
 

 

 
 
 
 
 

 

 . אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוטד. . קנין סיטומתא על ידי דבורג. . קנין סיטומתא בדבר שאין בו ממש. ב. מכירת וקנית מצות א.
 . העלה הדמים והתחרט ז. .זכות היורשים במצוה ו. .הכנסת קנין גמור או נדרמכירת מצות בבית ה. 

 .טעה הגבאי וכיבד אחר או שהקונה לא הגיע בזמן .ח
 קנית מצות מכירת וא. 
 אפיו  ,הוא  לעולם  בא  שלא  דבריכול לחזור בו, כי    ,שהעושה קנין עם מוהל שימול בנושכתב    ג)  סי   יב  (כלל  ש "הרא  ת"בשועי  

,  במכר   או  אלא  מהני  לא  דקנין  )ג(  ב"בב  כדאיתא  ,הוא  בעלמא  דברים  קניןכי    ,בו  לחזור  יכול,  בקנין  לו  והקנה,  הבן  נולד  כבר
 בעלמא  דברים  קנין,  אחת  מצוה  לעשות  לו  שהקנה,  זה  בדבר  אבל  ,החפץ  גוף  וקונה,  הנתפס  דבר  על  בתמורה  או,  במתנה  או

ממכירת הבכורה (של בכה"ג ואין להביא ראיה דמהני  ,שאפילו אם נשבע לו לא מועיל )סי שכח( ריב"שה וכתב ע"כ. ,הוא
וסי   סי רט, סי  רעח ס"ק יג(בזה בקצות  (ועי ר שלפני מתן תורה היה מועיל להקנות דבר שלא בא לעולםשפכי א יעקב ועשיו)

בדבר    כתב שאפי  )חו"מ סי ריב סע ז(   בשו"עהובא  הט"ו)    פכ"ב(מכירה    שהרמב"םאע"פ  שכתב ש  (סי רפא)ועיי"ש    ., ע"כ))שלב ס"ק ו
היינו מחמת שהוא נדר וחייב לקיים דברו    ,שלא בא לעולם שאין אדם יכול להקנות להדיוט אדם מקנה להקדש או לעניים

 על הרמב"ם דלא מהני דבר שלא בא לעולם אף להקדש.  שפסק כהחולקים  )שם(  ברמ"א, ע"כ. ועי  אע"פ שאין הקנין מועיל
מבואר שא"א להקנות זכות לעשיית מצוה כי אין בה ממש וקנין דברים הוא. ולפ"ז המבטיח סכום כסף ע"מ לקנות מצוה 

לענין גורל לאמירת ד"ה ולא מבעיא)  א סי (או"ח זכרון יוסףב הואכן ו בבית הכנסת כמו שנהגו במכירת עליות וכדו אינו קונה.
 דרכי משום ביניהם להגריל האבלים את הנהיגו הקדמונים ל"חזמ"מ  ,קנין שום שייך ולא ממון גופו איןששאע"פ  קדיש
  ., ע"כמהם הפחותין נגד  כדין זכו המרובה באות השוין שנים וכן המרובה אות לו שיש אותו כדין שזכה ודאי ,שלום

 בדבר שאין בו ממש   ב. קנין סיטומתא
 וכן פסק (עד.) בב"מדאיתא . אלא שיש מקום לדון דכיון שכך נהגו למכור מצות הוי כקנין סיטומתא די"ל דחל אף בכה"ג

 . חשיב קנין כל דבר שנהגו התגרים לקנות בו, כגון ע"י שתוקע לו כפוש(סי רא סע ב)  השו"ע
שהביא  תעג) -שבת סי תעב ( בהגהות מרדכיעי . דשמבדבר שאין בו מובאמת שנח הראשונים אם שייך קנין סיטומתא 

מהמהר"ם דמי שנדר לחבירו להיות בעל בריתו אע"ג דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מ"מ הואיל ומנהג בנ"א 
יחיאל היה אומר דאם הוא מתנה בעודה מעוברת אין בכך   שנודרים ביניהם זל"ז ומקיימין גם כאן צריך לקיים, ומיהו ר

תא דהתם בא לעולם ומועיל בה קנין וכו, אבל דבר שלא יועיל קנין מוכלום דהוי דבר שלא בא לעולם, דלא דמיא לסיט
ם שנח אם מהני סיטומתא קוד מבואר כ."כמו בדבר שלא בא לעולם לא מצינו שיועיל בו המנהג להחשיבו כקנין גמור, ע

ח"ג סי קנא  ( במהרש"ם ועי. בעשיית המצותעכ"פ קנין מועיל  שנולד דהוי דבר שלא בא לעולם, אבל אם כבר נולד לכו"ע
וע"כ  שכב ד"ה כתב עוד המ"א)(סי  בתהל"דוכ"כ  דמהני קנין סיטומתא בדבר שאין בו ממש.שפסק סי רא) ד"ה בדבר, ומשפט שלום 

