
צדקה וחסד
(יחידת אגדה)



נושאים ביחידה–צדקה וחסד 

הלימוד בפרק זה עוסק בנושא הצדקה והעוני.

נתמודד עם השאלות הבאות:

למה יש עוני בעולם?

מיהו העני?

מהי משמעותה של עשיית החסד עבור גומל החסדים?

כיצד ניתן לתת צדקה יחד עם שמירה על כבודו של העני?

מה מאפיין מתן צדקה מעולה?

כיצד יש להתייחס לאדם שירד מנכסיו והפך עני?

כיצד יש להתייחס לרמאים המעמידים פני עניים?



העוני. א
דף י עמוד אבתראתלמוד בבלי מסכת בבא 1.

בהןאנושניצולכדי:לואמור?מפרנסןאינומהמפני,הואענייםאוהבאלהיכםאם:לךולומרלהשיבךהדיןלבעללויש,אומרמאיררביהיה:תניא

.גיהנםשלמדינה

:עקיבא'ראתהרשעטורנוסרופוסשאלשאלהוזו

?מפרנסםאינומהמפני,הואענייםאוהבאלוהיכםאם

.גיהנםשלמדינהבהןאנושניצולכדי:לואמר

שלאעליווצוה,האסוריןבביתוחבשועבדועלשכעסודםבשרלמלך?דומההדברלמה,משללךאמשול!לגיהנםשמחייבתןזו[,אדרבה]:לואמר

"עבדיםישראלבניליכי":שנאמר,עבדיםקרויןואתם?עליוכועסלאהמלךכששמע,והשקהווהאכילואחדאדםוהלך,להשקותוושלאלהאכילו

(!נה,כהויקרא)

,להשקותוושלאלהאכילושלאעליווצוה,האסוריןבביתוחבשובנועלשכעסודםבשרלמלך?דומההדברלמה,משללךאמשול:עקיבא'רלואמר

.(א,ידדברים)"אלהיכם'להאתםבנים":דכתיב,בניםקרויןואנן?לומשגרדורוןלאהמלךכששמע,והשקהווהאכילואחדאדםוהלך

קרויןאתםמקוםשלרצונועושיןאתםשאיןובזמן,בניםקרויןאתםמקוםשלרצונועושיןשאתםבזמן,עבדיםוקרויןבניםקרויםאתם:לואמר

!מקוםשלרצונועושיםאתםאיןועכשיו,עבדים

הלא":וקאמר,האידנא?"ביתתביאמרודיםעניים"אימתי,(ז,נחישעיהו)"ביתתביאמרודיםוענייםלחמךלרעבפרוסהלא":אומרהואהרי,לואמר

."לחמךלרעבפרוס



(המשך)העוני . א

88' פרק ג אות א עמ, ברכות א-עין איה, קוקה"הראי2.

לפיחסרוןהואאם,רואיםשאנוחיסרוןוכל.במציאותמוחלטחסרוןאיןכילדעתהאמונהיסוד

הואוהמשל.הכלללשכלוליותרטובהוהכנהיתרוןאםכי,כללחיסרוןאיננו,הפרטיתהשקפתנו

כדיאם,העניותבמציאותטובותמעלותכמהישנםהכלליתשלמציאותלדעתהאדםצריך....העניות

.והטובהחסדעשייתמציאותי"עמוסריתשלימותולהוסיף,גיהנוםשלמדינהאנושננצל



(המשך)העוני . א

תהילים עב, הרב שמשון רפאל הירש3.

ייב יל-כִּ ין,ְוָענִּי;ְמַשוֵּעֶַַאְביֹון,ַיצִּ .לֹוֹעזֵּר-ְואֵּ

יעֶַַאְביֹונִּיםְוַנְפשֹות;ְוֶאְביֹוןַדל-ַעל,ָיֹחסיג .יֹושִּ

הרחבבמובןקנייניםהיינו,הקנייניםשווייאיעלאלאהאנושיתהחברהאת'הייסדהקנייניםשוויעללא

חייבשאדםהעצמילכיבושערךיהיהלא,בקנייניםשוויוןאיללא.ורוחנייםחומרייםקנייניםהכוללביותר

...הצדקהלמעשימקוםולא,אותותובעהצדקמוראואשרהרכושתאוותכלפיבו

,גשמייםויכולתכחשיווי,רוחנייםכישרונותשיווימניחהוא.לאמתאףהמנוגדחלוםהואהקנייניםשיווי

.הנפשותבוראבעצתקייםשאינודבר–'וכוהמשפחהבנימספרשוויון

בלי-היהשיכולאו,בידותאוותוכלאוחייוצרכישכלאישאין.'הענייבגדרכולנואיפההננוידועבמובן

.מעצמואותםלהשיג–זולתוסיוע

.'העני,נצרךהואאחדכלידועהמבחינה



?מה למדנו עד כאן–צדקה וחסד 

נושאיםַהעוליםַמתוךַהלימוד:

מדוע יש עוני בעולם  ?

