הרב יצחק דעי

חיוב הוצאות ממונ עבור קיומ מצוות
בשורות הבאות נע'וק אי''ה בגדרי החיוב להוציא כ'פ עבור קיומ מצוות,
ונחלק את הדיונ לשני חלקימ :בחלק הראשונ נברר את החובה להוציא ממונ
עבור מצוות עשה ובחלק השני נברר את החיוב להשקיע כ'פ כדי להימנע
מעבירה ,כגונ אמ נקלע אדמ ל'יטואציה בה הוא נזקק לשחד גוי כדי שלא
יאנו' אותו לעבור אי'ור תורה וכיו''ב ,כמה מוטל עליו לבזבז על זה?

חלק א'  :במצוות עשה
כתב הרמ"א:68
"ומי שאינ לו אתרוג ,או שאר מצווה עוברת ,א"צ לבזבז עליה הונ רב ,וכמו
שאמרו :המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,אפילו מצווה עוברת".
הלכה זו אינ לה מקור בתלמוד .זו הלכה שנלמדה מכח הו"א של הגמרא
בב"ק ,ונבאר הדברימ על ידי הצעת לשונ הגמרא:69
"א"ר זירא אמר רב הונא :במצווה  -עד שליש .מאי שליש? אילימא שליש
ביתו ,אלא מעתה ,אי איתרמי ליה תלתא מצותא ,ליתיב לכוליה ביתא?
אלא אמר ר' זירא :בהידור מצווה  -עד שליש במצווה .בעי רב אשי :שליש
מלגיו או שליש מלבר? תיקו".
הגמרא הביאה מימרא בשמ רבי זירא שצריכ להשקיע במצווה "עד שליש"
והניחה שמדובר בחיוב להוציא שליש מנכ'יו עבור קיומ מצווה .מיד אח''כ
הגמרא שוללת את האפשרות שעליו לתת שליש מנכ'יו ,מ'ברא "דאי אתרמי

 .68או"ח תרנו ,א .בשמ הראשונימ.
 .69ב"ק ט – .ט.:

ליה תלת מצוותא יהיב לכולא ביתיה?!" ובחרה להעמיד דברי ר''ז בעניינ אחר:
כשרוצה לקיימ מצוות הידור עליו להשקיע שליש מ'כומ המצווה הנוכחית.
לא התייח'ה הגמרא לשאלה מהו איפוא ה'כומ שצריכ להשקיע בקיומ
מצוות ,אלא עברה לדונ במצוות ההידור תוכ התעלמות מהשאלה המקורית:
כמה כ'פ צריכ אדמ להשקיע עבור קיומ מצווה? בפשטות אינ מענה לשאלה זו
בתלמוד! בגמרא רק כתוב מה לא מ'תבר ,אכ לא כתוב מה מחוייב.
עלינו לברר ,מובנ שליש מנכ'יו לא בא בחשבונ ואינ צריכ לבזבז הונ רב.
אולמ ,מהו איפוא השיעור שיש להשקיע?
הרבה ראשונימ ראו מקור בדברי הגמרא בכתובות )נ (.בעניינ צדקה ,וממנו
למדו לכל מצוות עשה .בצדקה מובא" 70המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" .זה
נלמד מפ'וק שאמר יעקב אבינו "עשר אעשרנו לכ" – 71שתי מעשרות .לכאורה
לאחר שהוציא את המעשר הראשונ  -העישור השני כבר יהיה פחות מהקודמ
כי זו עשירית מתוכ תשעימ אחוז ולא כמו הראשונ ,אלא אמרו חז''ל שדורשימ
"עשר אעשרנו" אעשרנו לבתרא כקמא )רש''י למד :מדלא כתיב 'עשר אעשר לכ'
אלא 'עשר אעשרנו' נמצא שהמעשר השני מתייח' לראשונ וכמותו( .עכ"פ,
נראה שלקחו את דינ החומש מצדקה ויישמו אותו בכל מ"ע וככ הגענו לפ'יקת
הרמ"א הנ''ל.
כשאני לעצמי ,התקשיתי בדבר :הרי הגמרא שללה את האפשרות של שליש
נכ'יו מפני ש"אי איתרמי ליה תלת מצוותא יהיב לכולי ביתיה" ,עתה
שהראשונימ קבעו "חמישית נכ'יו" ,הדרא קושיה לדוכתא" :אי אתרמי ליה
חמש מצוות יהיב לכולי ביתיה"?! ואינ לומר שזה לא שכיח שיופיעו חמש
מצוות בב"א כי גמ ג' מצוות בב''א אינו דבר מצוי כ''כ.
שאלתי את אחד מרבותיי שליט''א והשיב בטוטו''ד שיש לעיינ בהבדל שבינ
שתי ההוראות:
בהו''א של הגמרא הייתה הוראה חיובית "במצווה עד שליש" ועל זה
מתקוממת הגמרא "אלא מעתה וכו' ...לכנ הראשונימ הבינו שאינ דעת תורה
נוחה מזה וקבעו גדר של הוראה שלילית "אל יבזבז יותר מחומש" כאשר
 .70כתובות נ.
 .71בראשית כח ,כב.

