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  הַקְדָּמָה

ּכִי יִהְיֶה בְךָ אֶבְיֹון מֵַאחַד ַאחֶיךָ ּבְַאחַד ׁשְעָרֶיךָ ' ):ז, טודברים (ּכָתּוב ּבַּתֹורָה 
אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תְַאּמֵץ אֶת לְבָבְךָ וְלֹא תִקְּפֹץ אֶת יָדְךָ מֵָאחִיךָ ' ּבְַארְצְךָ אֲׁשֶר ה

. ךָ לֹו וְהַעֲבֵט ּתַעֲבִיטֶּנּו ּדֵי מַחְסֹרֹו אֲׁשֶר יֶחְסַר לֹוּכִי פָתֹחַ ּתִפְּתַח אֶת יְָד. הָאֶבְיֹון
אֱלֹקֶיךָ ּבְכָל ' נָתֹון ּתִּתֵן לֹו וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ ּבְתִּתְךָ לֹו ּכִי ּבִגְלַל הַּדָבָר הַּזֶה יְבָרֶכְךָ ה

ָארֶץ עַל ּכֵן ָאנֹכִי מְצַּוְךָ ּכִי לֹא יֶחְּדַל אֶבְיֹון מִּקֶרֶב ָה. מַעֲׂשֶךָ ּובְכֹל מִׁשְלַח יָדֶָך
עֹוד ּכָתּוב ּבְסֵפֶר . 'לֵאמֹר ּפָתֹחַ ּתִפְּתַח אֶת יָדְךָ לְָאחִיךָ לַעֲנִּיֶךָ ּולְאֶבְיֹנְךָ ּבְַארְצֶָך

וְכִי יָמּוךְ ָאחִיךָ ּומָטָה יָדֹו עִּמָךְ וְהֶחֱזַקְּתָ ּבֹו ּגֵר וְתֹוׁשָב וָחַי ' ):לה, כה (וַּיִקְרָא
  .'עִּמְָך
  

, נִהְיָה עָנִי וְאֶבְיֹון, מְבֹוָאר ּבִפְסּוקִים אֵּלּו ׁשֶּכַאֲׁשֶר אֶחָד מֵַאחֵינּו מֵעָם יִׂשְרָאֵל
ּדְהַיְנּו ּגֹוי ׁשֶּקִיּבֵל עַל עַצְמֹו לִׁשְמֹור אֵת ׁשֶבַע מִצְוֹות ּבְנֵי נֹחַ , אֹו ָאפִילּו גֵר וְתֹוׁשָב

צְוָה לִפְּתֹוחַ אֵת הַּיָד וְלָתֵת לֹו צְדָקָה ּולְסַּיֵעַ לֹו ּכְכָל מִ, נִהְיָה עָנִי וְאֶבְיֹון, ּבִלְבַד
  .הַּיְכֹלֶת

  
ׁשֶּנֶאֱמַר ּכִי , וְהֹוסִיפָה הַּתֹורָה לְהַבְטִיחַ ׁשֶהַּנֹותֵן צְדָקָה יִתְּבָרֵךְ ּבְכָל מַעֲׂשֵה יָדָיו

 ,הַּטַעַם לָזֶה.  ּובְכֹל מִׁשְלַח יָדֶָךאֱלֹקֶיךָ ּבְכָל מַעֲׂשֶָך' הּבִגְלַל הַּדָבָר הַּזֶה יְבָרֶכְךָ 
וְאִם ּכֵן מִי ׁשֶּנֹותֵן צְדָקָה מְפַרְנֵס אֶת אֲהּובֹו ׁשֶל , ה אֹוהֵב אֶת הָעֲנִּיִים"ׁשֶהַּקָָּב
ל עַ.) בבא בתרא י(עֹוד מְסֻּפָר ּבַּגְמָרָא  .וְלָכֵן הַּמֶלֶךְ ּבְעַצְמֹו יִּתֵן לֹו ׂשָכָר, הַּמֶלְֶך
 ׁשַָאל אֶת רַּבִי עֲקִיבָא אהּות ַאַחם ּפַַע, ּוסְרּופּוס הָרָׁשָע ׁשֶהָיָה ׂשֹונֵא עֲנִּיִיםׁשֶּטּורְנ

ּכְדֵי , ָאמַר לֹו רַּבִי עֲקִיבָא? אִם אֱלֹוקֵיכֶם אֹוהֵב עֲנִּיִים מִּפְנֵי מַה אֵינֹו מְפַרְנְסָם
ׁשֶּכָל מַה ׁשֶּיֵׁש עֲנִּיִים ּבָעֹולָם הּוא ּכְדֵי ּכְלֹומַר . ׁשֶנִיּצֹול ָאנּו ּבָהֶן ּמְדִינָה ׁשֶל ּגֵיהִּנָם

וְלָכֵן ּגַם הִבְטִיחָה , ׁשֶהָעֲׁשִירִים יּוכָלּו לְהִּנָצֵל מֵהַּגֵיהִּנֹם ּבִגְלַל מִצְוַת הַּצְדָקָה
פְׁשָרּות ּכְדֵי ׁשֶּיִהְיֶה לִכְלָל יִׂשְרָאֵל אֶת הֶָא, הַּתֹורָה ׁשֶּלֹא יֶחְּדַל אֶבְיֹון מִּקֶרֶב הָָארֶץ

  .לְהִּנָצֵל מֵהַּגֵיהִּנֹם
  

מַעֲלֹות רַּבֹות נֶאֶמְרּו ּבְמִצְוַת הַּצְדָקָה ׁשֶהִיא מַּצִילָה מִּמָוֶת וְדֹוחָה ּגְזֵרֹות 
וְאֵין יִׂשְרָאֵל נִגְָאלִים אֶּלָא ּבִצְדָקָה , ּומְבִיָאּה אֶת הָָאדָם לְחַּיֵי הָעֹולָם הַּבָא, קָׁשֹות
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ּולְעֹולָם אֵין ָאדָם . צִּיֹון ּבְמִׁשְּפָט ּתִּפָדֶה וְׁשָבֶיהָ ּבִצְדָקָה): כז, יה אישע(ׁשֶּנֶאֱמַר 
וְכָל ,  וְהָיָה מַעֲׂשֵה הַּצְדָקָה ׁשָלֹום):יז, ישעיה לב (מַעֲנִי מִן הַּצְדָקָה ׁשֶּנֶאֱמַר
ר לִׁשְמֹועַ מֵהַרְּבֵה וְָאכֵן אֶפְָׁש.  וְעֹוד,ה מְרַחֵם עָלָיו"הַּמְרַחֵם עַל הָעֲנִּיִים הַּקָָּב

ׁשֶהֵם , אֲנָׁשִים ׁשֶהִתְחַּזְקּו ּבְקִּיּום מִצְוַת הַּצְדָקָה ּובִפְרָט ּבְמִצְוַת מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים
  .נֹוׁשְעּו מִּצָרֹות ּומַחֲלֹות ּבִדְרָכִים לֹא צְפּויֹות וְַאף הִתְעֲׁשְרּו עֹוׁשֶר רַב

  
לָכֵן מֻּתָר לָתֵת צְדָקָה ּולְבַּקֵׁש , ה ּתְמּורָה"ּקָָּבמֻּתָר לָתֵת צְדָקָה ּולְבַּקֵׁש מֵַה

ּכֵיוָן ׁשֶּדַרְּכֹו ׁשֶל יְהּודִי , ׁשֶּבִזְכּות הַּצְדָקָה ּתִהְיֶה לֹו הַצְלָחָה אֹו רְפּוָאה וְכַדֹומֶה
ֹוף ּבַּקָׁשָתֹו וְגַם אִם לְבַּס, וְלֹא ּבִׁשְבִיל הַּתְמּורָה, מַאֲמִין ׁשֶּנֹותֵן צְדָקָה לְׁשֵם מִצְוָה

לְעֻּמַת הַּגֹוי ׁשֶאִם הּוא , לֹא הִתְקָיְימָה הּוא לֹא מִצְטַעֵר עַל מִצְוַת הַּצְדָקָה ּׁשֶּקִּיֵם
ּכַּוָנָתֹו הִיא רַק לַתְמּורָה ׁשֶהּוא , נֹותֵן צְדָקָה ּומְבַּקֵׁש רְפּוָאה וְהַצְלָחָה ּבַעֲסָקָיו

  .הּוא ּגַם מִצְטַעֵר עַל הַּצְדָקָה ׁשֶּנָתַן, תְקַּיְמָהוְאִם ּבַּקָׁשָתֹו לֹא ִה, מְבַּקֵׁש
  

יֵׁש , ָאמְנָם ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶאִם לֹא רֹואִים אֶת הָעֹוׁשֶר הַּמֻבְטָח לְנֹותֵן הַּצְדָקָה
ה לְפִי אֹו ׁשֶּלֹא נָתַן צְדָָק, ׁשֶּמָמֹונֹו לֹא נָקִי מֵאִּסּור ּגֵזֶל, ּומֵהֶם, לָזֶה ּכַּמָה סִיּבֹות

  .  אֹו מִּׁשּום חַּטָאִים אֲחֵרִים ׁשֶּיֵׁש לֹו, אֹו מִּׁשּום ּגַאֲוָתֹו, הָרָאּוי לֹו
  

ּובִפְרָט ּבִזְמַּנִים , ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶּתָמִיד צָרִיךְ לְהִתְחַּזֵק ּבְמִצְוַת הַּצְדָקָה
 טָה לֶעָנִי קֹודֵם ּכָל ּתְפִּלָה ׁשֶּנֶאֱמַרעַ ׁשֶּטֹוב לִּתֵן ּפְרּו"לָכֵן ּכָתּוב ּבָׁשּו. מְיֻחָדִים

וְכֵן לְׂשַּמֵחַ אֶת לֵב הָעֲנִּיִים ּבַחַּגִים . 'אֲנִי ּבְצֶדֶק אֶחֱזֶה פָנֶיָך' ):טו, תהלים יז(
, ּבְעֶרֶב רֹאׁש הַּׁשָנָה, וְכֵן נֹוהֲגִים לְהַרְּבֹות ּבִצְדָקָה ּבִמְיֻחָד ּבְחֹודֶׁש אֱלּול. ּומֹועֲדִים
ּגַם נֹותְנִים צְדָקָה . ּכְדֵי לְהַרְּבֹות זְכּויֹות, וְיֹום הַּכִּפּורִים, ׂשֶרֶת יְמֵי ּתְׁשּובָהוֲַע

וְכֵן נָהֲגּו לָתֵת ּבְעֵת צָרָה . ּכְדֵי לְׁשַּתֵף אֶת הָעֲנִּיִים ּבְׂשִמְחָתֹו, ּבְאֵרּועִים מְׂשַּמְחִים
ּכְהֹודָָאה , וְכֵן מִי ּׁשֶּנַעֲׂשָה לֹו נֵס. כּות לִׁשְמִירָהוְחֹלִי אֹו לִפְנֵי ׁשֶּיֹוצְאִים לַּדָרֶךְ ּכְִז

, וְהַּצְדָקָה מֹועִילָה לֹא רַק לַחַּיִים. ּומִי ּׁשֶּנִכְׁשַל ּבְעָוֹון יִּתֵן צְדָקָה לְכַּפָרָה. ה"לַּקָָּב
 ּכִסְגּולָה לִמְצֹוא וְיֵׁש ּתֹועֶלֶת לָתֵת צְדָקָה. אֶּלָא ּגַם ּכְׁשֶּנֹותְנִים ּבְעַד הַּנִפְטָרִים

  .וְַאף ּכִסְגֻּלָה לַהֲבָנַת הַּתֹורָה, ּולְהִּפָקֵד ּבְזֶרַע ׁשֶל קַּיָמָא, ּולְהַצְלָחָה, אֲבֵדָה
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וְהַהֲלָכֹות , ה אֶת עִּקָרֵי הִלְכֹות צְדָקָה ּומַעֲׂשֵר ּכְסָפִים"ּבְקֻנְטְרֵס זֶה נִלְמַד ּבְעְֵז
טֹוב , ּוכְמֹו ּכָל נֹוׂשֵא ּבַהֲלָכָה ׁשֶיֵׁש ּבֹו ּפְרָטִים רַּבִים. הַּמְיֻחָדֹות לְכָל אֶחָד מֵהֶם

  .לַחֲזֹור עַל הַּקֻנְטְרֵס ּכַּמָה ּפְעָמִים עַד ׁשֶהַּדְבָרִים יּובְנּו הֵיטֵב וְיִתְיַּׁשְבּו עַל הַּלֵב
  

  ּא ִתְקפֹץוְֹלח ִּּתְפַת ּפָתוַֹח

א הֶעָנִי וְׁשַָאל ּדֵי מַחְסֹרֹו וְאֵין יָד ָּב): ה"ז ה"ע פ"מתנ' הל (ם"ּכָתּוב ּבָרַמְָּב
עַד חֲמִיׁשִית נְכָסָיו מִצְוָה מִן , וְכַּמָה, הַּנֹותֵן מַּׂשֶגֶת נֹותֵן לֹו ּכְפִי הַּׂשָגַת יָדֹו

ּולְעֹולָם לֹא יִמְנַע , ּפַחֹות מִּכָאן עַיִן רָעָה, וְַאחַד מֵעֲׂשָרָה ּבִנְכָסָיו ּבֵינֹונִי, הַּמֻבְחָר
וַאֲפִילּו עָנִי , וְכָל הַּנֹותֵן ּפַחֹות מִּזֶה לֹא קִּיֵם מִצְוָה, מֹו מִּׁשְלִיׁשִית הַּׁשֶקֶל ּבְׁשָנָהעְַצ

, ה ּדְבָרִים אֵּלּו"ּונְפָרֵט בְעֵז. ל"עכ, הַּמִתְּפַרְנֵס מִן הַּצְדָקָה חַּיָב לִּתֵן צְדָקָה לְַאחֵר
וְכַּמָה צָרִיךְ לָתֵת לִכְלָל , כָל עָנִי ׁשֶּמְבַּקֵׁשּכַּמָה צְדָקָה ּכָל ָאדָם צָרִיךְ לָתֵת ְל

  .הַּנִצְרָכִים
  

עֹומְדֹות , מֵהַּפְסּוקִים ׁשֶּפָתַחְנּו ּבָהֶם לֹומְדִים ׁשֶּכַאֲׁשֶר הֶעָנִי ּבָא ּומְבַּקֵׁש צְדָקָה
וַת הָעֲׂשֵה הִיא לָתֵת מְִצ. ּומִצְוַת לֹא ּתַעֲׂשֶה, מִצְוַת עֲׂשֵה, לִפְנֵי הַּנֹותֵן ׁשְּתֵי מִצְוֹות

ׁשֶָאסּור , וְהִיא, ּומִצְוַת לֹא ּתַעֲׂשֶה.  פָתֹחַ ּתִפְּתַח אֶת יָדְךָ לו:צְדָקָה ׁשֶּנֶאֱמַר
 לֹא תְַאּמֵץ אֶת לְבָבְךָ וְלֹא תִקְּפֹץ אֶת :ׁשֶּנֶאֱמַר, לְהִתְעַּלֵם מֵהַעָנִי הַּמְבַּקֵׁש צְדָקָה

ּכַאֲׁשֶר הַעָנִי נִיּגַׁש לָעָׁשִיר ּומְבַּקֵׁש ק לֹא תִקְּפֹץ נֶאֱמַר ַר ּוראִּס. יָדְךָ מֵָאחִיךָ הָאֶבְיֹון
, ַאף ׁשֶהַעָׁשִיר יֹודֵעַ ׁשֶּיֵׁש ּכָאן עָנִי הַּנִצְרְָך, אֲבָל אִם הַעָנִי לֹא נִיּגַׁש לְבַּקֵׁש, צְדָקָה

 הַעָׁשִיר נִיּגַׁש מֵעַצְמֹו לָעָנִי אִםם ָאמְָנ, אֵין עָלָיו חֹובָה לָגֶׁשֶת לָעָנִי וְלָתֵת לֹו צְדָקָה
  .הּוא ּמְקַּיֵם אֶת מִצְוַת הָעֲׂשֵה ׁשֶל ּפָתֹחַ ּתִפְּתַח אֶת יָדְךָ לֹו, וְנֹותֵן לֹו צְדָקָה

  
ּכָל הָאִּסּור לְהִתְעַּלֵם מֵהַעָנִי מְדֻּבָר רַק אִם הַעָנִי ּבְעַצְמֹו מְבַּקֵׁש צְדָקָה , וְכֵן
 אֹוסְפִים צְדָקָה אֵין עַל הַּנִמְנָע מִּלָתֵת לָהֶם אֶת ההַּצְדָָקי ם ּגַּבֵָאאֲבָל ִא, מֵהֶעָׁשִיר

אֵינֹו עֹובֵר עַל , וְלָכֵן הַּמְקַּבֵל מִכְּתַב לְבַּקָׁשַת צְדָקָה לְבֵיתֹו. הָאִּסּור ׁשֶל לֹא תִקְּפֹץ
 הַּנֹותֵן צְדָקָה ּבְכָל אֹפֶן ,רּכָָאמּו. הַּלָאו ׁשֶל לֹא תִקְּפֹץ אִם הּוא מִתְעַּלֵם וְלֹא נֹותֵן

  .אֶת מִצְוַת הָעֲׂשֵה ׁשֶל ּפָתֹחַ ּתִפְּתַח אֶת יָדְךָ לֹוה מְקַּיֵם ּבֶָז
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ּכֵיוָן ׁשֶּכָל הָאִּסּור לִקְּפֹץ אֶת הַּיָד מְדֻּבָר רַק ּכַאֲׁשֶר הַעָנִי מְבַּקֵׁש אֶת , ּכְמֹו כֵן
לֹא ד עֹול ּדֶלֶת ּבֵיתֹו לֹא חֳיָב לִפְּתֹוחַ אֶת הַּדֶלֶת ָּכמִי ׁשֶּׁשֹומֵעַ נְקִיׁשֹות עַל , הַּצְדָקָה

ח ּבַּפֶַתד אֲבָל אִם הּוא ּכְבָר ּפָתַח אֶת הַּדֶלֶת וְהַעָנִי עֹוֵמ. יָדּועַ לֹו ׁשֶהַעָנִי ּבַּפֶתַח
הַעָנִי הּוא זֶה וְכֵן אִם יָדּועַ לְבַעַל הַּבַיִת ֶׁש. יֵׁש חֹובָה לָתֵת לֹו, הצְדָָק מִּמֶּנּו ּומְבַּקֵׁש

, וְעִם ּכָל זֶה. נִרְאֶה ׁשֶיֵׁש עָלָיו חֹובָה לִפְּתֹוחַ אֶת הַּדֶלֶת וְלָתֵת לָעָנִי, ׁשֶּנֹוקֵׁש ּבַּדֶלֶת
ּכְמֹו ׁשֶּנָהּוג ּבְבֵיתָם ׁשֶל , נִזְקָקִיםַלמֻּתָר לְָאדָם לִקְּבֹועַ זְמַּנֵי קַּבָלַת קָהָל לַעֲנִּיִים ְו

 .לִיםעֲׁשִירִים ּגְדֹו
  

, ּבְבָּתֵי ּכְנֵסִּיֹות ּובָּתֵי מִדְרָׁשֹות, לְמָׁשָל, מָצּוי ׁשֶעֲנִּיִים מִסְּתֹובְבִים לֶאֱסֹוף צְדָקָה
,  מֵעִיקָר הַּדִין אִם יֵׁש לַּנֹותֵן ּכֶסֶף ּבְבֵיתֹו.וְלֹא ּתָמִיד יֵׁש לַּלֹומְדִים מָעֹות לָתֵת לָהֶם

אֶּלָא ּכְדֵי ׁשֶּלֹא לְהַטְרִיחַ אֶת . י לְקַּיֵם מִצְוַת לֹא תִקְּפֹץהּוא צָרִיךְ לָלֶכֶת לְבֵיתֹו ּכְֵד
וְאִם הַעָנִי מְמַהֵר וְלֹא , הַּנֹותֵן לָלֶכֶת לְבֵיתֹו הּוא יָכֹול לִלְוֹות ּכָאן ּכֶסֶף מֵָאדָם ַאחֵר

וְאִם . רִיךְ לִלְֹות מֵאֲחֵרִיםאֲזַי הַּנֹותֵן ּגַם לֹא ָצ, יַמְּתִין זְמַן ּכָזֶה ׁשֶהַּנֹותֵן יֵלֵךְ לְבֵיתֹו
וְכֵן הּוא לֹא , הּוא לֹא חֳיָב לָקַחַת הַלְוָָאה ּבִׁשְבִיל הַעָנִי, אֵין לַּנֹותֵן ּכֶסֶף ּבְבֵיתֹו

ּובִפְרָט אִם חֶׁשְּבֹון הַּבַנְק ׁשֶל הַּנֹותֵן עָלּול . ק עַל חֶׁשְּבֹון הֶעָתִיד'חֳיָב לָתֵת ֶצ
וְיֵׁש לְהָעִיר ּׁשֶאֵין זֶה מִן הָרָאּוי לֶאֱסֹוף צְדָקָה ּבְאֶמְצַע . הלִהְיֹות ּבְיִתְרַת חֹוָב

ּובְנֹוסָף יֵׁש לָדַעַת ׁשֶהַּמִתְּפַּלֵל . הַּתְפִּלָה ּבְאֹופֵן ׁשֶהַּדָבָר ּגֹורֵם הַפְרָעָה לַּמִתְּפַּלְלִים
  .מִצְוָה ּפָטּור מִן הַּמִצְוָהּפָטּור מֵעִיקָר הַּדִין מִּלָתֵת צְדָקָה ּכְמֹו ּכָל ּדִין עֹוסֵק ְּב

  
ּכָל הָאִּסּור לִקְּפֹץ אֶת הַּיָד מִּלָתֵת לַעֲנִּיִים נֶאֱמַר רַק ּכַאֲׁשֶר הַעָנִי אֹוסֵף אֶת 

אֹו ׁשֶהּוא לֹא אֹוסֵף , אֲבָל אִם הּוא אֹוסֵף צְדָקָה לְעֲנִּיִים אֲחֵרִים, הַּצְדָקָה לְעַצְמֹו
, צֹורֵךְ מִצְוֹות אֲחֵרֹות ּכְמֹו לִבְנֹות ּבֵית ּכְנֶסֶת מִקְוֶה וְכַדֹומֶהלְצֹורֵךְ עֲנִּיִים אֶּלָא ְל

וְָאפִילּו ׁשֶּמְקֻּבָל ׁשֶהָאֹוסֵף צְדָקָה , לֹא תִקְּפֹץ הַּנִמְנָע מִּלָתֵת אֵינֹו עֹובֵר עַל אִּסּור
אֵין , ס מֵאִיסּוף הַּתְרּומֹותוְנִמְצָא ׁשֶהַעָנִי מִתְּפַרְֵנ, מְקַּבֵל ׂשָכָר עֲבֹור הַּטִרְחָה ׁשֶּלֹו
  .ּבָזֶה אֶת הָאִּסּור ׁשֶל לֹא תִקְּפֹץ

  
וְצָרִיךְ לָדַעַת ׁשֶעָנִי ׁשֶּמְבַּקֵׁש צְדָקָה לְעַצְמֹו צָרִיךְ לָתֵת לֹו מַּׁשֶהּו וְָאפִילּו מַּתָנָה 

 ׁשֶּלָמַדְנּו  מִּלְבַד מַה',ַאל יָׁשֹב ּדַךְ נִכְלָם'): כא, תהלים עד(ּכַּכָתּוב , מּועֶטֶת
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ּכִי פָתֹחַ 'וְאֶת הַּפָסּוק , 'וְלֹא תִקְּפֹץ אֶת יָדְךָ מֵָאחִיךָ הָאֶבְיֹון'ׁשֶּמְקַּיְמִים אֶת הַּפָסּוק 
  .'ּתִפְּתַח אֶת יָדְךָ לֹו

  מַחְסֹרֹוי דֵּת מִצְַו

חְסֹרֹו אֲׁשֶר יֶחְסַר וְהַעֲבֵט ּתַעֲבִיטֶּנּו ּדֵי ַמ '–הַּפָסּוק ּפָתֹחַ ּתִפְּתַח מַמְׁשִיךְ וְאֹומֵר 
 ׁשֶאִם ּבָא )ז, ע ג"מתנ (ם"ּכְמֹו ׁשֶּמְבֹוָאר ּבְדִבְרֵי הָרַמְַּבא הּום הַּדְבָרִיר ּבֵאּו .'לֹו

, יֵׁש לָתֵת לֹו אֶת ּכָל צָרְכֵי הַעָנִי, אִם יָד הַּנֹותֵן מַּׂשֶגֶת, עָנִי ּובִּקֵׁש אֶת ּכָל מַחְסֹרֹו
לְמָׁשָל אִם הַעָנִי זָקּוק רַק .  ּדֵי מַחְסֹרֹו אֲׁשֶר יֶחְסַר לֹו- סּוקּובָזֶה מְקַּיְמִים אֶת הַָּפ

וְאִם אֵין . "ּדֵי מַחְסֹרֹו"מִי ׁשֶּנֹותֵן לֹו סְכּום זֶה מְקַּיֵם אֶת הַּמִצְוָה ׁשֶל ,  100₪ -ְל
ת צְדָקָה ּבְכָל סְכּום ּבְיַד הַּנֹותֵן לָתֵת אֶת ּכָל מַחְסֹרֹו ׁשֶל הַעָנִי הֲרֵי הּוא מְקַּיֵם מִצְַו

  .ׁשֶּיִּתֵן
  

וְלָכֵן הַחֹובָה לָתֵת לַעֲנִּיִים ּדֵי מַחְסֹורָם , ָאמְנָם ּבְדֶרֶךְ ּכְלָל צָרְכֵי הָעֲנִּיִים ּגְדֹולִים
אִם יֵׁש לָהֶם יְכֹלֶת לָתֵת לַעֲנִּיִים אֶת , אֹו עַל ּגַּבָאֵי הַּצְדָקָה, מֻּטֶלֶת עַל ּכְלָל הַּצִּבּור

אֶּלָא אִם ּכֵן , אֲבָל ָאדָם יָחִיד לֹא מְצֻּוֶה לָתֵת לְעָנִי אֶת ּכָל מַחְסֹרֹו,  מַחְסֹורָםּכָל
ּולְפִי זֶה מּובָן ׁשֶּכַאֲׁשֶר עֲנִּיִים מִסְּתֹובְבִים . זֹות הּוא ָאדָם עָׁשִיר ׁשֶיֵׁש לֹו אֶפְׁשָרּו
, ל אֶחָד לָתֵת לָהֶם סְכּום ּגָדֹולאֵין חֹובָה עַל ָּכ, ּבֵין הַּצִּבּור וְאֹוסְפִים צְדָקָה

  .ּובִנְתִינַת ׁשְוֶה ּפְרּוטָה ּכְבָר מְקַּיְמִים אֶת מִצְוַת הַּצְדָקָה
  

): יח, ג (ׁשֶּלְפִי מַה ׁשֶּכָתּוב ּבַּמִׁשְנָה ּבְמַּסֶכֶת אֲבֹות, ּכָתַב הֶחָפֵץ חַּיִים, וְַאדְרַּבָה
ם ּפִירֵׁש ׁשֶּבְכָל ּפְעֻּלָה ׁשֶל מִצְוָה ׁשֶהָָאדָם עֹוׂשֶה "ָּבּׁשֶהָרְַמ, הַּכֹל לְפִי רֹוב הַּמַעֲׂשֶה

יֵׁש עֲדִיפּות לָתֵת לְעֲנִּיִים רַּבִים ּכְכָל הַּיֹותֵר , הּוא קֹונֶה קִנְיַן טֹוב נֹוסַף ּבְנַפְׁשֹו
, ּום ּגָדֹול מֵאֲׁשֶר לָתֵת לְעָנִי אֶחָד סְכריֹוֵתא הִי זֹוה מַעֲָל. וְָאפִילּו מְעַט לְכָל אֶחָד

ּכֵיוָן ׁשֶּכַאֲׁשֶר הּוא מַרְּגִיל אֶת עַצְמֹו לָתֵת ּפְעָמִים רַּבֹות נַפְׁשֹו מִתְעַּלָה עַל יְדֵי 
עָדִיף לָתֵת לְעָנִי ,  ׁשֶל ּדֵי מַחְסֹרֹוההַּמַעֲָלת וְרַק ּבְמָקֹום ׁשֶיֵׁש ֶא. רִיּבּוי מִצְוָה זֹו

  .עֲנִּיִים רַּבִים סְכּומִים קְטַּנִיםאֶחָד ּדֵי מַחְסֹרֹו מֵאֲׁשֶר לָתֵת ְל
  

ַאף עַל ּפִי ׁשֶהָיָה אֶפְׁשָר , ָאמְנָם יֵׁש מַעֲלָה לָתֵת סְכּום קָבּועַ ּבְהֹורַָאת קֶבַע
ּכֵיוָן ׁשֶּמֹוסָד אֶחָד מְקַּבֵל סְכּום הָגּון , לְחַּלֵק אֶת הַּסְכּום הַּזֶה לְהַרְּבֵה נְתִינֹות

