Give First, Ask
Questions Later
“I

need money for food. I do not have
enough to eat. Please help me.”
The poor man stands on the street making
his plea to all who pass by. Some give to
him, and some do not. Chaim and his
father approach the man.
“I need money for food. I am hungry.
Please help me.”
Without asking any questions, Chaim’s
father pulls out a twenty-dollar
bill and hands it to the man.
“That you very much, Reb
Yid. In the zechus of your
generosity, Hashem should
bless you with kol mili
di’meitav. Tizku li’mitzvos.”
“That was quite a blessing,
Abba. May I ask you
something?”
“Sure, Chaim.”
“When the man asked you for
money, you did not ask him
any questions or check him
out in any way. You are always so careful with your
money.
Weren’t
you
concerned that perhaps he
was not poor? Why did you
not make any inquiries in this case?”
The question is:
Are we obligated to verify that a person
is truly poor before giving him a donation?
The answer is:
The Gemora (Bava Basra 9a) offers two
opinions on this question. One says that
we should check out the person, and the
other says that we should not. Each side
brings a proof from logic, and a proof
from a verse. The Shulchan Aruch Yoreh
Deah 251:10 rules that if a person asks for
food, we do not check him out. One who
is very hungry is in physical distress. We
must not make him answer questions before eating. If he asks for clothing, we
should verify that he is not trying to trick
us. A person without proper clothing can
wait until we check him out.
This puzzle and answer is for learning
and discussion purposes only. Do not rely
upon it for psak halacha! Consult a Rav
to determine the correct halachic ruling.

I Want To Speak
To The Boss
“Young man, can I help you?”
“Yes sir, I would like to speak to the boss,
if I may.”
“Is there something that I can help you
with?”

Thank you for your offer, but no. It is a
private matter which is very important.”
“Very well, young man. The office of the
store manager is in the back. I will take
you there.”
The boy knocks softly on the door. A
voice on the other side replies.
“Yes, come in please.”
“Excuse me, Mr. Manager. I’m very sorry
to disturb you. I have a very important
matter to discuss with the boss.”
“I’ll be frank with you, young man. I am
just the manager of this store. It is one of
several chain stores in this city. The main
office is downtown. You will find the
boss there.”
“I see, sir. Okay. I will go
downtown. Thank you for
your time.”
“My pleasure, young man.”
The boy gets the address of the
main office and the bus
directions from the salesman.
He gets on the bus, and in no
time arrives downtown at the
main office.
“Yes, young man, may I help
you?” asks the receptionist.
“Yes ma’am. I would like to
speak to the boss of all the
chain stores.”
The receptionist is a little
surprised by the request.
“Young man, the boss is a very busy man.
He has meetings and appointments all
day. People do not usually walk in to
speak to him without prior arrangements.”
“I’m sorry. I didn’t realize that. However,
this is an important matter.”
The receptionist senses the boy’s sincerity.
“Just a minute. Perhaps I can squeeze you
in between appointments.”
She calls the boss’s secretary, explaining
the unusual request.
“Yes? Ten minutes? Thank you very
much. Young man, you may go in to see
the boss in ten minutes. Just take that
elevator up to the twenty seventh floor.”
“Thank you very much, ma’am.”
The boy takes the elevator and finds the
boss’s secretary. In exactly ten minutes, he
is ushered in to the office. He sees the boss
sitting behind a huge wooden desk.
“Yes, young man. How can I help you?”
“Thank you for seeing me sir. I have an
important monetary matter to discuss
with you. It concerns some neighbors of
mine.”
“Go ahead young man.”
“There is a poor family on my street.
They do not have enough money to buy
all of the food that they need. One of
your stores is right on the corner. Perhaps
the store could provide them with two
loaves of bread and two liters of milk
every day?”
The CEO’s heart is warmed by the boy’s

sincerity. He smiles warmly, strokes his
beard, and adjusts his kippa.
“The truth is, young man, the company
does not give me the authority to grant
such a request. Our chain of stores is
owned by an international conglomerate.
The main office is overseas.
The boy’s face falls.
“Sir, why is it so difficult to speak to the
boss?”
“Young man, I am going to grant you
your request myself. Here is my own personal check with enough money for
bread, milk, chicken and vegetables for a
month. Just give me your address, and I
will mail a check every month to take
care of this family. There is just one condition.”
“What is that sir?”
“You must come with me now on a short
trip.”
“Okay.”
The CEO puts on his hat and jacket and
heads for the elevator. All of the employees greet him as he exits the building with
the young boy. They walk to the end of
the block, make a left turn, and come to a
Beit Kinesset. The boss opens the door,
and they walk inside.
“Young man, you asked me why it is so
difficult to speak to the boss. It is really
not difficult at all. The True Boss is the
Almighty King of Kings. We are all just
His servants and messengers here on
earth. Whenever you have a request,
speak to Him directly. He is always happy
to hear from you.”
“You are very clever, sir.”