בין עוני ממשי לעוני תודעתי.

במה אני עני ובמה עשיר?

אחריות האדם לשנות את העולם ולשפר את מצבו.

מדוע? האם יש שוויון או ראוי שיהיה שוויון בין אנשים בעולם?



"וצדקה תציל ממות. "ב
תרגוםתלמוד בבלי מסכת שבת דף קנו עמוד ב4.

דעיילהיומאההוא:כלדאיליהאמרי.ברתאליההויאעקיבארבי

.ומיתא,חיויאלהטריק,גננאלבי

.טובאאמילתאדאיגאהוה

בעיניהאיתיבאיתרמי,בגודאדצתא,למכבנתאשקלתאיומאההוא

.דחיויא

.בתרהחיויאואתיסריךקאהוה-להשקלהקאכילצפרא

?עבדתמאי:אבוהלהאמר

עלמאכוליטרידיוהוו,אבבאקרא,עניאאתאבפניא:ליהאמרה

,לידיהביתלריסתנאישקלתי,קאימנא.דשמעיהוליכא,בסעודתא

.ניהליהיהבתיה

!עבדתמצוה:להאמר

ממיתהולא(ב,ימשלי)"ממותתצילוצדקה":ודרשעקיבא'רנפק

.עצמהממיתהאלא,משונה

,שתתחתןביום:בכוכביםהחוזיםלואמרו.בתהיתהעקיבאלרבי

.ותמות,נחשאותהיכיש

.זהמדברמאד[עקיבארבי]דאג

]=בקיראותהונעצהסיכה[הבת]לקחה[נישואיהשל]היוםאותו

בעינוהסיכהוננעצההמקרהאירע[סיכותלהניחשםמקוםהיהכנראה

.נחששל

.הסיכהעםהנחשנמשךהסיכהאתליטולכשבאהבבוקר

?עשיתמה:אביהלהאמר

טרודיםכולםוהיו[צדקהביקש]בפתחוקראעניבאבערבלואמרה

שליהמנהאתנטלתיקמתי.שמעלאאחדואף[החתונהשל]בסעודה

.לוונתתיה

.עשיתמצוה:[עקיבא'ר]להאמר

ממיתהולא(ב,ימשלי)"ממותתצילוצדקה":ודרשעקיבארבייצא

.עצמהממיתהאלאמשונה



?מה למדנו עד כאן–צדקה וחסד 

נושאיםַהעוליםַמתוךַהלימוד:

היחס בין הגורל הדטרמיניסטי לבין ההשגחה והבחירה.

 אנשים ממש או תפיסות של גורל -"כלדיים"האם אנחנו מכירים בחיינו את אותם
?חרוץ שאין לשנותו

האם יש דברים שבהם אנו חשים שאין לנו בחירה ודברים נחרצו לנו מראש?

 גם במצבים בהם כביכול לגיטימי להתרכז רק בעצמנו-עשיית חסד.

 בחיינו" המעשים הקטנים"משמעותם של.

קשר אב ובת.



כבודו של העני. ג
תרגוםעמוד בסזתלמוד בבלי מסכת כתובות דף 5.

