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ערכ� של המטבעות משתנה בתקופות שונות על פי ערכה : ביאורקראת ה להערה
�להל� התאמנו את הער� הנקוב בהלכה לערכה של מתכת זו . של המתכת כס

וא� שהיו� מקובלי� . כדי לתת מושג על שווי המטבעות בערכי ימינו , בימינו
 וכדרכו להמיר �"אנו באנו רק לבאר את הכתוב בהרמב, מדדי הערכה אחרי�

, בשעת כתיבת ביאורנו זה. את המשקלי� שבמשנה לאלו שנהגו בימיו שלו
�4.28= $ 1לפי השער $ 13.63ומחירו ,  גר�31.1משקל אונקייה כס� הוא  .  

.  כס� גר�8.448 :ל חכמי� הוא שני דינר ש משקל שקל� לֶקֶ�ית ַהיִ
ִלְ
): א,ז(
יש להבדיל בי� שקל ( .לער�� 7ושוויו בימינו ,  גר� כס�2.816שליש השקל הוא 

  ).של תורה ששוויו ארבעה דינרי�
ְנְ�י��): ח,ז( פחות מ� בימינו וערכו ,  כס� גר�0.352 ומשקל,  שוויו חצי מעה� !�
1�.  
   .לער�� 37 בימינו וערכו,  גר�16.896משקל� ,  שוויו ארבעה דינרי�� ֶסַלע): ח,ז(
בימינו  וערכו,  גר�4.224משקלו , כס�של  גרגרי שעורי� 96שווה  – ז#ז): יג,ח(

10 �  .לער�
  . הוא זוז – ִ�יָנר): טו,ז(
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ִביִעיֶּפ   ֶרק ׁשְ
  מצות נתינת הצדקה

י יִׂשְָרֵאל ְּכִפי ַמה ּׁשֶָראּוי לֶָענִיןּתְֵצוַת ֲעׂשֵה לִִמ.  א ,  ְצָדָקה לֲַענִּיֵ
 "ְד5 לֹו יָח ֶאתּתְִפּתַ ֹתַחָפ": ׁשֶּנֱֶאַמר, ִאם ָהיְָתה יַד ַהּנֹותֵן ַמּׁשֶגֶת

ויקרא  ( "וַָחי ִעָּמ>, ּגֵר וְתֹוָׁשב, ּבֹו ֶהֱחזְַקּתָוְ": נֱֶאַמרוְ. )ח,דברי� טו(

כָל ָהרֹוֶאה ָענִי וְ.  ב. )ול,ה כ�ש ("ָאִחי5 ִעָּמ> ֵחיְו": נֱֶאַמרוְ. )הל,כה
ְּבֹלא ר ַב ָעAוְֹלא נָתַן לֹו ְצָדָקה , וְֶהֱעלִים ֵעינָיו ִמֶּמּנּו, ְמַבֵּקׁש
ְד5  יָוְֹלא תְִקּפֹץ ֶאת, ָבְב5 לְתְַאֵּמץ ֶאת אֹל":  ׁשֶּנֱֶאַמר,תֲַעׂשֶה

  . )ז,דברי� טו( "ֵמָאִחי5 ָהֶאְביֹון
  כמה צרי� לתת

ִאם ֵאין לֹו ְּכסּות : ַאּתָה ְמֻצּוֶה לִּתֵן לֹו, ִפי ַמה ּׁשֶָחֵסר ֶהָענִילְ.  ג
Aִאם ֵאין לֹו ּכְלֵי ַּביִת ; ים אֹותֹוִּסכַ ְמAֵאין לֹו ;  לֹו ּכְלֵי ַּביִתיןנִֹו ק

ּׂשִיִאין אֹותָּה  ַמAוְִאם ָהיְתָה ִאּׁשָה . ּׂשִיִאין אֹותֹו ִאּׁשָה ַמAִאּׁשָה 
ה ֶהָענִי לְִרּכֹב ַעל ַהּסּוס וְֶעֶבד ָרץ זOֲֶאִפּלּו ָהיָה ַּדְרּכֹו ֶׁשּלְ. לְִאיׁש
 לְִרֹּכב ָעלָיו וְֶעֶבד ּוססֹונִין לֹו  קAוְָיַרד ִמּנְָכָסיו , ְוֶהֱענִי, לְָפנָיו

