
 

האם חייב לתת צדקה יותר 
 )ב(מחומש מממונו 

 
)יו"ד סי' רמ"ט ס"א( שיעור  כתב השו"ע

נתינתה אם ידו משגת יתן כפי צורך 
העניים, ואם אין ידו משגת כ"כ יתן עד 
חומש נכסיו מצוה מן המובחר, ואחד 

ת, פחות מכאן עין רעה, מעשרה מידה בנוני
וחומש זה שאמרו שנה ראשונה מהקרן 

 מכאן ואילך חומש שהרויח בכל שנה. 
 מחוייבומבואר בדבריו דאדם שידו משגת 

ליתן כפי צורך העניים, ומסתימות דבריו 
משמע דהיינו אפי' שהוא יותר מחומש 

 מנכסיו. 
)כתובות נ.(  בגמ'וצ"ל דס"ל דהא דאמרינן 

התקינו המבזבז על  א"ר אילעא באושא
יבזבז יותר מחומש. היינו דוקא בשאר 
בנ"א, אבל באדם שידו משגת לא נאמר 
שיעור זה. דבאדם שידו משגת ל"ש האי 
סברא דתניא התם "המבזבז על יבזבז יותר 
מחומש שמא יצטרך לבריות", דאף אם 
 יבזבז יותר מחומש אכתי לא יצטרך לבריות.

ס"י( )כלל קמ"ד  החכ"א]וכיוצ"ב כתב 
דלעשיר מופלג מותר לבזבז אף יותר 
מחומש מנכסיו, ואם אינו מופלג בעשירות 
יתן עד חומש נכסיו, ואל יבזבז יותר 

 הח"חמחומש כדי שלא יצטרך לבריות. וכ"כ 
בספרו אהבת חסד )ח"ב פ"כ( דמי שהוא 
עשיר מופלג משמע בפוסקים דעליו לא 
היתה התקנה )וציין לדברי הגמ' בב"ק דף ט' 

אלא  -ס' ד"ה אילמא ולחכ"א הנ"ל( בתו
לבזבז אף יותר  דמותרדהחכ"א כתב 

מחומש מנכסיו וכן משמעות הח"ח, ואילו 
 נמי איכא[. דחיובאמדברי השו"ע משמע 

)יו"ד סי' קמ"ג( בדעת הרמב"ם האג"מ  וכ"כ
והשו"ע וז"ל: והנה לא כתב הרמב"ם הדין 
דאל יבזבז יותר מחומש אלא בסוף הל' 

דקה בהל' מתנות עניים, ערכין ולא בצ
ובשו"ע מפורש שהמחבר סובר דידו משגת 
מחוייב ליתן כפי צורך העניים אף שהוא 
יותר מחומש, משמע שסובר בדעת הרמב"ם 
שכיון שדין התורה הוא שיתן כפי צורך 
העניים לא תקנו רבנן לאסור וגם לא לעצה 
טובה בצדקה, רק להקדיש אסרו. ומה 

ר"ע לבזבז הוא שבדף נ' איתא ולא הניחו 
 מחמת שר' ישבב לא היתה ידו משגת.   

)סי' רמ"ט ס"ק א'(  הפרישהוכן משמעות 
דהא דתנן בריש פאה אלו דברים  -דכתב 

שאין להם שיעור וכו' וגמילות חסדים, 
היינו בגופו אבל במממונו יש לו שיעור, 
אבל דוחק לומר דהמשנה מיירי באדם שידו 

י צורך משגת דקאמר דגם בממון יתן כפ
העניים והיינו דאין לו שיעור, דהמשנה 
מסתמא ברובא דעלמא איירי. עכ"ד. ומשמע 
בעיקר דינא דס"ל דבאדם שידו משגת ליכא 

 שיעור לנתינתה.    
כתב על דברי השו"ע  במנחת פתיםאולם 

וז"ל: לכאו' משמע אפי' יותר מחומש וכ"כ 
בחכ"א כלל קמ"ד, אבל זה אינו דהא 

להדיא דאפי' עשיר  בכתובות ס"ז מוכח
מופלג אין לו לבזבז נכסיו מחיים יותר 
מחומש, וע"כ צ"ל דכוונת השו"ע פשוט 
דאם ידו משגת יתן כפי צורך העניים לכל 
אחד, דעדיין לא יהיה יותר מחומש, אבל 
אם אין ידו משגת לא יתן לעני כל צורכו, 
דלא יוכל ליתן לעניים אחרים, ע"כ יתן כפי 

