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  > א,ח<

  . 'וכו" העיר כאנשי ויהא בעיר יהא כמה"
  . ורמינהי
 5  . עמה והודחה בתוכה ולנה למקום ממקום העוברת והגמלת החמרת

  . אבד וממונם בסייף הם. יום שלשים שם נשתהה אם
  . >ב, ד"תןספתא סנהדרין י< פלט וממונם בסקילה הם. לאו ואם
  .  מתא מיתבי לאקרויה והא. מתא מבני לאקרוייה הא. קשיא: לא. רבא' אמ

  . והתניא
 10  . עמם ונשתהא אחד אדם ובא. העיר מאנשי הנאה המודר

  . ממנו להנות מותר מיכן פחות. ממנו ליהנות אסור חדש עשר- שנים שם ששהה כל
  . העיר ושבי]י)[ו(מ

תוספתא נדרים < ממנו ליהנות מותר מיכן פחות. ממנו ליהנות אסור יום שלשים שם] ה[{'}ששה כל
  .  >י', ב

 15  . חדש עשר-שנים בענן מי מילי ולכל

  . ורמינהי
 העיר לפסי חדש עשר- שנים. לקבורה תשעה. לכסות ששה. לתמחוי חדשים שלשה. לקופה יום שלשים

  . >ט. 'תוספתא פאה ד<
  .  תנן העיר לפסי. 'מתני נמי תנן כי. יוחנן ר'א
  20 

  . 'נטירות צריכי לא רבנן. לא מרבנן אבל. מיתמי ואפלו. העיר לפסי הכל. יוחנן ר'א אסי ר'וא
  . מיתמי אפלו ולטורזינא ולפרשא לשורא. פפא רב' אמ

  .  עליהו רמינן בגויה נטירותא להו דאית מידי כל. דמלתא כללא
  

 25  . מריון בר דבי איתמי צדקה רמא רבה

  . שבוים לפדיון ואפלו היתומים על צדקה פוסקין אין. יהודה בר שמואל רב והתני. אביי ליה' אמ
  .  עבידנא קא לאחשבינהו אנא

  
 מצוה ליהוי. ליה אמרה. יוסף דרב לקמיה דדינרי ארנקא שדרה מלכא דשבור אימיה איפרהורמיז

 30  . רבה

  . רבה מצוה ניהי מאי. בה מעיין וקא יוסף רב יתיב
 שמע. שבוים לפדיון ואפלו היתומים על צדקה פוסקין אין. יוסף בר שמואל רב מדתני. אביי ליה' אמ

  .  היא רבה מצוה שבוים פדיון> ב,ח<. מינה
  

 35  . היא רבה מצוה שבוים פדיון. רבנן דאמור מלתא הא מנא. מרי בר לרבה רבא ליה' אמ

 לחרב ואשר למות למות אשר ייי אמר כה' אלה ואמרת נצא אנא אליך יאמרו כי והיה"' דכת. ליה' אמ
  ". לשבי לשבי ואשר לרעב לרעב ואשר לחרב

  .  מחברו קשה זה בפסוק המאוחר כל. יוחנן ר'וא
  . ממות קשה חרב

 40  . סברא' אימ' איבע. קרא אימא איבעית

  . מינול לא והאי מינול האי. סברא' אימ' איבע
  ". 'לחסי המותה ייי בעיני יקר. "קרא' אימ' איבע
  . מחרב קשה רעב

  . סברא' אימ' איבע. קרא' אימ' איבע
 45  . מצטער לא והאי מצטער האי. סברא' אימ' איבע

  ". רעב מחללי חרב חללי היו טובים. "קרא' אימ' איב
  .  בגויה] איתנהו[ כולהי שבי

  
  . רבנן תנו

 50  . >ז ,'ח פאה. משנה'' <בשלשה ומתחלקת בשנים נגבית פה]ו[ק''



  . >ב', משנה שקלים ה< 'משני פחות הצבור על שררות עושין שאין. בשנים נגבית
  .  ממונות כדיני שהוא מפני. בשלשה ומתחלקת

  
  . שוה וחילוקו שגבויו מפני. 'בשל ומתחלקת בשלשה נגבית תמחוי

  55 

  . שבת לערב שבת מערב וקופה יום בכל נגבית תמחוי
  . >  ט', תוספתא פאה ד< העיר לעניי קופה. עולם לעניי תמחוי

  
 ועל השערים על להתנות]. שירצו מה בכל ולשנותן קופה ותמחוי תמחוי קופה לעשות[ העיר בני ורשאין
 60  .  >כג, א"תוספתא בבא מציעא י< ?ותן?קיצ על ולהסיע. פועלים שכירות ועל המדות

  
  . משנים פחות הצבור על שררות עושין אין. מר' אמ

  . לן מנא
  . 'וג" התכלת את הזהב את יקחו והם. "קרא' דאמ. כהן בר נחמן רב' אמ

 65  . מהימן הימוני הא. עביד דלא הוא שררות

  . חנינא' לר ליה מסייע
  .  בקופה אחים שני' ר ומנה מעשה. חנינא ר'דא

  
  . שררותא מאי
 70  . שבת בערב אפלו הצדקה על שממשכנין לפי. אבוה בר רבה' אמ נחמן רב' אמ