ליהדשדייומאכלרגילדהוה,בשיבבותיהעניאהוהעוקבאמר

.דדשאבצינוראזוזיארבעה

.טיבותאההואביקעבידמאןאיחזיאיזיל:אמראחדיום

דביתהואתיא,מדרשאלביעוקבאלמרליהנגהאיומאההוא

.בהדיה

.מקמיהרהוט,בתרייהונפק,לדשאליהמצלידקאדחזיוהכיון

,נוראגרופהדהוהאתונאלההואעיילי

,עוקבאדמרכרעיהמיקלייןקאהוה

.אכרעאיאותיבכרעיךשקול:דביתהוליהאמרה

.דעתיהחלש

.אהנייתיומקרבאדביתאבגויהשכיחנאאנא:ליהאמרה

אמרלהואמרי,רבאמרטוביהברזוטראמרדאמר?האיכוליומאי

יוחנן'ראמרלהואמרי,חסידאשמעון'ראמרביזנאברהונארב

:יוחיבןשמעוןרבימשום

חברופניילביןואלהאשכבשןלתוךעצמושימסורלאדםלונוח

אלשלחהוהיא]מוצאתהיא":דכתיב,מתמר?לןמנא.ברבים

.(כה,לחבראשית)["...חמיה

ארבעהלולתתיוםכלרגילשהיהבשכנותועניהיהעוקבאלמר

.שבדלתבחורזוזים

.זאתטובהליעושהמיואראהאלך:[העני]אמראחדיום

אשתובאה.שהחשיךעדהמדרשבביתעוקבאמרהתעכביוםאותו

.עמו

מפניוברחומביתויצא,הדלתלחורמתכופףאותוהענישראהכיון

.בתחתיתוגחליםשהיולתנורונכנסו

.עוקבאמרשלרגליונכוו

.רגליעלרגליךשים:אשתולואמרה

.דעתוחלשה

.קרובהוהנאתי,בביתמצויהאני:לואמרה

טוביהברזוטראמרשאמר?[התנורלתוךנכנסושהם]זהכלומה

,חסידאשמעון'ראמרביזנאברהונארבאמרלהואמרי,רבאמר

:יוחיבןשמעוןרבימשוםיוחנן'ראמרלהואמרי

חברופניילביןואלהאשכבשןלתוךעצמושימסורלאדםלונוח

.(כה,לחבראשית)"מוצאתהיא:שכתוב,מתמר?לנומנין;ברבים



(המשך)כבודו של העני . ג

בן יהוידע כתובות שם, הרב יוסף חיים6.

ורביםנשיאשהיהכיוןזהכלעם,ואשתוהואאלארביםהיולאעוקבאדמרבעובדאדהכאגבעלואף

אותםרוצהוכשהוא,לרביםייוודעלנשיאזהדברשנודעכיוןדחישב,ברביםבושהיהזהאז,אצלומצויים

העלהלא]דעתיהסלקאלאהואנראה,לואכפתדלאונמצאאחריהםרדףהואדהכאגבעלואף.מהםבוש

.יתביישלאוממנו,פשוטאחראדםשהואחשבאלא,הנשיאעוקבאמרדהוא[דעתועל



?מה למדנו עד כאן–צדקה וחסד 

נושאיםַהעוליםַמתוךַהלימוד:

שלהביצועלביןהצדקהנתינתשלהפורמלייםההלכתייםהכלליםביןהיחס
.גדולהובזמינותבהשקעהההלכה

הענישלבושתואתלמנועניתןכיצד?בסתרמתןשלוהחסרונותהיתרונותמהן
?מצוקתוועםאיתובאמתלהיפגשזאתעםויחד

והרגישותהלבלביןוהקביעותההרגלביןלשלבניתןכיצד?

ונתינהחסדשלביתלבנייתהדרכיםמהן?

למקבלהנותןביןוהריחוקהמודרניבעידןהצדקהשל"סטריליזציה"הבעיית.



(המשך)כבודו של העני . ג

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נח עמוד ב7.

.ואתנחחסדארבנגד,חנילאיברחנארבדביאפתחאמטוכי,באורחאאזליקאהווחסדאורבעולא

?מתנחתקאאמאי:עולאליהאמר

ולא.דצריךמאןלכלואפיין,בליליאאפייתאושיתיןביממאאפייתאשיתיןבהדהווביתא?אתנחלאהיכי:לואמר...

בביארבעליהפתיחיןהוו,ותו.מכסיףקאלכיסאליהואדמטו,טוביםברעניאתידילמא:דסבר,כיסאמןידאשקל

מאןדכל,אבראיבצורתבשניושעריחטיליהשדווהוו.שבעכינפיקכפיןעיילדהוהוכל,דעלמארוחתאלארבע

?אתנחולא,בתלאנפלהשתא.בליליאושקילאתיביממאלמשקלמילתאדכסיפא

:תרגום]

.חסדארבנאנח,חנילאיברחנארבשלביתולפתחכשהגיעו,בדרךהולכיםהיוחסדאורבעולא

?נאנחאתהלמה:עולאלואמר

הכסףכיס.שצריךמילכלואופות,בלילהאופותוששיםביוםאופותנשיםששיםבושהיובית?אאנחלאאיך:לואמר...

