יהמאיר   . מחלוקת הראשונים תלויה בהגדרת הספק בגמרא

הרמב"ן הריטב"א ונימוקי יוסף מוסיפים שזה תיקו דאיסורא לחומרא, כלומר יש כאן ספק    . ולכן מחמירים

כותב שפאה וצדקה זה ספק ממוני ולא איסורי ולכן פוסקים לקולא  ו  חולקאיסורא והולכים לחומרא. הר"ן  

הוי  , והוא מקשה על שאר הראשונים איך הם סוברים שצדקה  המוציא מחבירו עליו הראיה(  –)של הנתבע  

 . יסורא ולא דממונאאספיקא ד

 

 
בספרי   1 לימודי  בדרך  שפגשתי  וחילוקים  סברות  ישנם  במאמר  אורבך.  איתמר  הרב  של  השלמה  לרפואתו  המאמר 

לכתוב את המאמר נשכח ממני מי בעל השמועה ולכן גם דבר שנכתב ללא מקור אינו תמיד  האחרונים אולם כאשר ישבתי  
 שלי. 

 כגון שאמר על מטבע אחת שהיא לצדקה ועל מטבע נוספת אמר 'וזו'. והספק הוא  הכוונה ביד לדיבור שאינו מושלם,   2
 להחיל קידושין, פאה, צדקה, הפקר ובית הכסא. דיבור כזה האם יש בכוח

כך פוסק הרמב"ם )אישות ד, ב( והרשב"א )נדרים ו: ד"ה יש יד לפאה( והמאירי )נדרים ו: ד"ה נסתפקו בסוגיא( והר"ן    3
 )נדרים ז. ד"ה ולעניין הלכה(.



 איסור או ממון:  -צדקה

ויש להבין מדוע רוב הראשונים מבינים שיד לפאה ויד לצדקה זה ספק איסורי ואילו הר"ן מבין שזה ספק  

 ממוני?

או  ,נחשב ספק איסורא צריך להקדים ולשאול האם כוונתם של הראשונים שכל ספק בצדקהכדי להבין זאת  

 בסוג ההתחייבות בצדקה. שזה תלוי 

לגבי שכיב מרע שדינו שאם חילק את כל   קמח:(   "ב ב)   גמראניתן לכאורה לפשוט את השאלה מספק המופיע ב

האם הוא  ,, מה הדין כאשר הקדיש את כל נכסיו או הפקיר או חילק לצדקהיכול לחזור בונכסיו ועמד מחוליו  

א יכול לחזור בו או שדווקא אם ימות וכמו מתנה רגילה יכול לחזור גמר בלבו גם אם לא ימות לחלקם ואז ל

 בו, ונשארת בתיקו. 

זה ספק ממונא  מסתפקים האם  )ב"ב קמח:(  הריטב"א הרשב"א ופוסק שיכול לחזור בו.  )זכיה ומתנה ט, יט( הרמב"ם 

 או ספק איסורא. 

 .4רואים שלא הבינו שכל ספק בצדקה הוי ספק איסורא 

   :ממונא והולכים לקולאד א קילהכריע שספק צדקה הוי ספ  הרשב"א בשני מקומות פסק "ת בשו

כותב    התנאי לא התקיים,ומת ובנו טוען שעל תנאי  לגבי מקרה שאדם הקדיש את נכסיו    )סימן תרכו( בחלק א'  

 הרשב"א:  

בו להקל אצל היורש, לפי שהממון בחזקת בעליו והיורשים כבעלים דממילא הם יורשין,   מסתברא שהולכין"

ואף על פי שזה ספק וזה לא הקדיש אלא בתנאי והעניים שאומרים שנתקיים התנאי עליהם להביא ראיה...  

ו  הקדש אין אומרים בזה ספקא דאיסורא לחומרא, חדא דהקדש עניים ממון בעלמא הוא ואמרינן להו איית 

... ועוד דבין בהקדש עניים בין בהקדש בדק הבית אינו הקדש דכל שהוא ספק בתחלתו אם חל  ראיה ושקולו

אם לאו ויש חזקת ממון כנגדו אמרינן אוקי ממונא בחזקת מאריה, דאמרינן בפרק מי שמת )ב"ב קמח:( בענין  

התם להקל... ואפילו לדברי  שכיב מרע שעמד שחוזר במתנתו איבעיא להו הקדיש כל נכסיו מהו... ותיקו ד

מסופקים   שאנו  אלא  בודאי  הקדש  שהקדש  הוא  דהתם  לקולא,  דהכא  מסתברא  לחומרא  שם  שפוסק  מי 

 ". 5לכשיעמוד אם חוזר בו אם לאו, אבל כאן במסופק אם חל ההקדש כלל מספק אין מוציאין ממון מיד בעליו 

מנכסיו לבית הכנסת ובגלל אורך חוליו רוצה  נשאל על שכיב מרע שהקדיש בצואתו חלק    )סימן רצה( ובחלק ג'  

לפחות מהקדשו האם יכול, והרשב"א מדמה זאת לספק )לעיל( בשכיב מרע שהקדיש ועמד מחוליו, ובהתחלה 

 כותב שהוי ספק איסורא אולם בסוף פוסק להקל כמו מי שאמר שהוי ספיקא דממונא. 