  . איני
  . צדקה גבאי אלו. דרב משמיה מרתא בר שמואל בר יצחק רב' ואמ". לוחציו כל על ופקדתי"' והכת

  . אמיד דלא הא. דאמיד הא. קשיא לא
  
  75 

  ". ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים"
  . לאמתו אמת דין שדן דיין זה" הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים"
  . >ספרי דברים פיסקא מז< צדקה גבאי אלו". ועד לעולם' ככוכב?'? הרבי ומצדיקי"

  . תנא במתניתא
 80  . צדקה וגבאי לאמתו אמת דין שדן דיין זה" הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים"

  .  תינוקות מלמדי אלו" ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי"
  . מאן כגון
  . שילת בר שמואל רב כגון. רב' אמ

  . בגנתיה שילת בר שמואל לרב אשכחיה דרב
 85  . ימנותך]ה()[ל שבקתיה. ליה' אמ

  .  עליהו] תאי()[דע והשתא ליה חזינא דלא שנין תליסר הא. ליה' אמ
  . מאי ורבנן

  ".  בגבורתו השמש כצאת ואוהביו. "רבינא' אמ
     

 90  . רבנן תנו

תוספתא < וגובין לחנות פורש וזה לשער פורש זה אבל. בשוק מזה זה לפרוש רשאין אין צדקה גבאי
  . >טו', פאה ד

  . יטלם לביתו ולכשיגיע. צדקה של ארנקי לתוך נותנן אבל. כיסו לתוך יתנם לא. בשוק מעות מצא
. צדקה של ארנקי לתוך יתנם אלא כיסו לתוך יתנם לא. בשוק ופרעו מנה בחברו נושה היה. בו כיוצא

 95  .  יטלם לביתו ולכשיגיע

  
  . רבנן תנו

  . לעצמן פורטין ואין לאחרים פורטין. לחלק עניים להם שאין צדקה גבאי
תוספתא בבא < לעצמן מוכרין ואין לאחרים מוכרין. לחלק עניים להן שאין תמחוי גבאי. בו כיוצא

 100  .  >ט', מציעא ג

  
  . רבנן תנו



  .  אחת אחת אלא שתים שתים אותן מונין אין צדקה של מעות
  

 105  . כנשתא דבי יפי]צ()[א מר יתיב הוה לא מריש. אביי' אמ

 שירצו מה לכל ולשנותן קופה ותמחוי תמחוי קופה לעשות העיר בני ורשאין. דתניא להא דשמעה כיון
  .  יתיב הוה. >כג, א"תוספתא בבא מציעא י<
  

  . עולם לעניי וחד מתא לעניי חד. כיסי תרי מר עביד הוה מריש. אביי' ואמ
 110 חד עביד נמי איהו. ואתני> א,ט< חד עביד. אבימי בר תחליפא לרב שמואל' דאמ להא דשמעה כיון

  . ומתני
  .  ביה עבידנא דבעינא מאי. אתי דידי אדעתא דאתי דכל דכיון. צריכנא לא נמי אתנויי אנא. אשי רב' אמ

  
  . למשכיה ליקרעינהו דחבריה ביומא דעביד דכל הדדי בהדי דאתנו בחי?ט? הנהו
 115  . ?ה?למשכי' קרעי. דחבריה ביומא עבד חד אזל

  . חייבינהו דרבא לקמיה אתא
  . קיצותן על ולהסיע. לרבא שלמיה בר יימר רב איתיביה

  . ליה אהדר לא
 חשוב אדם יכא]א)[ל( אבל. חשוב אדם דליכא היכא מילי הני. ליה אהדר דלא עבד שפיר. פפא רב' אמ
 120  .  דמתנו כמיניהו כל לאו

  
  . רבנן תנו
  . הגזברין עם בהקדש ולא בצדקה צדקה גבאי עם מחשבין אין
 לעושי לתת ידם על הכסף את יתנו אשר האנשים את יחשבו ולא. "לדבר זכר לדבר ראיה שאין פ'ואע

 125  ".  עשים הם באמונה כי המלאכה

  
  ".  וימנו ויצורו"' שנ. וימנה יצור ביתו בתוך נאמן גזבר לאדם לו שיש פ'אע. אלעזר ר'ואמ

  
  . לכסות בודקין ואין למזונות בודקין. הונא רב' אמ

 130  . סברא' אימ' ואיבע קרא' אימ' איבע

  . מיבזי לא והאי מיבזי האי. סברא' אימ' איבע
". וכסיתו ערום תראה כי. "'כת התם. פרוש". לחמך לרעב פרוש הלא"' כת הכא. קרא' אימ' ואיבע