יֹותֵר מֵאֲׁשֶר אִיּלּו הָיּו צְרִיכִים לֶאֱסֹוף , רַּבֹות ּבְתִפְקּוד הַּמֹוסָדוְקָבּועַ זֶה מְסַּיֵעַ 
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ָאדָם אֶת עַצְמֹו לָתֵת לְעֲנִּיִים ּומֹוסְדֹות רַּבִים ּכְכָל  וְעִם ּכָל זֶה לֹא יִמְנַע. מְעַט מְעַט
  . הַאֶפְׁשָר ּכְמֹו ׁשֶּכָתַב הֶחָפֵץ חַּיִים

ּדֵי מַחְסֹרֹו הּוא ּכָל צָרְכֵי הַעָנִי ּכְמֹו אֲכִילָה ּוׁשְתִּיָה  :הַגְּדָרַת ּדֵי מַחְסֹרֹו
 צָרְכֵי מִצְוָה ּכְמֹו ילֶעִָנת וְכֵן לֵָת. ּומַלְּבּוׁש וְכֵלִים ּכְפִי מַה ׁשֶּנָהּוג אֵצֶל רֹוב הַּצִּבּור

לֹו ּגַם אֶת ׁשְָאר צָרְכֵי וְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶעָנִי ׁשֶחָסֵר , נֵר חֲנֻּכָה וְַארְּבַע ּכֹוסֹות לְפֶסַח
ּוׁשְָאר  אֹו אֶתְרֹוג , ּכְמֹו ּתְפִיּלִין צִיצִית וְכַדֹומֶה, הַּמִצְֹות הּוא ּבִכְלָל ּדֵי מַחְסֹרֹו

  .מִצְֹות מְהֻּדָרִים לְמִי ׁשֶהָיָה רָגִיל לְהַּדֵר ּבְמִצְֹות אֵּלּו וְכָעֵת אֵין לֹו
  

 חְסֹרֹו הּוא לָתֵת לָעָׁשִיר ׁשֶּיָרַד מִּנְכָסָיו אֶת מַהּכָתּוב ּבָגְמָרָא ׁשֶּבִכְלָל ּדֵי ַמ
ּכְמֹו , עָׁשִירה הָָיא ּכְׁשֶהּו לָּהל רָגִיה הָָיא ׁשֶהּום הַחַּיִית רַָמי לְפִ צָרִיְךה הָָיא ׁשֶהּו

אֲבָל , יֶה עָנִיאֶּלָא ׁשֶּכָל זֶה ּדַוְקָא ּכְׁשֶהַעָׁשִיר נְִה. סּוס לִרְּכֹב עָלָיו וְעֶבֶד לָרּוץ לְפָנָיו
ל אֲָב, צָרִיְךם ָאָדל ׁשֶָּכם הָרְגִילִים הַּדְבָרִית אֶ לֹון אֵית וְכֵָע אִם הּוא רַק יֵרֵד מִּנְכָסָיו

לֹא צָרִיךְ לִדְאֹג לֹו לְעִנְיְנֵי , הַּצְרָכִים הָרְגִילִים ׁשֶּיֵׁש לְכָל ָאדָםת אֶ עֲדַיִן יֵׁש לֹום ִא
וְיָרַד מִּנְכָסָיו וְכָעֵת יֵׁש לֹו אֶת מַה ׁשֶיֵׁש , ׁשִיר ׁשֶהָיָה חָי חַּיֵי ּפְאֵרוְלָכֵן ָע. ּכָבֹוד אֵּלּו

  .לְרֹוב ּבְנֵי ָאדָם אֵין מִצְוַת ּדֵי מַחְסֹרֹו לְהַׁשְלִים לֹו עִנְיָנִים אֵּלּו
  

ן הַעָנִי לְעַצְמֹו אֹו ּבֵי, ּכָל מַה ׁשֶּדִּבַרְנּו עַד עַכְׁשָו הּוא ּכְׁשֶּיֵׁש מִי ׁשֶּמְבַּקֵׁש צְדָקָה
וְכֵן , אֲבָל ָאדָם הַּגָר ּבְמָקֹום ּׁשֶאֵין מִי ׁשֶּמְבַּקֵׁש צְדָקָה ּבִכְלָל. עָל יְדֵי ּגַּבָאֵי הַּצְדָקָה

אֵין זֶה ּפֹוטֵר , וְאֵין לֹו מַה לָתֵת לַאֲחֵרִים, ָאדָם עָנִי ׁשֶּבְעַצְמֹו מִתְּפַרְנֵס מֵהַּצְדָקָה
וְהּוא צָרִיךְ לָתֵת לְפָחֹות ׁשְלִיׁשִית הַּׁשֶקֶל ּבְׁשָנָה לְפִי .  הַּצְדָקָהאֹותֹו מִּמִצְוַת

 וְהֶעֱמַדְנּו עָלֵינּו מִצְֹות לָתֵת ):לג, נחמיה י(ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב . ל"הַּמַטְּבְעֹות ׁשֶל חֲַז
ּגַם ּבְיָמֵנּו אֵין זֶה סְכּום וְַאף ֶׁש. דַת ּבֵית אֱלֹקֵינּוֹועָלֵינּו ׁשְלִׁשִית הַּׁשֶקֶל ּבַּׁשָנָה לַעֲב

וְלָכֵן אִם יֵׁש מִי ׁשֶּגָר ּבְמָקֹום ׁשֶאֵינֹו ּפֹוגֵׁש . מִּכָל מָקֹום צָרִיךְ לָתֵת סְכּום זֶה, ּגָדֹול
וְיִּתֶן , יַפְרִיׁש סְכּום זֶה וְיִׁשְמֹור אֹותֹו ּבְַאמְּתַחְּתֹו עַד ׁשֶיִפְּגֹוׁש עֲנִּיִים, נִצְרָכִים ּכְלָל

  .ּובָזֶה הּוא יְקַּיֵם אֶת מִצְוַת הַּצְדָקָה, הֶםָל
  

, אֹו מַּתָנָה מּועֶטֶת, ּדֵי מַחְסֹרֹו, לָתֵת לְכָל עָנִיה הַּמִצְָות אֶ עַד ּכָאן לָמַדְנּו
ם "אֶת הֶמְׁשֵךְ ּדִבְרֵי הָרַמְָּב, ה ּבְהִלְכֹות מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים"ּובַהֶמְׁשֵךְ נִלְמַד ּבְעְֵז
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לְמִי לָתֵת , מִי חֳיָב ּבְמַעֲׂשֵר,  חֹומֶׁש אֹו מַעֲׂשֵר מִּנְכָסָיו לִכְלָל הָעֲנִּיִיםלְהַפְרִיׁש
  .ּובְאֵיזֶה אֹפֶן

  

   לְקַבֵּל צְָדקָהיהָָראּועָנִי 

ם ּכָל מִי ׁשֶאֵינֹו צָרִיךְ לִיּטֹול ּומְרַּמֶה אֶת הָעָם וְנֹוטֵל אֵינֹו מֵת מִן "ּכָתּוב ּבָרַמְָּב
וְכָל , וַהֲרֵי הּוא ּבִכְלָל ָארּור הַּגֶבֶר אֲׁשֶר יִבְטַח ּבָָאדָם, ד ׁשֶּיִצְטָרֵךְ לַּבְרִּיֹותהַּזִקְנָה ַע

מִי ׁשֶּצָרִיךְ לִיּטֹול וְאֵינֹו יָכֹול לִחְיֹות אֶּלָא אִם ּכֵן נֹוטֵל ּכְגֹון זָקֵן אֹו חֹולֶה אֹו ּבַעַל 
רֵי זֶה ׁשֹופֵךְ ּדַּמִים ּומִתְחַּיֵב ּבְנַפְׁשֹו וְאֵין לֹו יִּסּורִין ּומְגִיס ּדַעְּתֹו וְאֵינֹו נֹוטֵל ֲה
וְכָל מִי ׁשֶּצָרִיךְ לִּטֹול וְצִעֵר וְּדִחֵק אֶת הַּׁשָעָה וְחַּיָה , ּבְצַעֲרֹו אֶּלָא חַּטָאֹות וַאֲׁשָמֹות

 ׁשֶּיְפַרְנֵס אֲחֵרִים חַּיֵי צַעַר ּכְדֵי ׁשֶּלֹא יַטְרִיחַ עַל הַּצִּבּור אֵינֹו מֵת מִן הַּזִקְנָה עַד
 ּבָרּוךְ הַּגֶבֶר אֲׁשֶר יִבְטַח ):ז, ירמיה יז (וְעָלָיו וְעַל ּכָל ּכַּיֹוצֵא ּבָזֶה נֶאֱמַר, מִּׁשֶּלֹו
  .'ּבַה

  
אֹו ּׁשֶאֵין לֹו ,  ּׁשֶאֵין מָאתַיִם זּוז לְפַרְנָסַת ׁשָנָהימִא נִקְָרי ל קָבְעּו ׁשֶעִָנ"חֲַז

עַּסֵק ּבָהֶם ּכְדֵי ׁשֶּיּוכַל לְהַרְוִיחַ ּבָהֶם נִקְרָא עָנִי ּומֻּתָר לֹו לְקַּבֵל חֲמִּׁשִים זּוז לְהְִת
ּכָל זֶה לְפִי הַּמַּצָב ּבִתְקּופַת הַּמִׁשְנָה . לֶקֶט ׁשִכְחָה ּופֵָאה ּוׁשְָאר מַּתְנֹות עֲנִּיִים

 ּכָתְבּו ּׁשֶהַּיֹום מִי ימִא נִקְָרי ׁשֶעִָנר לֹוַמן נִַּתם ּׁשֶהַּיֹו ּכָתְבּו זְמַּנֵנּוי ּפֹוסְֵק. וְהַגְמָרָא
אֹו , וְהּוא לֹא ּגֹומֵר אֶת הַחֹודֶש, ּׁשֶאֵין לֹו מַׂשְּכֹרֶת מְסֻּדֶרֶת מִידֵי חֹודֶׁש ּבְחֹודְׁשֹו
אֲבָל אִם הּוא מִסְּתַּדֵר עִם הַהַכְנָסָה . ׁשֶיֵׁש לֹו חֹובֹות ׁשֶּלֹוחֲצִים עָלָיו לְׁשַּלֵם מִּיָדִית

. לֹא נִקְרָא עָנִי, וְיֵׁש לֹו אֶת הַּצְרָכִים הָרְגִילִים ׁשֶיֵׁש לְרֹוב הַּצִּבּור, חֹודְׁשִית ׁשֶּלֹוַה
ּבְאֹופֵן , וַאֲפִילּו אִם יֵׁש לֹו חֹובֹות ּבִפְרִיסַת ּתַׁשְלּומִים לִזְמַן ָארֹוךְ ּכְמֹו מַׁשְּכַנְּתָא

ּכֵיוָן ׁשֶהּוא מִסְּתַּדֵר , לֹא נִקְרָא עָנִי חֹדְׁשִיׁשֶּכָל חֹודֶׁש הּוא עֹומֵד ּבְתַׁשְלּום ַה
  .ּבְחָדְׁשֹו ּבְפַרְנָסָתֹו מִידֵי חֹדֶׁש

  
זֶה , יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּכָל מַה ׁשֶָאמַרְנּו ׁשֶּמִי ׁשֶּיֵׁש לֹו מַׂשְּכֹרֶת קְבּועָה לֹא נִקְרָא עָנִי

ם ּגַם הַּמַׂשְּכֹרֶת הַּקְבּועָה לֹא מַּמָׁש אֲבָל ִא, דָוְקָא אִם הַּמָׂשְּכֹורֶת ָאכֵן קְבּועָה
 לְפִי .הּוא נִקְרָא עָנִי, וְתָמִיד יֵׁש לֹו חֲׁשַׁש ׁשֶּמָא יַפְסִיקּו לֹו אֶת הַּמַׂשְּכֹרֶת, קְבּועָה

 ָאפִילּו ,יָכֹול לְקַּבֵל ּכַסְּפֵי צְדָקָה, זֶה ַאבְרֵךְ ּכֹולֵל ּׁשֶאֵין לֹו ּבַּצַד ּכֶסֶף ּלְהִתְּפַרְנֵס ּבֹו
ׁשֶהֲרֵי , ּׁשֶאֵין לֹו הַכְנָסָה קְבּועָה לְׁשָנָה ּכֵיוָן, ׁשֶהּוא מְקַּבֵל מִלְּגָה קְבּועָה מֵהַּכֹולֵל
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ׁשֶּלֹא ּכְמֹו עֲבֹודֹות רְגִילֹות ׁשֶּגַם , ההַנְהָלַת הַּכֹולֵל יְכֹולָה לְהַפְסִיק לֹו אֶת הַמִלְָּג
 לְעֹובֵד זְכּויֹות נֹוסָפֹות ּכְמֹו ּדְמֵי ַאבְּטָלָה אֹו יֵׁש, אִם מַפְסִיקִים אֶת הָעֲבֹודָה

  .ּפִיצּויִם
וְכָל אֶחָד צָרִיךְ ּכֵלִים , וְיֵׁש לֹו ּכְלֵי ּבַיִת ׁשֶהּוא מִׁשְּתַּמֵׁש ּבָהֶם, מִי ׁשֶּנִקְרָא עָנִי

וְלָכֵן ָאדָם נִצְרָךְ . קָהלֹא צָרִיךְ לִמְּכֹור אֶת הַּנְכָסִים הָאֵּלּו לִפְנֵי ׁשֶּיְקַּבֵל צְָד, אֵּלּו
לֹא צָרִיךְ לִמְּכֹור אֶת הַּדִירָה ּכְדֵי לְהִּמָנַע מִּלְקַּבֵל ּכַסְּפֵי  ׁשֶיֵׁש לֹו ּדִירָה ׁשֶהּוא ּגָר ּבָּה

וְכֵן לֹא צָרִיךְ לִמְּכֹור . וְָאפִילּו לֹא ּכְדֵי לַעֲבֹור לָגּור ּבְדִירָה קְטַּנָה יֹותֵר, צְדָקָה
וְזֶה ּכֹולֵל ּכְסָפִים ׁשֶּיֵׁש לֹו , סִים ׁשֶהּוא מִתְעַּסֵק ּבָהֶם לְהַרְוִיחַ לְפַרְנָסָתֹוׁשְָאר נְָכ

וְכֵן אִם יֵׁש לֹו ּדִירָה מֻׂשְּכֶרֶת וְהּוא . ּבְתָכְנִּיֹות חִּסָכֹון ׁשֶּנֹועֲדּו לְחַּתֵן אֶת יְלָדָיו
אֲבָל , אֶת יְלָדָיו הּוא לֹא צָרִיךְ לִמְּכֹור אֹותָּהמִׁשְּתַּמֵׁש ּבְרֵוַח ּדְמֵי הַּׂשְכִירּות לְחַּתֵן 

  .אִם הַּׂשְכִירּות מְׁשַּמֶׁשֶת לְרֵוָחִים ּבְעָלְמָא צָרִיךְ לִמְּכֹור אֶת הַּדִירָה
  

אֲבָל לִפְעָמִים יֵׁש לֹו , וְהּוא לֹא נִקְרָא עָנִי, ָאדָם ׁשֶּבְדֶרֶךְ ּכְלָל מִסְּתַּדֵר ּבְפַרְנָסָתֹו
וְכֵן ּבִתְקּופַת , ּכְמֹו נִּׂשּואֵי יְלָדִים אֹו הֹוצָאֹות רְפּואִּיֹות וְכַדֹומֶה, ת ּגְדֹולֹותהֹוצָאֹו

מֻּתָר לֹו לְקַּבֵל , אִם הּוא לֹא עֹומֵד ּבְהֹוצָאֹות אֵּלּו, הַחַּגִים ׁשֶהַהֹוצָאֹות מְרֻּבֹות
  . הּוא נִקְרָא עָנִיּכַסְּפֵי צְדָקָה ּכֵיוָן ׁשֶּכָעֵת לְעִנְיָן הֹוצָאֹות אֵּלּו

  
ַאף , אֹו ׁשֶהֹורָיו עֲׁשִירִים אֲבָל הֵם לֹא ּתֹומְכִים ּבֹו, ּבָחּור יְׁשִיבָה ׁשֶהֹורָיו עֲנִּיִים
, אִם אֵין לֹו אֶת הַהֹוצָאֹות הָרְגִילֹות ׁשֶּכָל ּבָחּור צָרִיְך, עַל ּפִי ׁשֶהּוא אֹוכֵל ּבַּיְׁשִיבָה

וְכֵן , וְאִם יֵׁש לֹו הֹורִים עֲׁשִירִים ׁשֶּתֹומְכִים ּבֹו. ּבֵל ּכַסְּפֵי צְדָקָהוְיָכֹול לְַק, נִקְרָא עָנִי
  .ּכָל ּבְנֵי עֲׁשִירִים הַּסְמּוכִים עַל ׁשֻלְחַן אֲבִיהֶם אֵין לָתֵת לָהֶם ּכַסְּפֵי צְדָקָה

  
הַיְנּו ׁשֶהּוא ׁשֹומֵר ּדְ', עַּמְָך'אִם הּוא ּבִכְלָל  מִצְוַת צְדָקָה הִיא לְהַחֲיֹות אֶת הַעָנִי

וְכֵן צָרִיךְ לָתֵת צְדָקָה לְמִי . וַאֲפִילּו אִם הּוא לֹא מִתְנַהֵג ּבְמִּדֹות יְׁשָרֹות מִצְוֹות
ּומֻּתָר לָתֵת ּגַם לְעֹובְרֵי עֲבֵרֹות לְתֵָאבֹון , ׁשֶעָבַר עֲבֵירָה לְתֵָאבֹון ּבְַאקְרַאי

 וְכָל ׁשֶּכֵן ּׁשֶאֵין לָתֵת ,מִי ׁשֶעֹובֵר עֲבֵרֹות לְהַכְעִיסאֵין לָתֵת צְדָקָה ְל אֲבָל. ּבִקְבִיעּות
 וְזֶה ּבִכְלָל הַּנֹותֵן לְעֲנִּיִים ׁשֶאֵינָם ,לְמִי ׁשֶעָלּול לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבַכֵסֶף לִדְבָרִים אֲסּורִים

עָמָל ): ו, הלת דק (וְעָלָיו ָאמַר ׁשְלֹמֹה הַּמֶלְֶך, מְהֻּגָנִים ּׁשֶאֵין ּבָהֶם מִצְוַת צְדָקָה
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ּכְדֵי ׁשֶּיְקַּיֵם , מִּטַעַם זֶה יֵׁש לָָאדָם לְהִתְּפַּלֵל ׁשֶּיָבֹוא אֵלָיו עֲנִּיִים הֲגּונִים. ּורְעּות רּוַח
  .אֶת מִצְוַת הַּצְדָקָה ּכָרָאּוי

  
ר לְבַּקֵׁש לָכֵן מָֻּת.  מֻּתָר לִבְּדֹוק ַאחֲרֵי מִי ׁשֶּמְבַּקֵׁש צְדָקָה אִם הּוא רַּמַאי אֹו לֹא

, אֲבָל אִם הּוא רָעֵב וְהּוא מְבַּקֵׁש לֶאֱכֹול צָרִיךְ לָתֵת לֹו מִּיַד, מִּמֶּנּו הַמְלָצָה וְכַדֹומֶה
ׁשֶּמָא עַד ׁשֶּיִבְּדְקּו אֹותֹו הּוא יַּגִיעַ לִידֵי סַּכָנָה ּכְמֹו הַּמַעֲׂשֶה הַּמְפֻרְסָם עִם נַחּום 

  .אִיׁש ּגִמְזֹו
  

  י צְָדקָההִלְכוֹת נְִדֵר

ּדְהָיְנּו ׁשֶָאדָם . הַּצְדָקָה הֲרֵי הִיא ּבִכְלָל הַּנְדָרִים): ג, ד רנז"יו (עַ"ּכָתּוב ּבָׁשּו
וְלָכֵן יֵׁש . הָאֹומֵר ׁשֶּיִּתֵן ּכֶסֶף לִצְדָקָה הֲרֵי זֶה ּכְאִּלּו ׁשֶהּוא נָדָר נֵדֶר לָתֵת צְדָקָה

וְׁשֶּלֹא , וְיֵׁש לְהִּזָהֵר ׁשֶּלֹא לִּדֹור עַל הַּצְדָקָה. רִיםּבְהִלְכֹות צְדָקָה ּכַּמָה מֵהִלְכֹות נְָד
צָרִיךְ מְאֹוד לְהִּזָהֵר ּכַאֲׁשֶר ָאדָם אֹומֵר ׁשֶּיִּתֵן , וְכֵן. לְַאחֵר אֶת ּתַׁשְלּום הַּצְדָקָה

הֲרֵי , י נֶדֶרּכֵיוָן ׁשֶאִם הּוא לֹא יֹאמַר ּבְִל, לְהֹוסִיף ּבְלִי נֶדֶר, מַּתָנָה לְמִי ׁשֶּנִצְרְַך
וְגַם אִם הּוא לֹא הִתְּכָוֵן לָתֵת אֶת , ׁשֶּיֵׁש עָלָיו חֹובָה לְקַיֵם אֶת מֹוצָא ּפִיו מִּדִין נֶדֶר

וְלָכֵן אִם . יֵׁש ּבָזֶה חֲׁשַׁש נֶדֶר, אֶּלָא ּכְמַּתָנָה לִׂשְמָחֹות וְכַדֹומֶה, הַּמַּתָנָה ּכִצְדָקָה
 נְדָרִים וְגַם מִּׁשּום מַה תהִלְכֹול  צָרִיךְ לְקַּיֵם אֵת ּדְבָרָיו ּכְָכהַּמְקַּבֵל הּוא ָאדָם נִצְרְָך

וְרַק ּבְעֵת צָרָה מֻּתָר לִּדֹור ּכְמֹו . 'וְדֹבֵר אֱמֶת ּבִלְבָבֹו' ):ב, תהלים טו (ׁשֶּנֶאֱמַר
הּוא יִּתֵן ,  ּדְרָכָיוה יִׁשְמֹור אֹותֹו ּבְכָל"ׁשֶּיַעֲקֹב ָאבִינּו נָדַר ּבִׁשְעַת צָרָה ׁשֶאִם הַּקָָּב

  .מַעֲׂשֵר מִּכָל מַה ׁשֶיֵׁש לֹו
  

ּגַם הַּמַפְרִיׁש ּכֶסֶף לִצְדָקָה טֹוב ׁשֶּיַתְנֶה ּבְאֹופֵן ּכְלָלִי ׁשֶּלֹא יָחּולּו עַל הַּמָעֹות 
ֹוטְרִים וְכָךְ ּפ, עַד ׁשֶהֵם יַּגִיעּו לִידֵי הַעָנִי, ׁשֶהּוא רֹוצֶה לָתֵת ּדִין ׁשֶל ּכַסְּפֵי צְדָקָה

וְכֵן ּכַאֲׁשֶר עָנִי עֹובֵר וְאֹוסֵף צְדָקָה ּבְבֵית הַּמִדְרָׁש . ּכַּמָה חֲׁשָׁשֹות ׁשֶל נִדְרֵי צְדָקָה
, וְלִפְעָמִים רֹוצִים לָתֵת לֹו אֲבָל הַעָנִי ּכְבָר הָלַךְ לִפְנֵי ׁשֶהִסְּפִיקּו לָתֵת, אֹו ּבָרְחֹוב

טֹוב , מִּטַעַם זֶה ּכְׁשֶרֹואִים עָנִי וְרֹוצִים לָתֵת לֹו, וָהיֵׁש ּכָאן חֲׁשַׁש ׁשֶל נִדְרֵי מְִצ
  .לְהַתְנֹות ׁשֶּזֶה ּבְלִי נֵדֶר עַד ׁשֶהַּכֶסֶף יַּגִיעַ לְיַד הֶעָנִי
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 וְכָתַב .ּבְלִי נֶדֶרן יִֵּתא יֹאמַר ׁשֶהּו, הַּנֹודֵר לָתֵת צְדָקָה לְעִיּלּוי נִׁשְמַת נִפְטָרִים
נִׁשְמֹות הַּנִפְטָרִים ׁשֶעֲבּורָם , ׁשֶאִם לֹא אֹומְרִים ּבְלִי נֶדֶר,  הַּיְחִיאֵלִיּבְסֵפֶר קֻנְטְרֵס

לָכֵן יֹאמַר ׁשֶּנֹותֵן . אֶת נִדְרֹום יְקֵַּיא הּוא הִתְחַּיֵב לִצְדָקָה נִמְצָאִים ּבְצַעַר עַד ׁשֶהּו
ּבִׁשְעַת , ן ׁשֶאִי אֶפְׁשָר לָתֵת מִּיַד ּכְמֹו ּובַּזְַמ.לְעִיּלּוי נִׁשְמַת מִּיַד ּכְׁשֶּנֹותֵן אֶת הַּצְדָקָה

  .יֹוסִיף וְיֹאמַר ּבְלִי נֶדֶר, ּבְׁשַּבָת אֲמִירַת מִי ׁשֶּבֵרַךְ אֹו הַׁשְּכָבָה
  

ּבְכָל הַּנְדָרִים יֵׁש ּדִין ּׁשֶאֵין הַנֵדֶר חַל אֶּלָא אִם ּכֵן הַּנֹודֵר ָאמַר ּבְפִיו ׁשֶהּוא נֹודֵר 
וְאִילּו ּבְנִדְרֵי הֶקְּדֵׁש לְבֵית הַּמִקְּדָׁש הַנֵדֶר , בָל ּבַּמַחְׁשָבָה אֵינֹו חֳיָב ּכְלָלאֲ, אֶת הַּנֶדֶר

וְנֶחְלְקּו הַּפֹוסְקִים הַאִם נִדְרֵי צְדָקָה חָלִים ּכְמֹו נְדָרִים . חַל ָאפִילּו ּבַּמַחְׁשָבָה
. קְּדֵׁש ׁשֶחָלִים ָאפִילּו ּבְמַחְׁשָבָהאֹו ׁשֶהֵם ּכְמֹו נִדְרֵי ֶה, רְגִילִים ּבָאֲמִירָה ּבַּפֶה

עַ נִרְאֶה ׁשֶאֵינָם "ּובְדַעַת הַּׁשּו, א ּכָתַב ׁשֶּנִדְרֵי צְדָקָה חָלִים ָאפִילּו ּבַּמַחְׁשָבָה"וְהָרַָמ
 .ּולְמַעֲׂשֶה יֵׁש לָחּוׁש לַדֵעֹות ׁשֶּנִדְרֵי צְדָקָה חָלִים ּגַם ּבַּמַחְׁשָבָה, חָלִים ּבַּמַחְׁשָבָה

אֲבָל אִם רַק חָׁשַב , ָאמְנָם ּכָל זֶה דָוְקָא אִם חָׁשַב ּבְמַחְׁשָבָה ּגְמּורָה לָתֵת צְדָקָה
  .וַעֲדַיִן לֹא הֶחְלִיט ּבְמַחֲׁשַבְּתֹו לְכָל הַּדֵעֹות אֵין ּכָאן עֲדַיִן נֶדֶר

  
, אוְהּו , ּבְדִּבּורָאמְנָם יֵׁש הֶבְּדֵל ּבֵין נִדְרֵי צְדָקָה ּבַּמַחְׁשָבָה לְנִדְרֵי צְדָקָה

אֲבָל , צְדָקָה וְחָזַר ּבֹו מִּיַד ּתֹוךְ זְמַן קָצַר ׁשֶל ּכְדֵי ּדִּבּור הַנֵדֶר ּבָטֵלת לֵָתב ׁשֶהַחֹוֵׁש
אִם נָדַר ּבְפִיו לָתֵת צְדָקָה נֶחְלְקּו הַּפֹוסְקִים אִם הּוא יָכֹול לַחֲזֹור ּבֹו וְָאפִילּו ּתֹוךְ 

יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶהַּיֹורְׁשִים צְרִיכִים ,  מִי ׁשֶּנָדַר לָתֵת צְדָקָה וְנִפְטָרוְכֵן. ּכְדֵי ּדִיּבּור
 חָׁשַב לָתֵת צְדָקָה קרַ אֲבָל אִם הַּנֹודֵר לֹא ָאמַר אֶּלָא, לְקַּיֵם אֶת נִדְרֹו ׁשֶל הַּמֹורִיׁש

  .ראֵין עַל הַּיֹורְׁשִים חֹובָה לְקַּיֵם אֶת מַחֲׁשֶבֶת הַּנֹוֵד, וְנִפְטָר
  

לָכֵן מִי , לְדַעַת רֹוב הַּפֹוסְקִים מִי ׁשֶּכָתַב ׁשֶּיִּתֵן צְדָקָה הֲרֵי זֶה ּכְאִּלּו נָדָר ּבְפִיו
ָאסּור לֹו לַחֲזֹור , ק לִצְדָקָה אֹו ׁשֶחָתַם עַל הֹורַָאת קָבַע לִתְקּופָה מְסֻּיֶמֶת'ׁשֶּכָתַב ֶצ

אֹו , ה הּוא לֹא ָאמַר לְכַּמָה זְמַן הַהֹורַָאת קֶבַעאִם מִּלְכַּתְחִָּל. ּבֹו ּכְדִין נִדְרֵי צְדָקָה
, הִתְנָה מֵרֹאׁש ׁשֶהּוא יָכֹול לְבַּטֵל אֶת הַהֹורַָאת קֶבַע מָתַי ׁשֶּיִרְצֶהא ֹלא ׁשֶהּו