 צורך העניים. עכ"ל. השגת ידו ולא כפי 
והיינו דק"ל מהא דאמרינן בגמ' שם דכי קא 
ניחא נפשיה דמר עוקבא בזבזיה  לפלגא 
ממוניה, ומקשינן התם היכי עביד הכי 
והאמר ר' אילעאי באושא התקינו המבזבז 
אל יבזבז יותר מחומש, ופרקינן דה"מ 
מחיים שמא ירד מנכסיו אבל לאחר מיתה 

דם שידו משגת לית לן בה. ואי נימא דבא
שרי לבזבז אף יותר מחומש א"כ מאי ק"ל 
לגמ' אמר עוקבא נימא דשאני מר עוקבא 

נדחק דאדם דידו משגת הוי. ומכח קושיא זו 
ותר לפרש דאף השו"ע לא התיר לחלק י

 בס"ד

 מיקתאעתא מעש

  אנשים המוזמנים לסעודהמספר  למנותהאם מותר 
 כשמונה ע"י דבר אחר. ה. כשאינו מכוון למנין/מונה בהרהור או בכתב. ד.  איסור מה"ת או דרבנן. ג.טעם האיסור.  ב.איסור למנות את ישראל.  א.

 לט.כשאין מספר מוח ח.. תכשאינו מונה גולגולוז. שלא לצורך מצוה. ו. 

 למנות את ישראלאיסור א. 
משנה בראשונה כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם ובזמן שהן מרובין רצין ועולין בכבש כל  (כב.) ביומאתנן 

הקודם את חבירו בארבע אמות זכה ואם היו שניהן שוין הממונה אומר להן הצביעו ומה הן מוציאין אחת או 
אסור למנות את ישראל לדידהו מסייע ליה לרבי יצחק דאמר רבי יצחק ונימנינהו כב:( ) שם בגמ' יתאאו .שתים

אפילו לדבר מצוה דכתיב וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים אמר רבי אלעזר כל המונה את ישראל עובר בלאו 
שנאמר והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני לאוין שנאמר לא ימד ולא 

  ., ע"כיספר
שתמה על הגמ' למה הביאו פסוק מנביא הו"ל להביא פס' מן התורה מפ' כי  )תמיד כח. ד"ה הממונה( באר שבעב 'ועי

תשא דמבואר שם שמנה משה את הישראל ע"י חצאי שקלים ולא מנה אותם להדיא כמפורש ביה "ולא יהיה בהם 
 .מנין בזק לא שייך לכפרהבום כפרה היה כן משא"כ דמש דמשם היה יכול לדחות (שם) במהרש"אוכן הקשה . נגף"

שמעיקרא לא קשיא מידי דבכי תשא מיירי ממנין לדבר הרשות שהרי פרש"י כשתחפוץ כתב  )שם( בעיון יעקבאולם 
 . וכן תירץאיי היםבשם  שם() העץ יוסף"כ לחמת שאול לא שמענו רק משאול וככל דבר מצוה כמו מאבל ב ,וכו'

 .)שם(המהרש"ם 
 תשעין הרע שולט ץלמה במנין דוד לא היה נגף ותיר השתמ הרא"םבשם  (פס' יב אות ג שמות פ"ל) שפתי חכמיםב עוייןיו

נראה אלא ד .הש"ס על יומא שם( י')ח בשד"ח. וכן תירץ ולפי"ז יש ליישב קושיא הנ"ל דוקא כשמונה כלן ישראל.
  .כל גוונאדאיכא איסור ב ל"אף לדידיה י וכת' )ח"ז סי' ג ענף ו( בצי"א וכ"כ ,היאיחידאה ששיטה זו 

 ב. טעם האיסור
)שמות  במלבי"ם 'ועי .)שם(המהרש"א וכ"כ  .עין הרע פירש שיש בזה משום סכנה מחמתש )שמות פ"ל פס' יב( רש"יב ועי'

הנ"ל אין ברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין וע"י שתי הטעמים ב' עין הרע.  א'ג' טעמים ע"ז  'שכת פ"ל פס' יב(
כשמונים זה גורים הפרדה כל איש בפ"ע ויחופשו מעשיהם ואז ישלוט בהם נגף  ג'מועיל כפרת נפש להסיר הרע. 