  .  לאלתר
  . למזונות בודקין ואין לכסות בודקין. 'אמ יהודה ורב

 135  . סברא' אימ' איבע. קרא' אימ' איבע

  . מצטער קא לא והאי מצטער קא האי. סברא' אימ' איבע
 תראה כי"' כת והתם. לאלתר ליה והב פרוש". לחמך לרעב פרוש הלא"' כת הכא. קרא' אימ' ואיב
  . בעדים לך יראה כי". תראה כי". "תתעלם לא ומבשרך וכסיתו ערום
  .  אחריו בודקין אין. פרנסוני. אחריו בודקין. כסוני. 'אמ. יהודה דרב כותיה תניא

  140 

  . התם תנן
  . בסלע סאין מארבע. ()בפונדיון מככר למקום ממקום העובר לעני פוחתין אין''

  . >ז,ח פאה. משנה<'' לינה פרנסת לו נותנין. לן
  . לינה' פרנס מאי
 145  . סדיא ובי פוריא. פפא רב' אמ

  .  >ח', תוספתא פאה ד< לו נזקקין אין הפתחים על המחזר עני היה אם. תנא
  

  . אפתחי מהדר דהוה עניא ההוא
  . ליה איזדקק לא. פפא דרב לקמיה אתא

. ליה מיזדקקי לא נמי אחריני ליה מיזדקיק לא מר אי. פפא לרב ייבא דרב בריה ספרא רב ליה' אמ 150 

  . לימות
  . לו נזקקין אין. תניא הא ואלא

  .  מועטת למתנה לו נזקקין אבל. מרובה למתנה לו נזקקין אין
  



" מצות עלינו והעמדנו. "'שנאמ. בשנה השקל משלישית עצמו את אדם ימנע אל לעולם. אשי רב' אמ 155 

  . 1>לג', י, נחמיה< "אלהינו בית לעבודת בשנה השקל שלישית"
 אלא' כת אין'' מצוה''". מצות עלינו והעמדנו. "'שנ. המצות כל כנגד' צדק שקולה. אשי רב' ואמ

  ".  מצות"
  
 160 'וג" הצדקה ועבודת שלום הצדקה מעשה והיה"' שנ. העושה מן יותר המעשה גדול. אלעזר ר'א

  .2>יז, ב"ישעיהו ל<
  .  במלכותא שלמא לכו דליהוי היכי כי. אהדדי עשו. 'מחוז לבני רבא להו' אמ

  
 אם קיים המקדש בית שאין ועכשיו. לו ומתכפר שקלו נותן אדם קיים המקדש שבית בזמן. אלעזר ר'א

 165 לחמך לרעב פרוש הלא. "'שנ. בזרוע אותן ונוטלין העולם אומות באין לאו ואם. מוטב צדקה עשה

  . 3>ז, ח"ישעיהו נ< "בית תביא מרודים ועניים
  .  >יז', ישעיהו ס< "צדקה ונגשיך שלום פקדתך ושמתי"' שנ. בצדקה לו נחשב כן-פ'ואע. עוקבא מר' אמ

  
  . אלעזר' דר משמיה דאימיה אורחתא משגש> ב,ט< אילא לי אשתעי. רבה' אמ

 170 וקליפה קליפה כל זה שריון מה. לך לומר. 4>יז, ט"ישעיהו נ< "כשריון צדקה וילבש" 'דכת מאי

  . גדול לחשבון' מצטרפ ופרוטה פרוטה כל צדקה אף. גדול לשריון מצטרף
 ונימה נימה כל זה בגד מה. 5>ה, ד"ישעיהו ס< "צדקותינו כל עדים וכבגד. "מהכא. 'אמ חנניה' ור

  .גדול לחשבון מצטרפת ופרוטה פרוטה כל צדקה אף. גדול לבגד מצטרפת
  

 175  . דאימיה אורחתא משגש אילא ליה קרו ואמאי

  . ספרו בימי אדם שמטמא למצורע מניין. ששת מרב אמי בר אחדבוי רב מיניה דבעא
  . בגדים ומטמא הואיל. ליה' אמ

 משום לאו. אדם מטמא ולא בגדים דמטמא נבילה מסיט שהרי תדע. שאני בחיבורין טומאה' ודילמ
  .  שאני בחיבורין דטומאה

 180  . בגדים דמטמא משום לאו. לן מנא אדם' שמטמ שרץ מעתה אלא

  ]". לו יטמא אשר): [טמא( שרץ בכל יגע אשר איש או. "בהדיא ביה' כת שרץ
  . בגדים דמטמא משום לאו. לן מנא אדם דמטמא זרע שכבת אלא

  .  הנוגע את לרבות" או". "זרע שכבת ממנו תצא אשר איש או. "בה' כת בהדיא זרע שכבת
  . בבדיחותא ליה מהדר קא הוה
 185  . אישתתק. ששת דרב דעתיה חלש

  . אמי בר אחדבוי דרב מיניה תלמודיה! ד!איעק
  . בה אשגח ולא צוחא צוחא. אמיה אתאי
  . מיניהו דמצית דדי להני חזי. ליה אמרה