. )ח,טו ברי�ד( "ַמְחסֹרֹו ֲאׁשֶר ֶיְחַסר לֹו יֵּד": ֶׁשּנֱֶאַמר, לָרּוץ לְָפנָיו
  .רֹוַעּׁשְוְֵאין ַאּתָה ְמֻצּוֶה לְ, ְמֻצּוֶה ַאּתָה לְַהׁשְלִים ֶחְסרֹונֹוּו

לֹו ן ִעייִּצּוַמ, לֹו ַּביִתן ֹוכְִרי ׂשAתֹום ׁשֶָּבא לְַהּׂשִיאֹו ִאּׁשָה יָ.  ד
  .וְַאַחר ּכָ> ַמּׂשִיִאין לֹו ִאּׁשָה, ִמָּטה וְכָל ּכְלֵי ּתַׁשְִמיׁשֹו

ֹותֵן  נAוְֵאין ַיד ַהּנֹותֵן ַמּׂשֶגֶת , א ֶהָענִי ְוׁשַָאל ֵּדי ַמְחסֹורֹוָּב.  ה
 ;ְצוָה ִמן ַהֻּמְבָחר ִמAנְכָָסיו  ישִמַעד ֲח? וְכַָּמה. י ַהּׂשָגַת יָדֹוִפלֹו ּכְ

ּולְעֹולָם . יִן ָרָעה ַעA ןָּפחֹות ִמּכֵ ;ינֹונִי ֵּבAד ֵמֲעׂשָָרה ִּבנְכָָסיו ָחֶאוְ
ופירושו להביא לכל בעל זכות את ... מילת צדקה היא נגזרת מ� צדק" � ְצָדָקה) א

 ִא� ָהְיָתה ַיד .)נג,נ ג"מו(" המגיע לו ולית� לכל מצוי מ� הנמצאי� כפי הראוי לו
�   ְוֶהֱעִלי� ֵעיָניו ִמ)ב . כספית א� הנות� מסוגל� ַה��ֵת� ַמֶ�ֶגת��,  התעל� ממנו�ֶ

 . יד� מלהעניק לואת  קמו�ת אל � ְולֹא ִתְק!ֹ� . עשה עצמו כאילו אינו רואהו
. )לט,נ ג"מו( יתו� שאי� לו רכוש והוא נצר� � ת��ָי)  ד.די הצור�, מספיק �ֵ"י  )ג
עד ?  ועד אימתי נקראי� יתומי� לעניי� זה.מאב ואחד יתו� מא�אחד יתו� "

אלא יהיה עושה ,  בה�י� לאד� גדול להיסמ� לו לאומנ� ולהיטפלשלא יהיו צריכ
 שבא לפנינו � ֶ$ָ#א ְלַהִ�יא�. )י,דעות ו(" כל צורכי עצמו לעצמו כשאר כל הגדולי�

 �  ְו+ַחר ָ&ְ'. כגו� כלי אוכל ומלבוש�  ְ&ֵלי ַ%ְ$ִמי$�.וביקש שנעזור לו להינשא
 .)יא,דעות ה(" ואחר כ� יישא אישה, ת דירהאחר כ� יקנה בי... דר� בעלי דעה"

 � ְנָכָסיו י$ִמֲחַעד  . חמישית� י$ִמֲח )ה . להתחת�לו מסייעי� � ַמִ�יִאי� ל� ִאָ,ה
מ� הרווחי�  20%ואחר כ� נות� עד ,  מ� הקר� של נכסיו20%עד פע� אחת נות� 

ְבָחרִמ . )א,מ פאה א"ופהז "רדבראה ( 1� תוספת חשש בה אי�"ווה ש זו מצ� ְצָוה ִמ� ַה
 .)ג,מ תרומות ד"פה( קמצנות � ִי� ָרָעהַע .)ת שיג"שו(" רעו�יג ולא

 חובת הצדקה
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וְכָל ַהּנֹותֵן ָּפחֹות . ַאל יְִמנַע ָאָדם ַעְצמֹו ִמּׁשְלִיׁשִית ַהּׁשֶֶקל ְּבׁשָנָה
ּיָב  ַחAוֲַאִפּלּו ָענִי ַהִּמתְַּפְרנֵס ִמן ַהְּצָדָקה . א ִקּיֵם ִמְצוָה ֹלAִמּזֶה 

