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 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סה עמוד ב

 שתהא ספירה לכל אחד ואחד. -ת"ר: וספרתם לכם 

 תוספות מסכת מנחות דף סה עמוד ב

קאמר להו  גבי יובל כתיב )ויקרא כה( וספרת לך דאבית דין -וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד 

רחמנא ושמא בית דין סופרין ומברכין כמו שאנו מברכין על ספירת העומר וגבי זבה דכתיב )שם טו( וספרה לא 

 שייך בה ברכה כיון שסותרת דאי חזיא אפילו בשביעי סתרה.

 הר"ן על הרי"ף מסכת פסחים דף כח עמוד א

ר הזה אמרו לו ישראל משה רבינו ובהגדה גם כן אמרו בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלהים על הה

אימתי עבודה זו אמר להם לסוף חמשים יום והיו מונין כל אחד ואחד לעצמו מכאן קבעו חכמים לספירת העומר 

כלומר בזמן הזה שאין אנו מביאין קרבן ולא עומר אלא מחשבין נ' יום לשמחת התורה כמו שמנו ישראל באותו 

 .זמן
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אות ט רבה פרשת שמות פרשה ה מדרש  

ב כאן אלא הקולות אמר ר' יוחנן היה הקול יוצא ואומר )שמות כ( וכל העם רואים את הקולות, הקול אין כתי

ונחלק לע' קולות לע' לשון, כדי שישמעו כל האומות, וכל אומה ואומה שומעת קול בלשון האומה ונפשותיהן 

יוצאות, אבל ישראל היו שומעין ולא היו ניזוקין, כיצד היה הקול יוצא, א"ר תנחומא דו פרצופין היה יוצא והורג 

שלא קבלוה ונותן חיים לישראל שקבלו את התורה, הוא שמשה א"ל בסוף מ' שנה )דברים ה( כי לעובדי כוכבים 

מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש וגו' אתה היית שומע קולו ]וחיית אבל עובדי כוכבים 

ם לפי כחן, הבחורים היאך הקול יוצא, אצל כל ישראל כל אחד ואחד לפי כחו, הזקנישומעים ומתים, בוא וראה[ 

לפי כחן, והקטנים לפי כחן, והיונקים לפי כחן, והנשים לפי כחן, ואף משה לפי כחו, שנאמר )שמות יט( משה 

ידבר והאלהים יעננו בקול, בקול שהיה יכול לסובלו, וכה"א )תהלים כט( קול ה' בכח, בכחו לא נאמר אלא בכח, 

 .וכו' כחן, הוי אומר כל אחד ואחד לפי כחו בכחו של כל אחד ואחד, ואף נשים מעוברות לפי

 אות כה מדרש תנחומא  פרשת שמות

אומר אלוה מתימן יבא )חבקוק ג(, וכל העם רואים את הקולות, רואים את הקול אינו אומר אלא את הקולות, 

ות וכל אמר רבי יוחנן היה הקול יוצא ונחלק לשבעה קולות ומשבעה קולות לשבעים לשון כדי שישמעו כל האומ

אומה ואומה שומעת קולו בלשון האומה ונפשותיהם יוצאות אבל ישראל היו שומעין ולא היו נזוקין, כיצד היה 

הקול יוצא א"ר תנחומא דו פרצופין היה והיה יוצא והורג לאומות שלא קבלו את התורה ונותן חיים לישראל 

בשר אשר שמע קול אלהים חיים וגו'  שקבלו את התורה הוא שמשה אומר להם בסוף ארבעים שנה כי מי כל

בא וראה היאך היה הקול יוצא אצל ישראל )דברים ה( אתה שמעת קולו וחיית אבל האומות שומעין ומתים, 

כל אחד ואחד לפי כחו, הזקנים היו שומעין את הקול לפי כחן והבחורים לפי כחן והנערים לפי כחן והקטנים 

כחן ואף משה לפי כחו שנאמר )שמות יט( משה ידבר והאלהים יעננו  לפי כחן והיונקים לפי כחן והנשים לפי

בקול, בקול שהיה יכול משה לסבול וכן הוא אומר קול ה' בכח )תהלים כט( בכחו לא נאמר אלא בכח שכל 

, א"ר יוסי בר אחד ואחד מהן יכול לסבול ואף הנשים המעוברות כפי כחן הוי אומר כל אחד ואחד לפי כחו

ה אתה על הדבר למד מן המן שלא היה יורד להם לישראל אלא לפי כח של כל אחד ואחד מהם, חנינא אם תמי

הבחורים היו אוכלין אותו כלחם שנאמר )שמות טז( הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, הזקנים כצפיחת בדבש 

היה טעמו שנאמר )שם /שמות ט"ז/( וטעמו כצפיחת בדבש, והיונקים כחלב משדי אמם, שנאמר )במדבר יא( ו

כטעם לשד השמן, והחולים כסולת מעורב בדבש שנאמר )יחזקאל טז( ולחמי אשר נתתי לך סולת ושמן ודבש, 

והגוים היו טועמין אותו מר כגד שנאמר והמן כזרע גד, א"ר יוסי בר חנינא ומה אם המן שהיה מין אחד נהפך 

בו כח עאכ"ו שהיה משתנה לכל אחד ואחד  להן למינין הרבה בשביל צורך כל אחד ואחד הקול שהיה יוצא והיה

כפי כחו כדי שלא ינזקו, ומנין שהקול נחלק לקולות הרבה שנאמר )שמות כ( וכל העם רואים את הקולות הקול 

 אין כתיב כאן אלא הקולות, הוי ירעם אל בקולו נפלאות.  

 



Riddles of the Week 

#1 

 מגן אברהם סימן תפט ס"ק ב

לספור לעצמו. ואם ירצ' שומע הברכה מהש"ץ וסופר לעצמו דכל הברכות אף על פי שהוא בקי יוצא בש"ץ חוץ 

מב"ה וק"ש ותפלה )רשב"א בתשו' סי' קכ"ו( עסי' נ"ט ס"ד הרי דס"ל דעכ"פ צריך שיספור בעצמו וכמ"ש בגמ' 

גבי לולב ולקחתם שתהא לקיחה לכל א' וא', ובב"י כתוב בשם וספרתם שתהא ספיר' לכל א' וא' כדרך שאמרו 

הרשב"א שיוצא בספירות הש"ץ ע"ש וצ"ע ואפשר כיון דקי"ל דשומע הוי כעונה ה"ל כאלו ספר הוא בעצמו 

דהא לא ידע מאי  ואם אינו מבין לה"ק וספר בלה"ק לא יצאופשוט דמותר לספור בכל ל' ודוקא בל' שמבין 

 כנ"ל: קאמ' ואין זה ספיר'

 

#2 

 ביאור הלכה סימן תפט סעיף א

עיין מ"ב שכתבתי מחלוקת האחרונים אם אמרינן בזה שומע כעונה והוא מחלוקת  -ומצוה על כל אחד וכו' 

הלבוש וח"י עם הפר"ח דלבוש וח"י כמו דלענין לולב דרשינן ולקחתם לכם לכל אחד ואחד כמו כן הכא צריך כל 

זה וכן נוטה דעת הברכי יוסף ולענ"ד ד"ז פלוגתא בין הראשונים דרש"י אחד ואחד בעצמו לספור ופר"ח מיקל ב

פירש שם במנחות ס"ה ע"ב על מה דקאמר שם בגמרא לכל אחד ואחד שכל אחד חייב לספור וביאר בחידושי 

הרשב"א דבריו דאי כונת התורה לצבור לבד ולא לכל יחיד ויחיד הו"ל למימר וספרתם לבד ולשתוק ומדקאמר 

ולעומת זה מלשון הקדמון דבא לומר לכל אחד ע"ש הרי דהמצוה שייך על כל יחיד ויחיד בפ"ע  לכם משמע

הרי"ץ גיאות משמע שאחד יכול להוציא את חבירו בזה דז"ל שם בהלכות ספירה ואנו כך קבלנו מרבותינו 

אסמכתא לספירת העומר בעמידה מדכתיב מהחל חרמש בקמה שאין ת"ל בקמה ללמדך שבקומה 

ה ובמוצ"ש שאומרים לאחר תפלת ערבית ויהי נועם וקדושה דסידרא כשהן יושבין נהגו ראשונים ובעמיד