  .  ואיתסי עילויה רחמי בעא
 190  . לן מנא מיהא עלה ודאתן

 להלן מה. חלוטו בימי בגדים כיבוס' ונא. ספרו בימי בגדים כיבוס' נא. 'או יוחאי בן שמעון' ר. דתניא
  .  אדם מטמא כאן אף אדם מטמא

  
 האף מפני יגרתי כי. "'כת רבנו במשה דאלו. רבנו ממשה יותר בסתר צדקה העושה גדול. אלעזר ר'וא

 195 חמה בחיק ושחד אף יכפה בסתר מתן. "'כתי בסתר צדקה בעושה ואלו. 6>יט', דברים ט< "והחמה

  . >יד, א"משלי כ< "עזה

                                                           
1
  : י פרק נחמיה 
  :ֱאלֵֹהינּו ֵּבית ַלֲעבַֹדת ַּבָּׁשָנה ַהֶּׁשֶקל ְׁשִלִׁשית ָעֵלינּו ָלֵתת ִמְצֹות ָעֵלינּו ְוֶהֱעַמְדנּו) לג(
 ִיְׂשָרֵאל ַעל ְלַכֵּפר ְוַלַחָּטאֹות ְוַלֳּקָדִׁשים ַלּמֹוֲעִדים ֶהֳחָדִׁשים ַהַּׁשָּבתֹות ַהָּתִמיד ּוְלעֹוַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנַחת ַהַּמֲעֶרֶכת ְלֶלֶחם) לד(

 :ֱאלֵֹהינּו ֵּבית ְמֶלאֶכת ְוכֹל
2
  :עֹוָלם ַעד ָוֶבַטח ַהְׁשֵקט ַהְּצָדָקה ַוֲעבַֹדת ָׁשלֹום ַהְּצָדָקה ַמֲעֵׂשה ְוָהָיה -פסוק יז  לב פרק ישעיהו 
3

, דםא על מכפר מזבח -  קיים המקדש שבית בזמן: תרוייהו דאמרי אלעזר' ור יוחנן' ר" ,א עמוד עיין מנחות צז 
  ."לאורחים פרוסה דנותן" –י שם "וברש, "עליו מכפר אדם של שולחנו -  קיים המקדש בית שאין ועכשיו

4
 :ִקְנָאה ַּכְמִעיל ַוַּיַעט ִּתְלּבֶֹׁשת ָנָקם ִּבְגֵדי ַוִּיְלַּבׁש ְּברֹאׁשֹו ְיׁשּוָעה ְוכֹוַבע ַּכִּׁשְרָין ְצָדָקה ַוִּיְלַּבׁש -נט פסוק יז  פרק ישעיהו 
5
 :ִיָּׂשֻאנּו ָּכרּוחַ  ַוֲעֹוֵננּו ֻּכָּלנּו ֶּכָעֶלה ַוָּנֶבל ִצְדקֵֹתינּו ָּכל ִעִּדים ּוְכֶבֶגד ֻּכָּלנּו ַכָּטֵמא ַוְּנִהי - פסוק ה  סד פרק ישעיהו 
6

 ַּבַּפַעם ַּגם ֵאַלי 'ד ַוִּיְׁשַמע ֶאְתֶכם ְלַהְׁשִמיד ֲעֵליֶכם ְיקָֹוק ָקַצף ֲאֶׁשר ְוַהֵחָמה ָהַאף ִמְּפֵני ָיגְֹרִּתי ִּכי -ט פסוק יט  פרק דברים 
 ).בהקשר של חטא העגל( :ַהִהוא



  . יצחק' דר ופליגא
  .  עזה חמה בחיק ששחד פ'אע". עזה חמה בחיק ושחד"' שנ. כופה אינו חמה. כופה אף. יצחק ר'דא

  . דאמרי איכא
 200  ".  עזה חמה בחיק ושחד"' שנ. לעולם עזה חמה מביא שחד שנוטל דיין כל. יצחק ר'א

  
  . ברכות בשש מתברך לעני פרוטה הנותן כל. יצחק ר'וא

 לפניך והלך) 3( תצמח מהרה וארוכתך) 2( אורך כשחר יבקע אז) 1(. "'וג" לחמך לרעב פרש הלא] "'שנ[
  .  >ט-ז, ח"ישעיהו נ< "הנני ויאמר תשוע) 6( יענה וייי תקרא אז) 5(. יאספך ייי כבוד) 4( צדקך

 205  . ברכות עשרה-באחת מתברך' בדברי והמפיסו

 והשביע) 4( תמיד ייי ונחך) 3( כצהרים ואפלתך) 2( אורך בחשך וזרח) 1( נפשך לרעב ותפק"' דכת
 ובנו) 8( מימיו יכזבו לא אשר מים וכמוצא) 7( רוה כגן והיית) 6( יחליץ ועצמתיך) 5( נפשך בצחצחות

 "לשבת נתיבות משובב) 11( פרץ גודר לך וקורא) 10( תקומם ודור דור מוסדי) 9( עולם חרבות ממך
  .  >יב-י, ח"ישעיהו נ<
  210 