“H ashem heard the voice of Israel...”
(Bamidbar 21:3). The Jewish people had
prayed to Hashem asking for a victory
over the Canaanite king of Arad. He answered their prayers, delivering the enemy into their hands. Hashem wants our
prayers. He wants us to turn to Him with
all of our requests. He is the Ultimate
Boss of the universe. He has many ways
to grant our requests. We just need to
sincerely ask.
Kinderlach . . .
We pray three times a day. It is easy to fall
into the bad habit of forgetting that we
are speaking to Hashem. The Mishna in
Pirkei Avos (2:13) warns against this.
“Rebbe Shimon says, ‘Be careful when you
recite Kriyas Shema and pray. Do not allow your prayers to become routine, but
appeal for mercy and favor before
Hashem.’” Kinderlach, remember to
Whom you are speaking. As you take
three steps forward before you begin the
Amida, imagine that you are walking
down a corridor through a doorway. On
the other side is the Shechina (Divine Presence). Your prayers will be completely
different. May Hashem fulfill all of your
wishes for the good.
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"אני זקוק לכסף למזון .אין לי די לאכול .אנא ,עזרו לי".
העני עומד ברחוב ומתחנן בפני כל העוברים על פניו .יש שנותנים
לו ,ויש שלא .חיים ואביו מגיעים לאיש.
"אני זקוק לכסף למזון .אני רעב .בבקשה ,עזרו לי".
ללא שום שאלות ,מוציא אביו של חיים שטר של חמישים ש"ח
ונותנו בידי האיש.
"תודה לך ,ר' יהודי .יהי רצון שבזכות נדיבותך ה' יברך אותו בכל
מילי דמיטב .תזכו למצוות".
"זו היתה ברכה גדולה ,אבא .אפשר לשאול אותך משהו?"
"בוודאי ,חיים".
"כאשר האיש ביקש ממך כסף ,לא שאלת אותו שאלות ולא בדקת
אחריו .אתה תמיד כל כך זהיר בענייני כספים .האם לא חששת
שאולי הוא איננו עני? מדוע במקרה הזה לא חקרת אותו?"
השאלה היא:
האם מוטל עלינו לבדוק אם אדם הוא באמת עני לפני שאנו נותנים
לו נדבה?
והתשובה היא:
הגמרא )בבא בתרא דף ט' ע"א( מציגה שתי דעות בנושא זה .דעה
אחת אומרת שעלינו לבדוק אחר האיש ,והאחרת אומרת שלא .כל
דעה מביאה הוכחה הן על פי ההגיון והן מפסוק .השולחן ערוך
יורה דעה )סימן רנ"א סעיף י'( פוסק שאם אדם מבקש מזון ,אין
אנו בודקים את מצבו .אדם רעב ,משמע שהוא סובל ממש .אל לנו
לחייב אותו לענות על שאלות לפני שהוא אכל דבר-מה .אך אם
הוא מבקש בגדים ,עלינו לוודא שאין הוא מנסה לרמותנו .אדם
ללא ביגוד הולם יכול להמתין עד שנבדוק אם הוא דובר אמת.
חידות אלה והתשובות עליהן הן לצורך לימוד ודיון בלבד.
אין לסמוך עליהם למעשה .יש להפנות את השאלה לרב כדי
לקבל ממנו את הפסק הנכון.
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"הי ילד ,אפשר לעזור לך?"
"כן ,אדוני .אני רוצה לדבר עם האחראי,
בבקשה".
"אולי אני יכול לעזור לך?"
"לא ,תודה .זה עניין אישי חשוב ביותר".
"בסדר ,אישי הצעיר .המשרד של מנהל החנות
נמצא מאחור .בוא אתי לשם".
הילד מקיש קלות על הדלת .מן העבר השני
נשמע קול.
"הכנס בבקשה".
"סליחה ,אדוני המנהל .אני מאוד מצטער
להפריע לך .יש לי עניין מאוד חשוב לשוחח
עליו עם האחראי".
"למען האמת ,אישי הצעיר ,אני רק המנהל של
חנות זו ,והחנות שייכת לרשת חנויות שהמשרד
הראשי שלה הוא במרכז העיר .שם תוכל למצוא
את האחראי".
"אני מבין .בסדר .אסע העירה .תודה על עזרתך".
"על לא דבר ,אישי הצעיר".
הילד מברר אצל איש המכירות את הכתובת של המשרד הראשי
ואת מספרו של האוטובוס המגיע לשם .הוא עולה על האוטובוס
וכעבור זמן קצר מגיע העירה ,למשרד הראשי.
"כן ,ילד ,האם אני יכולה לעזור לך?" שואלת פקידת קבלת-הקהל.
"כן ,אני רוצה לדבר עם האחראי על כל רשת החנויות".
הפקידה מופתעת מעט מהבקשה.
"תראה ,המנכ"ל האחראי הוא אדם עסוק מאוד .יש לו פגישות
וישיבות במשך כל היום .בדרך כלל אי אפשר לדבר איתו בלי
לקבוע פגישה".
"אני מצטער .לא ידעתי את זה .אך זהו עניין חשוב מאוד".
הפקידה מתרשמת מרצינותו של הילד.
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"רק רגע .אולי אוכל להכניס אותך בין פגישה לפגישה".
היא מתקשרת למזכירת המנכ"ל ומספרת לה על הבקשה הלא-
שגרתית.
"כן? עוד עשר דקות? תודה רבה".
היא פונה אל הילד.
"אתה יכול להכנס לדבר עם המנכ"ל עוד עשר דקות .עלה
במעלית הזאת עד לקומה ה".-27
"תודה לך ,גבירתי".
הילד עולה במעלית ומוצא את מזכירת המנכ"ל .כעבור עשר דקות
בדיוק הוא מוכנס למשרד .הוא רואה את המנכ"ל יושב מאחורי
מכתבת עץ גדולה.
"כן ,אישי הצעיר .במה אני יכול לעזור לך?
"תודה שהסכמת לדבר אתי ,אדוני .יש לי עניין כספי חשוב מאוד
לדבר איתך עליו .זה נוגע לשכנים שלי".
"אני שומע".
"יש משפחה ענייה שגרה בשכנותי .אין להם די כסף לקנות את כל
האוכל שלו הם זקוקים .אחד מהחנויות שלך נמצא בפינת הרחוב
שלנו .האם החנות יכולה לספק להם שתי ככרות לחם ושני
ליטרים חלב כל יום?"
לבו של המנכ"ל מתחמם לנוכח רצינותו של הנער .הוא מחייך
בחום ,מיטיב את הכיפה על ראשו ומושך בזקנו.
"האמת היא ,אישי הצעיר ,שאין לי הסמכות להענות לבקשתך.
רשת החנויות שלנו נמצאת בבעלות חברה בינלאומית .המשרד
הראשי הוא בחו"ל".
פני הנער נופלות.
"אדוני ,מדוע כה קשה לדבר עם האחראי?"
"אישי הצעיר ,אני אענה לבקשתך בעצמי .הנה המחאה בסכום
שיספיק עבור לחם ,חלב ,עוף וירקות למשך חודש .תן לי את
הכתובת שלך ,וכל חודש אשלח המחאה נוספת כדי לעזור
למשפחה זו .אך כל זה בתנאי אחד".
"מהו התנאי ,אדוני?"
"עליך לבוא אתי עכשיו לטיול קצר".
"בסדר".
המנכ"ל לובש את מעילו ,חובש את מגבעתו
ופוסע לעבר המעלית .כל העובדים מקדמים
את פניו בשעה שהוא יוצא מהבניין בלוויית
הילד .הם הולכים עד לסוף הרחוב ,פונים
שמאלה ומגיעים לבית כנסת .המנכ"ל פותח
את הדלת והם נכנסים.
"שאלת אותי מדוע כה קשה לדבר עם
האחראי .האמת היא שאין הדבר קשה כלל.
האחראי האמיתי הוא מלך מלכי המלכים,
הקב"ה .כולנו רק משרתים ושליחים שלו עלי
אדמות .כל פעם שיש לך בקשה ,דבר איתו
ישירות .הוא תמיד ישמח לשמוע ממך".
"אתה צודק מאוד ,אדוני".

