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Unit 1: Charity and Human Dignity יחידה א: צדקה וכבוד אנושי

What are the essential values of tzedakah? What does
Judaism say about giving to charity? In this class, we will
look at some of the traditional sources of giving charity,
and challenge some common assumptions about what
Judaism says about charitable giving.

To begin, are their any stories or ideas about tzedakah
that you grew up with?
If so, share one of these stories with your havruta. 
If this idea is new to you, share a question you hope to
answer about the Jewish approach to giving.

מתן על היהדות אומרת מה הצדקה? של היסודיים הערכים מהם
מתן על המסורתיים מהמקורות בכמה נעיין זה בשיעור צדקה?
להשקפת באשר המקובלות מההנחות חלק ונבחן צדקה

'היהדות' על מתן צדקה.

סיפורים יש האם שלכם, החברותא את שתפו הלימוד בתחילת
או מושגים על צדקה שעליהם גדלתם?

שלכם החברותא את שתפו לכם, חדש הצדקה מושג אם
מקווים אתם שאליה לנתינה, היהודית הגישה מהי בשאלה,

שתקבלו תשובה בקורס זה.

The first text we will analyze is perhaps the most famous
text on Jewish giving.

The author, Maimonides (Rambam, 1135-1204), the
greatest Medieval Jewish philosopher, describes eight
levels of giving charity. We will look at the top three
levels. Read the text carefully. (If you have seen this text
before, read it again while trying to discover new ang-
les). What, if anything, surprises you about the order that
Rambam has determined? What values are implicit in
this ordering? How might you have ordered the levels in
a different way?

על ביותר המפורסם הטקסט אולי הוא שנבחן הראשון הטקסט
נתינה יהודית. 

מימון, בן משה (רבי הפילוסוף1135-1204הרמב"ם הוא ,(
של דרגות שמונה מתאר הוא הביניים. בימי ביותר הגדול היהודי
את קראו ביותר. הגבוהות הדרגות שלוש את נבחן צדקה. מתן
זוויות בו חפשו זה, טקסט מכירים אתם (אם בעיון הטקסט
אילו המוצג? בסדר אתכם מפתיע בכלל, אם מה, חדשות).
הדרגות את מסדרים הייתם האם זה? בסדר מרומזים ערכים

אחרת, וכיצד?  

Maimonides, Laws of Gifts to the Poor 10:7-9 רמב"ם הלכות מתנות עניים י:ז-ט

There are eight levels in charity, one higher than the
other. The highest level in which there is none higher is
one who strengthens the hand of a Jew who has be-
come poor, and gives him a gift or a loan or makes a
partnership with him or creates work for him in order to
strengthen his hand until he does not need to ask of
others…

שאין גדולה מעלה מזו, למעלה זו בצדקה יש מעלות שמונה
ונותן [=שהתרושש] שמְך ישראל ביד המחזיק זה ממנה למעלה
מלאכה לו ממציא או שותפות עמו עושה או הלואה או מתנה לו

כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול...

Less than this is one who gives charity to poor people
and does not know to whom he gives, and the poor
person does not know from whom he takes.

העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה הנותן מזה פחות
ממי לקח,

Less than this is one who knows to whom he gives, but
the poor person does not know from whom he takes,

כגון לקח, ממי העני ידע ולא יתן למי הנותן שידע מזה פחות
בפתחי המעות ומשליכין בסתר הולכין שהיו החכמים גדולי
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such as the great sages who would go secretly and cast
coins through the doors of the poor, and this is fitting to
do and is a good level if the people who run the charity
funds are not behaving properly.

הממונין אין אם היא טובה ומעלה לעשות ראוי וכזה העניים,
בצדקה נוהגין כשורה.

Rambam argues that the highest level of tzedakah is
helping another person become self-sufficient. Why do
you think he rates this so highly? Could you see yourself
ever going into business with someone who is in need,
as the Rambam suggests? Why or why not?

לסייע היא הצדקה של ביותר הגבוהה הדרגה הרמב"ם, לפי
ערך מדרג הרמב"ם לדעתכם מדוע לבלתי-תלוי. להפוך לאחר
נכנסים עצמכם את לראות יכולים אתם האם כך? כל כגבוה זה

לעסקים עם מישהו נזקק, כפי שמציע הרמב"ם? הסבירו.