  . >כא, א"משלי כ< "וכבוד צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף. "'דכת מאי. יצחק ר'וא
  . צדקה ימצא צדקה דרודף משום

  .  צדקה מהן לעשות מעות לו ממציא ה'הקב צדקה הרודף כל אלא
  . צדקה בהן לעשות המהוגנין אדם בני לו ממציא ה'הקב. 'אמ יצחק בר נחמן רב

' אמ. >כג, ח"ירמיהו י< "בהם עשה אפך בעת לפניך מוכשלים ויהיו. "'דכת מאי. רבא מדדרש לאפוקי 215 

 לקבל שלא מהוגנין שאינן אדם בבני הכשילם לפניך צדקה שעושין בשעה אפלו. ה'הקב לפני ירמיה
  .  שכר עליהם

  . הגדה בעלי עשר בעלי חכמה בעלי לבנים זוכה. 'אמ לוי בן יהושע' ר
', משלי ח< "חיים מצא מצאי כי" התם' וכת". וכבוד צדקה חיים ימצא"> א,י' <דכת. חכמה בעלי

 220  . >לה

  ". צדקה" 'דכת. עשר בעלי
  .  >לה', משלי ג< "ינחלו חכמים כבוד. "התם' וכת". כבוד" הכא' כת. הגדה בעלי

  
  . תניא
 225  . מפרנסן אינו למה עניים אוהב אלהיכם אם. לך ולומר להשיבך הדין לבעל לו יש. 'או מאיר' ר היה

  .  גיהנם של מדינה בהן אנו להנצל כדי. לו אמור אתה אף
. מפרנסן אינו מה מפני עניים אוהב אלהיכם אם. עקיבה' ר את הרשע רופוס-טורנוס שאל שאלה וזו
  .  גיהנם של מדינה בהן אנו להנצל כדי. לו' אמ
 וחבשו עבדו על שכעס למלך. דומה הדבר למה. משל לך אמשול. לגיהנם שמחייבתן היא זו. לו' אמ

 230 לכששמע. והשקהו והאכילו אחד אדם והלך. להשקותו ושלא להאכילו שלא עליו וגזר. האיסורין בבית

  .  עבדים קרוים אתם אף. עליו כועס לא המלך
 בבית וחבשו בנו על שכעס ודם בשר למלך. דומה הדבר למה. משל לך אמשול. עקיבה' ר לו' אמ

 המלך לכששמע. 'והשק והאכילו אחד אדם והלך. להשקותו ושלא להאכילו שלא עליו וגזר. האיסורין
  .  >א, ד"דברים י< "אלהיכם לייי אתם בנים"' שנ. בנים קרוים אנו ואף. לו משגר דרון לא
. בנים קרוין אתם מקום של רצונו עושים שאתם בזמן. עבדים קרוים ואתם בנים קרוים אתם. לו' אמ 235 

  . מקום של רצונו עושין אתם אי ועכשיו. עבדים קרוין אתם מקום של רצונו עושין אתם שאין ובזמן
 מרודים עניים" אימתי". בית תביא מרודים ועניים לחמך לרעב פרש הלא. "'אומ הוא הרי. לו' אמ

  ".  לחמך לרעב פרש הלא" 'וקאמ. השתא". בית תביא
  

 240 חסרונו כך השנה ראש ועד השנה מראש לו קצובין אדם של שמזונותיו כשם. שלום בר יהודה' ר דרש

  . לו קצוב אדם של
  ". לרעב פרוש הלא. "זכה
  ".  בית תביא מרודים ועניים. "זכה לא
  . דינרי מאה שבע למחסר דבעו חלמא להו חזא זכאי בן יוחנן דרבן אחתיה דבני הא כי

 245  . צדקה מיניהו שקל עשינהו

  . דינרי שבסר גביהו פש
  . מיניהו שקלינהו קיסר דבי שדרו דכפורי יומא מעלי מטא כי

  . ומצטערי יתבי



  . דינרי שבסר גביכו דפוש תדחילו לא. להו' אמ
 250  . ידעת מנא. ליה אמרו

  . בחלמא לכו חזאי הכי. להו' אמ
  . כולהו דליתבינהו לן אמרת לא ואמאי. ליה אמרו

  .  לשמה מצוה דתעבדו היכי כי אמינא
  

 255  . בדרגא סליק הוה פפא רב

  . למיפל בעא. כרעיה אשתמיט
  . דעתיה חלש

  . זרה- עבדה וכעובדי שבתות כמחללי לן דסני מאן איחייב כו השתא. 'א
  . פרנסתו ולא לידך בא עני שמא. פפא לרב מדפתי רב בר חייא ליה' אמ

 260 עם דבר יהיה פן לך השמר"' שנ. ז'ע כעובד הצדקה מן עיניו המעלים כל. 'או קרחה בן יהושע' ר. דתניא

