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 טובות לו כשיעשה ויש לו לשנוא יהפוך יהנהו וכשלא יאמר שלא )ב( ממנונהנה
 הטובות כל שישכח לו מקובל שאין מועט דגר לו יעשה אחת פעם ואםהרבה
 לו שעושה למי טובה מחזיק שאינו מי וכל טובה לו יחזיק ולא מועפ דברבשביל
 כל ועל 6(. לו נותן שזה מה לו  שוימן  הובעה את יברך לא בפניו שלא כטןטונה

 עשהו. ירחמנו לא כן על הוא בינות עם לא גי יא( כז )ישעיה נאמראלה
 שלא עניים מכל עין צר היה אם אבל לחם האכילהו שונאך יענ אםתתנד.3(

  נאמר  עליו  העולם את גוזל ונם מממונו אדם לשום ההנה ולאנתן
 עליו. שכן וכל ליתומיו חונן יהי ואל יב( קם)תהלים

 למה להלות חייבתו שהתורה כיון כד( כב )שטות עמי את תלוה  בסף  אםתתנה,
 יפרע שלא אחר רמאי אלא רשות משמע אם )א( תלוה כסף אםאמר

 סחורה לעשות רוצה והוא להם לו ויש כסף לו אין או עני עצמו ועושה הרבה לוויש
 או זונה ישביר או לאכול לבניו ואין לשתות רוצה אם או לאכול לבניו נותןואינו
 שבוע שבכל שיתבייש אע"פ לו ילוו ואל המאכל הלחם לו שיתנו מוטב בעולהירויח
 לו יתנו  או לו וילוו הנון אינו הוא ואם יתבייש הנון שאינו כיון לו יתנוושבוע
 בני ליד או אשתו ליד יתנו הגונה ואשתו ביתו לתקנת יבא שלא יוציא אויפזר

 ההגונים.ביתו
 אינו יפרע לא לו כשיהיה אפילו בו יורע ואם עמי את תלוה כסף אםתתנו.

 לו כשיהיה או כקטטות אלא יפרע לא לו יהיה ואם לו להלוותמחויב
 סב )א( נאמר עליו הרי ממנו ליפרע אחריו חדשים כמה לחזר צריך אלא יפרעלא

 כב( כ )שם חובה ופעמים )ב( רשות אם תלוה כסף אם כתיב לכך תעביד לאלביש
 )ויקרא )ד( אם לומר הוצרך הבמות הותרו שפעמים לפי לי תעשה אבנים מזבח אם)נ(

 מעברים. שנים על )ה( ביכורים מנחת תקריב ואם יד(נ

- -

 צדקה.ענייני
 יכול ואינך עומר וסובא זולל רשע ואם לו שתתן לצרקה וצריך צדיק אדם ג(תתנז,

 או ישתמד לו תתן לא אם אומר הרשע והנה מהם לאהל אלאלתת
 נא אם אבל למהינם ילך והרשע )א( לצדיק תן רציחה ולא אחרת עבירהיעשה

 פ";. ג( ספל4'%.  נ(  ססמ'ל. ס" כ"כ6(

 להגותן יאמרו שלא ר"ל לו יאמרו שלא צ"ל: או למצוף יש א6 תיטת שתי % מ"י. רנ"גס"
 רעה. עליו דבר חמקתןכי

 חוץ רשות שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל ר' : פי"ט דכספא מסכת משפטים מנילתאתתנה,
 הלא הזבה הוא כי אחרי "אס" תורה אמרה למה רבה כונת ואולי תלוה, כסף אםמזה
 רשות. משמע"אס"

 כ"כ *רשה ויקרא רבה מדרש תתקטע רמז שם ילקוט ארץ ויכוחן פסוק רבה קפלת "(תתנו.
 דבחיש מסכת יתרו מכילתא )ג( ומשמע. צריך אולי )3( '"ד. פרשה רבהבמרבר

 שאם ג' ס"ת במנחות אמרו כי רבי כונת ואולי טוגן 4 אין )ס( שם. שם )י( י"א.פרשה
 דברים שלשה על כי ג' י"א גסנהדרין ואמת מריר הכתוב השסר במנחת בכורים מנחתתקריג
 שאין לפי דמ*רשי ואית האביב: על ד"ה רש"י e~tp'1 אכיכ על מהם ואהד השנה אתמעברין

 שכשקו גסנהדרין כטת:י:אטרו מ;::,ק י:ב~וינן :מצמן:ןי עןבםן:צט,~שדב:כ
 מעברין. אין אחד ועל מעברין מהםשנים

 סק"א. שע"ד סי' יז"ד ט" ישיו )"תתמ.
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 אכל רב כ3( ינ )משלי וזהו לו תן נרצח יהא שלא הנקי לפדות כרי רציחהלעשות

 משפם. בלא נספה ויש ראשיםניר
 עצמו ועשה לו שיש עליו ואומרים עני אני לי תנו אומר "יה אחדתתנחם(

 חולה אומר שהוא כיון החכם אמר שיתרפא לברכו להזן ואמרחולה
 נדולים. בייסורים ולקה מועטים ימים היו לא יהיה כן לברכו וצריךהוא

 העולם מן יצא לא צרקה מהן ולוקח לבריות צריך שאינו מי אמרו הרי )א(תתנמר(
 שיצטרך.עד

 הולך והיה לבריות צריך היה ולא חכם תלמיר שהיה אחד באיש ומעשהתתם.6(
 שנותנין מה פרופה שוה נהנה היה ולא צריך אני כי לי תנוואומר

 נותנים שיהיו ומבקשים הולכים עניים אותם וכשהיו צדיקים D"lpS נותן היה כילו
 לי תנו עניים הרי אומר חכם תלמיד ]ע"ב[ וכשהיה עליהם חוששים היו לאלהם
 ונותן לו נותנים והיו צריך אני כי לי תנו אומר והיה זה והלך נתנו לא להםשאתן
 העניים את שאחיה כדי עצמי את ואבייש חסר שאני שאומר מושב ואומרלעניים
 )א( דירושלמי במנילה צריך. ואינו לעצמו שלוקה שאסור שאמרו ומה 3( לקבלמותר
 ונפק ולארמיתא ליחמי למיפלגיה פריטין ליה יהבון לחמץ אזל אבא בר הייאר'

 לעור ר' ייסא ר' אחא בר יעקב ר' תהתיהון להפריש צריך שיהא מהו לרבנןופלנינון
 למדנו הרי ישנו לא נתנו ואם לגזברים נתנו לא אם ישנו המעות )ב( כל חנינא ריבשם
 יעקב ר' )ג( לשטה שעוסקים צדיקים חכמים לתלמידי שנותן במי אלא צדקהשאין
 דינר חד אושעיא דר' אכוה חמא לרב ויהבן פרנסים הוו נחמן בר יצחק ור' אידיבר
 צריך דלא ואומרים עליו סלשזין הוו לוי דר' חתניה זכריה ר' לאוחרנין ליה יהיבוהוא
 בירושלמי זה כל לאוחרנין דיליה מן יהיב )ד( דהוה אשכהון דומיך כד כסיבוהוא

 ואינו וטתבייש נפש פיקוח העושה אבל ולוקח צריך שאינו למי כן לעשותשאסור
 והיו מקבל שהיה חכם תלמיד ההוא שאומר ירושלמי בתלמוד מוכיח כך מותרנהנה

 לעניים. נותן שהיה אישתכה עליו מתרעמיםהכל
 שמוציא ומה לנוי יפין עופות המנדל זה הבל מרבים הרבה סנרים ישתתמא.ג(

 לעניים. לתת לו היהעליהן
 בית יבנה שלא מוטב האש מן מתיירא שאינו טוב בית לאדם יש אםתתמב.י(

 בתי אדם יבנה ולא צדקהס( ויעשה מעות בידיו שיהיו כדיאחר
 ר' אסר )א( וכן לשמה כתורה העוסקין הי ליראי יתן פשימים אותם אלאכנסיות

 כמה אושעיא ר' .לו אמר אבותי בנו כנסיות בתי כמה אושעיא לר' חנינא ב"רחמא
 )תהלים בתורה שיעסקו חכמים לתלמידי מעות אותן נתנו שלא אבותיך אבדונפשות

 ה'. ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי ב'(מ"א

 המבזבו )א( הונך כל ולא מהונך מהונך ה' את נבר מ( ג )משלי כתיב 0תתמג.
 מחומש. יותר יבזבזאל

 ו( מעשה יותר. תתחכם ואל הרבה צדיק תהי אל מז( ז )קהלת כתינ הריתתמד.
 אמר צרקה לקבל רוצה היה ולא כל וחסר דל שהיה אחדבאיש

 לקמן טפול 0 סס)"ף'6. קי' ע"כ ס( ססלס"6. 7( ססלמ"3. ג( סי"ח. ק" ע"כ 3( טים.6(
 '"מ. ו( סקט"ט. קימן 31נדפס ממקק",ק"