היוהביתפתחי,ועוד.יתביישהואהכסףאתלושיביאוועד,טוביםבןענייבואשמא,הביתבעלבידתמידהיה,[הארנק]

שכלכדי,בצורתבשנותושעוריםחיטיםמוציאוהיה.שבעיוצאהיהרעבנכנסשהיהמיוכל,השמיםרוחותלארבעפתוחים

.[?אאנחלא,תלונעשהנפלשהביתעכשו.בלילהויקחיבוא,ביוםלקחתמתבייששהיהמי



(המשך)כבודו של העני . ג
175' עמ, קיזאות , ברכות ב-עין איה , קוקה"הראי8.

:והם,ראשייםדבריםבארבעהלהצטייןצריכה,אוצרותובעלגדולמאישהבאההצדקה

.בהההתעסקותורובבריבוייה-א

....נפשוכבודאתקבלתוי"עיאבדשלאבאופןהמקבלשלרוחויפולשלאלבבשימתשתהיה-ב

.וצדצדכלעלשופעחסדושיהיה-ג

.ותמיכתובנתינתומהמקבלטובההכרתגםיאבהשלאנכבדהכי-ד

:צדיקאותושלבביתושנמצאוכללייםרמזיםמביאהמעלותאלהכלועל

.[ובלילהביוםאופותששים]...אפייתאשתיין-הצדקהריבוי-א

שהםופקידיםשמשיםי"עלא,בעצמוידומתחתשתצאהצדקהלמעשהקרובבהיותוהנתמכיםשלרוחםמנפילתהזהירות-ב

בהיותה,מהצדקהנהנהלהיותוהאפשרותהרשיוןישיגעדיובוזכעסשבעהענייהיהורבות,נדיבהרוחבהםואיןבשכרםבאים

היתהאםכי.ומסכימיםחותמיםוברבותלחברואחדמפקידפתקאלקיחתכעין,שוניםתנאיםשלוהרצאותגדריםמוקפת

.מורגלהבלתיהמקבלשלרוחותיפולשלאלמעשהמאדקרובהיהצדקתוכיס,"לכיסאקרובהידא"

בידנותןהיהלכל,לאאוכללייםבעניניםודיעותיולנטיותיוהםמסכימיםאם,ממנוהנתמכיםרוחעלכללמקפידהיהלא...-ג

.נדיבה

בלילהליטול]בצינעאבליליאלמשקלאפשרשיהיהאופניםממציאהיהאםכי,נתינתובעתטובההכרתאפילומבקשהיהולא-ד

.[בצנעא



?מה למדנו עד כאן–צדקה וחסד 

נושאיםַהעוליםַמתוךַהלימוד:

חסדועשייתצדקהלנתינתמגויסשכולוביתיוצריםכיצד?

ישומההעניעלהמקשיםבירוקרטייםמנגנוניםאותםאתפוגשיםאנובחיינוהיכן
?עליולהקלמנתעללעשותבידינו

לנצרכיםאולענייםלסייעיכוליםאנוהיכן?



מצב כללי ונפשי–עשיר שירד מנכסיו והעני . ד

פרק ד הלכה י( ליברמן)מסכת פאה תוספתא9.
-עיסה.מעהלונותנין-מעה.מילתכלילונותנין-מילתבכלימשתמשהיה

בתוךאותומאכילין-פיובתוךלהאכילו.פתלונותנין-פת.עיסהלונותנין

.פיו

.סוסאפילו,עבדאפילו.(ח,טודברים)"לויחסראשרמחסורודי":שנאמר

.(יח,בבראשית)"כנגדועזרלואעשה":שנאמר,אשהזו"לו"

שהיהועבד,בומתעמלשהיהסוסטוביםבןאחדלענישלקחהזקןבהללמעשה

.משמשו

.יוםבכלבציפוריבשרליטראאחדלזקןמעליןשהיוהגלילבאנשימעשהשוב

(עשיריםשלמאכל-יוםבכלבשרליטרא)

(א"תענית ל ע; כז, ערכין דתוספתא)



(המשך)מצב כללי ונפשי –עשיר שירד מנכסיו והעני . ד

עמוד בסזתלמוד בבלי מסכת כתובות דף 10.
.לעשרועליומצווהאתהואי,לפרנסועליומצווהאתה-(ח,טודברים)"מחסורודי":רבנןתנו

.לפניולרוץועבד,עליולרכובסוסאפילו-(שםדברים)"לויחסראשר"

.לפניולרוץועבד,עליולרכובסוס,אחדטוביםבןלענישלקח,הזקןהללעלעליואמרו

.מיליןשלשהלפניוורץ,לפניולרוץעבדמצאלאאחתפעם

?סועדאתהבמה:ליהאמר.(נחמיה'רלפניהשבאאדםאותו)נחמיהדרבילקמיהדאתאההוא...

