
הערה:
כדי לשנות 

תמונות 
בשקופית זו, 
בחר תמונה 

ומחק אותה. 
לאחר מכן לחץ 

על סמל 
'תמונות' במציין 

המיקום כדי 
להוסיף תמונה 

משלך.

צדקה
יו"ל ע"י

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

אגף תוכניות וספרי לימוד
***



ב"ה

היום נערוך פעילות 
מיוחדת! קודם כל אחלק 

לכולם מדבקות.



היי, לא קיבלנו מדבקות

ב"ה



ב"ה

מי מוכן לוותר על מדבקה 
  אחת ולתת למי שלא 

     קיבל בכלל?



למה שאוותר? 
אני קיבלתי את 

המדבקה.

ב"ה

אני מוותר על 
מדבקה אחת.



ב"ה

כיצד 
מרגישים 

אלו שלא קיבלו 
מדבקות?

האם קשה 
או קל לכם לתת?

קרה לכם פעם 
שנתתם? איך 

הרגשתם?

קרה לכם פעם 
שקיבלתם? איך 

הרגשתם?



התלמידים קיבלו את המדבקות 
מהמורה כדי לעשות כרצונו. 
מן הראוי שאלה שקיבלו כבר 

מדבקות, יתחלקו עם אלה שלא 
קיבלו בכלל כי זו הייתה בקשת 

המורה.

ב"ה



צדקה

ב"ה



איזו מילה מסתתרת במילה צדקה?

הצדקה היא מעשה של צדק. אנו מקבלים את 
כספנו מהקב"ה כדי לעשות בו את רצונו 

ולסייע לעניים.

צדק

ב"ה



הערה:
כדי לשנות 

תמונות 
בשקופית זו, 
בחר תמונה 

ומחק אותה. 
לאחר מכן לחץ 

על סמל 
'תמונות' במציין 

המיקום כדי 
להוסיף תמונה 

משלך. שיעור 
הנתינה

 

כמה צדקה צריך 
לתת?

ב"ה



נאמר בתורה: 
 "די מחסורו אשר יחסר לו" 

(דברים טו,ח)
  צריך לתת לעני כל מה שחסר 

לו. 

ב"ה



מצווה מן המובחר: חומש•
מידה בינונית: מעשר•
נתינה רעה: פחות •

ממעשר

ב"ה

אבל כאשר מצבו הכלכלי אינו מאפשר זאת עליו 
לתת:



 זמני 
נתינת 
הצדקה

ב"ה



הערה:
כדי לשנות 

תמונות 
בשקופית זו, 
בחר תמונה 

ומחק אותה. 
לאחר מכן לחץ 

על סמל 
'תמונות' במציין 

המיקום כדי 
להוסיף תמונה 

משלך.
בכל יום חול 

יש לתת 
סכום 

כלשהו 
לצדקה.

ב"ה



הצדקה נמשלה לאכילה.
כמו שלא יתכן שיעבור יום בו לא 

נאכל, כך יש לתת צדקה בכל 
יום.

ב"ה



קשה לי לסחוב כל יום 
מטבעות צדקה לכיתה, 
אולי אשים בקופה 30 

ש"ח פעם בחודש?

כל פעם שאתה נותן צדקה 
אפילו סכום קטן, אתה 

מרוויח מצוה ויש לך זכות 
נוספת, לכן עדיף לתת 

צדקה בכל יום.

ב"ה



הערה:
כדי לשנות 

תמונות 
בשקופית זו, 
בחר תמונה 

ומחק אותה. 
לאחר מכן לחץ 

על סמל 
'תמונות' במציין 

המיקום כדי 
להוסיף תמונה 

משלך.

הזמן המתאים לנתינת 
הצדקה הוא לפני התפילה.

נאמר בגמרא  על רבי 
אליעזר שהיה נותן פרוטה 

לעני 
ואח"כ מתפלל. 

ב"ה



אדמו"ר הצמח צדק היה 
רגיל לראות את סבו, אדמו"

ר הזקן, גם לאחר 
הסתלקותו.

 
וכאשר היה רואה אותו, 

אדמו"ר הזקן היה פותר לו 
את כל שאלותיו בלימוד.

ב"ה



פעם, הצטברו אצל אדמו"ר 
הצמח צדק שאלות רבות, 

והוא השתוקק מאד 
לראות את אדמו"ר הזקן, 

אך לא זכה לכך.