" %ןל:ב:י;,, :ע"נ, שתתק.  ,:,,, : ;: antae~ יג 
 לאוחרנין. ליה מפליג צ"ל )ד( ה"1.פ"ה
 וע"ש. ה"1 פ"ה שקלים ה"ט פ"ח פאה ירישלמי )6(תיחטב.
 ח"א. פ"א פאה ירישלמי ויעיז א' 3' כתושת )6(תר~סג.
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 טנת על לו ונתנו אדם בני מן ולוה הלך אלא העניים את נוזל אני הרי אקבלהיאך
 פורע היה ולא ארם בני מהרבה לוה והיה פלוני לזמן להם ויחזיר למחצהשירויח
 לפרוע במה לי ואין אפרע במה ואמר פורע היה ולא שמים אמונת על לוומלוין
 אטר והוא ישלם ולא רשע לוה נא( לז )תהלים לו אסרו לי תלוו ואמר הלךועוד
 ואסרו עניים אגזול שלא הצדקה מן אקבל ולא אפרע לי יהיה ואם לוה שאהיהמוטב
 הצלחה לו שאין יודע והוא לוה למה רשע שהוא ועור הרבה צריק תהי אלעליו
 אל ועוד לו.ן בפני דלת ונועל ידו על שמים שם ומתהלל לפרוע בטה לו יהיהולא

 דייורין. בלא כשממה תשומם למה הרבה צדיקתהי
 רוצה ואינו לפרנסם מצווה והוא לפרנסם במה יודע ואינו נניא לו שיש מי 6(תתמה,

 יעשה אשר בארץ צדיק אין הרי ורעיבים עניים הן הרי צדקהלקבל
 שארו ועכר יו( יא )משלי נאמר ועליו לוקח משהיה נהול עון זה הרי יחטא ולאטוב

 אכזר. הוא עליהם לרהט לו שהיה מי על אכנר שנעשהאכזרי
 להרבות למחסור אך לעשיר נתן לו להרבות דל עשק ט0 כב )שם כתיב לתתמו.

 יאמר לא לחצי או לרביע או לשליש לאריס שנתן עשיר אסורלו
 ידו מתחת יקח שהעשיר נמצא בדין העשיר לו שיעזוב אעסוק עני שהארים כיון)א(
 בארץ עושרו כגון רחוק במקום ולעני במקומו לעשיר נותן אפילו יכיל )ב( לאחרויתן

 מה נותן  והוא שיתנו שמבקש עשיר או חלק אך ת"ל לארץ בחוצה והואישראל
  אך. נאמר  לכך  לענייםשמקבל

 משבה שהיה באחד מעשה כמו וחוטא הצרקה מן ליהנות רוצה שאין ישתתמז.ג(
 לו אמר הצרקה מן ליהנות רציתי לא מעולם אומר והיה עצטואת

 מעכב והייתה נכבד אתה כי הבית בעל על מכביד והייתה עשית ככורך בעבורהפכם
 לפלוני שלחת וכמה ידעת ואתה צא לך לומר בושת לו והיה צער לו והיהעמו

 פקד( ]דף היה ולא הגבאי מן לקחת לך מוטב הרי חפץ זה לי ותן זה לי תןופלוני
 מה כל אבל כנול אינו ונהנה שצריך מי כל הגבאי ביר נותן כשכבר כי כגזללך

 הנזל. מן אוכל כאילו הפצו ואינו היחיד מן נהנהשאדם
 עיר שבכל הקהלות לו שיתנו לעשות יכול אם לבריות נצרך כשאדםתתטח."(

 לא הכיס מן לו שנותנים מה כי לבקש ליהירים יאמר אלועיר
 פשוט מידו שמוציא הדבר על צעור שמא היחיד שנותן מה אבל זה על הלביכאב

 אבל עשיר היה האיש אותו שיתן ודוחק נרעשה שהיה ורבא )א( הוא דמווכמוצץ
 יניר לכן קודם אבל יותר יפריח לא שפסקו ולאחר שיעשה יתכן לא עצמוהאדם

 ודליתו.עניו
 פורים במגבת מדקדקין אין העיר לאותה העיר מנבת לפורים פופים מנבת )א(תתםט,

 יפול' לא )ב( והמותר ואוכלים שוחטין העגלים את לוקחיםאבל
 tygw~ רי צדקה שללכיס

 ר' לסנדלו רצועה עני טחם יעשה אל פורים טגבת אומר

 טיט. ס( פ"6. יף סו6 כי63טס וטעות גיטן ד( חסל%"ו. ג( מחלטי". נ( ססיט"ו.6(

 כדי העשיר מאת פחות טעט יקח שהאריס שישתרף ר"ל ואולי תיקון צריכים יבריז )6(תתמו.
 ג"כ לעניים יחלקם לתת)% שמבקש עשיר וכן חיק, לעשיר"זאך 9יתן ג"כאסור

 ק

gv,קט"ז. פיסקא ראה ספרי יעוין ישראל שגארץ. עשיר רכנו שכתב מה 
 ג'. ח' קרא בבא )6(תתמחר,
 ושפורט כ"י בתוספתא הוא כן )נ( ב'. ע"ח מציעא בבא מובא פ"א מגלה תיספתא "(תתמך,

 גכ"י טעות הוא כי תרעיד( סימן :ר )יעוין הפוסעים מכל ונראה אל, סלת ליתא הישניםבדפוסים
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 המלוה דעת שגונב ספני אסור )ג( מירות בהם ליקח להבירו מעות הלוה אומרטרייר
 טפני אסור פירות בהם ליקח להבירו מעות הלוה אומר מאיר ר' משום אלעזר ר')ד(

 בהן ליקח להבירו מעות הלוה אומר מאיר ר' משום אלעזר ר' )ה( הטלוה דעתשנוננ
 המלוה. רעת שגונב מפני חלוק בהן יקח לא טלית טלית יקח לאחלוק

 והיה עשיר שהיה מפני טוב יחורי בבית אורחים שנכנסין הקהל כשרואיןתתע,
 ואעפ"כ מנכסיו ירד כך ואחר בבית אצלו תדיר ונכנסין אורחיםמכנים

 לך יודעין אנו בחשאי לו לוטר העיר טובי חייבין בביתו מליכנס נמנעין האורחיםאין
 הצדקה מן קח אליך לבא רנילין שהן וכיון האורחין לפרנס שתוכל כך כל לךשאין

 יחזיקו שלא כרי הוא ציבור משל לומר שיכול לירז אורחים ילאו אם ותשקםתאכילם
 אותו יטריחו אותם טפרנס ציבור שמשך ידעו שאם האורחים כך ואם )א( סוכהלו
 הולכים האורחים ואם אותם זן שמשלו סבורים כשהיו אבל מהרה מביתו יצאוולא
 היו זנם ציבור שמשל יודעין היו ואילו אותם זן שמשלו שסבורים בחזקתבביתו

 דוטה זה אין משלו מוציא שזה סנורים שהם ואע"פ להם יניר שלא טוטבמתביישין
 שמים וירא עני אורחים המקבל אם ואף טועים בעצטן שהרי )כ( הבריות דעתלגונב
 שאומר כאדם אלא יהא לא אתכם מפרנס אני ציבור משל קומר ומתבייש מנכסיווירר
 דל. אל משכיל אשרי ב( מא )תהלים וגהו לעניים נותן לו שנותנין ומה ליתנו

 שאינו לעני שנודע עד הרבה נתן והנה לעני צדקה לעשות רגיל שהיה אדםתרןעא.
 יתן שלא סטנו צדקה יקבל לא שאם יודע העני ואם יותר לתתיכול

 אינו ואם מידו העני יקבל לא לו נותן הבושת בשביל אלא לתת לו אין שהרילאחר
 לבקש ילנו לא צרקה וגבאי ממנו יתבייש לא שהנותן אדם ירי על לו יאמריודע

 עון. להם ויהיה יתן הבשת מחמת כי לתת יכול שאינוממנו
 סכרי שיותר להראות כדי פיאה ישייר אושפיזכניה למקום שנא אורח )א(תתעב,

 הרי הכל שאכל כיון יאמרו פן הכל יאכל שאם לו נתנושובעו
 אתה הרי נהנה מה כי שלך בקערה כלום תשייר אל לו אסרו אם אבל לו נתנוטעט
 על יעבור שלא ועוד הבית בעל כרצון הכל ישייר אל הנשאר יאכלו שהכלביםנורם

 הנשאר. האשפה על שמשליכין תשחית בל ים( כ)דברים
 בקערה לו ממעפ והיה )א( הבית כעל דברי על השש שלא באחד מעשהתתעב.

 לך אין כי הנית בעל עם הדין החכם לו אמר קובל היהוהאורה
 כבודו. זהו רצונו )ב( כבודו בשביל אלא עושה אתה כלום דעתו עללעבור
 שמעון יאסר אל לשמעון שטזכה ראובן כך אורה יכניס אל אורה )א(תתעד.

 ראובן שאמר כן אם אלא אהבתי בעכור ללוי נם תזכהלראובן
 שאהנהו. שצריך מי תוריענילשמעון

 אפרנסך תחפוץ ואם שנים ולא אחד לפרנם בדי לי יש לשמעון אמר ראובןתתעה.
 פרנסיני לו אמר לראובן לוי הלך ללוי שמעון והגיד שמעוןופירנס

 מהם ולקח כלים כלים בהם ולקח שף'9: )ג( הגר"א. הגיה וכן "אל" תיגת 9סחוק וישערפורט
 אלעזר. בן שמעון ר' לפנית )ס( לפנית. ליתא כי למחוק יש אלעזר ר' עד טכאן מ( אשר.פיחת
 צבור שמשל להם להגיד 'וכל אז האורחים 'תביישו לא אם כי כונתו אבל תיקון צריך הל' )4(תתע.