.ישןוייןשמןבבשר:ליהאמר

.ומתבעדשיםעמוגלגל?בעדשיםעמישתגלגלרצונך

!נחמיהשהרגולזהלואוי:אמר

(אדםאותואתשהרגלנחמיהלואוילומרצריךהיה)!ליהמיבעילזהשהרגולנחמיהלואוי,אדרבה

(כךכלעצמואתלפנקלוהיהלאאדםאותואלא).האיכולינפשיהלפנוקיליהאיבעידלאהואאיהו,אלא



(המשך)מצב כללי ונפשי –עשיר שירד מנכסיו והעני . ד

ח, דברים טו, הרב שמשון רפאל הירש11.
אתהאי".בשלמותהענישלחסרונואתלמלאיש:לשיאהצדקהמצותמגיעההאלההמליםבשני:"מחסורודי"

יש:לויחסראשראתלולתתעליךאלא,עודולא.לושחסרמהאתלולספקעליךאך,(ספרי)"להעשירומצווה

עליולרכובסוסאפילו":יותרטוביםבתנאיםחיכאשרראשוניםמימיםחייוובהרגליהאישיבמצבולהתחשב

.(שםוראה;ב"עסזכתובות)"לפניולרוץועבד

309' עמ, פאה אות ג, ברכות ב-עין איה , קוקה"הראי12.
אתהעולםמןלכחדרקהואהתרבותיהאדםעמלוכל,וחיסרוןחלישותאםכיבעניותשאין,המוטעיתהדעתלפי

הטהורההאנושיותרגשתבותתעוררכיהעניעלהאישרחמילפעמיםיהמואםגם,שיהיהאופןבכלהעניים

רואהשאינומאחר,העניאתבִלבולכבדכךכללהתרומםיוכללא,ישרההאלוהיםאותהעשהאשרנפשומטבע

תורתשהיאהקדושהתורתנואמנם...,בצדקההקימוץכןגםיבואומזה.תועלתבלאהכללעלמעמסהאםכיבו

,"מפניולרוץועבדעליולרכבסוסאפילו":ל"חזופירשו"לויחסראשרמחסורודי"לענילתתלנוציותה,חסד

כןאם.זהשלמעוניוהכללאלשבאהפעולהערךעלההכרהמצדבאוהחיוב.ידולאלהיהבעתלכךכשהורגל

.לאמצוראויוכמה,המריםחייובגורלהכללאתעובדהוא



?מה למדנו עד כאן–צדקה וחסד 

נושאיםַהעוליםַמתוךַהלימוד:

פרטיתלצדקהצדקהלמתןאובייקטיבייםקריטריוניםוקביעתממוסדתצדקהבין,
לאדם"העוניקו"בין.הענישמאחוריהאדםראייתומתוךאישיבאופןהניתנת

.המספריםשמאחורי

מנכסיושירדאדםשלהמיוחדתההתמודדות,העונישלהפסיכולוגיה.

הקשייםוראייתהלבפתיחתאלא,כסףומתןהידפתיחתרקאינהצדקהנתינת
.ועודבבדידותו,העצמיבכבודוגםאלא,הכלכליבתחוםרקלא,הענישל

לידימביאהשלנוהצדקהנתינתהאם?פוגשיםשאנולענייםמתייחסיםאנוכיצד
ערים,וכיחידיםכחברה,אנוהאם?"לויחסראשרמחסורודי"אתגםביטוי

?בישראלהענייםלמצוקות



רמאים המתחזים לעניים והמבקשים צדקה. ה
תרגוםמסכת פאה פרק ח הלכה ח( וילנא)תלמוד ירושלמי 13.