בפירוש   שהרשב"א  מרואים  מבתשובות  ספק  הוי  צדקה  שספק  ראינו סובר  גם  וכך  איסורא,  ולא  מונא 

 איסורא. ד א)לעיל( שהסתפק ולא היה לו פשוט שזה ספיקשהרמב"ם כותב וכן משמע מהריטב"א 

 

 ספיקא דאיסורא  - יד לצדקה

 איסורא? ד אשהוי ספיק הראשונים סוברים  6ויש להבין אם כך מדוע בספק האם יש יד לצדקה 

 
 להבנה במה הסתפקו הרשב"א והריטב"א עיין בהערה הבאה.  4
שבשכיב מרע מה שהקדיש כבר קדוש והשאלה האם   מכךזה איסורא או ממונא נובע  מהרשב"א משמע שהספק האם    5

אולם כאשר יש ספק האם בכלל זה קדוש ברור שהוי ספיקא דממונא   ,יכול לחזור בו )כלומר האם יש יכולת לבטל הקדש(
 בלבד. 

ב גם את יד לפאה ורק מצוות פאה הינה סוג של צדקה, לכן במאמר יש התייחסות בעיקר ליד לצדקה הכוללת לרו 6
 כאשר ישנם הבדלים יש התייחסות נפרדת לפאה.



  ,שהוי ספק איסורא ולחומרא  עילשהבאנו להשכיב מרע  המקרה של  פוסק לעניין    )בבא בתרא רמז תריח( המרדכי  

שלפני מותה אמרה שהיא  לגבי שאלה שנשאל על אלמנה    )רמז תרכד ותרכה( ראב"ן. בהמשך  הוכותב שכך פסק  

 :  מתבארים דבריו, וזה לשונוהוא את כל רכושה,  חנותנת להקדש סכום מסוים ולמחר אמרה לאחיה שייק

"וא"ת הא מיבעיא לן לעיל שכיב מרע שהקדיש נכסיו ועמד מהו... וקי"ל כל תיקו דאיסורא לחומרא וא"כ  

י"ל דלא קשיא   .בנדון זה מספיקא לא יתן ליורשים אלא להקדש דמספקא לן גבי הקדש אי בר מהדר הוא

ולא פירש בהדיא אחר מיתה  , מידי בלא שיור בסתם  נכסיו  כל  בהקדיש  א..דהתם מיירי  בל הכא פירשה  . 

ניתנה להקדש אלא לאחר מיתה. ואין לומר דנחיבה )=נחייב אותה( לתת מממונה כך  בהדיא לאחר מיתה דלא  

דאין בלשון זה לשון נדר שהרי אמרה רק תתנו לאחר מותי ולא נתנה    ,מטעם נדרוכך לנרות וכוס של קידוש  

ולקייםכלום מן    ,... אבל גבי שכיב מרע בעידנא דהויא לנדריה למיחל  ונעשה חופשי  אותה שעה כבר מת 

ותדע דגבי ש"מ שהקדיש כל נכסיו בסתם ואמר הרי הן מוקדשין לשמים הוכחתי מפרק מי שמת וכן  המצות,  

משמע מלשון הרשב"ם שכתב לעיל שאם אמר הרי הן מוקדשין לאחר מותי דבר מיהדר הוא ולא אמר נעשה 

 ". נדר

הוי  ועמד  ולא אמר אחרי מותי  מרע הקדיש או נתן לצדקה כל נכסיו    עולה מדברי המרדכי שבמקרה ששכיב

שיהיו להקדש רק אחרי   בהדיא  שיש כאן נדר שנדר לתת כל נכסיו לצדקה כל עוד לא פירש  ,ספיקא דאיסורא

 רק אם ימות או גם אם לא ימות.  להקדש  והספק הוא האם נדר  ,מותו

עולים   תרכו( קנה אחד עם דברי הרשב"א בתשובה  בודברים אלו  סימן  של שכיב מרע    )ח"א  שבמקרה  שאמר 

, כלומר שהקדיש מחיים ולא אמר שרק אחרי מיתתו הנכסים כבר שייכים להקדש והשאלה האם יכול לחזור בו

 יהיו של ההקדש ולכן יש ספק בנדרו והוי איסורא. 