 אינהו לחו מטעי קא והא : ב' צ"ד חולין מ( 9הם. יגיד לא יהנו ולא יתגייסו אם אבלהוא,
 משייריי. ד"ה שם ומחוס' פ"1 רנה ארץ וגדרך ב' י"ג עיייבין )4(תתעב. נ*שייהו. מטעו רקאהוא

 )"תתעג.
 האורח. התרעם וע"ז מעט לו לתת התחיל טשייר השרת כי בעה"ב שראה כיון יל

 ה"א. פ"א פאה ירושלמי)3(
 *"ח. וגדא"ז ב' צ"ח בחרא נבא )"(תתעד.
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 גם לפרנס בראובן מפציר היה ושמעון שמעון מפרנס שאני מפני יכול איני לואמר
 ער פצרתני  )א( לו אמר תעובני  למה שמעון אמר שמעון והניה לוי פירנס לויאת

 כדי אלא ~לוי לתת לי  אין  לך  כשאמרתי עלי  חמלת לא תחתיך %וי אתשהכנסתי
 ועל תחתיך הכנסחיו הרי אותו גם לפרנס כי )ע"ב[ מפציר והיית והלכת אחדלפרנס
 לו. תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך יד( כז )משלי נאמר בךכיוצא
 בספינה בנהר לעבור לו יש 'טהאורה הבית בעל ויודע אורח לו שיש אדםתתעו.

 יראו מן הספינה דופני על צרכיו לעשות לו יש ובשת נכבדוהאורח
 בו. וכיוצא קלב כנון המשולשים דברים לאכול לו יתן אל)א(

 אלקים לו ויהפך שמואל מעם ללכת שכמו כהפנתו והיה ט( י )ש"א כתיבתתעי.
 רשות. נטל ושאול )א( עמד ששמואל מכלל אחרלב

 והמלוה ופונה רשות נוטל הוא לדרך ההולך הבירו עם ללוייה שהולך מיתתעח.
 יאמר ללכת ללותו ההולכים על שטורח לדרך ההולך רואה ואםעומד

 וגו' האנשים משם ויפנו כב( יה )בראשית שנאמר משם פונה והוא עומדים והםשובו
 אלקים לו ויהפוך שאול מעם שכמו כהפזתו וכתיב 5( ה' לסני עמד עודנוואברהם

 הימים לאחר  שהרי גרם ששמואל סבור יהא שמואל לפני  ולא שם  אחר לבשם
  שמואל גרם שלא בהפנותו  לכך נתנבא בנויות רור את לבקש לשמואל  לבאנשהלך
 הי ביר מלך לב מים פלגי א( כא )משלי 3( להלחם. אחר ללב גרם שנמשח שמןאלא
 לצרקה למלך ותחשב לסובה יתנו  והמלך העם זכו אם  )א( יטנו יחפוץ אשר כלעל
 למוכה. לבו שיטה זכה שלא המלך מן ונפרעין לרעה  יטנו  והטלך העם ובו לאואם

 שוה או כסף להם נותן אם כיצר גורעה הקב"ה שמים לשם צדקה הנותןתתעטיג(
 והעושר העוני כנגר והכל לעני הנאה שהוא דבר כל אוכסף

 וכן וצומחם ערן בגן גורעה והקב"ה לעשיר הרבה כנגד שקולה לעני מעה הרי)א(
 שנאמר הבא לעולם מהם ונהנה מגרים מיני וכן לאוצר ומבנימם ושנה שנהבכל

 יצמיח אלקים ה' כן תצמיח זרועיה וכגנה צמחה תוציא כארץ כי יא( מא)ישעיה
 מגדים כל פתחינו ועל יד( ו )שיר וכתיב לצדיק זרוע אור יא( צז )תהלים וכתיבצדקה
 וכתיב באוצרותי חתום עמדי כמס הוא הלא לר( לב )דברים וכתיב ישנים גםהרשים
 הנאה כפי צריק שמהנה מי שכל הסד לסי קצרו לצדקה לכם זרעו יב( י)הושע
 פרוטות. כטה מלעשיר טוב יותר לעני פרוטה ונותן הוא עני אם המעשה וכפישנהנה
 כל יראה טז( פז )דברים שנאמר שכינה פני לראות יזכה צדקה הנותן )"(תתפ.י(

 יו( שם )שם לו וסמיך ובאה וראה אלהיך ה' פני אתזכורך
 מימיו נתן לחמו טז( לנ )ישעיה שנאמר הנביאים ומן התורה מן הרי ידו כמתנתאיש

 )תהלים שנאמר הכתובים ומן עיניך תחזינה בימיו מלך י0 שם )שם לו וסמךנאמנים
 בהקיץ אשבעה שם( )שם שנאמר המתים לתחיית ויזכה פניך אחזה בצדק אני סו(יז

 אמרו הרי המתים לתחיית יחיה וכן עמך אחיך וחי לו( כה )ויקרא שכתוב כמותמונתך
 יקשה ואם מילתא תליא במזלא אלא מילתא תליא בזכותא לא ומזוני חיי בני)ב(

 טכ"נ. טוש,  ו( טכ"י. ל  ט"ל. 3( טססקמ"3. ק" לקמן כפ51 הקיטן שף וטו טכ6ן6(
- -  י"ב. ל"ג בראשית בו ויפצר מלשון )י(תילעה..-

 דלישתלשל. היכי כי כו' רשערי נהמא אכל" : אי ק"ת שבת )6(תימעך.

 פ"ה. רבה ד"א )6(תתלעז.
 תתקנ"ט. רמז משלי הילקוט דברי מעין )6(תרועץ.
 זרעו. ד"ה שם וברקי בי מ"ט סשה ישיק )6(תתעש.
 א'. כ"ח קטן מוער )3( שכינה. פני ומקבל זוכה לעני פרוטה נותן אדם : א' יי בע )6(תתפ,
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 יאריכון לטען יב( כ כשם אמלא ימיך מספר את בו( כנ )שמות כתיב הלאבעיניך
  ולבמהס להם יופכ ~tVD ט( ה )שם בניכם דמי ימיכם ירבו למען כא( יא )דבריםימיך
 בוטת חיים הרי במים תולה יכות )נ( ואמרו ממות תציל וצרקה  ר( יא למשלילעולם
 פבלא לך שיש נתעשרתה וכות איזה בעבור חיא רי )ר( לו שאמר בזכות טזוניוכן
 לו יהיה שבזכות )ה( להיות אדם יכול וכו' בזכות מזוני הרי הייתי פבח אמר זהבשל
 טזל אין )ז( אלא נותן המול שאין אע"פ מקום ושינוי השם שינוי )ו( וכגוןבנים

 יאסרו שלא כדי לו ורע צדיק יש  לטה כן אם הכבור בספר לנתוב וצריךלישראל
 אלקים איוב ירא החנם ט( א )איוב השפן שאמר כסו צדיק היה לא בטובה היהאם

 עולמו. קבל יאסרו שלא וכדי )ח( עובדים שמאהבה לעולם טראהלכך
 הצדיקים הטקבל צדיק היה ולא עסו צדיקים שקבל אחר שארם מעשהתתפגל.

 כטו בביתו קיבל רשע אותו של מגרעו הימים ואחר וחדשיםחדש
 בטיתתו לו מפיבין בביתו הצדיק מתחילה שקיבל האב  הרי צדיק אותו של מזרעוכן

 זרעו שיקבל מנלנלין היה לא הצריק את שקיבל הוא שאילמלא מניהינם  אותוומוציאין
 לזרעו מספיקין זכות אותו ובשביל אדם זכה אם הרי הראשון צדיק אותו של בניואת
 הונה מנלנלין עון אותו ובשביל שחטא מי וכן זכיות יעשו כשורעו לאב מפ,ביןהרי
 שלא חופא הוא אם רחמים אדם יבקש לכך חופא כשזרעו האב מן נפרעיןלגרעו

 מטנו. יפרעו שלא כדי תלמיריו או זרעוירפא
 שלו ומתן ומשא בממונו וותרן שהוא הארץ עם עם להתחבר טוב יותרתתפב.6(

 וקפדן. שעצרן חכם תלמיר עם מלהתחבר )א(טוב
 )ב( יפות פנים בסכר  הארם כל את מקבל הוי אומר שמאי )א( פ"א[ ]יףתתה,

  שמאי לות וה  בין מה בשטחה הארם כל את מקבל  הוי אוסר ישמעאלור'
 מעפ אסור )ד( שאמר לאורחים או קבע תורתך עשה )נ( שאמר תורה לענייןאומר
 ותסביר שכר שתקבל כדי רעה בעין לו תתן אל אורח יבא אם כאברהם הרבהועשה
 האדם את מקבל והוי שאומר ישמעאל ור' להתנייר שבא כאותו )ה( ד"א פניםלו

 תשמח יוכיחוך ואם הבריות עם בנחת דיבורו אלא תורה ברברי מדבר ואינובשמחה
 דבריהם.על

 טעולה צדקה הוא הקדוש;ברוך לפני והיא כצדקה נראת שאינה צדקה יש "תתעד,
 לקנות חפצים שאין חפץ או לסכור חפץ לו שיש צדיק עניכגון

 צדקה אין משכירו והוא אותו משכירים אחרים ואין לכתוב שחפץ עני וכן מידו קונהווהוא
 ללמוד שיכול איש תראה אם אבל רווחים לו נותן ואתה בכתיבה ינע שהוא ממנהלמעלה
 קורא צדקה לו תתן אם לכתוב רוצה ואינו ללסוד רוצה ואינו לכתוב שיכול וסופרשיבין
 כן על הוא בינות עם לא כי יא( כו )ישעיה שנאסר צעקה והיא לצדקה עליךאני

 יחננו: לא ויצרו עושהו ירחסנולא
 חפץ אוהו אחר  ארם לשום ואין חפץ לקעת חפצים ועשיר עני "ם הריישתרה.