לָכֵן , ּובְדֶרֶךְ ּכְלָל סְתָם הֹורַָאת קֶבַע הִיא לְׁשָנָה ַאחַת, הֹולְכִים ַאחַר ּדַעַת ּבְנֵי ָאדָם
וְעַל ּכָל ּפָנִים יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּגַם .  לְבַּטֵל אֶת הַהֹורַָאת קֶבַע לִפְנֵי ׁשֶּתִּגָמֵר ּׁשָנָהָאסּור

  .לְַאחַר ּׁשָנָה טֹוב לַעֲׂשֹות הַּתָרַת נְדָרִים לִפְנֵי ׁשֶּמְבַּטְלִים אֵת הֹורַָאת הַּקֶבַע
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צָרִיךְ לָתֵת סְכּום , ה הּוא הִתְּכָוֵן לָתֵתוְכֵן מִי ׁשֶּנָדַר לָתֵת צְדָקָה וְיֵׁש לֹו סָפֵק ּכַָּמ
ׁשֶּנָדַר לָתֵת צְדָקָה לְמֹוסָד מְסֻּיָם י וְכֵן ִמ. כָזֶה ּׁשֶאֵין סָפֵק ׁשֶהּוא לֹא נָדַר יֹותֵר מִּכְָך

, פֶקטֹוב ׁשֶּיִּתֵן לְכָל הַּמֹוסְדֹות ׁשֶּבַָס, ׁשֶּבָעִיר וְהּוא אֵינֹו זֹוכֵר לְאֵיזֶה מּוסָד הּוא נָדָר
  .אֹו ׁשֶּיַּתִיר אֵת הַּנֶדֶר

  
לָכֵן ׁשֶּמִי , ּכָךְ ּגַם ּבְנִדְרֵי צְדָקָה, ּכְמֹו ּבְהִלְכֹות נְדָרִים ׁשֶּנֶדֶר ּבְטָעּות אֵינֹו נֶדֶר

 הוְַאחַר ּכָךְ הִתְּבָרֵר ׁשֶהָָי, ׁשֶָאמַר ׁשֶּיִּתֵן לִצְדָקָה סְכּום מְסֻּיָם ׁשֶחָׁשַב ׁשֶּיֵׁש לֹו לָתֵת
וְכֵן מִי ׁשֶָאמַר ׁשֶּיִּתֵן . זֶהּו נֵדֶר ּבְטָעּות ׁשֶּלֹא חַּיָבִים לְּקָיְמֹו,  טָעּות ּבַחֶׁשְּבֹוןלֹו

אֵין זֶה , ּולְבַּסֹוף הִתְּבָרֵר ׁשֶּבְׁשָעָה ׁשֶּנָדַר אֹותֹו ָאדָם לֹא הָיָה עָנִי,  מְסֻּיָםיצְדָקָה לְעִָנ
ּכְמֹו ּכֵן הָאֹומֵר ׁשֶּיִּתֵן צְדָקָה .  לְקַּיֵם אֶת ּדְבָרָיואֶּלָא נֵדֶר ּבְטָעּות וְהּוא לֹא חֳיָב

ּכֵיוָן ׁשֶיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶהַעָנִי , לְעָנִי מְסֻּיָם לְכַּתְחִּלָה אֵין לֹו לְׁשַּנֹות וְלָתֵת לְעָנִי ַאחֵר
ל מָקֹום אִם הִתְּבָרֵר ּומִָּכ. ּכְבָר זָכָה ּבִצְדָקָה זֹו ָאפִילּו לִפְנֵי ׁשֶהַּכֶסֶף הִּגִיעַ לְיָדֹו

עָנִי ה ּכְבָר יֵׁש לֹו אֵיזֶה קָרֹוב מִׁשְּפָָח, ׁשֶּבְׁשָעָה ׁשֶָאמַר ׁשֶּיִּתֵן צְדָקָה לְעָנִי זֶה
מֻּתָר לַּנֹודֵר לְׁשַּנֹות אֶת הַּצְדָקָה וְלָתֵת לִקְרֹובֹו , ׁשֶחַּיָבִים לֹו לִפְנֵי עֲנִּיִים אֲחֵרִים

  .הַעָנִי
  

אֹו לִרְפּוָאה חֳיָב אֶת מַה ׁשֶהּוא נָדַר , דָקָה ּכְדֵי ׁשֶּתִהְיֶה לֹו יְׁשּועָההַּנֹדֵר ְצ
ּכֵיוָן ׁשֶּכַּוָנָתֹו הָיְתָה לָתֵת צְדָקָה לְהַרְּבֹות , ָאפִילּו אִם הַיְׁשּועָה וְהָרְפּוָאה לֹא ּבָָאה

אִם ּתִהְיֶה לֹו יְׁשּועָה אֹו ׁשֶ, אֲבָל אִם הּוא ָאמַר ּתְנַאי. זְכּויֹות לַחֹולֶה אֹו לְעַצְמֹו
וְהַיְׁשּועָה לֹא ּבָָאה אֹו אֹותֹו ָאדָם , ׁשֶאֹותֹו ָאדָם יַבְרִיא מִּמַחֲלָתֹו הּוא יִּתֵן צְדָקָה

וְהָאֹומֵר לֹא חֳיָב לָתֵת ּכֵיוָן ׁשֶּכַּוָנָתֹו הָיְתָה לָתֵת רַק אִם , אֵין ּכָאן נֶדֶר, לֹא הִבְרִיא
  .םהַּתְנַאי יִתְקֵַּי

  
 ,יְלָדִים קְטַּנִים ּׁשֶּנָדְרּו נֵדֶר, הֲרֵי ּכְמֹו ּבְכָל הַּנְדָרִים, ּכֵיוָן ׁשֶהַצְּדָקָה מִּדִין נֶדֶר

ּדְהָיְנּו ּבֵן ּבְגִיל ,  אֶּלָא אִם ּכֵן הֵם לְפָחֹות ּבְגִיל ׁשָנָה לִפְנֵי הַּבָר מִצְוָהלחַא לֹר הַּנֵֶד
ֹותֵר קְטַּנִים מִּגִיל זֶה אֵין עֲלֵיהֶם חֹובָה לְקַּיֵם אֶת אִם הֵם י. 11אֹו ּבַת ּבְגִיל , 12

  .אּולָם מְחַּנְכִים אֹותָם ּבְמִצְוֹות לָתֵת צְדָקָה וְלַעֲמֹד ּבְדִּבּורָם, ּדִבְרֵיהֶם מִּדִין נֶדֶר
  



    מַעֲנֵה

  
    פִיו    םיפִסָכְּר ׂשֵעֲמַוּה קָדְָצ

 

 

יב

ּכִי תִּדֹר ' ):ד, במדבר ל (ׁשֶּנֶאֱמַר, לְַאחֵר לְקַּיֵם אֶת הַּנֶדֶר ּבְכָל הַּנְדָרִים יֵׁש אִּסּור
, וְגַם ּבְנִדְרֵי צְדָקָה צָרִיךְ לְקַּיֵם אֶת הַנֵדֶר ּבַּזְמַן, 'אֱלֹקֶיךָ לֹא תְַאחֵר לְׁשַּלְמֹו' נֶדֶר לַה

וְאִם לֹא נָתַן , עָלָיו לָתֵת מִּיַד, וְיֵׁש ׁשָם עֲנִּיִים, לָכֵן מִי ׁשֶָאמַר ׁשֶּיִּתֵן ּכֶסֶף לַעֲנִּיִים
צָרִיךְ , וְאִם אֵין ׁשָם עֲנִּיִים ׁשֶאֶפְׁשָר לָתֵת לָהֶם. ּבַל ּתְַאחֵר רהּוא עֹובֵר עַל אִּסּו

וְגַם .  עֲנִּיִיםאיִמְָצא עַד ׁשֶהּו, לְהַפְרִיׁש אֶת הַּכֶסֶף ׁשֶּנָדַר לָתֵת וְלָׁשִים אֹותֹו ּבַּצַד
  .ר ּבְלִי נֶדֶרצָרִיךְ מְאֹוד לְהִיזָהֵר ׁשֶּלֹא לִּדֹור צְדָקָה אֶּלָא לֹוַמ, מִּטַעַם זֶה

  
הַּנֹודֵר ,  לָתֵת לְעָנִי מְסֻּיָםרׁשֶּנַָדי אֲבָל ִמ, ּכָל זֶה ּבְמִי ׁשֶּנָדַר לָתֵת לַעֲנִּיִים סְתָם

וְרַק ּכְׁשֶהַּנֹודֵר ּפֹוגֵׁש אֶת הַעָנִי יֵׁש . לֹא חֳיָב לָתֵת עַד ׁשֶהּוא יִפְּגֹוׁש אֶת אֹותֹו עָנִי
וְאִם הַעָנִי לֹא רֹוצֶה לָקַחַת אֶת הַּמַּתָנָה הֲרֵי הַּנֹודֵר ּפָטּור , דעָלָיו חֹובָה לָתֵת לֹו מִַּי

  .מִּנִדְרֹו
  

ּבִנְדָרִים ּונְדָבֹות ׁשֶּנֹודְרִים לְבֵית הַּכְנֶסֶת " ּבַל ּתְַאחֵר" וְכֵן לֹא עֹובְרִים עַל אִּסּור
עַד ׁשֶּגַּבָאי הַּצְדָקָה , ּצְדָקָה הַּׁשֹונֹותאֹו ּכְׁשֶּנֹודְרִים לָתֵת לַּגַּבַאי צְדָקָה אֹו לִּקְרָנֹות ַה
 ּוכְׁשֶּגַּבָאי הַּצְדָקָה מְבַּקֶׁש צָרִיךְ .אֹו ּגַּבַאי ּבֵית הַּכְנֶסֶת יִתְּבַע מִּמֶּנּו אֶת הַּצְדָקָה

ּפַעַם ּבְׁשָנָה ּכְמֹו ׁשֶּנָהּוג ּבְהַרְּבֵה ּבָּתֵי ּכְנֶסֶת ֶׁש, לָתֵת מִּיַד וְלֹא לְַאחֵר לְקַּיֵם אֶת נִדְרֹו
ׁשֶָאז ּכְבָר וַּדַאי ׁשֶיֵׁש לְהִזְּדָרֵז ּולְׁשַּלֵם אֶת , מְפַרְסְמִים אֶת הַחֹובֹות ׁשֶל הַּמִתְּפַּלְלִים

  .הַחֹובֹות לְבֵית הַּכְנֶסֶת
  

ף וְהֹוסִי,  ּכַּנָהּוג"ׁשֶּבִרְַך מִי"מִי ׁשֶעָלָה לַּתֹורָה וְהַּגַּבַאי ָאמַר לֹו אֶת ּבִרְּכַת 
אִם הָעֹולֶה לַּתֹורָה לֹא הִתְּכָוֵן לִסְכּום זֶה , ּבַעֲבּור ׁשֶּיִּתֵן סְכּום מְסֻּיָם לְבֵית הַּכְנֶסֶת

 סְכּום ׁשֶּמְקֻּבָל לָתֵת תלֵָתו עָלָי אֶּלָא, אֵין הָעֹולֶה חֳיָב לָתֵת אֶת מַה ׁשֶהַּגַּבַאי ָאמַר
, י לַּגַּבָאִים לְהִּזָהֵר לֹומַר ּבַעֲבּור ׁשֶּיִּתֵן ּבְלִי נֶדֶרוְעַל ּכָל ּפָנִים רָאּו. ּבַעֲלִּיָה לַּתֹורָה

  .ּכְדֵי לֹא לְהִיּכָנֵס לַחֲׁשָׁש נְדָרִים
  

 )ב, ד רי"יו (עַ"ּכָתּוב ּבָׁשּו, ָאדָם ׁשֶחָלַם ּבַחֲלֹומֹו ׁשֶהּוא הִבְטִיחַ לָתֵת צְדָקָה
וְאִם הּוא לֹא מָצָא . אֶת הַנֵדֶר עַל יְדֵי עֲׂשָרָהׁשֶּיֵׁש לַחֲׁשֹוׁש לַדֵעֹות ׁשֶּצָרִיךְ לְהַּתִיר 

  .מִי ׁשֶּיַּתִיר אֶת הַנֵדֶר נִרְאֶה ׁשֶּטֹוב לָתֵת אֶת מַה ׁשֶהִבְטִיחַ ּבַחֲלֹומֹו
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אֲבָל , ּכְמֹו ּכָל הַּנְדָרִים ּגַם נִדְרֵי צְדָקָה אֶפְׁשָר לָלֶכֶת לְרַב לְהַּתִיר אֶת הַּנֶדֶר
וְגַם לְחָכָם אֵין ,  ּׁשֶאֵין לְהַּתִיר נִדְרֵי צְדָקָה אֶּלָא מִּדֹוחַק)ג, ד רג"יו( עַ"ּכָתּוב ּבָׁשּו

וְרַק אִם יֵׁש עִנְיַן מְיֻחָד לְהַּתִיר אֶת . לְהַּתִיר נֵדֶר ּכָזֶה ּכֵיוָן ׁשֶהּוא מַפְסִיד אֶת הָעֲנִּיִים
אֹו ׁשֶהַּנֹודֵר יָרַד , ר לֹא יִּכָׁשֶל ּבַעֲבֵרָהלְמָׁשָל ּכְדֵי ׁשֶהַּנֹוֵד, מֻּתָר לְהַּתִיר אֹותֹו, הַּנֶדֶר

וְהּוא לֹא יָכֹול לַעֲמֹוד , אֹו ׁשֶהּוא נָדַר לִצְדָקָה רַק ּבִפְזִיזּות, מִּנְכָסָיו וְנַעֲׂשָה עָנִי
 הַנֵדֶר אֹו ּכְׁשֶּיֵׁש סְפֵקֹות ּבְעִיקָר, ּבָזֶה אֹו מִּטַעֲמֵי ׁשְלֹום ּבַיִת וְכַיֹוצֶא, ּבְמַה ׁשֶּנָדַר

וְכֵן יֵׁש מִקְרִים ׁשֶּצָרִיךְ לְהַּתִיר אֶת הַנֵדֶר ּכְדֵי לָתֵת אֶת . אִם הּוא חַל ּובְאֵיזֶה אֹפֶן
  .הַּצְדָקָה לְמָקֹום ַאחֵר

ּשִינוּי מִצְָדקָה לִצְָדקָה ׁ  

וְכָעֵת הּוא  לְמֹוסָד אֹו לְעָנִי מְסּויָם, ׁשֶּלֹא ּבִלְׁשֹון נֶדֶר, מִי ׁשֶהִתְחַּיֵב לָתֵת צְדָקָה
 הַאִם מֻּתָר לֹו לַעֲׂשֹות ּכֵן, מִתְחָרֵט וְרֹוצֶה לְׁשַּנֹות וְלָתֵת אֶת הַּצְדָקָה לְמָקֹום ַאחֵר

יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶהַעָנִי אֹו הַּמֹוסָד הָרִאׁשֹון זָכָה ּכְבָר ּבַצְדָקָה וְָאסּור לְׁשַּנֹותֹו . אֹו לֹא
וְלָכֵן לְכַּתְחִּלָה אֵין לְהַעֲבִיר אֶת הַּמָעֹות לְעָנִי אֹו מֹוסָד . וְיֵׁש חֹולְקִים, לַּמָקֹום ַאחֵר

אֲבָל אִם , ּכָל זֶה ּכְׁשֶּלֹא ָאמַר ּבִלְׁשֹון נֶדֶר אֶּלָא אִם ּכֵן יַעֲׂשֶה הַּתָרַת נְדָרִים, ַאחֵר
רַת נְדָרִים ּכְדֵי הּוא נָדַר לָתֵת אֶת הַצְּדָקָה לְאֹותֹו עָנִי אֵין לַעֲׂשֹות לְכַּתְחִּלָה הַָּת

  .לְהַעֲבִיר אֶת הַּצְדָקָה לְמֹוסָד ַאחֵר
  

עָלָיו , מִי ּׁשֶּנָדַר ׁשֶּיִּתֵן צְדָקָה לְסּוג מְסֻּיָם ׁשֶל צְדָקָה ּבְלִי לְפָרֵׁש לְאֵיזֶה מָקֹום
זֹו ׁשֶָאמַר לָתֵת אֶת ּכַסְּפֵי הַּצְדָקָה ׁשֶהִבְטִיחַ לְכָל מָקֹום ׁשֶּיֵׁש ּבֹו מַּטָרָה ּדֹומָה ְל

. אֲבָל ָאסּור לֹו לְׁשַּנֹות וְלָתֵת לְמָקֹום ׁשֶיֵׁש ּבֹו מַּטְרַת צְדָקָה ּׁשֹונָה, ּבַהַתְחָלָה
מֻּתָר לֹו לָתֵת לְכָל ּתַלְמּוד ּתֹורָה , ּתְרּומָה לְתַלְמּוד ּתֹורָה לְמָׁשָל מִי ׁשֶהִתְחַּיֵב לָתֵת

  .וְכַּדֹומֶה לְדָבָר ַאחֵר ּכְמֹו עֲנִּיִים סֶףאֲבָל אֵין לָתֵת אֶת הֶַּכ, ׁשֶהּוא רֹוצֶה
  

הֲרֵי הַּנֹודֵר ּפָטּור , וְאֹותֹו מֹוסָד נִסְגַר, ָאדָם ׁשֶּנָדַר לָתֵת צְדָקָה לְמֹוסָד מְסֻּיָם
 אֲבָל אִם ּכַּוָנָתֹו הָיְתָה לָתֵת לְסּוג מֹוסָד ּכָזֶה וְלָאו .מִּנִדְרֹו וְלֹא צָרִיךְ לָתֵת ּכְלָל

הֲרֵי ׁשֶעָלָיו לָתֵת אֶת הַּתְרּומָה לְמֹוסָד ּדֹומֶה לָזֶה , קָא לְאֹותֹו מֹוסָד ׁשֶּנִסְגַרדְָו
  .ׁשֶּנִסְגַר
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ּבְכָל ּבַיִת ּבְיִׂשְרָאֵל יֵׁש קֻּפֹות צְדָקָה ׁשֶל קְרָנֹות לְעֲנִּיִים אֹו מֹוסְדֹות ּתֹורָה 
ּבַעֲלֵי הַּקֻּפָה ּבָאִים לָקַחַת אֶת קֻּפָת ׁשֶּמַּנִיחִים ּבָהֶם מַטְּבְעֹות עַד ֶׁש, וְכַדֹומֶה
הַּמֹוסָד ּבַעַל הַּקֻּפָה זָכָה , יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּבָרֶגַע ׁשֶהַּמַטְּבְעֹות הָכְנְסּו לַּקֻּפָה. הַּצְדָקָה

 וְָאסּור לָקַחַת, ּבְמַטְּבְעֹות וְהֵם ׁשַּיָכּות רַק לְמֹוסָד ׁשֶקֻּפָת הַּצְדָקָה ׁשַּיֶכֶת לֹו
 .ּומַּתִירִים וְרַּבִים מֵהַּפֹוסְקִים חֹולְקִים עַל זֶה. מִּמַטְּבְעֹות אֵּלּו וְלָתֵת לְמֹוסָד ַאחֵר

ׁשֶהַּכֶסֶף , אֲבָל ּכְדֵי לְצֵאת מִּכָל חֲׁשַׁש רָאּוי לְהַתְנֹות ּכְׁשֶּמַכְנִיסִים קֻּפַת צְדָקָה לַּבָיִת
וְָאז לְכָל הַּדֵעֹות מֻּתָר לָתֵת אֶת , ךְ לְבַעֲלֵי הַּקֻּפָה לֹא יִהְיֶה ּׁשַָיהּבַּקָֻּפ ׁשֶּיָׂשִימּו

  .הַּכֶסֶף לְמֹוסָד ַאחֵר
  

מִן הָרָאּוי , וְכֵן אִם הַּגַּבָאִים ּבַעֲלֵי הַּקֻּפָה לֹא ּבָאִים לֶאֱסֹוף אֶת הַּקֻּפָה זְמַן רַב
אֹו , חַ צְדָקָה ּבְקֻּפָה זֹואֲבָל מִּכָאן ּולְהַּבָא לֹא לְהָנִי, לִׁשְלֹחַ לָהֶם אֶת הַּכָסֶף

וְאִם לֹא מֹוצְאִים אֶת . לְהַתְנֹות ׁשֶהַּכֶסֶף לֹא יִהְיֶה ּׁשַיָךְ לְמֹוסָד ׁשֶרָׁשּום עַל הַּקֻּפָה
  .ּבַעֲלֵי קֻּפַת הַּצְדָקָה אֶפְׁשָר לְהַעֲבִיר אֶת הַּכֶסֶף לְמֹוסָד ַאחֵר עִם אֹותָּה מַּטָרָה

  
י צְדָקָה לְמַּטָרָה מְסֻּיֶמֶת יָכֹול לְׁשַּנֹות ּולְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבַּכֶסֶף עָנִי ׁשֶּקִּבֵל ּכַסְֵּפ
 מֻּתָר לָעָנִי םהַּפּורִיג ּבְחַ לָכֵן ּכְׁשֶּנֹותְנִים לְעָנִי מַּתְנֹות לָאֶבְיֹונִים. לְמַּטָרָה ַאחֶרֶת

 וְיֵׁש מִי ,וְקָא לִסְעּודַת ּפּורִיםוְלָאו ָד, לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכֶסֶף זֶה לִצְרָכִים אֲחֵרִים ׁשֶיֵׁש לֹו
, א ּׁשֶּתַלְמִיד חֲכַם ׁשֶּתֹומְכִים ּבֹו ּכְדֵי ׁשֶּיּוכַל לַעֲסֹוק ּבַּתֹורָה"וְכָתַב הַחִיָד. ׁשֶאֹוסֵר

וְלָכֵן ַאל לֹו לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבַּכֶסֶף לְדָבָר ׁשֶּלֹא הָיָה , ָאסּור לֹו לְׁשַּנֹות מִּדַעַת הַּנֹותֵן
ּכֵיוָן ׁשֶּכָוָנַת הַעָׁשִיר הָיְתָה לִתְמֹוךְ ּבַתַלְמִיד , ה אִם הַעָׁשִיר לֹא הָיָה ּתֹומֵךְ ּבֹוקֹוֶנ

   .חֲכַם לִדְבָרִים רְגִילִים ׁשֶהּוא צָרִיךְ וְלֹא לִדְבָרִים אֲחֵרִים
  

לְדַעַת , ֹותאִם יֵׁש לֹו ּגַם חֹוב, ָאדָם נִצְרָךְ ׁשֶּתָרְמּו לֹו צְדָקָה לְצֹורֵךְ מִחְיָתֹו
 ָאסּור לְבַעֲלֵי הַחֹובֹות לָקַחַת מֵהַעָנִי אֶת הַּכֶסֶף ׁשֶהּוא קִּבֵל ּכְדֵי )יב, רנג (עַ"הַּׁשּו

ׁשֶיֵׁש לְהָנִיחַ , אֶּלָא אִם ּכֵן יָדּועַ לַתֹורְמִים ׁשֶהּוא ּבַעַל חֹוב, לִפְרֹועַ אֶת חֹובֹותָיו
וְיֵׁש חֹולְקִים ּומַּתִירִים לְבַעֲלֵי . אֶת חֹובֹותָיו ּבְכֶסֶף זֶהׁשֶהֵם הִתְּכָוְנּו ׁשֶּיּוכַל לִפְרֹועַ 

וְלָכֵן אִם ּבַעֲלֵי הַחֹובֹות , חֹובֹות לִגְּבֹות ּגַם מִּכֶסֶף ׁשֶָאסְפּו לְצֹורֵךְ מִחְיָתֹו ׁשֶל הַעָנִי
  .ּכְבָר ּגָבּו אֶת חֹובָם מֵהַעָנִי לֹא מֹוצִיאִים מֵהֶם אֶת מַה ׁשֶהֵם קִּבְלּו
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ָאפִילּו אִם , אִם ָאסְפּו ּכַסְּפֵי צְדָקָה לְָאדָם נִצְרָךְ לְצֹורֵךְ מִחְיָתֹו וְלִׁשְָאר צְרָכָיו
ּכֵיוָן ׁשֶּכְׁשֶאֹוסְפִים צְדָקָה לְמִחְיָת , הּוא נִפְטַר יִּתְנּו אֶת הַּכֶסֶף ׁשֶָאסְפּו לִבְנֵי בֵיתֹו

יוָן ּובְנֵי ּבֵיתֹו עֲדַיִן קַּיָמִים הֵם זָכּו ּבְכַסְּפֵי ּומִֵּכ, זֶה ּכֹולֵל אֶת ּבְנֵי בֵיתֹו, הַעָנִי
  .הַּצְדָקָה

  
 ּולְבַּסֹוף, טִּפּול רְפּואִי לְמָׁשָל לְצֹורְֵך, אֲבָל אִם ָאסְפּו לְצֹורֵךְ מְסֻּיָם ּבִלְבַד

טַר אֹו אֹו ׁשֶהַחֹולֶה נְִפ, וְלֹא הָיָה צֹורֵךְ לַעֲׂשֹות אֶת הַּטִיּפּולא הִבְרִיה הַחֹוֶל
, הַעָנִי לֹא קָנָה אֶת הַּכֶסֶף ׁשֶָאסְפּו, ּׁשֶהִתְּגַּלָה ׁשֶיֵׁש לֹו אֶת הַּכֶסֶף וְהּוא לֹא נִצְרְָך

וְאִם הַּגַּבָאִים לֹא מַּכִירִים אֶת הַּתֹורְמִים יִּתְנּו . וְצָרִיךְ לְהַחְזִיר אֶת הַּכֶסֶף לַתֹורְמִים
. וְלֹא לִצְרָכִים אֲחֵרִים, אֹותֹו צֹורֵךְ ׁשֶָאסְפּו לָרִאׁשֹוןאֶת הַּכֶסֶף לְעֲנִּיִים אֲחֵרִים ְל

ּכָתּוב , אֲבָל אִם הַּטִיּפּול הָרְפּואִי נַעֲׂשָה אֶּלָא ׁשֶהִתְּבָרֵר ׁשֶָאסְפּו יֹותֵר מִּדַאי ּכֶסֶף
לְיֹורְׁשָיו ּכֵיוָן ׁשֶהֵם וְלָכֵן הַּכֹל הֹולֵךְ ּלֶעָנִי ּו, "מֹותָר הַעָנִי לָעָנִי"י יְרּוׁשַלְִמד ּבְתַלְמּו

  .םעֲבּוָרה קָנּו אֶת הַּכֶסֶף ּבַבּוׁשָה ׁשֶהָיְתָה לָהֶם ּבְכָךְ ׁשֶָאסְפּו צְדָָק
  

לֹא צָרִיךְ לְהַחְזִיר אֶת , וְהַּׁשִידּוךְ הִתְּבַּטֵל, אִם ָאסְפּו צְדָקָה לְהַכְנָסַת ּכָלָה
אֶּלָא יִׁשְמְרּו אֶת הַּכֶסֶף עַד ׁשֶהַּכַּלָה , ּלָהוְגַם לֹא יִּתְנּו לַַּכ, הַּצְדָקָה לַתֹורְמִים
  .ּתִׁשָּתָדֵךְ ׁשּוב

  

  הּהַצְָדָקת ִּממִצְַום ּהַפְטוּרִי

וְָאפִילּו עָנִי הַּמְחַּזֵר עַל הַּפְתָחִים ׁשֶּפָטּור , ּכָל ָאדָם מִּיִׂשְרָאֵל חֳיָב לָתֵת צְדָקָה
הּוא חַּיָב לָתֵת צְדָקָה לְכָל הַּפָחֹות ׁשְלִיׁשִית מִּכָל מָקֹום ּגַם , מִּמַעֲׂשֵר ּכְסָפִים
, מְרֻּבָה ׁשֶל הַעָׁשִירנה ּומַּתָנָה מּועֶטֶת ׁשֶל הַעָנִי נֶחְׁשֶבֶת ּכְמֹו מַָּת. הַּׁשֶקֶל ּבְׁשָנָה
  .ם אֶחָד הַּמַרְּבֶה וְאֶחָד הַּמַמְעִיט ּובִלְבַד ׁשֶּיְכַּוֵן לִּבֹו לַּׁשָמִַי:וְעַל זֶה נֶאֱמַר

  
וְלָכֵן . םׁשֹונִים ל ׁשֶיֵׁש ּכָאֵּלּו ּׁשֶאֵין לְקַּבֵל מֵהֶם צְדָקָה מִּטְעָמִי"ָאמְנָם ָאמְרּו חֲַז

עַ ּׁשֶאֵין לְקַּבֵל צְדָקָה מִילָדִים לִפְנֵי ּגִיל מִצְוֹות הַּסְמּוכִים עַל ׁשֻלְחַן "ּכָתּוב ּבָׁשּו
וְרַק ּדָבָר מּועָט מֻּתָר לְקַּבֵל מֵהֶם , ינֹו ׁשֶּלָהֶםּכֵיוָן ׁשֶּמַה ׁשֶהֵם נֹותְנִים ֵא, אֲבִיהֶם