"וישמע ה' בקול ישראל) "..במדבר כ"א ,ג'( .בני
ישראל התפללו לה' וביקשו נצחון על הכנעני מלך ערד.
ה' נענה לתפילותיהם ומסר את הכנעני בידם .ה' רוצה בתפילותינו.
הוא רוצה שנפנה אליו בכל בקשותינו .הוא האחראי המוחלט ביקום.
יש לו דרכים רבות למלא את בקשותינו; כל שעלינו לעשות הוא
לבקש במלוא הכנות.
ילדים יקרים . . .
אנו מתפללים שלוש פעמים ביום .קל להגיע למצב שבו אנו
שוכחים שאנו מדברים עם הקב"ה .המשנה בפרקי אבות )ב' ,י"ח(
מזהירה אותנו מפני זה" .ר' שמעון אומר ,הוי זהיר בקריאת שמע
ובתפילה וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים
ותחנונים לפני המקום ".ילדים יקרים ,זכרו עם מי אתם מדברים.
כשאתה פוסעים את שלושת הפסיעות קדימה לפני תפילת
עמידה ,דמיינו שאתם פוסעים לאורך מסדרון ונכנסים בפתח של
דלת ,שמעברה השני נמצאת השכינה .התפילות שלכם תהיינה
שונות לחלוטין .יהי רצון שימלא ה' משאלות לבכם לטובה!
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