  .ן ְצָדָקה לְַאֵחרּתֵלִ
  למי נותני�

ֵאין  A '!ַהֲאִכילּונִי, ָרֵעב ֲאנִי': ְוָאַמר, נִי ׁשֵֶאין ַמִּכיִרין אֹותֹוָע . ו
ָהיָה . אֹותֹו ִמּיָדן ֶאּלָא ְמַפְרנְִסי, ּבֹוְדִקין ַאֲחָריו ׁשֶָּמא ַרַּמאי הּוא

וְִאם ָהיּו . א ַרַּמאי הּוּבֹוְדִקין ַאֲחָריו ׁשֶָּמא A '!ּכַּסּונִי': וְָאַמר ,םָעֹר
  .וְֵאין ּבֹוְדִקין ַאֲחָריו, אֹותֹו לְִפי ּכְבֹודֹו ִמּיָדן כִַּסי ְמAַמּכִיִרין אֹותֹו 

י יִׂשְָרֵאל ִמְּפנֵי ַּדְרכֵי יםַפְרנְִסין ּוְמכִַּסין ֲענִֵּיי ּגֹוִיְמ.  ז  ִעם ֲענִּיֵ
לֹו לְַמּתָנָה   נִזְָקִקיןין ֵאAְוָענִי ַהְּמַחּזֵר ַעל ַהְּפתִָחים . ׁשָלֹום
וְָאסּור לְַהֲחזִיר ֶאת ֶהָענִי . ֲאָבל נֹותְנִין לֹו ַמּתָנָה מּוֶעֶטת, ְמֻרָּבה

 לַא": ׁשֶּנֱֶאַמר, ַוֲאִפּלּו ַאּתָה נֹותֵן לֹו ּגְרֹוגֶֶרת ַאַחת, יָקם ֵרׁשֶּׁשַָאל
  . )אכ,תהלי� עד( "ׁשֹב ַּד> נִכְלָםיָ

קֹום ִמּכִּכָר ֶאָחד ָמִמָּמקֹום לְ נִי ָהעֹוֵברָעין ּפֹוֲחִתין לֵֶא.  ח
ּוכְָבר ֵּבַאְרנּו . ּכְׁשֶָהיּו ַהִחִּטים ַאְרַּבע ְסִאין ְּבֶסלַע, ַהּנְִמּכָר ְּבֻפנְְּדיֹון

ֹוְתנִין לֹו ַמָּצע  נA ןוְִאם ָל. )ד�ב,שקלי� א; יג� יב,ערובי� א (ּכָל ַהִּמּדֹות
וְִאם . תוְׁשֶֶמן וְִקְטנִי, ׁשֶּיִיׁשַן ָעלָיו וְֶכֶסת לִּתֵן ּתַַחת ְמַרֲאׁשֹותָיו

. ְוֶׁשֶמן וְִקְטנִית וְָדג וְָיָרק, ׁש ְסעּודֹותֹוֹותְנִין לֹו ְמזֹון ָׁשלנ A ַבתׁשָ
  .ֹותְנִין לֹו לְִפי ּכְבֹודֹו נA וְִאם ָהיּו ַמּכִיִרין אֹותֹו

� של לערכ.  גר�2.816ושליש השקל ,  גר�8.448שקל השקל  מ� לֶקֶ,ית ַהיִ$ִלְ$
 ולא ממעשי � ַהִ�ְתַ!ְרֵנס ִמ� ַה2ְָדָקה. ראה בתחילת הביאור, בימינוהמטבעות  כל

 אפילו בדבר �למי שנמו� ממנו או למי שכמוהו  "� ֵ%� ְצָדָקה ְל+ֵחרִל3ָב ַח .ידיו
 ֶ$ֵאי� ַמִ&יִרי� א�ת�) ו .ל בשנהא� לא פחות משליש השק ,)עשה קצה, מ"סה(" מועט

 אי� חוקרי� אחר � ֵאי� #�ְדִקי� +ֲחָריו.  ואי� ידוע א� הוא ראוי לקבל צדקה�
 לא � �ָערֹ ).הלכה ג, לעיל( משלימי� לו מחסורו באוכל � �ְמַפְרְנִסי. מצבו הכלכלי