שכתב  )ח"א סי' סי' לד ד"ה איברא( הלוי בשבט 'עיו ולתן זה צוה מחצה"ש שזה על אחדות שכל יחיד הוא רק חצי, ע"כ.
 .אסור[ המנין הוא קטן י"ל אולי גם אם סופר אתינן עלהעין הרע  דמשוםכיון ד
 . איסור מה"ת או דרבנןג
וכן אפשר שהיא  .)שם(והמהרש"ם  )יומא שם( העיון יעקבמ. וכן נר' ה"תשהדבר אסור ממוכח  (שם) הבאר שבעמ הנהו

 שתירץ קושית הבאר )לחיד"א מע' מ אות כד( בעין זוכר' ועי]. )ח"ט סי' לה אות ד( השבט הלוי פסקוכן  .()שםהמרהש"א דעת 
 .[זה מוני המצותאיסור אמאי לא מנו כתב ליישב שבע ו
 פ"ד ה"ד( )תמידין ומוספין מהרמב"ם וגם ."סמדברי קבלה ומדבאסורים  מנה איסור זה אות לא( "ז)פמ בספר חרדיםאולם 

 סי' נה(או"ח ) הפר"ח 'תכהרמב"ם כו לא כתב אלא דאיכא איסורא בלבד.)סי' קנו(  המ"א ואף .נראה שאינו מה"ת
  .)ח"ב עמ' שכב: ד"ה ועכ"פ( לרס"ג בגרי"פ 'ועי .שאין זה אלא אסמכתא 'כת )סי' קלט( "יובחו .אות יא( שם)הכה"ח ו
 /מונה בהרהור או בכתבכשאינו מכוון למנין. ד
וכן  ,)שם( המ"אוכ"כ  ,)שם(כמבואר להדיא בש"ס  ,'ולשם גורל וכד וכגון שמונהאפילו כשלא מכוונים למנין אסור ו

  .מזכיר סכוםהרי כי הוי כמנין שדאסור אף בכה"ג  )יומא שם סד"ה בגמ'(בשפת אמת  ביארו .)שם( ר"זהגנקט 
)סי' נה אות  בכה"חשאפי' ע"י אותיות אסור, וע"י מראית העין ובמחשבת הלב שרי. והביאו  )ערך מונה( בפלא יועץ ועיין

 שנוהגים למנות ע"י הפסוק "הושיעה את עמך". ו אות ג()כלל ט בקשו"עועיין  וכן הוא בכה"ח פלאג'י המובא להלן. .יא(
 .)עמ' סד( טעמי המנהגיםב 'ועי

אפילו כותב ולא מוציא בפיו עובר  בכתב אסור 'אפיבכתב יד שכת' ד החת"סבשם  )יו"ד סי' קו( כת"סבעוד ועי' 
ואפי' אי  ,וספור נמי משמע אפילו בכתב א"כ ע"כ עמוד "לא יספר"ומד, דאל"ה למה ליה בזק וטלאים לשאול המלך

מר יוצא אי נתכווין לצאת בעלמא כתיבה לאו כדיבור דמי לענין שבועה וברכה וברכת התורה מ"מ לענין ספירת העו
 (רבדמ)פ' בשכתב שאע"פ שהובא בשם הרלב"ג )ח"ו סי' כ ד"ה וכה( ועיי"ש  )ח"ט סי' לה אות ג(.השבט הלוי הביאו . וכ"ע ,בזה
 עי' עודו שיטא דאין זה יסוד בהלכה נגד המפורש מהחת"ס להלכה כיון שפסק למעשה.ל שבכתה אין איסור פ"שר

  .)שם( בצי"או )סי' תפט אות א(בשער"ת  ,לב(-)ק' סי' כט ברע"א
 כשמונה ע"י דבר אחר. ה

. את החתיכות יםמונושכל אחד נותן חתיכת חרס  וכגון דבר אחר י"ע מבואר מהש"ס הנ"ל שאם אינו מונה אלא
 'בפי"כ וכ , ע"כ.אסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר ויפקדם בטלאיםד ()שם הרמב"ם קוכן פס

 .(ד"ה ומעתה שם) מאיריה וכ"כ .רע"י דבר אח רשאיכשירצה למנותם  פ"ב מ"א(יומא להרמב"ם )המשניות 
מבעל פאת השולחן לחת"ס,  שהאריך מאוד בכל זה, והביא מכתב ענף כ אות מ ד"ה כן( גסי'  ז)ח"בצי"א ועתה מצאתי 