(ח"א סי   יושר האמריבשם (ח"ז סי טז אות ד)  בשבט הלויועי  .קונה מדין סיטומתא כי כן נהגוקומות שמגרילים המצות מב
  .בזה זה"ז יקנה והניח בצ"עתא במומצדד דאולי מדין סטש נו)

 דבור על ידי ג. קנין סיטומתא 
א תי"ל דלא מהני סיטומו ,ע"י אמירהנ"ד שהוא קנין  דשאני ,בזה דוןאכתי יש ל ,ואף אם נימא דמהני סיטומתא בכה"ג

נקט   וכן בדבור אלא במעשה. אכי לא שייך סיטומת הנ"ל דעת המהר"ם דחהע"כ והנ"ל  הרא"ש בתשובה כמ"ש ,בכה"ג
ו  כ(סי׳ ק קצה״חה מדברי נראה כןו .שמועיל סיטומתא בדבור כתב  (ח"א סי רעח)רדב"ז הש אאל ,הגב"י אות קא)  רא (סיכנה"ג ה

שו"ר   מצדד בזה.  (חו"מ שירי המנחה סי רא על סע א)  פיתים  מנחתוה  .דמהניהסברא נוטה  כתב ש   (סי רא)  כסף הקדשיםהו  .ס״ק ג)
המהרש"ג , אבל דמהנידעתם שמהרש"ק הו ואל ומשיבשההגאון בעל בשם הביא  ) קיג ח"ג סי(מהרש"ג בשו"ת  השואלש
נוהגים היהלומנים לומר ש מסחר ביהלומניםכתב לענין (ח"א סי תתג)  שובות והנהגותבתו .חה דבריהם ע"פ הרא"ש הנ"לד

קשה לדרוש קנין בזה והואיל ועיקר  ,שאינם רגילים להחזיק בכיסם את היהלומים  דכיון ,"מזל וברכה" ובזה נגמר הקנין
הוא מנהג טוב ועדיף מדיבור בעלמא, ואולי גם והמסחר בנוי על נאמנות ומוסכם שנוסח "מזל וברכה" הוא גמר הקנין 

זהו העיקר סיים שתא, ומטוישדיבור מועיל כקנין ס "כשמסיק ג כא)סי ( שו"ת הרמ"אמ עיי"ש שהביאלהרא"ש יועיל, ו
 .פ"י הגה א)קנינים ( חושן בפתחי עיוה. להלכה ולמעש

 אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט. ד
משום אמירתו לגבוה כמסירתו  שקונה אף  ויש לדון  ולפי"ז יש צדדים שבנ"ד קנית המצות הוי קנין משום קנין סיטומתא.  

 .להדיוט
אין הקדש עתה לבדק הבית  כי   כהקדש םאין דינהקדשות שלנו שכתבו   )שם סע ח( שו"עהוסימן רי"ב  חו"מ ב טורה ובאמת

ע"פ דברי השו"ע הנ"ל. וכ"כ (שם ס"ק ו)  והש"ך(שם ס"ק ח)  הסמ"ערסי צ"ה. וכ"כ  בשו"ע . וכן הוא להדיא אלא לצדקה
בזה ולא קדושת בדק הבית אלא לעניים  שבהקדשות שלנו דלא הוו לא קדושת הגוף סי רנה סס"ק ב)סי ריב סס"ק ד ו( הקצות

   .משום דכתיב בפיך זו צדקהם נדרו לא אמרינן אמירה לגבוה כמסירה להדיוט ואינו עושה קנין אלא דצריך לקיי
כמבואר    ,תו לגבוהנן אמיריראמ  צדקה לענייםדלעולם ב  הקצות  דברי  לחלוק עליצא    )יג(יו"ד ח"ב סי פב אות    בית יצחקה  אולם

שהעיקר כסברת   (יו"ד סי רנח אות יח) ערוה"שב לדחות כמ"ש אולם יש .(סע יג)שם  רמ"א ב"ע ו שו ב, יו"ד סי רנ"חטור ב
צדקה להקדש מטעם גזירת הכתוב   שוה ,ן דין זה שמתחייב באמירת פהלישנא בעלמא נקיט דלעניביו"ד הטור ו ,הקצות

בסימן ר"ז סע י"ט עי  פעמים שדינם כהקדש  ומ"מ  [  .השלט"גועי להלן בשם    .הוי נדר ככל הנדריםולעולם  בפיך זו צדקה  
ק  "(ס  הפת"ש. והביאו  י צדקהנדרלענין חזרה תכ"ד בסימן י"ח  בתשובות ושב הכהן  אסמתכא חל בנדרי צדקה. ועי  די"א ד

 "תדבר שיש בו קדושה מצד עצמו כגון סשב (יו"ד ח"ב סי פב אות יא) ובבית יצחק ) )תתקנזסי  ח"גח"ד סי קעג (( ברדב"ז עוד  ועי .ז)
 . ועי בגליון שכ"ח].ואמרינן לכו"ע שאמירתו כמסירה להדיוט זה הקדש בית זה הקדש לביהכ"נ הוא קדוש