 כרי לעני למכור מצוה שירויחו יורעים והם נוה נותן ווה  לך  אםבי
 חפץ. אותו כשימכור ירך עלשירויח

 P"bDD. 3( סמ"ג.6(

 רחמי ובעינא דאענשיח לי שבקי א"ל : ב' ל"א ברכות לס( א'. קי"ט שבת )י( א'. כ' טסה)נ(
 א'. %ו שבת מ( בי. ט"ז חשנה ראש ~( סיגיה. רבא לךנזהיב

 ן
 *כ"ח דר"נ אבות עיין )מ(

 טעיה. גחע יותר מהזקנים הח"ח מעשי אין אם ט"ו: כלל בתשובותיו הרא'"ט שכתב כשן )6(תתפוף,
 טי"ג. 8"א אמת )6(תתפג.

 אע ל"א שבת )ס( שם. שם )י( מי"ג. פ"א  שם  )ל ס"ט. ע"ג שם )"
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 הרבה פשיפים קרובו לסופר נותן והיה סופר לו שהיה אחד נאדם מעשהתחפו.
 יתבייש שלא בשביל לך נתתי טעפ ואומר אותו מתעה האדםוהיה

 שנותן פוב אם יד( יב )קהלת )א( שכתוב כמו יבייש שלא לאדם מופב כילקבל
 כך. עשה לכך במשפפ אלהים יביאך שמביישו רע אםצדקה

 כותכין שאתרים קונפריס בושת בלא צדקה להכירו ליחן רצה אהד אדםתחפז.
 אין החכם אמר הרבה פעיות כותב והיה ששה לו נותן היהבארבעה

 או סחורה בשאר לו תבליע אלא פעיות טלא שכותב מה שכל צדקה באותה זכותלך
 ברעת. יעשה ערום וכל פז( יג )משלי אחרת בחכמה לותאמר

 פובים כך שאינם לאחרים ונותן להם נותן ואינו ועניים צדיקים שקרוביו ומיתתפח,
 שחייב למי טשלם ואינו אחריות בלא שחייב לטי שטשלם למידומה

 עמך. אחיך וחי לו( כה )ויקרא שנאמר חייב הפוכים לקרוביו כיבאחריות
 לו והיה לנבאי נותן והיה לעניים לצדקה מעותיו מהלק היה אחד עשיר "(תתפר.

 לנבאי נותן שאתה מה כל החכם לו אטר עניים וקיובים עניאח
 ולא להם אתן אני ואמר 3( העניים ולקרוביך לאחיך שתתן פוב כי לצעקה לךנחשב
 פ"ו לאחיו לתת וצוה העשיר וחלה היה נדול עשיר כי למיעבד נדבעי )א( להויהב

 ליפרי' י' אחותו בן וליתום פרנסה לו ואין שילמוד למי ריוח לחצי ליפרין וכ'ליפרין
 והיו הנחים ותצי ליפרין ק' ולילד מעוברת לאשתו הבתים והצי ליפרין מ'ולבתו
 אין אמרה ני שצוה מה לתת רצתה לא אשתו כי המסון דבר על ומחלוקתערעורין

 יכול היה וקרוביו אחיו עם עשה שבחייו בעכור נעשה והכל הכתובה כננד הכלשם
 שאל והוא הבריות עם ומתן במשא וקנתרן קשה שהיה עליו שאמרו ועודלעשות
 שכל אתה כגון החכם לו אמר הכל כננר ששקול דבר איזה בריא כשהיהלחכם
 עני אדם לך יבא ואם להכרעות משלך תותיר ונם נאטן תהיה ובמתן במשאטעשיך
 לעני ומתן טשא יש אטרים עם ואם עמו עשה לעני אלא בסחורה ריוח לך איןאפילו
  הואיל לך שישיבו לך שברור במקום האטין ואם  באמונה  והכל ולקנות למטר לועזור
 ובכל ספלוני שאקח עד שלי לך ואתן מפלוני אקם אני לו תאמר עושר לךויש

 הבריות. עם פנים בסבר תהיה וסתן משאדברי
 אלא בצמצום פרנסתו לו היה לאחד עניים אחים שני לו היו אחד יהודיתתץ.

 לה יתן ואם כסף בלא להשיאה יכול היה ולא להשיא בת לושהיה
 אמר הכת לו שהיה זה כלום לו היה לא העני ואחיו להתפרנס יכול היה לאמשלו
 אתן אם העשיר אמר פרנסני לו אמר העני ואחיו בתי את להשיא לי תן אחילעשיר
  עמך  אחיך וחי שנאסר טאוטה  לו שאין לאחי  אתן  לאחר ליצן לי ישאר לאלאחד

 לבתך. ותן  עברך שחרר  3ב( או  ררגא חות 3ץ(ואתה
 אחר אחת מטשפחה שנים ואותם בתו את לראובן מנקשים היו  שנים  י(תימצא.

 פובה עצה לי תן החכם אל ראובן אמר עשיר היה ואהד עניהיה
 בתי את לו נותן הייתי וברצון בתי את ורוצה [l-1aP עשיר שמעון והנה כלום ליאין
 יהיה שמא מעט מטני ושואל עני ולוי זקוקין י' לו אתן כן אם אלא רוצהואינו
 ססכפ"ז.  ג( ת"כ. נ( סשה.( לקבץ עיר אל מעיר  אלך אם  או לסייעני הקהל טזה  אבקש לי יהיה לא ואם  זהלי

 אע ה' חגיגה ל6(תיזפי*
 קודמים. נעייר א': ע"א מציעא. בבא  מ(תקופח.
 %. גף"ג *סחים )ג( *"ד. קדושין ממושלטי הוא וכן נחות *ף:לפניט סיג יבעטביות %תתצט'
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 חמידיממפר222
 את לנזול לך הלילה לו אמר עשירים ויה.1 בתי ליקה לשמעון לתת כריהרבה
 לעשרו ולא )א( לו יחמר אשר מחסורו די ח( סו )דברים תורה אמרה שהריהבריות

 אדם: בני תגזול ולא ממך יקה שמעט ללוי נחך שתתןמוטב
 לעני יתן ועניים עשירים ובנות בנים לו ויש הרבה ננסים לו שיש טי 6(תתעב.

 ירבה: תורה וללומד העשיר מן יותר עניה לבתו מלעשיריוהר
 בתורה לעסוק היכהתו טקבלים ואינם ועושה בנים לו שישאדם 3(תתצכ,

 במלאכתם ומעונים מרורים ויהיו אותם יפרנס שלא מוטב טוביםובמעשים
 יצאו מזונות מהם שמונע ידי שעל )א( רואה אם אבל הפוב לדרךקשובו

 כמינה: כל לאו רעהלהרבות
 ואת לב( כר )יהושע שנאמר בשכם שבט )ב( לקבור נתקבצו שבט מכל )א(תתעד,

 כדי בשכם קברו ממצרים ישראל בני העלו אשר יוסףעצמות
 הבנים על ראו. לפיכך אחיו את יוסף שכלכל וממני שמכרוהו לאבותיהם כפרהשיהא
 אל אביך ורע רעך י( בז )משלי שנאמר ולאמותיו לאבותיו חסד שנמל מי אתלכבר

 יהונתן. לזרע חסד נמל ודוד )ג(תעזוב
 אל אביך את אדם פירנס אם כת' ורעה תעזוב אל אביך ורע רעך כתיבתתצה.