דכל שאינו מונה האנשים  ",את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו )בשבת( מונה אדם" )קמח:(שכתב ע"פ המשנה בשבת 
בתשובה הנ"ל לא הסכים לזה ונקט דשאני התם שסופר מנה  החת"סאין איסור. אולם  "בפניהם"בעצמם  "בגופם"

האורחים. ולפי דבריו אין היתר למנות מספר האנשים המוזמנים  זו לפלוני וכו', אבל לעולם אסור לספור מספר
 במוסדוכדו' אלא לספור לפי מנות בלבד כנ"ל אבל לא מספר האורחים, וכן אסור למנות מספר האברכים הלומדים 

 ועי' עוד להלן.. ש"ס מורים כדעת הפאת השלחןוכל כיוצא בזה. אולם לכאו' פשט דברי ה
 . שלא לצורך מצוהו

)שמות  באור החייםוכן  .משמע שאף שלא לצורך מצוה מותר למנות ע"י דבר אחר פירוש המשניות הנ"ל לשוןמוהנה 
אבל אם אין צורך למנותם אין למנותם ע"י  ,נקט דכל שיש צורך במספרם ניתן למנותם ע"י חרסית אדמה פ"ל פס' יב(

אולם  .(שם ובמדבר פ"א) ברמב"ן' ועיפר, ע"כ. מותר כי זה מונע הנגף הבא מן המס ית השקלוע"י נתינת מחצ .חרסית
 בשבט הלויו .)סי' קנו( הדעת תורהוהביאו . מותר דוקא לדבר מצוה ע"י דבר אחרש שכתב ב:(כ)יומא  בתוס' רי"דעיין 

ור כתב שדעת הא)ח"ז סי' ג ענף ד אות כא ד"ה יהיה איך שיהיה(  "אבציו .התוס' רי"דדסוגיא דעלמא ככתב  (ח"ו סי' כו שם)
 מהני אף שלא לצורך היא שיטה יחידאה. ית השקלשע"י מחצ דס"להחיים 

 תגולגולו אינו מונהכש. ז
מוציאין אצבעותיהם ומונין  שאם )שם( המ"אוכ"כ . שרי של האנשים אצבעותה ופריםאם סשאיכא בש"ס שם ו

 . ספירה ע"י דבר אחרבכה"ג יש לומר דמותר דומיא דו .אותם שרי
שכתב שהטעם שהיו מונים במקדש  ()שם רמב"םהמספירה ע"י דבר אחר, "י "אצבעות" חשיב שספירה ע כן מוכחו

  )יומא שם ד"ה ומעתה(. מהמאיריוכן משמע . , ע"כאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחרכי האצבעות שהוציאו 
לומר שעיקר  וע"כרי סוף סוף יש כאן מנין. אלא שבאמת צריך בירור אמאי ספירה על ידי דבר אחר מותרת וה

וספירת שאר איברים אינם  ,(ונימנינהו)יומא שם ד"ה  ברש"יישראל וכמו שמבואר לגלותם" של קפידא היא לספור "גוה
רגלי אצבעות או עיניו ודעתו לספור  נותן אםנות אורחיו משהרוצה ל )שאלה שפו( בתורה לשמהוכן מצאתי בכלל זה. 

רגלים או על הגוף מ"מ כיון שזה המונה נותן דעתו במנין על ה אע"פ שהאצבעות הם חלק מןאנשים שרי, ד
)שו"ת  לחת"סבמכתב  פאת השלחן שס"ל לבעלאצבעות לא חשיב מונה את גוף האדם כולו ושרי, ע"כ. וכן מצאתי ה

  .(ח ד"ה כןפ" ג סי' זח") "אבצי וכן הביא .חת"ס קובץ תשובות סי' ח ד"ה אמנם(
כי אע"פ שאנו מחזיקים שכל  אצבעות,ע"י או  דבר אחר לספור ע"י שמהני כתב (ד"ה ומכל מקום שם)חת"ס האולם 

א"כ אין כאן מנין , מ"מ אפשר שאחד יוסיף או ירים אצבע מיותר, וכמבוקשוירים אצבע  בלבד אחד יתן חלקו
א דיכול כל כהן להוציביומא שם )דלא כרש"י( גירסת הרמב"ם בש"ס עיקר כשה לשיטתו נקטעיי"ש שו .מוחלט