ההיגיונ של דינ זה נובע מהחשש שמא יפול מנכ'יו ויצטרכ לבריות )ראב''ד(.
לפיככ ,ההוראה היא שיש להשקיע כ'פ אבל עמ "יד על הדופק" שלא יצטרכ
לבריות ,ואמ זה קשה לו ימנע מקיומ המצווה .כמובנ שמי שיכול ורוצה אפשר
לבזבז עד חומש.
נמצא שההבדל בינ ההו''א של הגמרא לבינ מ'קנת הראשונימ הוא גדול
מאד :בהו''א יש חיוב לתת שליש וזה נדחה ,ולהלכה קבעו הראשונימ ונפ'ק
ברמ''א שיש להשקיע אבל עמ שיקו'ל דעת שלא יצטרכ לבריות .והגדר הוא עד
חמישית.

קושיית הביאור הלכה
הביאור הלכה העלה קושיה מגמרא נגד פ'ק הרמ''א.
מהגמרא בב"ק ניכר שאינ לתת הונ רב .גמ מהגמרא ב'וכה )מא (:ניתנ לראות
ששבחּו את ר"ג שהוציא אלפ זוז עבור מצוות לולב כשהיה ב'פינה עמ חכמי
ִ
ישראל ,ובפשטות היה פטור מלעשות זאת .אולמ ,מפורש בגמ' קידושינ )כט,(.
ב'וגיית פדיונ הבנ ,שעל האדמ לתת כל נכ'יו כדי לקיימ מצוות עשה .בברייתא
שמ מובאת מחלוקת בינ ת''ק לר''מ בנוגע למציאות של "הוא לפדות ובנו
לפדות" .לת"ק :הוא קודמ לבנו משומ שמצווה המוטלת עליו עדיפה .ולר''מ בנו
קודמו כי מצוות בנו מוטלת עליו ומצוותו מוטלת על אביו ,דהיינו על ה'בא.
מבררת הגמרא שמ ,שאמ יש לו חמישה 'לעימ בלבד ,ומדוייק ברש''י שאינ לו
נכ'ימ אחרימ חוצ מאותמ ה' 'לעימ שבכי'ו – הוא קודמ לבנו לפדיונ .שואל
הבה"ל ,הרי למדנו שעל מ''ע יש לתת לכל היותר חמישית נכ'יו ,והכא את כל
נכ'יו מחוייב לתת! אמ כנ ,מפורש שיש לתת כל נכ'יו לקיומ מ''ע.
מתרצ הבה''ל תירוצ מעניינ :הגמרא בקידושינ מדברת על מקרה שיש 'כומ
קבוע למצווה .מצוות פדה''ב היא חמישה 'לעימ ,כפי שכתוב בתורה .שמ הדינ
הוא שיתנ כל מה שיש לו .אולמ ,אמ אינ למצווה 'כומ קבוע ויש הפקעת מחיר,
כגונ ב'פינה ,שאינ לו מבחר של אתרוגימ ,לא מחוייב לתת מעבר לחומש נכ'יו
והרי הוא אנו' אלא שר''ג עשה משומ חיבוב מצווה כפי שהגמרא אומרת .יש
לומר שגמ בב''ק הגמרא מדברת באופנ כזה שעלה שכר המצווה יותר משוויה
ה'טנדרטי ,מפני שהעלתה הו''א שנדרש לתת שליש נכ'יו וזה מצביע על
מציאות של הפקעת מחירימ .בכה''ג אינו מצּווה להוציא הונ רב.