 קנין גמור או נדר  בבית הכנסתמצות  מכירת. ה
 טפי דמי ,בה יזכה הוא יותר יתןש מיד המצות הכרזתש ,שבתמכירת מצות ב כת לעניןש(ביצה פ"ה סי ח)  יש"שב ויעויין
 אלא אינו זה וכל ,הנקנה בחפץ א"כ מצוה בדבר וממכר מקח שייך שלא שנא לא אם לאסור נראה והיה וממכר למקח
 בעיני  והמחוור  ,ו"תקפ  עסי  אסורש  ל"נ  ט"ובי  שופר   או  אתרוג   קניית  וכן  "נכבבה   מקומות  קניית  אבל  ,בדוחק  המנהג  לישב

 לצורך  דמים  כקציצות  הוי  כ"א  המצוה  חבירו  קנה  אפי  לצדקה  נותן  ליתן  בפיו  שהוציא  מה  דכל  אסטריך  חסידי  שנהגו  כמו
 כ."ע ,בזה יזהר שמים ירא וכל מהצדקה ובתים מקומות קניית אפי ושרי כלל וממכר למקח א דמיול מצוה
דלעולם  י"ל שכוונתואו  ,במכירת מצות וע"כ אין משום משא ומתן אין קנין כלללעולם אפשר דכוונת המהרש"ל דוהנה 

הנ"ל אליבא תהל"ד ה נקט ן כו ממש, םכי אין בהאינם בכלל האיסור בשבת  יש קנין במצוות אלא שלענין מקח וממכר
  מצינו שכתב וכן    .ר בלבד)ו(אע"פ שאין כאן אלא דב  שקונה מדין סיטומתאדס"ל  ואפשר שטעמו  דהיש"ש שיש קנין במצות.  

אם עמד אחד לקרות בתורה ועומד אחר  שה"ר חזקיה ז"ל    בשם  )ד סי כח"יו(  טורה  שפסקעל הא    )ב"ק פ"ח סי ס(  גופאהיש"ש  
אבל עכשיו,   ,דוקא בימיהם שלא היו קונים המצות, שכ"ז  תחתיו אין לחייבו הי זהובים דבקריאה כולם חייבים זה כמו זה

(חו"מ סי שפב   בש"ךעי דאלא ( ., עיי"ש, משום שקונה מדין סיטומתאם חבירו, חייב ליתן לו י זהוביםוקד עליהמי שקנה 
 )."ש אינן מוכרחיםשברי היד שכתב ש ס"ק ד)

  והנתיבות  הקצותוכתב דאף לדעת  מדין סיטומתא אתינן עלה),  ששגם כתב כן (  (פרומר סי לט ד"ה ואם)  צבי  הארץמ  שוב העירוני 
מ"מ   ,בשם היש"ש  (שם ס"ק ב)  הפת"שרק בדבר שנתפס בו קנין גמור וכ"כ    שכתבו בשם המרדכי דלא שייך סיטומתא(סי רא)  

  חיים  בדבריהאופן המועיל, וכ"כ  תמא כן הוא כי דעת אנשים עלסבנ"ד מועיל דהא שייך בו קנין שיקנה ס"ת לעליה, ו
י נו שכיון שקנה כדין והא דלא יעל, את אחיולפניו כתב שאם קנה עלייה והגבאי העלה  ועיי"ש שעפ"ז ., ע"כ(חו"מ סי כו)

 . אין בידינו לבטל קנינו אחין בזא"ז אינו אלא חומרא,
, ובדרך  שלא צריכים קנין  סי קסג)חו"מ  (  ברמ"אהובא  (כלל ו סי כ)    רא"שבהוי כתקנת הקהל דמבואר  ס"ל ליש"ש דועוד י"ל ד
תקנה לדורות כדי  הה תכן הילענין הגרלת מצות כגון מי יאמר קדיש, ש )שם(שבט הלוי ה וכ"כ. (ססי רלא)בשו"ע  זה איתא

ים מקנה, וגם עניני תפלה שייכים לקהל והו"ל כדעת אחר דכלועוד שלא לייתי לאנצויי, וכהאי דתקנו פייס בבית המקדש 
 ., ע"כנ"לקיי"ל דכל דברי הקהל ככתובים ומסורין דמי וא"צ קנין כבלא"ה 

        
 

      
 
 

 
 
 

עובדא הוי באחד שקידש בליל שבת, ולאחר שסיים 
ברכת הקידוש אמרו לו אשתו ובניו שדילג תיבות 

למעשה בראשית תחילה למקראי קודש זכר  "זכרון
ליציאת מצרים", ושאל אם יצאו ידי חובה או שחייב 

 לחזור ולקדש.
אמר רב אחא בר יעקב וצריך (קיז:)  בפסחיםאיתא  -א 

שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום, כתיב הכא למען 
תזכור יום וכתיב התם זכור את יום השבת לקדשו. 