  .ּכֵיוָן ׁשֶיֵׁש לָהֶם רְׁשּות לְכְָך
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מִּכָל מָקֹום אִּׁשָה נְׂשּוָאה , ַאף עַל ּפִי ׁשֶאִּׁשָה חַיֶבֶת ּבְמִצְוַת צְדָקָה ּכְמֹו הָאִיׁש
ּכֵיוָן ׁשֶעַל ּפִי , ת נֶגֶד רְצֹון ּבַעְלָּהאֵינָּה יְכֹולָה לָתֵת צְדָקָה אֹו לִתְרֹום לְבֵית הַּכְנֶֶס

, ל ּׁשֶאֵין מְקַּבְלִים צְדָקָה מִּנָׁשִים"לָכֵן ָאמְרּו חֲַז. ּדִין מָמֹון הָאִּׁשָה ּׁשַיָךְ לְבַעֲלָּה
בָל  אֲ.ּכֵיוָן ׁשֶּבְדָבָר מּועָט סֹומְכִים ׁשֶהַּבַעַל מַסְּכִים ׁשֶאִׁשְּתֹו ּתִּתֵן, אֶּלָא ּדָבָר מּועָט

הִיא ת זֹאל וְאִם ּבְָכ. אִם הַּבַעַל מֹוחֶה ּבָּה ּגַם ּבְדָבָר מּועָט ָאסּור לָּה לָתֵת צְדָקָה
וְיֵׁש לָדַעַת ׁשֶהַּבַעַל צָרִיךְ לְהַרְׁשֹות לְאִׁשְּתֹו לָתֵת . נָתְנָה הַּמְקַּבֵל צָרִיךְ לְהַחְזִיר

ּכִי ' :וְעַל זֶה נֶאֱמַר, וָה נֶחְׁשֶבֶת ּגַם לֹו ּובִגְלָלֹוּוכְׁשֶאִׁשְּתֹו נֹותֶנֶת צְדָקָה הַּמְִצ, צְדָקָה
ּובִפְרָט ּכְׁשֶהָאִּׁשָה רֹוצָה לָתֵת צְדָקָה ּבִזְמַּנִים . 'אֱלֹקֶיָך' הּבִגְלַל הַּדָבָר הַּזֶה יְבָרֶכְךָ 

  .אֹו לְלֵידָה קַּלָה, ּבִזְמַן עִּבּורָּה, ׁשֶהִיא זְקּוקָה לִבְרָכָה וִיׁשּועָה ּכְמֹו ּבִזְמַן מַחֲלָה
  

וְאִם הַּמְקַּבֵל לֹא . הַגְּדָרַת ּדָבָר מּועָט ּתָלּוי ּומִׁשְּתַּנֶה מֵָאדָם לְָאדָם לְפִי עֹוׁשְרֹו
מֻּתָר לְקַּבֵל מִּמֶּנָה רַק סְכּום ּכָזֶה ׁשֶאֵצֶל רֹוב ּבְנֵי , יֹודֵעַ אֶת ּגֹודֶל עֹוׁשְרֹו ׁשֶל הַּבַעַל

וְאִּׁשָה ׁשֶּנֹותֶנֶת מַּתָנָה מְרֻּבָה וְאֹומֶרֶת ׁשֶּבַעֲלָּה . וְלֹא יֹותֵר, בָר מּועָטָאדָם נֶחְׁשָב לְָד
  .וְלֹא צָרִיךְ לַחֲׁשֹׁש ׁשֶּמָא הִיא לֹא ּדֹובֶרֶת אֱמֶת, מֻּתָר לְקַּבֵל מִּמֶּנָה, הִסְּכִים

  
הּול ּכַסְּפֵי י ַאחְרָאִית עַל ִנּדְהָיְנּו ׁשֶהִיא, אִּׁשָה הַּנֹוׂשֵאת וְנֹותֶנֶת ּבְתֹוךְ הַּבַיִת

וְאִם הִיא . ּובִתְנַאי ׁשֶּבַעֲלָּה לֹא מֹוחֶה ּבָּה, יְכֹולָה לָתֵת ָאפִילּו סְכּום מְרֻּבֶה, הַּבַיִת
מִּכָל , ַאף עַל ּפִי ׁשֶּגַם לָּה ָאסּור לָתֵת אִם ּבַעְלָּה מִתְנַּגֵד, הַּמְפַרְנֶסֶת ׁשֶל הַּבַיִת
וְכֵן אִּׁשָה ׁשֶיֵׁש לָּה נְכָסִים ׁשֶאֵינָם . נָתְנָה הַּמְקַּבֵל לֹא צָרִיךְ לְהַחְזִירמָקֹום אִם הִיא 
לְכַּתְחִּלָה , ּכְגֹון ׁשֶּקִּבְלָה יְרּוׁשָה מִּמִׁשְּפַחְּתָּה אֹו מָצְָאה מְצִיָאה, יְדּועִים לְבַעְלָּה

אֲבָל ּבְדִיעֲבַד אִם הִיא נָתְנָה ,  ּבַעְלָּהאֵין לָּה לָתֵת מִּכְסָפִים אֵּלּו לִצְדָקָה לְלֹא רְׁשּות
  .ּמָתְנָתָּה קָיֶמֶת וְהַּמְקַּבֵל לֹא צָרִיךְ לְהַחְזִיר לַּבַעַל אֶת מַה ׁשֶהּוא ּקִיּבֵל

  
ּבַעְלָּה חֳיָב לְׁשַּלֵם , וְַאחַר ּכָךְ נִּׂשֵאת, אִּׁשָה ׁשֶּנָדְרָה לָתֵת צְדָקָה ּכְׁשֶהָיְתָה ּפְנּויָה

ּבַעְלָּה לֹא חֳיָב לְׁשַּלֵם אֶת , ןאֲבָל אִם הִיא נָדְרָה לְַאחַר הַּנִּׂשּואִי. ת הַּנֶדֶרלָּה ֶא
וְאִּׁשָה ׁשֶּנָדְרָה לָתֵת צְדָקָה ּכְכַּפָרָה עַל עֲבֵירָה ׁשֶעָׂשְתָה ּכְמֹו חִּלּול ׁשַּבָת . נִדְרָּה

 ּכְמֹו ּכָל הֹוצָאֹות הַּבַיִת ׁשֶהָאִּׁשָה מֹוצִיָאה ּבְׁשֹוגֵג הַּבַעַל צָרִיךְ לְקַּיֵם אֶת נִדְרָּה וְזֶהּו
  .ׁשֶהַּבַעַל חֳיָב ּבָהֶם
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וְדָרְׁשּו . 'המִּׁשּום חִיּלּול , עַ ׁשֶָאסּור לָקַחַת צְדָקָה מִּגֹוי ּבְפַרְהֶסְיָא"ּכָתּוב ּבָׁשּו
 ׁשֶּכַאֲׁשֶר ּתִכְלֶה וְתִּׁשָבֶר 'ּבִיבֹׁש קְצִירָּה ּתִּׁשָבַרְנָה'): יא ,ישעיהו כז( ל עַל הַּפָסּוק"חֲַז

ם וַּתִיבַׁש לַחְלּוחִית מַעֲׂשֵה הַּצְדָקָה ׁשֶּלָהֶם ָאז זְכּותָם ּתִּגָמֵר וְהֵם יזְכּות הַּגֹוִי
אֶּלָא אִם ּכֵן יֵׁש , ּומִּטַעַם זֶה אֵין לְהָנִיחַ קֻּפֹות צְדָקָה ּבַחֲנּויֹות ׁשֶל ּגֹויִים. יִּׁשָבְרּו
ּומִּכָל מָקֹום ּבְצִנְעָא מֻּתָר לִיּטֹול מֵהֶם צְדָקָה . הַּנֹותְנִים ׁשָם הֵם יְהּודִיםלְהָנִיחַ ֶׁש

, וְכֵן עָנִי ׁשֶּזָקּוק מְאֹוד וְאֵין לֹו ּכְדֵי ּפַרְנָסָתֹו מִיהּודִים', הּכֵיוָן ּׁשֶאֵין ּבְזֶה חִיּלּול 
  .יָכֹול לָקַחַת צְדָקָה מִּגֹוי

  
דָקָה מִּגֹוי מִּכָל מָקֹום מֻּתָר לְתַלְמִיד חֲכַם לְהִתְּפַּלֵל עֲבּור ּגֹוי ַאף ּׁשֶאֵין לָקַחַת ְצ
ּכֵיוָן ׁשֶהַּגֹוי נֹותֵן  וְאֵין ּבָזֶה אִּסּור. ּולְקַּבֵל ּתַׁשְלּום עַל הַּתְפִּלָה, ׁשֶּיֵרָפֵא מִּמַחֲלָתֹו

יר לָקַחַת מֵּגֹוי חָסּות עַל עִנְיְנֵי וְכֵן יֵׁש מִי ׁשֶּמִַּת. אֶת הַּכֶסֶף לְטֹובַת עַצְמֹו ּבִלְבַד
ּכְמֹו כֵן מֻּתָר . צְדָקָה וְהַחְזָקָת ּתֹורָה ּכֵיוָן ׁשֶהֵם עֹוׂשִים ּכֵן ּבִׁשְבִיל הַּפִרְסֹומֶת ּבִלְבַד

,  לֹוּכֵיוָן ׁשֶהֵם נֹותְנִים לְכָל מִי ׁשֶּמַּגִיַע, צְּבָאֹות יְלָדִים וְכַּדֹומֶהילָקַחַת מֵהֶם ּכַסְּפֵי ִק
וְכֵן מֻּתָר לָקַחַת מִּגֹוי ּתְרּומָה לְבֵית הַּכְנֶסֶת ּכְמֹו ׁשֶּמֻּתָר . וְלָאו ּדַוְקָא לִיהּודִים

לָקַחַת מֵהֶם קָרְּבָנֹות לְבֵית הַּמִקְּדָׁש וְכָל הַּקְפֵדָא הִיא לֹא לָקַחַת מֵהֶם צְדָקָה 
  .לַעֲנִּיִים

  
ת צְדָקָה מִּמְחַּלֵל ׁשַּבָת אֹו מִּמִי ׁשֶעֹובֵר עַל ׁשְָאר לְדַעַת ּכַּמָה ּפֹוסְקִים אֵין לָקַַח

אֲבָל מֵעֹובֵר עֲבֵרֹות לְתֵָאבֹון וְכֵן מֵחַלְלֵי ׁשַּבָת . וְיֵׁש מַּתִירִים, עֲבֵרֹות לְהַכְעִיס
ים מִּגְדֹולֵי וְעִם ּכָל זֶה רִַּב, מֻּתָר לָקַחַת צְדָקָה, ּבְפַרְהֶסְיָא ּבִזְמַּנֵינּו ׁשֶאֵינָם לְהַכְעִיס

ּכְדֵי לִׁשְמֹור אֶת הַּמֹוסָד , יִׂשְרָאֵל הִקְּפִידּו ׁשֶּלֹא לָקַחַת מֵהֶם לְמֹוסָדֹות ּתֹורָה
  .ׁשֶּלָהֶם ּבְיֶתֶר קְדֻּׁשָה

  
ּדְהָיְנּו יֹותֵר מִּמַעֲׂשֵר , ָאסּור לְבַּקֵׁש צְדָקָה מִּמִי ׁשֶּנֹותֵן יֹותֵר מֵהָרָאּוי לֹו לָתֵת

ּובְוַּדַאי ׁשֶָאסּור לִלְחֹוץ אֹותֹו , ּׁשֶּיִּתָכֵן ׁשֶהּוא נֹותֵן רַק ּבִגְלַל הַּבּוׁשָהן  ּכֵיָו,וְחֹומֶׁש
 ,ירמיהו ל( ׁשֶּנֶאֱמַר, ה עָתִיד לְהִּפָרַע מִּמֶּנּו"וְעַל הָעֹוׂשֶה ּכֵן ּכָתּוב ׁשֶהַּקָָּב, לָתֵת צְדָקָה

, אי צְדָקָה ׁשֶּלֹוחֵץ אֶת מִי ׁשֶּנֹותֵן מֵחֲמַת הַּבּוׁשָהוְגַַּב. 'ּופָקַדְּתִי עַל ּכָל לֹחֲצָיו'): כ
וְהַּנִזְהָר ּבָזֶה ׂשְכָרֹו , הּוא ּבִכְלָל ּפַרְנָס הַּמֵטִיל אֵימָה עַל הַּצִּבּור ׁשֶּלֹא לְׁשֵם ׁשָמַיִם

  . 'עֶדּומַצְּדִיקֵי הָרַּבִים ּכַּכֹוכָבִים לְעֹולָם ָו ':)ג ,דניאל יב( וְעָלָיו נֶאֱמַר, רַב
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  ּצוַּרת הַנְתִינָה

ּבִכְלָל מַעֲלַת הַּצְדָקָה הִיא לָתֵת לְעָנִי צְדָקָה ּבְצּורָה ׁשֶהּוא לֹא יִתְּבַּיֵׁש ּבְקַּבָלַת 
הַּכְלָל . ם ׁשֶיֵׁש ׁשְמֹונֶה מַעֲלֹות ּבִצְדָקָה זֹו לְמַעְלָה מִּזֹו"לָכֵן ּכָתַב הָרַמְָּב, הַּצְדָקָה

ּנֹותֵן טֹורֵחַ יֹותֵר ׁשֶהַעָנִי לֹא יִתְּבַּיֵׁש ּבְקַּבָלַת הַּצְדָקָה זְכּותֹו ּגְדֹולָה הּוא ׁשֶּכְכָל ׁשֶַה
  . יֹותֵר
  

לְָאדָם ׁשֶּמַּצָבֹו הֹולֵךְ ּומִתְּדַרְּדֵר ּבַּדֶרֶךְ ה הַּצְדָָקת  לָתֵת ֶא:הַּמַעֲלָה הָרִאׁשֹונָה
ּכֵיוָן ׁשֶּבְדֶרֶךְ זֹו הַּמְקַּבֵל , ּפַחְּתִית וְכַדֹומֶה לְמָׁשָל לָתֵת לֹו לִכְבֹוד ׂשִמְחָה מְִׁש,מַּתָנָה

וְכֵן מָעֲלָה ּגְדֹולָה מְאֹוד הִיא לִמְצֹוא לֶעָנִי עֲבֹודָה . לֹא מִתְּבַּיֵׁש לְקַּבֵל מַּתָנָה
לָקַחַת אֹותֹו אֹו ָאפִילּו , ּבַּדֶרֶךְ ּכָבֹוד, ּכְדֵי ׁשֶּיּוכַל ּלְהִתְּפַרְנֵס מִּמֶּנָה, הַּמַתְאִימָה לֹו
אֹו לַעֲׂשֹות אִּתֹו ׁשּוּתָפּות ּכְדֵי ׁשֶּיִתְּפַרְנֵס ּבְכָבֹוד מִּיְגִיעַ ּכַּפָיו וְלֹא יִפְׁשֹוט , לַעֲבֹודָה
  .יָד לַאֲחֵרִים

  
. ּיּוכַל לְׁשַּקֵם אֶת עַצְמֹוא לָתֵת לַּנִצְרָךְ הַלְוָָאה ּכְדֵי ׁשֶהּוד מַעֲלָה ּגְדֹולָה מְֹא

וְלֹא מִּכְסָפִים ׁשֶהֻפְרְׁשּו ,  מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵרתלָתֵ  ּכַסְּפֵי הַהַלְוָָאה יֵׁשָאמְנָם אֶת
, ּכֵיוָן ׁשֶּכַאֲׁשֶר מַפְרִיׁשִים ּכֶסֶף לִצְדָקָה הַּכָוָנָה הִיא לְמַּתָנָה ּגְמּורָה לַעֲנִּיִים, לִצְדָקָה

ָאמְנָם לְעָנִי ׁשֶּכְבָר נִצְרָךְ . רָה אֶת ּכַסְּפֹווְאִילּו ּבְהַלְוָָאה הַּמַלְוֶה עָתִיד לְקַּבֵל ּבַחֲָז
ּכֵיוָן , מֵאֲׁשֶר לָתֵת הַלְוָָאהר עָדִיף לָתֵת צְדָקָה יֹוֵת, לַּבְרִּיֹות וְהִתְרַּגֵל לְקַּבֵל צְדָקָה

  .ׁשֶּלֶעָנִי ּכָזֶה ּכְבָר אֵין ּכָל ּכָךְ ּבּוׁשָה ּבְקַּבָלַת הַּצְדָקָה
  

ּדְהָיְנּו ׁשֶהַּנֹותֵן לֹא יֹודֵעַ לְמִי הּוא נֹותֵן , "מַּתַן ּבְסֵתֶר" מַעֲלַת :ההַּמַעֲלָה הַּׁשְנִָּי
ּובִכְלָל . ּבְאֹפֶן זֶה אֵין לָעָנִי ּכָל ּבּוׁשָה, וְגַם הַּמְקַּבֵל לֹא יֹודֵעַ מִּמִי הּוא מְקַּבֵל

ּגַּבָאִים הֵם אֵּלּו ׁשֶּנֹותְנִים מַעֲלָה זֹו הִיא ּכַאֲׁשֶר נֹותְנִים צְדָקָה לְגַּבָאֵי צְדָקָה וְַה
וְכֵן עָנִי . ּכֵיוָן ׁשֶּבְאֹפֶן זֶה הַּנֹותֵן וְהַּמְקַּבֵל אֵינָם יֹודְעִים מִי נָתַן ּומִי קִיּבֵל, לָעֲנִּיִים

יוָן ּכֵ, מִצְוָה לִקְנֹות מִּמֶּנּו סְחֹורָה ּבְיֹוקֶר וְלִמְּכֹור לֹו ּבְזֹול, ׁשֶיֵׁש לֹו מִסְחָר מְסּויָם
עַל צְדָקָה זֹו . ׁשֶּבְכָךְ הַעָנִי לֹא רֹואֶה ּכָל ּבּוׁשָה לְקַּבֵל אֶת ּתְמּורַת הַּסְחֹורָה

ּובִזְכּותָּה הַּנֹותֵן ּיִזְּכֶה , ּכָתּוב ׁשֶהִיא מַּצִילָה מִּמִיתָה מְׁשֻּנָה, 'מַּתַן ּבְסֵתֶר'הַּנִקְרֵאת 
  .לִרְאֹות אֶת ּפְנֵי הַּׁשְכִינָה
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אֲבָל הַעָנִי לֹא יֹודֵעַ מִּמִי ,  ּכַאֲׁשֶר הַּנֹותֵן יֹודֵעַ לְמִי הּוא נָתַן:ה הַּׁשְלִיׁשִיתהַּמַעֲָל
הַּמַעֲלָה ּבָזֶה ׁשֶהַעָנִי לֹא מִתְּבַּיֵׁש מֵהַּנֹותֵן ּכִי הּוא לֹא יֹודֵעַ מִי ׁשָלַח לֹו . הּוא מְקַּבֵל
וְאִם .  לְמִי הּוא נָתַן אֹו ׁשָלַח אֶת הַּצְדָקָהַאף עַל ּפִי ׁשֶהַּנֹותֵן יֹודֵַע, אֶת הַּצְדָקָה

וְהַעָנִי ּדֹורֵׁש מֵהַּׁשָלִיחַ לְגַּלֹות לֹו מִי נָתַן אֶת , הַּנֹותֵן ׁשָלַח לָעָנִי עַל יְדֵי ׁשָלִיַח
תְּבַּיֵׁש ּכְדֵי ׁשֶהַעָנִי לֹא ִי, מֻּתָר לַּׁשָלִיחַ לְׁשַּנֹות וְלֹומַר ׁשֶהּוא עַצְמֹו נָתַן, הַּצְדָקָה
  .וְזֶה ּבִכְלָל הַהֶּתֵר לְׁשַּנֹות מִּפְנֵי ּדַרְכֵי ׁשָלֹום, מֵהַּנֹותֵן

  
אֲבָל הַּנֹותֵן לֹא יֹודֵעַ לְמִי , ׁשֶהַעָנִי יֹודֵעַ מִּמִי הּוא מְקַּבֵל: הַּמַעֲלָה הָרְבִיעִית

אֲבָל הַּבּוׁשָה ,  מֵהַּנֹותֵןהַחִּסָרֹון ּבְמִקְרֶה זֶה ׁשֶּיֵׁש לָעָנִי קְצָת ּבּוׁשָה. הּוא נָתַן
  . ׁשֶהַּנֹותֵן לֹא יֹודֵעַ מִּמִי הּוא קִּבֵל אֶת הַּצְדָקָה- מּועֶטֶת יַחֲסִית ּכֵיוָן ׁשֶהּוא יֹודֵַע

  
, נָתַן וְגַם הַּמְקַּבֵל יֹודֵעַ מִּמִי קִיּבֵלא  הַּנֹותֵן יֹודֵעַ לְמִי הּו:הַּמַעֲלָה הַחֲמִיׁשִית

ּכַּפָּה ּפָרְׂשָה  ':)כ ,משלי לא( ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב, תֵן לָעָנִי לִפְנֵי ׁשֶהַעָנִי ּבִּקֵׁשאֲבָל הַּנֹותֵן נֹו
 הִקְּדִימָה לָתֵת לִפְנֵי ׁשֶהַעָנִי 'אֵׁשֶת חָיִל'ּדְהָיְנּו ׁשֶַה 'לֶעָנִי וְיָדֶיהָ ׁשִּלְחָה לָאֶבְיֹון

אֹוסְפִים צְדָקָה ׁשָעֹות רַּבֹות ׁשֶּזְקּוקִים ּובִכְלָל זֶה מַה ׁשֶּמָצּוי ּבַעֲנִּיִים ֶׁש. ּבִּקֵׁש
ה נֹותֵן "ׁשֶּגַם הַּקָָּב, מִּדָה ּכְנֶגֶד מִּדָה, ּוׂשְכַר הָעֹוׂשֶה ּכֵן. לִׁשְתִּיָה לְהַחֲיֹות אֶת נַפְׁשָם

ּנֹותֵן ה זָן וְחַן אֶת ַה"וְעֹוד ּכָתּוב ּבָגְמָרָא ׁשֶּבִזְכּות זֶה הַּקָָּב. לֹו קֹודֵם ׁשֶּיְבַּקֵׁש
לָכֵן ּכַאֲׁשֶר הָעֲנִּיִים מִסְּתֹובְבִים לְבַּקֵׁש צְדָקָה .  וְקֹוׁשֵר לֹו ּכֶתֶר לְעֹולָם הַּבָא

  .לְעַצְמָם יֵׁש מָעֲלָה לָקּום וְלָתֵת לָהֶם לִפְנֵי ׁשֶהֵם יִּגָׁשּו לְבַּקֵׁש
  

ּנֹותֵן נֹותֵן לֹו סְכּום הָגּון ּדֵי וְהַ, ּכַאֲׁשֶר הֶעָנִי מְבַּקֵׁש צְדָקָה: הַּמַעֲלָה הַּׁשִּׁשִית
  .מַחְסֹרֹו ׁשֶל הַעָנִי

  
אֲבָל הּוא נֹותֵן , וְהַּנֹותֵן לֹא נֹותֵן ּדֵי מַחְסֹרֹו,  ׁשֶהֶעָנִי מְבַּקֵׁש:הַּמַעֲלָה הַּׁשְבִיעִית
 ,במדבר ו( וקם ּבֹו הַּפָסוְהַּנֹותֵן לְעָנִי ּבְסֵבֶר ּפָנִים יְפֹות זֹוכֶה ׁשֶּיִתְקֵַּי. ּבְסֵבֶר ּפָנִים יָפֹות

וְגַם מִי . 'ּפָנָיו אֵלֶיךָ וְיָׂשֵם לְךָ ׁשָלֹום' יִּׂשָא ה', וְכֵן 'ּפָנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻּנֶָּך' יָאֵר ה':)כה
ּׁשֶאֵין לֹו מַה לָתֵת לְעָנִי יִׁשְּתַּדֵל לְפַּיֵס אֹותֹו ּבִדְבָרִים וְיַרְאֶה לָעָנִי ׁשֶהּוא מִצְטַעֵר 

  . וְׁשֶאֵין לֹו מַה לָתֵת לֹוּבְצַעֲרֹו
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כ

  
וְָאפִילּו אִם הּוא לֹא , ׁשֶּנֹותֵן לָעָנִי ּבְעֶצֶב,  הַּפְחּותָה ּבְיֹותֵר:הַּמַעֲלָה הַּׁשְמִינִית
וְיֹותֵר ּגָרּועַ מִּזֶה אִם הּוא נֹותֵן לָעָנִי צְדָקָה אֲבָל מַרְאֶה לֹו . מַרְאֶה לָעָנִי אֶת עֶצְבֹונֹו

  . ּובִנְתִינָה ּכָזֹו הַּנֹותֵן הִפְסִיד אֶת זְכּות הַּצְדָקָה, ּבְצַעַרׁשֶהּוא נֹותֵן 
  

ּפְִרסוּם מַעֲשֵה הַצְָדקָה ׂ ּ  

ׂשְכָרֹו קָטָן וְנִקְרָא , הַּנֹותֵן צְדָקָה ּכְדֵי לַעֲׂשֹות לֹו ׁשֵם ּומִתְּפָאֵר ּבְמַעֲׂשֵה הַּצְדָקָה
 אֵין לִמְנֹועַ מִּמֶּנּו לָתֵת צְדָקָה ּכֵיוָן ׁשֶּסֹוף סֹוף אֲבָל, חֹוטֵא ּבִגְלַל הַּגָָאוָה ׁשֶּבַּדָבָר

  .הָעֲנִּיִים נֶהֱנִים מִּמֶּנּו
  

מִּכָל מָקֹום הַּמַקְּדִיׁש , ַאף עַל ּפִי ׁשֶָאסּור לְָאדָם לְהִתְּפָאֵר ּבִצְדָקָה ׁשֶהּוא נֹותֵן
ּכֵיוָן , ת ׁשְמֹו עַל הַחֵפֶץחֵפֶץ לְבֵית הַּכְנֶסֶת אֹו לִדְבַר מִצְוָה יָכֹול לִכְּתֹוב ֶא

. וְדָבָר זֶה יָכֹול לְעֹודֵד עֹוד אֲנָׁשִים לְקַּיֵם מִצְוֹות, ׁשֶהַּתֹורָה מְפַרְסֶמֶת עֹוׂשֵי מִצְוָה
וְכֵן נֹוהֲגִים לְהַזְּכִיר אֶת ׁשְמֹות הַּתֹורְמִים ּבַעֲלִּיָה , וְרַק ׁשֶּלֹא יִתְּכָוֵן לְהִתְּפָאֵר

אֲבָל ּגַּבַאי צְדָקָה הָאֹוסֵף ּכֶסֶף מֵהַּצִּבּור וְנָתַן מִּכֶסֶף זֶה .  הַּכְנֶסֶתלַּתֹורָה ּבְבֵית
  .ּכֵיוָן ּׁשֶאֵין זֶה מִּכַסְּפֹו הַּפְרָטִי, לְבֵית הַּכְנֶסֶת לֹא יִכְתֹוב ׁשְמֹו עַל הַּתְרּומָה

  
ּובַעֲמִידָה , קָה ּבְיַד יָמִיןלָתֵת לְכַּתְחִּלָה אֶת הַּצְָדר ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶיֵׁש הִּדּו

  .'וַיְבָרֶךְ ּדָוִד'וְזֹו הַּסִיּבָה ׁשֶּנֹוהֲגִים לַעֲמֹוד ּכְׁשֶאֹומְרִים , מִּׁשּום ּכְבֹוד הַּמִצְוָה
  

יִּכֹוף יִצְרֹו הָרַע וְיַרְחִיב יָדֹו וְכָל ּדָבָר , עַ הָרֹוצֶה לִזְּכֹות לְעַצְמֹו"ּכָתּוב ּבָׁשּו
יִהְיֶה נָאֶה מִּבֵית , אִם ּבָנָה ּבֵית ּתְפִּלָה. מַיִם יִהְיֶה מֵהַּטֹוב וְהַּיָפֶהׁשֶהּוא לְׁשֵם ָׁש

יְכַּסֶה , ּכִיּסָה עָרֹום. יַאֲכִיל מֵהַּטֹוב וְהַּמָתֹוק ׁשֶּבְׁשֻלְחָנֹו, הֶאֱכִיל רָעֵב. יְׁשִיבָתֹו
ויקרא  (וְכֵן הּוא אֹומֵר. פֶה ׁשֶּבִנְכָסָיויַקְּדִיׁש מֵהַָּי, הִקְּדִיׁש ּדָבָר. מֵהַּיָפֶה ׁשֶּבִכְסּותֹו

  .'ּכָל חֵלֶב לַה: )טז, ג
  

ּחֲלוַּקת כְַספֵי הַצְָדקָה ּּ  
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הָאֶחָד הּוא מַעֲלַת הַּקָרֹוב ,  ּבְכַסְּפֵי צְדָקָה ּומַעֲׂשֵר ּכְסָפִיםהיֵׁש ׁשְנֵי סּוגֵי קְדִיָמ
. ת לְקָרֹוב אֵלָיו יֹותֵר מֵאֲׁשֶר לְרָחֹוק מִּמֶּנּוּדְהָיְנּו ׁשֶיֵׁש לַּנֹותֵן מְחֻּיָבּו, קָרֹוב קֹודֵם