נמצא ,שיש לחלק בינ ִתמחור של מצווה עפ''י ה'כומ ה'טנדרטי שלה לבינ
ִתמחור של מצווה באופנ של הפקעת השערימ .ויוצא לפי דבריו שבמצווה
שהמחיר שלה הוא קבוע אינ התחשבות בחומש נכ'יו אלא עליו לתת את כל
מה שיש לו.
הבה''ל מודע לככ שזו הבנה שהיא נגד כל הפו'קימ ,כפי שהוא כותב בעצמו
ולכנ מציע תירוצ נו'פ :באמת אינ צריכ להוציא הונ רב .אכ הגמרא בקידושינ
עו'קת במקרה שיש לו חמישה 'לעימ משוחררימ :אמ יתנ אותמ לא תהיה
ירידה במצבו ואמ ישאירמ אצלו לא תהיה עליה במצבו הכלכלי – אלא הוא
מתפרנ' ממלאכתו .מרוויח יומית .אז אינ חשש שיפול על הבריות או משהו
כזה .עד כאנ המהלכ של הבה''ל.

ביאור החזונ איש
החזו''א התייח' לקושיית הבה''ל ,72והעלה חילוק י'ודי שמיישב את ה'וגיות
וממילא קושיה מעיקרא ליתא.
כדי להבינ את החזו''א אפתחה במשל פי .נניח שראובנ לווה משמעונ
 .₪ 50,000הנה ,כשמגיע זמנ הפירעונ ניגש שמעונ ודורש את כ'פו מראובנ.
מאיזה דינ חייב ראובנ להשיב לשמעונ את כ'פו? יש מצווה .מצוות פריעת
בע''ח .הגמרא בכתובות )פו (.שואלת ,אמ לא רצה לקיימ מצוותו מה עושימ?
מתרצת הגמרא ממש כמו ב"עשה 'וכה ואינו רוצה או עשה לולב ואינו רוצה –
מכינ אותו עד שתצא נפשו".
נמצא שזו מ"ע להחזיר חוב .יש מחלוקת ראשונימ ביח' למקור הדינ:
לרש''י זה כתוב ב"הינ צדק" – שיהא הנ ולאו שלכ צדק .לרמב"נ )'ופ ב''ב( זה
כתוב בפ'' "והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליכ את העבוט" .73יש עליו חיוב
להוציא את העבוט ולשלמ.
נחזור למשל שלנו .יבוא ראובנ לשמעונ ויאמר לו :יקירי ,ה'כומ הזה הוא
למעלה מחמישית מנכ'יי אני יכול לתת לכ אלפיימ  ₪בלבד .מה נאמר במקרה
זה? זהו דבר שאיננו קביל .ולכאורה ,מדוע אינ זה קביל? הרי זו מ''ע להשיב
 .72נשימ ,אבנ העזר 'ימנ קמח.
 .73דברימ כד ,יא.

'