וכ"כ בעל אורחות  לברך ש"ץ מעומד וכל הקהל עונין אמן בכונה שלא להטריח הצבור לחזור ולעמוד עכ"ל

כה גרידא וא"כ חיים בשם ר"ה גאון עי"ש ומשמע מזה דיוצאין בספירתו דאם כוונתם הוא שאין יוצאין רק בבר

עכ"פ צריכין לעמוד בשביל הספירה גופא שצריכה להיות מעומד וכנ"ל ]ולענ"ד יש לעיין אפילו לפירש"י הנ"ל 

היכא שאינו בקי לספור בעצמו אפשר שחבירו יכול להוציאו ולא גרע ממה דקי"ל לענין בהמ"ז שאין אחד יכול 

אכלת ושבעת מי שאכל הוא יברך ואפ"ה קי"ל דסופר להוציא את חבירו לכו"ע אא"כ אכל בעצמו משום דכתיב ו

מברך ובור יוצא ואפשר ה"ה הכא וצ"ע[ הרי ביררנו דד"ז פלוגתא דרבוותא הוא וע"כ לכתחלה בודאי צריך כ"א 

 לספור בעצמו אכן בדיעבד אם שמע מחבירו וכוון לצאת יחזור ויספור בלי ברכה וכ"כ הפמ"ג:



 שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצ סעיף א

 יושב בין קורא אדם את המגילה בין עומד

 ס"ק א משנה ברורה סימן תרצ

 יברך בעמידה: יהו הברכהמ -בין יושב 

 שער הציון סימן תרצ ס"ק א

ה, מגן אברהם. ועיין במחצית השקל דגם השומעים הברכה, כיון דיוצאין על ידי שמיעה משום דשומע כעונ

 צריכין גם כן לעמוד:



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions 

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 click here 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on Previous Shows 

Show 216 - Genetics in Halacha 

Comment 1 click here 

Comments on the show 4 click here

https://drive.google.com/open?id=130zgksH41Qrx3ahjKuF2C5diBi1el_lV
https://drive.google.com/open?id=1XUAMganFahvDbS0JsfN0dP5fv6Pp0QU8
https://drive.google.com/open?id=1sLQh5cz0NrHJ80fR2AUlXD-DXBU9HDX2
https://drive.google.com/open?id=1IeDgV1tBCgJUDaak1z75JI4PODLmdQ_g
https://drive.google.com/open?id=1VIBRi60Ssnr9R1_lmeX2ap4hA7tYQiLz
https://drive.google.com/open?id=1GS6NlyV6oiuK7sLNT8gTc85E_0ri-6IB
https://drive.google.com/open?id=1ZLZawdGkweB70jKMVXR2AfVKx5zCL0SX


Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Rabbi Lichtenstein, 

Thank you for your vital Klal resource, the weekly Headlines podcast. Here are some 

general feedback impressions, and some specific comments to the previous week's 

episode. 

Here are some questions I would have thought needed to be discussed, at a minimum: 

A. Ought a person to determine their Tzedaka priorities themselves? After all Hashem 

gave them the money, so they should decide. On the other hand, when they want to 

invest in other things they call an investment advisor, so perhaps they ought to do so 

with Tzedaka too?  

B. How can we devise a resource or tool for Tzedaka rating, (see below)? 

C. How can we change attitudes, turning a Mossad fundraiser from being considered a 

Shnorrer to a development leader, as in the secular academic world and sit them at the 

head table? 

D. The current system of "collecting" is a waste of the collectors' time, an intrusion into 

the giver's life and altogether on a wrong-headed basis. And the collector is granted a 

pittance - five or ten dollars, rarely eighteen. What can be done to change matters? 

E. Are there any Tzeddakos that actually promote evil, like Machlokes and dependency 

on others? What ought our approach to them be? 

 

Some specific issues:  

1. Kars4kids was pilloried for losing money "they need to repay it, be held accountable 

etc" and the Batei Netzivimm of the Ponevezher Rav held up as a positive example. I 

was in on that deal that went sour and I can tell you that while I cannot speak for k4k 

directly, in general the deal was bulletproof. Many people did due diligence and invested 

in it, only to have it turn sour because of the egos of two individuals involved. There was 



support at the political, municipal and government levels, and it ought to have been a 

major success. The Batei Netzivim of Ponevezher, however, was a risky thing indeed, 

at the time. The only thing is that one deal worked out and the other didn't. Are we going 

to judge people because of their luck??  

2. Guidestar reckons the Save-a-Clam organization more worthwhile than Save-a-Child, 

because the overhead of Save-a-Clam is less than that of Save-a-Child. And saving a 

child costs three dollars, while for that money you can save two clams, twice as much. 

Obviously it's silly. Pros don't use it much. 

There are books about thinking about charity, and they discuss such things as devising 

a measure of value - which can be subjective, different for each person - and using that 

as a better way of conceptualizing the most value for your Tzeddaka dollar.  

Other questions might be; will others do this work if the organization does not? Is this 

work unique, or can it be combined with other organizations. Is the organization 

positioned for long term growth, or are they constantly bickering, is it well run, well 

thought out, and so on. 

It's a vital conversation, and an important one. Perhaps one good book on the topic is 

Doing Good Better 

3. The contrast between Rabbi Sorotzkin, who displayed such deep respect for his 

donors, and the other interviewees who talked of ways that fundraisers are being 

wasteful and so on - was breathtaking. Truth is that the fundraisers and the donors 

partner in doing good. Can't there be mutual respect? 

4. One person suggested that the donor ought not to give his $18 donation to the 

fundraiser because 30% will go to the driver. Instead he ought to wave them off with a 

smile and then send in his $18 to the Mossad. This is wrong - methinks - on many 

levels; the Mossad has contracted a financial arrangement that the fundraiser receive a 

part of the donation that he generates. Shouldn't he get part of this one? Does anyone 

really think the level of Tzeddaka giving will stay the same under this system? Is it 

decent to deny a collector his four dollars - have we stooped that low?  

5. Collectors are looked down on and treated like trash. I personally heard many 



comments from donors along the lines of; "A Kollel? There are another hundred like 

you!" or "I simply cannot justify giving more than fifty dollars for a Kollel!" (These are 

actual quotes, unfortunately, made by 'Bnei Torah') They are given small donations. 

Today, eighteen dollars is a nice donation. No one wants the job. The Mossad tries to 

be find someone and manages a Hebrew speaking fellow who certainly does not know 

who is who in NY. He goes with a driver, making $350 on a good day. The driver makes 

$140. If the poor fundraiser takes a cut, then he makes a princely $105 a day, leaving 

the Mossad with $245. Five days a week is $1225 for Mhe mossad and $525 for the 

collector. These are small numbers, I know, but typical. What do you propose 

changing?    

Again, kudos for presenting topics to the public, and Rabbi Sorotzkin was a breath of 

fresh air.  

Moishe Cohen  

 



Dovid Lichtenstein 

 תקפא שו"ת הרשב"א חלק א סימן

שאלת ראובן היה לו בית סמוך להיכל בית הכנסת. ועכבו הצבור בידו מחמת שהיו מקומות ישיבה הקדש 

שבבית הכנסת. ובנה אותו בנין נאה ורצה לערב אותו עם בית הכנסת כדי להרחיב בית הכנסת. ועכבו 

ל אותו בית היכל הצבור בידו מחמת שהיו מקומות ישיבה שם שירדו ממעלתם. אבל הסכימו כלם שיעשה כ

וכן עשה ובנאו /בנה אותו/ משלו. ובא ראובן המקדיש לכתוב על פתח ההיכל שמו למען הזכיר שמו על מה 

 שהקדיש. ועכבו בידו קצת מן הצבור. הודיעני אם יכולין לעכב בידו מן הדין או לא. 

