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 מח' הראשונים בדין ספק מתנות עניים 

לפיאה', ובכך   דנה לגבי פיאה, האם יש בה יד. הגמ' מסתפקת במקום שבו האדם אמר 'הדין אוגיא  )ו: ז.( הגמ'  

יצא ידי חובת מצוות פיאה, ואח"כ אומר עוד 'והדין', ויש בכך יד מוכיחה שמתכוון לעשות גם את החלק השני  

 לפיאה )ויש לאדם אפשרות לעשות כל שדהו פיאה(. 

לאחר מכן מסתפקת הגמ' לגבי צדקה, אם אדם אמר 'הדין זוזא יהא לצדקה', ואח"כ אמר 'והדין', וכנ"ל. בעצם  

המקרים אין האדם ממש מחוייב בדבר, דהרי בצדקה אין חיוב על האדם לתת כל רגע צדקה ומהכסף הזה   בשני 

 דוקא, וכן בפיאה, הוא כבר יצא ידי חובת המצווה, ועכשיו רק בא להוסיף עליה. 

,  מביא את דברי הרשב"א והרמב"ן להלכה למעשה אחרי שהגמ' השאירה את הספק בתיקו  )ד"ה ולעניין הלכה( הר"ן  

 וחולק עליהם: 

"ובפאה וצדקה כתב הרשב"א ז"ל נמי דאזלינן לחומרא כיון דסלקו בתיקו, וכ"כ הרמב"ן ז"ל בהלכותיו דבעיין  

דצדקה לא אפשיטא בהדיא וסוגיין דיש יד לצדקה וקיימא לן נמי דכל תיקו דאיסורא לחומרא... אבל במאי  

הסכים גם כן לזה הרשב"א ז"ל, תמהני עליהן  דקאמר דקיימא לן נמי דכל תיקו דאיסורא לחומרא ונראה ש 

שהרי סוגיא מפורשת היא בסוף פרק הזרוע והלחיים שספק ממון עניים הרי הוא כשאר ספק ממון דאזלינן  

ביה לקולא לנתבע, מדמקשינן התם אמתני' דגר שנתגייר והיה לו פרה נשחטת וכו' תנן ספק ממון פטור אלמא  

שבתוך הקמה וכו' ואיצטריך לשנויי 'הכא פרה בחזקת פטורא קיימא קמה    ספיקא לקולא ורמינהו חורי נמלים

בחזקת חיוב קיימא', אלמא טעמא דבחזקת חיוב קיימא הא לאו הכי ספק פטור, ואם איתא דספק ממון עניים  

הוה ליה ספיקא דאיסורא למה לי לשנויי הכי? ועוד דהתם נמי אקשי ליה אביי והרי עיסה דבחזקת פטורא  

שנתגייר וכו' ספק חייב ואמר ליה ספק איסורא לחומרא ספק ממונא לקולא, ואם איתא דספק עניים    ותנן גר

מקרי ספק איסורא בההוא פירוקא גופה הוה מצי לשנויי ליה הא דאקשי מחורי נמלים אמתני'? ועוד דאמרינן  

ו וחלה  מעשר  תרומת  כדי  אלא  להפריש  אותם  חייבו  לא  הנחתומין  התם  תנן  דיומא  בשלמא  בפ"ק  אקשינן 

תרומה גדולה דתניא וכו' מעשר ראשון ומעשר עני המוציא מחבירו עליו הראיה. כלומר דליכא אלא ספיקא 

 דממונא ולקולא? ולפיכך איני מתחוור בדבריהם ז"ל בזה". 

הרי   בתיקו,  נשארה  שהגמ'  וכיוון  לחומרא,  עניים  ממון  שספק  שסוברים  והרשב"א  הרמב"ן  את  מביא  הר"ן 

ולתת לעניים במקרים אלו את הפיאה והצדקה. הר"ן מקשה עליהם שלוש קושיות איך  שצריכים ל החמיר 

אפשר לומר שספק ממון עניים לחומרא. הגמ' בחולין מביאה משנה שגר שנתגייר ויש ספק על הפרה שנשחטה 

ת שבספק  אם נשחטה לפני ולא חייב במתנות כהונה או אחרי, פטור. מקשה הגמ' מספק לקט, שהוי לקט, ומתרצ



צדק משלך ותן לו', ולכן   – לקט יש חזקת חיוב וכאן יש חזקת פטור, ובחזקת חיוב יש דין של 'עני ורש הצדיקו 

צריך לתת את הממון לעניים. אח"כ מקשה הגמ' מספק חלה של גר, דהוי ספק עם חזקת היתר ואסור, ומתרצת  

ות נאמרו בגר, ארבע לחיוב וארבע לפטור: ששם זה חזקת איסור. הגמ' שם כותבת במפורש אח"כ 'שמונה ספיק

קרבן אשתו וחלה ובכור בהמה טמאה ובכור בהמה טהורה )דהוו ספק איסורים( לחיוב. ראשית הגז והמתנות 

 ופדיון הבן ופדיון פטר חמור לפטור'.