שמע.דמיסכניןצריפיןתריןביןליהוקםאזל.אבוימןערקשמואל.א

ובאגניטןדדהבאבאגנטין,דיןיומאאכליןאנןאגנטיןבהדיןאמריןקולהון

?אכליןאנןדכספא

.שבהםלרמאיןטובהלהחזיקאנוצריכיןליהאמר:אביוקומיואמרעאל

חדבוןפגע.דטבריאנימוסיןבהדיןמיסחיןעלוןלקישורישיוחנן'רדלמא.ב

.מיתאשכחוניהחזרוןמי.חזרוןמי:ליהאמרו.ביזכוןלוןאמר.מסכן

ביהמיטפלוןכי.במיתותיהביהניטפלבחייוביהזכיניןולאהואיל:אמרו

:אלעזררביאמראבהורבידאמרהדא:אמרו.ביהתלוידינריםכיסאשכחון

אחדהיהשבהןהרמאיןשאילולי,שבהןלרמאיןטובהלהחזיקאנוצריכין

.נענשמידלונותןולאהאדםמןצדקהתובע

ואשכחנפק.למסכינייאפליגדיהאפריטיןבריהלשמואליהבבאבראבא.ג

יתירליההב:ליהאמראבויקומויואמרעאל.חמרושתיקופראכלמסכןחד

.מרתידנפשיה

חמא'לריהבוןוהווןפרנסיןהווןנחמןבריצחקורביאידיבריעקברבי.ד

.לחורניןליהיהבוהואדינרחדאושעיא'דראבוי

נסבוהואצריךדלאאמרועליומליזיןהכלהיולוידרביחתניהזכריהרבי.ה

.לחורניןליהמפליגדהוהואשכחוןבודקיןדמוךכד

קולםאתשמע.ענייםשלצריפיםשניביןועמדהלך.מאביוברחשמואל.א

?כסףבכליאוזהבבכליהיוםנאכלכליםבאיזהשאומרים

.שבהםלרמאיםטובהלהחזיקאנחנוצריכים:לאביוואמרבא

עניבהםפגש.טבריהבחמילרחוץשהלכולקישורישיוחנןברבימעשה.ב

.שמתמצאוחזרוכאשר.נחזורכאשרלואמרו.לולעזורמהםוביקשאחד

מצאובוטיפלוכאשר.במיתתובונטפלבחייולולעזורזכינושלאכיוןאמרו

רביבשםאבהורבישאמרמהזה:אמרו.בותלויהדינריםמלאהשקית

אםהרמאיםשאילולא,שבהםלרמאיםטובהלהחזיקאנושצריכיםאלעזר

.נענשהיהלונותןולאצדקהמבקשעניהיה

עניומצא[שמואל]יצא.לענייםשיחלקמעותבנולשמואלנתןבאבראבא.ג

כיוןיותרלותן[אביו]לואמר.לאביוואמרבא.ייןושותהבשראוכלאחד

.מרהשנפשו

חמאלרביונתנו.צדקהגבאיהיונחמןבריצחקורביאידיבריעקברבי.ד

.לאחריםאותונתןוהוא,[לצדקה]אחדדינראושעיארבישלאביו

נוטלשהואלעזעליומוציאיםהיוהכל,לוירבישלחתנוזכריהרביעל.ה

.לאחריםזאתמחלקשהיהגילוכשמת.צריךואינוצדקה



(המשך)רמאים המתחזים לעניים והמבקשים צדקה . ה
דף סח עמוד א–עמוד ב סזתלמוד בבלי מסכת כתובות דף 14.

,בריהבידניהליהשדרינהוחדיומא.דכיפוראיומאמעליכלזוזימאהארבעליהלשדורירגילדהוה,בשיבבותיהעניאהוהעוקבאמר

.צריךלא:ליהאמראתא

?חזיתמאי:אמר

.ישןייןליהמזלפידקאחזאי

.ניהליהושדרינהועייפינהו?האיכולימפנק:אמר

:הבןואמרחזר.בנובידשלחאחדיומא.כיפוריוםערבבכלזוזמאותארבעבשכונתושגרלענילשלוחרגילהיהעוקבאמר]

.[לוושלחהסכוםלוהכפיל?מפונקכזהבוא:עוקבאמראמר.ישןייןלושמזלפיםשראהאמר?ראיתמה:לואמר.צריךלא

שבתערבכללענילשלוחרגילהיהחנינא'ר]שבתאמעליכלזוזיארבעהליהלשדורירגילדהוהעניאההואהוה,חנינארבי

