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 יז פסוק נט פרק ישעיהו: ִקְנָאה ַּכְמִעיל ַוַּיַעט ִּתְלֹּבֶׁשת ָנָקם ִּבְגֵדי ַוִּיְלַּבׁש ְּבֹראׁשוֹ  ְיׁשּוָעה ְוכֹוַבע ַּכִּׁשְרָין ְצָדָקה ַוִּיְלַּבׁש . 1

 ה פסוק סד פרק ישעיהו: ִיָּׂשֻאנּו ָּכרּוחַ  ַוֲעֹוֵננּו ֻּכָּלנּו ֶּכָעֶלה ַוָּנֶבל ִצְדֹקֵתינּו ָּכל ִעִּדים ּוְכֶבֶגד ֻּכָּלנּו ֵמאַכּטָ  ַוְּנִהי . 2

 ה פסוק כב פרק ויקרא: ֻטְמָאתוֹ  ְלֹכל לוֹ  ִיְטָמא ֲאֶׁשר ְבָאָדם אוֹ  לוֹ  ִיְטָמא ֲאֶׁשר ֶׁשֶרץ ְּבָכל ִיַּגע ֲאֶׁשר ִאיׁש אוֹ  . 3

 ד פסוק כב פרק ויקרא :ָזַרע ִׁשְכַבת ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא ֲאֶׁשר ִאיׁש אוֹ  ֶנֶפׁש ְטֵמא ְּבָכל ְוַהֹּנֵגעַ  ִיְטָהר ֲאֶׁשר ַעד ֹיאַכל �א ַּבֳּקָדִׁשים ָזב אוֹ  ָצרּועַ  ְוהּוא ַאֲהֹרן ִמֶּזַרע ִאיׁש ִאיׁש . 4

 יט פסוק ט פרק דברים :ַהִהוא ַּבַּפַעם ַּגם ֵאַלי ה' ַוִּיְׁשַמע ֶאְתֶכם ְלַהְׁשִמיד ֲעֵליֶכם 'ה ָקַצף ֲאֶׁשר ְוַהֵחָמה ָהַאף ִמְּפֵני ָיֹגְרִּתי ִּכי . 5

 יד פסוק כא פרק משלי :ַעָּזה ֵחָמה ַּבֵחק ְוֹׁשַחד ָאף ִיְכֶּפה ַּבֵּסֶתר ַמָּתן . 6

 ז פסוק נח פרק ישעיהו :ִתְתַעָּלם �א ּוִמְּבָׂשְר� ְוִכִּסיתוֹ  ֹרםעָ  ִתְרֶאה ִּכי ָבִית ָּתִביא ְמרּוִדים ַוֲעִנִּיים ַלְחֶמ� ָלָרֵעב ָפֹרס ֲהלֹוא . 7

 י פסוק נח פרק ישעיהו :ַּכָּצֳהָרִים ַוֲאֵפָלְת� אֹוֶר� ַּבֹחֶׁש� ְוָזַרח ַּתְׂשִּביעַ  ַנֲעָנה ְוֶנֶפׁש ַנְפֶׁש� ָלָרֵעב ְוָתֵפק . 8

 יא פסוק נח פרק ישעיהו :ֵמיָמיו ְיַכְּזבּו �א ֲאֶׁשר ַמִים ּוְכמֹוָצא ָרֶוה ְּכַגן ְוָהִייתָ  ַיֲחִליץ ְוַעְצֹמֶתי� ַנְפֶׁש� ְּבַצְחָצחֹות ְוִהְׂשִּביעַ  ָּתִמיד ה' ְוָנֲח� . 9

 כא פסוק כא פרק משלי :ְוָכבֹוד ְצָדָקה ַחִּיים ִיְמָצא ָוָחֶסד ְצָדָקה ֹרֵדף . 10

 כג פסוק יח פרק ירמיהו: ָבֶהם ֲעֵׂשה ַאְּפ� ְּבֵעת ְלָפֶני� ֻמְכָׁשִלים ְוִיְהיּו ֶּתְמִחי ַאל ִמְּלָפֶני� ְוַחָּטאָתם ֲעֹוָנם ַעל ֵּפרְּתכַ  ַאל ַלָּמֶות ָעַלי ֲעָצָתם ָּכל ֶאת ָיַדְעּתָ  ה' ְוַאָּתה . 11