ועפי"ז מיישב מה דקשה דהרי בתורה מבואר  ין האנשים נמנים כלל רק האצבעות.כמה אצבעות שירצה, וא"כ א
, והכא בכהנים וכן בבזק ובטלאים נהי דלא נמנו )עי' בזה לעיל( דאפי' מנין לצורך צריך כפרה בחצאי שקלים

מש"ה לא מייתי ש"ס דיומא מקרא דתורה הגופים מ"מ איזה כפרה הביאו, ולהנ"ל ניחא דאין זה בגדר מנין ממש ו
אלא משמואל והיא מצוה מחודשת מדברי קבלה, ויתכן בשאול נמי הכי הוה שמנה אנשי המלחמה ומי מהם ישב 

לא על הכלים ומי מהם יתקן דרכיו ומי יצא למלחמה כ"ז נעשה ע"י שום גורל ומ"מ מנאם בבזק וטלאים, וכפרה 
  ., ע"כהיו צריכים

או ע"י דבר אחר אלא במקום שיש מקום שהמסר אינו מדוייק.  "י אצבעותלמנות ע ןיוצא שלא נית אור דבריולו
עבר א' ולא שקל שקלו, או אם הוסיף א' ונתן ב'  םאדכיון שובדרך זה כתב בספרו על התורה בפרשת כי תשא 

ספרם מטעם חזקה, ידענו מ אחזקת כשרות וצדקת וע"י החזקהשקלים לא נודע מספרם ע"י המנין, רק אוקמי' 
אבל לעולם א"א לומר בבירור שכך הוא, נמצא מ"מ הוה סמוי מן העין, אמנם אי היה צריך כל א' לברר מספר 
 שנותיו וליתן שקליו ולא היו מאמינים לו שוב אין חילוק בין מנין שקלים למנין הגופים ואיכא למיחש לנגף ר"ל,

צריך שיתנו חצאי שקלים ויהי' לכפר על נפשותינו, ואמנם לצורך לצורך מצוה שלא ע"י גורל עיי"ש שמסיק דו ע"כ.
מצוה וע"ד גורל מותר למנות ע"י דבר אחר וא"צ כפרה, אמנם למנות הפרפרות ולאמר פרפרת זל"ז וזה לזה מותר 

 ועיי"ש שבעלדלא כדברי הפוסקים הנ"ל שהתירו בכל גווני, עכ"פ לצורך מצוה וכנ"ל. מדבריו יוצא ולגמרי עכ"ל. 
 הפא השלחן האריך לדחות דבריו.

 א| ה'תשע''כי תשא |   מ"טגליון 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 

 בעמוד הבא[ ]המשך

 



 

ש סי' רמ"ט סעיפים "המחומש מנכסיו ]ויעויין בערו
 ה'[.   -א'

)ריש סי' רמ"ט( כתב על הדברי  ברמ"אובאמת 
שלא יצטרך  ואל יבזבז אדם יותר מחומש -בר המח

לבריות, ומשמע דס"ל דאפילו אדם שידו משגת אל 
 יבזבז יותר מחומש.

הנזכר כתב וז"ל: עכ"פ הרמ"א שכתב ואל  ובאג"מ
יבזבז יותר מחומש בצדקה, פליג וסובר שאסור, 
וכדמוכח מהא דמר עוקבא, ודעת הרמב"ם והמחבר 

 צ"ע.   
כתב ליישב דברי הטור  שבט הלויאולם בשו"ת 

)שאילת יעב"ץ ח"א סו"ס  היעב"ץוהשו"ע ע"פ מ"ש 
ג'( דלא אמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש אלא 
במקום דעניי העיר יש להם על מה שיסמוכו והוא 
רוצה לבזבז כדי לפרנסת בריוח, אבל כל היכא 
דקיימי עניים תובעים צרכם ומחסורם וידו משגת 

א"כ אתי שפיר מאד סוגיא  נותן אפי' יותר מחומש.
דכתובות דהתם הא מיירי דמר עוקבא חילק חצי 
מנכסיו בלי תביעת עניים וגבאים אלא מרצונו הטוב 
וע"ז שפיר פריך מתקנת אושא דאל יבזבז יותר 

 מחומש. 
ובזה אתי שפיר מאד מה שהרמב"ם לא הביא האי 
הלכה דאל יפזר יותר מחומש רק בסוף הל' ערכין, 

פיזור, לא מעניים התובעים כהאי דפ"ז דשם מיירי מ
 ממתנות עניים.  

