


למשפחת בינדר היתה עוזרת קבועה. היא באה לעזור להם לנקות ולסדר את 

הבית 3 פעמים בשבוע.

יום אחד התהפך עליהם הגלגל , וירדו מנכסיהם. הם נאלצו לפטר את העוזרת. 

בני הבית היו ממש במבוכה ולא היו מסוגלים לעמוד בנטל החדש. הם פנו לרב 

השכונה לעזור להם במימון, ולאפשר להחזיר את העוזרת.

האם הרב צריך לחפש להם תורם שיעזור להם 
במימון העוזרת בעוד לרב עצמו אין עוזרת בבית?



תשובה
יש לתת לעני "די מחסורו אשר יחסר לו" לכן מי 

שֶהֱעשיר וֶהֱעִני יש לתת לו צדקה כפי שהיה רגיל 
לפני ֶשֶהֱעני.

לכן יש לתת למשפחת בינדר עזרה בהעסקת 
עוזרת.



עני גוי ועני יהודי פשטו ידיהם 

וקבלו צדקה.

יוסי טוען שיש לתת לשניהם צדקה.

האם יוסי צודק?



תשובה
יוסי צודק, כשיהודי וגוי  באים  יחד לבקש צדקה, יש 

לתת גם לעני הגוי, מפני דרכי שלום!



עני דפק בדלת כשחיה ישנה.

היא קמה בבהלה , ובכעס הלכה לפתוח את הדלת. 

בפנים חמוצות וכועסות, זרקה לעני העומד בפתח 5 

שקלים.

האם קיימה חיה  את ִמְצוַת צדקה?



תשובה
חיה לא קימה את המצוה.

ההלכה קובעת שאם נתן כאשר פניו כבושות 

בקרקע, הפסיד את המצוה אף שנתן סכום גדול.



ראובן גבאי צדקה ואחראי על כספי

 "קמחא דפסחא" המרכזית.

קופת הצדקה לא מלאה  לכן מחליט דבר ראשון לתת 

לאחיו העני את כל צרכי החג ורק אחר כך לחלק 

לעניים נוספים.
האם ראובן נהג נכון?



תשובה
הוא לא נהג נכון. בצדקה יש להעדיף את הקרובים 

שלו הזקוקים לעזרה על שאר בני אדם ועניי עירו 

קודמים, אבל לגבאי הצדקה המחלקים כספם של 

אחרים אסור להעדיף את הקרובים.



משפחת עוז מקבלת מצרכים מארגון "יד 

אליעזר" בכל שבוע.

האם עליהם לתת מצרכים לילדי השכנים הבאים לאסוף 

מצרכים לארגון "יד עזרא ושולמית" כאשר ברור שיחסר 

להם אחר כך?



תשובה
אינם חייבים כי אין להם די פרנסתם. 

ופרנסת עצמו קודמת לפרנסת אחרים.



למענדי יש בארנק 5 שקלים. 

האם כדאי שיתן כסף זה לתהלוכת ל"ג בעומר למרות 

שהתהלוכה יקרה,

 ועם כספו כמעט ולא יספיקו לקנות שום דבר?



תשובה

כל אדם חיב לתת צדקה כפי יכולתו. אחד 

המרבה ואחד הממעיט , ובלבד שיַכוֵן ליבו 

לאביו שבשמים.



רותי שלמה פעמיים עבור הטיול השנתי. 

תשלום אחד שילמה עבור עצמה ותשלום נוסף שילמה 

עבור חני חברתה שלא יכלה להגיע לטיול בגלל בעיה 

כספית. מיד לאחר ששילמה למזכירה, רצה רותי לחני 

לספר לה ששילמה עבורה את הטיול.
האם רותי נהגה נכון?



תשובה
יזהר אדם לתת את הצדקה בהסתר , כמה 

שיכול. והטוב ביותר לתת כך שגם המקבל 

אינו יודע ממי קיבל.



שניאור קנה ספר "אגרות קודש" מכספי 

מעשר. הוא הכריז שמוכן להשאילם לכל מי 

שצריך.

האם שניאור נהג נכון?



תשובה
כל מי שצריך לקנות ספרי קודש ואין לו מספיק כסף, 

יכול לקנותם מכספי מעשר ובתנאי שיכתוב על הספרים 

שנקנו מכספי מעשר וישאילם גם לאחרים.



האם פנינה נתנה מעשר או חומש?

פנינה עשתה ביביסיטר והרוויחה 60 

שקלים. היא הפרישה לצדקה 12שקלים.



תשובה
רותי נתנה חומש.



גברת שכטר הרוויחה משכורת חודשית

 בסך 3,000 שקלים.

כאשר התבקשה לתת צדקה למשפחה של יתומים, נתנה 

את כל הכסף שהרוויחה.

למחרת כשהיתה צריכה לקנות אוכל במכולת , וארנקּה היה 

מרוקן, הלכה לגבאי הצדקה השכונתי לבקש עזרה.

האם נהגה כשורה?



תשובה
אל יבזבז אדם יותר מחומש כדי שלא יזדקק הוא עצמו 

אחר כך לבריות.

לכן לא נכון מה שעשתה גברת שכטר בכך שנתנה את 

כל פרנסתה ואחר כך  הלכה לבקש צדקה..



מושקי חזרה מהגן עם קופת צדקה אישית 

מקושטת. שטערני אחותה הגדולה  אמרה שאין 

צורך לקבעה לקיר בחדרּה כי יש שם קופות 

צדקה של אחיותיה.

האם שטערני צודקת?



תשובה
הרבי מלמד אותנו שצריך להיות לכל ילד קופת 

צדקה אישית, בה יניח בכל יום מטבע לצדקה. 

זאת בנוסף לקופות צדקה הנמצאות בכל אחד 

מחדרי הבית.