מקדיש והבונה משלו לשמים תשובה איני רואה שיוכלו הצבור לעכב מן הדין ולא מן הראוי מכמה צדדין. כי ה

מי מעכב על ידו מלהזכיר שמו בשלו. ובהקדשו אין אדם מעכב בשל חבירו ובנכסיו על חברו. ועוד דבכמה 

מקומות בקהילות הקדש שנוהגין כן. גם במקומנו הוא כתוב בכותל ההיכל /של בית הכנסת/. וזו מדת 

התורה הוא שהיא כותבת ומפרסמ' עושה  חכמים היא ומדת וותיקין כדי ליתן שכר לעשות מצוה. ומדת

מצוה. ואם התורה עשתה כן צריכין אנו להלך אחר מדותיה של תורה שהן דרכי נועם. הנה בהצלת יוסף 

שהצילו ראובן מיד אחיו כתב עליו הכתוב )בראשית ל"ז( וישמע ראובן ויצילהו מידם. וכן בבועז שויתר פת 

ה הצדקה ועשיית המצות שכתבו הנביאים בספר הנבואה. וכן וחומץ הכתיבו הכתוב. וכן כמה גדולה מעש

פרסמו עליו ז"ל מדה זו בפי' במדרש רות. אמר שם )רות ב'( ויצבט לה קלי קלול בשתי אצבעותיו. אמר רבי 

יצחק בר מריון בא הכתוב ללמדך שאם יהיה אדם עושה מצוה יעשנה בלב שלם. שאלו היה יודע ראובן 

בן ויצילהו מידם בכתיפו היה מוליכו אל אביו. ואלו היה יודע אהרן שהקב"ה שהקב"ה מכתיב וישמע ראו

מכתיב עליו )שמות ד'( והנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו. ואלו 

. רבי ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר עגלות פטומות היה מאכילה עליובועז שהקב"ה מכתיב  היה יודע

כהן ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי לשעבר היה אדם עושה מצוה והנביא היה כותבה. עכשו מי כותבה? 

אליהו כותבה ומלך משיח והקב"ה חותם על ידיהם. הדא הוא דכתיב )מלאכי ג'( אז נדברו יראי ה' איש אל 

ה' ולחושבי שמו. ובפ' יש נוחלין  רעהו. ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר הזכרון /צ"ל ספר זכרון/ לפניו ליראי

)דף קל"ג ב'( אמרו ביוסי בן יועזר כשהקדיש עלית' דדינרי וכשמכר מרגלית למקדש בי"ג עליות דדנרי. ונתנו 

הגזברים שבעה והקדיש וששה /ששה/ הנותרים ועמדו שם וכתבו יוסי בן יועזר הקדיש אחת בנו הקדיש 

שמות המקדישין לשמים להיות להם לזכרון טוב על מצות שש. מכאן אתה למד שהיו נוהגין לכתוב כן 

 ולפתוח דלת לעושה מצות.

 סעיף יג יורה דעה הלכות צדקה סימן רמט מ"אר

)תשובת רשב"א  וראוי לעשות כןשיכתוב שמו עליו שיהא לו לזכרון,  ר לומי שמקדיש דבר לצדקה, מות ומ"מ

 (.אסימן תקפ"

 

 







 יג-ושו"ע יו"ד סי' רמט סעיף  -יד-הלכה ז רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י

שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו, מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך 

ו ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות א

 לבריות לשאול, ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך. 

פחות מזה הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח, שהרי זו מצוה לשמה, כגון לשכת 

יו הצדיקים נותנין בה בחשאי והעניים בני טובים מתפרנסין ממנה בחשאי, חשאים שהיתה במקדש, שה

וקרוב לזה הנותן לתוך קופה של צדקה, ולא יתן אדם לתוך קופה של צדקה אלא אם כן יודע שהממונה נאמן 

 וחכם ויודע להנהיג כשורה כר' חנניה בן תרדיון. 

לקח, כגון גדולי החכמים שהיו הולכין בסתר ומשליכין  פחות מזה שידע הנותן למי יתן ולא ידע העני ממי

 המעות בפתחי העניים, וכזה ראוי לעשות ומעלה טובה היא אם אין הממונין בצדקה נוהגין כשורה. 

פחות מזה שידע העני ממי נטל ולא ידע הנותן, כגון גדולי החכמים שהיו צוררים המעות בסדיניהן ומפשילין 

 עניים ונוטלין כדי שלא יהיה להן בושה. לאחוריהן ובאין ה

 פחות מזה שיתן לו בידו קודם שישאל. 

 פחות מזה שיתן לו אחר שישאל. 

 פחות מזה שיתן לו פחות מן הראוי בסבר פנים יפות. 

 פחות מזה שיתן לו בעצב.

 ס"ק ז פרישה יורה דעה סימן רמט

לא ידע ממי קבלה אין טוב ממנו. נראה דרצה לומר דגם הוא הנותן לא ידע ואם אפשר להגיע לידו בענין ש

מי יקבל ממנו ודוגמת לשכת חשאים דקא חשיב בסמוך למעלה ראשונה מהצדקה כי מה שחשב לפני זה 

במעלה התומך יד ישראל במתנה או הלואה או שותפות אין זה בכלל צדקה ומשום הכי כתב רבינו שפיר 

יודע מי יקבל ממנו וגם העני אינו יודע ממי קיבל "אין טוב ממנו" לאפוקי אם ירצה רבינו  אהאי חלק שאם אינו

 שהנותן יודע אלא שהעני המקבל אינו יודע קשה הא איכא טוב ממנו ודו"ק:

 ערוך השולחן יורה דעה סימן רמט סעיף טו

המעלה הגדולה שאין למעלה הימנה המחזיק ביד ישראל המך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה שותפות 

זק ידו ולא יצטרך לבריות ועל זה ]השוה זה להלואה ועמ"ש בסעי' הקודם[ או ממציא לו מלאכה כדי לח

ובזמנינו זה בהרבה ערים יש חברות שנותנים נערי עניי ישראל לבעלי מלאכות ודבר נאמר והחזקת בו 

גדול הוא עד מאוד ורק ישגיחו עליהם שילכו בדרך ד' ויתפללו בכל יום ויהיו בעלי אמונה לשמים 

 ולבריות:



 שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן קמא

בדבר שאלתו במה שאמרו ז"ל במס' ב"ב וברמב"ם וטוש"ע יו"ד סי' רמ"ט ס"ז שמדריגה הגדולה במצות 

ו' לפי הסדר, ושאלתו במי שצריך ליתן צדקה צדקה הוא מתן בסתר שאינו יודע לא למי נתן ולא ממי קבל וכ

למי שהוא שצריך ליתן לו משום הכרת טובה לו וכדי לצאת הכרת טובה צריך להודיעו ויצא מגדר מתן בסתר 

איזה מהם עדיף מתן בסתר עדיף ולא יכיר עצמו שנתן או דילמא עדיף שיתן לו באופן שיכיר לו טובה דאם 

 לו הוא כפוי טובה. לא יתן לו יהי' נחשב בעיניו כאי

ולפענ"ד הגם שאין הז"ג כעת לברר מ"מ לפי ההשקפה ראשונה נראה דמי שחייב ליתן לעני בשביל הכרת 

טובה שלא יהי' נראה כפוי טובה הוא ענין של חיוב אצלו שחייב ליתן לו דבר משום טובה שעשה לו וכיוצא בו 

בסתר הוא בשאינו מגיע לו כלום להעני ואז העני א"כ כה"ג ודאי אינו יכול לפטור חובתו במתן בסתר ומתן 

מתבייש וכיון שנותן לו מתן בסתר ליכא בושה אבל הכא כיון שרוצה שיכירו לו טובה והוא חייב להכיר לו 

טובה א"כ אדרבה הרי הוא כמשלם חובו וע"ד זה אמרו דמתנה הו"ל כמכר ואינו בוש כלל בזה ושפיר נראה 

זה דוקא אם העני מרגיש שהעשיר צריך או חייב להכיר לו טובה וליתן לו אבל דיתן לו שיכיר לו טובה אבל 

 אם העשיר רוצה בהכרת טובה מהעני שנתן לו זה ודאי אינו כלום ואינו דומה לענינינו. 