 תעשה הגלעדי ברזילי ולכני ז( ב )מ"א שאטר כמו ורעהתעזוב
 פירנס שרעהו אדם אם בה' כתיב ורעה אביך ורעה רעך ומ' שלחנך באכלי והעהסד
 לבניו שלם חי אינו ואם אביך את וזן לרועה פוב גמול לו מלשלם תעווב אלאביך
 ואדרוש וסבתם שלסם תדרש לא ז( כנ )דברים על לעבור מוטב דוד אטר ג( שהרי)א(
 רועה אביך את ודאה ורעה לבא לעתיר מכשילן אהיה שלא נחש בן חנוןשלום
 תפרנמה. קרי ורעה )ב( אביך וטפרנסים רועים ה.1 שהם אביך ואם זקנך זהואביך

 לו יש שאהד יודע ואתה צדקה להם שתתן יחדיו לפניך שנים גאים אםשרעצו,
 בפני לו תום'ף אל לו להוסיף בא ואתה חולה או זקן או ביתעול

 זה שטתבייש ועוד ממני יותר זה את מכבד הוא יאמר כי אותך יחשוד פןהבירו
 מזה. בעיניושנבזה

 לתת רוצה אם מתנות מקבלי בין קנאות יטיל לא מתנות נותן כשאדםתתצו.
 זה לפני לזה יתן לא a'wiet ולאהד עשרה ולאהד עשריםלאהד

 זה. בפני לוה להם לתת רצה לא שהנותן מאחר לזה זה יאמרו לא המקבלים ונםתבירו
 אחרת לעיר בא כך ואחר לצדקה מעט שנותנים לעיר בא אדם אםתתצחול

 בעירכם בעזרכם יהיה המקום יאמר לא לצרקה הרבהשנותנין
 לומר רשאי לפובים אבל להדיוטים בד"א יסעפו פן מעפ אחרת ובעיר הרבהנותנים
 לטובים אבל בה לן לית ימעטו אם לרעים אבל נותנים לפוכים שהצריקיםוכנון

 כיון העריקים יאמרו הרי לפובים טעם בותגים פלונית כעיר כא שאם האמתאומרים
 צריכים שאינם האטת לטובים ינידו בעיר הרבה טובים ואם להם נעזור להםשאין
 נוזלים באלו להם הסותר הרי הרבה להם יתנו להם יגידו לא אם צריכים מעפואם

 ס(: )א( והפסיד בקוביא ששהק או הרעים מעשיו ידי על עני אדם נעשתואם
 נכדי. סלקום סולט ו' ס( ססלט"ע. ד( חסל"י. ס" לקטן וט כעין ג( טא"ס. 3( ססלי"ס.5(

 ק מקא ה בי ( )ה5ה5שא
 לאחרים בנים בין לחלק יש אבל ימ"ש, תחריז בסיי ג

 ישרא, כל בו ש.תעסקו הגיחו בעצמם בניו אמרו: ר"ה שם וברשיי בי י"ג סוטה ל6(תתצד,
 אע ט' ב' שמואל )ג( נשכם. יוסף את צ"ל )3( א'. שה פ, בשלח במכילתא הואוכן
 לשון שהוא רריש מח"א ר"ל )3( ב"ה. שת תנחומא וסררש פכ"א רבה במדגר )6(תתלה.

 האב. אם עי ומוסגגקגה
 תתנ"ג. בסי' רגש שכתב מה עם להשלים יש ואו* גאן "סי )שתתגלח.
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293 תמידיםטפר

 בלחם הים עוכרי את תקדים א( יא )קהלת המים פני על להמך שלחתתצט.
  לוטן צירה  והוטינו שהכינו אותם כלומר תמצאנו הימים שברובובסים

 ורעבים עיכבום דברים שאר או סערה ורוח שם שנהיה פלוני למקום נבואפלוני
 זבולן ינ( מט )בראשית וזהו שתמכור ובמלבושים ובמים נלחם תקרים אותםוצמאים
 פני על לחמך שלח צירן על וירכתו אנית לחוף והוא ישכון ימים לחוף פ"כ[]דף
 הימים ברוב כי שרותיהם שנסתחפו מפני משם באים עניים היו תדיר )א( אנשיהמים

 ואל לאותם להם לחמך שלח ואמר שדהו כשנסתחפה אצלך בא עני שהיהתמצאנו
 ותמכור המים פני שעל לאותם תביא להם ומוכר אתה סוהר ואם אליך לבאתצריכם
 ליושבים הזהיר ולכך כבר להמם ואכלו רוח לספינה אין לפעמים כי ימיםלעוברי
 לחמך שלה וכן מים התיו צמא לקראת יד( כא )ישעיה גדולה מצוה לעשות ליםסמוך
 הבקר עולת בעניין נ' אין ויקרא בפרשת תמצאנה. הימים ברוב כי המים פניעל
 לגבי כי בפת כמו )ב( מצויים חסרים גמילות אין לומר ג' אין ושלמים ועוףוצאן
 נתקרבו אצלה שהעננים מצינו המענף חוני של באשתו )ד( כי מערשה )נ( ישמנחה
 ובשלמים כליל כולה עולה שהרי חסרים גמילות אין בעולה כי נ' יש ובהטאתקודם
 כלום לבעלים ואין לכהנים הבשר חטאת אכל לבעלים הנשר שהרי הסדים נמיליתאין

 מתכמרים. ובעלים אוכלים כהנים )ה( לכך למנחותוכן
 איסטרונולוס תר תמתין קיסין מקטוע נפקין הוו חנינא דר' מן תלמידים תרין )א(תתק.

 אמר סב הד בהון פגע נפקין מן חזרין ולא נפקין תרין איליןאמר
 קצון עיגול חד עמהון והוה כלום טעימית דלא יומין תלתא לי דאית עמי זכוןלון

 דקיימיתון היך יומא בהדי נפשכון לכון תתקיים אמר עליהון וצלי אכל ליה ויהבוןפלגא
 קליה כדשמעון נשי בני תמן וחזון בשלם וחזרין בשלם נפקין יומא בהדיןנפשי
 דשקר גכרא דהכי אי אמר חורון ולא נפקון מי תרין אילין אמרת כן ולא ליהאמרין

 בהדא פלגא חכינתא ואשכחון ופשפשין אזלן כן אפילו שיקרין דיריהדאיסטרונולא
 עוברא ליה ותניין דין יומא עבידתון סיבון ומה אמרו מובלא בהדא ופלנאסובלא
 הונא רי עינול. בפלגות מתפייסא דיהוראי דאלההון עכיד יכיל גברא ההוא ומהאמר

 הזר נפקין כדון אמר סיפוק בעי אחא ומן חד איסטרונולום הוה ניור חדמישתעי
 על מפוק מיליא אילין מן למיפרוש לא קדישתא אומתא בהדא אדבקית כלואמר
 ריפול ליה גרים מאן ואבליה אימרא )ב( ליה יהבון למינכסא קריב דברייןשמיה
 רבי )נ( 6( אמר בריה. על דאיתרהץ בנין מן דאישתזב ליה גרים מז דהרהרבנין
 אחא רבי אמר נהש לו כי נחש לא כי שנאמר עליו לבא סופו המנחש כללוי
 שנאמר טעם מה השרת ממלאכי לפנים מחיצתו מנחש שאינו מי כל זעירא רביאמר
 אטר אל. פעל טה ולישראל ליעקב יאסר כעת בישראל קסם ולא כיעקב נחש לאכי

 של מחיצות לעשות הוא ברוך הקדוש עתיד כהנא בר אבא רבי בשם ברכיהרבי
 הקדוש לכם הורה מה אל פעל מה  שואלים  ומלאכים  השרת ממלאכי לפניםצדיקים
 או סכנה למקום או לררך שהולך מי למדנו הרי )ד( בירושלמי כאן ער הואברוך
 אבל העינול שאכל כזקן קרובה שהנאתו דבר שום או לחם לעני שיתן הוועדלמקום

 סכ"5.1(

 קמא בבא )כ( לשם. ששפים שהמים נמוכים במקומות שדריט 1ר"ל מורדות צ"ל )5(תתלקט.
 ט"ז. ב' הקרא )ג( לעניים. ממיה פת שתהא כדי ואופה משכמת שמהא א'.ת"ב

 ב'. נ"ט פסחים )ס( המעגל. דח1נ' בריה בר חלקיה אבא של באשתו זצ"ל ב' כ"ג תענית)ד(
 ובירושלמי רבי אמר ולפגיט א' ל"צ נדרים )ג( חמרא. יפנים )נ( ה"ט. פ"1 שבת 'ששלמי )6(תתק.

 ה"ט. פ"1 שבת )ד( לוי. ר' בשבתשם
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 אמידיםמפר224
 לפי וקצרו לצדקה לכם זרעו זוהו מעות לו יתן מאכל לקבל בושת לו שישאדם

 : העני שנהנהחסר
 מעות לעני אדם ילוה אם ב( מא )תהלים דל אל משניל אשרי 6(תתקא.

 לו היה שאם טוב והעני לפרוע לו אין שהלוה יודעוהמלוה
 יהא שלא אחר מצד הוא ילך )א( הולך יראנו אם לו אין ועתה ברצון פורעהיה
 הלוה יאמר לו ישאל שלא אע"ם יתבייש ועוד ההוכ לו לשאל רוצה עתהסבור

 לפרוע: במה לי ואין לו פורע שאיני לחשדני המלוה יכול עתהבלבו
 ועשה שבת שאשמור אעסוק איך בלבו אמר מרחקים בארץ שכוי היה א' אישתתקרן.