. וְיֵׁש ּמַעֲלָה נֹוסֶפֶת לָתֵת לְפִי סּוג הַּצֹורֵךְ ׁשֶל הַּמְקַּבְלִים לְפִי מַה ׁשֶּנְפָרֵט ּבַהֶמְׁשְֵך
ּצְדָקָה ּגַם ׁשֶּטֹוב לְחַּלֵק אֶת ּכַסְּפֵי ַה  ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִיםהַאף עַל ּפִי ׁשֶיֵׁש סִדְרֵי קְדִיָמ

עֲלּולִים הָעֲנִּיִים , ׁשֶּלֹא לְפִי הַּכְלָלִים ּכֵיוָן ׁשֶאִם ּכָל אֶחָד יִּתֵן רַק לְפִי הַּכְלָלִים
וְכֵן עִנְיְנֵי צְדָקָה ׁשֶּמַעֲלָתָם ּפְחּותָה יִהְיּו מֻזְנָחִים , ּׁשֶאֵין לָהֶם קְרֹובִים לִגְוֹועַ ּבָרָעָב

וַחֲצִי לִׁשְָאר , גָה הָרְאּויָה ּבְדֶרֶךְ ּכְלָל הִיא לְחַּלֵק חֲצִי לִקְרֹובָיולָכֵן הַהַנְָה. לְגַמְרֵי
אֶּלָא אִם ּכֵן קְרֹובָיו ּדְחּוקִים ּבְיֹותֵר ׁשֶָאז יָכֹול לָתֵת לָהֶם אֶת ּכָל ּכַסְּפֵי , עֲנִּיִים

 רַק לִפְנֵי ׁשֶּנֹותְנִים אֶת ּכַסְּפֵי הַּצְדָקָה  נֶאֶמְרּוהּכָל סִדְרֵי הַּקְדִיָמ. מַעַׂשְרֹותָיו
  .אֲבָל לְַאחַר ׁשֶהַּכֶסֶף הִּגִיעַ לְיַד לַּגַּבָאִים אִי אֶפְׁשָר לֹומַר לָהֶם לְמִי לָתֵת, לַּגַּבָאִים

  
 ּכְמֹו כֵן ָאסּור לְגַּבָאֵי הַּצְדָקָה לְהַקְּדִים אֵת קְרֹובֵיהֶם לִפְנֵי ׁשְָאר הַּנִצְרָכִים

  .ׁשֶּבָעִיר
  

ׁשֶּיֵׁש לָָאדָם  ּכָתּוב ּבְתַּנָא דְבֵי אֵלִּיָהּו: סֵדֶר הַּקְדִימָה לְפִי הַּקִרְבָה לַּנֹותֵן
ישעיה (וְדָרְׁשּו ּדָבָר זֶה עַל הַּפָסּוק , לְהַקְּדִים אֶת ׁשְָארֵי ּבְׂשָרֹו לִפְנֵי ׁשְָאר הַּנִצְרָכִים

  .ּומִּבְׂשָרְךָ ַאל תִתְעַּלָם'  וגוָךּפְרֹוס לָרָעֵב לַחְֶמ הֲלֹוא ):ז, נח
  

וְלָכֵן . סִדְרֵי הַּקְדִימּויֹות הֵם קֹודֵם ּכָל ָאדָם קָרֹוב לְעַצְמֹו ּולְאִׁשְּתֹו ּובְנֵי בֵיתֹו
, עַד ׁשֶּתִהְיֶה לֹו ּפַרְנָסָתֹו לֹו וְלִבְנֵי בֵיתֹו, אֵין חֹובָה לְהַרְּבֹות ּבְכַסְּפֵי צְדָקָה ּומַעֲׂשֵר

ָאמְנָם ּגַם מִי ׁשֶּפַרְנָסָתֹו . עּור הַּפַרְנָסָה לְפִי מַה ׁשֶּנָהּוג הַּיֹום אֵצֶל רֹוב ּבְנֵי ָאדָםוְִׁש
יָכֹול לְקַּיֵם אֶת הַּמִצְוָה אִם יַפְרִיׁש מַעֲׂשֵר , מְצֻמְצֶמֶת ׁשֶהּוא ּפָטּור מִּלָתֵת מַעֲׂשֵר

ׁשֶּבְכָךְ הּוא , ךְ יִּקַח אֶת ּכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר לְעַצְמֹווְַאחַר ָּכ, מֵהַרֵוָחִים הַמְצֻמְצָמִים ׁשֶּלֹו
  .וְהַּנְתִינָה לְצָרְכֵי בֵיתֹו, ּמְקַּיֵם אֶת מִצְוַת הַפְרָׁשַת מַעֲׂשֵר

  
 ׁשֶּמֻּתָר לִׁשְנֵי עֲנִּיִים לְהַחְלִיף אֶת ּכַסְּפֵי הַּצְדָקָה ,וְהִיא, יֵׁש אֶפְׁשָרּות נֹוסֶפֶת

הַּׁשֵנִי חֳיָב , ּובִלְבַד ׁשֶּלֹא ּיַעֲׂשּו ּתְנַאי ׁשֶאִם זֶה יִּתֵן, ּלָהֶם זֶה עִם זֶהוְהַּמַעֲׂשֵר ֶׁש
  .לְהַחְזִיר לֹו
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וְזֶהּו חֵלֶק מִּמִצְוַת , הָעֲדִיפּות הַּׁשְנִּיָה הִיא לָתֵת לְָאבִיו וְאִּמֹו אִם הֵם עֲנִּיִים
אֲבָל ּכָל זֶה אִם אֵין לֹו אֶפְׁשָרּות . יכּות יָמִיםּובִזְכּות זֶה זֹוכִים לַאֲִר, ּכִיּבּוד ַאב וָאֵם

ּומִי ׁשֶיֵׁש לֹו מִּׁשֶּלֹו וְנֹותֵן לְָאבִיו . לְפַרְנְסָם מִּכְסָפִים ׁשֶאֵינָם ּכַסְּפֵי צְדָקָה ּומַעֲׂשֵר
רְנֵס ָאבִיו ּתָבֹא מְאֵרָה לְמִי ׁשֶּמְַפ'ל "עָלָיו ָאמְרּו חֲַז, וְאִּמֹו ּכַסְּפֵי צְדָקָה ּומַעֲׂשֵר

  .'ּבְמָעֹות צְדָקָה ׁשֶּלֹו
  

ּוכְמֹו ׁשֶָאמְרּו , הָעֲדִיפּות הַּבָָאה הִיא לָתֵת צְדָקָה ּומַעֲׂשֵר לְתַלְמִידֵי חֲכָמִים
ּובִכְלָל זֶה . ּובִפְרָט אִם הּוא רַּבֹו, םחֲַכד ּתַלְמִיל ׁשֶ הַּכֹל נֶחְׁשָבִים קְרֹובָיושל "חֲַז

ּובִפְרָט יֵׁש לָתֵת לְתַלְמִידֵי חֲכָמִים ּכַסְּפֵי . ׁשֶּכְבֹוד אֵׁשֶת רַּבֹו ּכְרַּבֹו, לָתֵת לְאֵׁשֶת רַּבֹו
וְעַל הַּנֹותֵן , מַעֲׂשֵר ּכֵיוָן ׁשֶּתַּקָנַת מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים הָיְתָה ּבְעִיקָר לְלֹומְדֵי הַּתֹורָה

ּכָל הַּמֵטִיל מְלַאי לְתַלְמִיד חֲכַם 'ל "ָאמְרּו חֲַז, צְדָקָה לְתַלְמִיד חֲכַם ּבְדֶרֶךְ ּכָבֹוד
  .ה"וְנֶחְׁשַב ּכְאִּלּו הּוא הִלְוָה לַּקָָּב, 'זֹוכֶה וְיֹוׁשֵב ּבִיׁשִיבָה ׁשֶל מַעְלָה

  
הָעֲדִיפּות הַּבָָאה הִיא לָתֵת לְיֹוצְאֵי חֲלָצָיו ּבָנָיו ּובְנֹותָיו הַּגְדֹולִים ׁשֶאֵינֹו חֳיָב 

. 6ׁשֶהָָאב לֹא חַּיָב ּבִמְזֹונֹות ּבָנָיו הּוא מִּגִיל  עַ ׁשֶהַּגִיל"ב ּבָׁשּוּכָתּו. ּבִמְזֹונֹותֵיהֶם
אּולָם הַּפֹוסְקִים ּכָתְבּו ׁשֶּבַּמְצִיאּות ׁשֶּלָנּו ּבְגִיל זֶה הֵם לֹא יְכֹולִים לְפַרְנֵס אֶת 

ר ּכָךְ יָכֹול לְפַרְנְסָם וְרַק ַאַח, 18וְלָכֵן חֹובָה לְפַרְנֵס אֹותָם לְפָחֹות עַד ּגִיל  ,עַצְמָם
וְרָאּוי לְכָל ָאדָם ׁשֶּבָנָיו אֹו חֲתָנָיו לֹומְדִים ּבַּכֹולֵל לִתְמֹוךְ ּבָהֶם . ּגַם מִּכַסְּפֵי צְדָקָה

ָאמְנָם לְכַּתְחִּלָה . ּכְדֵי ׁשֶּיֹוכְלּו לְהַמְׁשִיךְ לַעֲסֹוק ּבַּתֹורָה מִּתֹוךְ נַחַת וְהַרְחָבַת הַּדַעַת
  .וְיִזְּכֶה ּגַם ּבַעֲנִּיִים אֲחֵרִים, א מִצְוַת צְדָקָה ּומַעֲׂשֵר רַק ּבְבָנָיו ּבִלְבַדלֹא יֵֵצ
  

וְַאחַר ּכָךְ לִׁשְָאר , אֶחָיו וְַאחְיֹותָיו, חָמִיו, סִדְרֵי הַּקְדִימָה הַּבָאִים הֵם סָבֹו
הִיא לְפִי סֵדֶר הַּקְדִימָה לְעִנְיָן וְסִדְרֵי הַּקָדִימָה ּבִקְרֹובִים , קְרֹובָיו אֹו קְרֹובֵי אִׁשְּתֹו

  . יֵׁש לְסַּיֵעַ לִבְנֵי אֶחָיו לִפְנֵי הַּדֹודִיםהזֶם מִּטַַע. יְרּוׁשָה
  

לָכֵן ׁשָכֵן ּבֶן ּתֹורָה קֹודֵם , ּכָ ׁשְָאר עֲנִּיֵי הָעִיר"וְָאֲח, הַּבָאִים ּבַּתֹור הֵם ׁשְכֵנָיו
, ּובִכְלָל עַנִּיֵי הָעִיר הֵם אֵּלּו ׁשֶּגָרִים ּבָעִיר ּבִקְבִיעּות. לְַאבְרֵךְ הַּלֹומֵד אִּתֹו ּבַּכֹולֵל

  .וְעִם ּכָל זֶה לֹא יִסְּגֹור אֶת הַּדֶלֶת ּבִפְנֵי עֲנִּיִים מִּמְקֹומֹות אֲחֵרִים
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  אֵּלּוהוְגַם עַל סִדְרֵי קְדִיָמ, יֵׁש ּגַם מַעֲלֹות ּבִנְתִינַת הַּצְדָקָה לְפִי צֹורֵךְ הַּמְקַּבֵל
. אֶּלָא ׁשֶיֵׁש לְהַרְּבֹות לָתֵת לְפִי הַּצֹורֵךְ וְהָעִנְיָן, אֶפְׁשָר לֹומַר מִּזֶה ּומִּזֶה ַאל ּתַּנַח יָדֶָך
ׁשֶאִם קֹופְצִים , לְעִנְיָן זֶה" לֹא תִקְּפֹץ אֶת יָדְָך"וְהַּגָאֹון מִּוִילְנָא ּפֵרֵׁש אֶת הַּפָסּוק 

אֲבָל אִם ּפֹוׁשְטִים אֶת הַּיָד רֹואִים ׁשֶּכָל , אֹות ׁשָוֹותּכָל הָאֶצְּבָעֹות נְִר, אֶת הַּיָד
וְזֶה ּבָא לְרַּמֵז ּכְׁשֶּנֹותְנִים צְדָקָה צָרִיךְ לִרְאֹות אֵצֶל מִי הַּמַעֲלָה , אֶצְּבַע ּבְגֹדֶל ׁשֹונֶה
  .לָתֵת יֹותֵר ּגְדֹולָה

  
ּכֵיוָן ׁשֶהֵם , יא ּפִדְיֹון ׁשְבּויִיםהַּמַעֲלָה הָעֶלְיֹונָה ּבְיֹותֵר ּבְמִצְוָה הַּצְדָקָה ִה

אֶּלָא ּגַם לְהַּצִיל אֶת , וְלָאו דָוְקָא ׁשְבּויִים אֵצֶל הַּגֹויִים. ּבְסַּכָנַת רָעָב וְסַּכָנַת נְפָׁשֹות
וְכֵן מֵהַּמַעֲלֹות הַּגְדֹולֹות לְהַאֲכִיל רְעֵבִים ּובִפְרָט לְפַרְנֵס . מִי ׁשֶהַּגֹויִים מְצִיקִים לֹו

ּובִפְרָט , וְהַכְנָסַת ּכָלָה קֹודֶמֶת לְחָתָן. וְכֵן לְהַּׂשִיא ּכָלָה אֹו חָתָן עָנִי, עֲנִּיִים חֹולִים
ּובִכְלָל זֶה מִי ׁשֶיֵׁש לֹו הֹורִים אֲבָל הֵם לֹא מְׁשַּלְמִים אֶת הֹוצָאֹות , ּכָלָה יְתֹומָה
  .יָתֹום לְעִנְיָן זֶהוְכֵן גֵר ׁשֶהִתְּגַּיֵר נֶחְׁשָב ְּכ, הַּנִּׂשּואִין

  
ּכְסָפִים נִתְקְנָה  וְעִיּקָר מִצְוַת מַעֲׂשֵר, מָעֲלָה מְיֻחֶדֶת יֵׁש ּבְהַחְזָקַת לֹומְדֵי ּתֹורָה

ּכְמֹו , וְכָל הַהֹוצָאֹות ׁשֶּצָרִיךְ ּכְדֵי לְהַחֲזִיק לֹומְדֵי ּתֹורָה ּבִכְלָל. לְהַחְזָקַת ּתֹורָה
ּובִפְרָט הַחְזָקַת יְלָדִים ּונְעָרִים . לִמְקֹום הַּלִּמּוד וְכַדֹומֶהנְסִיעָה , הֹוצָאֹות חַׁשְמַל

  .וְלָכֵן יֵׁש מָעֲלָה מְיֻחֶדֶת לָתֵת צְדָקָה לְתַלְמּודֵי הַּתֹורָה. ׁשֶּיּוכְלּו לִלְמֹוד ּתֹורָה
  

רָה יֹותֵר ּובִכְלָל הַחְזָקַת ּתֹורָה הִיא ׁשֶעָדִיף לָתֵת ּתְרּומָה לִבְנִּיַת ּתַלְמּוד ּתֹו
וְכֵן הַּתֹורֵם לְהַחְזָקַת יְׁשִיבָה עָדִיף לָתֵת לַּיְׁשִיבָה קָיֶמֶת . מֵאֲׁשֶר לִבְנִּיַת ּבֵית ּכְנֶסֶת
  .לֹא תַצְלִיַחה  ׁשֶּיֵׁש לַחֲׁשֹוׁש ׁשֶּמָא הַּיְׁשִיָבםמָקֹו ׁשֶּיֵׁשן ּכֵיוָ מֵאֲׁשֶר יְׁשִיבָה חֲדָׁשָה

  
וְהַחָכְמָה הִיא , עַ ּובַּפֹוסְקִים"הַּמְבָֹארִים ּבָׁשּו, ההַּקְדִיָמי ֵריֵׁש עֹוד ּכְלָלִים ּבְסְִד

  .וְלִזְּכֹות ּבְכָל הַּנִצְרָךְ יֹותֵר, לַעֲׂשֹות ּבְדַעַת לִזְּכֹות לָתֵת לְהַרְּבֵה נִצְרָכִים
  

ּהִלְכוֹת מַעֲשֵר כְסָפִים ׂ  

ּכָל ּתְבּוַאת זַרְעֶךָ הַּיֹוצֵא הַּׂשָדֶה ׁשָנָה עַּׂשֵר ּתְעַּׂשֵר אֶת 'ל עַל הַּפָסּוק "ּדָרְׁשּו חֲַז
ׁשֶּמִצְוַת מַעֲׂשֵר לֹא נֶאֶמְרָה רַק לְגַּבֵי מַעֲׂשֵר ּתְבּוָאה אֶּלָא ׁשֶּצָרִיךְ לְהַפְרִיׁש , 'ׁשָנָה
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עַּׂשֵר אֶת עַּׂשֵר ְּת'ׁשֶהֲרֵי ּבַּפָסּוק ּכָתּוב . מַעֲׂשֵר מִּכָל הָרְוָחִים וְהַהַכְנָסֹות ׁשֶיֵׁש לָָאדָם
הַּמִנְהָג לָתֵת . וְלָאו דָוְקָא מֵהַּתְבּוָאה, ּכְלֹומַר ּתְעַּׂשֵר מִּכָל הָרְוָחִים ׁשֶיֵׁש לְָך, 'ּכָל

ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב אֵצֶל . מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים הּוא מִנְהָג קָדּום מְאֹוד ּוכְבָר אֲבֹותֵינּו נָהֲגּו ּבֹו
וַּיִמְצָא ּבַּׁשָנָה הַהִוא 'וְאֵצֶל יִצְחָק ָאבִינּו ּכָתּוב ,  מַעֲׂשֵר מִּכָלַאבְרָהָם ָאבִינּו וַּיִּתֵן לֹו
וְכֹל אֲׁשֶר ּתִּתֶן לִי 'וְיַעֲקֹב ָאבִינּו נָדָר וְָאמַר . )יב ,בראשית כו (' המֵָאה ׁשְעָרִים וַיְבָרְכֵהּו
  .)כב ,בראשית כח  ('עַּׂשֵר אֲעַּׂשְרֶּנּו לְָך

  
מִּדְרַּבָנָן אֹו ׁשֶהּוא מִנְהָג , קִים אִם מִצְוַת מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים מֵהַּתֹורָהנֶחְלְקּו הַּפֹוְס

ּובְמֶׁשֶךְ הַּדֹורֹות לֹא ּכֻּלָם . וְלַהֲלָכָה מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים אֵינֹו אֶּלָא מִּכֹחַ הַּמִנְהָג. ּבִלְבַד
וְלָכֵן ּכָל , אֹותֹו עֲלֵיהֶם וְעַל זַרְעָםוְַאף אֵּלּו ׁשֶּנָהֲגּו לֹא קִיּבְלּו , נָהֲגּו ּבְמִנְהָג זֶה

מִּטַעַם  .אֶחָד רַּׁשַאי לִבְחֹור לְקַּבֵל עַל עַצְמֹו לְקַּיֵם אֶת הַּמִנְהָג הַּזֶה אֹו ׁשֶּלֹא לְּקָיְמֹו
י ּכְֵד, זֶה ּכָתַב הֶחָפֵץ חַּיִים ׁשֶּבִתְחִּלַת קַּבָלָתֹו אֶת הַּמִצְוָה יַתְנֶה ׁשֶהּוא ּבְלִי נֶדֶר

  .ו ּבַעֲוֹון נְדָרִים אִם ּתִהְיֶה אֵיזֶה סִיּבָה ׁשֶּלֹא יַפְרִיׁש ּכָרָאּוי"ׁשֶּלֹא יִּכָׁשֶל ָח
  

וְָאפִילּו מִּמִצְוַת הַּצְדָקָה ּבְכָךְ ׁשֶּמֻּתָר , מִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר ּׁשֹונָה מִּׁשְָאר הַּמִצְֹות
מֹו ׁשֶּכָתּוב ּבְסֵפֶר מַלְָאכִי ּכְׁשֶּבָנּו אֶת ּבֵית ּכְ, ה ּבְמִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר"לְנַּסֹות אֶת הַּקָָּב

הָבִיאּו אֶת ּכָל הַּמַעֲׂשֵר אֶל ּבֵית הָאֹוצָר וִיהִי טֶרֶף ּבְבֵיתִי ּובְחָנּונִי נָא ', הַּמִקְּדָׁש
צְבָאֹות אִם לֹא אֶפְּתַח לָכֶם אֵת אֲרֻּבֹות הַּׁשָמַיִם וַהֲרִיקֹתִי לָכֶם ' הּבָזֹאת ָאמַר 

ה ּבְמִצְוַת "ל ׁשֶּמִּכָאן ׁשֶּמֻּתָר לְנַּסֹות אֶת הַּקָָּב" וְָאמְרּו חֲַז'ּבְרָכָה עַד ּבְלִי דָי
וְַאף עַל ּפִי ׁשֶּבִׁשְָאר מִצְוֹות ָאסּור . 'ּובְחָנּונִי נָא ּבָזֹאת' – ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב, הַּמַעֲׂשֵר

לֹא תְנַּסּו ' ):טז, דברים ו ( הַּצְדָקָה ׁשֶּנֶאֱמַרה וְָאפִילּו לֹא ּבְמִצְוַת"לְנַּסֹות אֶת הַּקָָּב
  .מִּכָל מָקֹום ּבְמִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר מֻּתָר', 'האֶת 

  
וְלֹא ּבְמַעֲׂשֵר  ה זֶה רַק ּבְמַעֲׂשֵר ּתְבּוָאה"יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶהַהֶּתֵר לְנַּסֹות אֶת הַּקָָּב

  . ה"ּגַם ּבְמַעֲׂשֵר ּכְסָפִים מֻּתָר לְנַּסֹות אֶת הַּקָָּבאּולָם ּדַעַת הַרְּבֵה ּפֹוסְקִים ֶׁש, ּכְסָפִים
  

אֶּלָא ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ׁשֶּמֹׁשֶה רַּבֵנּו , ו"הַּכַּוָנָה ּבַּנִּסָיֹון אֵינָּה ּכְמֹו נִּסָיֹון ּבֶאֱמּונָה ַח
רֹואִים אֶת הַּנֵס אֵיךְ ּכְלֹומַר ֶּׁש, 'נִּסִי' ה'ּבָנָה מִזְּבֵחַ לְַאחַר מִלְחֶמֶת עֲמָלֵק וְקָרָא לֹו 

אֶּלָא עֹוד , ָאדָם מַפְרִיׁש מָמֹונֹו לַאֲחֵרִים ּובְכָל זֹאת לֹא רַק ׁשֶּלֹא נֶחְסַר מִּמֶּנּו ּכְלּום



    מַעֲנֵה

  
    פִיו    םיפִסָכְּר ׂשֵעֲמַוּה קָדְָצ

 

 

כה

ה מַעֲׁשִיר אֶת מִי ׁשֶּמְקַּיֵם אֶת מִצְוַת מַעֲׂשֵר "ּכֵיוָן ׁשֶּוַּדַאי הַּקָָּב, ׁשֶּמָמֹונֹו מִתְרַּבֶה
וְָאכֵן יָדּועַ מַעֲׂשִים מֵהַרְּבֵה אֲנָׁשִים ׁשֶּקִיּבְלּו עַל עַצְמָם לְקַּיֵם אֶת . יּכְסָפִים ּכָרָאּו

מִצְוַת מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים אֹו הַחֹומֶׁש ּבְאֹופֵן הָרָאּוי ּולְַאחַר זְמַן מְסֻּיָם זָכּו לִרְאֹות אֶת 
  .ּבִרְּכַת הָעֹוׁשֶר

  
עֹׁשֶר ּבִזְכּות מִצְוַת מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים צָרִיךְ לְקַּיֵם אֶת אֶּלָא ׁשֶּכְדֵי לִזְּכֹות ּבְבִרְּכַת ָה

  .ׁשֶּיֵׁש ׁשְנֵי ּתְנָאִים עִּקָרִּיִים לִזְּכֹות ּבָעֹׁשֶר לְפִי מַה נִלְמַד ּבַהֶמְׁשְֵך, הַּמַעֲׂשֵר ּכָרָאּוי
  
נֶה ׁשֶאִם נָתַן יֹותֵר וְַאף יְַת. וְלֹא ּפַחֹות וְלֹא יֹותֵר, לְהַפְרִיׁש עֲׂשִירִית ּבְדִּיּוק. א

, טַעַם הַּדָבָר. הַּיִתְרָה ּתִהְיֶה צְדָקָה רְגִילָה וְלֹא חֵלֶק מִּמִצְוַת מַעֲׂשֵר מֵעֲׂשִירִית
ה ׁשֻּתָף אִּתֹו "ׁשֶּכַאֲׁשֶר ָאדָם נֹותֵן מַעֲׂשֵר ּבְדִּיּוק ּכִבְיָכֹול הּוא עֹוׂשֶה אֶת הַּקָָּב

ק מְׁשֻּתָף ּכָל אֶחָד מֵהַׁשּותָפִים מִׁשְּתַּדֵל לְהַׁשְּבִיחַ אֶת ּוכְׁשֵם ׁשֶּבְעֵֶס, ּבַעֲסָקָיו
ה ּבָעֵסֶק הּוא מַׁשְּבִיחַ אֶת הָעֵסֶק וְכָךְ מִתְקַּיֶמֶת הַבְטָחַת "ּכָךְ אִם הַּקָָּב, הָעֵסֶק
ּכָל מַה ׁשֶ, וְלָכֵן טֹוב לְהַתְנֹות ּכְׁשֶּמַתְחִילִים לְקַּיֵם אֶת מִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר. הָעֹׁשֶר

אֵין זֶה אֶּלָא ּכְמִצְוַת צְדָקָה ּבְעָלְמָא וְלֹא , ׁשֶּנֹותְנִים יֹותֵר מִּמַעֲׂשֵר וְעַד חֹומֶׁש
  .ּכְחֵלֶק מִּמִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר

  
לָתֵת אֶת ּכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר ּכְסָפִים דָוְקָא , הּוא, הַּתְנַאי הַּׁשֵנִי לְהַבְטָחַת הָעֹוׁשֶר. ב
וְהַּטַעַם ּכְמֹו . עֲנִּיִים עֲמֵלֵי ּתֹורָה מְׁשֻּבָח מִּכֻּלָם, אֹו לַעֲנִּיִים, ם ּבַּתֹורָהלַעֲמֵלִי

מַלְָאכִי ר וְהַּפָסּוק ּבְסֵֶפ .ּבְמַעֲׂשֵר ּתְבּוָאה ׁשֶּנִּתָן רַק לְעֲנִּיִים ּכָךְ הַּמַעֲׂשֵר נִיּתַן לַעֲנִּיִים
ֹוׁשֶר מְדַּבֵר ּכַאֲׁשֶר נֹותְנִים אֶת הַּמַעֲׂשֵר לַּכֹהֲנִים אֹו ׁשֶּמִּמֶּנּו לֹומְדִים אֶת הַבְטָחַת הָע

וְלָכֵן הַבְטָחַת הָעֹוׁשֶר נֶאֶמְרָה ּכְמֹו . לַעֲמֵלֵי הַּתֹורָה הַּמַחְזִיקִים אֶת ּבֵית הַּמִקְּדָׁש
  .לְמִי ׁשֶּנֹותֵן לַעֲמֵלֵי ּתֹורָה וְלַעֲנִּיִים' ּבַּפָס
  

ּדְהָיְנּו , חַת הָעֹוׁשֶר נֶאֶמְרָה רַק לְמִי ׁשֶּנֹותֵן חֹומֶׁש מִּנְכָסָיוא ׁשֶהַבְָט"דַעַת הַגְָר
ּמֻבְטָח לֹו ׁשֶּיְקַּבֵל אֶת הַּמַעֲׂשֵר וְהַּצְדָקָה , אֲבָל אִם נֹותֵן רַק מַעֲׂשֵר, עֶׂשְרִים ָאחּוז
ׁשְָאר הַּפֹוסְקִים אּולָם ִּב. אֲבָל לֹא מֻבְטַחַת לֹו הַבְטָחַת הָעֹוׁשֶר, ׁשֶּנָתַן ּבַחֲזָרָה

  .מַׁשְמַע ׁשֶהַבְטָחַת הָעֹוׁשֶר נֶאֶמְרָה ּגַם עַל מִי ׁשֶּנֹותֵן מַעֲׂשֵר
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  םמֵֶהר ּׂלְַעֵש ְּׁשֶצָרִיךת הַהַכְנָסֹו

ּבֵין אִם זֶה . מִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר הִיא לְהַפְרִיׁש עֲׂשִירִית מִּכָל הַהַכְנָסֹות הַּכַסְּפִּיֹות
לֹא רַק  .מְצִיָאה וְעֹוד, קִצְבַת יְלָדִים, יְרּוׁשָה, מַּתָנָה, ה מֵהַּכֹולֵלמִלְָּג, עֲבֹודָה

לְמָׁשָל מִּכֶסֶף ׁשֶּמְקַּבְלִים , מֵהַרֵוָחִים צָרִיךְ לְהַפְרִיׁש מַעֲׂשֵר אֶּלָא ּגַם מֵהַּקֶרֶן
  .צְרּו מֵעֲמַל וִיגִיעָהׁשֶּזֶה נֶחְׁשָב לְקֶרֶן וְלֹא רֵוָחִים ׁשֶּנֹו, אֹו מִּיְרּוׁשָה, לַחֲתֻּנָה

