
#19 5776 Prayer 2 & צדקה

Reevaluation
Before entry to Shul or before the Amida?

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צב  
סעיף י

<ד> טוב ליתן צדקה קודם (לו) תפלה 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף י עמוד א  
והקדוש ברוך הוא אינו כן, אדם נותן פרוטה לעני - זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר: 
אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך. רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר 

מצלי, אמר, דכתיב: אני בצדק אחזה פניך.

רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י הלכה טו  
גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר אני 

בצדק אחזה פניך.

Before Amida
  פסקי תשובות אורח חיים סימן מו 

 וכתב הרמב"ם (פ"י מהלכות מתנות עניים הט"ו) "גדולי החכמים היו נותנים פרוטה
 לעני לפני כל תפילה", ומקורו בגמרא (ב"ב י' א) "רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר

 מצלי כדכתיב ואני בצדק אחזה פניך", ומובא להלכה בשו"ע (סי' צ"ב סעי' י') בדיני
 הכנה לתפילת שמונה עשרה, אך כבר נוהגים להקדים הנתינה בשעת אמירת 'ואתה
 מושל בכל', והטעם כדי לא להפסיק לפני שמו"ע, ויש נוהגים ליתן צדקה גם קודם

 הכנסם לביהכ"נ בין בשחרית ובין במנחה כדי לקיים הפסוק "ואני בצדק אחזה פניך"
.כפשוטו, דהיינו ביהכ"נ שהשכינה שם, ועל ידי הצדקה פודה תפילתו מכל מקטרג

Rabbi Simcha Ben Zion Isaac b. Yerachmiel Zvi Yehuda Rabinowitz was born in 
5723 (1962) , He now serves as a rabbi of the Ramat Shlomo neighborhood.

Before Davening
Kaf Hachaim 51:44

 פרוטה שלישית שער הכוו' שם פרמ"ח שם ש"ץ דף ע' ע"א קש"ג שם בי"ע שם ועיין לקמן
 בש"ע סוף ^ צ"ב וביו"ד םי' רמ"ט סעי יו"ד ויש נוהגין ליתן פרוטם לצדקם קודס
 שנכנסין לביה כדי לקיים הפםוק כפשוטו ואני בצדק אחזה פניך דהייינו בהכ"נ
 שכינה שם ובכל עת שנותן צדקה תהיה מנמד כמבואר בש' הכוו' שם ופרע"ח שם ויש
'נוהגין ליתן ג' פרוטות קודם הכנסם לבה"כ בין בשחרית בין במנחה ועושין כוונה הנז
Yaakov Chaim Sofer - Bagdad > Yerusholayim  student of Ben Ish Chai 
1870–1939

יז
  אֲנִי--ּבְצֶֶדק, אֶחֱזֶה פָנֶיָ;    אֶׂשְּבְעָה בְהִָקיץ, ּתְמּונָתֶָ.



#19 5776 Prayer 2 & צדקה

 As for me, I shall behold Thy face in righteousness; I shall be satisfied, when I 15
awake, with Thy likeness. {P}

Source ויברך דוד
  של"ה תולדות אדם רמזי אותיות לחתימת ההקדמה 

 על כן נכון בעיני המנהג שראיתי בקהילות ארץ ישראל, כשהגבאי הולך לגבות צדקה
 בבית הכנסת, הולך לאחר 'ויברך דוד', ואומרים שכך מקובלים בשם אלהי האר"י ז"ל.
 ואפשר שטעמו, משום כי בהתנדבותו והתנדבות השרים אז 'ויברך דוד' כו'. על כן
 ראוי בזה המקום לגבות צדקה, ולא כמו שעושים בשאר ארצות, שהולך הגבאי בעת
 חזרת שליח ציבור התפילה, ואז אין מחשבת העם על שמיעת התפילה לומר אמן

 .'.כדינה. על כן טוב ויפה זה המנהג

Dovid wrote Tefilla after contributing
  רש"י דברי הימים א פרק כט 

(י) ויברך דויד את ה' לעיני כל הקהל - שהקהיל כדאמר לעיל /דברי הימים א/ (כ"ח) 
ויקהל דוד ויברכם על התנדבם:

The basis for standing?
  של"ה מסכת יומא פרק דרך חיים תוכחת מוסר 

 וכן מצאתי בקונטרס דהאר"י ז"ל (פרי עץ חיים שער הזמירות פרק ה'), וזה לשונו: והיה
 נוהג מורי זלה"ה לתת צדקה באמרו 'ויברך דוד' וכו'. והטעם, הצדקה היא מצות עשה,

 וראוי לעשות המצוות מעומד. גם טעם, כי הלא הצדקה ניתנת לעני, שהיא השכינה,
 .'שהיא יושבת לארץ, וצריך להקימה ולהעמידה על הצדקה, שהיא התפארת דכורא וכו

Multiple givings

Kof Hachaim 232:3
 תקין האר' ז"ל לתת צדקה גם במנחה קודם שיתחיל להתפלל והיה ניתן ג' פרוטות
 כמ"ש הכוו דף נ"ב ע"א ועו"ש ויש ליתנה קודם הכנסו כדי שתעלה לו לשתום קודם

 הכנסו לבהכ"נ וקידם תפלה עד שכתבנו לעיל סי' נ"א אות מ"ד יעו"ש ואם אינו מוצא
 אותה שעה עניים או גבאי מפרישה ומניחה אצלו ע"ד מ"ש בסימן הנז' אות מ"ה

 ' ועיש עיד מ"ש לכוין בעת נתינת הצדקה ובסימן קל"ב סוף אות ו' יעי"ש