מסתפקים האם בלשון שלו יש נדר או לא וממילא  מובן שגם במקרה של יד לצדקה יש נדר, שאנחנו  לפי זה  

איסורא ובספק  ד  אהוי ספק איסורא והולכים לחומרא, ומובן למה רוב הראשונים פסקו ביד לצדקה שהוי ספיק 

 ממונא, שהנדר הוא שהופך את הספק מספיקא דממונא לספיקא דאיסורא. ד אצדקה רגיל אמרו שהוי ספיק 

נתנאל הקרבן  כותב  גם  שאמ  ,וכך  משום  שמה  ולחומרא  דאיסורא  ספיקא  שהוי  לצדקה  ביד  הראשונים  רו 

 . 7שצריך לקיים את מוצא שפתיו 

כאשר אומר שערוגה זאת פאה מלבד חלות שם פאה שיש על הערוגה )שחלות צריך לבאר שולכן גם בפאה  

בנדר לעזוב רו אלא בעצם זה שמשאיר חלק מהשדה לא קצור(, קיבל על עצמו  וזאת יכולה לחול גם בלי דיב

 . 8את ערוגה זאת לעניים ולכן כאשר אמר בצורה של 'יד' הוי ספיקא דאיסורא משום ספק הנדר שבדבר 

 

 קושיות הר"ן 

לפי זה צריך לעיין האם הקושיות שהר"ן הקשה על הראשונים שאמרו שיד לצדקה הוי ספיקא דאיסורא עדיין  

 קשות. 

בחולין   מהגמרא  הקשה  התש  )קלד.( הר"ן  קושיות,  משנה י  בין  סתירה  מביאה  שם  שהגמרא  היא  ראשונה 

לבין דין שספק לקט הולכים לחומרא וצריך    ,שאומרת שספק מתנות כהונה פטור ומשמע שספיקא לקולא

לתת לעניים )ונלמד מהפסוק "עני ורש הצדיקו"(, ומתרצת הגמרא שלא קשה שהרי במתנות כהונה יש חזקת  

 חיוב. פטור ואילו לגבי מתנות עניים יש חזקת 

 
 וכעין זה כתבו גם המהרי"ט )ח"ב חו"מ סימן קכד(, מחנה אפרים, רעק"א, החתם סופר ועוד.  7
 כך מבואר בחידושי ר"ש שקופ.  8



מדוע הגמרא לא    ,ומקשה הר"ן אם צדקה ופאה )מתנות עניים( זה ספיקא דאיסורא כמו שהראשונים כתבו

מתרצת שמתנות כהונה זה ספיקא דממונא והולכים לקולא ואילו מתנות עניים זה ספיקא דאיסורא והולכים  

 לחומרא?! משמע שמתנות עניים זה גם ספיקא דממונא. 

ספק חלה הולכים לחומרא לגבי הדין  ב ביא שהגמרא שם מקשה בהמשך מדין שהר"ן מעצים את הקושי ומ

הגמרא שחלה זה ספיקא דאיסורא ואילו מתנות ומתרצת    מתנות כהונה )זרוע לחיים וקיבה( הולכים לקולאשב

לא תירצנו כך שמתנות עניים זה ספיקא דאיסורא?!  כן כהונה זה ספיקא דממונא, ואם כך מדוע בקושיא לפני 

 . מוכח שהוי ספיקא דממונא

שגם הראשונים שאמרו שביד לצדקה הוי ספיקא דאיסורא יודו שבלקט    ,אולם ע"פ דברנו לעיל לא קשה מידי

הקושיות    שתיחשש של נדר אלא נטו ספק של צדקה הוי ספיקא דממונא, וכך    שוםלא דיבר כלל ואין    האדםש

 של הר"ן לא קשות כלל. 

שנחתומין לא צריכים    )ב, ד( שמביאה משנה בהלכות דמאי    )ח:( מהגמרא ביומא    אולם הר"ן מקשה קושיא נוספת 

כן  בשלמא תרומה גדולה אינם צריכים שהגמרא שאומרת  להפריש מתבואה דמאי אלא תרומת מעשר וחלה,  

  ,כל עמי הארצות מפרישים אותה, ומעשר ראשון ומעשר עני אינם צריכים לתת שהמוציא מחבירו עליו הראיה

והגמרא דנה בזה. מקשה הר"ן שרואים שהגמרא מתייחסת למעשר עני כספק ממונא    ?אבל מה עם מעשר שני

 ולא כספיקא דאיסורא. 

שספק צדקה נחשב ספק איסורא כאשר יש ספק האם  כן  להסביר כמו שהסברנו לפני  וכאן לא שייך לכאורה  

שהם  הדין הוא  נדר לצדקה או לא אבל כאשר נולד ספק ללא התחייבות שלו הוי ספק ממונא, שבנחתומין  

, והרי יש כאן התחייבות שלהם שאמרו שפירות אלו 9מפרישים את המעשר עני ורק לא נותנים אותו לעניים 

מעשר עני ומדוע שלא יהיה ספק איסורא כמו שאמרנו ביד לצדקה?! ולכאורה משמע שכל ספק צדקה הוי  

 . ספיקא דממונא

ונראה לחלק שיש הבדל מהותי בין יד לצדקה ובין הפרשת מעשר עני ע"י הנחתומין, ביד לצדקה יש לנו ספק  

לתת את המטבע הזה לעניים ואז יש כאן נדר או שלא התכוון לתת ואז אין כאן נדר, ואילו   האם האדם התכוון

שהרי הם יודעים שאינם חייבים לתת אותו וכל   ,בנחתומין ברור שלא התכוונו לתת את המעשר עני לעניים

היה    אבל לא  ,מה שקראו לפירות אלו מעשר עני הוי קריאת שם בעלמא כדי ששאר הפירות לא יהיו טבל

בכוונתם לתת אותו לעניים וממילא מעולם לא נדרו שום נדר, ולכן זה רק ספיקא דממונא גם אליבא דרוב 

 הראשונים. 

