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  עניין, ונשאר בקופהו צדקה לצורך גב

או  ,א. דין מותר צדקה. ב. ההבדל בין גבו לצורך עניים ידועיםובו יבואר: 

על שם  מתי יש כח לפרנסים לשנות הצדקה. ד. חשבון בנקלא ידועים. ג. 

  ו בו העניים.כהאם הוי כז הקרן,

  הנידון

"קרן יתומים שגבו כספים רבים עבור נישואי שבעה יתומים, ולאחר 

ועד את הסכום המשוער שהתחתנו כל היתומים, וכל אחד קיבל מהו

בקופה כספים. אחד היתומים זקוק לטיפול , נשארו עבור נישואיו

מיוחד עבור ילד חריג, אשר עולה לו הרבה כספים. ועד הקרן שואל, 

האם מותר לו לתת ליתום זה את הכספים שנשארו, או שעליו לחלקם 

  ליתומים שוה בשוה, או לחלק ליתומים אחרים"

  תשובה

מעיקר הדין מותר לתת ליתום זה. אבל יש הרבה להתיישב 

  בדבר, כמו שמבואר בסוף התשובה.

  ביאור התשובה

  הספק תלוי בביאור כונת המחבר

עני שגבו לו ) "יורה דעה הלכות צדקה סימן רנג סעיף וכתב המחבר (

להשלים לו די מחסורו והותירו על מה שצריך, המותר שלו. ואם גבו 

לעניים, סתם, והותירו, ישמרו לעניים אחרים.  וכן מותר שבוי, לאותו 

שבוי. ואם גבו לשבויים, סתם, והותירו, ישמרו אותם לשבויים 

אחרים. וכן מותר המת, ליורשיו. מותר המתים, למתים. ואם ראו 

  " עכ"ל המחברהפרנסים שיש צורך שעה ורצו לשנות, הרשות בידם

) דתנן פרק ב משנה ה(משנה שקלים ומקור דברי המחבר הם ב 

" ע"כ. הנה מבואר שאם עני מותר עני לאותו .מותר עניים לעניים"

גבו לעני ידוע, זכה בכסף, ואפילו אם הותיר יתנו לו. אבל אם גבו 

לסתם עניים והותירו, יתנו לעניים אחרים. ומה שסיים המחבר שיש 

) פרק א סימן כטכח ביד הפרנסים כו', הם דברי הרא"ש (בבא בתרא 

ניים מותר ע (פרק ב, ה) וגרסינן בירושלמי דשקליםשכתב וז"ל "

ואין ממחין ביד הפרנסים. כלומר אם  ,מותר שבויים לשבויים ,לעניים

  " עכ"ל.אין ממחין בידן ,ובאו לשנות ,ראו שיש צורך בדבר

ועל מה שמסיים המחבר שאם ראו הפרנסים כו', יש לברר על מה 

עולים דברי המחבר, האם על מה שכתב שאם גבו לסתם עניים, שלא 

וישמרו לעניים אחרים, על זה כתב שאם ראו זכו בהם העניים במותר, 

הפרנסים צורך שעה יכולים לתת את המותר לצרכי מצוה אחרים לפי 

ראות עיניהם, אבל אם גבו לעניים ידועים אין כח ביד הפרנסים 

לשנות כלל וכלל, שכבר זכו העניים הידועים בכסף, או דלמא אפילו 

פרנסים לשנות לצורך באופן שגבו לצורך עניים ידועים, יש כח ביד ה

שעה, ואף על פי שזכו העניים בכסף, שהרי אף המותר שלהם, מכל 

מקום, אנן סהדי שכל הנותנים, דעתם היה שאם יראו הפרנסים צורך 

לשנות ישנו, אם יהיה מותר (כמבואר סברא זו באחיעזר דלהלן), 

  לפיכך אין בזה גזל לתת המותר למה שנראה לצורך שעה.

, לכאורה דומה לזה, דהרי גבו לצורך עניים ידועים, והנה נידון דידן

והם היתומים, והותירו, והפרנסים רואים צורך לשנות ולתת המותר 

ליתום אחד שהוא הכי נזקק מכולם, ותלוי דין זה בביאור כונת 

  המחבר.

שיטת הרא"ש והש"ך לחלק בין צדקה קבועה לדרך 

  עראי

מערב  -כל יום, קופה ב -תמחוי ) "ב ,ח(בבא בתרא והנה גרסינן ב

לעניי העיר; ורשאים  -לעניי עולם, קופה  -שבת לערב שבת, תמחוי 

בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה, ולשנותה לכל מה 

" ע"כ. הנה מבואר, שאף על פי שגבו מעות עבור עניים ידועים, שירצו

דהיינו קופה לעניי העיר, יכולים בני העיר לשנות ולחלקם לתמחוי 

והם עניי עולם. וכן פסק המחבר (יורה דעה רנו, ד). ולכאורה שני 

הפסקים הללו סותרים זה לזה, דבמשנה שקלים מבואר שמותר עניים 

ידועים שייך לעניים, ורק לצורך שעה יש כח ביד הפרנסים לשנות, 

אבל בסתם אסור, והכא פסק המחבר בפשיטות, שיש ביד בני העיר 

  לעניי עולם. לשנות צדקה של עניי העיר
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) שיש הבדל בין גביה פרק א סימן כטומבאר הרא"ש (בבא בתרא 