ממון   ספק  משום  ולא  משלך'  'צדק  משום  רק  בלקט  חיוב  שיש  שרואים  קושיות,  שתי  הר"ן  מקשה  זו  מגמ' 

מרא. נראה שהר"ן מבין שבפיאה וצדקה בודאי אין חזקת חיוב ולכן לכו"ע לא נאמר שחייב מדין צדק משלך,  לחו

ומשום שבצדקה אין ממש חיוב על הכסף וגם בפיאה כבר יצא ידי חובה. בנוסף, מקשה הר"ן מכך שהגמ' לא  

ועני בדמאי, דלא חייב    תירצה את הקושיא הראשונה דהוי ספק איסורא. אח"כ מקשה הר"ן גם ממעשר ראשון

 לתת בגלל דהוי ספק. 

בסוגיא זו יש פירושים שונים מה המח' בין הר"ן לרמב"ן והרשב"א, ומפשטות דברי הר"ן ברור שהוא הבין אותם 

ואלו  אחרות,  סיבות  בגלל  ולא  עניים,  ממון  של  ספיקות  בכל  לחומרא  איסורא  ספק  מדין  מחמירים  שהם 

 ם שהר"ן לא הבין את הראשונים כראוי ולכן הקשה עליהם, ויש בזה דוחק.שמסבירים כך את הראשונים אומרי

 אלו הביאורים השונים במחלוקת:

 

 . ביאור ראשון: המח' היא בגדרי בל יחל 1

והרשב"א   הרמב"ן  בנדבה.  או  בנדר  מדובר  האם  נחלקו  והרשב"א  שהרמב"ן  בסוגיא,  מסביר  נדרים  השלמי 

באדם   בגמ'  מדובר  שאין  פיאהסוברים  זו  'הרי  את  \ שאמר  לתת  נדר  שאדם  במקרה  אלא  צדקה', 

צדקה, ולכן יש איסור בל יחל. כיוון שכך, יש לאדם ספק האם נדר לתת או לא  \מעות האלו לפיאה\השיבולים

נדר, ולכן עליו להחמיר מספק בל יחל, ולתת אותם. לעומת זאת, הר"ן מסביר את הסוגיא כפשטה, שמדובר 

מעות, ובמקרה שאדם נודב אין איסור בל יחל, משום שהוא לא התחייב בפועל  \בוליםכאשר נדב לתת את השי

לתת אותם, אלא רק הפרישם. כאשר אדם מפריש את הדבר הוא לא מתחייב לזה, הוא פשוט יוצר את הדבר 

 וזה קיים, ולכן אין לו בזה התחייבות.

גם הפשט גמ' היא כמו הר"ן, וגם אין    הסוכת דוד מקשה על השלמי נדרים למה לעשות מח' באוקימתא בגמ',

פה שום מח', ופשוט כל אחד החליט לעשות אוקימתא אחרת, למה לעשות אותה? לכן מסביר שלכו"ע מדובר 

פה בנדבה, והרשב"א והרמב"ן סוברים שבנדבה יש איסור בל יחל, כי גם כאשר אדם נודב הרי שהוא אומר 

נדר ואמירה שראוי הדבר להשאר במצבו ואסור לו להשתמש  פיאה', וכלול בדבריו  \'הדבר הזה יהיה צדקה

 בזה. הר"ן חולק עליהם וסובר שגם בנדבה אין איסור בל יחל, ולכן אין זה ספק איסורא. 