 .(שם סי ל"א) רא"שוב(שם כו.)  ברי"ףוהובא 
לא מצינו שהביא בהלכותיו להדיא דברי  וברמב"ם

דמצווה (פכ"ט מהל שבת) רבי אחא. אולם אחר שכתב 
עשה מהתורה לקדש את יום השבת בדברים, כתב 

וזה הוא נוסח קידוש היום, ברוך אתה ה וכו  -(בה"ב) 
ושבת קדשו באהבה ורצון הנחילנו זכרון למעשה 

קראי קודש זכר ליציאת מצרים בראשית תחילה למ
 כי בנו בחרת וכו. 

יש שגרסו בדברי הרמב"ם (עשין קנ"ה)  [ובספר המצוות
שצונו לקדש את השבת ולאמר דברים בכניסתו  -

וביציאתו נזכיר בם יציאת מצרים וקידוש היום. 
יעויין תהילה לדוד סי רע"א ס"ק א. ובבה"ל ריש סי 

רמב"ם רע"א. ולדבריהם מבואר בדברי ה
דמדאורייתא בעינן שיזכיר יציאת מצרים בקידוש 
היום. אולם לא בכל דפוסי הרמב"ם איתא לההיא 

 גירסא. יעויין ברמב"ם הוצאת פרנקל ובציונים שם].    
ומקדש על כוס יין  -(סי רע"א)  בטורוכיוצ"ב איתא 

מלא וכו, ובורא פרי הגפן וקידוש, זכרון למעשה 
ם ביום ששבת בו הקב"ה בראשית פי שאנו שובתי

אחר תכלית מעשה בראשית, תחילה למקראי קודש 
שהשבת מוזכר תחילה בפרשת המועדים קודם 
לכולם, זכר ליציאת מצרים אפשר לומר שהשבת 
תחילה למקראי קודש שהם זכר ליציאת מצרים, 
שכל המועדות הם זכר ליציאת מצרים, והרמב"ן כתב 

בעבור היות שהשבת עצמו זכר ליציאת מצרים, כי 
יציאת מצרים מורה על אלוה קדמון מחדש חפץ ויכול 
וכו שאם יעלה על לבך ספק על השבת שמורה על 
החידוש והחפץ והיכולת תזכור מה שראו עיניך 

 ביציאת מצרים שהוא לך ראיה ולזכות וכו.  
והנה מפשטות דברי הגמ, הרי"ף והרא"ש, נראה 

וש היום, דדינא הוא להזכיר יציאת מצרים בקיד
ונמצא דאם לא הזכיר לא יצא יד"ח. אבל בדברי 
הרמב"ם דלא הזכיר בהדיא דבר רב אחא, אלא כתב 

 כן בנוסח הקידוש, יש מקום לומר דאינו לעיכובא.
שכתב דמדאורייתא (ריש סי רע"א)  במג"אומצינו  -ב 

בקידוש שאומר בתפילה סגי, ורבנן הוא דתקנו 
(שם על  הדגול מרבבהדיקדש על היין. והחזיק אחריו 

 .המג"א ס"ק ב)
(מצוה ל"א ס"ק ה)  המנחת חינוךותמה על דבריהם 

מדברי רב אחא דאמר דצריך שיזכיר יציאת מצרים 
בקידוש היום, וא"כ איך יצא יד"ח קידוש בתפילה. 
דאין חולק על מימרא זו ופשוט דהוא מן התורה, 
ובלא הזכיר יציאת מצרים לא יצא כלל כיון שנלמד 

גזרה שווה. והרי"ף והרא"ש הביאו מימרא זו שם, מ
והרמב"ם שלא הביאה במפורש סמך על מ"ש בנוסח 

 הקידוש.
ואי נימא דס"ל למג"א ולאחרונים דעימיה דהזכרת 
 יציאת מצרים אינה לעיכובא שפיר נתבארו דבריהם. 

כתב ליישב דברי (או"ח ס"ס ל"ב)  חתן סופרואכן בשו"ת 
כוותיה, דדבריהם  המג"א ושאר גאונים דס"ל

מיוסדים על דברי הרמב"ם דהשמיט האי דינא 
דראב"י, והיינו מפני דס"ל דלא קימ"ל כדברי ראב"י 

 לדינא ע"ש.
אולם קשה לומר דדברי המג"א מיוסדים על דברי 
הרמב"ם גרידא, דא"כ איך לא נתן ליבו לדברי הרי"ף 

 
 בס"ד    

 



 

 
הקדש שמתחייב לתת כך וכך לא דמי למו"מ ש  מכירת מצות בשבת ויו"ט,לגבי    כתב  סוף אות א) ברי"ף  (ד.  ע"ז    גבוריםהבשלטי  ו

ואע"פ   ,וום נינהיחובת השעריכין בשבתות ויו"ט המצות בבהכ"נ וכ"ש  ממה ש  ולפי"ז אתי שפיר  ,מותר הוא בשבתומש"ה  
צ"ע ו ,אבל לא אסרו לחייב אדם עצמו לגבוה בדבורו אלא שנותן תמורת מצוה ,שאסור להקדיש כלי משום דמחזי כמו"מ