קבועה לדרך מקרה, דקופה ותמחוי שהם גבייה קבועה, ואם יחסר 

יגבו עוד בזה יש ביד בני העיר כח לשנות, ואפילו לדבר  הרשות, כי 

על דעת כן נותנים שיהיה בדעת בני העיר לשנות למה שירצו, אבל 

מקרה עבור עניים ידועים, זכו העניים הידועים, כשאספו בדרך 

ואפילו בזה יכולים לשנות לצורך שעה, אבל רק לדבר מצוה, וחולק 

על הרב יוסף הלוי, שפסק בקופה ותמחוי שאין לשנות לדבר הרשות, 

  מהיא דשקלים שמותר עניים לעניים, ועל זה כתב הרא"ש וז"ל:

דהתם לא איירי  ,ליםדאין ראיה ממה שהביא מההיא דשק ילראה ונ"

מקרה שהוצרכו לגבות מעות לצורך  דייל אלא ע ,במעות של קופה

 ,דומיא דשבויים ,או שבאו שם עניים הרבה ,כגון מלבושים ,עניים

ובהא הוא דאמר דמה שהגבו לשמם לא ישנוה ליתנו לעניים אחרים. 

אבל בני העיר שעשו קופה בסתם לדעתם עשאוה. ולשנותן לכל מה 

כשיצטרכו מעות לעניי עירם יגבו פעם אחרת. כן משמע שירצו ול

דלצורך עניים דוקא יכולין  נןלישנא דלכל מה שירצו. דאי לאשמועי

כבר דיכולין לשנות תמחוי שהוא לעניי  נןכיון דאשמועי ,לשנותה

 ,וקופה שהיא לעניי העיר ליתנו לעניי עולם ,עולם ליתנן לעניי העיר

מה ל שכן כ ,נגבה לעני זה לעני אחרואין בו משום גזל שנותן מה ש

שנגבה לאותן עניים שיכול לשנותן ממעשה למעשה. וגרסינן 

ואין  ,מותר שבויים לשבויים ,מותר עניים לעניים ,בירושלמי דשקלים

ממחין ביד הפרנסים. כלומר אם ראו שיש צורך בדבר ובאו לשנות 

  " עכ"ל הרא"שאין ממחין בידן

א, שאם גבו לצורך עניים ידועיים העולה מזה, דשיטת הרא"ש הי

בדרך מקרה, זכו העניים במותר הצדקה, אבל ביד הפרנסים לצורך 

שעה ליטול המותר ולתת לצורך מצוה, דוקא אם נראה להם, ולא 

לדבר רשות. אבל אם גבו בדרך קבע, יכולים בני העיר לשנות אפילו 

סקי לצורך דבר הרשות, ולא דוקא לצורך שעה. ובזה מיושב שתי פ

הדינים, שבסימן רנו איירי מצדקה הנגבית דרך קבע, ובזה יכולים 

לשנות אפילו לדבר רשות, ובסימן רנג איירי מגביה בדרך עראי, וכן 

  מבאר הש"ך בירה דעה סימן רנו ס"ק ז.

ואם ראו הפרנסים ולפי זה מה שפסק המחבר בסימן רנג, סעיף ו "

הרא"ש והש"ך היינו  " לפישיש צורך שעה ורצו לשנות, הרשות בידם

  אפילו אם גבו לצורך עניים ידועיים.

  שיטת רבי חיים עוזר זי"ע

ל התפלא ע ,בשער משפטי צדק סי' י"בינת אדם בבוהנה החיי אדם 

דאי הרא"ש מפרש דמותר עניים לעניים היינו  תבוכ ,הש"ך בריד

ו שכתב כמ ,כבר זכו בה עניים ןכם א ,בעניים ידועים שגבו לשמם

. ולפי זה מפרש דהגבאים הוי שלוחי עניים והוי גזל גמור ,המהרי"ק

הבינת אדם שמה שכתב המחבר בסימן רנג סעיף ו שלצורך שעה 

  הפרנסים יכולים לשנות כו' היינו כשגבו לצורך עניים שאין ידועים.