To see the different Shittos about Meshulachim taking percentages click here 

To see Reb Shafran regarding expenses click here  

 ס"ק ה ט"ז אורח חיים סימן שו

מי ששלחו לו כו'. לקמן סי' שכ"ח ס"י פסק דבשביל שרוצים לאנסו שיעבור עבירה גדולה אין מחללין עליו 

שכ"ח ס"י ולכאורה סותרים אהדדי ופלוגת' הוא בב"י בין הרשב"א השבת כדי להצילו ורמ"א כ' ועסי' 

להתוספות וצ"ל דשאני הכא שרוצים להמירה ותשאר מומרת לעולם אחר כך בזה הכריע כהתוס' דיש 

להצילה בחילול שבת דזה עדיף מפיקוח נפש משא"כ לקמן שיעשה פעם אחת באונס כיון דאונס רחמנא 

 שבת בשביל הצלה זו כנ"ל נכון:פטרי' ואח"כ אין חשש לא יחלל 

 ס"ק יא שערי תשובה סימן שו

מצוה. עיין בה"ט ובשבות יעקב ח"א סי' ט"ז חולק על הנחלת שבעה ובא"ר כ' להקל באיסור דרבנן, וע"ש 

בשבות יעקב במי שרוצה למסור וזה הולך למנוע אותו שלא ימסור אסור לחלל שבת עבור זה ע"ש ונראה 

יר שאף אם הוא עסקי ממון יוכל לבא לידי נפשות ומכ"ש אם זה עושה שאם הוא ודאי שיציל אין להחמ

מעצמו ויש ספק אם ישמע שי"ל הנח להם מוטב שיהיו שוגגין כו' ולכתוב כת' בקשה בעסקי ממון ע"י עכו"ם 

בשבת כ' בבר"י בשם רבינו ישעיה הראשון לאסור ולפי מ"ש הרמ"א דכ' שלהם דרבנן הו"ל שבות דשבות 

ועיין מ"ש לעיל סי' רמ"ד בענין זה ועיין בשאלת יעב"ץ סי' קס"ז כ' שלהבטיח בעל ספינה במקום פסידא 

 שיש לו בה סך רב אפי' ע"י עכו"ם אסור ע"ש:



 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קו עמוד ב

דתנן: מותר שירי לשכה מה היו עושין בהן? לוקחין בהן יינות שמנים וסלתות, והשכר להקדש, דברי ר' 

. בשל הקדש מאי טעמא לא? אין משתכרין בשל הקדש, אף לא בשל ענייםישמעאל; רבי עקיבא אומר: 

 בשל עניים מאי טעמא לא? דלמא מתרמי להו עניא, וליכא למיתבא ליה.אין עניות במקום עשירות. 

 יורה דעה הלכות צדקה סימן רנט סעיף א רמ"א

שמא יבאו עניים ולא יהיה להם  כי אם כסף בכסף וכיוצאואין נושאין ונותנין בצדקה העומדת לחלק לעניים, 

. אבל צדקה שאינה עומדת לחלק, רק הקרן יהא קיים ויאכלו הפירות, שרי. )ב"י בשם סה"ת מעות לחלק

 והגהות מיימוני(. וכן נוהגין.

 סעיף ד ערוך השולחן יורה דעה סימן רנט

אין נושאין ונותנין בצדקה העומדת לחלק לעניים כי אם כסף בכסף וכיוצא בו מטבעות אחרות שאין קפידא 

תן בהם אסור דשמא יבואו עניים ולא יהיה להם אז מעות לחלק אבל צדקה שאינה בזה אבל לישא ולי

עומדת לחלק רק הקרן יהיה קיים ויאכלו הפירות מותר ואדרבה הרי צריכין לראות שיהיה מזה פירות וכן 

ונראה דכשנושאין ונותנין בהן צריכין לראות שיהא קרוב המנהג כן פסק רבינו הרמ"א בסעי' א' ע"ש 

 אף ריוח קטן ורחוק מהפסד וכמו שאמרו חז"ל במעות יתומים ]ב"מ ע' א[:לשכר 

 שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן עו

 אם מותר להשקיע כספי מעשר כספים בקרן מסוים שישא רווחים לטובת העניים. 

עברתי על מכתב שאלתו, והנני להשיב לו עליה. שאלתו התמציתית היא: היות שיסדתם קרן משפחתי 

לצדקה ולגמילת חסד, ויש בו הרבה כסף מעשר שהפרשתם, סכום העולה בהרבה מכדי הצורך  בדנמרק

לחלק לעניים, אם מותר ליסד מזה קרן מכובד ע"י השקעתו בניירות ערך, ויהא בכחו לחלק סכומים נכרים, 

ו שאסור והפירות מהשקעות ימשיכו לבוא עד אין סוף, או עדיפא לכלות ולחלק כל הקרן, כי רב אחד אמר ל

לעשות זאת להשקיע את הכספים כנז' כי כבר זכו בזה העניים ולכן אסור להשקיע כסף שלהם למטרות 

 מסוימות. 

וזאת תשובתי ע"ז בע"ה. )א( אמנם נכון הדבר שהרמ"א ביו"ד סי' רנ"ט סעיף א' פוסק דאין נושאין ונותנין 

עות לחלק, וכך מצינו גם בשל"ה בעמוד בצדקה העומדת לחלק לעניים שמא יבואו עניים ולא יהיה להם מ

 מעשר, ואוסר במפורש גם אפילו כשזה יפיק רווחים.  -הצדקה שאוסר בכזאת בהדיא על מעות 

אבל מדברי השל"ה שם נלמד גם דרך של היתר בזה, דז"ל השל"ה ז"ל בזה: תנן במס' שקלים רבי עקיבא 

עקיבא, וטעמיה דלמא מתרמי עני וליכא  אומר אין משתכרין משל הקדש ולא משל עניים, והלכה כרבי

למיתב ליה, ע"כ נראה דיותר טוב שיניחו מעות מעשרותיו בטלים ולא ילוום בריוח, אם לא שהוא איש אמיד 

ואף אם ילוום על ריוח יוכל ליתן לעני משלו ויהיה לוה /מלוה/ ואח"כ יפרע ממעשרותיו עכ"ל, הרי שיחד עם 



המעשרות על ריווחים, הוא מבאר בהדיא שאבל אם יוכל להבטיח זה שהשל"ה ז"ל אוסר להשקיע את 

לעני שיבוא לבקש, דאזי מותר לו להשקיע כסף המעשרות על  ממקום אחר ור שיהיה לו בינתיים לתתבביר

ריווחים, והיינו מפני שהאיסור בזה הוא לא מכח זה שכבר זכו בהם עניים ואין לו כל רשות בהם, אלא 

א כשיבוא בינתיים עני לבקש לא יהא לו לתת לו, ולכן מתיר במפורש כן להשקיע שהאיסור הוא מפני דשמ

כסף המעשרות על ריווחים בהיכא שברור לו שיהא בידו לתת לו לעני שיבוא לבקש בינתיים ממקום אחר עד 

 שיקבל פירות מהרווחים. 

יבואו עניים וזיל איפוא  ובעצם נוכל לדייק דבר זה גם מדברי הרמ"א בעצמו שהרי מנמק טעם האיסור לשמא

בתר טעמא, אלא שבדברי הרמ"א לא מפורש בהדיא מזה, ויש מקום לבעל דין לטעון דאמרינן בזה לא פלוג, 

אבל בשל"ה כתוב מפורש להיתר בכה"ג, ומפורש מדבר בנוגע לכסף מעשרות ובבעלים ולא בגבאי צדקה 

השקיע כספי צדקה לטובת העניים באם בטוח אשר כיד עניים דמיא, ]ויעו"ש גם בט"ז בסק"ב שמתיר ג"כ ל

 מאד שיוכל לגבות מן הצבור בלי מניעה תיכף שיצטרך לחלק לעניים עיין שם[. 

)ב( והנה בירושלמי על ההיא מתניתין דשקלים )בפ"ד ה"ב( שעליה מסתמך השל"ה ז"ל איתא טעמא 

שלמי שם, דאם רצה שיהיה אחרינא בזה, והוא, מפני דחיישינן לשמא יקרה הפסד, ועל כן אומר הירו

ההפסד שלו מותר יעו"ש, ויוצא לנו לפי"ז דלשיטת הירושלמי כל האיסור של השקעת כספי העניים 

, ולא חייש , ולכן אם מקבל עליו ההפסד על עצמו והשכר לעניים מותרהוא רק לשמא יקרה הפסד

 הירושלמי בכלל לדילמא מתרמי עני וליכא למיתב ליה. 