 אברה� 'ת ר"שו(אלא ג� א� היה לבוש בבגדי� פחותי� , היה ערו� לגמרי רק א�

 אפילו עובדי � �י�6ִי)  ז.)ו,מ מגילה ד"פה( או שנחש� חלק מגופו ) סימ� כד,�"ב� הרמב
הלכות (זמ� שיד ישראל תקיפה ה� לגבי " וראה הסתייגות הרמב.עבודה זרה

והרי " ,)ח,מ גיטי� ה"פה( למנוע מחלוקת ומריבות � ַ"ְרֵכי ָ$ל��. )ו,עבודה זרה י
נתיבותיה כל ודרכיה דרכי נע� 'ונאמר ' יו על כל מעשיולכל ורחמ' טוב ה'נאמר 
.  עני העובר מבית לבית ומבקש צדקה�  ַהְ�ַח7ֵר ַעל ַהְ!ָתִחי�.)יב,מלכי� י("  'שלו�

 ִמִ&ָ&ר ֶאָחד ַהִ�ְמָ&ר )ח תאנה מיובשת � 6ְר�ֶגֶרת. ו חמישית מממונ� ְלַמָ%ָנה ְמר#ָ1ה
ְנְ"י��  ק " סמ300 בה רבע קב קמח שה� שיש, נמכר בפונדיו�הכיכר לח�  �ְ#פ1

ַהִח8ִי� +ְרַ#ע ְסִאי� ְ&ֶ$ָהי�  .)ז,מ פאה ח"פה(לער� וכוללת הוצאות טחינה ואפיה 
ְנְ"י�� .סלעשווה  יהה ארבעה סאי� חיטהקניית תערי� כש � ְ#ֶסַלע ,  חצי מעה� !1
.  לער�ק" סמ7,100,  הסאה היא מידת נפח של שישה קבי�� ְסִאי�.  גר�0.352

 ַבת� ָ$ְוִא .כרית � ְוֶכֶסת.  גר�16.896שה� , מעות  24שה� ,ארבעה דינרי� � ֶסַלע
  . נשאר ליו� השבת א��
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לֹו ן וְנֹותְנִי, ָעלָיון ֲעִריִמי ַמA  ְצָדָקהחַּקנִי ׁשֵֶאינֹו רֹוֶצה לִָע.  ט
וְֵעינֹו , וְָעׁשִיר ַהַּמְרִעיב ֶאת ַעְצמֹו.  ַהלְָוָאהםלְׁשֵ ַמּתָנָה אֹו םלְׁשֵ

  .ֵאין ַמׁשְּגִיִחין ּבֹו A ׁשֶֹּלא יֹאכַל ִמֶּמּנּו וְֹלא יִׁשְּתֶה, ָצָרה ְּבָממֹונֹו
   הצדקהכופי� על

 A י ׁשֵֶאינֹו רֹוֶצה לִּתֵן ְצָדָקה אֹו ׁשֶּיִּתֵן ְמַעט ִמַּמה ּׁשֶָראּוי לֹוִמ.  י
. ַעד ׁשֶּיִּתֵן ַמה ּׁשֲֶאָמדּוהּו ִלּתֵן, ּוַמִּכין אֹותֹו, תֹוֹוֵּבית ִּדין ּכֹוִפין א

. ןְולֹוְקִחין ֵמֶהן ַמה ּׁשֶָראּוי לֹו לִּתֵ, לִנְכָָסיו ְּבָפנָיון וְיֹוְרִדי
  .ַוֲאִפּלּו ְּבַעְרֵבי ׁשַָּבתֹות, ָדָקהַעל ַהְּצן ּוְמַמׁשְּכְנִי

  מי שאי� לו

אֹו ֶׁשֵּמֵצר ,  ִמן ָהָראּוי לֹויָתֵרׁשֶהּוא נֹותֵן ְצָדָקה , ׁשֹוַע ָדםָא.  אי
ָאסּור לְתְָבעֹו וְלִגְּבֹות  A ּכְֵדי ׁשֶֹּלא יִתְַּבּיֵׁשן לְַעְצמֹו וְנֹותֵן לַּגַָּבִאי

תִיד לְִהָּפַרע  ָעAְוׁשֹוֵאל ִמֶּמּנּו , וְגַַּבאי ׁשֶַּמכְלִימֹו. ּנּו ְצָדָקהִמֶּמ
  .)כ,ירמיה ל(  "ֲחָציו ֹללּכַָעל  ָפַקְדּתִיּו" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ִמֶּמּנּו

