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וצדקה תציל ממות

תפילת יזכור ודאי אפשר לומר אף בלא מנין. והעיקר בתפילה זו הוא ענין הצדקה, דבכל יו"ט יש מצות שמחה, ועי' רמב"ם 

(פ"ו מיו"ט הי"ז), חייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב… וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר 

העניים האומללים… אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו. כלומר, שחלק חשוב משמחת יו"ט הוא לשמח את האומללים, 

ולפיכך הנהיגו מעות חטים ומגבית לעניים ביו"ט, ובקשר לנדרי הצדקה לעניים הנהיגו לומר תפילת יזכור, שזכות הצדקה 

תעמוד להורינו שגדלונו וחינכונו במצוה זו, ובפרט בשעת המגפה, דקרא כתיב (משלי י:ב) וצדקה תציל ממות, וכן (דניאל 

ד:כד) וחטאך בצדקה פרוק. 

ובמיוחד, כל אלו שהיו מוכנים להוציא אלפים ורבבות ע"מ שכל משפחתם יהיו באיזה מלון על פסח, בודאי מן הנכון שיתרמו 

כל מה שלא שלמו לצדקה.

ועי' שו"ע חו"מ (רכ"ז סל"ג) שכמו שאין אונאה לעבדים, כך אין אונאה לשכירות פועלים, דשוכר פועל נחשב כאילו קונה 

אותו לזמן (מחבר מהרמב"ם), והוסיף שמה הרמ"א מתה"ד, שמי ששכר פועל עם סוס…אע"פ שמצד עצמו אין בו אונאה, 

מצד הבהמה יש בו אונאה, ומשערים מה בא לשכר הסוס וכו'. 

עבור  זה  שמקבלים  מהתשלומין  מסויים  שאחוז  לפסח,  במלונים  מיוחדות  תכניות  שמנהלים  באלה  בנד"ד,  דהוה"נ  ונראה 

טירחתם ופעולתם, ומקצת - עבור האוכלין ועבור ההשתמשות במלון, וצריכים לשער כמה עבור הטרחה, ואיזה אחוז של 

הסה"כ של הטרחה כבר טרחו (קודם שנפסקו כל ההכנות מחמת המגפה), וכמה אחוז כבר מגיע להם, וכמה מחוייבים 

להשיב לאורחים - המשתתפים (הלקוחות) שלא נהנו בכלום, ובודאי יפסידו מנהלי התכנית הפסד גדול, כי כבר שילמו הון רב 

הממשלה,  להם  תשלם  שלהם  מההפסד  כמה  לראות  וצריכים  מאומה,  מזה  יצא  ולא  התכנית,  עבור  השקעות  וכמה  בכמה 

ואפילו אם יצא לדינא שהם מחוייבים להשיב סכומים גדולים לכל המשתתפים, הנה מבואר בגמ' (יבמות עט.) דג' סימנים יש 

באומה זו, רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, ומי שחסר לו ממדות אלו, צריך בדיקה אחריו אולי איננו יהודי (אה"ע סי' ב', ב"ש 

סק"ה). ונצטוינו תמיד ללכת לפנים משורת הדין בכל הענינים שבין אדם לחברו, וכמאמר רז"ל (ב"מ ל:) והודעת להם את 

הדרך... ואת המעשה אשר יעשון - זו לפנים משורת הדין. וכדאי (לפעמים) לקיים מצות צדקה בבע"ח שלנו, לותר להם (אם 

הם באמת במצוקה) מהחוב שהם חייבים לנו. ותחת לערוך דיני-תורה על הפסד האלפים, בבחינת יקוב הדין את ההר, בודאי 

יותר נכון לעשות איזו פשרה עפ"י יושר, דענין הפשרה היינו פסק ע"פ יושר, ולא תמיד אומרים שכדאי לחלק הממון מחצה 

על מחצה, אלא רק כפי היושר [עי' מש"כ בזה בס' נפש הרב (עמ' רס"ז), ובס' גינת אגוז (עמ' ק"ל)]. וק"ו הוא שבודאי 

אסור הוא ללכת לערכאות לתבוע מן המנהלים את ההפסד שלנו.

ושמעתי שיש מן ההורים שכבר תבעו מהישיבות שיחזירו להם את דמי שכר הלימוד שכבר שילמו עבור כל השבועות שאין 

שיעורים בישיבות, ודבר זה לא יתכן, דאין הישיבות יכולות לשלם משכורת המלמדים כעת, דאין להם מספיק כספים, והיאך 

אפשר לתבוע מהם שיחזירו כספים, הלא ייסגרו הישיבות מחוסר תמיכה, בצרה הנוכחית. הלא הכל הפסידו, ובודאי צריכים 

לתמוך בכל מאי דאפשר את מוסדות התורה, שלא יתבטלו מכל וכל לכשתעצר המגפה, ושארית ישראל לא יעשו עולה וגו'.
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During these times when we are unable to gather in shul it is important to know that Yizkor may be 
recited without a minyan. However, it is even more important to understand and remember that the 
main function of the Yizkor recitation is to serve as a context in which to pledge to charity in the merit 
of deceased loved ones. As the Rambam (Hilchos Yom Tov 6:17) tells us, the true way to experience 
Simchas Yom Tov is through helping and donating to the less fortunate among us (see “True Simcha” on 
TorahWeb.org). This is even more critical at the present, as the Tanach teaches tzedakah (charity) is one 
way to bring salvation from death. In particular, those who were willing to spend thousands of dollars 
in order to celebrate Pesach in hotels with their families should certainly donate the money which they 
did not ultimately spend to charity.

The current crisis presents many issues of Jewish civil law and conflicts between parties as to issues of 
payments and refunds. There will be many factors for a Beis Din to evaluate. In general, proprietors of 
Pesach programs are paid both for the experience and goods they provide, and for their own expenses 
invested in preparing the program. When the program is canceled due to events outside their control, 
as in this situation, a Beis Din will have to assess how much of the money should be refunded and how 
much is justifiably kept to cover their own losses and to compensate them for the efforts already 
expended. A Beis Din will also factor in how much financial aid will be provided from the government 
or from insurers when calculating the reimbursement, among many other considerations.

Even if the letter of the law demands the proprietors do refund large sums of money, the program 
participants should keep in mind that the Jewish people are identified by mercy and compassion, and 
are commanded to go above and beyond in being sensitive to the needs and struggles of others. 
Sometimes, it is appropriate to demonstrate this mercy by forgiving a debt when it is clear that the 
debtor is truly struggling financially. As opposed to going to Beis Din to demand the full amount that is 
due to him, one should request of the Beis Din to make a just “psaharah”. (This does not mean 
“compromise” in the usual sense, such as assuming that the debt should be split in half. Rather, the just 
resolution is determined based on each scenario, with all its factors.) It goes without saying that it is 
prohibited to go to secular courts to retrieve money from another Jew.

Regarding payments made to yeshivos and children’s schools, some parents have demanded refunds of 
tuition money. This is certainly an improper approach. The schools and yeshivos already cannot pay the 
salaries of the rebbeim and teachers. If we ask for reimbursements and remove our support, the schools 
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will shut down due to the current and impending financial challenges. Rather, we must do our part to 
support the schools and yeshivos to the best of our abilities in order to ensure that they will be available 
to serve our communities when the epidemic comes to an end. Doing so would be considered tzedakah, 
for all purposes, and would certainly represent the attitude that our tradition demands at all times but 
especially in times of crisis and danger.

צבי שכטר
י"ד ניסן תש"פ