שכותב שכאשר אדם מקדיש דבר יש בו איסור בל יחל,   )טו. ד"ה הלכה( על שני הסברים אלו, קשה מדברי הר"ן  

ורואים   יעברו,  נדבה ואם אחרים יאכלוהו  בין  שיש הבדל  יחל. אולי צריך לתרץ  בל  יש איסור  בנדבה  שגם 

כותב בהגהותיו   ( עשה צד) להקדש לבין נדבה של צדקה או פיאה, וצ"ע בזה. בנוסף לכך, בפשטות הרמב"ן בסה"מ  

על הרמב"ם שיש איסור בל יחל בכל נדרי הקדש, גם בנדבה, וגם בצדקה, וצ"ע האם זה לא דבר פשוט והאם  

 ול לחלוק על זה. הר"ן יכ

בנוסף לכך, זה לא נשמע בכלל בסוגיא. הר"ן לא הזכיר את זה שסובר שאין פה איסור בל יחל, ולא הבין ככה 

את הראשונים. אפשר לומר בדוחק שלר"ן היה פשוט שאין כאן בל יחל, ולכן חשב שהם דנים מדין ספק איסור 



 דצדקה ופיאה, והם בכלל לא דיברו על זה. 

שמדובר על איסור בל יחל גרידא, בגלל   ן בדבריהםנס שליט"א אמר בשיעורו, שהר"ן לא הבי הרב יהושע מג

שזה דחוק מאוד, משום שבאיסור בל יחל סובר הרשב"א בכתובות שאין כופים. הגמ' בכתובות אומרת שמי  

ים או שהלך למדינת הים יורדים בנכסיו למזונות אשתו אך לא לדבר אחר, ויש שתי דיעות שם, או לתכשיט

לצדקה. הרשב"א שם אומר כלל שאם אדם חייב לתת צדקה ולא רוצה לתת, בי"ד לא יורד לנכסיו להוציא ממנו 

את הצדקה. הר"ן הבין שבסוגייתנו הדיון הוא ממוני לגמרי, שבי"ד יכולים לכפות את האדם לתת צדקה בגלל 

מצווה מאשר מצוות צדקה ונדר, שהם הספק, וזה כוונת הרשב"א, וא"כ ברור שיש כאן איסור יותר עקרוני ב 

 לא שאלות ממוניות וא"א לכפות עליהם. 

בנוסף לכך, קשה לומר שהסיבה המחייבת היא בגלל בל יחל, משום שהמאירי בסוגייתנו כותב 'וכיוון שהיא  

מדאוריתא אזלינן לחומרא', וכן כותב הרשב"א שצדקה ופיאה הם מדאוריתא ולכן הולכים לחומרא, ומשמע  

 האיסור הוא כמו שהר"ן הבינם, שיש כאן ספק דאו' במתנות עניים עצמם ולא באיסור בל יחל. שטעם 

 

 . ביאור שני: המח' היא בגדר 'צדק משלך'2

חיוון, שפירש בגמ' בחולין, שאין כוונתה    הקונטרס הספיקות )הביאו כאן השלמי נדרים( מביא את דברי מהר"ש

שיש ממש חזקת חיוב בלקט שעל כן צריך ללכת מדינא בתר ספיקא דאו', דא"כ אין צורך ללמוד דבר זה מפס',  

וכן מסברא לא נכון לומר שיש חזקת חיוב על השיבולת הזאת בגלל שהאדם חייב בכללי בלקט, ואין ראיה  

ביר שיש הבדל בין חזקת ממונא לבין חזקת מרא קמא, דהחזקת חיוב כאן  ששיבולת זו היא מהלקט. על כן, מס

איננה מוציאה מחזקת ממון של הבעלים, אך מוציאה מחזקת מרא קמא, מכך שברור שהוא הבעלים הראשון,  

משום שבכללי יש לו חיוב על השיבולים של הלקט שבשדהו, ויש סיכוי שהשיבולת הזאת באה מלקט. בעצם,  

ל כל השדה כדבר שהוא בודאי שייך לבעלים הראשון, כי חלק מהשדה הוא צריך לתת לעניים,  א"א להסתכל ע

 כל מה שהוא לקט, ועל כן אין הוא בודאי מרא קמא. במקרה כזה, לימד הפס' 'צדק ותן לו' דהוי של העניים.

חיוב וודאי על  אם כן, מובנת דעת הר"ן, שאצלנו בפיאה ובצדקה אין חזקת חיוב, משום שאין בפיאה וצדקה  

 הדבר הכללי לתתו לעניים, ולכן אין חזקת חיוב ואין דין 'צדק משלך ותן לו'. 