)אמנם מ"ש הגאון יעב"ץ שם דגם איסור בזבוז הנ"ל 
ל"ש בעשירים מופלגים, וכ"כ החכ"א, ונמשך אחר 
דבריו הגאון הצדיק בעל ח"ח בספרו אהבת חסד 
פ"כ וכו' ובהג"ה פרק י"ט בפשיטות גמור. דבר זה 

לא נראה דעיקר ודאי קשה מש"ס דכתובות הנזכר. א
התקנה היתה גם בעשיר מופלג אלא דלא קאי אלא 

         באופן דלא קיימי עניים קמן(. עכת"ד.
 

 []נכתב ע"י הרב ש.פ. שליט"א
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 פניני מוסר
 )י(עניני בטחון בה' 

 
"האמונה והבטחון הם  - הבטחון לא יתכן בלי האמונה

 שני עניינים שהאחד צריך לחבירו ואין חבירו צריך לו.
שהאמונה קודמת לבטחון ומתקיימת בלב המאמין, אע"פ 
שאין הבטחון עימה ואינה צריכה לו בקיומה, ולפיכך 
אינה מורה עליו, אבל הבטחון הוא מורה עליה, שא"א לו 

ולא להתקיים בלעדיה. וכל הבוטח יקרא  להיות קודם לה
 מאמין אך לא כל מאמין יקרא בוטח. 

כי האמונה כמו האילן והבטחון כמו פרי. והפרי לאות על 
 האילן או על עשב שגדל את הפרי

)ספר . "ההוא, ואין האילן או העשב לאות על הפרי
 האמונה והבטחון לרמב"ן פ"א(
* 

"נקל להיות  - בשעה קשה -ההבחנה לבטחון אמיתי 
בוטח בשעה שאין עיקר התפקיד של הבטחון, אך מה 
קשה להיות בוטח בשעת תפקידו באמת, נקל לשגר בפיו 

 ובשפתיו את הבטחון, שהוא להלכה ולא למעשה...
ואמנם בזאת יבחן אם פיו ולבו שוין, האם בוטח הוא 
באמת או אך למד לשונו לצפצף בטחון, בטחון, ובלבו לא 

גש במקרה הדורש בטחון, ואשר בשעה קוננה, כאשר נפ
זו תפקידו של הבטחון לנהלו, להחלימו ולרפאותו, האם 
בשעה הקשה הלזו פנה אל הבטחון ויבטח בו, או דוקא 
בשעה זו לא פנה אליו, ופנה אל רהבים ושטי כזב, אל 

)אמונה ובטחון . "אמצעים מגונים ותחבולות שוא
 לחזו"א פ"ב אות ב'(

 
"ואכן מדת הבטחון קנין  - דרכיובוטח אמיתי מצניע 

הלב, ומטבע הבוטח באמת בהצנע לכת ולא ישמע מפיו 
כי הוא מן הבוטחים, וגם בלבו הוא נאנח על חסרון 
בטחונו ומיעוט שלימותו בזה, ורק למעשה תלוה עמו 

 בטחון ועצמה בו ית'.
לא יחת אם רעהו פותח חנות, ישתדל עוד לעזור 

סיף בעולם לראות איש לרעהו... וכמה מן הקדושה מו
עושה חסד עם המתעתד להתחרות עמו, ומוסיף תהלה 

 )חזו"א אמונה ובטחון פ"ב, ה(ליראיו ית' אשריו ואשרי דורו". 
 

 
 נערך ע"י מחבר סדרת 

 "עבודת המועדים"
 
 
 
 

 כשאין מספר מוחלט. ח

בעץ אולם ס שהיכן שלא יוצא מדוייק אין איסור. ולפי"ז י"ל שמותר למנות באומד. "יוצא מדברי החתו
צדד מ)ח"ו סי' כ ד"ה וסוגיא(  הלוי בשבטו בשם רמת שמואל שכתב שאפי' אומד למספר אסור. (שם) יוסף

פוסק עפ"י הפר"ח והחס"ל דלא ימנה  (ג אות יסי' יפלאג'י ) והכה"ח .סטטיסטיהלהתיר היכן שהמנין הוא 
אלא באומדנא ובמחשבה למראה עיניו ולא  ,המנין לגולגלות לא בלשון לעז ולא בשאר לשונות ואפי' בלה"ק

 .(ף ז אות לטנ)ח"ז סי' ג ע צי"אב והביאו יהיה רומז באצבעותיו עיין שם. 
 'כת (ז-ה יות)ח"ט סי' לה אותשבט הלוי ה וכןראלים ונכרים יחד לית לן בה. י"ל שאם סופרים יש"ז ולפי

ון חז"ל ביומא שם וברמב"ם וכן גילו גאוני דור שלפנינו שאין זה שלדוקא שמונין "מנין בני ישראל" כש
יות כי במספר זה לא יופיעו שום ועיי"ש שכתב לענין מפקד מדיני דה בכלל אסור למנות את ישראל.