ב"ה



בוקר אחד פגש יהודי 
את אדמו"ר הצמח צדק בדרכו 
לתפילה וביקש ממנו הלוואה. 

אמר לו הרבי: "כנס נא לביתי 
לאחר התפילה, ואתן לך 

הלוואה".

ב"ה



תוך כדי ההכנות לתפילה, נזכר 
אדמו"ר הצמח צדק: "הרי רבי 
אליעזר היה נותן צדקה לפני 

התפילה! 
אלך לחפש את היהודי, ואתן לו 

מיד את ההלוואה". 

ב"ה



לאחר שעמל לחפש את היהודי בין ההמון 
שבשוק, חזר הרבי הצמח צדק לבית הכנסת, 
התעטף בטלית, ולפתע זכה לראות את פני 

קודשו של אדמו"ר הזקן! 

ב"ה



אמר לו אדמו"ר הזקן: "מי  שעושה חסד ליהודי בלב שלם, 
שערי היכלי מעלה פתוחים לפניו".

ב"ה



זמן נוסף בו אנו 
נותנים צדקה 

הוא:
לפני הדלקת 
נרות שבת 

קודש.

 שמתי בקופה 
שתי מטבעות, 

אחד בשביל שבת. 
בשבת אין אפשרות 

לשים צדקה.

ב"ה



מקום 
הקופה
היכן נשים 
את קופת 
הצדקה?

ב"ה



בכל בית

כל פעם שאני רואה 
את הקופה, אני נזכר  שצריך 

לשים צדקה.

ב"ה



במטבח

לפני שאני מבשלת 
או אופה עוגה, 

אני שמה מטבע בקופת 
הצדקה, 

וכך אני בטוחה שהקב"ה 
יעזור לי, והאוכל יצא כשר 

וטעים.

ב"ה



ב"ה

בחדר 
הילדים 

יש לי קופה פרטית 
משלי, כך אני לא 

שוכחת לשים צדקה 
בכל יום.

לה"ו
הקופ

ה של 
מנוחי



במכונית

ב"ה

אני בטוח שבזכות 
קופת הצדקה והחת"ת 

שנמצאים במכונית, 
ניסע לחיים טובים ולשלום.



הערה:
כדי לשנות 

תמונות 
בשקופית זו, 
בחר תמונה 

ומחק אותה. 
לאחר מכן לחץ 

על סמל 
'תמונות' במציין 

המיקום כדי 
להוסיף תמונה 

משלך. צדקה 
רוחנית

ב"ה



"צדקה" - היא לא רק 
בכסף גשמי, היא יכולה 
להיות גם מעשה רוחני.

ב"ה



כשם שבצדקה גשמית אנו מצווים 
לתת מהכסף שעמלנו עליו 

לאדם שאין לו. 

כך כאשר פוגשים ביהודי שחסר 
לו ידע בתורה או בקיום המצוות, 
עלינו להעניק לו מהזמן והכוחות 
שלנו כדי ללמד אותו את הדברים 

שאינו יודע.

ב"ה



חשבו על 
דוגמאות 
בהן אתם 

יכולים 
לקיים צדקה 

רוחנית:

ב"ה



הערה:
כדי לשנות 

תמונות 
בשקופית זו, 
בחר תמונה 

ומחק אותה. 
לאחר מכן לחץ 

על סמל 
'תמונות' במציין 

המיקום כדי 
להוסיף תמונה 

משלך.

סגולות 
הצדקה

ב"ה



ב"ה

"צדקה 
תציל 

ממות" 
(משלי י,ב)



ב"ה

לרבי עקיבא 
הייתה בת, 
ואמרו לו 
החוזים 
בכוכבים 

שהיא תמות 
ע"י נחש ביום 

חתונתה.



כשחזרה לביתה 
ביום החתונה, נעצה את 
סיכת ראשה בקיר הבית. 

ולמחרת בבוקר, 
כשהוציאה את הסיכה, 
ראתה נחש מת כרוך 

אחריה.

ב"ה



ב"ה

שאל אותה 
רבי 

עקיבא: 
"הזכרי נא, 

איזה 
מעשה של 
חסד עשית 

אתמול?"



ב"ה

ענתה לו 
בתו: 

"אתמול, 
במהלך 
סעודת 

החתונה, 
הגיע עני 

ונתתי לו את 
מנתי".



אמר לה רבי עקיבא: 
"מצוות צדקה קיימת 

ובזכותה ניצלת".

ב"ה



46