מהירושלמי הנ"ל על הרמ"א והשל"ה ז"ל דהא מוכח מהירושלמי דלא חיישינן לשמא  )ג( ולכאורה יקשה

 מתרמי עני. 

אבל זה אינו, כי הרמ"א והשל"ה פסקי בזה כהבבלי, ובכתובות ד' ק"ו ע"ב איתא בהדיא דטעמא דר"ע הוא 

 משום דלמא מתרמי להו עניא וליכא למיתבא ליה. 

הך דינא דאין משתכרין משל עניים, וכפי הנראה דהוא זה מפני  מאידך כדאי לציין דברמב"ם לא נזכר כלל

 שלא פסק בכלל כר"ע בזה. 

)ד( יש גם לומר דהירושלמי יסבור גם לטעמיה של הבבלי, ורק בא להוסיף שאפילו אם לא יהא חשש של 

תו דלמא מתרמי עני וליכא למיתב ליה דאפ"ה אסור עד שיקבל במקרה של הפסד את ההפסד על עצמו, ואו

הדבר יש לומר גם להבבלי, שזה היה פשוט ליה ואין צריך לומר זאת שצריך לקבל ההפסד על עצמו אלא 

 דאפ"ה סובר שאסור עדיין משום החשש של דילמא מתרמי עני וליכא למיתב ליה. 

 ועכ"פ עם הבטחת ב' התנאים הנ"ל יש להתיר השקעת כסף המעשרות בין להירושלמי ובין להבבלי. 

בספר בית דינו של שלמה חיו"ד סי' א' שעפ"י הירושלמי ועפ"י הבואר /המבואר/ בשל"ה הנ"ל  וכך ראיתי

העלה להלכה דיותר טוב שיונחו מעות המעשרות בטלים אם לא שהוא איש אמיד ויוכל ליתן לעני משלו 

 ויהיה מלוה ואח"כ יפרע ממעשרותיו, וגם זאת, שיהיה ההפסד שלו והריוח למעשר יעו"ש. 



)ה( ואם כן לפי האמור נראה להלכה לנידון שאלתנו, דאם יבטיחו שישארו חלק ממעות מעשר בעין לכל 

מקרה שיתרמיא עניא שיהא לתת לו, או מאיזה מקום אחר שיוכלו בינתיים ללוות משם כדי לתת לעני עד 

כדי  שיקבלו פירות מההשקעות, וכמו כן יקבלו עליהם המשקיעים שאם יקרה הפסד בההשקעות עד

הפחתה משיעור הקרן שהשקיעו שלא יהיה זה על חשבון העניים אלא על עצמם, אזי יוכלו שפיר ע"פ דין 

 להשקיע כספי המעשר המרובים שהצטברו כדי להשיג עי"כ קרן ורווחים לעניים כמוצע בשאלה. 

: ואף אם זיכה )ו( אלא דעוד ראיתי להשל"ה ז"ל במקו"א, במסכת חולין בסוף חלק נר מצוה, שכותב בזה"ל

הש"י שיש לו מעשר הרבה ראוי לבערו ולחלקו בשנה השלישית ובשנה הששית של שמיטה כדין מעשר 

תבואה עכ"ל, ובשו"ת בית דינו של שלמה הנ"ל העתיקו ג"כ ומוסיף עלה דזה הוי היכא שיש לו מעשר הרבה 

לפי"ז שיש ענין של ביעור המעשרות יותר מכדי צורך העניים דאז יכול להניחו על השנה הג' והו' ע"ש, יוצא 

האלה בשנה הג' והו' אפילו כשיש בהם הרבה מכדי צורך העניים, וא"כ אי אפשר להשקיעם על יותר מכדי 

 שנים אלה. 

והגם שנראה שזה רק חומרא בעלמא, וכדמדגיש השל"ה בדבריו לכתוב זאת רק בלשון ראוי ולא בלשון 

 חיוב. 

אולם בכל זאת כדי לצאת גם ידי חומרא זאת נראה דראוי למנות גם גבאי צדקה על הדבר, לא חשוב אם 

זרים, אם מבני המשפחה, והם המה שישקיעו וגם יפקחו על כספי המעשר האלה, דאז הא נחשב הדבר 

ור לחומרא, כבאו ליד עניים, דגבאי וממוני המעשר הא כיד עניים המה, ותו לא יהא כלל גם שאלה של ביע

 . הענייםבו כאילו באו כבר לידי חשדכמבוערים י

)ז( על כן סיכום הדברים להלכה המה בכזאת, דבאופן עקרוני יכולים שפיר להשקיע כספי המעשר 

לטובת העניים, כפי הדרך המפורש והמפורט בשאלה, ורק עפ"י ב' תנאים: )א( שישארו מהכספים, או 

שמשם יוכלו בכל עת לתת לכל עני שיבוא לבקש, )ב( שיקבלו עליהם  שיבטיחו קרן בטוח אחר,

המשקיעים שבמקרה של הפסד בהשקעה שיגיע עד כדי פחות מהקרן שהשקיעו, שההפסד יזקף על 

חשבונם ולא על חשבון כספי המעשר, ועוד זאת מן המובחר דלביצוע דבר ההשקעה מן הראוי למנות 

דקה הזאת, כדי שיחשב הדבר כאילו הגיעו כבר הכספים לידי על כך מספר אנשים שיחשבו כגבאי הצ

 העניים. 

 שו"ת שבט הלוי חלק ח סימן ריג

יקרתו קבלתי ואשתדל להשיב עכ"פ בקוצר אמרים, ע"ד שאלתו שאלת חכם היות בדרכי מסחר שלו הוא 

קא ללא מקבל מאדם נאמן סכום מסוים להשקיע במסחרים והוא מקבל עשרה אחוזים מהריוח והכל עיס

שום חשש ריבית כי המשקיעים חותמים לפני בי"ד שאין עליך שום חיוב אם יקרה ח"ו הפסד, ואחר ד' 

חדשים אתה נותן את העשרה אחוזים, וכן אם רוצה אתה תחזיר גם הריוח, נמצא שבכל מסחר הזה יש ב' 

חזרה לפני ד' חדשים שאין המשקיע יכול לבקש כספו ב -שאם יש הפסד אין נגדך שום טענה ב  -תנאים א 

 בערך. 



ועתה נפשו בשאלתו האם מותר לך לקחת סכום מעות שהפרשת למעשר כספים והוא סכום הגון מאד 

ולהשקיע זה בעסק אשר עפ"י דרך הטבע יביא פירות ורוחים גדולים והכל בתנאים כנ"ל דהיינו שהצדקה 

ממש כמו אחר שמשקיע בדרך  תרויח עשרה אחוזים מהריוח והשאר שלך נמצא שהצדקה נעשית משקיע

 זה. 

ואומר בטח הנה במשנתינו פ"ד דשקלים ומובא בש"ס כתובות ק"ו ע"ב רע"ק אומר אין משתכרין בשל 

הקדש אף לא בשל עניים, ומפרש בגמ' טעמא דאין להשתכר בשל עניים דילמא מתרמי לי' עניא וליכא 

השתא מדיהיב גמ' טעמא דילמא יחסר למיתבא לי', דהיינו ע"י ההשקעה יחסר מצות צדקה בשעתה, ו

לעניים, ולא קאמר בפשיטות משום חשש הפסד כסף העניים ע"י הפסד המסחר, מזה נראה שהוציא בס' 

התרומות שער מ"ו שאם נמצא אדם מהימן ועושה מסחר באופן שיהי' כסף מצוי תמיד כמו חילוף כספים 

ם הכסף הזה אינו עומד לחלק לעניים רק קרן קיימת דשפיר דמי, וכן מש"כ ב"י יו"ד סי' רנ"ט וברמ"א שם דא

 ומחלק רק הריוח, פשיטא דמותר וכן המנהג. 

והיינו אפילו אינו מקבל אחריות רק עצם המסחר הוא קרוב לשכר ורחוק מהפסד והוא אדם מהימן ע"ד 

חו"מ סי' ר"צ שארז"ל ב"מ ע' ע"א לענין ממון יתומים, ואף על גב דלענין ממון יתומים קיי"ל בב"מ שם וב

דצריך המקבל לקבל עליו כל הפסד אפשרי כדי שיהי' בטוח קרוב לשכר לעולם, ורחוק מהפסד לעולם, וזה 

 לא שייך במציאות שלך כנזכר למעלה אעפ"כ לבי נוטה להקל כלהלן. 