אך הרב יהושע מגנס בשיעורו )וכן הסביר נתנאל קלה הי"ו(, הסביר שהרמב"ן והרשב"א מבינים שהגמ' שאמרה 

יתה של גוי ונתגייר,  שיש דין 'צדק משלך ותן לו' רק במקום שיש חזקת חיוב, מחלקת בין לקט לבין בהמה שה

שאז יש חזקת פטור לגבי מתנות כהונה, ובזה אומרת הגמ' שאין חיוב 'צדק משלך ותן לו'. בשביל דין 'צדק  

, כפי שסובר הר"ן, אלא די בעצם זה שיש  מאקרא  משלך' אין צורך לחזקת חיוב ממשית שמוציאה מחזקת מ

כשיו לא מחוייב לגבי הדבר הזה, עדיין אומרים  לאדם חיוב כללי מלפני כן לעשות את הדבר הזה, ואף אם ע

 דין זה, והמקום היחיד שלא אומרים זה כשיש חזקת היתר. 

הסבר זה קשה במקצת, מחמת שתים מהקושיות דלעיל. גם יוצא לפי זה שהר"ן לא הבין את כוונתם, והקשה  

רים שסיבת החומרא היא  . בנוסף לכך, קשה מדברי המאירי והרשב"א דלעיל, שאומ1עליהם בצורה לא קשורה

 
אמנם בזה נתנאל אמר שאין זה קשה כמו אם נאמר כהסבר דהוי בל יחל, דשם הר"ן מקשה באופן לא קשור לגמרי, אך  1

לפי הפי' הזה הר"ן מקשה מדין מתנות עניים, ומבין שבגלל שאין בהם חזקת חיוב לדעתו, אז הם דיברו על הדין של ספק 
 ממון עניים דמדאו'. 

יהם מדברים קשורים ואף שהסוגיות שהביא קשורות לחזקת חיוב, לא בא להקשות אך ברור מדברי הר"ן שלא הקשה על 
 דחוק.ן מזה, והוא לא הבין אותם בעצם, ולכן זה כ



בגלל שפיאה וצדקה הוו דאו', ולפי הסבר זה לכאו' זה לא בגלל שיש כאן ספק דאו' לחומרא אלא בגלל שיש  

 חזקת איסור, וא"כ אין פי' זה נכנס בדבריהם כ"כ. 
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דן בשאלה מה קורה כאשר אדם מפריש צדקה לעניים, האם העניים זכו בכסף    ( סי' בצדקה  הל'  ) המחנה אפרים  

באותו רגע, או שהכסף השתעבד להם, שייתן להם במצוותו, אך איננו שלהם. המחנה אפרים אומר דזה נ"מ  

כגון האם אפשר לגבות מנכסים    -  נ"מ נוספותישנן  למקרה שהנודר מת והיורשים לא רוצים לתת צדקה, וכן  

 משועבדים, וכן אם אדם נדר לתת כסף לצדקה, ובא עני וחטף את הכסף, האם תפיסתו תהיה תפיסה. 

עדיין העניים לא זוכים  המחנה אפרים מסביר, שנחלקו הראשונים בכך. הרשב"א סובר שכאשר אדם מפריש  

ת את הכסף לעניים  , אלא הוא מחוייב לתתו לעניים, וכיוון שכך יש לו איסור בל יחל. כאשר אדם נודר לתבכסף

ועדיין הכסף לא הגיע אליהם, הרי שיש בכך דין בל יחל, משום שיש באמירתו נדר. לעומת זאת, הר"ן סובר 

הכסף נקנה לעניים ונהיה שלהם לגמרי, וא"כ אין לאדם חיוב יותר להביא את החפץ   ,שברגע שאדם מפריש

בל יחל )פי' זה מסתדר עם דברי הרשב”א דלעיל    לעניים, ורק אסור לו לקחת אותו מדין גזל, וע"כ אין איסור 

בכתובות, שכאשר אדם נדר צדקה ולא רוצה להביא, אין בי”ד גובים ממנו, משום שאין הכסף של העניים, ואין  

על   זאת, הר”ן שם חולק  זה כפייה. לעומת  ואין על  שאלה ממונית, אלא הוא מחוייב לתת מדין איסורי,  זה 

 ”ד כן כופים על זה, ומשמע כדברי המח”א(. הרשב”א וכותב שבעיקרון בי

על הסבר זה קשה כדלעיל, שהר"ן לא הבין את הראשונים, וכן צריך להסביר למה יש חילוק בין נדבה כזאת  

 לבין אמירת 'הרי זה הקדש', שבה יש חיוב בל יחל לפי הר"ן. וכן קשה כדלעיל מדברי המאירי והרשב"א. 

 

 או' דממון עניים . ביאור רביעי: המח' היא בספק ד4

על כן חשבנו אנו להסביר את הראשונים כפשטם, שנחלקו בדין ספק ממון עניים ממשי, וה' יעזרנו לכוון דעתנו 

 אליבא דתורת אמת. 