 היה לא ובשבת לחם לו נותנים והיו הקטנים בו משחקים והיו שוטהעצמו
 אחד .שר עם מקום לאותו יהודים באו ימים ואחר להתלוצץ בבית הולך אלא ברחובמצוי
 תדבר אל אמרו משם שיוציאוהו מהם ביקש הקדש בלשון מדברים שהיו אותםושמע
 ותתלוצץ השר לפני טיט עלינו ותשליך יהורי, שאתה בך יכירו פן הקרש לשוןעמנו
 מן חוץ אותו שנוציא ]ע"ב[ שוטה אותו בידינו תן ממך בבקשה לשר אמרובנו
 אותו והוציאו בבזיון הסיס בזנב קשרוהו והם בידם נתנוהו סטנו ננקום ובידינוהעיר
 בשביל גי שביזוהו מחילה ממנו ובקשו בתורה חכם שהיה חקרו כך ואחר העירמן

 בממון לפדותך .כולין שהיינו כיון לו אמרו טחול אמר עשו יהורי שהוא ידעושלא
 אמר כפרה אנו צריכין יהודי שאתה ירעו שלא כדי בשערותיך תולשין והיינווביזינוך
 לא אביכם הייתי אס ואפילו )א( אוהב פצעי נאטנים 1( כז )משלי נאמר עליכםלהם
 צריכין שהיינו ממון אותו לו ואמרו נרול שכר לכם יש ני כפרה צריכיםהייתם

 קיבל. ולא לך ניתןלפדותך
 והיה היה עני כי לו שיתנו לעיר מעיר הולד שהיה אהד נאדם מעשהתתקג,3(

 היה ולא היה מי להניד רצה ולא טובים ומעשים תורהמלא
 בדברי ונותן נושא היה לו שנתנו לאחר מעט לו נותנים והיו כלום יודע כאילומנלה
 להוסיף בא.ם היו תורה מלא שהיה שראו ואחרי עיר של חכמים תלמידים עםתורה
 מה אבל עני בתורת לי נתתם כבר אמר כי מהם לקבל רצה ולא מרובה מתנהלו

 אקבל: לא היזורה )א( בשביל לי לתת חפציםשאתם
 ישתוק אם חכם שהוא מנירי' שאין לעיר בא אם פיך ילא יי יהללך ג(תתקי.

 הריקים הארץ מעמי לאהד כמו לו יתנו תורה בדברי ידברולא
 תלטיד אותו אני לותר העיר לבני לדבר יוכל לא )א( מעם אם כי לו יתנוולא
 טפלים בו תלו ואם : ד( בו שיש מה ידעי וממילא תורה דברי עמהם ידבר אלאפלו'
 יועיל מה כי להם יגיר לא לו יאמינו ולא להם יגיר אם יועיל שלא ויודעהרבה

 יורדין אם )ב( כגון התירו הרי נהנה פיו בדבר שממילא דבר וכל ירו עלשיחפאו
 כן אם אלא הנשמים מן להנצל הנשמים מפני הכנסת בבית ליכנם יוכל לאגשמים
 בשבת אבל האש מן ונהנים עוברים היו הכהנים וכן תורה בדברי אחד עם בוידבר

 טכ"ס. קימן ע"נ 7( טל"ח. ג( הסה"ע. ג( "כ".6(

 לפניו. לעבור אסור : בי ע"ה מציעא בבא )6(תי~קא.

 לעשות אחר שם אין אם אבל לעשות אחר שם בשיש אמורים דברים במה ח"ק: והטורי הרמב"ם בשם ' ס"ג רמ"א סי' ביו"ד הרמ"א שכתב מזה רבנו לדברי ראיה כעז )6(תתקצץ.

 הר משיברי י)6(תר~קג.
 ק

 מ"1. פ"ד רזשורלאמת
1ע  תורתו בער גרבות ,גל אבל תחלה גריני שיתעסקו לענין מיירי רהתם לחלק ישוא51יי אנא מרננן צורבא למיסר ליה שרי ליה ידעי דלא באתרא א': ס"ב נדרים יעיז )16תתי.

 בי. כ"ח מגילה )~( רשאי.איט
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 שלא באש ינעו שלא חסירים לזקנים אלא המזבח אצל ליקרב לכהנים נותנים היולא
 השבת וביום ט( כח )במרבר בפרשת נאמר לא ולכך להנאתם אלא הזבחלצורכי
 חסידים למוחזקים אלא מאמינים לא כי הקרבה ולא עשייה ולא השם לא כבשיםשני
 מהפכין היו לא בהול ואף להנאתו האש אצל טתקרב מי יודע הקמיה כחולאבל

 נופם. לחמם המזבח שעל האש כננד ואחוריהןצידןהן
 הצדקה. את כאוכל שהוא מפני ליהנות אסור הצדקה מן שמתפרנס מי )א(תתקה.

  ובמעשים ובטצות בתורה עוסק שהוא בשביל לו שנתנה  הצרקה טןהנהנהן(
 ובמצות בתורה  ועוסץ פוב שהוא  למי  אלא לו נתנו  מאשר יהנה לאפובים

 שלא לך נותנים אנו כן מנת על לו אמרו ואם כמוהו ועני כמוהו טוביםובמעשים
  לזמר  צריך  ואינו נותן אינו ממנו לטוב אפילו אדם לשוםתתן

  לנרווי
 ממנו:

 אס אלא הצדקה טן נבאי להטנות ראוי אין יעקב בן אליעזר רבי )א( אמר 6(תתקו.
 תרריון: בן חנינא כרביהוא

 נבאי שיהא יתכן לא וצדיק טוב שהוא אע"פ ושכחן הוא עני אדם אם 6(תתקי,
 הטובים מן אפילו פקדונות יקבל ולא )א( יפרע במהכששכח

 : ישכחפן
 ישראל סכל ולא כב( לב )במרבר ומישראל טה' נקיים והייתם לתתקיע.

 או שנים אלא יורע שאין טובים לבני נותן שהנבאיפעמים
 היו כשיכעסו כי מתבייש המקכל זה היה האחרים ידעו שאם העיר טהשובישלשה
 טובים לעניים העיר טובי שלשה או שנים פי על נוחן הגבאי והיה פניו לומלבינים
 שילבינו לנבאי מוטב בושת יש ולנבאי מהרה כך הצרקה באה אנה המהי' הקהלושאר

 המקכל: העני שיתבייש יגרום הגבאי יניד שאם העני יתבייש ואלפניו
 שהטובים כיון אותו שחושרים לו שאומרים מהנבלים שומע הננאיאםתתקט.ג(

  ירבר נבלה נבל כי  שנאמר רבריהם על  יקפיר אל אותו  חושריםאינם
 נפני יאסר בך חפצים אנו אין שמדברים הם רבים אם אבל לבו על לשום לצדיקואין

 ימנע ולאותם )א( לטובים שמקובל אחר יש ואם פ"נ[ ]דף יקפיר אל לאחר  יאמרובן כמי  אומרים טובים אם כחפצסד(: שיהא איש תבחרו מתרעמים שהרבים כיוןהטובים
 ממנו. יותר לאחר כשנשמעין הכל וכן פרנסות וכן גבאות לאותוויעזוב

 שהוא למי שנותן או גונב שהוא אותו חושדים שהנבלים צדקה של גבאיתתקי.
 היו רבינו למשה  ואף  )א( בשבילם ימנע ואל לבו  אל ישים אלהפץ

 מכם אחר יהיה לצדקה תפסידו אל להם יאמר שם שם.ם יראי ואם אותוחושרים
 שירצה שם אין ואם יתנו שמא לכם אכל לי נותנים ואינם אותי שונאים כיגבאי
 יהא לו יאמר אל חשורים שמים יראי שבעיני שם יש אבל צדקה של פרםלקבל
 השתדל אנשים שאין במקום )ב( נאסר אז כי גבאי להיות רוצה איני יאמר ואלנבאי
 אשרי ב( מא )תהלים וכתיב ימד פן )ג( הנון שאינו אותו ביר יהיה שאם אישלהיות

 יתבייש. שלא דל אלמשכיל
  מל"י. קיטן ט"מ י( ט3"6. ט"3. נ( , טל'ט.6(

 הצדקה. את הוא מכלה כי נאים במלבושיפ להתנאות לו שאסור מנחו אולי )"תישסה.
 ב'. י"ז זרה עבודה )6(תתלו.
 הערבוטת. ומן הפקרוטת ומן המשון מן דברים משלשה והתרחק א': ק"ט יבמות )6(תתקז,
 צדקה גתן למי יגיד שמא ר"ל )ג( ס"ה. מ"ב אמת )3( הי"ג. פ"ה שקליפ ליישמי )"תת"י. גבאי. שיהיה חפצים שאינם לאותם ר"ל )6(תתנקש.

 העגי.ויתכיף
16
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 והוא וכך כך לעניים וקצבו ממון לו שיש כגון שכר לו ואין טזנה ישתתקיא.