, לא באופן פרטי, ולא כללי של בני משפחה, וגם נעשו עוד תיקונים שלא יהא בכלל סופר בני מספרים
אה להקל הרני ישראל, אבל עיקר העיקרים שאין כאן מנין בנ"י כלל כנ"ל לכן אם גם דעת שאר גדולי הור

שאף אם כתב ד ל יוצא()ח"ז סי' ג ענף ג אות ב מד"ה ולפי הנ" "אבצי מבואר וכדבריו , ע"כ.מצטרף לשיבא מכשורא
בסכום הכולל כלול מספר גוים מ"מ איכא איסור בספירה הפרטית של משפחות בית האב היהודים, ולא 

שמי שעבר ונמנה או עברו ומנאוהו באיסור צריך  )ענף ד אות טז ד"ה ונלמד(ועיי"ש  כמו מי שרצה להתיר בזה.
)ח"א עמ'  בקריינא דאגרתא 'ועי .קוםמ ובאות מיהת לאחר מיכן ליתן כופר נפש ויש ליתן מחצה"ש היוצאת

 .רנו(
 -מסקנא דדינא-

איסור ב'  .רק להטיל גורל אפי' לדבר מצוהאסור למנות ישראל אפי' אינו מכוון למנות א' העולה לדינא, 
ובדרך כלל ע"י מראית העין ובמחשבת הלב שרי. ואף ע"י כתיבה אסור אולם  .אפי' ע"י אותיותזה הוא 

ע"י דבר אחר כגון פתקים וכדו' אין איסור ומ"מ אין מנין ג'  נוהגים למנות ע"י הפסוק "הושיעה את עמך".
וע"כ  במקום שאין המנין מדוייק אלא השערתי במקום צורך יש מקום להקל.ד'  להקל רק לצורך מצוה.

 מפקד שמונים בו ישראלים ונכרים גם יחד אין איסור.
 
 

 תר לו לשנות מקומו מוהאם המסופק אם בירך 
 להתחייב בברכה בודאי ע"מ

האם  ,שהרי קי"ל ספק ברכות להקל( שדינו שאסור לברך עליו מספק)ש לדון האם המסופק אם בירך על מאכל י

כגון הנמצא בביתו ] ברכהבלעשות עצה כדי שיוכל לברך וכגון לשנות ממקומו באופן שמתחייב שוב לו מותר 

מ"מ מעתה מחויב לברך בודאי.  ,' אם באמת כבר בירךיאפד אופן שאינו רואה מקומו[ב חוץ לביתמיכול לצאת האם 

 ביציאתו גורם ברכה שאינה צריכה.שאלא שי"ל שעל צד שבאמת כבר בירך, נמצא 

שעדיף להכניס עצמו בספק ברכה הוכיח מסברא ש )יו"ד סי' יט ס"ק כז( התבא"שהנה כבר מפורסמים דברי ו

 .פק שלא יברך במקום הצריך ברכהלס מלהכניס עצמו ,שא"צ

חולק עליו דהרי "לא תשא" הוי לאו דחמיר, וא"כ לא  )להגר"ש קלוגר ססי' נה( בשו"ת ובחרת בחייםאבל 

מבעיא להסוברים דדרך ברכה נמי אסור מן התורה, פשיטא דאם מברך ברכה שא"צ הוי איסור תורה והוי 

להסוברים דדרך ברכה הוי רק  'דרבנן, אלא אפיספק דאורייתא, ולהיפוך חסרון ברכה הוי רק ספק 

מדרבנן, מ"מ חומר ל"ת יש בזה ואסמכוהו אקרא דלא תשא, וא"כ חמור זה מספק חסרון ברכה, ולכך שב 

ס"ק  שם) ישועות יעקבב ועיין .ס"ק נא( מל"א )סי' כה הארצות החייםלוכן מצאתי דס"ל ואל תעשה עדיף, ע"כ. 