 

 שיטת הר"ן 

מדוע אם כן סובר הר"ן שיד לצדקה  ועד כאן ביארנו שבצדקה יש נדר ולכן הוי ביד לצדקה ספיקא דאיסורא, 

 הוי ספיקא דממונא ולא דאיסורא?

או שהוא   ,או שהר"ן חולק על שאר הראשונים בהגדרת ספיקא דאיסורא  -  סביר בשני אופניםלכאורה ניתן לה

 חולק עליהם בהגדרת הנדר בצדקה. 

 
 רש"י )ד"ה המוציא מחבירו(. כך כותב שם 9



אולם מהספק    ,ר"ן כל ספק שיש בו צד ממוני הוי ספיקא דממונא ולא דאיסוראההיה אפשר לומר שאליבא ד

  ,רואים לא כך  מרות שיש בזה צד ממוני שהר"ן עצמו הביא מהגמרא בחולין שהולכים בה לחומרא ל  של חלה 

 . 10יש צד ממוני הגמרא קוראת לזה ספיקא דאיסוראש למרותש

שהר"ן והראשונים נחלקו האם האמירה שמטבע זו לצדקה היא מקנה אותה לעניים או   11יש שרצו להסביר 

לא. שהראשונים סוברים שאין האמירה מקנה את המטבע לעניים ולכן קיום הנדר מתרחש רק בשעת נתינת  

ולכן    ,ואילו הר"ן סובר שאמירה בלבד מספיקה להקנות לעניים ובזה מתקיים נדרו  ,המטבע בפועל לעניים

 שר יש ספק הספק הוא לא על הנדר אלא האם המטבע שייך לעניים או לא. כא

 :  )בבא קמא לו:( אולם נראה שאין זה יכול להסביר את כל הראשונים שאיתא בגמרא 

, נתביה לעניים. הדר אמר ליה: נתביה ניהלי, איזיל  אמר ליה ההוא גברא: הואיל ופלגא דזוזא הוא לא בעינא"

 ".ואברי ביה נפשאי. א"ל רב יוסף: כבר זכו ביה עניים; ואף על גב דליכא עניים הכא, אנן יד עניים אנן 

לחזור בו   לותוספות שם מעירים מדוע היה צריך רב יוסף לומר שהוא יד עניים הרי בכל מקרה לא היה יכו

לכן נצרך רב  וומתרצים שזה כמו הקדש שאין אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם    ,'זו צדקה  –מדין 'בפיך  

 ה שהוא יד עניים. זיוסף ל

 ". מידי דאיתיה ברשותיה ואמר הרי הוא לעניים כבר זכו ביה עניי ולא מצי למהדר ביהוהרי"ף כותב ש"

במקרה סוברים שכאשר המטבע נמצא אצל האדם ואומר עליו שהוא לצדקה כמו    תוספות והרי"ףהרואים ש

"(, המטבע נהיה שייך לעניים כמו שכאשר אדם מקדיש  דאמר הדין זוזא לצדקה והדיןהמופיע בגמרא אצלנו )"

 חפץ הוא נהיה שייך להקדש. 

ולא ניתן לומר   ,ייםרואים שהרי"ף שפסק שבצדקה הולכים לחומרא והוי יד פסק שאמירה לחוד מקנה לענ

 שבזה חולק על הר"ן. 

כן   לצדקה  על  מטבע  נודר  אדם  כאשר  האם  בצדקה,  הנדר  בגדר  והר"ן  הראשונים  שנחלקו  לומר  נראה 

וכל עוד שלא נתן אותו בפועל לידו של    ,)שהמטבע לפניו ואומר 'מטבע זה לצדקה'( הוא נדר לתת אותו לעניים

ר מטבע זה לצדקה הנדר הוא שהמטבע יהיה שייך לעניים ובזה או שכאשר אדם נוד  ,עני לא קיים את נדרו

 ורק יש עליו חובה לתת אותו לעניים מדין ממון העניים.  12התקיים נדרו

אלא האם בכך מסתיים נדרו או שהנדר כולל גם להביא את המטבע    ,לא האם המטבע נהיה שייך לעניים  ,כלומר 

 לעני בפועל. 

נ אדם  שכאשר  סוברים  הראשונים  של  רוב  לידיהם  הצדקה  את  להביא  התחייבות  כולל  נדרו  לצדקה  ודר 

העניים וכל עוד לא הגיע לידיהם לא קיים את נדרו, ולכן ביד לצדקה הוי ספיקא דאיסורא שיש חשש שיעבור 

 על נדרו. 