נין ואעפ"י שראיתי בערוך השולחן יו"ד ריש סי' רנ"ט שסיים על דינו של רמ"א וז"ל ונראה דכשנושאין ונות

בהן צריכים לראות שיהא קרוב לשכר אף ריוח קטן ורחוק מהפסד וכמו שאז"ל במעות יתומים ב"מ ע' ע"א 

הנ"ל, הרי דעתו לדמות לגמרי, וא"כ הכא שאין מקבל המקבל הפסד אם יפסיד יאסר כמו מעות יתומים, 

כבר שייך לעניים והקרן מ"מ יראה דאינו דומה לנ"ד דהתם איירי רמ"א במעות צדקה שכבר בא לידי הגבאי ו

 קיימת להם לעולם, והו"ל כממון שיש לו תובעים, וכעין מעות יתומים שהוא ממון שיש להם תובעים. 

אבל בנדון שלך בהפרשת מעשר כספים שאין חיוב לחלק מיד דאין תביעה ואין התחייבות ואדרבה מימות 

זמן שאין לו התחייבות גמורה, וגם כ'  עולם היו הרבה נוהגים לחלק רק בסוף שנה גם אם כבר הפריש כל

בתשובת תשב"ץ ח"ב סי' קל"א דהאוכל מעשר כספים דילי' דיעבד פטור מלשלם וכחולין ק"ל וכממון שאין לו 

תובעים במזיק מת"כ או ממון עניים ועיין בשו"ת שבט הלוי ח"ה סי' קל"ט מה שהערותי בזה על מרן הח"ס 

תשב"ץ מחולין צ"ע דהא פסק הרמב"ם פ"ט ממתנת עניים שהוא חייב בחי' חולין ק"ל, ואף על גב דראית ה

 להפריש עוד פעם והוא מתוספתא יע"ש בכ"מ. 

מ"מ יראה דסברת התשב"ץ דשאני מעשר כספים דהסכמת הפוסקים שהוא רק דרבנן או אפי' פחות מזה 

ואכל א"כ אכתי יכול ולא עדיף עכ"פ ממעשר דגן דפטור, אבל צדקה ממש שקיבל עליו ליתן ועדין לא נתן 

 לקיים נדרו מכסף אחר ואכלו בודאי חייב יעש"ה בשבט הלוי. 



וליתר שאת יתנה מכאן ולהבא דרך תנאי על הפרשת מעשר כספים שלו הסכומים הגדולים שהוא מפריש 

בתנאי הנ"ל להשתמש בדרך הנזכר לצורך עניים אם הדברים כן באמת שהוא כמעט בטוח קרוב לשכר 

 אעפ"י שאינו מקבל על עצמו ממש הפסד כאשר הוא נוהג גם עם אחרים. ורחוק מהפסד 

 שובות והנהגות כרך ב סימן תעהת

 שאלה: משולח כאן לאסוף כסף ורוצה לקחת מההכנסות לעצמו אחוז גבוה מאד ושאל אותי אם זהו גזל 

הנה מה שנהגו שהמשולח לוקח לעצמו חלק, זה ודאי מותר כיון שזהו טובת העניים שאם לא יקבל שכר 

רבי ינאי יזיף ופרע משום דניחא להו לעניים, וגם טירחה כפועל לא נמצא משולח, ועיין בערכין )ו ב( בהא ד

כאן ניחא להו בכך, וכבר נהגו כן שמקבל בשכרו אחוזים וזה ממריצו לפעול. והיום אם נותן רוב הכסף 

 שאוסף למוסד כשהוא גופא נצרך נחשב הוגן. 

תם שעכ"פ חלק מיהו הנותנים לא מתכוונים שיהא רובו למשולח, ובפרט כשגובה נתינות גדולות ודאי כוונ

הגדול ילך למוסד, והמשולח כאן שרוצה יותר מהרוב לעצמו מרמה הוא את הציבור והוי גזילה, ורק בנתינות 

קטנות יש לומר דלא איכפת להו אף שרוב הכסף לו, אבל בנתינות חשובות צע"ג הלוא הוא עובר על דעת 

 . בעה"ב והוי גזלן כמבואר בב"מ )עח ב( והיאך נכשלין באיסור גזל

וזכורני שמרן הגריז"ס זצ"ל )הגאב"ד דבריסק( רצה להמליץ על מוסד הצלה פלוני, אבל לאחר ששמע את 

סכום האחוזים שהשליח יקבל אמר "אני ממליץ רק על המוסד ולא על הצדקה למשולח" וסירב לחתום, אבל 

שלא ימצאו שד"ר הפצירו בו שהסכום שמקבל השליח נחשב היום למעט מאד, ובלעדו לא יתקיים המוסד, 

 אחר, ומרן זצ"ל הסכים לשליחות, רק עדיין פקפק מאד על המלצתו אם הוא יתן ידו לכך. 

ולפי זה על המשולח עצמו ליזהר בסכומים גבוהים עכ"פ שלא יעבור על דעתם ויהא הכסף גזל בידו, וביד 

איסור, וע"כ ראוי לו לקצוץ הקדוש ברוך הוא לעזור לו ולסייעו באופנים אחרים שיהיה פרנסתו בהיתר ולא ב

 בפחות, שבאופן זה חשיב גם לדידיה שליחות מצוה שגם הוא מוותר, ושלוחי מצוה אינם ניזוקים. 

ודע דיש שמותר לר"מ או למזכה הציבור ליקח יותר, כדי שיהא לו כפי צרכו לעצמו ולחתן בניו ובנותיו, ויסוד 

ן מוסיפין להן אף על פי שלא רצו, מוסיפין להן "ואם לא הספיק לההדבר ברמב"ם פ"ד דשקלים )ה"ז( 

ע"ש, הרי שאנו מקפידים שיהיה לו ולב"ב כדי צרכו, ואפילו אינו  כדי צרכם הם ונשיהם ובניהם ובני ביתם"

רוצה נותנים לו, שלדעת הרמב"ם יש לדאוג לפרנס הציבור שיהיה לו כדי צרכו עם אשתו ובניו, ומה שהוסיף 

וסיפין לו, היינו שאפילו ירצה לא יתנו לו לחיות חיי צמצום, ונראה הטעם שאם הרמב"ם אפילו לא רצו מ

רואים את הפרנס חי בדוחק ימנעו מלהיות פרנס, וע"כ טובת הציבור הוא שיחיה עם ב"ב ולדאוג לצרכיו 

 ועלינו לנהוג כן, והיינו אם אינו דורש סכומים מוגזמים אלא ההכרח לו ולב"ב, אבל באופן זה אף שצריך

הרבה, כיון דצרכיו הם חובת הציבור וצדקה ככל צדקה, ולרמב"ם אפילו רוצה לוותר ולחיות בפחות מוסיפין 

 לו בע"כ.



 שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רנז סעיף ב

גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק, מצרפים המעות דינרים לאחרים, אבל לא לעצמם. וכן אם צריכים למכור 

אבל לא לעצמם, מפני החשד. ואין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה, ולא  אחריםו מהתמחוי, ימכרו למה שגב

בהקדש עם הגזברים, שנאמר: ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, 

אל, טוב להם ' ומישרומ"מ כדי שיהיו נקיים מה ם ב, יב, טז( )רמב"ם שם(. הגה:כי באמונה הם עושים )מלכי

או שנתמנה באלמות וחזקה, צריך ליתן  אבל מי שאינו כשר, ם הכשרים,וכל זה בגבאי ליתן חשבון )טור(

לסלק הגבאי ולמנות וכשרוצים הצבור יכולין חשבון. וה"ה בכל ממונים על הצבור. )מהרי"ו סימן קע"ג(. 