 וזהו מעליו להקל כדי כך ואתה נך תן פלוג* אתה ואומר זרועאיש
 יותר המעשה נרול )ב( אבל כשלו רעה עינו יתן לא והוא אחרים יתנו )א(שאסרו
 לצורך הלמורא מן פשופ לתת חרם ששמו גורם שהוא כגון מקדים כשהוא העושהמן

 יתן. הוא גם נותנים ואחריםצדקה
 עני לצדיק לתת העשירים ?עשה אם דוקא העושה מן יותר מטפשה גדולתתקיב.6(

 נורם aw אלא לו יתן ומי יהיה במה לו נותנין אחריםוכשאין
 נזלן3( כאילו הוא הרי להתפרנס יכול שאינו מי את מעשה אם אבל לושנותנין
 העני צרכי מספיקים ואחרים העני לצדיק לתת העשיר את מעשה אם אפילוועור
 שנים ואם לו עוזר אחר שאין לאותו לעוור לו שהיה אותו שירתוק חטאהצדיק
 אם מסייעים אין ולאחד בעירו מסייעים לו יש לאחד וצדיקים צריכים ושניהםבאים
 לו מספיקין קרוביו או מזונותיו בעירו לו שיספיקו לאותו לתת עירו בני אתידחוק
 נמצא לזה אף לתת נוכל לא כבר לזה לתת אותנו דחקת כבר יאמרו כך אחרמונותיו

 לו. שאין אתשנול
 ואדם חשוב אדם תראה אם ב( מא לההלים דל אל משניל אשרי ג(תתקיע

 יותר הגון לדואינו ונותנים לעיר ובאים הולנים השובשאינו
 מן להם שטומינים כך כל לקהל וכות יהיה שלא זה נרם להגון נותניםטאשר
 היה אמותיו או אבותיו שוה נורם ועוד לפוב וימעטו יותר לתת הגון שאינו מיהשמים
 לו באין וכשהיו לשבחו כדי הנון שאינו למי נתנו להתנאות וכשביל עושרבירם
 נמדה מדה לו מדדו לפיכך להם לתת ממעם היה ישכחוהו שלא טובים אוקרוביו
 ליתומיו: הונן יהי אל ב( קט )שם שנ' זרעו ומעל טעליו יותר מרחמים אחריםשעל

 מעשרות לתת ולעני לעשיר אמרה ארם גני דעות כנגד נתנה התורה לתתקיד,
 איך עשיר וכהן בישראל עני יש אם כהונה ומתנותותרומות

 העשיר יאמר שלא כדי ועשיר עני לכל צותה התורה אלא לעשיר יתן שהענייתכן
 חלק לא לכך עשיר אתה יאמרו עני לכהן ואפילו עשיר לכהן אתן ואיך אניעני

 שמתפרנסים בעיר עניים שיש פי על אף צרקה לתת הקהל כשצריכים וכן :הכתוב
 נותן להיות נכון אינו שזה פי על אף וכך כך הלייז' מן לתת הרם נותניןבצמצום
 שאם הרעים ספני אלא המקבל מן עני יותר הנותן שעני ופעמים העני לצורךלעני
 הקהל ענין וכל עניים רבים ונמצאו יכנסו לא רבים גם חרם באותו זה יכנסלא

 הרעים היו אם אבל בחרם)א( עטהם ויכנסו הם גם שיתנו מוטב לכךמבוטלים
 מה כל לעניים להם יחזירו והאובים עניים: אותם דוחקים היו לא לפוביםנשמעים
 כלומר הוא עניים צורך והלא תאמר ואם )ב( הרעים בו ירעו שלא בסתרשיתנו

 להם: שמקבצים עניים מאותם כאחת אלא להם יתנולא
 ולהשתמש למכוי אותו דוחקין אין זהב ככלי תשמישו אם )א( אמרו הנהתתקהו.

 הימים כאותן זה כל כסף נכלי ישתטש דאמר ולמאן )כ( כסףבכלי
 מטו"ב. י( טל"3. ג( מ"כ. ג( טל"ח. קיטן שיפק6(

- -
 א'. ש' בחרא בגא )3( מי"ד. ס"ה אטת )6(ר~רןמיא.
 יהיו דבריהם בצמצום ומתפרנס עני הוא שזה זה דבר היורעים אותם שאם י"ל ח(תתגיד.

 ש מה כל ~עניים יחזירו אלא כן לא עני, לכל שנותנין כפי להעמים שנתן נאמרשלא
 ליה מבירא המחבר שגם מ"ב ר"ג סי' יו"ר ויעוין פ"ר, פאה. ותוספתא א' כ"ח כשטתי יעד גזה פלוגתא מצית לא כי למחוק יש אלו תבות חמש )3( א'. ס"ת כתובות )6(תתנקמו,

 התלמוד. בזמן שהיה טכסי הדין נשתנהשעכשיו
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 שיר  הוה בזמן אבל שיתנו העשירים את לדחוק יכולין שהיו לצדיקים נשמעיםשהיו
 אוחס אף ודוחקים לתקנתם רק אלא לטובים נשמעים ואין תקיסא ]ע"ב[העשירים
 שיכולים אותם את ויפרנסו נתן העני שזה יתכן איך לתת להתפרנס יכוליםשאין
 שאינם אותם שנתנו טעות מאותם יפרנסום איך ולהתפרנס תשמישם נלי אתלמכור
 הילל שאני הזקן מהילל )ג( תאמר ואם יקר תשמישם כלי ואין להתפרנסיכולים

 לפניו. שרץ הסידות עמושעשה
 שקר במתת מתהלל איש אין וגשם ורוה נשיאים יד( בה )משלי כתיבתתקיו.6(

 במקום ולפיכך נותנין ואין ברבים צדקה פוסקי עון כשכיל)א(
 הנשמים נקראו ולכך יחטאו שלא כדי בסתם לתת שינדרו מופב שמשקרים יששרבים
 )ב( ופוסקים יורדים גשמים צדקה ידי שעל צדק יזלו ושחקים ח( מה )ישעיהצדק
 שלא מי ואז בשבת שמיני יום פעמים כי נדריהם כל מביאים היו רבה בהושענאולכך
 ל0 כס )במדבר ממחן שבפסוק תיבות כל ולכך תאחר בבל עובר גררו אתקיים

 גשמים זי כננד סופם כמשפט"ם בטספר'ם ולכבשי"ם לאיל"ם לפריים ונסכיהעםומנחת"ם
 ולמה מטר ותן הנשמים תעצר אל ואתה נדרינו קיימנו הרי ואומרים רקיעים מז')ג(
 ואם בעתו ארצכם מטר ונתתי יד( יא )דברים שכתוב לפי נעצרים נשמים נדריםבעון
 לקיים במה לכם יהיה ולא הנשם את בעתו אתן לא אני גם הנדרים את מאחריםאתם

 בזרע. ונערתי אותי אתם וקובעים גזלתם לצורביכם וגם הנדראת
 קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו את מברך יד( כז )משלי כתיב נ(תתקיז,

 או לו יתן וכך שכך לברכו צבור לשליח שאמר מי לותחשב
 והעניים יום כאותו לשלם לו יש או ללכת השכם בבקר לצדקה או. לו יתן וכךשכך
 מושב אומר  והוא וצריכים צדיקים עניים שיודע או תאחר בבל שעובר ואסרומצויים
 בקול ויענו רם בקול יברכהו צבור שליח שהרי צנור של צדקה של לכיסשאתן
 מה להם יתן לא והגבאי לכסות בנדים מבלי ילינו בלילה העניים והצדיקים אמןרם

 הכלים לי תן ואמר בבקר שהשכים או לאכול מה להם היה לא בלילה אושצריכים
 לילה כסות שהשאילו על בלילה שיברכו פי על אף ביום מלאכה בהםשעושים
 לטובים יתן אלא זר ערב כי בנדו קח יג( שם )שם סמכו ולכך לו תחשבקללה
 יג( כד )דברים וכתיב אף יכפה בסתר מתן יד( כא )שם וכתיב יברכוהו והםבסתר
 ואינו טובים אם לנותנים רואה יורע והבורא צדקה תהיה ולך וברכך כשלטתוושכב

 מהגננים: לשאינם ונותנים אותו כשמברכיןחמץ
 לו יש ושמעון טובים לעניים ותן אלה קח לשמעון שאמר ראובן ג(תתקיף,

 יתן כהם וטובים עניים ראובן של שקרוביו ויודע ענייםקרובים
 : ראובן לקרובישמעון

 ויש לשטה תורה ללוטרי המעות אלו ותן צא לשמעון שאמר ראובן י(ושלקיט.
 וקרובים בתורה שעוסקים נכרים ויש עניים קרוביםלשמעון

 כיון לקרוביו ויאמר בתורה עסקו שכבר לנכרים יחן בתורה ונעסוק לנו תן אומריםלשמעון
 לשמה תורתכם אין לעסוק רוצים אתם המעות בשביל אבל עתה עד עסקתםשלא

 בתורה: עסקו שכבר אותםויפרנס
 לל"ג. 7( ססלנ"ג. נ( סחלנ"נ. נ( מסמסק5"ע. ס" לקמן גפור8(

 ג'. ס"ס כחובוה)נ(
 השמיני גפם פיסקא כהנא דרב פסיקתא ויעוין הרוקח כתב כן )ג( ב'. ח' תענית )8(החזקיו.

1
 חתימת מדני בשמחה מרכין שהיו ואפשר לכם. תהיה עצרת השמיני כיוס לומר הכתוב צריךלפיכך בקרבנות ומרבים במוספים ומרבים בתפלות ומרבים ט' טובים ימים להם נותן אתה עצרת.