באמירה בעלמא אע"פ שהמצוה אין לה ממשות שיחול עליה קנין א"כ דמי   וכיון דקונה המצוה מיד ההקדש ובהקדש קנ
מריתו לגבוה, אולם (ומשמע דס"ל שקונה מדין א  .בעבור המצוה אינו אלא נדבה, וצ"ע, ע"כ  או דלמא מה שנותנים  ,למו"מ

 לעיל הבאנו משאר הפוסקים דס"ל שבהקדשות שלנו לא אמרינן כן, וכן מבואר להלן בשם הפנים מאירות).
י"ל  ,זהובים שהחוטף מצוה מחברו משלם לו עשרה )פז.( הא דאיתא בחוליןדכתב ש אות ג) ברי"ף (לב: ב"ק שה"גב עיי"שו

ואעפ"כ אין גובין אותו בבבל   "ממונא" ן בכללאשכחן דאינ דבריםכמה  כי אינו קנס אלא דין ומ"מ אין גובין אותו בבבל ש
ולפי"ז יעלה יפה מש"כ דאדם יכול למכור המצות שלו ויעלו לאיש הקונה דהא יש להם ערך י  ,משום דלאו מידי חסריה

מועיל שמבואר דס"ל    לעשות אבל לא במצות שעשה כבר, ע"כ.הקנין במצוה שעתיד  מיהו נראה דוקא מועיל    ,זהובים לאחר
אין הכונה  י"ל שכי  למכרם ויו"טשבת ב יש מקום להתיר ומ"מ(אלא שאינו מבואר ע"י איזה קנין קונה) קנין במצות 

 ונדבות.  רלקניית המצוה אלא לנד
 לקנותשאפשר  ואע"פ שכת, ממש הםאין ב כי מצוות בדלא מהני קנין  מודה ג"השאף הש כת סי יד) ג"(ח  משיב דברוה

ולדעה זו ( כשלווי אלא דס"ל דכ"ז שלא חזר בו המוכר ה  בו, יכול המוכר לחזורולעולם  ,מ"מ אין הקנין קנין גמורמצות, 
 ,)השביעו שלא יחזור בויעקב וע"כ  ,בו וזרחהיה עשיו קנין אם לא היה מועיל השל יעקב ועשיו, באמת מכירת הבכורה ב
ידע שאו משום    ,ום משום דהוי קנין כ"ז שלא חזר בא  לקונחש  אם תפס לא מפקינן מיניהשבהא    ו)ס(בב"מ  בדרך זה מצינו  ו

  ., ע"כלא מועיל המכירה לכו"ע של מצוה שעתיד לעשות, אבל אם כבר עשה שמוכר זכותכ"ז כו .ומחיל
אדם יוכל ש"כ על קנית המצות ובמס ב"ק כתב מפקפק ג ג"השהביא דברי המהרש"ל ושוב כתב שה (סי שו ס"ק טו) מ"אוה

כתב    (שם ס"ק יא)  ובתורת שבת  ."ג)לנראה דס"ל בדעת המ"א שפסק כהשש  )סי קמז אות ב(  בא"ר  ועי(  .למכור מצות שלו לאחר
 לאחר תרומתו נותנים לו במתנה. ,דמי שנותנים המצות

, ועיי"ש שהכריע לא שייך מקח וממכר אלא בחפץ הנקנהשהטעם להקל הוא כי  הביא דברי המהרש"ל (ס"ק לג) ובמ"ב
כתב דלעולם מהני קנין במצות ודברי המ"א שכתב  (ח"ה סי דש)  משנה הלכותב עיו במקום שנהגו היתר אין למחות בידן.ש

י"ל שהכוונה  כי  דד בזה  מצ  (מאה שערים סי לח)  "א זצ"להגרישו  .בשם היש"ש דלא קונה המצוה היינו רק לענין מכירה בשבת
 . ועי עוד בסמוך .משום משא ומתןבו ינו קונה וע"כ אין דלעולם א

 (עוד פוסקים לענין קנין במצות)  זכות היורשים במצוה . ו
נשאל במי שקנה מצוה לשנה ומת באמצע ודרשו הקהל שאר הדמים לשאר  (סי קמז הגה"ט אות ג) כנה"גשהש העירוני ב וש

שאם יש ביניהן מנהג הכל לפי המנהג, אבל אם אין ביניהם מנהג שורת ימי השנה מהיורשים והם לא רצו לקנותה, ויישב 
ישם לית לפרוע לקהל הסך שקנאה מורוהדין שאם יורשי ראובן רוצים להחזיק במצוה ההיא עד הזמן שקנאה מורישם 

תמכר המצוה עד זמן הקצוב וכל מה שיחסר מן הסך שקנאה מורישם ישלימו ה ואם אינם חפצים במצו ,דימחה בידייהו
תמכר ביותר ממה שקנאה  הראובן יטפלו בזה, ונפ"מ שאם המצו היורשים לקהל ואין חיוב לקהל ליטפל בזה אלא יורשי