  
ַאף ׁשֶהַּמֹורִיׁש ּכְבָר עִּׂשֵר אֶת , הַּמְקַּבֵל יְרּוׁשָה צָרִיךְ לְהַפְרִיׁש מִּמֶּנָה מַעֲׂשֵר

ּובָזֶה ׁשֹונֶה ּדִין מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים מִּתְרּומֹות ּומַעַׂשְרֹות , אֹותָם ּכְסָפִים ׁשֶהִּגִיעּו לְיָדֹו
, ׁשֶּפֵרֹות וִירָקֹות ׁשֶעִּׂשְרּו אֹותָם אֵין צֹורֵךְ לְעַּׂשֵר אֹותָם ׁשּוב. ׁשֶל ּפֵירֹות וִירָקֹות
וְָאפִילּו אִם הַּנֹותֵן ,  חַּלָה עַל ּכָל ָאדָם ּׁשֶּקִּבֵל אֶת הָרֵוַחםּכְסָפִי וְאִּלּו מִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר

רִים ׁשֶהִפְרִיׁשּו מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים ָאמְנָם יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶהֹו. ּכְבָר עִּׂשֵר אֹותָם ּפַעַם ַאחַת
וְַאחַר ּכָךְ נֹותְנִים לִבְנֵיהֶם הַּזְקּוקִים לְעֶזְרָה וְאֹומְרִים לָהֶם לֹא לְהַפְרִיׁש מִּכֶסֶף זֶה 

  .הֲרֵי הַּמְקַּבֵל ּפָטּור לְהַפְרִיׁש ׁשּוב מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים, מַעֲׂשֵר
  

אֶּלָא רַק לְַאחַר נִיּכּוי הַהֹוצָאֹות ׁשֶהָיּו ּכְדֵי , חלֹא ּכָל הַהַכְנָסָה נֶחְׁשֶבֶת לְרֵָו
 ׁשֶּנָסַע לַעֲבֹודָה וְקִיּבֵל מַׂשְּכֹרֶת דעֹוֵב, לְמָׁשָל. לְהַכְנִיס אֶת אֹותָה הַהַכְנָסָה

נִמְצָא ׁשֶהָרֵוָח ,  300₪ַאךְ הָיָה לֹו הֹוצָאֹות נְסִיעָה ּבְסַךְ ,  5000₪חֹודְׁשִית ׁשֶל 
  .ּבִלְבַד ₪ 470לָכֵן הַּמַעֲׂשֵר הּוא ,  4700₪ רַק הָיָה

  
ּולְׁשֵם ּכָךְ הִיא צְרִיכָה לִׂשְּכֹר מְטַּפֶלֶת ,  אִּׁשָה הָעֹובֶדֶת מִחּוץ לַּבָיִת,ּכְמֹו כֵן
אֲבָל אִם . ּכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵרי חֶׁשְּבֹון הָרֶוַח מֵהָעֲבֹודָה הּוא רַק לְַאחַר נִיכּו. לַּתִינֹוק
נִמְצָא ׁשֶהַּתַׁשְלּום , יְתָה ׁשֹולַחַת אֶת הַּתִינֹוק לַּמְטַּפֶלֶת ּגַם לְלֹא הָעֲבֹודָההִיא ָה

לָכֵן ּבְמִקְרֶה זֶה אֵין לְנַּכֹות אֶת ׂשְכַר הַמְטַּפֶלֶת , לַּמְטַּפֶלֶת לֹא ּבָא ּבִגְלַל הָעֲבֹודָה
  . מֵחֶׁשְּבֹון הָרֵוַח

  
, ׂשְכִירּות, חַׁשְמַל, ּכְמֹו הֹוצָאֹות טֶלֶפֹון, רֵךְ הָעֵסֶקוְכֵן ּכָל הַהֹוצָאֹות ׁשֶיֵׁש לְצֹו

וְַאף הֹוצָאֹות עֲבּור , מַס הַכְנָסָה, ּבִּטּוחַ לָעֵסֶק, ּבִּגּוד לַּפֹועֲלִים, ּפִרְסֹומֹות
  .חנֶחְׁשָבִים ּכְהֹוצָָאה וְלֹא ּכְרֵָו, ּבָּזֶה וְכָל ּכָיֹוצֶא, הִׁשְּתָלְמּויֹות לְצֹורֵךְ הָעֵסֶק
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אֹו הֹוצָאֹות סְעּודָה , ּכְמֹו ּבִיּגּוד יָקָר, יֵׁש עֲסָקִים ׁשֶיֵׁש ּבָהֶם הֹוצָאֹות מְיֻחָדֹות
ּבְמִקְרִים ּכָאֵּלּו מְחַּׁשְבִים אֶת הַהֹוצָאֹות הַּמְיֻחָדֹות ּכְחֵלֶק . עִסְקִית ּבְמִסְעָדֹות
 אִם צָרִיךְ , לְדֻגְמָא.לֹא הָעֵסֶקלְמַעֵט מַה ׁשֶהָיָה קֹונֶה ּגַם ְל, מֵהֹוצָאֹות הָעֵסֶק

יְנַּכֶה אֶת ׁשֹווִי הַּסְעּודָה ּפַחֹות מִּׁשֹווִי סְעּודָה רְגִילָה , סְעּודָה עִסְקִית ּבְמִסְעָדָה
  .ׁשֶהָיָה אֹוכֵל לּולֵי הָעֵסֶק

  
כֶב אֹו ּכְלִי אֹו מִי ׁשֶּקֹונֶה ֶר, ּבַעַל חֲנּות ׁשֶּלֹא ׂשָכָר חֲנּות אֶּלָא קָנָה אֶת הַּמִבְנֶה

הָרֶכֶב אֹו ּכְלִי , לֹא יָכֹול לְנָּכֹות אֶת ּכָל ׁשֹווִי הַחֲנּות, עֲבֹודָה לְצֹורֵךְ עֲבֹודָתֹו
ּכֵיוָן ׁשֶּבְסֹופֹו ׁשֶל ּדָבָר הַחֲנּות וְהָרֶכֶב , הָעֲבֹודָה ּכְהֹוצָָאה עַל חֶׁשְּבֹון הָרֵוַח

אֲבָל יָכֹול , ר הַחֲנּות אֹו הַּכֵלִים נֶחְׁשָבִים ּכְהֹוצָָאהוְלֹא ּכָל מְחִי, נִׁשְָארִים ּבְבַעֲלּותֹו
הֹורָדַת עֵרֶךְ , ּבְלַאי, לְחַּׁשֵב ּכְהֹוצָָאה אֶת הַהֹוצָאֹות ׁשֶאֵינָם חֹוזְרֹות ּכְהֹוצָאֹות ּדֶלֶק

א אֶת  לָעֵסֶק וְֹלתהַּנִצְרָכֹות אֶת הַהֹוצָאֹו וְכַּמּובָן ׁשֶּיֵׁש לְהַפְחִית רַק. וְכַדֹומֶה
  . ׁשֶהּוא הֹוצִיא לִצְרָכָיו הַּפְרָטִּיִיםתהַהֹוצָאֹו

  
הֲרֵי ׁשֶּדְמֵי הַּׂשְכִירּות , ּומַׂשְּכִיר ּדִירָה נֹוסֶפֶת, מִי ׁשֶיֵׁש לֹו ּדִירָה ׁשֶהּוא ּגָר ּבָּה
ר ּדִירָה ַאחֶרֶת אּולָם הַּמַׂשְּכִיר ּדִירָה וְׂשֹוֵכ. נֶחְׁשָבִים לְהַכְנָסָה וְצָרִיךְ לְעַּׂשֵר אֹותָם

נִמְצָא ּׁשֶאֵין לֹו הַכְנָסָה וְלָכֵן לֹא צָרִיךְ לְעַּׂשֵר אֶת ּדְמֵי הַּׂשְכִירּות ׁשֶהּוא , ּכְנֶגְּדָּה
אֶּלָא אִם ּכֵן הּוא מְקַּבֵל עַל הַּדִירָה הַמֻׂשְּכֶרֶת יֹותֵר מִּמַה ׁשֶהּוא מְׁשַּלֵם עַל , מְקַּבֵל

ּובְכָל אֹופֶן אֵין . ׁשֶָאז צָרִיךְ לְעַּׂשֵר אֶת הַהֶפְרֵׁש ּבִלְבַד,  לְעַצְמֹוהַּדִירָה ׁשֶהּוא ׂשֹוכֵר
ּכֵיוָן ׁשֶּבְסֹופֹו ׁשֶל ּדָבָר הַּדִירָה ּתִּׁשָאֵר , לְהֹורִיד אֶת ּדְמֵי הַּמָׁשְּכָנְּתָא מֵחֶׁשְּבֹון הָרֵוַח

  .לִהְיֹות ׁשֶּלֹו
  

אֲׁשֶר הּוא ּבָא לִמְּכֹור אֹותָּה הִיא נִמְּכֶרֶת ּבְיֹותֵר וְכַ, מִי ׁשֶּקָנָה ּדִירָה לְהַׁשְקָעָה
וְצָרִיךְ לְעַּׂשֵר אֶת הַהֶפְרֵׁש ּבֵין הַּקְנִּיָה , נִמְצָא ׁשֶיֵׁש לֹו רֶוַח, מִּמַה ׁשֶהּוא קָנָה אֹותָּה

 לָגּור ּבָּה אּולָם אִם הּוא קֹונֶה ּבִדְמֵי מְכִירַת הַּדִירָה ּדִירָה ַאחֶרֶת ּכְדֵי, לִמְכִירָה
וְהּוא צָרִיךְ אֶת הֶפְרֵׁש הָרֵוַח ּכְדֵי לִקְנֹות אֶת הַּדִירָה הַּׁשְנִּיָה הּוא לֹא חֳיָב לְעַּׂשֵר 

, ּולְַאחַר זְמַן ׁשֹווִי הַחֲנּות עָלָה מִּסִיּבֹות ׁשֹונֹות, ּומִי ׁשֶיֵׁש לֹו חֲנּות. אֶת הַהֶפְרֵׁש
  .אֶּלָא רַק ּכְׁשֶּיִמְּכֹר אֶת הַחֲנּות, בָל לֹא ּבְכָל ׁשָנָהאֲ, צָרִיךְ לְעַּׂשֵר אֶת הַהֶפְרֵׁש
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ּומְקַּבֵל , קֻּפֹות ּגֵמֵל וְכַדֹומֶה, עֹובֵד ׁשֶּמַפְרִיׁשִים מִמָׂשְּכֹורְּתֹו לְּתָכְנִיֹות חִּסָכֹון
ּתָכְנִיֹות חִּסָכֹון צָרִיךְ לְהַפְרִיׁש מַעֲׂשֵר ּגַם ִמ, לְלֹא ּתָכְנִיֹות הַחִּסָכֹון, מַׂשְּכֹרֶת נֵטֹו

ּובֶעָתִיד ּכַאֲׁשֶר יִפְּדֶה אֶת ּתָכְנִית . ַאף עַל ּפִי ׁשֶּכָעֵת הּוא לֹא מְקַּבֵל אֶת הַּכֶסֶף, אֵּלּו
אֲבָל מֵהֶפְרְׁשֵי הַהַצְמָדָה לֹא צָרִיךְ , יַפְרִיׁש מַעֲׂשֵר מִּתֹוסֶפֶת הָרִּבִית ּבִלְבַד, הַחִּסָכֹון

 ׁשֶּתֹוסֶפֶת הֶפְרְׁשֵי הַהַצְמָדָה לֹא נֶחְׁשֶבֶת ּכְרֶוַח אֶּלָא ּכַעֲלִּיַת ׁשֹוִי לְהַפְרִיׁש ּכֵיוָן
  .הַּכֶסֶף
  

וְאִם . צָרִיךְ לָתֵת מַעֲׂשֵר מֵהַּמְצִיָאה, הַּמֹוצֵא ּכֶסֶף ׁשֶעַל ּפִי הַּדִין הֲרֵי הּוא ׁשֶּלֹו
אֵין זֶה נֶחְׁשָב ׁשֶהּוא נֹותֵן , ת הַּדִיןהַּמֹוצֵא מַחְזִיר אֹותָּה לַּמְַאּבֵד לִפְנִים מִּׁשּוַר
וַחֲבֵרֹו , ּומִי ׁשֶהָיָה חֳיָב ּכֶסֶף לְחֲבֵרֹו. לַּמְַאּבֵד מַּתָנָה וְלָכֵן הַּמֹוצֵא לֹא צָרִיךְ לְעַּׂשֵר

מִּכָל מָקֹום לֹא צָרִיךְ לְעַּׂשֵר רֶוַח , ַאף ׁשֶיֵׁש לֹו רֵוָח מֵהַּמְחִילָה, מָחַל לֹו עַל הַחֹוב
  .זֶה

  
ַאף , ּומְקַּבֵל הֵחְזֵר מִּמַס הַכְנָסָה עַל הַּתְרּומָה, הַּתֹורֵם מַעֲׂשֵר לְמֹוסָדֹות ּתֹורָה

מִּכָל מָקֹום לֹא צָרִיךְ לָתֵת אֶת ּכָל , עַל חֶׁשְּבֹון הַּצְדָקָה ׁשֶהּוא נָתַן עַל ּפִי ׁשֶהַהֶחְזֶר
  . עַּׂשֵר ׁשּוב אֶת הַהֵחְזֵרִים ׁשֶּקִיּבֵלאּולָם צָרִיךְ ְל, מַה ׁשֶּקִיּבֵל ׁשּוב לִצְדָקָה

  
צָרִיךְ לְעַּׂשֵר אֶת , הַּמְקַּבֵל ּכֶסֶף מֵחֶבְרַת ּבִּטּוחַ עֲבּור נְזָקִים ּבְגּופֹו אֹו ּבִרְכּוׁשֹו

ֹו ּכְמ, מַה ׁשֶּקִיּבֵל רַק לְַאחַר ׁשֶּיְנַּכֶה אֶת הַהֹוצָאֹות ׁשֶהָיּו ּכְדֵי לְקַּבֵל אֶת הַּפִיצּויִם
וְכֵן אִם הּוא צָרִיךְ לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבַּכֶסֶף ׁשֶּקִיּבֵל . 'ד וְכּו"הֹוצָאֹות עֹו, ּתַׁשְלּום לְּבִיטּוַח

  .יְעַּׂשֵר רַק אִם נִׁשְַאר עֹודֵף לְַאחַר תִיּקּון, לְתַּקֵן נְזָקִים ּכְמֹו ּפְגִיעָה ּבְרֶכֶב וְכַדֹומֶה
  

ּדְהַיְנּו . י ׁשֶהֶפְסֵדִים אֵּלּו נֶחְׁשָבִים עַל חֶׁשְּבֹון הָרֵוַחהֲֵר, עֵסֶק ׁשֶהָיּו ּבֹו הֶפְסֵדִים
לְמָׁשָל אִם הָיּו נְזָקִים ּכְמֹו . הַהֶפְסֵדִיםי ׁשֶּיֵׁש לְחַּׁשֵב אֶת הָרֶוַח רַק לְַאחַר נִיכּו

ׁשֶּזֶה נֶחְׁשָב ּכֵיוָן , נִּתַן לְנָּכֹות אֶת הַהֶפְסֵד מֵהַהַכְנָסָה, גְנֵיבָה ׂשְרֵיפָה וְכַדֹומֶה
ּובַהֶמְׁשֵךְ נִלְמַד הַאִם אֶפְׁשָר לְחַּׁשֵב הֶפְסֵד ּבְעֵסֶק אֶחָד עַל חֶׁשְּבֹון . ּכְהֶפְסֵד ּבְעֵסֶק
  .הָרֵוַח ּבְעֵסֶק ַאחֵר
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, לְדַעַת רֹוב הַּפֹוסְקִים אֵין לְחַּׁשֵב ּכְהֹוצָָאה אֶת הַהֹוצָאֹות ׁשֶּלֹו וְׁשֶל ּבְנֵי בֵיתֹו
ָאמְנָם יֵׁש מִי ּׁשֶאֹומֵר ׁשֶאֶפְׁשָר לְחַּׁשֵב אֶת . מֵחֶׁשְּבֹון הָרֵוָחִים, לְּבּוׁשִים ּומָזֹוןּכְמֹו ַמ

ּבְאֹופֵן ׁשֶּלֹא צָרִיךְ לְעַּׂשֵר אֶּלָא אִם ּכֵן נִׁשְַאר לֹו , הֹוצָאֹות הַּבַיִת עַל חֶׁשְּבֹון הָרֵוַח
וְהַּדָחּוק ּבְמַּצָבֹו וְאֵין לֹו אֶפְׁשָרּות לְקַּיֵם . שיֹותֵר מִּמַה ׁשֶהּוא צָרִיךְ לְמֶׁשֶךְ הַחֹוֶד

וְיֹותֵר טֹוב ׁשֶּיַפְרִיׁש מַעֲׂשֵר וְַאחַר ּכָךְ . מִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר יָכֹול לִסְמֹוךְ עַל ּדֵעָה הַּזֹו
  .ם אֲחֵרִיםּכֵיוָן ׁשֶהֵם קֹודְמִים לְעֲנִּיִי, יִּקַח אֶת מַעַׂשְרֹותָיו לְעַצְמֹו וְלִבְנֵי ּבֵיתֹו

  

  רּׂלְַעֵשא ֹלם ּׁשֶנוֹהֲגִים מִקְרִי

וְהַּמִנְהָג הּוא ׁשֶּלֹא . הַּכֹל הֹולֵךְ ַאחַר הַּמִנְהָג, ּכֵיוָן ׁשֶּמִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר מִּמִנְהַג
אֹו  אֲבָל הַּמְקַּבֵל חָפֵץ ּבְמַּתָנָה, מַפְרִיׁשִים מַעֲׂשֵר אֶּלָא מֵהַכְנָסֹות ׁשֶל ּכְסָפִים

לְמָׁשָל זּוג . ׁשְלּום עֲבּור עֲבֹודָה לֹא צָרִיךְ לְהַפְרִיׁש מִּׁשֹווִי הַּמַּתָנָה מַעֲׂשֵרּכְַת
ּצְרִיכִים לְעַּׂשֵר רַק אֶת הַּכֶסֶף וְלֹא אֶת , ׁשֶּקִיּבֵל מַּתָנֹות לַחֲתֻּנָה ּכֶסֶף וְכֵלִים ׁשֹונִים

  . הַּכֵלִים ׁשֶּקִיּבְלּו ּבְמַּתָנָה
  

, אִם הַּכֶסֶף נִיּתַן ּבְמַּטָרָה לִקְנֹות חֵפֶץ מֶסּויָם,  ׁשֶּלֹא לְעַּׂשֵר ּכֶסֶףוְכֵן נֹוהֲגִים
הַּטַעַם הּוא ׁשֶאֶפְׁשָר לֹומַר ׁשֶהַּמְקַּבֵל נֶחְׁשָב לְׁשָלִיחַ ׁשֶל הַּנֹותֵן לִקְנֹות אֶת הַחֵפֶץ 

ׁשָל ּכַאֲׁשֶר הֹורִים נֹותְנִים לָכֵן לְָמ. וְרַק לְַאחַר רְכִיׁשַת הַחֵפֶץ הַּמְקַּבֵל זֹוכֶה ּבֹו
מָזֹון אֹו ּכֵלִים אֹו טִיּפּול , לִבְנֵיהֶם הַּנְׂשּואִים ּכֶסֶף ּכְדֵי לִקְנֹות מּוצָרִים ׁשֹונִים

וְרַק אִם נָתְנּו . אֵין הַּבָנִים הַּנְׂשּואִים צְרִיכִים לְהַפְרִיׁש מַעֲׂשֵר מִּכֶסֶף זֶה, רְפּואִי
יֵׁש , נִמְצָא ׁשֶּמַה ׁשֶּנָתְנּו הָיָה יֹותֵר מִּמַה ׁשֶהָיָה צָרִיךְ לְאֹותֹו מּוצָרלְצֹורֵךְ מְסֻּיָם ְו

  .לְעַּׂשֵר אֶת הַּיִתְרָה ּבִלְבַד
  

אֹו ּתְלּוׁשֵי קְנִּיָה ּבְחֲנּות מָזֹון , מִּטַעַם זֶה הַּמְקַּבֵל סִּיּועַ מֵהַּמְדִינָה לִׂשְכַר ּדִירָה
הֲרֵי ׁשֶיֵׁש , הּוא מָכַר אֶת הַּתְלּוׁשֵי קְנִּיָה וְאִם. ּׂשֵר ּדְבָרִים אֵּלּווְכַדֹומֶה לֹא צָרִיךְ לְַע
  . לֹו רֵוָח וְיֵׁש לְעָׁשְרֹו

  
, ּכְמֹו ּבִיּגּוד, הַּמְקַּבֵל ּכֶסֶף מֵהַהֹורִים לִקְנֹות אֶת ּכָל צְרָכָיו, וְכֵן ּבָחּור יְׁשִיבָה

אֶּלָא אִם , הֲרֵי הַּבָחּור ּפָטּור מִּלְעַּׂשֵר אֶת הַּכֶסֶף, רָהאֹו ּכְדֵי לְׁשַּלֵם ׂשְכַר ּדִי, מָזֹון
אּולָם ּבָחּור יְׁשִיבָה . ּכֵן נִׁשְַאר לֹו עֹודֵף לְַאחַר ׁשֶהּוא קָנָה אֶת ּכָל מַה ׁשֶהּוא צָרִיְך
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ה ׁשֶהּוא יַעֲׂשֶה וְכַּוָנַת הַּיְׁשִיָב, הׁשֶּמְקַּבֵל ּכֶסֶף מֵהַיְׁשִיבָה עֲבּור מִבְחָנִים וְכַּדֹוֶמ
וְאִם ּכְׁשֶּנָתְנּו לֹו אֶת הַּכֶסֶף ָאמְרּו . ּבַּכֶסֶף ּכִרְצֹונֹו הֲרֵי הַּבָחּור צָרִיךְ לְעַּׂשֵר ּכֶסֶף זֶה

  .לֹו ׁשֶּלֹא יְעַּׂשֵר הּוא ּפָטּור מִּלְעַּׂשֵר
  

הַאִם הּוא צָרִיךְ , ּצְדָקָהנֶחְלְקּו הַּפֹוסְקִים ּבְמִי ׁשֶּקִיּבֵל ּכַסְּפֵי צְדָקָה מִּגַּבָאֵי ַה
וְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּצָרִיךְ ,  ׁשֶּלֹא לְעַּׂשֵראהּו יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶהַּמִנְהָג, לְעַּׂשֵר ּכֶסֶף זֶה

וְעַל ּכָל ּפָנִים ּכֵיוָן ׁשֶהַּמְקַּבֵל נִקְרָא עָנִי . לְעַּׂשֵר ּכְמֹו ּכָל ּכֶסֶף ׁשֶּמְקַּבְלִים ּבְמַּתָנָה
  .וְרַק אִם הּוא רֹוצֶה הּוא רַּׁשַאי לְהַחְמִיר עַל עַצְמֹו, טּור מִּמַעֲׂשֵרהּוא ָּפ
  

צָרִיךְ  ּולְַאחַר זְמַן נִמְצָא הַּגַּנָב, אִם הּוא הִתְיָאֵׁש מִּכֶסֶף זֶה, מִי ׁשֶּנִגְנַב לֹו ּכֶסֶף
ל ּכֶסֶף חָדָׁש וְצָרִיךְ לְעַּׂשֵר לְעַּׂשֵר אֶת מַה ׁשֶהֻחְזַר לֹו ּכֵיוָן ׁשֶּזֶה נֶחְׁשָב ּכְאִּלּו קִֵּב

אֹו ׁשֶּגָנְבּו לֹו , אֲבָל אִם הּוא לֹא הִתְיָאֵׁש מֵהַּכֶסֶף וַעֲדַיִן מְחַּפֵׂש אֶת הַּגְנֵיבָה. אֹותֹו
  .לֹא צָרִיךְ לְעַּׂשֵר ּכְלָל, וְהֶחֱזִירּו לֹו אֹותָם, חֲפָצִים

  

ׂמָתַי צָרִיך ְלהַפְרִיש אֶת הַמַעֲשֵר ּׁ ְ  

עַּׂשֵר ּתְעַּׂשֵר אֶת ּתְבּוַאת זַרְעֲךָ הַּיֹוצֵא ' מֵהַּפָסּוק הת מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים נִלְמְָדמִצְַו
מִּכָאן לֹומְדִים ׁשֶחִּיּוב הַפְרָׁשַת הַּמַעֲׂשֵר אֵינֹו מִּיַד ּכָל ּפַעַם . 'הַּׂשָדֶה ׁשָנָה ׁשָנָה
ה יֵׁש לַעֲׂשֹות אֶת חֶׁשְּבֹון הָרֵוָחִים ׁשֶל אֶּלָא ּפַעַם ַאחַת ּבְׁשָָנ, ׁשֶּמְקַּבְלִים אֶת הָרֵוַח

  .וְָאז לְהַפְרִיׁש מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים מֵהָרֵוַח, ּכָל הַּׁשָנָה
  

אֶּלָא אֶפְׁשָר לִבְחֹור , ּתְחִּלַת הַּׁשָנָה לְעִנְיָן זֶה לֹא חַּיָב לִהְיֹות ּבְרֹאׁש הַּׁשָנָה
ּובִלְבַד ׁשֶּיַעֲׂשֶה חֶׁשְּבֹון לְפִי הַּׁשָנָה , ּורִים לְפּורִיםלְמָׁשָל מִּפ, ּתַאֲרִיךְ ַאחֵר ׁשֶּנֹחַ לֹו

וְאֶפְׁשָר לַעֲׂשֹות אֶת הַחֶׁשְּבֹון הַּסֹופִי ּגַם ּכָל . הָעִבְרִית וְלֹא לְפִי הַּׁשָנָה הַּלֹועָזִית
  .ּובִלְבַד ׁשֶּלֹא יֹותֵר מִּפַעַם ּבְׁשָנָה, חֹודֶׁש אֹו ּכָל ּכַּמָה חֹוּדָׁשִים

  
 םלִרְֹׁש צָרִיְך, רֵוָח ּכָל ׁשֶהּוא  לְמַעֲׂשֵה ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶּבְכָל ּפַעַם ּׁשֶּמְקַּבְלִים

וְכֵן . ּופַעַם ּבְׁשָנָה אֹו ּכַּמָה חֹוּדָׁשִים יַעֲׂשֶה חֶׁשְּבֹון עַל ּכָל הָרֵוָחִים, אֶת סְכּום הָרֵוַח
וְיִרְּׁשֹום ּגַם אֶת , אֶת ּכָל הַהֹוצָאֹות ׁשֶהֹוצִיא לִצְדָקָה, יִרְּׁשֹום לְעַצְמֹו ּבְמֶׁשֶךְ הַּזְמַן

מִּצַד , ּובְסֹוף הַּׁשָנָה אֹו הַּתְקּופָה יַעֲׂשֶה חֶׁשְּבֹון, הַּפְרּוטֹות הַּבֹודְדֹות ׁשֶּנֹותֵן לַעֲנִּיִים
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ה הּוא הֹוצִיא ּבְסַךְ הַּכָל ּומִּצַד ׁשֵנִי ּכַָּמ, אֶחָד ּכַּמָה מַעֲׂשֵר עָלָיו לָתֵת לְכָל הַּתְקּופָה
יִּתֵן מִּיַד לַּנִצְרָכִים אֶת , וְאִם מָצָא ׁשֶהּוא נָתַן ּפַחֹות מֵעֲׂשִירִית מֵהָרֵוַח. לַּצְדָקָה

אֲבָל אִם ּבְסֹוף הַחֶׁשְּבֹון נִמְצָא ׁשֶּבְמֶׁשֶךְ הַּׁשָנָה הּוא נָתַן . הַהֶפְרֵׁש ׁשֶּצָרִיךְ לָתֵת
נֶחְלְקּו הַּפֹוסְקִים אִם הּוא יָכֹול לְחַּׁשֵב אֶת הָעֹודֵף עַל , רִיךְ לָתֵתיֹותֵר מִּמַה ׁשֶָּצ

ּכָתַב הֶחָפֵץ  ּוכְדֵי לְצֵאת מִּכָל חֲׁשַׁש, חֶׁשְּבֹון הַּמַעֲׂשֵר ׁשֶל הַּׁשָנָה הַּבָָאה אֹו לֹא
ּבָרֵר ּבְסֹוף הַּׁשָנָה ׁשֶהּוא חַּיִים ׁשֶּיַתְנֶה ּבִתְחִּלַת קַּבָלָתֹו אֶת מִצְוַת מַעֲׂשֵר ׁשֶאִם יְִת

הּוא יּוכַל לִפְרֹועַ לְעַצְמֹו אֶת הַהֶפְרֵׁש עַל , נָתַן יֹותֵר מִּמַה ׁשֶּצָרִיךְ לָתֵת ּבְׁשָנָה זֹו
  .חֶׁשְּבֹון הַּמַעֲׂשֵר ׁשֶל הַּׁשָנָה הַּבָָאה