נדרו ובזה מתקיים  של העניים  נדרו מחיל על המטבע את הבעלות  נודר לצדקה   ,הר"ן סובר שכאשר אדם 

ספיקא   הוי  לצדקה  ביד  ולכן  ממון העניים,  מדין  אלא  נדרו  קיום  מדין  אינו  לעניים  יגיע  שהמטבע  והצורך 

ורק יש כאן ספק ממוני האם  שהמטבע שייך לעניים או שלא    אודממונא שאין חשש שלא יקיים את נדרו שהרי  

 המטבע שייך לעניים. 

 
 יסורא אפשר לעיין בשערי יושר שער ה. להרחבה על ההגדרה של ספיקא דממונא וספיקא דא 10
 . )הוא רוצה להסביר זאת רק בשיטת הרשב"א( המחנה אפרים 11
 אחרי כתבי זאת ראיתי בנתיבות שכותב זאת במפורש )סימן ר"נ סק"ד( אך באופן כללי ולא רק בשיטת הר"ן.  12



על מטבע ספציפי שהוא של צדקה הוא מתחייב  ורק כאשר אדם אומר שיתן סכום מסויים לצדקה ולא אומר  

 לעניים.  ובנדר לתת

 :  )סימן א( וכך כותב הר"ן בתשובות 

  לצדקה  מאתים   או  מנה   ומקדישין   נודרים   שהם  עכשיו   אדם  בני   שמקדישין  הקדשות  של   וקיומן  דרכן  ומיהו "

 שהאומר]   נדבה  כעין  או  נדר  כעין  אם  ,דרכים  משני  אחד  על  חל  שהוא  צדקה   זו  בפיך  מטעם  אלא  אינו  ת"לת  או

  לצדקה   סלע  אתן  האומר  וכן,  כמסירה  שאמירתה[  נדבה   כדין  ממש  סלע  באותו  עניים  בה  זכו  לצדקה  זו  סלע

 שנדר".  ממון באותו  עדיין  הקדש שזכה לא,  נדרו  להשלים  חייב שהוא  עלי הרי ואומר נודר כדין ליתנה חייב

 

 ראשונה  נפק"מ

אדם נודר לתת מטבע לצדקה )לא  במקרה בו  מחלוקת הראשונים היא  ל  מביאור זה  נפק"מ ראשונה שיוצאת

 מטבע מסוים(, האם כאשר הפריש מטבע לעניים קיים את נדרו. 

 : כותב ח, א( מתנות עניים ) הרמב"ם 

או הרי סלע זו צדקה חייב ליתנה לעניים    ,הצדקה הרי היא בכלל הנדרים. לפיכך האומר הרי עלי סלע לצדקה "

אין שם עניים מפריש ומניח עד שימצא  ואם איחר עבר בבל תאחר שהרי בידו ליתן מיד ועניים מצויין הן.    ,מיד

 ". . ואם התנה שלא יתן עד שימצא עני אינו צריך להפרישעניים

 . ולא צריך תנאי לתת חיובמקשה עליו שאם אין שם עניים אין בכלל  )יורה דעה רנז, ג( והטור 

 האם ההפרשה של המטבע לצדקה היא קיום הנדר או רק הנתינה בפועל לעניים.  ,ונראה שבזה נחלקו

הראשונים הסוברים שביד לצדקה הולכים לחומרא יסברו כמו הטור, שהמצווה זה לתת לעניים בפועל. ואילו  

 .13יים שבזה מקיים את נדרוהר"ן יסבור כמו הרמב"ם שיש עניין להפריש את המטבע גם שאין ענ

אולם אם כך יוצא שהרמב"ם והר"ן סוברים שניהם שקיום הנדר מתרחש בשעת האמירה ולא בנתינה בפועל  

 ואם כך מדוע פסק הרמב"ם ביד לצדקה ויד לפאה לחומרא? ,לידי העניים

תמצא לומר בגמרא. וניתן לתרץ זאת ע"פ הכלל שמביא הר"ן ששיטת הרמב"ם היא לפסוק תמיד כמו האם  

ולכן ביד לצדקה פסק שיש יד שהרי הגמרא בהמשך אומרת לגבי יד להפקר שהספק הוא אם תמצא לומר 

מדוע הרמב"ם פסק שיש יד    ךואם כ  ,'אם תמצא לומר'לגבי פאה הגמרא לא כותבת  ש  אאל  . שיש יד לצדקה

 לפאה?