  .  >כ', תוספתא פאה ד< ז'ע כאן אף ז'ע להלן מה". בליעל בני אנשים יצאו" התם' וכת". בליעל לבבך
  

  . תניא
 ישראל בין גדולים ין]לט)[טל(ופרק שלום הזה' בעול עושין שישראל וחסד צדקה. יוסי' בר אלעזר ר'א

 265 את אספתי כי להם תנוד ואל לספוד תלך ואל מרזח בית תבא אל ייי אמר כה"' שנ. שבשמים לאביהן

  . >ה, ז"ירמיהו ט< "הרחמים ואת החסד את ייי נאם הזה העם מאת שלומי
  .>כא', ד, תוספתא פאה<.  צדקה זו'' רחמים''ו. חסדים גמילות זו'' חסד''
  

  . תניא
 270 קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו ייי אמר כה"' שנ. הגאולה את שמקרבת' צדק גדולה. 'או יהודה' ר

  .  >א, ו"ישעיהו נ< "לבא ישועתי
  . בעולם נבראו קשים דברים עשרה. 'או היה הוא
  . מחתכו ברזל קשה הר

  . מפעפעו אש קשה ברזל
 275  . אותו מכבין מים קשה אש

  . אותן סובלין עבים קשין מים
  . מפזרתן רוח קשין עבים

  . סובלתו גוף קשה רוח
  . שוברו פחד קשה גוף

 280  . מפיגו יין קשה פחד

  . מפכחתו שינה קשה יין
  .  >ב', משלי י< "ממות תציל וצדקה" 'וכת. משינה קשה ומיתה

  ע
  . ודם בשר מדת ה'הקב כמדת שלא וראה בא. ינאי' בר דוסתאי' ר דרש
 285  . ודם בשר מדת

  . ממנו אותו מקבלין אין ספק ממנו אתו מקבלין ספק למלך גדול דרון מביא
  . המלך פני רואה אין ספק המלך פני רואה ספק. ממנו אותו מקבלין. לומר תמצא ואם
  .  רצונו עושה אין ספק רצונו עושה ספק. המלך פני רואה. לומר תמצא ואם

  . כן אינו ה'והקב
 290  .  >טו, ז"תהלים י< 'וג" פניך אחזה בצדק אני. "'שנ. שכינה פני ומקביל זוכה לעני פרוטה נותן אדם

  
  ".  ?ך?פני אחזה בצדק אני. "'אמ. ומצלי לעני פרוטה ליה יהב אלעזר' ר
  

  . >שם< "תמונתך()  בהקיץ אשבעה" מאי
 295 שכינתו מזיו משביען ה'והקב הזה בעולם מעיניהם שינה שמקיצין' חכמ' תלמ אלו. נחמן רב' אמ

  .  הבא לעולם
  
. >לא, ד"משלי י< "אביון חונן ומכבדו" >יז, ט"משלי י< "דל חונן ייי מלוה" 'דכת מאי. יוחנן ר'א

  .  >ז, ב"משלי כ< "מלוה לאיש לוה עבד. "כביכול. לאומרו איפשר אי' כת מקרא אלמלא
  300 



. >ד, א"משלי י< "ממות תציל וצדקה עברה ביום הון יועיל לא"' כת. רמי יוחנן' ר. אבא בר חייא ר'א
  . למה הללו צדקות שתי. >ב', משלי י< "ממות תציל וצדקה רשע אצרות יועילו לא" 'וכת

  . >טו', צפניה א<" ההוא היום עברה יום" 'וכת. ''עברה יום'' בה' דכת. גיהנם של מדינה שמצילתו אחת
  .  משונה ממיתה שמצילתו ואחת
 305  > ב,י<. משונה' ממית שמצילתו היא ואיזו

  . נוטלה ממי יודע ואינו נוטלה. נותנה למי יודע ואינו נותנה
  . עוקבא מדמר לאפוקי. 'נותנ למי יודע ואינו נותנה
  . אבא' מדר לאפוקי. נוטלה ממי יודע ואינו נוטלה
  . לעביד היכי ואלא
 310  .  צדקה של לארנקי ליתיב

  . בנים לו ויהיו אדם יעשה מה. מיתיבי
  . לעניים מעותיו יפזר. 'אומ אליעזר' ר
  . מצוה בדבר אשתו את ישמח. 'או קרחה בן יהושע' ר
 בן חנניה' כר עליה ממונה כן אם אלא צדקה של לארנקי פרוטה אדם יתן לא. 'או יעקב בן אליעזר' ר

 315  . תרדיון

  .  תרדיון בן כחנניה עליה דממונה. קאמרינן כי
  
  . ישראל קרן תרום במה. עולם של רבונו. ה'הקב לפני משה' אמ. אבהו ר'א

  ".  תשא כי"ב. לו' אמ
  320 

  . צדקה של כחה היכן עד. דוד בן שלמה את שאלו. אבהו ר'וא
 "בכבוד תרום קרנו לעד עומדת צדקתו לאביונים נתן פזר. "אבא דוד פירש מה וראו צאו. להן' אמ