  
ֹו אֶּלָא עַל ּכְלָל הָרֵוָחִים מִּכֵיוָן וְהַּמַעֲׂשֵר הּוא לֹא עַל ּכָל רֵוָח וְרֵוָח ּבִפְנֵי עַצְמ

הַּדִין , ּובְמֶׁשֶךְ הַּׁשָנָה יֵׁש רֵוָחִים וְעָלּול לִהְיֹות ּגַם הֶפְסֵדִים, ׁשֶהָיּו ּבְמֶׁשֶךְ הַּׁשָנָה
ּבְסֹוף הַּׁשָנָה יַעֲׂשֶה חֶׁשְּבֹון סִּכּום סֹופִי ׁשֶל רֵוָחִים , הּוא ׁשֶאִם יֵׁש לֹו עֵסֶק אֶחָד

אּולָם אִם יֵׁש לֹו ּכַּמָה עֲסָקִים ׁשֹונִים ׁשֶּבְאֶחָד .  וְאֶת הַּיִתְרָה צָרִיךְ לְעַּׂשֵר,וְהֶפְסֵדִים
נֶחְלְקּו הַּפֹוסְקִים אִם מְחַּׁשְבִים אֶת הַּמַעֲׂשֵר מִּמַה ׁשֶהִרְוִיחַ , הִרְוִיחַ ּובַּׁשֵנִי הִפְסִיד

ּכְמֹו , אֹו ׁשֶּכָל עֵסֶק נִּדֹון לְעַצְמֹו, ּׁשֵנִיּבְעֵסֶק אֶחָד לְַאחַר נִיּכּוי הַהֶפְסֵד מֵהָעֵסֶק ַה
ַאף , ׁשֶּצָרִיךְ לְהַפְרִיׁש ּתְרּומֹות ּומַעַׂשְרֹות מִּׂשָדֶה ׁשֶהֵנִיבָה ּתְבּוָאה, ּבְמַעֲׂשֵר ּתְבּוָאה

סֶק ׁשֶהִרְוִיחַ ּולְדֵעָה זֹו צָרִיךְ לְעַּׂשֵר מֵהֵָע, עַל ּפִי ׁשֶיֵׁש לֹו ׂשָדֶה ַאחֶרֶת ּׁשֶהִפְסִיד ּבָּה
  . ַאף עַל ּפִי ׁשֶּיֵׁש לֹו הֶפְסֵד ּבָעֵסֶק הַּׁשֵנִי, אֶת ּכָל הַּמַעֲׂשֵר

הָרְוָחִים ל הַּמִנְהָג לְמַעֲׂשֵה לְהָקֵל ׁשֶּבְכָל סֹוף ׁשָנָה עֹוׂשִים חֶׁשְּבֹון ֶׁש
 לָצֵאת מִּכָל חֲׁשַׁש יַתְנֶה וְהֶחָפֵץ חַּיִים ּכָתַב ׁשֶּכְדֵי. וְהַהֶפְסֵדִים ׁשֶל ּכְלָל הָעֲסָקִים

ׁשֶחֶׁשְּבֹון הַּמַעֲׂשֵר ׁשֶּלֹו יִהְיֶה לְפִי סֹוף , ּבִתְחִיּלַת קַּבָלָתֹו אֶת מִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר
, וְכֵן אִם הּוא עֹוׂשֶה חֶׁשְּבֹון ּבְכָל חֹודֶׁש. הַחֶׁשְּבֹון מִכְלָל הָרֵוָחִים וְהַהֶפְסֵדִים

ּבְכָל זֹאת ּבְסִּכּום ׁשֶל סֹוף הַּׁשָנָה יַעֲׂשֶה חֶׁשְּבֹון ׁשֶל , יָה הֶפְסֵדּובְאֶחָד הַחֹוּדָׁשִים ָה
אֲבָל רֵוָחִים וְהֶפְסֵדִים ׁשֶמִׁשָנָה לְׁשָנָה אֵינָם . ּכְלָל הָרֵוָחִים ּבְנִיּכּוי ּכְלָל הַהֶפְסֵדִים

עַּׂשֵר אֶת ּכָל ּתְבּוַאת זַרְעֲךָ הַּיֹוצֵא ּכְמֹו ׁשֶּנִלְמַד מֵהַּפָסּוק עַּׂשֵר ְּת, ּבְחֶׁשְּבֹון הַּמַעֲׂשֵר
  .הַּׂשָדֶה ׁשָנָה ׁשָנָה

  
יַעֲׂשֶה חֶׁשְּבֹון , הּבַּבּורְָס לְפִי זֶה יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּמִי ׁשֶּמַׁשְקִיעַ אֶת ּכַסְּפֹו ּבְמְנָיֹות

וְהּוא , אֶת הַּמְנָיֹותוְגַם אִם הּוא לֹא מָכַר . וְאֶת הָרֵוַח יְעַּׂשֵר. ּפַעַם ַאחַת ּבְׁשָנָה
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אֲבָל לְמַעֲׂשֵה נֹוהֲגִים . הִפְסִיד ּבְׁשָנָה הַּבָָאה לֹא יְנַּכֶה הֶפְסֵד זֶה מֵחֶׁשְּבֹון הַּמַעֲׂשֵר
ּגַם ּבִמְנָיֹות וְכֵן ּבְתָכְנִּיֹות חִּסָכֹון אֹו ּבְקֻּפֹות ּגֶמֵל וְכַדֹומֶה לְעַּׂשֵר ּבְסֹוף הַּזְמַן ּכַאֲׁשֶר 

  .ם אֶת הַתָכְנִית ּומֹוצִאִים אֶת הַּכֶסֶף ׁשֶהָיָה ּבַּתָכְנִיתסֹוגְרִי
  

ְּלמִי נוֹתְנִים אֶת הַמַעֲשֵר כְסָפִים ׂ ּ  

מִצְוַת הַפְרָׁשַת מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים נֹועֲדָה לְסַּיֵעַ ּבִידֵי לֹומְדֵי הַּתֹורָה  עִּקָרָּה ׁשֶל
ה זֶר ּדָָב.  אֹו לְעֲנִּיִים נֶאֶמְרָה הַבְטָחַת הָעֹוׁשֶרוְעַל הַּנֹותֵן לְלֹומְדֵי ּתֹורָה, וְהָעֲנִּיִים
, עַּׂשֵר ּבִׁשְבִיל ׁשֶּתִתְעַּׁשֵר -' עַּׂשֵר ּתְעַּׂשֵר'ל עַל הַּפָסּוק " ׁשֶָאמְרּו חֲַזהמִַּמד נִלְַמ

עֹוסְקִים ּדְהָיְנּו הָאֲנָׁשִים ָה, רֶמֶז לִמְפָרְׁשֵי יָמִים, עַּׂשֵר ּבִׁשְבִיל ׁשֶּלֹא ּתִתְחֲסֵר
הָבִיאּו  '–וַעֲלֵיהֶם נֶאֱמַר הַּפָסּוק . ׁשֶּיַפְרִיׁשּו אֶחָד מֵעֲׂשָרָה לַעֲמֵלֵי ּתֹורָה, ּבְמִסְחָר

יְדֵי ׁשֶּיִהְיֶה טֶרֶף ל ּדְהָיְנּו ׁשֶַע, 'אֶת ּכָל הַּמַעֲׂשֵר אֶל ּבֵית הָאֹוצָר וַיְהִי טֶרֶף ּבְבֵיתִי
ּובַעֲבּורָם מַמְׁשִיךְ הַּפָסּוק ', ההַלְוִּיִם לַעֲסֹוק ּבְתֹורַת ּבְבֵיתִי יּוכְלּו הַּכֹהֲנִים ְו

הּוא ׁשֶהַּתֹומֵךְ ּבְתַלְמִידֵי  וְהַּטַעַם. 'וַהֲרִיקֹותִי לָכֶם ּבְרָכָה עַד ּבְלִי ּדַי': וְאֹומֵר
 וְלָכֵן לְדַעַת .'ּתֵכֶף לְתַלְמִיד חֲכַם ּבְרָכָה'ל "חֲכָמִים זֹוכֶה לִבְרָכָה ּכְמֹו ׁשֶָאמְרּו חֲַז

הַרְּבֵה ּפֹוסְקִים יֵׁש לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר רַק לְעֲנִּיִים ּובִפְרָט עֲנִּיִים לֹומְדֵי 
  .וְלֹא לִׁשְָאר ּדִבְרֵי מִצְוָה, ּתֹורָה
  

וְעֹוד יֵׁש  .צְוָה ּגַם ׁשְָאר ּדִבְרֵי ִמרהַּמַעֲֵׂשי וְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶאֶפְׁשָר לַעֲׂשֹות ּבְכַסְֵּפ
אֶת הַּמַעֲׂשֵר ,  וְלֹא רַק מַעֲׂשֵר20% לְהַפְרִיׁש חֹומֶׁש ּדְהָיְנּו גׁשֶּנֹוֵהי אֹומְרִים ׁשִֶּמ

ּובְמַעֲׂשֵר הַּׁשֵנִי הּוא יָכֹול לְהִׁשְּתַּמֵׁש לִׁשְָאר , הָרִאׁשֹון יִּתֵן לַעֲנִּיִים וְלְלֹומְדֵי הַּתֹורָה
  .ּדִבְרֵי מִצְוָה

  
ב הַחֲתַם סֹופֵר ׁשֶּכְדֵי ׁשֶּגַם הַּנֹותֵן מַעֲׂשֵר יּוכַל לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְמַעֲׂשֵר לְדִבְרֵי ּכַָת
טֹוב לְהַתְנֹות ּבִתְחִיּלַת קַּבָלָתֹו אֶת מִצְוַת מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים ׁשֶאִם יִרְצֶה הּוא , מִצְוָה

 ּומַעֲׂשֵר ּכְסָפִים נֹובֵעַ מֵחֲמַת הַּמִנְהָג וְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּכֵיוָן. יּוכַל לָתֵת ּגַם לְמִצְֹות
מֻּתָר לַעֲׂשֹות ּכֵן , וְהַּיֹום רַּבִים נֹוהֲגִים לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר ּגַם לְצֹורֵךְ מִצְֹות

רַק וְכֵן אִם הּוא הָיָה רָגִיל לָתֵת אֶת ּכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר , ָאפִילּו ּבְלִי לְהַתְנֹות מֵרֹאׁש
וְכָעֵת הּוא רֹוצֶה לְהַפְסִיק מִּמִנְהָגֹו ּולְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי , לְעֲנִּיִים אֹו לְלֹומְדֵי ּתֹורָה
וְיֵׁש . ָאפִילּו ּבְלִי הַּתָרַת נְדָרִים, רַּׁשַאי לַעֲׂשֹות ּכֵן, הַּמַעֲׂשֵר ּגַם לִׁשְָאר מִצְוֹות
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לַעֲׂשֹות הַּתָרַת נְדָרִים עַל ּכָךְ ׁשֶּלֹא ָאמַר ּבִתְחִיּלַת עָלָיו  חֹוׁשְׁשִים ׁשֶעַל ּכָל ּפָנִים
וְרַק ָאז יּוכַל לָתֵת אֶת הַּמַעֲׂשֵר ּגַם לִׁשְָאר , קַּבָלָתֹו אֶת מִצְוַת הַּמַעֲׂשֵר ׁשֶּזֶה ּבְלִי נֶדֶר

קַּבֵל עַל עַצְמֹו אֶת ּפָ ּכֵיוָן ׁשֶיֵׁש ּדֵעֹות ּבָזֶה טֹוב לְהַתְנֹות ּבְׁשָעָה ׁשְֶּמ"עַָּכ. מִצְוֹות
 ,ּכְָךה וְאִם לֹא הִתְָנ, מִצְוַת מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים ׁשֶּיּוכַל לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּגַם לְדִבְרֵי מִצְוָה

  .יַעֲׂשֶה הַּתָרַת נְדָרִים
  

 היָמּבִכְלָל הַּמַעֲלָה ׁשֶל ּתְמִיכָה ּבַעֲנִּיִים הּוא ּכָל צָרְכֵי הָעֲנִּיִים ּולְפִי סֵדֶר הַּקְִד
ּולְסַּפֵק לַעֲנִּיִים אֶת הַּצְרָכִים ׁשֶּכָל ָאדָם צָרִיךְ ּכְמֹו , ּדְהָיְנּו ּפִדְיֹון ׁשְבּויִים, ׁשֶּלָמַדְנּו

וְכֵן אֶפְׁשָר לְקַּיֵם ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר אֶת . אֲכִילָה ׁשְתִּיָה ּבִיּגּוד וְכַדֹומֶה לְפִי ּדֶרֶךְ הָעֹולָם
  .וְכֵן סִדְרֵי הַּקְדִימָה ׁשֶל הַּקָרֹוב קָרֹוב קֹודֵם, 'ּדֵי מַחְסֹרֹו'מִצְוַת 

  
ּובִכְלָל הַּמַעֲלָה לְהַחְזִיק ּתֹורָה הּוא לְסַּיֵעַ לַאבְרֵכִים ּתַלְמִידֵי חֲכָמִים עֲנִּיִים ּכְדֵי 

ת לִיׁשִיבֹות ּובִכְלָל זֶה ּתְרּומֹו, ׁשֶּיִהְיֶה ּבְאֶפְׁשָרּותָם לַעֲסֹוק ּבַּתֹורָה לְלֹא הַפְרָעֹות
וְכֵן לְסַּפֵק לְלֹומְדֵי ּתֹורָה אֲכִילָה ּוׁשְתִּיָה ּכְׁשֶּצָרִיךְ ּכְדֵי ׁשֶּיּוכְלּו . ּכֹולְלִים וְכַדֹומֶה

  .לְחַּדֵׁש אֶת ּכֹוחָם לְעֵסֶק הַּתֹורָה
  

רָכֹות לְמַּמֵן מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר אֶת הַהֹוצָאֹות הַּנְִצ, ּבִכְלָל הַחְזָקַת הַּתֹורָה הּוא
ּבֵין , מֹודָעֹות טֶלֶפֹונִים וְכַדֹומֶה, לְהַחְזָקַת ׁשִעּורֵי ּתֹורָה ּכְמֹו הֹוצָאֹות נְסִיעֹות

  . מּוסַר וְכַדֹומֶה, ּפָרָׁשַת ׁשָבּוַע,הּבֵין ׁשִעּורֵי הֲלָָכ, ׁשִעּורֵי ּתֹורָה לְאֲנָׁשִים אֹו לְנָׁשִים
  
 לְעֹודֵד יְלָדִים לִלְמֹד ּתֹורָה ּגַם לְַאחֵר רמַעֲֵׂשי סְֵּפּבְכַ לְהִׁשְּתַּמֵׁשר אֶפְָׁשן כֵ ּכְמֹו

לְמַּמֵן מַמְּתַּקִים ּופְרָסִים ּכְדֵי לְעֹודֵד אֹותָם ,  ּבַּתַלְמּוד ּתֹורָהםׁשָעֹות הַּלִּמּודִי
ָאמְנָם . ּתֹורָהאֹו ּכְדֵי ׁשֶּיַחְזְרּו עַל מַה ׁשֶּלָמְדּו ּבַּתַלְמּוד , לְהַרְּבֹות ּבְלִּמּוד הַּתֹורָה

ּכֵיוָן ׁשֶּלְלַּמֵד יְלָדִים אֲחֵרִים אֵין זֹו , אֵין לִקְנֹות ּפְרָסִים לַיְלָדִים ׁשֶּלֹו מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
וְאֵין לָָאדָם לִפְרֹועַ אֶת , אֲבָל לְלַּמֵד אֶת יְלָדָיו ּתֹורָה זֹו חֹובַת הָָאב, הַחֹובָה ׁשֶּלֹו

  .עֲׂשֵרחֹובֹותָיו מִּכַסְּפֵי ַמ
  

אֵין לְׁשַּלֵם עֲבּור ׂשְכַר הַלִּמּוד , מִּטַעַם זֶה ׁשֶהָָאב חֳיָב לִדְאֹוג ׁשֶּבְנֹו יִלְמַד ּתֹורָה
אֶּלָא אִם ּכֵן הּוא ּדָחּוק ּבְפַרְנָסָתֹו וְאֵין לֹו , ׁשֶל ּבָנָיו ּבַּתַלְמּוד ּתֹורָה מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
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וְהּוא ׁשֹולֵחַ , אֹו ּבְמִקְרֶה ׁשֶיֵׁש ּכַּמָה ּתַלְמּודֵי ּתֹורָה. ֹורָהמֵהֵיכָן לְׁשַּלֵם לַּתַלְמּוד ּת
אֶפְׁשָר לְׁשַּלֵם מִּכַסְּפֵי , אֶת ּבְנֹו לְתַלְמּוד ּתֹורָה ׁשֶּדֹורֵׁש ּתַׁשְלּום ּגָבֹוּהַ יֹותֵר מֵאֲחֵרִים

  .ההַּתֹוָרי ּוֵדּתַלְמי ׁשְֵנן ּבֵיד הַּלִּמּור ׂשְַכל ׁשֶ הֶפְרֵׁשת אֶק רַ מַעֲׂשֵר
  

 ּגְדֹולָה הּבִיׁשִיָב יֵׁש מַּתִירִים לָָאב לְׁשַּלֵם עֲבּור לִּמּודֵי ּבְנֹו ּבִיׁשִיבָה קְטַּנָה אֹו
וְיֵׁש אֹוסְרִים ׁשֶּגַם , ּכֵיוָן ׁשֶּבְגִיל זֶה הָָאב לֹא מְחֻּיָב לְלַּמֵד אֶת ּבְנֹו, מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר

ּולְמַעֲׂשֶה מִי ּׁשֶּקָׁשֶה לֹו לַעֲמֹוד ּבְתַׁשְלּום לַּיְׁשִיבָה מִּכַסְּפֹו . חֹובָהזֶה נִקְרָא ּדָבָר ׁשְֶּב
וְכֵן מֻּתָר לְָאב לְׁשַּלֵם מִּכַסְּפֵי . יָכֹול לְהִׁשְּתַּמֵׁש לְׁשֵם ּכָךְ ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר, הַּפְרָטִי

, ן ׁשֶהּוא לֹא חֳיָב לָקַחַת מְלַּמֵד לִבְנֹוּכֵיָו, מַעֲׂשֵר לְַאבְרֵךְ ׁשֶּיִלְמַד עִם ּבְנֹו ּתֹורָה
ּובְוַּדַאי ׁשֶּמֻּתָר לְׁשַּלֵם מִּכַסְּפֵי . ּובְנֹוסָף הּוא מַחֲזִיק אֶת הַָאבְרֵךְ ּבְדֶרֶךְ ּכָבֹוד

אֹו יְלָדִים ׁשֶהֹורֵיהֶם עֲׁשִירִים , לַּתַלְמּוד ּתֹורָה ׁשֶל יְלָדִים אֲחֵרִים עֲנִּיִים, מַעֲׂשֵר
  .ל לֹא רֹוצִים לְׁשַּלֵם עֲבּורָםאֲָב

  
ׁשֶיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּמֻּתָר , ּׁשֹונָה חֹובַת הָָאב לְלִּמּודֵי הַּבָנֹות, לְעֻּמַת לִּמּודֵי הַּבָנִים

, לְׁשַּלֵם אֶת ׂשְכַר הַלִּמּוד ׁשֶל ּבְנֹותָיו ָאפִילּו לְבֵית הַּסֵפֶר הַּיְסֹודִי מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
וְיֵׁש חֹולְקִים ׁשֶהֲרֵי עַל ּפִי חֻּקֵי .  לַָאב לְלַּמֵד אֶת ּבְנֹותָיו ּתֹורָההאֵין חֹוָבּכֵיוָן ֶּׁש

וְלָכֵן אֵין לְׁשַּלֵם , הַּמְדִינָה חֲיָבִים הַהֹורִים לִׁשְלֹחַ אֶת ּבְנֹותֵיהֶם לְבֵית סֵפֶר יְסֹודִי
ם לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר לְלִּמּודֵי וְכֵן יֵׁש מַּתִירִי. לְבֵית הַּסֵפֶר מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר

ּכַאֲׁשֶר הּוא ׁשֹולֵחַ אֹותָם לְּסֵמִינָר ׁשֶּבֹו יַדְרִיכּו אֹותָם לְדֶרֶךְ יְׁשָרָה , ּבְנֹותָיו לְּסֵמִינָר
  .ּולְמַעֲׂשֶה הַּדָחּוק ּבְמַּצָבֹו יָכֹול לִסְמֹוךְ עַל ּדֵעֹות אֵּלּו. לַעֲבֹודַת הַּׁשֵם

  
ּובִפְרָט אִם , מֹו ׁשֶּפָתַחְנּו יֵׁש מֵקֵילִים לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר לְצֹורֵךְ מִצְוֹותְּכ

ּונְפָרֵט ּכַּמָה הֲלָכֹות הַּנֹוגְעֹות . הִתְנָה ּכֵן ּבִתְחִיּלַת קַּבָלָתֹו אֶת מִצְוַת מַעֲׂשֵר
  .לְמַעֲׂשֵה

  
אֵין הַּכָוָנָה ׁשֶָאדָם יָכֹול ,  מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵרתת מִצְוֹו ׁשֶהֲגַם ׁשֶּמֻּתָר לִקְנֹו,נַקְּדִים

לָכֵן לְכָל הַּדֵעֹות אֵין . לִקְנֹות אֶת ּדִבְרֵי הַּמִצְוָה ׁשֶהּוא מְחֻּיָב ּבָהֶם ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
ַאף לֹא ּכַּפָרֹות וְ, ַארְּבַעַת הַּמִינִים, סּוּכָה, ּתְפִיּלִין טַּלִית, לִקְנֹות ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
הֲרֵי ׁשֶאֵת ,  ּכֵיוָן ׁשֶּכָל ָאדָם חֳיָב ּבְמַּתָנֹות לָאֶבְיֹונִים,ןכֵ ּכְמֹו. ּבְעֶרֶב יֹום הַּכִיּפּורִים
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אּולָם אֶפְׁשָר לְהֹוסִיף עַל , אֵין לָתֵת מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר, עִּקַר הַּסְכּום ׁשֶחֲיָבִים לָתֵת
  .וְהּוא נִכְלָל ּבְהַחְזָקַת עֲנִּיִים, נֹות לָאֶבְיֹונִים מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵרעִיּקָר הַחִּיּוב ּבְמַָּת

  
אֵין זֶה , מִּטַעַם זֶה ּגַם הַּמְׁשַּלֵם עֲבּור מִצְוֹות ׁשֶּמֻּתָר לְׁשַּלְמָם ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר

ב ׁשֶּיְׁשַּלֵם עֲבּורָּה מִּכַסְּפֵי הּוא חַָׁש, אֶּלָא אִם לִפְנֵי הַהִתְחַּיְבּות לְׁשַּלֵם עֲבּור הַּמִצְוָה
זֶה הָפַךְ לִהְיֹות עָלָיו , ּכֵיוָן ׁשֶאִם קֹודֵם הּוא הִתְחַּיֵב לְׁשַּלֵם עֲבּור הַּמִצְוָה, מַעַׂשְרֹות

הַּקֹונֶה , לְמָׁשָל. ּדָבָר ׁשֶּבְחֹובָה ׁשֶאִי אֶפְׁשָר לִפְרֹועַ אֶת חֹובֹותָיו מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
  .אֵין זֶה אֶּלָא אִם הִתְּכָוֵן לְכָךְ לִפְנֵי ׁשֶּקָנָה אֶת הָעֲלִּיָה,  לַּתֹורָה מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵרעֲלִּיָה
  

 ימִן וְכֵ, מִי ׁשֶּקָנַס אֶת עַצְמֹו ׁשֶאִם יַעֲׂשֶה ּדָבָר מְסֻּיָם הּוא יִּתֵן קְנָס לִצְדָקָה
ּכֵיוָן ׁשֶהּוא ּכְבָר , ף זֶה מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵרלֹא יְׁשַּלֵם ּכֶֶס, ׁשֶּנָדַר ּבְעֵת צָרָה לִצְדָקָה

 לִפְרֹועַ אֶת חֹובֹותָיו מִּכַסְּפֵי םלָָאָדר וְָאסּו, רהַּנֵֶדת אֶ אֹוס הַּקְָנת אֵם לְׁשֵַּלב הִתְחֵַּי
רֹו יָכֹול לִפְרֹועַ אֶת נְִד, אֲבָל מִי ׁשֶּנָדַר לָתֵת לִצְדָקָה ּדָבָר ׁשֶאֵינֹו חֳיָב ּבֹו. מַעֲׂשֵר

  .מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
  

אִם הּוא ּדָחּוק ּבְמַּצָבֹו וְלֹא יָכֹול , ָאמְנָם ּבְכָל הַּמִצְוֹות ׁשֶָאדָם מְחֻּיַב ּבָהֶם
וְהּוא ּגַם לֹא יָכֹול לְהַּׂשִיג אֶת הַּמִצְוָה , לְׁשַּלֵם אֶת הַּמִצְוֹות מִּכַסְּפֹו הַּפְרָטִי

ּכֵיוָן ׁשֶּמֵעִיקָר , ֹו לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר לְמִצְוֹות אֵּלּומֻּתָר ל, ּבְהַׁשְָאלָה מֵאֲחֵרִים
  .הַּדִין ָאדָם ּכָזֶה ּגַם ּפָטּור מִּלָתֵת מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים

  
לְדַעַת ּכַּמָה מֵהַּפֹוסְקִים לֹא רַק ׁשֶאֵת עִּקֵר הַּמִצְוָה ׁשֶחֲיָבִים ּבָּה אֵין לִקְנֹות 

וְלָכֵן מִי . אֶּלָא ַאף אֵין לְהַּדֵר ּבַּמִצְוָה עַל חֶׁשְּבֹון ּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר, ׂשֵרמִּכַסְּפֵי מֲַע
ׁשֶּקֹונֶה ּתְפִיּלִין מְהֻּדָרֹות לְעַצְמֹו לֹא יִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר ַאף לֹא לְתֹוסֶפֶת 

 ּפֵי מַעֲׂשֵר אִם וַּדַאי לֹו ׁשֶּלּולֵי ּכֵןוְיֵׁש מַּתִירִים לְׁשַּלֵם עֲבּור הַהִּדּור מִּכְַס. הַהִּדּור
ּומִן הָרָאּוי לֹא לִסְמֹוךְ עַל זֶה ּבִפְרָט ּבְמָקֹום ׁשֶיֵׁש .  הָיָה קֹונֶה ּתְפִיּלִין ּפְׁשּוטֹותאהּו

  .עֲנִּיִים ׁשֶּזְקּוקִים לְכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר
  

אֲבָל , ין וְַארְּבַעַת הַּמִינִים וְכַדֹומֶהּכָל זֶה ּבְקֹונֶה מִצְוֹות לְעַצְמֹו ּכְמֹו ּתְפִיִּל
 אִם הּוא ּדָחּוק ּבְמַּצָבֹו אֶפְׁשָר לְהָקֵל ּולְׁשַּלֵם אֶת חֵלֶק הַהִּדּור ,הַּקֹונֶה ּתְפִיּלִין לִבְנֹו
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 עִנְיַן וְגַם ּבָזֶה יֵׁש. ּכֵיוָן ׁשֶהָָאב לֹא חֳיָב לְהַּדֵר ּבַּתְפִּלִין ׁשֶל ּבְנֹו, מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
הִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי א ח מִוָואלָזִין ּכָתַב ׁשֶהּוא נֶעֱנַׁש עַל ּכָךְ ׁשֶהּו"לְהַחְמִיר ּכֵיוָן ׁשֶהַגְַר

  . לְצֹורֵךְ ּבְנֵי בֵיתֹוםּכְסָפִי מַעֲׂשֵר
  

ית ּכְנֶסֶת ּבִכְלָל ּדִבְרֵי מִצְוָה ׁשֶּמֻּתָר לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר הּוא לִבְנֹות ֵּב
ּובְמָקֹום ׁשֶהַרִיהּוט וְהַּפְאֵר יְחַּזְקּו אֶת , ּובֵית מִדְרַׁש וְַאף לְפָאֵר אֶת ּבֵית הַּמִדְרָׁש

יֵׁש לָזֶה אֶת מַעֲלַת הַחְזָקַת ּתֹורָה ׁשֶּגְדֹולָה יֹותֵר מִּׁשְָאר ּדִבְרֵי , לֹומְדֵי הַּתֹורָה
  .מִצְוָה
  

וְכֵן . וְכַדֹומֶה, עֵרּוב,  לְהִׁשְּתַּתֵף ּבְהֹוצָאֹות ּבְנִּיַת מִקְוֶהּבִכְלָל ּדִבְרֵי מִצְוָה הּוא
  .ּבָּזֶה לְהִׁשְּתַּתֵף ּבְהֹוצָאֹות ׁשֶיֵׁש לִמְקֹומֹות אֵּלּו ּכְמֹו נִּקָיֹון חַׁשְמַל וְכַיֹוצֶא

  
ךְ לְׁשַּתֵף אֶת צִיּבּור ּובְָכ, ּבָּתֵי ּכְנֵסִּיֹות ׁשֶּנֹוהֲגִים לִמְּכֹור מְקֹומֹות לְיָמִים נֹורָאִים

יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּתַׁשְלּום זֶה נֶחְׁשָב לְדָבָר , הַּמִתְּפַּלְלִים ּבְהַחְזָקַת ּבֵית הַּכְנֶסֶת
אּולָם אִם יֵׁש לֹו מָקֹום ַאחֵר לְהִתְּפַּלֵל , ׁשֶּבְחֹובָה וְלָכֵן אֵין לְׁשַּלְמֹו מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר

אֹו ׁשֶּבְבֵית ּכְנֶסֶת זֶה ּדֹורְׁשִים ּתַׁשְלּום יֹותֵר מֵהַמְקֻּבָל , ם ּתַׁשְלּוםּבֹו ׁשֶּלֹא ּדֹורְׁשִי
וְיֵׁש מֵקֵילִים ׁשֶחֲצִי מֵהַּתַׁשְלּום . ׁשֶָאז רַק אֶת הַהֶפְרֵׁש יָכֹול לְׁשַּלֵם מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר

  .אֶפְׁשָר לָתֵת מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
הַגְּבָהָה ּגְלִילָה וְכַדֹומֶה , ּוא ׁשֶאֶפְׁשָר לִקְנֹות עֲלִּיָה לַּתֹורָהּובִכְלָל ּדִבְרֵי מִצְוָה ה

ּובִלְבַד ׁשֶּבְׁשָעָה ׁשֶהִתְחַּיֵב לְׁשַּלֵם אֶת הָעַלִּיָה הּוא הִתְּכָוֵן לְׁשַּלֵם . מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
ית לִקְנִּיַת הָעַלִּיָה לַּתֹורָה ָאמְנָם ּכַאֲׁשֶר יֵׁש מְכִירָה ּפֻמְִּב. אֹותָּה מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר

הַּזֹוכֶה ּבַעֲלִּיָה לֹא יְׁשַּלֵם מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר אֶּלָא רַק אֶת הַּתֹוסֶפֶת ׁשֶהּוא הִתְחַּיֵב לָתֵת 
ּכֵיוָן ׁשֶהֲרֵי ּכָל הַּתֹועֶלֶת ׁשֶהּוא הֵבִיא לְבֵית הַּכְנֶסֶת זֶה רַק מַה , יֹותֵר מֵהַּקֹודֵם לֹו

  .הִתְחַּיֵב יֹותֵר מִּמַה ׁשֶּקֹודְמֹו הִּצִיַעׁשֶהּוא 
  

ׂפְָרטִים בְּשִימוּש בְּכְַספֵי מַעֲשֵר ׁ ּׁ ּ ּ  

מְקַּבֵל טֹובַת הֲנָָאה ּכָלְׁשֶהִיא ּבִגְלַל , מָצּוי ׁשֶָאדָם הַּנֹותֵן צְדָקָה אֹו מַעֲׂשֵר
,  מְגָרַעַת מִּמִצְוַת הַּצְדָקָהלְמַעֲׂשֵה אֵין קַּבָלַת הַּטֹובַת הֲנָָאה, הַּצְדָקָה ׁשֶהּוא נָתַן
וְלָכֵן מֻּתָר לִקְנֹות עֲלִּיָה לַּתֹורָה מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר ַאף . "מַּכִירֵי ּכְהּונָה"ּכְמֹו הַּדִין ׁשֶל 
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וְכֵן הַּתֹורֵם מַעֲׂשֵר ּכְסָפִים לְעִיּלּוי . ׁשֶהַּתֹורֵם מְקַּבֵל אֶת הַּזְכּות לַעֲלֹות לְתֹורָה
, וְכָל זֶה ּבְמִי ׁשֶּנֹותֵן צְדָקָה מִּכִיסֹו. אֵין זֶה מְגָרֵעַ מִּמַעֲלַת הַּצְדָקָה, רֹובָיונִׁשְמַת ְק

אֲבָל ּגַּבַאי צְדָקָה ׁשֶָאסַף ּכֶסֶף מֵהַּצִּבּור אֵין לֹו לְקַּבֵל טֹובֹות הֲנָָאה מֵהַּצִּבּור ּכֵיוָן 
לַּגַּבָאִים לְחַּלֵק לִקְרֹובֵיהֶם יֹותֵר מִּׁשְָאר ּכְמֹו ׁשֶָאסּור , ׁשֶּלֹא הּוא ּתָרַם אֶת הַּכֶסֶף

  .ּכֵיוָן ׁשֶּכַסְּפֵי הַּצְדָקָה לֹא ׁשַּיָכִים לָהֶם, עֲנִּיִים
  

, אֲבָל נֶחְלְקּו הַּפֹוסְקִים אִם מֻּתָר לְקַּבֵל הֲנָָאה ּבְמָמֹון, ּכָל זֶה לְגַּבֵי טֹובַת הֲנָָאה
לָכֵן ַאף עַל ּפִי ׁשֶּמֻּתָר , ׁש לְנַּכֹות אֹותָּה מֵחֶׁשְּבֹון הַּמַעֲׂשֵריֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּלְכַּתְחִּלָה ֵי

מִּכָל מָקֹום יַחְזִיר לְכַסְּפֵי ,  לְטֹובַת מֹוסָד צְדָקָה)ּדִינֵר(לִקְנֹות ּכַרְטִיס לִסְעּודַת עֶרֶב 
  .ל סְעּודָה ּכָזֹו ּבְבֵיתֹוהָיָה אֹוֵכא הַּמַעֲׂשֵר אֶת ׁשֹווִי הֲנָָאתֹו מֵהַּסְעּודָה ּכְאִּלּו הּו

  
מִּכַסְּפֵי , וְכֵן מֻּתָר לִקְנֹות ּכַרְטִיס הַגְרָלָה ׁשֶל מֹוסְדֹות צְדָקָה יְׁשִיבֹות וְכַדֹומֶה

 הַאִם הַּפְרָס , ּיִזְּכֶה ּבִפְרָססהַּכַרְטִי רֹוכֵׁש אֶּלָא ׁשֶּנֶחְלְקּו ּגְדֹולֵי זְמַּנֵנּו אִם, מַעֲׂשֵר
יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶהַּפְרָס ּׁשַיָךְ לַמֹוסָד .  ּׁשַיָךְ לְכַסְּפֵי צְדָקָהסׁשֶהַּפְָר אֹוׁשֶל הַּתֹורֵם 

ּכֵיוָן ׁשֶיֵׁש ּתֹועֶלֶת לַמֹוסָד , וְיֵׁש אֹומְרִים ׁשֶהַּפְרָס ּׁשַיָךְ לְתֹורֵם. ׁשֶעָׂשָה אֶת הַהַגְרָלָה
  .סָד הָיָה צָרִיךְ לָתֵת אֶת הַּפְרָסׁשֶהַּתֹורֵם קָנָה אֶת הַּכַרְטִיס ַאף עַל ּפִי ׁשֶהַּמֹו

  
מְקַּבֵל מַּתָנָה עֲבּור ּכָךְ ׁשֶהּוא א וְהּו, םוְכֵן הַּתֹורֵם מִּמַעַׂשְרֹותָיו לְמֹוסָד מְסָֻּי

אֹו לְהַחְזִיר לְכַסְּפֵי הַּצְדָקָה וְהַּמַעֲׂשֵר , יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶעָלָיו לְוַּתֵר עַל הַּמַּתָנָה, ּתָרַם
ּכֵיוָן ׁשֶּכָל הַּתֹועֶלֶת לַמֹוסָד הּוא רַק סַךְ הַּתְרּומָה הַּיְתֵרָה מִּׁשֹווִי ,  הַּמַּתָנָהיִואֶת ֹׁש
ד אֶּלָא אִם ּכֵן הַּמֹוָס, ׁשֶהֲרֵי אֶת הַּמַּתָנָה הַּמֹוסָד הָיָה צָרִיךְ לִקְנֹות מִּכַסְּפֹו, הַּמַּתָנָה
יֵׁש ּמַּתִירִים ּבְכָל אֹופֶן , הַּמִקְרִים ׁשֶָאמַרְנּוּובְכָל . הּבִתְרּוָמה הַּמַּתָָנת אֵל קִֵּב

וְלֹא לְהֹורִיד אֹותָּה מֵחֶׁשְּבֹון הַּמַעֲׂשֵר , ׁשֶהַּתֹורֵם יָכֹול לְקַּבֵל אֶת הַּמַּתָנָה אֹו הַּפְרָס
רֵם ּדַוְקָא ּכֵיוָן ׁשֶּסֹוף סֹוף עַל יְדֵי הַּמַּתָנָה יֵׁש לַמֹוסָד ּתֹועֶלֶת ּבְכָךְ ׁשֶהַּתֹורֵם תֹו

  .וְהַּמֵּקֵל ּבָזֶה יֵׁש לֹו עַל מִי לִסְמֹוְך, לְמֹוסָד זֶה
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אִם הּוא מִתְקַּׁשֶה , הַּמֵׂשִיא אֶת יְלָדָיו ּובִׁשְעַת הַּתְנָאִים הִתְחַּיֵב ּבִסְכּום מְסֻּיָם
. וְהּוא רֹוצֶה לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר לְׁשֵם ּכְָך, ּפֹולְׁשַּלֵם אֶת הַהִתְחֲיְבּות מִּכְַס

ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶאִם ּבִׁשְעַת הַהִתְחֲיְבּות לֹא הָיָה ּבְדַעְּתֹו לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי 
הּוא לֹא יָכֹול לִפְרֹועַ ּומִּמֵילָא , הֲרֵי ׁשֶחָל עָלָיו חֹוב ּכְלַּפֵי הֶחָתָן וְהַּכַּלָה, הַּמַעֲׂשֵר

אּולָם אִם ּבִׁשְעַת הַהִתְחֲיְבּות הָיָה ּבְדַעְּתֹו לְׁשַּלֵם . אֶת הַחֹוב הַּזֶה מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
מֻּתָר לֹו לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְמַעַׁשְרֹותָיו לְצֹורֵךְ , אֶת הֹוצָאֹות הַחֲתֻּנָה ּגַם מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר

אֶּלָא חֲצִי , אֶת הַּכֹל לַחֲתַן וְלַּכַּלָה וְעִם ּכָל זֶה מִהְיֹות טֹוב לֹא יִּתֵן. נִּׂשּואֵי יְלָדָיו
  .מִּמַעַׂשְרֹותָיו לְבָנָיו וַחֲצִי לַעֲנִּיִים אֲחֵרִים

  
וְכָתַב הֶחָפֵץ . הִזְּכַרְנּו ׁשֶּמֵעִיקָר הַּדִין צָרִיךְ לְעַּׂשֵר ּגַם אֶת הַּקֶרֶן וְגַם אֶת הָרֵוַח

, ׁשֶּכֵיוָן ׁשֶיֵׁש ּכְאִּלּו ּׁשֶהַּיֵצֶר מִתְּגַּבֵר עֲלֵיהֶם וְלֹא נֹותֵן לָהֶם לֵחָסֵר אֶת הַּקֶרֶן, םחַּיִי
ּכֵיוָן ׁשֶּלְדַעַת , ח לַעֲנִּיִים"וְלַעֲׂשֹות מִּמֶּנּו ּגְַמ, אֶפְׁשָר לְהַפְרִיׁש מַעֲׂשֵר מֵהַּקֶרֶן

ּובֶעָתִיד ּכְׁשֶּיִצְטָרֵךְ יּוכַל . ים יֵׁש ּבֹו מִצְוַת צְדָקָהח הַלְוָאֹות לַעֲנִִּי"ם ּגַם ּגְַמ"הָרַמְָּב
  .ח לְצֹורֵךְ הַּצְדָקָה ׁשֶהּוא רֹוצֶה"לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי הַגְַמ

  
ּובְבֹוא עֵת , ח הַלְוָאֹות"ּולְפִי זֶה אֶפְׁשָר לַחֲסֹךְ חֵלֶק מִּכַסְּפֵי מַעַׂשְרֹותָיו ּבִגְַמ

אּולָם עִם ּכָל . ח לְצֹורֵךְ נִּׂשּואֵי יְלָדָיו"יו אֶפְׁשָר לָקַחַת אֶת הַּכֶסֶף מֵהַגְַמנִּׂשּואֵי יְלָָד
ּכְדֵי ׁשֶאֵת הַחֵצִי הַּׁשֵנִי , ח"זֶה רָאּוי ׁשֶּלֹא לַחֲסֹךְ יֹותֵר מֵחֲצִי ּכַסְּפֵי מַעַׂשְרֹותָיו ּבִגְַמ

  .יְחַּלֵק מִּיַד לַעֲנִּיִים
  

אֹו ּבְמָקֹום ַאחֵר , אֵין לְהַפְקִיד אֶת ּכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר ּבַּבַנְקָאמְנָם לְפִי הָָאמּור 
ּכַאֲׁשֶר ּכַּוָנָתֹו הִיא לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבַעָתִיד ּבְכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר לְחַּתֵן , ח הַלְוָאֹות"ׁשֶאֵינֹו ּגְַמ

. ים הַּזְקּוקִים לְכַסְּפֵי הַּצְדָקָהּכֵיוָן ׁשֶּכָעֵת הּוא מַפְסִיד אֶת הָעֲנִִּי, אֶת הַיְלָדִים ׁשֶּלֹו
מֻּתָר לַאֲבִיהֶם ,  וָמַעְלָה18ּדְהָיְנּו ּבְגִיל , אּולָם אִם ּבָנָיו ּובְנֹותָיו הִּגִיעּו לְפִרְקָם

ֹום ּכֵיוָן ׁשֶּגַם ּבָנָיו נֶחְׁשָבִים לְעֲנִּיִים ּכְׁשֶהֵם ּבְגִיל הַּקָרֹוב לְי, לַחֲסֹךְ אֶת הַּכֶסֶף ּבַּבַנְק
  .חֻּפָתָם
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וְהַּמַלְוֶה רֹוצֶה לִפְרֹועַ אֶת , וְהַעָנִי לֹא יָכֹול לִפְרֹועַ אֶת חֹובֹו, מִי ׁשֶהִלְוָה לָעָנִי
 הַּמַלְוֶה רַק אִם, יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּמֻּתָר לַעֲׂשֹות ּכֵן, הַחֹוב לְעַצְמֹו מִּכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר ׁשֶּלֹו

חָׁשַב ּבִׁשְעַת הַהַלְוָָאה ׁשֶאִם הַעָנִי לֹא יִפְרָע אֶת הַחֹוב הּוא יִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי 
וְיֵׁש מַּתִירִים ָאפִילּו אִם הַּמַלְוֶה לֹא חָׁשַב ּכָךְ מִּלְכַּתְחִּלָה אֲבָל . ּכָךְ הַּמַעֲׂשֵר לְצֹורְֵך

ּולְמַעֲׂשֶה אֶפְׁשָר . וֶה רָגִיל לָתֵת אֶת מַעַׂשְרֹותָיו לֶעָנִי זֶההִצְרִיכּו ּתְנַאי ַאחֵר ׁשֶהַּמְַל
אּולָם . לְהָקֵל ּבָזֶה לִפְרֹועַ אֶת חֹוב הַעָנִי ַאף אִם הּוא לֹא הִתְּכָוֵן לְכָךְ מִּלְכַּתְחִיּלָה

ה מְזֶַּכא ׁשֶהּוי ֵנוְלְִפ, טֹוב לָתֵת אֶת ּכֶסֶף הַּמַעֲׂשֵר לְָאדָם ַאחֵר ׁשֶּיְזַּכֶה אֹותֹו לְעָנִי
 ׁשֶהַּמַלְוֶה יָכֹול לָקַחַת אֶת הַּכֶסֶף ּבַחֲזָרָה ּבְתֹור ּפֵרָעֹון הַחֹוב תלְהַתְנֹוף יֹוסִיי לָעִָנ

  .  ּכְדֵי ׁשֶּבְאֹפֶן זֶה הַּמַלְוֶה יְקַּיֵם אֶת מִצְוַת הַּנְתִינָה. ׁשֶל הַעָנִי
  

 רַק אִם הַעָנִי הַּלֹוֶה עֲדַיִן רמְדָֻּב, ר לְפִרְעֹון הַחֹובהַהֶּתֵר לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי מַעֲֵׂש
אֹו ׁשֶהַּמַלְוֶה הִתְיָאֵׁש לְגַמְרֵי ׁשֶהַעָנִי יִפְרָע , אֲבָל אִם הּוא הִתְעַּׁשֵר אֹו נִפְטַר, עָנִי

  .אֵין לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר לִפְרֹועַ אֶת חֹוב הַעָנִי, אֶת הַחֹוב
  
, וְהֶעָרֵב אֵינֹו ָאדָם עָׁשִיר, ת זֶה מִי ׁשֶהָיָה עָרֵב עֲבּור חֹוב וְׁשִּלֵם אֶת הַחֹובלְעַֻּמ

אֲבָל הֶעָרֵב עַצְמֹו ׁשֶהִתְחַּיֵב . מֻּתָר לְׁשַּלֵם לְעָרֵב אֶת הַחֹוב הַּזֶה מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
אֶּלָא אִם ּכֵן . ׂשְרֹות ׁשֶל עַצְמֹולַּמְלַּוֶה לֹא יָכֹול לְׁשַּלֵם אֶת הַחֹוב מִּכַסְּפֵי הַּמַַע

ּכְׁשֶהּוא נִהְיָה עָרֵב הּוא חָׁשַב ׁשֶאִם הַּלֹוֶה לֹא יְׁשַּלֵם אֶת הַחֹוב הּוא יִפְרָע לַּמְלַּוֶה 
  .מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר

  
ׂשְכָרֹו אֹו מֻּתָר לְהֹוסִיף לֹו ִּב, אֹו ׁשֶיֵׁש לֹו מִסְחָר ּכָלְׁשֶהּו, ָאדָם עָנִי ׁשֶּבָא לַעֲבֹוד
וְַאדְרַּבָה יֵׁש ּבָזֶה , ּולְחַּׁשֵב אֶת הַהֶפְרֵׁש מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר, עַל הַּמְחִיר ּכְׁשֶּקֹונִים מִּמֶּנּו

וְכֵן עָנִי ׁשֶּבָא לִקְנֹות . ה ּכִצְדָקָה מְעֻּלָה"וְהּוא נֶחְׁשָב לִפְנֵי הַּקָָּב, נְתִינָה ּבְדֶרֶךְ ּכָבֹוד
ּולְחַּׁשֵב אֶת הַהֶפְרֵׁש מִּכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר , תֵת לֹו הַּנָחָה מֵהַמְחִיר הַּמְקֻּבָלמֻּתָר ָל, מּוצָר

וְכֵן אִם נֹותֵן לָעָנִי חָפֵץ ּבְמַּתָנָה הּוא יָכֹול לְחַּׁשֵב אֶת ׁשֹווִי הַחֵפֶץ . ׁשֶל עַצְמֹו
  .מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר

  

ׂהְַדפָסַת ְספָרִים מִכְַספֵי מַעֲשֵר ּ ּּ  



    מַעֲנֵה

  
    פִיו    םיפִסָכְּר ׂשֵעֲמַוּה קָדְָצ

 

 

מ

ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶּמִי ּׁשֶאֵין לֹו סְפָרִים לִלְמֹוד ּבָהֶם הּוא יָכֹול לִקְנֹות סְפָרִים 
אֹו ׁשֶּיַׁשְאִיל , ּובִלְבַד ׁשֶּיַּנִיחַ אֹותָם ּבְבֵית הַּמִדְרָׁש לְצֹורֵךְ הָרַּבִים, מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
צָרִיךְ לִכְּתֹוב , לֹא יַחְׁשְבּו ׁשֶהַּסְפָרִים ׁשֶּלָהֶםּוכְדֵי ׁשֶּבָנָיו ַאחֲרָיו . אֹותָם לַאֲחֵרִים

ָאמְנָם ּפֹוסְקֵי זְמַּנֵנּו ּכָתְבּו ׁשֶהֶּתֵר זֶה נֶאֱמַר רַק . עֲלֵיהֶם ׁשֶּנִקְנּו מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר
, ן לִסְמֹוךְ עַל זֶהאֵי, אֲבָל ּבִזְמַּנֵינּו ׁשֶהַּסְפָרִים מְצּויִים, ּבִזְמַּנָם ׁשֶהָיָה חֹסֶר ּבִסְפָרִים

  .וְהַּצִּבּור ָאכֵן נִזְקָק לִסְפָרִים אֵּלּו, לְמַעֵט ּבְיִּׁשּוב ׁשֶּיֵׁש ּבֹו חֹסֶר סְפָרִים
  

ּכֵיוָן , מֻּתָר לְסַּיֵעַ לְּמְחַּבֵר סֵפֶר עָנִי לְהֹוצִיא אֶת סִפְרֹו לָאֹור מִּכַסְּפֵי מַעַׂשְרֹות
וְאִם הַּמְחַּבֵר אֵינֹו עָנִי מֻּתָר לְהִׁשְּתַּתֵף .  מִתְרּומָה זֹוׁשֶהַּמְחַּבֵר הַעָנִי מִתְּפַרְנֵס

ּבְהֹוצַָאת הַּסֵפֶר מִּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר אִם זֶהּו סֵפֶר ׁשֶיֵׁש ּבֹו ּתֹועֶלֶת לַצִיּבּור ּבַהֲלָכָה אֹו 
פְרֵי קֹודֶׁש אֵּלּו הּוא וְהַּמְסַּיֵעַ לְהֹוצַָאת ִס. לְהַרְּבֹות ּתֹורָה וְיִרְַאת ׁשָמַיִם, ּבָאֲגָדָה

  .ּבִכְלָל מְזַּכֶה הָרַּבִים ׁשֶּמַעֲלָתֹו ּגְדֹולָה מְאֹוד
  

אִם הּוא לֹא הָיָה קֹונֶה אֶת , מֻּתָר לִקְנֹות ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר סֵפֶר ׁשֶּכָתַב מְחַּבֵר עָנִי
, ר ּבְמַּתָנָה לַּנָעַר ּבַר מִצְוָהּובִפְרָט אִם הּוא נֹותֵן אֶת הַּסֵֶפ. הַּסֵפֶר מִּכַסְּפֹו הַּפְרָטִי

  .נִקְרָא עָנִיא הּוא ּומִּמֵיָל,  ּכְלּום מִּׁשֶּלֹוןאֵיר ּכֵיוָן ׁשְלַנַַע
  
  

ּׂׂהֶסְכֵם יִָששכָר וּזְבוּלוּן ּ  

הֶסְּכֵם "ּכָתְבּו הַּפֹוסְקִים ׁשֶיֵׁש ּמַעֲלָה ּמְיֻחֶדֶת ׁשֶל הַחְזָקַת ּתֹורָה הַּנִקְרֵאת 
,  ׁשֶּיִּׂשָׂשכָר הַּתַלְמִיד חֲכַם הָעֹוסֵק ּבַּתֹורָה,ּפֵרּוׁש הַהֶסְּכֵם הּוא". ּוזְבּולּוןיִּׂשָׂשכָר 

וְאֵין זֹו . ּוזְבּולּון עֹוסֵק ּבְמִסְחָר ּופַרְנָסָה וְתֹומֵךְ ּבְיִׂשָׂשכָר ׁשֶּיּוכַל לִלְמֹד ּתֹורָה
ׁשֶּזְבּולּון יִּתֵן לְיִּׂשָׂשכָר ּכָל , ּבִכְתָב, אֶּלָא יֵׁש לָהֶם לַעֲׂשֹות הֶסְּכֵם, ּתְמִיכָה רְגִילָה

ּובִתְמּורָה , אִם הּוא יַרְוִיחַ הַרְּבֵה אֹו מְעַט ּבֵין, חֹודֶׁש חֲצִי מִּכָל הָרֵוָחִים ׁשֶּיִהְיּו לֹו
בַּׁשָמַיִם ַאף ּו, זֹוכֶה זְבּולּון ּבְמַחֲצִית הַּׂשָכָר ׁשֶּמַּגִיעַ לְיִּׂשָׂשכָר ּבְלִּמּוד הַּתֹורָה ׁשֶּלֹו

ׂשְמַח 'זֶה נֶאֱמַר ל וְעַ, נֶחְׁשָב לִזְבּולּון ּכְאִּלּו הּוא לָמַד אֶת הַּתֹורָה ׁשֶּיִּׂשָׂשכָר לָמַד
ָאמְנָם ּכַּמּובָן זְבּולּון לֹא נִפְטַר מֵהַחֹובָה . 'זְבּולּון ּבְצֵאתְךָ וְיִּׂשָׂשכָר ּבְאֹהָלֶיָך

  .מְצֻּוֶה ּבְמִצְוַת ּתַלְמּוד ּתֹורָה  ׁשֶּכָל יְהּודִילִלְמֹוד ּתֹורָה ּכָל יֹום ּכְמֹו
  



    מַעֲנֵה

  
    פִיו    םיפִסָכְּר ׂשֵעֲמַוּה קָדְָצ

 

 

מא

יִּׂשָׂשכָר מַפְסִיד חֲצִי , נֶחְלְקּו ּגְדֹולֵי הַּפֹוסְקִים אִם ּבְהֶסְּכֵם יִּׂשָׂשכָר ּוזְבּולּון
  .אֹו ׁשֶּלֹא יִּגָרַע לְיִּׂשָׂשכָר מֵחֶלְקֹו ּבְלִּמּוד הַּתֹורָה, מִלִּמּוד הַּתֹורָה ׁשֶּלֹו

  
 אִם זְבּולּון יָכֹול לְהִׁשְּתַּמֵׁש ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר לְצֹורֵךְ הֶסְּכֵם םהַּפֹוסְקִי עֹוד נֶחְלְקּו

יֵׁש אֹומְרִים ׁשֶּכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר הֵם ּכְבָר מָמֹון עֲנִּיִים ּוזְבּולּון לֹא יָכֹול לַעֲׂשֹות , זֶה
מְרִים ׁשֶּמִּכָל מָקֹום זְבּולּון יָכֹול לִקְנֹות אֶת זְכּות וְיֵׁש אֹו. הֶסְּכֵמִים ּבְכַסְּפֵי הַּמַעֲׂשֵר

  .וְאֵין זֶה אֶּלָא טֹובַת הֲנָָאה ׁשֶּמֻּתֶרֶת ּבְכַסְּפֵי מַעֲׂשֵר, הַּתֹורָה מִּיִׂשָשכָר
  

ּבְׁשֹונִי אֶּלָא ׁשֶעֹוׂשִים , ּגַם ּבִזְמַּנֵינּו יֵׁש הַּנֹוהֲגִים לַעֲׂשֹות הֶסְּכֵם יִּׂשָׂשכָר ּוזְבּולּון
אֶּלָא נֹותֵן לֹו ׂשָכָר ,  ׁשֶּזְבּולּון לֹא נֹותֵן חֲצִי מִּכָל הַכְנָסֹוּתָיו לְיִּׂשָׂשכָר,וְהּוא, מְעַט

ׁשֶעַל יְדֵי  עַצְמֹול וְכָל ּבֶן ּתֹורָה ׁשֶּיֹודֵעַ ַע. קָבּועַ עֲבּור צָרְכֵי יִּׂשָׂשכָר ּובְנֵי מִׁשְּפַחְּתֹו
ָאמְנָם יֵׁש . ּזֵק יֹותֵר ּבְלִּמּוד הַּתֹורָה יָכֹול לַעֲׂשֹות הֶסְּכֵם ּכָזֶההַּתְמִיכָה הּוא יִתְַח

הּוא רַק אִם יִּׂשָׂשכָר לֹומֵד רַק ּבִגְלַל , אֹומְרִים ׁשֶהֶסְּכֵם יִּׂשָׂשכָר ּוזְבּולּון הָאֲמִּתִי
אֵין , ּזֵק ּבִגְלַל זְבּולּוןאֲבָל אִם ּגַם לְלֹא זְבּולּון הּוא הָיָה לֹומֵד וְרַק מִתְַח, זְבּולּון
ה מַעֲָל יֵׁשא ּתָמְכִין ּדְאֹורַיְָתם לּגַם ּפָנִיל ּכָל וְעַ.  רָגִיל'ּתָמְכִין ּדְאֹורָיְתָא'זֶה אֶּלָא 
  .וְַאׁשְרֵי חֶלְקֹו ּבָעֹולָם הַּזֶה ּובָעֹולָם הַּבָאד מְֹאה ּגְדֹוָל
  

הֲלָכָה  ּובְמָקֹום ׁשֶיֵׁש סָפֵק, מַעֲׂשֵר ּכְסָפִיםלָמַדְנּו הֲלָכֹות רַּבֹות מֵהִלְכֹות צְדָקָה ּו
יְהִי רָצֹון ׁשֶּנִזְּכֶה לְקַּיֵם אֶת הִלְכֹות צְדָקָה . לְמַעֲׂשֵה יֵׁש לַעֲׂשֹות ׁשְאֵלַת חֲכַם

ה נִזְּכֶה ּבְקָרֹוב לְבִנְיָן ּבֵית הַּמִקְּדָׁש ּבִמְהֵָר ּובִזְכּות זֶה, ּכַהֲלָכָהם ּומַעֲׂשֵר ּכְסָפִי
  .ָאמֵן, ּבְיָמֵנּו
 
  

  
  