לצדקה שמופיע אחרי הספק האם יש יד  או שהרמב"ם הבין שהספק האם יש יד  - ניתן להסביר בשני אופנים

או שאם פסקנו שיש יד לצדקה ממילא פאה    ,שיטה שהר"ן מביא(הלפאה הוא על דרך 'אם תמצא לומר' )כמו  

 . 14שהיא סוג של צדקה גם בה יהיה יד 

 

 נפק"מ שניה 

 
 סובר כמו הרמב"ם. והבית יוסף )יורה דעה רנז, ג( כותב שהר"ן 13
 זאת ראיתי שכך כתב הקרן אורה בפשיטות אליבא דהרמב"ם. כותביאחרי  14



 15יחלעובר בבל    לא נותנו אומר 'מטבע זה לצדקה' ו  אדם   האם כאשר נפק"מ נוספת שתהיה בין הראשונים היא  

שהרי קיים כבר את נדרו והמטבע שייך לעניים ורק כאשר אמר שיתן    יחלאו לא. אליבא דהר"ן לא יעבור בבל  

, ואילו אליבא דרוב הראשונים גם כאשר אמר 'מטבע זה לצדקה' יש עליו  יחל  סכום לצדקה יש לו לאו דבל 

 . יחללאו דבל 

 : )ו.( ה גמרא מפורשת בראש השנה ולכאורה ז

  , ועשית אזהרה לב''ד שיעשוך , תשמור זו מצות לא תעשה ,כד{ זו מצות עשה-}דברים כג ת''ר מוצא שפתיך"

אשר דברת אלו קדשי    ,נדבה כמשמעו  ,לה' אלהיך אלו חטאות ואשמות עולות ושלמים  ,כאשר נדרת זה נדר

 ". בפיך זו צדקה ,בדק הבית

אם כך לכאורה יהיה    ,מכלילה את צדקה בתוך הפסוק של נדרים ולומדת שעוברים בבל תאחר בצדקה  הגמרא

 שבצדקה זה יהיה שונה? , ולמה שיהיה הו"אבל יחל השייך בנדריםל דין שאת הבצדקה גם  

זו צדקה.   –בפיך  ש  מהפסוק "נדבה אשר דברת בפיך"  הלמד  הגמרא16נראה שזה נובע מהגדרת נדרי צדקה.  

בעצם דין חדש ועצמאי של יכולת התחייבות זו צדקה' למדנו    – ויש להתבונן האם כשלמדנו מהפסוק 'בפיך  

"כי תדור נדר...מוצא שפתיך תשמור...כאשר    –או שאנו נמצאים עדיין בחלק ממכלול פרשת נדרים    ,בצדקה

 קה מהוים חלק בלתי נפרד מדיני נדרים. נדרת בפיך", וממילא נדרי צד

 הר"ן בפתיחה למסכת מחלק בין נדרי הקדש לנדרי איסר וזה לשונו:  

ענינים " משני  באחד  הוא  יכול    ,נדר  אינו  זה  ובענין  למזבח  או  הבית  לבדק  מקדיש  שהוא  הקדש  נדרי  אם 

דברים המותרים ובענין    או נדרי איסור שאסר על עצמו  ,להקדיש אלא מה שהוא שלו ואיסורו כולל כל אדם 

 ". זה יכול לאסור אפילו נכסי חבירו עליו ואין איסורו שוה לכל 

 הר"ן לא מזכיר כלל את נדרי צדקה. 

הריטב"א בפתיחה למסכת מחלק כעין החילוק שכתב הר"ן בין נדרי הקדש לנדרי איסר, אלא שמוסיף וכולל 

 בתוך נדרי הקדש את נדרי הצדקה: 

אחד נדרי הקדשות והוא כל שמקבל עליו לתת דבר לגבוה הן קדשי מזבח הן קדשו  "פי' שני עניני נדרים, ה

וזהו שאמרו הכתוב מוצא שפתיך    ,או הנודר המקבל עליו לעשות שום דבר מצוה  וכן הנודר לצדקהבדק הבית  

תשמור ועשית כאשר נדרת לה"א נדבה אשר נדרת בפיך וכתיב קמיה כי תדור נדר להשם לא תאחר לשלמו  

 ודרשינן בפ"ק דר"ה לקדשי גבוה וצדקה". 

שהגמרא   )דף ח.( בריש המסכת, וכן משמע גם מהרא"ש לגבי האומר אשכים ואשנה    הנימוקי יוסףגם  וכן נקט  

"לאו היינו נדר ממש דלא מיקרי נדר אלא שמתפיס בדבר הנדור, אלא מחשבינן ליה    ה נדר גדול:קוראת לז

צדקהכאילו   דר"ה    נדר  בפ"ק  צדקה  )ו.( דאמרינן  זו  אלא  "בפיך  לנדר  הכוונה  שאין  ביאר  שם  הר"ן  ואילו   .

בועה קאמרת לשבועה וזה לשונו: "שהרי נדר שהוא מתסר חפצא אנפשיה ליתיה לעולם באעשה אלא וודאי ש

כדאשכחן בדוכתי טובא דקרי לשבועה נדר..", בשונה מהרא"ש הר"ן עדיף לקרוא לזה שבועה ולא נדר של  

 צדקה שסובר שאין כזה דבר נדר של צדקה. 