  .  >ט, ב"תהלים קי<
  

 325  . >טז, ג"ישעיהו ל< "משגבו סלעים מצודות ישכן מרומים והוא. "מהכא. 'אמ רבא

  ". משגבו' סל מצודות ישכון מרומים" טעם מה
  .  >שם< "נאמנים מימיו תן?י?נ לחמו"ד משום

  
  . הבא העולם בן זהו-אי. שלמה את שאלו. אבהו ר'וא

 330  .  >כג, ד"ישעיהו כ< "כבוד זקניו ונגד. "להם' אמ

  ): 'א]. (פח()[ואית אינגיד חלש לוי בן יהושע' דר בריה דיוסף הא? י?כ
  . חזית מאי. אבוה ליה] 'אמ[

  . למעלה ותחתונים למטה עליונים. ראיתי הפוך עולם. ליה' אמ
  . ראית ברור עולם. ליה' אמ

 335  . חזיתנן היכי ואנן

  .  התם חשיבינן הכא דחשיבינן היכי כי
  . בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי. 'או שהיו ושמעתי
  . במחיצתן לעמד יכולה בריה כל אין מלכות הרוגי. 'או שהיו ושמעתי

  . נינהו מאן
 340  . נמי הכי בלאו. וחבריו עקיבה' ר. אילימא

  .  לוד הרוגי אלא
  

  . תניא
 "חטאת לאומים וחסד גוי תרומם צדקה"' הכת' שאמ מהו. בני. לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן להן' אמ

 345  . >לד, ד"משלי י<

  . 'ואמ אליעזר' ר נענה
  . >כג, ז', שמואל ב< "בארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי" 'דכת. ישראל אלו" גוי תרומם צדקה"
. להתגדל אלא עושין שאין. להן חטא. עושין העולם שאמות וחסד צדקה כל". חטאת לאמים וחסד"

  .  >י', עזרא ו< "ובנוהי מלכא לחיי ומצליין שמיא לאלה ניחוחין מהקרבין להוון די"' שנ
 350 העולם לחיי שאזכה בשביל. בני שיחיו בשביל זו סלע. 'האו. והתניא. היא מעליותא לאו הכי ודעביד

  . גמור צדיק זה הרי. הבא
  .  העולם באומות כאן. בישראל כאן. קשיא לא



  . 'ואמ יהושע' ר נענה
  ". בארץ אחד גוי כישראל כעמך ומי"' דכת. ישראל אלו" גוי' תרומ' צדק"
 355 שתמשך אלא עושין שאין. להן הוא חטא עושין העולם שאמות וחסד צדקה כל". חטאת לאמים וחסד"

 ארכא תהוי! להן! עניין במיחן ועויתך פרוק בצדקה וחטאך עלך ישפר מלכי מלכא להן"' שנ. מלכותן
  .  >כד', דניאל ד< "לשלותך

  . 'ואמ' גמל רבן נענה
  ". בארץ אחד גוי כישראל כעמך ומי" 'דכת. ישראל אלו" גוי תרומם צדקה"
 360 להתיהר אלא עושין שאינן. להן הוא חטא עושין העולם שאמות וחסד צדקה כל". חטאת' לאמ וחסד"

 ואין. >כד, א"משלי כ< "זדון בעברת עושה שמו לץ יהיר זד"' שנ. בגיהנם נופל המתיהר וכל. בו
  . >טו', צפניה א< "הוא]ה[ היום עברה יום"' שנ. גיהנם אלא'' עברה''

  .  למודעי אנו צריכין עדיין. 'גמל רבן' אמ
  . 'וא המודעי אלעזר' ר נענה

 365  ". כישראל כעמך ומי"' דכת. ישראל אלו" גוי תרומם צדקה"

 לחרף אלא עושין שאינן. להן הוא חטא עושין העולם שאמות וחסד צדקה כל". חטאת לאמים וחסד"
 הדבר ם]כ()[ל] והיה[} ויהי{ בקולו שמעתם ולא לייי חטאתם כי דבר כאשר ייי ויעש] ויבא"[' שנ. אותנו

  .  >ג', ירמיהו מ< "הזה
  . 'או הקנה בן נחוניא' ר
 370  ". חטאת לאמים"ו. לישראל" וחסד גוי תרומם צדקה"

 צדקה נותן שהוא. ומדברי מדבריכם הקנה בן נחוניא דברי נראין. לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן להן' אמ
  . חטאת ולאמים. לישראל וחסד

  . היא מאי. 'אמ נמי דאיהו מכלל. מדברי. 'מדקאמ
 על מכפרת צדקה כך הבא לעולם לישראל מכפרת ואשם שחטאת כשם. זכאי בן יוחנן רבן' אמ. דתניא
 375  .  הזה בעולם העולם אמות