אנחנו רוצים להסביר הסבר, שהוא בנוי על דברי המחנה אפרים, ומתאים במקצת עם דברי הסוכת דוד דלעיל,  

מילא לגבי איסור בל יחל בנדבה, אך המח' הזאת נוגעת בעיקר לגבי  שנחלקו בשאלה לגבי הפרשת צדקה ומ

 החיוב נתינת צדקה ופיאה מדאו', וגם נוגעת לאיסור בל יחל. 

אפשר להסתכל בשני אופנים על המשמעות של מעשה הפרשת הצדקה וכדברי המחנה אפרים, וממילא על  

  אלא מצוות התורה לתת צדקה, וכן לגבי פיאה. לאדם יש חיוב לתת צדקה, אמנם לא חיוב כל רגע על כל כסף,  

עובר על מ"ע כאשר  בכללי יש לו מצווה לתת צדקה )וצריך לדון בנפרד בגדרי חיובה, אך בפשטות אדם לא  ש

לא נותן צדקה זמן מרובה, או אם לא מזדמנים לו עניים וכדו'(, ויש לאדם ג"כ חיוב לתת פיאה משדהו. כאשר  

מעשה הפרשה זה, כמיקוד סתמי של החובה   את   'מעות אלו לצדקה', אפשר להבין \אדם אומר 'הרי זו פיאה'

קד את החיוב שלו על דבר מסוים, אך אין לזה שום  הכללית שיש לו. יש לו חיוב ומצווה לתת, והוא עכשיו ממ

 נ"מ לגבי המצווה שלו, יש לו עדיין חיוב לתת את מה שהפריש לעניין, לצדקה או לפיאה. 

לפי הסתכלות זו, עצם הגדרת המצווה של התורה בנתינת פיאה וצדקה, היא 'לתת את הממון שהפרשת לעניים'. 

הפריש את הממון הזה לעניים או לא, הרי שהוא ספק חייב להביא  כיוון שכך, במקרה שיש לאדם ספק אם הוא  

 את הממון, וממילא כיוון שיש לו ספק דאו', הרי שהוא חייב לתת את הממון לעניים. 



כיוון שיש לאדם חיוב לתת את הממון מדין עצם המצווה, יש לו גם בל יחל, שהרי כאשר הפריש את הממון,  

 וממילא נדר נדר התחייבות על המצוות וחייב באיסור בל יחל. בעצם התחייב לתתו לעניים, 

מצווה  לו  יש  עדיין  המצווה,  עיקר  ידי  יצא  כבר  הרי  האדם  בפיאה  וגם  צדקה,  לתת  חיוב  ממש  שאין  אף 

מדאוריתא לתת את הפיאה הנוספת לעניים. לפי הסתכלות זו, הביאור של העובדה שאדם יכול לעשות כל 

א כבר יצא ידי חיובו מהתורה להפריש אחוז מסוים משדהו לפיאה, ולהתחייב  שדהו פיאה, זה שאע"פ שהו

ולחייב את עצמו   יכול להפריש עוד חלקים מהשדה לפיאה,  שהאדם  להביא את מה שהפריש לעניים, הרי 

להביא גם אותם. הרי הגדרת המצווה היא 'להביא את מה שהפרשת לעניים', וא"כ כאשר אדם מפריש יותר 

הרי שהוא ממקד את המצווה הכללית שלו להביא פיאה, על יותר שיבולים, וממילא יש לו מצוות מכדי חיובו, 

 . 2עשה מדאו' להביא את כל מה שהפריש לעניים 

הר"ן חולק על כל האמור, וסובר שאין כאן ספק איסור כלל, לא של מצוות צדקה ופיאה ולא של בל יחל. הר"ן  

התורה שה, הרי שהממון באותו רגע נהפך להיות של העניים,  סובר שכאשר אדם מפריש את הפיאה והצדק

זיכתה לעניים את כל מה שהאדם מפריש. כיוון שכך, הגדרת המצווה היא 'להפריש ממון מסוים, ובכך הוא 

ייזכה לעניים'. כאשר אדם הפריש סכום מסוים, הרי שהסכום נקנה לעניים באותו רגע, וא"כ אין לו עוד שום  

 ם, ורק אסור לו להשתמש בו והוא אמור לתת לעניים או לאפשר להם לקחת, מדין גזל.חיוב לתתו לעניי

כיוון שכך, סובר הר"ן שאין איסור בל יחל כבר כלל. אמנם כאשר אדם אומר 'הרי בהמה זו לעולה' ומשתמש  

את  בה, הוא עובר על בל יחל, משום שבכך שהקדישה הוא גם התחייב להתייחס לבהמה כקודש, והוא מחלל  

אז שייך לומר שיש בכך התחייבות ונדר, להתייחס לחפץ שדבר זה נכון כאשר אדם מקדיש דבר,  אך  דיבורו.  

