
Giving Tzedakah: Whose Money Is It
Anyway

בראשית י״ח:י״ט.1
ט ה ּוִמְׁשָּפ֑ ֶר� יקוק ַלֲעׂ֥שֹות ְצָדָק֖ ְמרּ֙ו ֶּד֣ יו וְָׁשֽ יו וְֶאת־ֵּביתֹ֙ו ַאֲחָר֔ ה ֶאת־ָּבָנ֤ ר יְַצֶּו֜ ַע֩ן ֲאֶׁש֨ יו ְלַמ֩ י יְַדְעִּת֗ (יט) ִּכ֣

יו׃ ר ָעָלֽ ת ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֖ ם ֵא֥ יא יקוק ַעל־ַאְבָרָה֔ ַען ָהִב֤ ְלַמ֗
Genesis 18:19
(19) For I have singled him out, that he may instruct his children and his posterity to
keep the way of יקוק by doing what is just and right, in order that יקוק may bring about for
Abraham what has been promised him.”

טור, יורה דעה רמ״ז.2
(א) מצות עשה ליתן צדקה כפי השגת ידו ומאד מאד צריך אדם ליזהר בה... ואל יעלה בלבו עצה

הממון שלו אלא פקדון לעשות בוכי יש לו לדעת שאיןלומר איך אחסר ממוני ליתנו לעניים
רצון המפקיד וזה רצונו שיחלק לעניים ממנו

Test Case 1: Nedarim/Vows

משנה נדרים י״א:ג׳.3
(ג) קֹונָם ֶׁשֵאינִי נֱֶהנָה ַלְּבִרּיֹות, ֵאינֹו יָכֹול ְלָהֵפר, וִיכֹוָלה ִהיא ֵלָהנֹות ְּבֶלֶקט ּוְבִׁשְכָחה ּוְבֵפָאה. קֹונָם

ּכֲֹהנִים ּוְלוִּיִם נֱֶהנִים ִלי, יְִּטלּו ַעל ָּכְרחֹו. ּכֲֹהנִים ֵאּלּו ּוְלוִּיִם ֵאּלּו נֱֶהנִים ִלי, יְִּטלּו ֲאֵחִרים:

Mishnah Nedarim 11:3
(3) If a woman vowed: The property of other people is konam for me, and I will not
benefit from it, her husband cannot nullify her vow, but nevertheless, if she is poor,
she may benefit from the agricultural gifts that must be left for the poor: Gleanings,
forgotten sheaves; and produce of the corners [pe’a] of the field. If one said: I will
not let priests and Levites benefit from me, as that is konam for me, they can take
the priestly and Levitical gifts from him against his will. If, however, he said: I will not
let these specific priests and these specific Levites benefit from me, as that is
konam for me, they are taken by others.

רמב"ם משנה נדרים י״א:ג׳.4
קונם שאיני נהנה לבריות אינו יכול להפר כו':(א)

שכחה ופאה שזה ממתנותיכולה היא להנות בלקטשמי שנדרה שלא תהנה מן הבריות
יטלו מתנותם ממנו אלא אם כן פרטאמר גם כן הנודר שלא יהנו ממנו הכהנים והלויםהעניים

לאלו שאם אמר כן יכול ליתנם לאחרים:
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טור, יורה דעה רכ״ז.5
(א)....מי שאסר הנאותיו על הכהנים והלוים באין ונוטלין תרומותיו ומעשרותיו בע"כ אם אמר

:וכן הדין במתנות ענייםלכהנים וללוים אלו הרי אלו אסורין ויתנם לכהנים וללוים אחרים

בית יוסף, יורה דעה רכ״ז.6
(ה) ומ"ש וכן הדין במתנות עניים כ"כ הרמב"ם בפ' ז' הנזכר ומפשט דברי הרמב"ם נראה דלא