      
  . אמי' דר לקמיה דדינרי ארנקי מאה ארבע שדרה מלכא דשבור אימיה איפרהורמיז

  . קבלינהו לא
  . וקבלינהו דרבא לקמיה שדרינהו

 380  . ואיקפד אמי' ר שמע

  . >יא, ז"ישעיהו כ< "אותה מאירות באות נשים תשברנה קצירה ביבוש" ליה לית. 'אמ
  . דעבד הוא מלכות שלום משום. ורבא

  . העולם אומות לעניי למתבינהו ליה איבעי
  . יהבינהו' העול אמות לעניי מי?נ? רבא

 385    .קמיה סימוה דלא> א,יא< הוא סיומי דאיקפד אמי' ור

  
  . תניא
  . צדקה של קופה על ממונה שהיה הצדיק בנימן על עליו אמרו
  . בצרות בשני לפניו ועמדה אחת אשה באתה אחת פעם

 390  . פרנסני. 'ר. לו אמרה

  . כלום צדקה של בקופה שאין העבודה. לה' אמ
  . מתים בניה ושבעת אשה הרי מפרנסני אתה אין אם. לו אמרה

  .  משלו ופרנסה עמד
  . למות ונטה הצדיק בנימן חלה לימים
 395 נפש המקיים כל. אמרת אתה) [אשה שהחיה מי. (עולם של רבונו. ה'הקב לפני השרת מלאכי אמרו

 ימות. בניה ושבעה)] ושבעה( אלמנה קיים הצדיק ובנימין. העולם כל את קיים כאילו מישראל אחת
  . מועטות בשנים

  .  שנה ועשרים אחת לו הוסיפו. תנא
  

 400  . רבנן תנו

  . לעניים בצרות בשני אביו בית ואצרות אוצרותיו שבזבז המלך במונבז מעשה
  .  מבזבזם ואתה. אבותם של על והוסיפו גנזו אבותיך. לו ואמרו אביו ובית אחיו עליו חברו

  . להם' אמ



 "נשקף משמים וצדק תצמח מארץ אמת"' שנ. למעלה] אוצרות[ גנזתי ואני למטה אצרות גנזו אבותי
 405  . >יב, ה"תהלים פ<

 ומשפט צדק. "'שנא. בו שולטת היד שאין מקום?ב? גנזתי ואני. בו שולטת שהיד מקום[ גנזו אבותי
  . >טו, ט"תהלים פ< "כסאך מכון

 כי צדיק אמרו"' שנ. פירות שעושה במקום גנזתי ואני. פירות עושה שאין במקום)] במקום( גנזו אבותי
  .  >י', ישעיהו ג< "יאכלו מעלליהם פרי כי טוב

משלי < "חכם נפשות ולוקח חיים עץ צדיק פרי"' שנ. נפשות אצרות גנזתי ואני ממון אצרות גנזו אבותי 410 

  . >ל, א"י
. >יג, ד"דברים כ< 'וג" אלהיך ייי לפני צדקה תהיה ולך"' שנ. לעצמי גנזתי ואני לאחרים גנזו אבותי

  .  >יח', תוספתא פאה ד< >ח, ח"ישעיהו נ< "יאספך ייי כבוד צדקך לפניך והלך"' ואו

   ד פרק א נוסחא נתן דרבי אבות מסכת קטנות מסכתות

 415   כיצד חסדים גמילות על

 כי שנאמר בחסד אלא נברא לא מתחלה העולם) 'ו' ו הושע( זבח ולא חפצתי חסד כי אומר הוא הרי
  ). 'ג ט"פ תהלים( בהם אמונתך תכין שמים יבנה חסד עולם אמרתי

 חרב המקדש בית וראה אחריו הולך יהושע' ר והיה מירושלים יוצא זכאי בן יוחנן רבן היה אחת פעם
  . ישראל של עונותיהם בו שמכפרים מקום חרב שהוא זה על לנו אוי יהושע' ר אמר

 420 חפצתי חסד כי שנאמר חסדים גמילות זה ואיזה כמותה שהיא אחת כפרה לנו יש לך ירע אל בני ל"א

 גמילות הן ומה. חסדים בגמילות מתעסק שהיה חמודות איש בדניאל מצינו שכן). 'ו' ו הושע( זבח ולא
 פן לך השמר נאמר כבר והלא בבבל מקריב וזבחים עולות תאמר אם בהם מתעסק דניאל שהיה חסדים

 עולותיך תעלה שם שבטיך באחד' ה יבחר אשר במקום אם כי תראה אשר מקום בכל עולותיך תעלה
 ומשמחה הכלה את מתקן היה בהן מתעסק שהיה חסדים גמילות הן מה אלא) ד"י ג"י ב"י דברים(

 425 שנאמר ברצון מתקבלת ותפלתו יום בכל פעמים שלשה ומתפלל לעני פרוטה ונותן המת את ומלווה

 ביומא תלתא וזימנין ירושלים נגד בעליתה ליה פתיחן וכוין לביתה על כתבא רשים די ידע כדי ודניאל
  ):א"י' ו דניאל( דנא קדמת מן עבד הוא די קבל כל אלהה קדם ומודא ומצלא ברכוהי על ברך הוא

 