שהוא קדוש כקדוש ולא לגעת בו. לעומת זאת, כאשר אדם אומר שהחפץ הזה יהיה של מישהו אחר, אין עניין  

זה דבר פשוט שאסור לו,    שכן  של התחייבות בכך. אדם לא יכול להתחייב לא לגעת בחפץ של מישהו אחר,

זה פשוט ענייני ממונות שאדם   אלא  ואיננו כנדרי איסורים או כהתחייבות לדבר מצווה, כי אין בזה ערך שמיימי,

חבירו.  בנכסי  לגעת  אמור  לגעת    בנוסף,  לא  לא  מתחייב  הוא  לחבירו,  חפץ  מקנה  שאדם  שבכך  לומר  א"א 

זה לא נחשב נדרי ופצים של מישהו אחר מאיסור גזל,  אין אפשרות לידור לא להשתמש בחשכן  ולהשתמש בו,  

 איסור ולא נדרי מצווה.

לפי זה, הר"ן מבין אחרת מהראשונים את המשמעות של 'עושה אדם כל שדהו פיאה'. אדם חייב לתת אחוז 

מסוים מהשדה לפיאה, וזה תמיד נשאר החיוב שלו, אך אם יפריש יותר מכך לפיאה, הרי שהוא פשוט מזכה 

 מון לעניים, אך אין הוא מחוייב לכך מדין מצוות פיאה, כי אף פעם אין מצווה לאחר ההפרשה. יותר מ

צדקה הוא  שלפניו  הממון  האם  ספק  לאדם  שיש  במקרה  כן  משום  \על  לעניים,  לתתו  חייב  לא  הוא  פיאה, 

ברגע ההפרשה  שהספק הוא רק ספק ממוני בדיני ממונות, ולא ספק איסורי, ומשום שאין לו שום מצווה בכך, כי  

 נסתיימה המצווה בכך שהקנה את הממון לעניים. 

 

 תירוץ הקושיות של הר"ן על הראשונים 

מדברי הגמ' שבלקט אין ספק ממון  שתי הקושיות הראשונות הן  הר"ן מקשה על הראשונים שלוש קושיות.  

 
כך מובן, שאע"פ שאין 'חזקת חיוב' כלפי הצדקה והפיאה, וכמו שמבין הר"ן וקונטרס הספיקות דלעיל את החזקת חיוב.  2

ורך ל'חזקת חיוב', ובעצם זה שיש מצווה כזאת והאדם מיקד אותה על הממון הזה,  לעניין עצם חיוב הצדקה והפיאה, אין צ
הרי שהוא חייב לתתו לעניים. ה'חזקת חיוב' נצרכת רק לעניין 'צדק משלך ותן לו', וכאן מחייבים הרמב"ן והרשב"א מדין  

 ספק דאו' דממון עניים.



, וכן הדין במתנות כהונה, כפי שאומרת הגמ' שם, דהגמ' דנה רק מצד דין 'צדק משלך' ולא מדין  עניים לחומרא

ספק דאו'. נראה שבאמת בלקט מסכימים הראשונים עם הר"ן, שאין דין ספק ממון עניים לחומרא, וכל דבריהם 

ניים, ולפני ההפרשה  לעשיש לו ממון רב לתת ממנו    תורה חייבה אדםרק על פיאה וצדקה. בפיאה וצדקה ה  םה

ממנו לעניים. חלק  לתת    החייבשהיא  אלא  ואפי' אין להם בו שיעבוד ממוני,    לכו"ע אין חלק ממנו שייך לעניים,

לכן מבינים הראשונים, שהחיוב של התורה הוא לתת את הממון לעניים, וכאשר אדם מפריש חלק מהממון,  

 המצווה, שהמצווה היא לתת.  הוא עדיין לא יוצא ידי חובת המצווה אלא רק ממקד את 

לעומת זאת, לקט )וה"ה בשכחה( איננו חלק מהשדה שהאדם מפריש, אלא מציאות מסוימת של תבואה במצב  

מסוים, שאותו התורה זיכתה לעניים. התורה לא אמרה שחוץ מהפיאה אדם צריך לתת עוד תבואה לעניים,  

חוץ מפיאה, אם יש ממון מסוים שיהיה במצב  שהרי אדם לא מחוייב לתת לקט ושכחה לעניים, אלא אמרה ש

 מסוים, הרי שהוא נהיה של עניים, זה מציאות טכנית, ואין לאדם שום חובת הפרשה ונתינה. 