החוב .התשובה לככ היא שיש שעבוד נכ'ימ .כבר לימדנו מו''ר הגרז''נ גולדברג
שליט"א שבשעה שאדמ מתחייב ממונ יש שתי זרועות שדרכנ ניתנ להוציא את
הכ'פ :האחת ,מּכֹח פריעת בע''ח מצווה ,וזו מצווה אקרקפתא דגברא כמו
תפילינ ,והשניה מּכֹח שעבוד נכ'ימ .נכ'י דאיניש אינונ ערבאינ ליה .נמצא
שכאשר יש חובה ממונית מה"ת חל שעבוד נכ'ימ .לפי''ז לק"מ :ה'וגיה
בקידושינ עו'קת במצווה שיש עליה שעבוד .פדיונ הבנ .והוא הדינ במצוות
ערכינ ,מחצית השקל ,השבת גזילה ,הענקה לעבד עברי וכיו''ב.
אבל במ''ע רגילה שהתורה לא מבקשת ממכ כ'פ ,אלא אובייקט כמו תפילינ
אתרוג לולב 'וכה ,שאתה יכול לקבל במתנה או לקבל בירושה או להשיג
מההפקר – אינ שעבוד נכ'ימ ,בזה אמריננ דינ המבזבז אל יבזבז וכו' כי פרט
לחיוב אינ שעבוד נו'פ .עכת"ד החזו''א.
ל'יכומ :הבה''ל מחלק בינ מצווה שנמכרת במחירה הרגיל לבינ מצווה
שנמכרת במחיר מופרז .אמ נמכרת במחיר מופרז לא יתנ יותר מחומש והרי הוא
פטור .אבל במחיר הנורמלי שלה – יתנ כל מה שיש לו.
החזו''א מחלק בינ מצווה של ממונ שיש עליה שעבוד נכ'ימ ולא יועיל
חומש נכ'יו כי יש שעבוד על כל ה'כומ ,74לבינ מצווה שאיננה ממונית כמו
אתרוג ,לולב ותפילינ ,שהתורה דורשת שתשיג את האובייקט ולא את הכ'פ .גמ
קצות החשנ )רצ ,ג(' 75בר כמו החזו"א ,ומיישב עפ''י י'וד זה קושיית הראשונימ
בב"ב )ח (:ועיינ בהערה .פלא בעיניי שלא הזכירו החזו''א בהרצאת דבריו.

 .74אמנמ ,עושימ לו 'ידור ,מ'דרינ לבעל חוב וגמ אפשר לחלק את ה'כומ לתשלומימ.
 .75קצות החושנ 'ימנ רצ ,ג :ובזה נראה לענ"ד ליישב קושית תו'' בהא דאמריננ פ"ק דב"ב )ח,
ב( אכפיה ר' אמי לצדקה ,דהא אמרו )חולינ קי ,ב( כל מצות עשה שמתנ שכרה בצדו אינ ב"ד
כופינ עליה וע"ש ,וכבר נתקשו בו כל הראשונימ .ולפי מ"ש דבצדקה אית ביה שעבוד נכ'י ליתנ
ממונו לצדקה וא"כ ממונ עניימ גביה הוא כאילו חייב להמ חוב ממש ,א"כ זה שאנו כופינ אותו
היינו להחזיר לעניי עולמ מה שחייב להמ ובזה ודאי אפילו מתנ שכרה בצדו נמי מוטל על הב"ד
להחזיר מה שחייב כיונ דנכ'והי נשתעבדו ,ודוקא מצות עשה שאינ בו משומ שעבוד נכ'י הוא
דאמרי כיונ דמתנ שכרה בצדו אינ ב"ד כופינ וזה נכונ היטב.