כוללים נדרי צדקה )ומצוה(, דין בפיך   נםשנדרי הקדש כוללים אך ורק הקדש ממש ואי א"כ נראה שהר"ן למד  

 י ואינו מדיני נדרים. זו צדקה מהווה חידוש עצמא 

 
של נדרים לגבי בל תאחר. וגם אליבא שצדקה כלולה בפסוק    (ר"ה ו.)יש לימוד בגמרא  כן  בבל תאחר עובר לכו"ע ש  15

שקיום הנדר התקיים בשעת הפרשת המטבע שייך בל תאחר כמו ששייך בחטאות ואשמות שאדם מתחייב גם בלי    דהר"ן
 שדיבר בכלל וגם עליהם עובר בבל תאחר. 

 בקטע זה נעזרתי במאמרו של אליהו יעקבסון בחוברת מבית מדרשינו של הסבב הקודם.  16



וחלק   הקדש  נדרי  של  הרחבה  הינו  צדקה  נדרי  שדין  למדו  יוסף  והנימוקי  הריטב"א  הרא"ש,  זאת  לעומת 

 הכללית, ולכן דיניהם יהיו מקבילים.  מפרשת נדרים

 

 שיטת השו"ע 

 אותם לצדקה". מי שיש בידו מעות והוא מסופק אם הם של צדקה חייב ליתן : "פוסק )יורה דעה רנט, ה( השו"ע 

ואיך    וזה נגד כל מה שאמרנו שספק צדקה הוי ספיקא דממונא.   השו"ע פוסק לחומרא גם בספק צדקה רגיל,

 כל הראיות שהר"ן הביא שצדקה הוי ספיקא דממונא?! עם  תדר הוא יס

 שכותב וז"ל:    )בבא בתרא תרנט( באר הגולה כותב שהמקור לדברי השו"ע הוא במרדכי 

רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יוחנן דאמר קרא עני ורש הצדיקו    ?שספק לקט לקט  "ובירושלמי אמר מנין

יש לו ללמוד מכאן דהוא הדין ספק    ,והואיל דנפקא לן דספק לקט לקט וכן פאה ושכחה  ,הצדיקהו במתנותיו

צדקה צדקה דכולהו מתנות עניים...הלכך אומר אני המחבר מי שיש בידו מעות ומספקא ליה אם הם של  

 ה או לאו חייב ליתן אותם לצדקה".צדק

בסוגיא שהזכרנו לעיל )ממנה מוכיח הר"ן   )חולין קלד.( הדין שנלמד מהפסוק "עני ורש הצדיקו" מופיע גם בבלי 

" קל:  בשינוי  דממונא(  ספיקא  הוי  עניים  הצדיקושמתנות  ורש  עני  דכתיב  מאי  לקיש  בן  ר''ש  מאי    ,דאמר 

 ". אלא צדק משלך ותן לו ,והא כתיב ודל לא תהדר בריבו ,אילימא בדינים  ?הצדיקו

הלימוד הזה, והוצרכו לומר ביד לצדקה שהוי  מאם כך יש תמיהה גדולה על כל שאר הראשונים שהתעלמו  

ועוד שראינו שבספק רגיל בצדקה פסקו לקולא והרי הגמרא למדה מהפסוק    ,ספיקא דאיסורא ולכן מחמירים

 .17צריך לתת לעניים  שבספק צדקה 

ובמיוחד קשה על הר"ן שאמר שכל ספק בצדקה הולכים לקולא בגלל שהוי ספיקא דממונא ומה יעשה עם  

 הלימוד?

צדק משלך ותתן לו' הוא רק שיש חזקת    –שם חולק וסובר שהלימוד של 'עני ורש הצדיקו  הגר"א על השו"ע 

, אולם איך זה יסתדר רו כמו הגר"אישהם יסב  וניםחיוב ולא בכל ספק. לפי זה באמת לא יהיה קשה על הראש

סתדר עם כל השו"ע י   איך   ,ועוד  ?שאין חזקת חיוב הולכים לחומראכעם דברי המרדכי שפסק בפשיטות שגם  

 הראיות שהולכים בספק צדקה לקולא?

פוסק לגבי שכיב מרע "ואם הקדיש כל    )רנ, ג( כדי לענות על כל זה נעצים את הקושי, השו"ע בחושן משפט  

 אם עמד נתבטל הכל כדין נותן מתנה".  ,נכסיו ולא שייר כלום או הפקירם או חלקם לעניים

ולכים  הקושי העולה מפסיקה זו הוא כפול, ביורה דעה משמע שפוסק שספק צדקה הוי ספיקא דאיסורא וה

)בבא  לחומרא וזה נגד כל הראיות שהר"ן הביא ונגד כל דברי הראשונים שראינו. וכאן בשכיב מרע שהגמרא  

זה לכאורה ו ,נשארת בתיקו האם יכול לחזור בו מהקדשו או לא פוסק השו"ע לקולא שיכול לחזור  בתרא קמח:( 

 .חומראנגד מה שפסק שבצדקה הולכים ל

ד מהפסוק "עני ורש הצדיקו" שצדק משלך ותן לו שייך רק כאשר הספק  על כן נראה שיש להסביר שהלימו

אבל כאשר הספק הוא חיצוני ורק כתוצאה ממנו   ,או לא   הוא בעצם הכסף )או התבואה( האם הוא שייך לעניים 

נפק"מ לעניים לא שייך לומר שהפסוק בא ללמדנו שנלך לטובת העניים  הרי הספק בכלל לא קשור ש  ,יש 

 אליהם. 
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שר האדם מסתפק האם הכסף שבידו שייך לצדקה או לא הספק הוא בעצם הדבר ולכן שייך שם "עני  לכן כא

אולם כאשר הספק הוא האם השכיב מרע יכול לחזור בו או לא אין הספק קשור לעניים ולכן    ,ורש הצדיקו"

 לא שייך שם "עני ורש הצדיקו". 