Why is anonymity so important in considering charitable
gifts? Can you imagine exceptions to this rule? Do you
agree with this value?

לחשוב יכולים אתם האם בצדקה? חשובה כה האנונימיות מדוע
על יוצאים מהכלל? האם אתם מסכימים עם ערך זה?

We will now turn to the narrative in the Talmud that
serves as the basis for one of Ramabam’s levels. As you
read, ask yourself how the story does or does not sup-
port the concept of anonymity. 

Talmudic stories are unlike many other genres of liter-
ature: they are short and concise. Read the story a few
times, asking questions along the way. Where are the
ambiguities? The stories are short on details – so details
that are included are often significant. Pay attention to
the details and consider their role in the story.

ממדרגות לאחת כבסיס המשמש בגמרא לסיפור כעת נפנה
כיצד עצמכם, את שאלו הקריאה במהלך הרמב"ם. של הצדקה

הסיפור תומך או לא תומך במושג האנונימיות.

הם אחרות. ספרותיות מסוגות שונים התלמודיים הסיפורים
ולכן רבים פרטים כוללים אינם הסיפורים ותמציתיים. קצרים
לפרטים לב שימו מאוד. משמעותיים לרוב הם הקיימים הפרטים
פעמים הסיפור את קראו בסיפור. שלהם התפקיד על וחשבו

אחדות ושאלו עליו שאלות. היכן הדו-משמעות?

Babylonian Talmud Ketubot 67b תלמוד בבלי כתובות דף סז עמוד ב

Mar Ukba:
There was a poor man in his neighborhood
into whose door frame Mar Ukba used to place [secretly]
four coins every day.
One day the poor man said, “I will go and see who does
this favor for me.” 
It so happened that on that day Mar Ukba stayed late at
the house of study, 
and his wife came [to get him]
As soon as the poor man saw the two bending down
over the door [to put the money in], he ran out after
them.

מר עוקבא:
הוה עניא בשיבבותיה, 

דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא. 
יום אחד אמר: איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא. 

ההוא יומא נגהא ליה למר עוקבא לבי מדרשא, 
אתיא דביתהו בהדיה, 

כיון דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו, 
רהוט מקמיה

They fled from him and entered a furnace from which the
fire had just been swept [so that it was still very hot]. 
Mar Ukba's feet were scorched, 
and so she said to him, "Place your feet on mine [and I
will save you from being burnt]." He was very upset (lit:
his mind became weak)
so she explained it to him, "I am usually at home and so
my care for the poor is direct.” 

עיילי לההוא אתונא דהוה גרופה נורא, 
הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא, 

אמרה ליה דביתהו: שקול כרעיך אותיב אכרעאי. 
חלש דעתיה, 

אמרה ליה: אנא שכיחנא בגויה דביתא ומקרבא אהנייתי.
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But why all this? [Why did the flee into the furnace?]
Because Mar Zutra bar Tuvya said Rav said –
or some say, Rav Huna bar Bizna said Rabbi Shimon
Hasida said –
or some say, Rabbi Yohanan said in the name of Rabbi
Shimon ben Yohai:
It is better that a man throw himself into a fiery furnace
than publicly put his neighbor to shame.
What is the scriptural source? “She (Tamar) is brought
out.”

ומאי כולי האי? 
דאמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב, 

ואמרי לה אמר רב הונא בר ביזנא אמר ר"ש חסידא, 
ואמרי לה א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: 

חברו פני ילבין ואל האש כבשן לתוך עצמו שימסור לאדם לו נוח
ברבים; 

מנא לן? מתמר, דכתיב: "היא מוצאת" (בראשית ל"ח).

Adapted from AJWS translation

תרגום לעברית:
מר עוקבא היה עני בשכונה שלו, שהיה רגיל כל יום להניח לו ארבעה זוזים (מטבעות) בחור שבמפתן הדלת.

יום אחד אמר (העני): אלך ואראה מי הוא העושה לי טובה זו.
באותו היום התעכב מר עוקבא בבית המדרש. באה אשתו יחד אתו (לתת את המעות).