 מורישם המותר ליורשיו, ע"כ. 
קהל בים היורשים להטפל במצוה ולשלם לכתב שמי שקנה מצוה לשנה ומת באמצע, חיי קמד סס"ק ו)  (סי  עולת תמידה  אולם

מגיע לפי ערך מן קהל, ואם ימכרו ביותר ממה ש, ומה שיחסר ישלימו לדמי המצוה שקנה מורישהן או ימכרו המצוה
  לא כתב כן ולא נהירא, ע"כ.  )שם( כנה"גשוביוח של הקהל כי אין משתכרין בצדקות, היורשים נ"ל דהר

  :)קו(לא שייך ענין דאין משתכרין להכא, דהתם טעמא כדאיתא בכתובות  דכתב על דברי העולת תמיד    (סי קמז אות ב)והא"ר  
ליה, וכל הנך    דבהקדש אין משתכרין משום דאין עניות במקום עשירות, ובצדקות דלמא מתרמי להו עניים וליכא למיתבה

טעמים לא שייכי הכא, וכיון שקנה המצוה לעצמו ונותן דמי לצדקה הרי היה שלו, וכן מעשים בכל יום שאפילו בעל המצוה 
ד"ה   נג(סי ק הלכה והביאור . (סי קמז א"א ס"ק ד)הפמ"ג והביאו  ., ע"כוכרה לאחר כשנצרך לכך ומרויח בהעצמו לפעמים מ

 כנה"ג בקיצור. שהביא דברי החוזר) 
ס"ל שאין משום משא ומתן בדבר  דדהעיקר  )שם( במ"בומבואר  ,ולמעשה מנהג העולם למכור ולקנות מצות בשבת ויו"ט

. יש כאן קנין ממש שאין בידו לחזור בו מקניית המצוה ואם חזר ומכרה מכורפוסקים  ה  רובלדמבואר לעיל  ו  .שאין בו ממש
 הכל תלוי במנהג המקום. ומ"מ ., עיי"שנראה שרשאי למכור המצוה דוקא להגון כמוהו(סי קנג ס"ק עו) המ"ב ולפי מש"כ 

 ועתה יש לדון אם הזוכה לא היה בזמן המצוה והגבאי כיבד אחר אם צריך לשלם. 
 והתחרט  הדמים העלה . ז

 ,פרוטות מאה חמישיםהוסיף עליו ונתן  מאה פרוטות וא ונתן א שמכר עליית מפטיר גבאילענין  נשאלש (סי עב) צ"צב עי
 על מנתעצמו  וע"כ העלה הגבאי הדמים מלגבאי שהשני אינו בטוח במעות ולא רצו לביישו שלא למכור לו המצוה    והיה נר

אמר שאינו רוצה   ,אל הראשון ואמר לו שהגבאים מניחים לו המצוה במאה שנתןכשבא ו ,להניח המצוה לראשון שנתן ק
כבר נתרצה במאה ואמירה  נתבטלו דבריו האם יש דין לגבאים לכופו כיון ש ו בכך כיון שלא הניחו לו מתחלה בשעת הכרזה  

מ"מ מן , ה כל מה שנתןלבדו צריך לשלם לצדקאעפ"י שהגבאים נוהגין לכוף להאחרון על הכל והוא ש . ויישבלגבוה הוא
הרי הוא    אאמר    ).זכ(מהא דאיתא בערכין  כן  והוכיח    לתת מה שהציע וההוספה משלם האחרון,  חייב  מי שהציע לפניוהדין  

לקיים דבריהם שלא  םצריכישגבי הקדש למבואר , וכו יממשכנין אותו מנכסיו עד  נבו של חזר  ,נאמר ב וא משלי ב
 .לא נהגו כןעליו דלמעשה  וכת (סי קנד סס"ק כג) במ"א. והביאו ע"כ ,הקדשצדקה מואית לן למילף  ,יהא נפחת להקדש

 ,(עי בזה לעיל אות ד)  צדקה מהקדש  דלא ילפינןהסוברים  עמודי עולם  יש  כי    ,דחה דברי הצ"צ  (ח"ב סי כה)  הפנים מאירותו
והבו דלא לוסיף עלה דדווקא בהקדש ולא במעות  ,מדרבנןתקנה היא רכין ההיא דעדס"ל ש משנה מגידעוד שמצינו לו

ובפרט להוציא ממון יוכל המוחזק לומר קים לי כהך פוסקים   ,רוו צדקה וכל שאינו חייב מחמת נדר אין לחייבו מחמת דיב
מיהו נראה כל היכי  , צ"צ כמו שהעיד במ"אהנהיגין כדעת מהקדש ומנהגו של ישראל תורה דלכך לא  דלא ילפינן צדקה

. , ע"כולא הוסיף עליו אחר אינו יוכל לחזור ובזה נוהגין לגבות ממנו ודברים כאלו הולכין אחר המנהג  ,שהוא פסקו בעשרה
 . (שם) במחצה"ש  וציין לדבריו