האם הכסף שייך לעניים או לא אלא שהספק    אינו  לפי זה מובן שגם בספק של יד לצדקה ויד לפאה היות והספק

לא  או  לצדקה  יד  יש  האם  לעניים  ,הוא  שייך  הכסף  האם  השאלה  נובעת  ורש    ,וממילא  "עני  שם  שייך  לא 

 כל הראשונים התעלמו מהלימוד הזה. ניתן להסביר למה הצדיקו" ולכן 

מוזכר כאשר    ואינווניתן לראות שהלימוד הזה מופיע רק כאשר יש ספק ישיר האם הממון שייך לעניים או לא,  

 עצם הספק הוא בדבר אחר ויש רק נפק"מ לעניים. 

 :)מתנות עניים ב, יג( , הרמב"ם פוסק במקרה של יד לפאה שהוי פאה וזה לשונו  וכך ניתן לראות מפסיקת הרמב"ם

 ". או שאמר הרי זו פאה וזו הרי שתיהן פאהיש פאה ואמר הרי זו פאה וגם זו וכן בעל השדה שהפר "

 ולגבי לקט הוא פוסק שני מקומות שספק לקט לקט: 

מפני שאין אנו    ...לקט שנפל לארץ ולא לקטוהו עניים ובא בעל השדה והגדיש את הקציר שלו על הארץ"

מתנות  " )שנאמר תעזוב הנח לפניהם משלך   םוספק מתנות עניים לעניייודעים אי זו היא מהם שהיתה לקט  

 עניים ד, ו(.

 :)שם ד, ט(  ובהמשך

הנמלים." בחורי  הנמצאים  שעברה  .זרעים  משנה  זה  הרי  אומרים  אין  שחור  שנמצא  ואע''פ  הלקט .  שספק 

 ."לקט

הרמב"ם לגבי יד לפאה פוסק בפשיטות שהוי פאה למרות שזה בגמרא נשאר בספק ואילו בלקט שזה ספק  

 במציאות הוא משתמש בכלל שספק לקט לקט. 

מביא את תשובת הרשב"א הנזכרת לעיל לגבי שכיב   )יורה דעה רנט, ד( ראיה נוספת להסבר זה היא שהבית יוסף 

מרע שהקדיש חלק מנכסיו ומתוך אורך חוליו רוצה לחזור בו, ושם הרשב"א כותב שפוסקים לקולא כתיקו  

 לום ונראה שמסכים לדבריו. דממונא, והבית יוסף לא מעיר עליו כ

 

 סיכום 

הספק   את  להגדיר  ראשונים איך  מחלוקת  שישנה  הראינו  ולצדקהשל  לפאה  יד  יש  האם הוא   ,גמרא האם 

ספיקא דממונא או ספיקא דאיסורא. חקרנו מה הדין בספק צדקה רגיל והגענו למסקנה שהוי ספיקא דממונא,  

ביארנו אם כך מדוע בספק האם יש יד לצדקה החשיבו את זה הראשונים כספיקא דאיסורא והסברנו שזה  

דקה הוי ספיקא  . תירצנו את הקושיות של הר"ן על הראשונים שסברו שיד לצביד לצדקה  בגלל הנדר שיש 

. ביארנו שנחלקו הר"ן ושאר הראשונים עד  בזה שהראיות של הר"ן היו ממקרים שלא היה בהם נדר  דאיסורא

מהסבר הזה של    יש נפק"מ כמה הנדר בצדקה רחב האם הוא כולל גם את הנתינה בפועל לעניים. הבאנו ש 

האם יש לאו דבל    נפק"מ נוספתהבאנו  ו   . האם בהפרשת מטבע לצדקה אדם מקיים את נדרווהיא  המחלוקת,  

, והגענו למסקנה שהר"ן והרמב"ם יחל בצדקה. הוספנו מה המקור של הר"ן לחלק בין נדרים רגילים לצדקה

שפסק בצדקה רגילה ע שלכאורה עמדה בסתירה לכל דברי הראשונים  . אח"כ ראינו את שיטת השו"מסכימים

, ביארנו צדק משלך ותתן לו'  –ימוד 'עני ורש הצדיקו  לחומרא גם שאין נדר, ראינו שהמקור שלו לכך הוא מהל

 מה הראשונים יעשו עם הלימוד הזה, ומה השו"ע יענה לדברי הראשונים. 