הוא הדין במתנות כהונה. התורה לא אמרה שאדם חייב לתת חלק מבהמתו לכהנים, שהרי איננו צריך להפריש  

רה שדברים מסוימים מהבהמה שייכים לכהנים, והם חלק מבהמתו ולתת מה שהוא בוחר, התורה פשוט אמ

נזכים להם ברגע שהאדם שוחט את בהמתו, וממילא אין לאדם חיוב לתת לכהנים את המתנות אלא הם נהיים  

של הכהנים ממילא. על כן סוברים הראשונים שאין להוכיח מלקט ומתנות כהונה, לגבי צדקה ופיאה, דשם יש  

צוות שצריך הפרשה בשבילם, החיוב של האדם הוא לתת את הממון שהפריש  באמת רק ספק ממוני, ואילו במ

לעניים, וע"כ לא הוי ספק ממוני אלא ספק איסורי. הר"ן הבין שאין חילוק ביניהם, וכמו שבלקט ומתנות כהונה 

אין ספק איסורי משום שהמציאות נהיית של עניים, גם בצדקה ופיאה שהאדם מפריש את הדבר, הרי שהתורה 

 .3כתה לעניים את מה שהאדם יפריש, וזה עדיין ספק ממוני ולא איסורי זי

עוד קושיא מקשה הר"ן ממעשר עני בדמאי, שזה לכאו' קשה יותר דהרי שם בודאי שיש הפרשה, וא”א לתרץ 

 
הם פשוט רואים בתורה את ההבדל הפשוט בין המצוות כך אני רציתי להסביר בפשטות שסוברים הרמב"ן והרשב"א, ש 3

השונות, בין מצוות שעובדות ע"י הפרשה של חלק לא מוגדר מראש לעניים, לבין מצוות שעובדות מראש ע"י קביעת 
 כהנים, דאז אין מצוות נתינה אלא הממון נזכה להם ממילא.\ מציאות מסוימת ששייכת לעניים

להסביר את הסברא של זה יותר, למה יותר פשוט לומר שדברים אלו יהיו נעשים    אך אלעזר ברטפלד הי"ו חשב שצריך 
וסובר שגם בפיאה וצדקה, הגדרת המצווה היא  בצורה כזאת ודברים אלו יהיו נעשים בצורה כזאת )שהרי הר"ן חולק 

זר הסביר שבשביל  שהאדם מחוייב להפריש ובכך זה ייזכה לעניים, וא"כ למה הראשונים ראו סיבה לחלק ביניהם(. אלע
שהתורה תזכה משהו מסוים מראש למישהו, צריך שהוא יחשב כאדם חשוב שיש סיבה להקנות לו באמת חלק מהדבר, 
אך אם אנו סתם מרחמים עליו ולכן נותנים לו, אין סיבה שנקנה לו את הדבר אלא פשוט נצווה את הבעלים לתת קצת 

מסוימו זכויות  יש  לכהנים  עליהם.  ולרחם  שחלף לעניים  סביר  כן  ועל  בביהמ"ק,  הישראלים  בשביל  עובדים  שהם  ת, 
עבודתם התורה תיתן להם חלק מהבהמה, וזה נקנה להם מראש, אך עניים לא זכאים באמת בדבר מהשדה של האדם, ולכן  
 אין סיבה לומר שהתורה תיתן חלק מהשדה להם, וע"כ ברור שהגדרת המצווה תהיה רק שבתור רחמים על העניים, צריך 

 האדם לתת להם חלק.
דבר זה ק"ק מלקט ושכחה, שהרי זה ניתן לעניים ולמרות זאת אנו אומרים שזה נקנה להם, ואלעזר רצה לומר שכיוון שזה  
לא עיקר השדה של האדם ועיקר ממונו, וזה נשאר בכל מקרה אח"כ, יותר קל לומר שהתורה תקנה את זה לעניים לגמרי, 

 תת את זה לעניים. ולא רק תאמר לאדם שהוא צריך ל
אני חשבתי שהסברים אלו לא ממש מחוייבים ואפשר לומר אחרת, ואין כ"כ צורך להכנס לזה, כי איך שננסה להסביר את 
הסברא ובין אם נצליח ובין אם לא, אומרים הראשונים שבודאי כך רואים בתורה, אפשר לומר שזה גזיה"כ מעל להבנתנו, 

