
5780 #11 Tzedaka in Shul (6)

A) Delayed &/or Repeated giving

משנה ברורה סימן צב ס"ק לו
(לו) תפלה - דכתיב ואני בצדק אחזה פניך [לא] ובאיזה קהלות קדושות ניתקן המנהג 

ליתן צדקה כשמגיע להפסוק והעושר וכו' ואתה מושל בכל. 

ערוך השולחן אורח חיים סימן צב
 'וטוב ליתן צדקה קודם תפלה ויש שכתבו ליתן כשיגיע לויברך דוד וכו

 שערי הלכה ומנהג סי' מ"ב
והטעם כדי לא להפסיק לפני שמו”ע 

ילקוט יוסף תפילה א הערות סימן צב - הנצרך לנקביו - והכנות קודם התפלה אות ו
צדקה קודם תפלת שמונה עשרה

Again
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3409790/jewish/Why-and-When-to-Give-Charity-Before-Prayer.htm
 The Lubavitcher Rebbe, however, notes that the reason for giving charity at that point is
 not the same as for giving charity before prayer. Therefore, the widespread custom is to
 give charity before the start of services (and then, following the Arizal, many have the
custom to give again when saying ve’atah moshel bakol).

B) Inherent Connection with …
דברי הימים א פרק כט פסוק יב

וְהָעֹׁ֤שֶר וְהַּכָבֹוד֙ מִּלְפָנֶ֔יָ וְאַּתָה֙ מֹוׁשֵ֣ל ּבַּכֹ֔ל ּובְיְָדָ֖ ּכֹ֣חַ ּוגְבּוָר֑ה ּובְיְָ֣דָ֔ לְגַּדֵ֥ל ּולְחַּזֵ֖ק לַּכֹֽל: 

RCA Siddur
.And David Blessed (Divrei HaYamim 1:29) :ויברך דויד
This passage is taken from I Chronicles 29, where King David, at the end of his 
life, publicly acknowledges that all of his accomplishments - spiritual and 
intellectual leadership, military victories, material and economic successes in 
strengthening the Israelite kingdom - were none of his own doing, but directly 
attributable to God's power, benevolence, and mercies.
We rise for this paragraph because, as the Mishna Bikkurim 3:3 states, when 
people would bring their first fruits to Jerusalem, workers on the side of the road 
would rise to honor them for performing that mitzva. Here too, because at this 
point in the service it was customary to collect tzedaka from those present, 
we stand in honor of those who facilitate this mitzva (R. Joseph. B. 
Soloveitchik).

https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3409790/jewish/Why-and-When-to-Give-Charity-Before-Prayer.htm


5780 #11 Tzedaka in Shul (6)

Stand for Collectors
 ספר אור הישר (דף כא). ובלאו הכי ראוי לעמוד מפני הגבאים שמחזרים עם כיס של
 צדקה, כי שלוחי מצוה הם וצריכים לעמוד מפניהם, כדאיתא בקידושין (לג א) בא
 .וראה כמה חביבה מצוה בשעתה, שהרי בעלי אומניות עומדים מפניהם. ע"ש

a) Reenactment of Building of Mikdash
של"ה תולדות אדם רמזי אותיות לחתימת ההקדמה

 וכן בדברי הימים תמצא בהתנדבות דוד למקדש, הוא והשרים נדבות גדולות ובשמחה,
.ואז 'ויברך דויד את ה' לעיני כל הקהל' כו', כאשר מבואר בספר דברי הימים (א כט, י)
 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. נחזור לענין, הרי רוח מזרחית שמשם אורה יוצאה
 .'לעולם, ונקרא 'פנים', וכן נאמר (במדבר ו, כה) 'יאר ה' פניו אליך

b) Hope for the “struggling” & a reminder for the “successful”

פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן צב ס"ק ד
(ד) טוב. עיין ט"ז. וכשנותנין פרוטה במושל בכול, טוב ויפה הוא, וכל שכן עני יש לו 

ליתן, כי הוא היודע שמה' הכל, שמטריח ועוסק במלאכה ופרקמטיא ואין לו, מה 
שאין כן עשיר חס ושלום אומר לפעמים כחו ועוצם ידו, ובספר המגיד הארכנו בזה