, יםִיּוַוֲאִפּלּו לְִפְדיֹון ׁשְב, ְצָדָקה ַעל ַהּיְתֹוִמיםן ין ּפֹוְסִקיֵא.  בי
וְִאם ָּפַסק ַהַּדָּין ֲעלֵיֶהן ְּכֵדי . וְַאף ַעל ִּפי ׁשֶּיֵׁש לֶָהן ָממֹון ַהְרֵּבה

  .ּתָר ֻמAם לָׂשּום לֶָהם ׁשֵ

ֲאָבל , ּוִמן ַהּתִינֹוקֹות ָּדָבר מּוָעט* ַהּנָׁשִים ִמןן ְצָדָקה לֹוְקִחי יֵאָּבּגַ
. יםֵחִרֲאOּלַׁשֶֶחזְַקת ַהְּמֻרֶּבה ּגְנֵָבה אֹו ּגָזֵל ִמּׁשֶ A ֹלא ָּדָבר ְמֻרֶּבה

 ושאינה, הערמה נקראת המותרת התחבולה. "עושי� בערמה � �ֲעִריִמיַמ )ט
 מציעי� לעני �  ַהְלָו:ה�ְלֵ$ ַמָ%ָנה א� �ְלֵ$. )א,מ תמורה ה"פה(" מרמה � מותרת

 . שיסכי� לקחתהעיקר, הלוואהמציעי� לו כ, לקבלוא� אינו מסכי� , מתנהכ
 י� ואשמי� לב אליו אי� � ֵאי� ַמ6ִ$ְיִחי� #�.  קמצ� ג� כלפי עצמו� ְוֵעינ� ָצָרה

 � ֶ,ֲאָמד�ה� ִלֵ%� .תו אוי�די� מחייב בית � ת�� &�ִפי� א)י .נותני� לו צדקה כעני
 � ְ#ָפָניו.  נכנסי� לנכסיו�ִלְנָכָסיו � ְוי�ְרִדי. לצדקההפריש  יכול להואששיערו ש

 כדירחו ו לוקחי� ממנו משכו� בעל כ� ָדָקהַעל ַה�2ְ �ְמַמְ$ְ&ִני. �הכשהוא נמצא ב
 שזמנ� � ַ$ָ#ת�תַוֲאִפ;� ְ#ַעְרֵבי . נול את משכוטושיית� אחר כ� מעות לצדקה וי

 ִמ� ָיֵתר.  נדיב�  $�ַע)יא .שבתה� לכבוד השל בני אד� דחוק וה� צריכי� את כלי
 כדי חוס� מכספו המגיע לו � ֶ$ֵ�ֵצר ְלַעְצמ� . יותר מחמישית ממונו� ָהָרא�י ל�

�ְלִהָ!ַרע .  מביישו� ֶ$ַ�ְכִלימ�.  הממוני� על הצדקה� �ַל#ָ6ִַאי. לתת צדקה�� � ִמֶ
, בעול� הזה... נפרעי� ממנו ":� במקו� אחר"כלשו� הרמב, שענילההגבאי עתיד 

תשובה (" שנפרעי� ממנו לעול� הבא...  ויש...בגופו או בממונו או בבניו הקטני�

ָל>�� ָלֶה� . ו שה� צריכי� לתת� ַעל ַה3ְת�ִמי�. בי� סכו�צ קו� � !�ְסִקי)יב .)א,ו
 ."ומ� העבדי�: "אחדי� נוס�י "כב � *ַהָ�ִ$י� ִמ� . לפרסמ� פרסו� חיובי� ֵ$�

ואינ� מדקדקי� , )י,ב; א,אישות ב(עד הבגרות נקרא תינוק ו הינקות � מ� ַהִ%ינ�ק�ת
דבר  תחי לק� 6ְֵנָבה. מועט סכו� � ָ"ָבר מ�ָעט. )ו,מ סוכה ד"פה(במותר ובאסור 
גזלו שכ מדובר י�או. ח מבעליובכולקיחת דבר  �6ֵָזל . לא ידיעתובבחשאי מבעליו 

  .גזלו אחרי�מה שאלא השתמשו ב, האישה או התינוק