 שאר ממונים )כל בו(. אחר, ואין כאן משום חשד. וה"ה

 ס"ק א ביאור הגר"א יורה דעה סימן רנז

ומ"מ כדי כו'. כמ"ש במ"ר ובתנחומא ריש פ' פקודי ד"א איש אמונות זה משה שנעשה גזבר על מלאכת 

המשכן כו' אף על פי שהיה משה גזבר לעצמו הוא קורא לאחרים ומחשב על ידיהם שנאמר אלה פקודי 

אלא אשר פקד ע"פ משה ע"י משה ביד איתמר כו' שנו רבותינו מי המשכן אשר פקד משה אין כתיב כאן 

שהיה נכנס לתרום את הלשכה לא היה נכנס בפרגוד חפות כו' שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך 

לצאת ידי המקום שנאמר והייתם כו' משנגמרה מלאכת המשכן א"ל בואו ואני עושה לפניכם חשבון א"ל 

ך וכך יצא על המשכן כו' אותה שעה נתפייסו כל ישראל על מלאכת המשכן מי משה אלה פקודי המשכן כ

 גרם לו ע"י שישב ופייסן הוי אלה פקודי כו':

To see the גילוי דעת click here 

 סימן אלף לה ספר חסידים

יש צדקה שאינה נראית כצדקה והוא לפני הקדוש ברוך הוא צדקה מעולה כגון עני שיש לו חפץ למכור או 

ספר שאין חפצים לקנות ואדם קונהו מידו. וכן עני שחפץ לכתוב ואין אחרים רוצים להשכירו והוא משכירו אין 

הוא יגע בכתיבה ואתה נותן לו רווחים אבל אם תראה איש שיכול ללמוד והוא מבין צדקה למעלה ממנה ש

 קורא אני עליהם לצדקה והנה צעקהוסופר שיכול לכתוב ואינם רוצים ללמוד ולכתוב אם תתן להם צדקה 

 )ישעי' ה' ז'( שנאמר )שם כ"ז י"א( כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו ויוצרו לא יחוננו.



Rabbi Schachter 

 ב-תלמוד בבלי מסכת ערכין דף ו עמוד א

איני? אסור לשנותה.  -מותר לשנותה, משבאתה ליד גבאי  -ת"ר: סלע זו לצדקה, עד שלא באתה ליד גבאי 

 והא רבי ינאי יזיף ופרע! שאני רבי ינאי, דניחא להו לעניים דכמה דמשהי מעשי ומייתי להו.

To see the different Shittos of the percentage a Gabbai Tzedaka may take click here 

 שו"ת מהרש"ם חלק ה סימן עז

דולי המדינה כי השד"ר אשר ישתדלו בנסיעתם בחו"ל מעיר בדבר אשר נתייסד שם מנהג מכמה שנים ע"פ ג

לעיר וממדינה למדינה לעשות הוספה בנדבות חו"ל עבור עניי א"י אזי נותנים להם הוספה מדי שנה בשנה על 

פרס הקצוב להם כפי חלק מן ההוספה אשר פעלו בטיב השתדלותם מלבד שכר קצוב מחיר טרחתם אשר ינתן 

מעמדי לחוות דעי אם נכון המנהג הזה ע"פ שורת הדין ואם יש רשות להאמרכלים להם בעת נסיעתם וביקש 

גבאי הכולל להתנהג ע"פ המנהג הנ"ל ואם אין בזה חשש איסור משנה מעני לעני, וזה אשר השבתי בזה, הנה 

כפי בגוף הדין אם יש רשות ביד הגבאי לשנות ולהוסיף ולגרוע מעני לעני אם לפי ראות עיניו תגדיל המצוה 

הדחק של עני זה נראה פשוט דיש בידו לשנות דהא כבר הבאתי בתשו' דברי מהרי"ק שורש ה' דלדבר מצוה 

מותר להגבאי לשנות ובפרט בגבאי המתמנה על מעות א"י ששולח כל א' חוץ לעירו הכל ע"ד הגבאי הם נותנים 

ודר גופי' ואפי' אם כבר הי' נוהג והבאתי מתשו' מהרי"ט ח"א סי' ס"ג ומח"א ה' צדקה ויד הגבאי בזה כיד הנ

ליתן לעני א' את נדבותיו מ"מ אם ירצה לשנות וליתן לעני אחר לא עדיף ממכירי כהונה דאף דאינו רשאי לחזור 

מ"מ אם חזר בו מהני ואף דהתם אינו רשאי לחזור לכתחילה אבל מ"מ היכי דאיכא מצוה יותר בשני גם 

' ע' דאם השני הוא צ"מ מותר לבעה"ב לחזור בו וליתן לשני והביא לכתחלה יוכל לחזור וכמ"ש בתשו' ח"צ סי

מש"ס דחולין קל"ג ע"ש שהאריך בזה, והרי אפי' בנודר בפי' ליתן לעני זה דעת מהר"ש יפה בתשו' דיכול 

לשנות וליתן לעני אחר וכמ"ש המח"א ה' צדקה סי' ז' רק דבזה הרדב"ז חולק עליו וע' באס"ז ב"ק ל"ו בשם 

רסטה דס"ל כהרדב"ז, אבל בנ"ד כ"ע מודו, וא"כ בנ"ד דהשד"ר בודאי אם יהי' להם הוספה למנתם הר"מ מסק

כפי ערך חלק ההוספה שגורמים יתאמצו יותר בהשתדלותם לטובת עצמם ולא כן אם לוקחים רק דבר קצוב בין 

אריס אריסותיו אם יגרמו הוספה גדולה או קטנה כמובן וע' בש"ס ספ"ק דע"ז גבי לא ישכיר אדם מרחצו ד

קעביד ואדעתי' דנפשי' וע' רש"י ב"מ ק"ד ע"ב דמה"ט גבי עיסקא אסור למישתי בי' שיכרא דמתוך שיעסוק גם 

בחלקו להשתכר לעצמו יעסוק יפה בכל העסק ע"ש וע' פסחים ס"ח דאפי' בתורה ומצות מעיקרא כי עביד איניש 

י' נוגע לחלקו מסתמא יתאמץ ביותר להרבות אדעתא דנפשי' עביד ומכ"ש היכי דיהי' לו הנאת הגוף ויה

בהנדבות, ומצינו בר"ה כ"ג דהיו עושין סעודות גדולות להעדים כדי שיבואו וע' בד"ק יו"ד סוס"י י"ח ס"ק כ"ה 

כה"ג, ובכה"ג שנראה להגבאי שיוצמח בזה טובה לעניים לכ"ע שרי לשנות וכדאי' בערכין דף ו' בהא דר' ינאי 

להו לעניים דכמה דמשהה מייתי להו ומעשה טפי ע"ש וה"נ בזה וע' מד"ר פ' פנחס  יזיף ופרע משום דניחא

בהא דיהושע נוצר תאנה יאכל פרי', ובפרט כיון דהמנהג שם כן ונתייסד ע"פ גדולי המדינה כל הנודר ע"ד 

ן להם על המנהג הוא נודר ועמ"ש בחיבורי קת"ע לסי' רל"א וע' רמב"ם פ"ד משקלים דמגיהי ספרים וכו' מוסיפי

 שכרם בע"כ כפי צרכם וכן בכל עוסקי בדבר מצוה, וה"נ בזה, והנלע"ד כתבתי.



 תשובות והנהגות כרך ב סימן תעה

 שאלה: משולח כאן לאסוף כסף ורוצה לקחת מההכנסות לעצמו אחוז גבוה מאד ושאל אותי אם זהו גזל 

טובת העניים שאם לא יקבל שכר טירחה הנה מה שנהגו שהמשולח לוקח לעצמו חלק, זה ודאי מותר כיון שזהו 

כפועל לא נמצא משולח, ועיין בערכין )ו ב( בהא דרבי ינאי יזיף ופרע משום דניחא להו לעניים, וגם כאן ניחא 

להו בכך, וכבר נהגו כן שמקבל בשכרו אחוזים וזה ממריצו לפעול. והיום אם נותן רוב הכסף שאוסף למוסד 

 כשהוא גופא נצרך נחשב הוגן. 

