
	

 דף י
מצדקה ד. מעלות הצדקה ה. בן   עינים א. אוהב עניים ב. מזונותיו קצובים ג. מעלים

 עוה"ב ו. חסד לאומים חטאת ז. שלום מלכות.
אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסם א"ל כדי שניצול אנו   אלקיכם הרשע את ר"ע אם טורנוסרופוס שאל א.

עליו שלא להאכילו ושלא   וצוה האסורין משל למלך שכעס על בנו וחבש אותו בבית גיהנם בהן מדינה של
 להשקותו והלך אחד והאכילו והשקהו כששמע המלך לא דורון משגר לו.

ה יפסיד) קצובים לו מר"ה. זכה נותן  שמזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה כך חסרונותיו (כמ כשם ב.
 דריב"ז). לעניים לא זכה נותן לממשלת רומי (כמעשה

 עבודת כוכבים, ומתחייב סקילה(בידי שמים) כעובד ע"ז. כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד ג.
בעוה"ז שלום גדול ומליצי יושר בין ישראל לאביהן שבשמים. ב.   עושין א. כל צדקה וחסד שישראל ד.

ומיתה קשה מכולם וצדקה תציל  וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. ג. עשרה דברים קשים נבראו בעולם
ממות. ד. וזוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר אני בצדק אחזה פניך. ה. רבי אלעזר היה נותן פרוטה לעני  

מלוה.   לאיש לוה להקב"ה, וכתיב ועבד מלוה דק אחזה פניך. ו. החונן דלים נעשהואח"כ התפלל שנאמר בצ
זכרים. ט.   של צדקה). ח. ויהיו לו בנים לארנקי גיהנםוממיתה משונה (אם נותנה ז. ומצילתו מדינה של

(פי' מגדל ומבצר   מצדות וע"י כופר לצדקה תרום קרן ישראל. י. וקרנו תרום בכבוד, הוא מרומים ישכון
 חזק) סלעים משגבו (ישעיה לג).

איזהו בן העוה"ב כל שחולקים לו כבוד בעוה"ז מחמת חכמת זקנתו (ולא בשביל עשרו, רבנו גרשום)   ה.
ופרחה רוחו וכשנתעורר אמר ראיתי שם עליונים (מחמת עושרן)   גוע יהושע חלש ב"ר יוסף דרב וכמעשה

כשם שחשובים כאן כך חשובים שם. והיו   למטה ותחתונים (עניים שפלים) למעלה. אבל בעלי תורה
אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. והיו אומרים הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד  

 במחיצתם.
אמר הכתוב (משלי יד) צדקה תרומם גוי, אלו ישראל. וחסד לאומים חטאת, אלו עובדי כוכבים שכל   ו.

ב' (ר' יהושע) ושתמשך   להתגדל בו, א) שאין עושים אלאלהם. א' (ר" חטא הוא שעושין צדקה וחסד
אמר צדקה תרומם גוי וחסד   נחוניא ר' המודעי) ולחרף אותנו בו. ד' (ר"א ולהתיהר, מלכותן, ג' (ר"ג)

 שמכפרת על אומות העולם כחטאת. ריב"ז לישראל, ולאומים חטאת
אותו משום שלום מלכות אלא נוטלים   מחזירין שר עובד כוכבים ששלח ממון לישראל לצדקה אין ז.

דף ח' אות ז')   לעניי עובדי כוכבים בסתר כדי שלא ישמע השר הגה וי"א וכו' (ע"ל וינתן ממנו
וכו' (כקרבן, שאין   דבר לבהכ"נ מקבלים מהם מנדבין מעות לצדקה אבל אם דוקאכשנותנין וכ"ז

 ש"ך) יו"ד רנ"ד, ב'. הנדרים ונדבות באים לכפר אלא צדקה,
 

Rav Elisha Abib 
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