&

חלק ב'  -במצוות לא תעשה
בעניינ מצוות לא תעשה ,מובא בפו'קימ 76שכדי להנצל מעבירה יתנ כל ממונו
כדי שלא לעבור אי'ור .מה ההיגיונ של זה?
מ'ביר המ''ב )תרנ''ו"' ,ק ט ,י( מפני שביטול עשה הוא במניעה מלקיימ ואינ
כאנ מעשה נגד ה' אמ יושב בשב וא''ת .אבל בלאו הרי הוא עובר בקומ עשה על
רצונ ה' ולא ניתנ להתיר אי'ור תורה .ואע"פ שבעקבות ככ יחזר על הפתחימ.
הלבוש ביורה דעה )קנז ,א( מ'ביר באופנ אחר .הוא לומד מהעובדה שבג'
עבירות חמורות אדמ צריכ למ'ור את נפשו עליהנ ,אמ כנ בשאר עבירות
שחידשה התורה "וחי בהמ ולא שימות בהמ" יש להבינ שיעשה הכל כולל
ל'בול בזיונות ואיבוד ממונ כדי לא לעבור עליהנ עד נתינת החיימ שלו .מה
שהתחדש הוא שלא ימ'ור את נפשו על העבירה ,אבל ממונו חייב ליתנ עבור
מניעה מעבירה.
77
בהקשר לזה ברצוני להציג מקרה שמובא בשו"ת ציצ אליעזר  .הרב
וולדנברג זצ''ל נשאל מרופא יר''ש בעניינ חולה אנוש שהמשפחה והנהלת בית
החולימ החתימו את הרופא על מ'מכ הקובע שעליו להימנע מלנ'ות להחיות
את החולה או להעניק לו טיפול מאריכ חיימ .אמ ישתדל הרופא לעשות משהו
עבור הארכת חייו ייקנ' במליוני דולרימ ותישלל ממנו תעודתו .לפנינו שאלה
קלא'ית של ויתור על כל ממונו מול לאו דא' של "לא תעמוד על דמ רעכ".78
לכאורה לפי הכללימ אינ חכמה ואינ עצה ,הוא צריכ לתת כל אשר לו כדי לא
לעבור אי'ור של "לא תעמוד על דמ רעכ" .אבל הצי''א עפ''י י'וד שחידש
החת''' ,מצליח למצוא פיתרונ לאותו רופא.
טרמ ניגש לחידושו של החת''' ,נציג קושיה של המהרצ''ח על תו'' ב'וכה
ואח''כ יתורצו שני הדברימ יחד.
התו'' )'וכה כה .ד''ה שלוחי( למדו שהפטור של עו'ק במצווה פטור מנ
 .76יו''ד קנז ,א.
 .77חלק יח 'ימנ מ.
 .78נדגיש כי יש לבחונ כל מקרה לגופו ופעמימ שחלק מהפו'קימ יתירו שלא להאריכ חיי
החולה ויש מקרימ שהחולה מתיי'ר ביי'ורימ גדולימ ומרימ רח"ל ,וכמובנ שלא באנו בשורות
אלו לע'וק בהכרעה בשאלות גדולות כאלה אלא ללמוד עיקרונ.

המצווה שייכ דווקא כאשר האדמ עוק במצווה אכ לא כאשר מקיימ מצווה
דאטו מי שיש לו ציצית בבגדו וכו' ...ולכנ הפטור של שומר אבידה מלמיתב
ריפתא לעניא הוא דווקא כששוטח את הטלית לצרכה או בשעה שנותנ מזונ
לבהמה ,וכאשר יבוא לפניו עני הוא פטור מלתת לו צדקה .אכ כאשר האבידה
מונחת בארונ ונשמרת על ידו אינ לו פטור זה והדברימ עתיקינ.
התקשה המהרצ''ח קושיה חמורה )לפי הגדרתו( .הרי פטור של עוב''מ לא
מדבר על לאוינ .אינ פטור מעבירות .אפילו אוננ הפטור מכל המצוות כולנ א'ור
לעבור ולו אי'ור דרבננ 79בלבד .והנה ,בשעה שמגיע עני אל שומר האבידה הוא
לא רק מתבטל מקיומ מ''ע של פתח תפתח ונתונ תתנ אלא יש עליו גמ שני
לאוינ דלא תאמצ ולא תקפוצ! איכ מותר לו לעבור עבירות? ונשאר בצע''ג.