מיהו הנותנים לא מתכוונים שיהא רובו למשולח, ובפרט כשגובה נתינות גדולות ודאי כוונתם שעכ"פ חלק 

הגדול ילך למוסד, והמשולח כאן שרוצה יותר מהרוב לעצמו מרמה הוא את הציבור והוי גזילה, ורק בנתינות 

הלוא הוא עובר על דעת קטנות יש לומר דלא איכפת להו אף שרוב הכסף לו, אבל בנתינות חשובות צע"ג 

 בעה"ב והוי גזלן כמבואר בב"מ )עח ב( והיאך נכשלין באיסור גזל. 

וזכורני שמרן הגריז"ס זצ"ל )הגאב"ד דבריסק( רצה להמליץ על מוסד הצלה פלוני, אבל לאחר ששמע את סכום 

, אבל הפצירו האחוזים שהשליח יקבל אמר "אני ממליץ רק על המוסד ולא על הצדקה למשולח" וסירב לחתום

בו שהסכום שמקבל השליח נחשב היום למעט מאד, ובלעדו לא יתקיים המוסד, שלא ימצאו שד"ר אחר, ומרן 

 זצ"ל הסכים לשליחות, רק עדיין פקפק מאד על המלצתו אם הוא יתן ידו לכך. 

דו, וביד ולפי זה על המשולח עצמו ליזהר בסכומים גבוהים עכ"פ שלא יעבור על דעתם ויהא הכסף גזל בי

הקדוש ברוך הוא לעזור לו ולסייעו באופנים אחרים שיהיה פרנסתו בהיתר ולא באיסור, וע"כ ראוי לו לקצוץ 

 בפחות, שבאופן זה חשיב גם לדידיה שליחות מצוה שגם הוא מוותר, ושלוחי מצוה אינם ניזוקים. 

ו לעצמו ולחתן בניו ובנותיו, ויסוד ודע דיש שמותר לר"מ או למזכה הציבור ליקח יותר, כדי שיהא לו כפי צרכ

ברמב"ם פ"ד דשקלים )ה"ז( "ואם לא הספיק להן מוסיפין להן אף על פי שלא רצו, מוסיפין להן כדי הדבר 

ע"ש, הרי שאנו מקפידים שיהיה לו ולב"ב כדי צרכו, ואפילו אינו רוצה  צרכם הם ונשיהם ובניהם ובני ביתם"

לפרנס הציבור שיהיה לו כדי צרכו עם אשתו ובניו, ומה שהוסיף הרמב"ם  נותנים לו, שלדעת הרמב"ם יש לדאוג

אפילו לא רצו מוסיפין לו, היינו שאפילו ירצה לא יתנו לו לחיות חיי צמצום, ונראה הטעם שאם רואים את הפרנס 

ן, והיינו אם חי בדוחק ימנעו מלהיות פרנס, וע"כ טובת הציבור הוא שיחיה עם ב"ב ולדאוג לצרכיו ועלינו לנהוג כ

אינו דורש סכומים מוגזמים אלא ההכרח לו ולב"ב, אבל באופן זה אף שצריך הרבה, כיון דצרכיו הם חובת 

 הציבור וצדקה ככל צדקה, ולרמב"ם אפילו רוצה לוותר ולחיות בפחות מוסיפין לו בע"כ.
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Rabbi Sorotzkin 

 משנה ד משנה מסכת אבות פרק ו

כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה 

 .אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבאאתה עמל ואם אתה עושה כן 

 

 משנה ד מסכת אבות פרק ו רבינו יונה

כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחי צער תחיה, ובתורה 

אתה עמל, ואם אתה עושה כך אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. שנינו אמר ר' 

' יוחנן ראיתי שהיה אוכל פת חרבה במלח )יבמות טו, ב(. עוד שנינו אלעזר, כשהייתי לומד תורה אצל ר

במקום אחר )ברכות סג, ב( אמר ר' שמעון בן לקיש, אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו 

עליהם, שנאמר )במדבר יט, יד(, "אדם כי ימות באהל". שנינו, "אלה שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת 

)שמואל ב' כג, ח(, ואלה שמות גברותיו של דוד. "יושב בשבת", שבשעה שהיה יושב דוד  תחכמוני" וכו'

בישיבה, לא היה יושב על גבי כרים ולא על גבי כסתות אלא על גבי קרקע. דכל זמן דהוה עירא היאירי קיים 

וד לרבנן על גבי הוה מתני להו לרבנן על גבי כרים ועל גבי כסתות, כי נח נפשיה דעירא היאירי, הוה מתני ד

אמר ליה הקב"ה, הואיל  -קרקע, אמרי ליה, ליתב מר על גבי כרים וכסתות, ולא קבל עליה. "תחכמוני" 

 והשפיל דוד עצמו תהיה כמוני שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה )מועד קטן טז, ב(:

)סנהדרין לו, א(, ועל הארץ תישן. אלו הענינים כולם כדי שלא יהא אדם נמשך אחר תאותו ומאכלו. שנינו 

מימות משה עד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, ומקשינן עלה כמה קושיות, ולא אשכחן. ואמרינן 

 בברכות )ה, ב(, דאין כל אדם זוכה לשתי שלחנות:

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נז עמוד ב

ודה אמר רב: אלו אנטונינוס והכתיב ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך, אל תקרי גוים אלא גיים, ואמר רב יה



 .ורבי, שלא פסק משלחנם לא צנון ולא חזרת ולא קשואין, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קד עמוד א

בשעת פטירתו של רבי, זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה, אמר: רבש"ע, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר 

 .אפילו באצבע קטנה אצבעותי בתורה ולא נהניתי

 דף כד עמוד א -תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כג עמוד ב

 ובאושפיזא. דאמר רב יהודה אמר שמואל: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו: במסכת, ובפוריא,

מדה טובה היא, כדי שלא  -ו בסבר פנים יפות, ואמר לאו שאלוהו על אושפיזו אם קבל -באושפיזא  ופרש"י

 יקפצו בו בני אדם שאינן מהוגנין לבא תמיד עליו, ויכלו את ממונו.

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף נ עמוד א

אל יבזבז יותר  -המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. תניא נמי הכי:  -א"ר אילעא: באושא התקינו, המבזבז 

מחומש, שמא יצטרך לבריות; ומעשה באחד שבקש לבזבז ]יותר מחומש[ ולא הניח לו חבירו, ומנו? רבי 

 ישבב, ואמרי לה רבי ישבב, ולא הניחו חבירו, ומנו? רבי עקיבא.

 שיטה מקובצת מסכת כתובות דף נ עמוד א

המבזבז. כתב רש"י ז"ל המבזבז. לעניים. ובמהדורא קמא כתב המבזבז. נכסיו להקדש. ע"כ. ואמרו 

בי טרפון יהב לרבי עקיבא שית מאה קנטרין דכסף א"ל כו' עד א"ל אית בר נש במדרש רבות פרשת בהר ר

יהב מגן אפוכי דידה הן היא א"ל גבי דוד מלך ישראל דכתיב ביה פזר נתן לאביונים וצדקתו עומדת לעד 

ע"כ. ומשמע לי דה"פ אית בר נש דיהיב מגן פי' שאין לו ונותן כל אשר לו דהא המבזבז לא יבזבז יותר 

מש ופירוש מגן בחנם כלומר על לא דבר נותן אפוכי דידה הן היא פי' שכרו היכן הוא ומשני ליה מדכתיב מחו

פזר נתן לאביונים וגו' פירוש אף על גב דהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש מ"מ אם עבר ופזר צדקתו עומדת 

דלא אמרינן הכי אלא  לעד פירוש דלעולם יהיה לו ממון כדי לעשות צדקה ולא יחסר לו. ויש לנו לחלק

 וזהו שכתב רש"י ז"ל הכא לעניים. לתלמוד תורה וכמו שעשה רבי עקיבא אבל לחלק לעניים לא

 אהבת חסד חלק ב פרק כ -ץ חיים חפ

יבזבז יותר דהתקינו חז"ל באושא המבזבז אל  א( איתא בכתובות מ"טבו יבואר פרטי דין המבזבז צדקה: 

עיין מחומש שמא יצטרך לבריות אם לא מי שהוא עשיר מופלג משמע בפוסקים דעליו לא היתה התקנה )

 שם איירי לענין מצוות עיי"שב"ק תוס'   ובחכמת אדם הלכות צדקה( ב"ק ט' ע"ב בתוד"ה אילימא
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