 לה פסוק ג פרק משלי: ָקלֹון ֵמִרים ּוְכִסיִלים ִיְנָחלּו ֲחָכִמים ָּכבֹוד . 12

 נה פסוק כה פרק ויקרא :ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ אֹוָתם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר םהֵ  ֲעָבַדי ֲעָבִדים ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ִלי ִּכי . 13

 א פסוק יד פרק דברים :ָלֵמת ֵעיֵניֶכם ֵּבין ָקְרָחה ָתִׂשימּו ְו�א ִתְתֹּגְדדּו �א ֱא�ֵהיֶכם ה'לַ  ַאֶּתם ָּבִנים . 14

 ט:טו דברים :ֵחְטא ְב� ְוָהָיה ה' ֶאל ָעֶלי� ְוָקָרא לוֹ  ִתֵּתן ְו�א ָהֶאְביֹון ְּבָאִחי� ֵעיְנ� ְוָרָעה ַהְּׁשִמָּטה ְׁשַנת ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ָקְרָבה ֵלאֹמר ַעלְבִלּיַ  ְלָבְב� ִעם ָדָבר ִיְהֶיה ֶּפן ְל� ִהָּׁשֶמר . 15

 יד פסוק יג פרק דברים :ְיַדְעֶּתם �א ֲאֶׁשר ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ְוַנַעְבָדה ְלָכהנֵ  ֵלאֹמר ִעיָרם ֹיְׁשֵבי ֶאת ַוַּיִּדיחּו ִמִּקְרֶּב� ְבִלַּיַעל ְּבֵני ֲאָנִׁשים ָיְצאּו . 16

 ה פסוק טז פרק ירמיהו :ָהַרֲחִמים ְוֶאת ַהֶחֶסד ֶאת ה' ְנֻאם ַהֶּזה ָהָעם ֵמֵאת ְׁשלֹוִמי ֶאת ָאַסְפִּתי ִּכי ָלֶהם ָּתֹנד ְוַאל ִלְסּפֹוד ֵּתֵל� ְוַאל ַמְרֵזחַ  ֵּבית ָּתבֹוא ַאל ה' ָאַמר ֹכה ִּכי . 17

 א פסוק נו פרק ישעיהו :ְלִהָּגלֹות ְוִצְדָקִתי ָלבֹוא ְיׁשּוָעִתי ְקרֹוָבה ִּכי ְצָדָקה ַוֲעׂשּו ִמְׁשָּפט ִׁשְמרּו ה' ָאַמר ֹּכה . 18

 ב פסוק י פרק משלי :ִמָּמֶות ַּתִּציל ּוְצָדָקה ֶרַׁשע אֹוְצרֹות יֹוִעילּו �א . 19

 טו פסוק יז פרק תהלים :ְּתמּוָנֶת� ְבָהִקיץ ֶאְׂשְּבָעה �ָפֶני ֶאֱחֶזה ְּבֶצֶדק ֲאִני . 20

 

I Aggadic excursus on צדקה 

a Homilies on comparison of צדקה to male or clothing – each piece adds up (vv. 1-2) 

i Tangent: explanation of name of עולא משגש ארחתיה דאימיה – vv. 3-4 

b Homilies on protective power of צדקה – vv. 5-6 

c Homilies on great rewards for צדקה and for speaking nicely to the poor (vv. 7-9) 

d Discussion re: meaning of v. 10  

i ר' יצחק – he’ll be given the funds with which to give צדקה 

ii רנב"י – he’ll be given proper people to whom to give – contra application of v. 11 

iii Additionally – interepreted to teach character of children of one who gives צדקה (with v. 12)  

e Debate between ר"ע and Turnus Rufus (vv. 13-14, 7) 

f Homily of ר' יוסי ב"ר שלום on financial דין of ר"ה  

i Associated: story of nephews of ב"זרי  and their “enforced” צדקה 

ii Tangent: story of ר"פ, how he narrowly escaped injury; reason proferred – he had ignored a poor man (vv. 15-16) 

g Homily of ר"א בר יוסי on v. 17 – positive metaphysical consequences of צדקה 

h Homily of ר"י on v. 18 – צדקה hastens the גאולה 

i And: hierarchy of “hard” things, of which the strongest is death, and צדקה can protect from death (v. 19) 

j ר' דוסתאי’s דרשה on v. 20 

 


