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איתא  .ותקנת אושא מצות צדקה)סה:( 

שיה אמר אייתו לי חושבנאי כי קא ניחא נפבגמ' 

דצדקה אשכח דהוה כתיב ביה שבעת אלפי דינרי 

סיאנקי אמר זוודאי קלילי ואורחא רחיקתא קם 

בזבזיה לפלגיה ממוניה היכי עביד הכי והאמר ר' 

אילעאי באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר 

מחיים שמא ירד מנכסיו אבל לאחר  "ממחומש ה

גמ' לעיל )נ.( שמא ולשון ה  מיתה לית לן בה.

יצטרך לבריות.  הגמ' שם הביאה מעשה בר"ע 

שביקש לבזבז יותר מחומש ולא הניחו חבריו.  

ובגמ' ערכין )כח.( תלו בזה מחלוקת התנאים אי 

 יכול להחרים יותר מחומש מנכסיו.

ונחלקו המפרשים אם יש מחלוקת בין  

הבבלי והירושלמי בגדר תקנת אושא.  דבבבלי 

ת דיש איסור לבזבז יותר מחומש או מבואר בפשטו

דלפחות אין מדת חסידות לתת יותר מחומש 

לצדקה ואין חיוב לתת חומש.  ]באג"מ )יו"ד ח"א 

סוף סי' קמ"ג( כתב דמפשטות סוגיין משמע דזה 

איסור ולא רק עצה טובה מדהקשו על מר עוקבא 

שחילק חצי נכסיו, דאילו זה רק עצה טובה פשוט 

מיתה.[  ואילו בירושלמי ריש  דאין זה שייך לאחר

הדא דתימר בגופו אבל  גמילות חסדיםפאה איתא 

בממונו יש לו שיעור ואתייא כיי דמר ר"ש בן 

לקיש בשם רבי יוסי בן חנינא באושא נמנו שיהא 

, ע"כ.  וכתב אדם מפריש חומש מנכסיו למצוה

ואע"ג דלא משמע הב"י )יו"ד ריש סי' רמ"ט(, "

חומש דלא קאמר אלא  מהכא שיהא מצוה לבזבז

שאם בא לבזבז אל יבזבז יותר מכן מהירושלמי 

דריש פיאה )פ"א ה"א( נראה שהוא מצוה וגם 

מתלמודא דידן יש לדקדק דמצוה מן המובחר 

לבזבז חומש דמייתי להא דתקנת אושא מדכתיב 

כב( וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו , )בראשית כח

רי הבין ".  הך כלומר תרין עישורי דהיינו חומשל

הב"י בירושלמי שיש תקנה לתת חומש ואין איסור 

לתת יותר מחומש.  דהרי בירושלמי לא כתוב 

 יתן יותר מחומש.  אלש

וכתב הציץ אליעזר )ח"ט סי' א' פ"א(  

ד היכן ר"ג דכן משמע מהמשך הירושלמי דאיתא ע

בן אינינוא ורבי אבא בר כהנא חד אמר עד כדי 

ר ]משלי ג ט[ תרומה ותרומת מעשר וחרנא אמ

כבד את ה' מהונך ומראשית כל תבואתך 

.  ופירוש הדבר דשואלת כמראשית כל תבואתך

הירושלמי מה הי' הדין בלי תקנת אושא, כלומר 

עד כמה הי' חייב ליתן, או כשיעור תרומה או 

 כשיעור תרומת מעשר.

אך כל מפרשי הירושלמי )עי' פני משה  

"פ הבבלי.  ור"ש סירליאו( פירשו את הירושלמי ע

"א )שם( שאף לזה יש ראי' מהמשך יוכתב הצ

הירושלמי.  דאיתא שם מעשה בר' ישובב שעמד 

נגד תקנת וחילק כל נכסיו ושלח לו ר"ג דזה 

בע"א.   "עד היכן"אושא.  והביא דיש להבין שאלת 

דביאר הגר"א דהשאלה היא עד כמה ראשי 

לפחות.  ובגבורת ארי )תענית כד. בא"ד ובע"כ( 

דע"כ אף להירושלמי אסור לבזבז יותר  הניח

מחומש, דאל"כ למה דחקה הירושלמי לאוקמי 

 דאף בממונו אין שיעור למעלה.  ,לגמ"ח בגופו

בשו"ת להורות נתן )ח"א סי' מ"ג( העיר ] 

דמשמע דהתוס' ס"ל דלא פליגי הבבלי והירושלמי 

מדהביאו )נ. בד"ה אל יבזבז( דברי הירושלמי 

 [להסביר את הבבלי.

 פסק הרמב"ם )פ"ז מתנות עניים ה"א(,     

ראוי מצות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה ש"

לעני אם היתה יד הנותן משגת שנאמר פתוח 

גר ותושב וחי  תפתח את ידך לו ונאמר והחזקת בו

בא העני " כתב, " ובה"הונאמר וחי אחיך עמך עמך

ושאל די מחסורו ואין יד הנותן משגת נותן לו כפי 

דו וכמה עד חמישית נכסיו מצוה מן השגת י

המובחר ואחד מעשרה בנכסיו בינוני פחות מכאן 

הרי לא הזכיר דיש איסור לבזבז יותר   ".עין רעה

היכא דידו משגת מחומש.  ומתחילת דבריו נראה ד

דברי אפי' למעלה מחומש.  ויש חיוב לתת 

 בשו"ע )ריש סי' רמ"ט(. הובאו להלכההרמב"ם 

כן הביא בסוף הל' ערכין )פ"ח הי"ג(  אך

לא לעולם כתב, "איסור לבזבז יותר מחומש, ד

והעושה כן עובר  יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו

ממונו במצות  אלא כל המפזר ...על דעת הכתוב 

הקשו החפץ חיים עוד ו  ".אל יפזר יותר מחומש

תורת זרעים הו (באהבת חסד )ח"ב פי"ט בהגה"ה

הרמב"ם פיהמ"ש ריש פאה ( מפאה עמ' י"א)