שכתב עצה  )סי' קעד סע' ז( השו"עה לדינו של התבא"ש הנ"ל מהא דפסק והנה העולם מביאים הוכח]. ה(

לצאת מספק בענין ברכה על השתיה בתוך הסעודה, והיינו שיברך על משקה לפני נט"י על דעת לפטור 

אינה  שאינה צריכה" ברכה חששה"שהשתיה שבתוך הסעודה. אולם אין משם ראיה כ"כ, דשאני התם 

איכא "חשש ברכה שאינו  גופא משא"כ שם דבשעת הברכה ,עודה שאחריה()אלא מחמת הס בשעת הברכה

 .גרע טפי, ועיין[צריכה" ו

בכה"ג הברכה מוגדרת כברכה  ,, דכיון שכוונתו לצאת ידי ספקה'ובחרת בחיים'אולם יש ליישב קושית 

ר הארכנו . אלא שמדברי התבא"ש לא משמע כן, ובמקום אח)ח"ד סי' מ סוף אות א( האג"מוכ"כ . הצריכה

 .]עיין גליון כ"ו[בס"ד בביאור דבריו 

)יו"ד ח"ד סי' לו  הרב פעליםוכן נקט דברי התבא"ש להלכה.  )סי' ח אות יב ויד( בשערי תשובהבאמת כבר הביא ו

 ד"ה ואשר(. 

מצינו סתירה בזה, שהרי בסי' ח' ס"ק מ"ב כתב שהלן בטליתו בלילה אם  המשנה ברורה מיהו בדברי

ל דעת שלא ללבשו צריך לברך אח"כ כשלובשו לכו"ע, אלא שלכתחילה אין נכון לעשות עצה פשטו למחרת ע

במקום שרוצה לצאת  'זו כדי שיתחייב בברכה לכל הדעות משום ברכה שא"צ לדעת הפוטרים. מוכח שאפי

 ידי חובת הברכה לכו"ע חוששים לגרם ברכה שא"צ. 

לטמאות  , והיינוכדי לצאת מפלוגתא ,נטילת ידיםעצה בענין נתן  )סי' קנט ד"ה ולכתחילה( בביאור הלכהמאידך 

א דציצית, דשאני בין הואין לחלק ) את הידים כדי להתחייב ודאי בנטילת ידים ולברך אליבא דכו"ע, וצ"ע

התם דאיכא עצה אחרת והיינו שיברך על ט"ג ויכוון לפטור הציצית, דלא משמע שזה הטעם לא במ"ב ולא 

 .(ן זהבפמ"ג שהוא מקור די
לכאורה יש לומר דשאני הא דנט"י דיש ספק אם מחויב במצוות נט"י וכיון שיש להחמיר וליטול לצאת ו

מהספק כמבואר שם, על כן מורים לעשות טצדקי כדי להרויח 'גם' הברכה, משא"כ בענין הלובש ציצית 

מעשה כדי להכניס את שהספק הוא על הברכה בלבד, אבל בגוף המצוה אין ספק כלל, ע"כ אין עליו לעשות 

 שיוכל לברך. כדיעצמו בקיום המצוה 

לפי זה איכא למימר בנידון דידן שאסור לעשות שינוי מקום כדי שיוכל לברך בודאי, שהרי אנו מסופקים ו

 אם חייב ברכה. 

 נתן עצה להגביל חלות הברכה של ברכת הציצית כדי )סי' ח סד"ה וי"א(בביאור הלכה אלא שאכתי קשה שהרי 

וא"כ מוכח דס"ל כהתבא"ש, וחזרה  ,)סי' קעד סע' ד( בשו"עוכעצה זו נמצא  ,לצאת ידי כל הדעות, עיי"ש

הענין עד כמה יש שהדבר תלוי לפי קושיא לדוכתא, וצ"ע. ונראה שלעולם נקטינן כהתבא"ש אלא 
 הגרשז"א זצ"לשכן דעת שו"מ ו "ד ניתן לשנות מקומו.דולפ"ז בנ .החולקים לדעתלחשוש 

  .שמותר לעשות כן (671מועדים פסח פ"ט הגה  "שליכה)
 

 ם שםהעלון נתרם בעילו
 להצלחת התורם ומשפחתו 

 בכל הענינים
 

 לרפואה שלמה במהרה של
 תחי' פאניה בת תתיינה טויבא מרת

 

 

 ג'שיעור 
 