) יורה דעה סימן כג -חלק ב (שו"ת אחיעזר אבל רבינו חיים עוזר ב

זה של חלוקת מותר צדקה שנגבית הניף את ידו הרמה בביאור דין 

בדרך מקרה לעניים ידועים, וראו הפרנסים צורך שעה לתת למקום 

אחר, ומאריך לבאר היטב כל שיטות הראשונים בדרך נפלאה. וראינו 

באם רשאי  ,תבנא לדינאלהביא לשונו במסקנת דבריו, וז"ל (שם) "

ל רים עלשנות המותר שהוגבה לצורך עניים מיוחדים ליתן לעניים אח

דאפילו  ,הרי דעת רבינו יונה וכמה ראשונים מבואר ,הפרנסים דיי

מותר עניים בעניים  רשוגם הרא"ש שפי .מותר עני יחידי מותר לשנות

מבואר  ,דאין ממחין ביד הפרנסים למיאמר הירוש הזל וע ,ידועים

הרמב"ם שפירש משנה דשקלים בעניים  טתוגם בשי .דרשאי לשנות

 רוש המשנה,איתי פנים מסבירות מדבריו בפיהר ,שאינם יודעים

ולשנותם למה  תראבבא וכמו שאמרו ב ,שהשוה שני התלמודים

 הנמוקי טתדלשי ,וגדולה מזו נראה יוסף, הנמוקי תבשכו וכמ ,שירצו

דהיינו הך דלשנותם כמה  יפת זקנים,והראשונים המובא באס יוסף

הרשות בידם  כן ,כמו שרשאים הפרנסים לשנות המותר ןכם א ,שירצו

 ,הוא הדהא לעשות מקופה תמחוי עיקר הגבי ה,לשנות עיקר הגבי

הרא"ש דמחלק בין דבר שהוא בקביעות כמו קופה  טתודוקא לשי

דשקלים רק  למיאין לנו אלא מה שאמרו בירוש ,לדבר שהוא במקרה

הראשונים שאינם מחלקים בין דבר  טתאבל לשי ,על מותר עניים

דכל הנותן על דעת גברא  ,דין אחד לכולם ,קבוע או דבר שבמקרה

ורשאים לשנות אף עיקר  ,על דעת הפרנסים דיןהוא וה ,רבא הוא נותן

נראה  ,במותר עניים מיוחדים ניםפל כל ע .הפרנסים דייל ע ההגבי

ואין ספיקו של המח"א  ,הפרנסים דייל יכולים לשנות ע לי עלמאדלכו

  עכ"ל אחיעזר. "ראשוניםה ברימוציא מידי ודאי המבואר ומפורש בד

  חשבון בנק אינו מזכה לעניים

וכיון שנתברר שדעת הרא"ש והש"ך להתיר לפרנסים לשנות מותר 

עניים ידועים לפי צורך השעה, בודאי יש לנו על מי לסמוך. ומכל 

מקום יש להוסיף כסניף עוד דבר, שיש לומר, שגביה זו שעשו עבור 

ל פי מה שכתב באחיעזר (שם, היתומים, אין דינה כעניים ידועים, ע

אות א),  על פי הירושלמי (מגילה פרק בני העיר), שגבאי שגובה 

צדקה כדי לתת לגבאי אחר, אין העניים זוכים על ידו, כיון שלא נתכון 

  לזכות להם אלא לתת ליד הגבאים, עיין שם.

אם כן בנידון דידן נמי יש לומר, שאפילו שייסדו חשבון עבור הקרן, 

זכו היתומים בכסף של הקרן, שהחשבון של הקרן אינו על שם עוד לא 

היתומים אלא שם הועד, וכנראה על שם רבני הועד, ואין זה כגבאי 

שנוטל עבור עניים ידועים, שזוכים העניים מידו, דידו כיד העניים, אבל 
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הכא בחשבון הבנק לא זוכים העניים, כי לא נעשה קנין ביד הגבאים 

ם שבחשבון הבנק, והנה כבר נתבאר בדברי שיזכו העניים בכספי

הפוסקים שכל הטעם שמותר עניים ידועים שייך לעניים ידועים, כיון 

שזכו בהם העניים על ידי יד הגבאים, אבל באופן זה שלא זכו, אפילו 

  החיי אדם יודה שיכולים לשנות המותר למה שירצו לפי דעתם. 

ם אחרים, נראה ומה ששאלו אם ראוי לתת ליתום זה, או ליתומי

  שעדיף ליתום זה, כי אין לדעת למי יתנו ויוציא לעז עליהם

  הערה חשובה

וכל זה כתבנו לדינא, אם באמת יתברר שראוי לתת ליתום זה. אבל 

באמת צריך הרבה דרישה וחקירה אם לעשות כדבר הזה, כי מי יודע 

אם אין ליתומים אחרים גם הוצאות חריגות שאין מספרים לאיש, 

וודע להם שנתנו ליתום זה, יתבעו את הועד ויצא חילול ה' ואם י

במעשה זה, והרבה פעמים נצרכים רבים מתביישים לספר נבכי 

ליבם, והאחד שאין בושה בפניו זוכה, למרות שמצב האחרים אינו 

פחות קשה ממנו. לכן לעניות דעתי יש לשקול הרבה האם לא ראוי 

תנגדות, יגיעו ביניהם לעשות זאת בהסכמת היתומים, ואם יהיה ה

על פי  -לפשרה. או שבאמת ראוי לחלק המותר ליתומים אחרים 

  חות דעת רבנים.
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