איירי אלא בלקט שכחה ופיאה ומעשר עני דהוו דומיא דמתנות כהנים ולוים אבל רבינו ירוחם
בנתיב י"ט כתב לענין צדקה וצ"ל דהיינו אם יש לו צדקה מופרשת הא לאו הכי אין לנו עסק עמו

ומיהו אפשר דכיון דקי"ל כופין על הצדקה אף על פי שלא הפרישם מוציאין ממנו ע"כ ונותנין
לעניים:

Test Case 2: Tefisa/Seizing Tzedakh

מחנה אפרים הלכות זכיה ומתנה סימן ח.7
ולענין צדקה דקי"ל דאם אינו רוצה ליתן כופין אותו וגם כן יורדין לנכסיו משום דנכסיו משועבדין

ליתן אי זכה בהם.איכא למיבעי דאם בא עני ותפס מזה שאינו רוצהלתת צדקה:
אבל היכא דאינו רוצהוהיכא דבע"ה רוצה ליתן לעני אחר יראה דלא זכה העני במה שתפס...

ליתן לשום עני איכא למימר דמהני תפיסת העני, והוא הדין נמי אם זה העני שתפס הוא
קרובו שהוא קודם לכל אדם ולא יכיל לומר לעני אחר אני רוצה ליתן.

Test Case 3: Yordim L’nechasav/Collecting In Donor’s Absence

תוספות מסכת כתובות דף מט עמוד ב.8
מתן שכרה בצדה דכתיבוא"ת היאך כפה אותו בשביל צדקה והכתיבאכפייה רבא כו' -

"למען יברכך" ואמרי' בפ' כל הבשר (חולין קי: ושם) כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה אין
העירבניביניהןקצבוא"נ)2בדבריםדאכפייה)1לומרוישעליה?מוזהריןמטהשלדיןבית
תקפוץולאתאמץלאלאויתרתיאיכאדבצדקהועוד)3אכפייה...הלכךלחדשוכךכךלתת

(דברים טו).

שולחן ערוך, יורה דעה רמ״ח.9
(א) כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו ומי שנותן

פחות ממה שראוי (לו) ליתן בית דין היו כופין אותו ומכין אותו מכת מרדות עד שיתן מה
:שראוי לו ליתןויורדים לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מהשאמדוהו ליתן

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 248
(1) Everyone is obliged to contribute to charity. Even a poor man who is himself [partly]
maintained by Charity should give a portion of what he receives. If one would give less
than his due, the Court used to bring pressure to bear and punish him for contempt of
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court until he would give the amount assessed; and if he persisted in his refusal, they
would seize his goods to that amount [in his presence].
 

שפתי כהן על שולחן ערוך יורה דעה רמ״ח.10
ממתינין עד שיתן הוא בעצמו אלא כיוןואיןבפניו כו'. בב"ח נראה שהבין דר"ל אפילו בפניו(ד)

לאפוקי אםול"נ דר"ל דוקא בפניושלא רצה ליתן שוב אין שומעין לו ויורדין לנכסיו אף בפניו.
אינו כאן דאין יורדין לנכסיו עד דמודעינן ליה אם אפשר דלא גרע מחוב וכמו שנתבאר בח"מ סי'

ק"ו וכן לעיל סימן רמ"ה ס"ג בהג"ה:

כתובות מ״ח א:ו׳-ז׳.11
וְָאַמר ַרב ִחְסָּדא ָאַמר ָמר עּוְקָבא: ִמי ֶׁשּנְִׁשַּתָּטה — ֵּבית ִּדין יֹוְרִדין ִלנְָכָסיו וְָזנִין ּוְמַפְרנְִסין ֶאת ִאְׁשּתֹו

ּוָבנָיו ּוְבנֹוָתיו, וְָדָבר ַאֵחר.
ֲאַמר ֵליּה ָרִבינָא ְלַרב ָאֵׁשי: ַמאי ְׁשנָא ֵמָהא ְּדַתנְיָא: ִמי ֶׁשָהַל� ִלְמִדינַת ַהּיָם וְִאְׁשּתֹו ּתֹוַבַעת ְמזֹונֹות

— ֵּבית ִּדין יֹוְרִדין ִלנְָכָסיו, וְָזנִין ּוְמַפְרנְִסין ֶאת ִאְׁשּתֹו, ֲאָבל �א ָּבנָיו ּוְבנֹוָתיו, וְ�א ָּדָבר ַאֵחר?
ֲאַמר ֵליּה: וְָלא ָׁשאנֵי ָל� ֵּבין יֹוֵצא ְלַדַעת ַלּיֹוֵצא ֶׁש�א ְלַדַעת?