כאן שגמילות חסדים אין לה  ואמרושכתב, "

אבל  שיעור ר"ל בהשתתפות האדם בגופו

לו גבול והוא חמישית השתתפותו בממונו יש 



ואינו חייב לתת יותר מחמישית ממונו אלא  ממונו

ואמרו נמנו באושא אם עשה כן במדת חסידות 

פי רי לה  ."להיות אדם מפריש חומש נכסיו למצוה

מדת חסידות לבזבז יש משום פיהמ"ש ברמב"ם ה

יותר מחומש ואילו ברמב"ם סוף ערכין אסור 

 ובהל' מתנות עניים השמיט לגמרי דין המבזבז.  

והציע בתורת זרעים )ודברים דומים 

וע"ע בשו"ת תשובה מאהבה ח"ב  באהבת חסד

( בכדי דף מג ע"ג –בסוף הספר קודם סי' תרנ"ט 

מב"ם דלא פליגי הבבלי להסביר דברי הר

והירושלמי אלא דיש ב' תקנות מיוחדות.  

דהירושלמי איירי היכא שבא העני ושאל די 

מחסורו ואין ידו משגת דבזה תקנו שיתן חומש 

מנכסיו ואין צורך ביותר אבל אם רוצה לתת יותר 

לי איירי היכא שאין בממדת חסידות רשאי.  והב

בזה מונו.  ועני לפניו אלא דמעצמו רוצה לבזבז מ

ובזה מיושב פסקי  אסור לבזבז יותר מחומש.

הרמב"ם.  דבהל' מתנות עניים איירי היכא דיש 

עני לפניו.  ובזה עד חומש מצוה מן המובחר ויותר 

מזה מותר ממדת חסידות.  ובזה לא תקנו דהמבזבז 

אל יבזבז יותר מחומש.  וזהו כדבריו בפירוש 

יירי באין העני רכין אהמשניות.  ואילו בסוף הל' ע

 לפניו.  

הח"ח דכן משמע מאגרת שכתב  וכתב

הגר"א לבני משפחתו.  וכתב הח"ח דיצא לרמב"ם 

דין זה מגמ' תענית כד. דאיתא התם דאלעזר איש 

בירתא כד הוו חזו ליה גבאי צדקה הוו טשו מיניה 

דכל מאי דהוה גביה יהיב להו.  והקשה הגבורת 

נת אושא ארי מתקנת אושא.  ודחק לתרץ דתק

תלוי במחלוקת תנאים וכהסוגי' בערכין, ואלעזר 

איש בירתא ס"ל דלא כתקנת אושא.  אך לדברי 

הח"ח והתורת זרעים ניחא דהיכא דיש עני לפניו 

אך נשאר הח"ח בצ"ע ]מותר לתת יותר מחומש.  

דמשמע מהרמב"ם במתנת עניים דבעני לפניו וידו 

משגת חייב ליתן אפי' יותר מחומש ואילו 

פיהמ"ש אינו חייב.  וכתב דלהלכה קשה לסמוך ב

 [על חילוקו הואיל ואין זכר לזה בשו"ע.

המחבר )סי' רמ"ט ס"א( הביא לשון 

ואל יבזבז אדם יותר הרמב"ם.  והרמ"א כתב, "

וכתב האג"מ   ."מחומש, שלא יצטרך לבריות

דהרמ"א פליג וס"ל דאסור לבזבז יותר מחומש.  

ל"ד( העיר דהאג"מ ובשו"ת מנחת יצחק )ח"ה סי' 

הוא נגד החכמת אדם שפסק דבידו משגת מותר 

לתת יותר מחומש.  וכן הביא בשם תשובה 

מאהבה.  וכ' המנח"י דאפשר דבידו משגת מודה 

 הרמ"א להמחבר דמותר לתת יותר מחומש.  

שיש ו' אופנים שמותר  שםהח"ח ]וכתב 

לבזבז יותר מחומש. א. במקום פקוח נפש.  ב. 

עניים.  ג. בעשיר מופלג היכא דאין  היכא דקיימי

חשש שיצטרך לבריות. ד. בדבר מועט ה. להחזקת 

ת"ת )שטמ"ק נ.( ו. היכא שבלאו הכי מפזר 

 [ממונו.

 

   

 וריש פרק המדיר מציאת האשה עיקר תוס' פרק

 )סה:( מציאת, וירושתה, ה"ג

 )סו.( מציאתה, פחות, שום

 )סו:( וכשחתן, לא נאמרו, ליום

 ים אומרים)סז:( וחכמ

 )סח.( כאן

 )סח:( כל, מאי

 )סט.( תלה, ואישתיק, מעמלא, ובשמתא

 )סט:( אילימא

 , יוציא, ה"נ)ע.( הא, אבל

 )ע:( אלא, והאידנא, שהגיע, ופרנס, באומר

 )עא.( שלא, ואם, אימא, ה"ג

 )עא:( אבל

 )עב.( אי דידע, וספרה, יחזור

 

 