הדיניי
 תתתשם"ד. ס" לקמן ויעוין

 שם. וחום' שלג אוצרות שבי סטין : שם העוין נ, י"ג חגיגה )"
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 שאעם אדם בבני הכשילם לפניך מכשלים ויהיו נ0 יח )ירמיה כתיב )א( הנהתתקכ,

 אומר אדם אם כגון כן אדם יעשה לא אעפ"נ שמים בידי זהומהוגנים
 צדיק אינו שהנותן יודע ואתה לטובים שחתנם מנת על המעות אלה לך נותן אנילך
 רשע שהוא כאוש בו יורע המקבל שאותו אע"פ לירמיה ענתות אנשי כמעשה עושהוהוא

 לשנות. רשאי ואינך ליחן לך שיאמר כמו לפובים ויתן ישנה אל רע לו שעושהואעפ"כ
 שתתן לידך מוסר שאני אלא מעות לך הא לו שיאמר יש אם הנבאיתתקפא,

 צפקה של בכיס לתת לו נותנים ושאר בתורה העוסקים ענייםלצריקים
 אותם ושם הטובים לאותם אמרו או צדקה של לכיס אם ושכח לתת מעות לוונותנין
 לאותם הרבה יתן איו כמה שכח ואם בן טובים לאותם לתת חייב צדקה של הכיםלתוך

 הכל. פרע שכבר שידע עד בתורה העוסקים טוביםהעניים
 רוצה שהנבאי שנתן ראובז שמע לעניים ולתת למוכרו לגבאי חפץ נתן אחדתתקכב.

 אל בירך שנתתי חפץ לנבאי אמר וראובן לשמעון למוכרו פ"ר[ורף
 אמר לשמעון בידך שנתתי חפצי שיהא לטבול יכול ואיני שונאו אני כי לשמעוןתמכרנו

 שלא לי התריתה ולא למוכרו לי ואטרת מידך נבר ויצא לי אותו שנחתה כיון הנבאילו
 אוחו אמכור שאם נזל וזהו חפץ באותו ממנו יותר לתת רוצה אדם ואין לשמעוןלמוכרו
 מוכרו שאתה יורע הייתי אילו ראובן אמר העניים את טזל אני כאילו הרי שפוחתלאחר
 רניל ראובן שהוא הנוול אם לו אמר לחכם הגבאי ושאל נותנו הייתי לא שונאילשמעון
 פעם יתן לא הרי עתה חפצו תעשה לא אם לעניים לתת כדי תמיר לירך חפציולתת

 לו. לשמוע אין עתה יעשה ~niwp אחרת פעם שירצה מה אמרו ואחריםאחרת
 )שם רע אם טוב אם ס( יא )קהלת במשפפ אלקים יביאך אלה כל על כיתתקכג.

 אוש צריך אני )א( כי לי תלוה לחבירו ואומר צדקה שנותן זה יד(יב
 פורע ואינו לו ויש לך אפרע כשארויח ואומר מעותיו על חס והוא לו מלוה ואותולצדקה
 )ב( לצפקה או לקרכן בהמה הנותן וכן בו להרויח או להלוות יכול היה והמלוהמהרה

 זבח. הכסילים מתת יז( ד לשם וכתיב חבירו ברשות אכלהוהבהטה
 והוא לפרוח או חנם לו לעשות הבריות מן הצריך לאדם יבקש לא ננאי כלתתקפד.

 אם אלא עושה ומיראתו ירא והוא ממנו שנהנה מפני שיצווהו מהיעשה
 מצוה. דברכן

 שנטה עד הספיק ולא .6( . לעשות. קהלה מכל טעות שקיבץ נאחד מעשהתתקכה,
 ועיר עיר לכל אשר אם המעות מן אעשה מה לחכם אמרלמות

 במה מעות ואין להשיא ויתומה יתום כשיהיה נאמן ביד המעות תמסור החכם אמרלהחזיר.
 צדיקים. והיתוטה היתום שיהו ובלבד המובחר מן בצדקה נתנום ולאשר לך ויהיהלהשיאם
 היה כך תפדוני תפדוני אמר למות נפוי שהיה אחד בבחור מעשה 3(תתקכו.

 להם אטר אוטר הוא מה החכם אמר לחכם אסרו תפדוניצועק
 סלעים ה' לכהן נתנו מיד ויחיה לפדותו אמרו להם אמר כן אמרו בכור הואשמא

 : כך אחר שנים כ"הוחיה
 בטי לארס .ש אס .,( .; )ינר.ס ,רמו י"ס וקרי. .י היו שרו ככנרתתקעו.

 הוא לקרבן חטים שהוא זמן שכל מעירו שפל גבוה חלק יהא שלא )א( הבכור אףיהדר
 מל"י. 3( גלי. מלק סקוס6(

 ב'. טא קמא בבא )6(וורןמכ.
 אחרים. משל ונתפטמה ר"ל )3( לצרקה. שאתגהו כלמי "(תתמכג,
 ריקמו רבך ושולה, מלא שולהבו יהא שלא כ': כ' ביעה שאטש טה כעין )6(תתמלז.
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29פ חסידיםטפר

 וימות בעדו וינעול אחד בחדר אותו שישים מומנ אמר שנגח בכור לו היה אחרעומר
 הקרנים. מן מעט וחתך ארם בני ינגח ולאברעב

 אותו ופורקין )א( ממונו לוקחין אהד להרונ שרוצין הציבור רואין היו אםתתקכח.
 יהיה ולא נפשות בסכנת לעיר מעיר משילך שיהרג לו מופב יאמרואם

 ואם תפרנסוני אתם או להתפרנס שאוכל מקצת לי תשאירו אם ביתו בני לצרכי בזהספק
 או מעיניו אחת את לעוור רוצים ואם רעב מחללי חרב חללי היו טובים ט( ד ואיכהלאו
 תקחו אל אומר וזה לפדותו יכולין לו שיש ממון יקחו ואם רגלו את או ידו אתלקפע
 כי לא אומרים והם ברעב ביתו ובני הוא מלמות בנופי הצער לסבול לי מוטב ממוניאת
 יפדוני ליהודים הבשת ואם הבושת לי אמר היהודים לכל ופנימה ובושת משפחה פגםיש
 על מניד ואני לתפוס רוצים קרובי פלוני כי לכם רעו לקהל אמר ראובן שאלו ועורהם

 דעו הנוים יתפשוהו לא אם העיר מן תנרשוהו לא אם בידו תמחו לא אם הרעיםמעשיו
 יותר לתת דחקוהו נתפס לבסוף חששו לא מכם יותר לפדוחו בעבורו אתן לא כילכם

 ולך פדוי יהיה ולא נעזוב אם לו אמרו בכם התריתי הלא להם אמר נותנים הםמאשר
 הגאולה.משפם

 ואם. אב ככישור עינייני]ע"ב[
 ויבא לו אשר וכל ישראל ויסע א( סו )בראשית נתיב )א( ינה בראשיתתתקמט.

 לוי בן יהושע ר' אמר יצחק אביו לאלקי זבחים ויזבח שבעבארה
 עם שעמרתי עד לי אמרו ולא וה פסוק לי שיאמרו שבדרום אגרה בעלי כל עלחזרתי
 בדרך מהלכין שהיו והתלמיד הרב לי ואמר הקפר בן של אחותו בן פדיה בןיהוד'

 יהושע ר' אחא כר הונא רי אמר הרב בשלום כך ואחר התלמיד בשלום שואליןבתחילה
 בכבוד אדם שחייב אמר יוחנן ר' לקיש בן שמעון ולר' יוחנן לר' שאליה לטבריה לויבן
 יצחק הנה זקנו מכבוד יותר אביו בכבוד אדם שחייב )ב( אע"נ זקניו מכבוד יותראביו
 ויצחק צורך שום או להשקותו או להאכילו או ליעקב לעבור בא יעקב מבני יאחדויעקב
 זה יעקב צרכי שיעשה עד ומצפה יושב ויצחק יעקב צרכי שיעשה יתכן לא כיעקבצדיק

 יצחק. בכבור חייב יעקב בן ונם ליעקב עוןהיה
 יצוה לא לה)א( צריך והאב בעלה בצרכי ועוסקת נשואה שנתו האב י(,תתקל

 טוב הבעל ואם בעלה בצרכי שעוסקת זמן כל צרכיו לעשותלבתו
 קודם: האב צרכי לעשות להיאמר

 אתה גם פפנו גם אתה גם אנחנו גם נמות ולא ונחיה ח( מג )שם כתיבששקלא.
 לאב כשיש אבל לאב כשאין לפף קודם האב הרי מפנו נם כךואחר
 להם. שאין הטף יעשומה

 אתנו. פורין י"ל %תתקלנה,
 יותר אביו ככבור רחיים ג"כ כהב טכ"ר ר"מ סי' ביו"ר הרמ"א )ג( צ"ר. פרשה )6(תת~כט.

 ואינו רוצח של בנו בן שהוא ה"נ: ד"ה ברש"י א' י"ב מכות ועיין אביו אג'מכבוד
 בכבורו, מחרב 1a~w ג% גם ואז רוצח שהוא בשביל רש"י כונת דחתם לגמר ויש כיבודו. עלמוזהר

 אבא. אביהם לאבי קורין שהתינוקות מלמר ע"ח: פיסקא בהשיתךונספרי
 עליה אחרים שרשות לעשות בידה ספוק אין אשה : ג' ל' קרושיז )6(תרזקל.
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