חידושו של החת''
החת''' בחידושיו לאו''ח )'ימנ תרנ''ו( העלה כי אינ העניינ תלוי בכותרת האמ זו
מ"ע או מל''ת .אלא הכל תלוי באופנ הקיומ של המצווה או העבירה .יש מ''ע
שמתנהגות בפועל כלאו .לדוג' אכילת פירות שביעית היא מ''ע "והיתה שבת
הארצ לכמ לאכלה" ועניינה הוא שלא להפ'יד או שלא ל'חור בפירו''ש
והעושה כנ מבטל עשה ,אז הביטוי המעשי של מ''ע זו היא לא להפ'יד פירות
שביעית .אינ מצווה לאכול פירו''ש כמו שמצווה לאכול מצה .80ואמ יצטרכ
לבזבז ממונ כדי שלא להפ'יד פירו''ש ,יבזבז  -כי העבירה היא בידיימ.
וכנ אי'ור טעמ כעיקר לדעת ר''י מאורליינ''ש 81שטעמו בלי ממשו הוא
 .79שו"ע יו''ד שמא ,א :מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו ,קודמ קבורה אוכל בבית
אחר ...ואינו מברכ ברכת המוציא ולא ברכת המזונ ,ואינ מברכימ עליו ולא מזמנינ עליו ,אפילו
אמ אוכל עמ אחרימ שמברכימ ,לא יענה אחריהמ אמנ .ופטור מכל מצות האמורות בתורה.
בפת''ש ד מובא :כתב ב'פר חמודי דניאל כ"י נראה דאוננ אע''פ שמותר לאכול בלא ברכה ,חייב
בנטילת ידימ בינ במימ ראשונימ בינ באחרונימ ע"ש ולע"ד צ"ע בזה .שוב ראיתי ב'פר ברכ"י
אות ה' שכתב דפשיטא ליה דאוננ חייב בנט"י ,דנט"י הוי משומ גזירה משומ 'רכ תרומה ולפ"ז
דהוי גזירה דרבננ אינ 'פק דחייב דכולהו לאוינ מדאורייתא ודרבננ האוננ חייב והביא דמהר"י
אלפאנדרי נ'תפק בזה ובשו"ת )מכתמ לדוד( ה'כימ כנ דחייב ומ"מ נראה דהאוננ יטול ידיו ולא
יברכ ע"ש:
 .80לא אכנ' לדעת הרמב''נ בדינ אכילת פירו''ש במ'גרת מאמר זה.
 .81בתו'' חולינ צט.

אי'ור עשה .מקורו מהפ'' ''תעבירו'' באש של גיעולי מדינ .שהאוכל מכלימ
הבלועימ באי'ור מבטל בידיימ עשה דתעבירו ,וצריכ ליתנ כל ממונו כדי לא
לעבור.
לעומ''ז לאו דא' של "לא תותירו ממנו עד בוקר" מתקיימ בפועל באופנ של
שוא''ת – אז אע''פ שזו מל''ת ,מ''מ כיונ שאינו בקומ ועבור לא צריכ לתת כל
אשר יש לו כדי למנוע את הותרת הקרבנ עד הבוקר.
עפ"י זה נתרצ את קושיית המהרצ''ח :82הלאוינ דלא תקפוצ ולא תאמצ –
מתנהגימ כמו עשינ ,עוברימ עליהמ בשוא''ת ,לכנ הוא נפטר מהמ בשעה
שעו'ק במצווה .וממילא גמ על שאלת הרופא יש להשיב שלאו דלא תעמוד
עד''ר מתנהג כמו עשה ,ואינ על הרופא חיוב לוותר על כל ממונו לשמ ככ.
אמנמ ,יש בעיה נו'פת שקיימת בלאו דלתעד"ר עפ''י פרשנות רש''י ב'וגיה
ד'נהדרינ )עג ,(.שמשתמע לכאורה שחייב האדמ להתאמצ ולחזור על כל צדדימ
שלא יאבד דמ רעהו ויש שלמדו מזה שעליו להפ'יד כל ממונו כדי לא לעבור על
לאו זה .אולמ הגאונ הצי''א ה'תייע בתשובת החו''י )'י' ק'ה( שעיקר הרבותא
היא הטרחה ומה שמוציא ממונו להצלת חברו היינו באופנ שיוכל לחזור
ולהוציא מהניצול לאחר שיבריא )כמבואר להדיא ברא"ש פרק בנ 'ורר( ,לכנ אינ
לאו זה חמור יותר מלאוינ אחרימ שמתנהגימ באופנ של שוא''ת.
נמצא שעיקר החילוק הוא בינ מצווה/לאו שמתנהגימ בפועל ע''י פעילות
אקטיבית לבינ כאלה שמתנהגימ באופנ פא'יבי.

 .82שמעתי תירוצ נפלא לקושיית המהרצ''ח מפי הגאונ הרב משה דימנטמנ שליט''א על י'וד
הרמב''נ בקידושינ לד .אולמ ,קצר המצע מלהשתרע.

