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 הלכות צדקה

 תעניות לתיקון פגם הברית

מצוה לתת צדקה לכל מי שפושט יד. וגם המבקשים צדקה בצומת דרכים, מצוה לתת להם צדקה  בעבר  א.  

ואין לחשוש שיקח את הכסף לדברים שאינם הגונים, שייתכן שאכן הוא נצרך לכסף   )אפילו עשר אגורות(, 

לכסף לא גרע כלום בנתינתו, אך אם הוא נצרך לכסף הרי יש כמה לאוין  לדברים טובים, ואם אכן אינו צריך  

 . 1ועשין שמצוה לתת צדקה לעני 

 ברכה בנתינת צדקה 

 . 2תן צדקה יקבל שכר הרבה. וראינו כן מן הנסיון והבטיחו חכמים שהנ ב. 

 ליום  לצדקה בכ

 . 3יתרגל אדם לתת צדקה בכל יוםג. 

 כיס עם פרוטות מזומנות לצדקה 

ממנו צדקה יהיה מזומן אצלו    יהיה לאדם כיס או ארנק קטן בכיסו, ויניח בו פרוטות, שכאשר יבקשוטוב שד.  

 . 4לתת

 רות שחישוב הצדקה ממע

 .5מכספי המעשרותכל פרוטה שיתן לצדקה, יחשב אותה ה. 

 סגולה לבנים  בערב שבת נתינת ק"ד פרוטות

אדנו"ת, והמדקדקים מוסיפים עוד י"ג פרוטות,  בערב שבועות מצוה לתת צ"א פרוטות לצדקה, כמנין הוי"ה  ו.  

שיעלה מנינם סך הכל ק"ד פרוטות. והיא סגולה לבנים, כי בן בגימטריא נ"ב, ושתי פעמים הוא גימטריא ק"ד. 

והמקור לדברים הוא מדברי הגר"ח פלאג'י בספרו מועד לכל חי )פ"ח ס"ו(, שהביא סגולה זו מהגאון בעל בית  

 
 נאמן )גליון רצ"א בא תשפ"ב אות ו'(.  בית  1
 בית נאמן )גליון רצ"א בא תשפ"ב אות ט'(.   2
 בית נאמן )גליון רצ"א בא תשפ"ב אות ט'(.   3
 בית נאמן )גליון רצ"א בא תשפ"ב אות ז'(.  4
 בית נאמן )גליון רצ"א בא תשפ"ב אות ז'(.  5

 

 בסייעתא דשמיא

 

 

 

 

 שליט"א מרן ראש הישיבה מופת הדור פסקי
 תשפ"ב  ז' שבט – טיגליון 

 ממקורות נוספים מכתבי מרן   בתוספת מעט נופך -מלוקטים מהשיעור השבועי האחרון הנדפס בגליון "בית נאמן" 
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נטרס על הצדקה(, ושם מבואר שלאו דוקא יתנו את הצדקה בערב שבועות,  בקושים )דוד בספרו ימי דוד דרו 

 . 6אלא אפילו כל ערב שבת 

 רח"ו לפזר צדקה בערב סוכותהמנהג מ

הגאון רבי חיים ויטאל היה פותח את קופתו בערב חג הסוכות, ומפזר הממון לעניים.)אור צדיקים סימן ל"ח ז.  

 . 7אות א'( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בית נאמן )גליון רצ"א בא תשפ"ב אות ח'(.  6
 )גליון רצ"א בא תשפ"ב סוף אות ח'(.   בית נאמן 7

   נכתב ונערך בחסד ה' עלי

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט 

   הערות והארות יתקבלו בברכה

 ניתן לשלוח למכון "הלכות מעשיות" 

 בראשות מורנו הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א 

 A025606532@gmail.comוכן ניתן להצטרף לקבלת הגליונות במייל, שלחו ל:  

mailto:A025606532@gmail.com