חייב הראשון לשלם משום שאילו הוא לא היה אומר בעשרה יתכן  פסק שדחה דברי הפנ"מ ו (יו"ד סי יב) בגור אריה יהודהו
דבשלמא אם לא הוציא בשפתיו דאין כאן נדר רק דנילף מנדיב לב עולות דחייב לקיים אף אם גמר  ,שהיו מוכרים בפחות

ג כך וכך לצדקה חייב לקיים מחמת נדר ליכא מאן דפלי אבל אם אמר להוציא בשפתיו שיתן ,ןנבלבו לזה אמר דלא ילפי
צ"צ אפשר דהיינו טעמא משום הדמש"כ המ"א דאין נוהגין כ (סד"ה עפי"ז) ועיי"ש . שמחויב לקיים דבורו לצדקה, ע"כ

דבמדינתינו השמש מכריז והבע"ה מרמז ברמיזה וא"כ אפשר לא שייך אמירה לגבוה מטעם נדר כיון דלא הוציא בשפתיו, 
(ואף כשלא רצה הגבאי ליתן להראשון מ"מ לא נתרוקן חיובו דהא אין כח ביד   ל אם אמר בפירוש הדין עם הצ"צ.אב

 ., ע"כהגבאים רק לזכות להקדש ולא להפסיד ודומה לאפוטרופוס ליתומים)
שמש"כ ביאר  צד)(פ"ד הגה  בספר צדקה ומשפטוכן דברי המ"א דכולי האי הו"ל לפרושי.  דחוקים בביאור ודברי  ולכאו

ובר מן דין כיון שיש . המ"א שאין המנהג כן ר"ל שלא נהגו שהשני יכול לחזור בו אלא כופין את השני לתת מה שנתחייב
 כאן מחלוקת א"א להוציא מהמוחזק.

 הקונה לא הגיע בזמן או ש. טעה הגבאי וכיבד אחר  ח
או שהגבאי   ולא נתנו לוהמצוה  , אבל באופן שקנה  כשהראשון מתחרט ממה שנתן  כל זההנ"ל  אף לדעת הגור אריה יהודה  ו

דאומדנא דמוכח שעל דעת כן , כקנין בטעות והוי ואינו חייב לשלם נדר אלא ע"ד שיתנו לוקנה ולא לא י"ל דודאי ש ,טעה
כנדרי טעות ושגגות  כמו כן הוי. ו)הדנא דמוכח מהני כאילו התנמו דא ש"ל(ועי בגליון  לא קנה והוה כבלבו ובלב כל אדם

שה"ה בנדרי   )ס"ק יב סי רלב יו"ד (ובט"ז  )(יו"ד סי רנח סע ה וסי רלב סע וברמ"א המבוארים ביו"ד סי רל"ב דלא הוי נדר, ועי 
 אףו(.  (ח"א סי פז)בדובב מישרים  וכעין זה כתב  .  (ח"ב סי קמח)  יושרבאמרי  וח"א סי רצא)    תל ד  ה(מ  בשואל ומשיב וכן הוא    .צדקה
 .)ס"ל שתקנו בזה תקנה מיוחדתהיינו כי  ם והתוספת היא על השנילהצ"צ שכתב שהראשון משלדעת 

  .םלשמכח המנהג חייב לש ממי שחוזר בו, ולא גרע יהשפוהוא הפסיד אנ בא י"ל שחייב לפרוע חובולא  קונהאלא שאם ה
  .ומ"מ בכל זה אזלינן אחר המנהג. )שם( הלכות המשנהובדרך זה פסק 

 
דעת רוב   ב' .זור בוואין בידו לחעלייה לתורה וכדומה חייב לשלם כגון הקונה מצוה בבית הכנסת  א' העולה לדינא,

אם אחד '  ג  רשאי למכרה לאחרים, ואם מנהג המקום אינו כן הכל הולך אחר המנהג.קונה את המצוה והפוסקים שהזוכה  
(אם עדיין לא  רשאים לתת המצוה לראשוןהגבאים שהראשון בטוח מהשני  בעיני אם נראה ,הוסיף סכום על של חברו

 , לכבד את חברוקנה מצוה ואמר לגבאי  ד' .העלה ערכה שניהאין בידם לכפות הראשון לשלם כי כבר אבל  מכרוה לשני),
הגבאי נאלץ ועל כן וכדו אם הקונה לא הגיע בזמן  ה'וכבדו בן אדם אחר, הקונה פטור מלשלם כי על דעת כן לא קנה. 