.[זוזיםארבעה

.צריךלא:ליהאמרהאתאי,דביתהובידניהליהשדרינהוחדיומא

?חזיתמאי

:שאלה.צורךאין:לוואמרהחזרה,אשתובידשלחאחדיום]?זהבבטליאוכסףבטלי,סועדאתהבמה:ליהקאמרידהוהשמעי

.[צבועותמשישלאולבנותפשתןשלבמפותלסעודבמהדיוןששמעהאמרה?ראיתמה

בךוהיה'האלעליךוקרא":שנאמר,יוםבכלחוטאיןהיינוהןשאלמלא,לרמאיןטובהונחזיקבואו:אלעזררבידאמרהיינו:אמר

.כךלידישיבאעדהעולםמןנפטראינוסופו,לכךצריךואיןצדקההמקבל.....(ט,טודברים)"חטא



(המשך)רמאים המתחזים לעניים והמבקשים צדקה . ה

ערך צדקה, פלא יועץ, פאפורבי אליעזר 15.

כי.ביותרידויפתחלהם,טוביםבןחשובועני(ומעולה)=ומעליוצנועהגוןעניאיזהולהבחיןצריך,עירולענייוכשנותן

לחםשנותן,קונוכמידתמיןולכלשואללכלמליתןיפחותלאפניםכלועל.צדקהשלערכהיגדלאדםשהואמהלפי

שאמרוומה.עמומדקדקיןשאין(ה,טברכותמשנה)"לומודדיןשמודדובמדה",מעשיוכלעלורחמיובשרלכל

ונוטליםלפרנסתםליטולצריכיםשאינםדהיינואפשר,(ב"עטבתראבבא)"מהוגניםשאינםאדםבבניהכשילם"

למתנהלונזקקיםאיןהפתחיםעלהמחזרשלעניאלא.בודקיןאיןלמזונותאבל,ליצלןרחמנאעבירהלדברלהוציא

.(כא,עדתהילים)"נכלםדךישיבאל":שנאמרריקםששאלהענילהחזירואסורמועטתמתנהלונותניםאבלמרובה

כלוצריךאחדלכלששואלכמישהואהכנסתביתבפתחמטפחתשפושטעניהואזהשבכללונראההרמב״םפסקכך

.פרוטהלולהטילאחד



(המשך)רמאים המתחזים לעניים והמבקשים צדקה . ה

מאת הרב , אהבת חסד: הסכמה לספר, ב"הנצי, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין16.
החפץ חיים, מראדיןישראל מאיר הכהן 

האדםחובתוהיא.(ב,פטתהילים)"יבנהחסדעולם":וכדכתיב,העולםקיוםהיאחסדיםגמילותכלל

סדוםאנשינתחייבוהכיומשום...חסדיםגמילותעלמצוויםהעולםאומותגםהכיומשום....צורתווזהו

.האדםצורתוהשחיתו,[מט,טזיחזקאלפ"ע]ואביוןעניידהחזיקושלאבשביל,כלייה

,רחמנים:זובאומהישסימניםשלושה":זומצוהעלבטבעמוזהריםויעקביצחקאברהםבניוהנה

"בווהחזקת":כמובתורהעשהמצותישמקוםומכל....[א"עעטיבמות]"חסדיםוגומליוביישנים

עלמצוויםאנחנושללמדנוכדיהיינו,(כד,כבשמות)"עמיאתתלווהכסףאם"ועוד(לה,כהויקרא)

שאיןהתורהחוקיכלכמוהתורהמצדעליהמצוויםאנועוד,לאדםהאדםחובתמחמתחסדיםגמילות

.להםנותןאנושידעת



?מה למדנו עד כאן–צדקה וחסד 

נושאיםַהעוליםַמתוךַהלימוד:

בענייםאמוןחוסרהיוצריםורמאיםמתחזיםענייםישנםשבההכאובההמציאות
.צדקהמלתתלהימנעלאנשיםוגורמיםכלליבאופן

שעלינואוצדקהלבקשהמגיעעניכללבדוקישהאם-לימינואקטואליותשאלות
?לאומיאמיןמילדעתניתןכיצד?ידוהפושטאדםבכלאמוןלתת

ומתןבאמתשהואמילביןחיצוניממבטהאדםעלחושביםשאנומהביןהפער
.שלפנינולעובדותמוטעיתפרשנות

הנצרךמעלתלפיצדקהחלוקת.

האמיתיהרקעאתלדעתבלישסביבנוהאנשיםאתלשפוטהאנושיתהנטייה
.למעשיהם