Ketubot 48a:6-7
Rav Ḥisda said that Mar Ukva said: With regard to one who became insane, the
court enters his property and feeds and provides a livelihood for his wife, his
sons, and his daughters, and it also gives something else, as will be explained.
Ravina said to Rav Ashi: In what way is this case different from that which is
taught in a baraita: In the case of one who went overseas and his wife claims
sustenance, the court descends to his property and feeds and provides a
livelihood for his wife, but not for his sons and daughters and does not give
something else. If a father is not obligated to sustain his children in his absence, what
is different about a situation where he is mad? Rav Ashi said to Ravina: Is there no
difference for you between a man who leaves his responsibilities knowingly and one
who leaves them unknowingly?

משנה תורה, הלכות נחלות י״א:י״א.12
(יא) ּוִמי ֶׁשּנְִׁשַּתָּטה אֹו ֶׁשּנְִתָחֵרׁש ֵּבית ִּדין ּפֹוְסִקין ָעָליו ְצָדָקה ִאם ָהיָה ָראּוי:

כסף משנה הלכות נחלות פרק יא הלכה יא.13
[יא] ומי שנשתטה או נתחרש בית דין פוסקין עליו צדקה וכו'.... ואפשר לומר שטעם רבינו משום

של אדם משועבד לעשותוגם כי ממונודמסתמא כל אדם ניחא ליה למעבד צדקה מממוניה
צדקה בכל מקום שהוא.וכשהלך למ"ה אין פוסקין צדקה מפני שהוא עושהממנו צדקה.
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קצות החושן סימן רצ סק ג.14
 אבל בצדקה נראה לענ"ד כדברי כסף משנה…

ובזה נראה לענ"ד ליישב קושית תוס' בהא דאמרינן פ"ק דב"ב (ח, ב) אכפיה ר' אמי לצדקה, דהא
וכבר נתקשו בו,אמרו (חולין קי, ב) כל מצות עשה שמתן שכרה בצדו אין ב"ד כופין עליה וע"ש

כל הראשונים.
ולפי מ"ש דבצדקה אית ביה שעבוד נכסי ליתן ממונו לצדקה וא"כ ממון עניים גביה הוא
כאילו חייב להם חוב ממש, א"כ זה שאנו כופין אותו היינו להחזיר לעניי עולם מה שחייב

להם ובזה ודאי אפילו מתן שכרה בצדו נמי מוטל על הב"ד להחזיר מה שחייב כיון דנכסוהי
נשתעבדו…

בבא בתרא י׳ א:ב׳.15
וְזֹו ְׁשֵאָלה ָׁשַאל טֹוָרנּוְסרּופּוס ָהָרָׁשע ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא ִאם ֱא�ֵקיֶכם אֹוֵהב ֲענִּיִים הּוא ִמְּפנֵי ָמה ֵאינֹו

ְמַפְרנְָסם ָאַמר לֹו ְּכֵדי ֶׁשּנִיּצֹול ָאנּו ָּבֶהן ִמִּדינָּה ֶׁשל ֵּגיִהּנָם

Bava Batra 10a
And this is the question that Turnus Rufus the wicked asked Rabbi Akiva: If your
God loves the poor, for what reason does He not support them Himself? Rabbi
Akiva said to him: He commands us to sustain the poor, so that through them and
the charity we give them we will be saved from the judgment of Gehenna.
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