 חייב הקונה לשלם. ,לכבד אחר
 

 

 
 
 

 

 )ב(י מצות הבדלה
 

"ברכת  - טעם ע"פ הסוד לברכת מאורי האש
מאורי האש וכבר הביאו בזוהר טעם למה נתקן ברכה 
זו במ"ש וכבר זכרנו קצת ממנו למעלה משום 
שכשהשבת נכנס כל המקטרגין כל עושי רשעה 

רבה ואחר יציאת  נאספים ונחבאים בנוקבא דתהומא
השבת יוצאים כל א למקום פקידתו אשר הופקד שם 
כי הכל נברא לצורך העולם והנהגתו מפני זה אנו 
מברכין לעת כזאת בורא מאורי האש והוא לרמוז על 

 כחות הטומאה שהרי הם כמו שנבראו עתה.
עוד אפשר לתת טעם קרוב לזה והוא על חזרת רשעים 

הדין המיסרין את לגיהנם ומאורי האש הם כחות 
הרשעים והוא כמו צדוק הדין שכל פעולותיו ית וית 

 (סדר היום, סדר הבדלה)צדק ואמת". 
"גם בענין הבטת הצפרנים פרשו בזוהר על הענין  -

הנזכר שהם כחות הדין והקליפות שהם מבחוץ שהם 
מאורי האש שזכרנו ולכן אין להביט מצד פנים אלא 

האגודל תחת האצבעות מצד אחורים לבד ונהגו לכוף 
מבפנים וכופפים ראשי האצבעות למטה והכל משום 
שלא יתגלה פנימיות האצבעות משום הענין הנז 

 (סדר היום, שם)והמשכיל יבין". 
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והרא"ש דהזכירו להדיא דברי ראב"י. [ובפרט דאף 
ן הדברים מפורשים]. ונראה פשוט ברמב"ם אי

דהמג"א ס"ל דצדקו דבריו אף לדברי הרי"ף 
 והרא"ש, ועל כן לא העיר מדבריהם מידי.

ומ"מ אין ראיה מדברי המג"א לנידון דידן, די"ל  -ג 
דעד כאן לא אמר המג"א דיצא ידי חובתו בתפילה 
אלא מדאורייתא, אבל מדרבנן י"ל דמודה דאינו יוצא 

זכיר יציאת מצרים, וס"ל דההיא יד"ח כל שלא ה
דינא דרב אחא אסמכתא בעלמא הוא ואינו 

 מדאורייתא.
דמדאורייתא  (ח"ד סי רצ"ה)בתשובה  ברשב"אויעויין 

בעינן לזכור היום בכניסתו כעין שבח וקילוס, כענין 
מאמרה רבי חנינא שהיה אומר נצא ונקבל פני שבת 

וכו והיה מקלס ואומר בואי כלה וכיוצא בזה  מלכתא
בקריאת פסוקי קדושת השבת בקריאת ויכולו או 
ושמרו בני ישראל את השבת וכיוצא באלו, וכל אחד 
ואחד אומר כפי שיזומן לו מעניני שבחו וקדושתו 
והזכרת קדושתו, ובעל פה ובלא שום נקיטת חפץ לא 

דושתו על כוסו ולא פתו. ובאו רבנן ותקנו שיזכירו ק
היין ותקנו להזכירו בתפילה וקבעו לו ברכה רביעית 

 וכן בברכת המזון. 
ומבואר מדבריו דמדאורייתא סגי בעצם זכירת 

 השבת בשבח וקילוס בלבד.
וה"נ יש לפרש דברי המג"א, דמדאורייתא שפיר יצא 
יד"ח אע"ג דלא הזכיר יציאת מצרים. אבל מדרבנן 

רים, כפשטות שפיר ס"ל דחייב להזכיר יציאת מצ
 הגמ, הרי"ף והרא"ש.

שכתב משמיה (סי כ"א)  בנין שלמהויעויין עוד בשו"ת 
דאחיו הגאון ר בצלאל הכהן (זצ"ל), דהמג"א 
ודעימיה ס"ל דהך ג"ש דיליף דצריך להזכיר יציאת 
מצרים אינה אלא אסמכתא ומדרבנן בעלמא. וא"כ 
 מן התורה יוצא בתפילה ומדרבנן צריך קידוש על היין

 מגז"ש דזכירה זכירה וגם זכר ליציאת מצרים 
שכתב ליישב דברי המג"א דאו דסובר  בבה"לויעויין 

דדינא דרב אחא הוא רק מדרבנן וקרא אסמכתא 
בעלמא, או דס"ל דיוצא מהתורה במה שהזכיר 

 יציאת מצרים סמוך לתפילה ע"ש.
מאחר דבדברי הגמ, הרי"ף והרא"ש,  - העולה לדינא

להדיא דצריך להזכיר יציאת מצרים. ובדברי מבואר 
הרמב"ם לא מצינו היפך דבריהם, אלא דלא הזכיר 
להדיא ההיא דינא, ומאידך הזכיר יציאת מצרים 
בנוסח הקידוש. ולגי חלק מהאחרונים הזכיר ההאי 
דינא להדיא במנין המצוות. נראה דכל שדילג הזכרת 
יציאת מצרים בברכת קידוש צריך לחזור ולקדש 
[אלא דלענין ברכת בורא פרי הגפן פעמים דא"צ 
לחזור ולברך. יעויין בזה בשו"ע סי רע"א סט"ו 

 ובמשנ"ב שם. ואכמ"ל]. 
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