כשראה (העני) שהם באים להניח בדלת – יצא החוצה. ברחו מלפניו. עלו (התחבאו) על תנור שהיה גרוף (חם). נכוו רגליו של מר עוקבא.
שכיחה יותר והנאתי בבית מצויה אני (אשתו): לו אמרה נכוותה). לא שהיא הבין (כי דעתו חלשה רגליי. על רגליך את הנח אשתו: לו אמרה

לעניים (שהיא מחלקת להם מזון מוכן). 
ר' בשם ביזנא בן הונא רב שאמר אומרים ויש רב, בשם טוביה בן זוטרא מר שאמר ולהתחבא?) לברוח צריכים היו מה (לשם זה? כל ומה
חברו פני ילבין ואל האש כבשן לתוך עצמו שימסור לאדם לו נוח יוחאי: בן שמעון ר' בשם יוחנן ר' שאמר אומרים ויש החסיד, שמעון

ברבים.
מניין לנו (קביעה זו)? מתמר, שכתוב: 'היא מּוצאת' (בראשית לח).

Refer to the commentary of Rashi (12th century comm-
entator) below to help understand parts of the story.

היעזרו בפירוש רש"י כדי להבין את חלקי הסיפור:

Rashi on Babylonian Talmud Ketubot 67b רש"י על מסכת כתובות דף סז עמוד ב

Door frame – a hole in the bottom of the door hinge.  – חור שבמפתן וציר הדלת סובב בו.צינורא דדשא

One day – the day that the poor man decided to discover
who was giving him tzedakah.

 – אותו היום שנתן העני לבו לדעת מי נותנם לו.ההוא יומא

As soon as he saw – the poor man  – העני.כיון דחזא

I am usually at home – and the poor find me therefore
my merit is great.

 – ועניים מוצאין אותי לפיכך זכותי גדול.אנא שכיחנא בגו ביתא

My care for the poor is direct – I provide bread and meat
and salt but you give money to the poor with which they
must go buy their meal.

הנייתי ומלחומקרבא ובשר לחם מחלקת שאני מזומנת הנאתי –
אבל אתה נותן מעות לעניים והם טורחים וקונים סעודה.

This is the story upon which the Rambam based his third
level – giving anonymously when the giver knows the
identity of the recipient but the recipient is unaware of
that of the giver. 

של השלישית המדרגה את הרמב"ם מבסס זה סיפור על
אבל נותן הוא למי יודע הנותן כאשר אנונימית, נתינה – הצדקה

המקבל אינו יודע מי מיטיב עמו.
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Who are the characters in the story?
How do they behave toward each other? Who has
agency and when?
Divide the story into scenes. Who is the main actor in
each scene? Why does the poor person want to
encounter Mar Ukba, and why does Mar Ukba (and his
wife) not face the poor man?
When they run into the large communal oven, it
becomes clear that Mar Ukba’s feet are burning, but his
wife’s aren’t. Why is Mar Ukba upset that her feet are not
burned? How is the miracle she experiences related to
her treatment of the poor?

מי הן הדמויות בסיפור? 
מהם היחסים ביניהן? אצל מי השליטה ומתי?

סצנה? בכל הראשי השחקן מי שונות. לסצנות הסיפור את חלקו
(ואשתו) עוקבא מר ומדוע עוקבא מר את לפגוש העני רוצה מדוע

בורחים ממנו? 

של אבל נכוות עוקבא מר של רגליו האש, תוך אל רצים כשהם
הנס כיצד נכוו? רגליו שרק מצטער עוקבא מר מדוע לא. אשתו

שקורה לאשתו קשור ליחס שלה לעניים?

This story seems to cut against the value of anonymity -
Mar Ukba is extremely cautious to preserve anonymity,
but his wife (and the poor man) are in favor of a direct
encounter. How do you consider the benefits and
detriments of anonymity in giving charity?

מר – האנונימיות של הערך נגד יוצא דווקא הזה שהסיפור נראה
(והאיש אשתו אבל שלו האנונימיות בשמירת מאוד זהיר עוקבא
היתרונות על דעתכם מה ישיר. מפגש בעד דווקא העני)

והחסרונות של מתן צדקה באופן אנונימי?  

                                          

4/4