ום שהתורה אומרת לאדם להפריש חלק משלו ולתת לבין מקרה שהתורה אומרת  אך בפשטות רואים שיש הבדל בין מק
שחלק מציאותי מסוים שייך לעניים, ואין לאדם צורך להפרישו. אולי אפשר לומר שמבינים הראשונים שאין סברא למה  

תורה לא תאמר לעשות כך, אלא שכך המצוות האלו חייבות להיות, ולכן כל מצווה הוגדרה כך. בצדקה ופיאה, ברור שה
לאדם לתת את הכל, ולכן זה בודאי חלק מהדברים שלו והוא צריך להפריש, וכיוון שהוא צריך להפריש, מבינים הראשונים 
שבודאי שבהפרשה אין זיכוי לעניים כחידושו של הר"ן, שזה חידוש גדול לומר שהממון נקנה לעניים בלי שום מעשה  

ובמצוות אלו כך חייבים  קניין ומציאות ממונית שמאפשרת את ההקנ אה, ולכן ברור שהגדרת הפרשה זה חיוב נתינה, 
להגדיר את המצווה. לעומת זאת, במתנות כהונה, התורה לא רצתה שהאדם יבחר איזה חלק מהבהמה לתת אלא קבעה  

ן בזה  דבר מסוים, וכן בלקט ושכחה התורה רצתה שיהיה חיוב רק על מה שנשאר, שאם נשאר אז יהיה כבר לעניים ואי
 חיוב לכתחילה, וכיוון שכאן החיוב הוא על דברים מסוימים, ברור שהדבר פשוט נקנה לעניים. 



כתירוצנו. אך הקרן אורה מתרץ דשאני דמאי, שרוב עמי הארץ מעשרים, ואין כוונת הגמ' 'המוציא מחבירו 

יה' דיש כאן ספק שקול ומקילים בכך, אלא בגלל שכמעט בטוח שאיננו חייב וכל החיוב להפריש את  עליו הרא

 המעשרות הוא מדרבנן, לא חייבוהו לתת לעניים דבר שלא בטוח שצריך. 

אע"פ שהגמ' שם כן רוצה לחייב את האדם במעשר שני, מסביר רש"י שם שזה רק בגלל שאין לנחתומין הפסד  

שהרי הם בעצמם אוכלים בירושלים, ולכן שואלת הגמ' למה לא החמרנו עליהם גם בזה, להפריש מעשר שני  

ומתרצת שיש בכך הפסד, אך כל השאלה לא היתה מדין ספק דאו' לחומרא, וא"כ מוכח כראשונים שאין בכך 

 ספק. 

 

 סיכום 

הראשונים נחלקו האם ספק ממון עניים כאשר יש לאדם ספק אם נדר לתת את הממון או לא, לקולא או לחומרא. 

ראינו כמה פירושים במחלוקת, יש שמסבירים שנחלקו האם בנדבה יש בל יחל או האם מדובר בגמ' על נדר או  

ניים גם ממון מסופק, ויש  נדבה. יש שמסבירים שנחלקו בגדר החזקת חיוב שצריך בשביל להחמיר ולתת לע

נקנה   שהממון לא  יחל או  בל  אין  ולכן  נקנה לעניים מייד בשעת ההפרשה  שמסבירים שנחלקו האם הממון 

 לעניים ויש בל יחל. 

לפי כל הפירושים האלו, המח' היא לא בגדר ספק ממון עניים מדאו', אלא בגדרי בל יחל כיוון שמדובר כאן על  

בגללה מדברי קבלה צריך לתת ממון מסופק לעניים. פירושים אלו קשים מלשון  נדר, או בגדרי החזקת חיוב ש 

הראשונים ומהבנת הר"ן בראשונים, ועוד קושיות. על כן נראה לומר, שנחלקו האם במצוות הצריכות הפרשה,  

לא    הממון נקנה לעניים מייד ואז אין שום מצווה להביא, לא מדין נתינת המתנה ולא מדין בל יחל, או שהממון 

נקנה לעניים וההפרשה היא מיקוד החיוב, וע"כ יש חיוב נתינת המתנה וחיוב בל יחל. כולם מודים שבמקרה 

 שאין הפרשה, אין חיוב נתינה ובל יחל בגלל שהתורה זיכתה את הממון לעניים. 


