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10a (אמר ר' יוחנן)  11a (ואליבא דרשב"ג) 

 

 יז וקפס יט פרק משלי :לוֹ  ְיַׁשֶּלם ּוְגֻמלוֹ  ָּדל חֹוֵנן ה' ַמְלֵוה . 1

 ד פסוק יא פרק משלי :ִמָּמֶות ַּתִּציל ּוְצָדָקה ֶעְבָרה ְּביֹום הֹון יֹוִעיל �א . 2

 ב פסוק י פרק משלי :ִמָּמֶות ַּתִּציל ּוְצָדָקה ֶרַׁשע אֹוְצרֹות יֹוִעילּו �א . 3

 טו פסוק א פרק צפניה :ַוֲעָרֶפל ָעָנן יֹום ֵפָלהַואֲ  ֹחֶׁש� יֹום ּוְמׁשֹוָאה ֹׁשָאה יֹום ּוְמצּוָקה ָצָרה יֹום ַההּוא ַהּיֹום ֶעְבָרה יֹום . 4

 ט פסוק קיב פרק תהלים :ְּבָכבֹוד ָּתרּום ַקְרנוֹ  ָלַעד ֹעֶמֶדת ִצְדָקתוֹ  ָלֶאְביֹוִנים ָנַתן ִּפַּזר . 5

 טז קפסו לג פרק ישעיהו :ֶנֱאָמִנים ֵמיָמיו ִנָּתן ַלְחמוֹ  ִמְׂשַּגּבוֹ  ְסָלִעים ְמָצדֹות ִיְׁשֹּכן ְמרֹוִמים הּוא . 6

ם ִצּיֹון ְּבַהר ְצָבאֹות ה' ָמַל� ִּכי ַהַחָּמה ּובֹוָׁשה ַהְּלָבָנה ְוָחְפָרה . 7  כג פסוק כד פרק ישעיהו :ָּכבֹוד ְזֵקָניו ְוֶנֶגד ּוִבירּוָׁשַלִ

 לד פסוק יד פרק משלי :ַחָּטאת ְלֻאִּמים ְוֶחֶסד ּגֹוי ְתרֹוֵמם ְצָדָקה . 8

 ֲאֶׁשר ַעְּמ� ִמְּפֵני ְלַאְרֶצ� ְוֹנָראֹות ַהְּגדּוָּלה ָלֶכם ְוַלֲעׂשֹות ֵׁשם לוֹ  ְוָלׂשּום ְלָעם לוֹ  ִלְפּדֹות ֱא�ִהים ָהְלכּו ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ָחדאֶ  ּגֹוי ְּכִיְׂשָרֵאל ְכַעְּמ� ּוִמי . 9
 כג פסוק ז פרק ב שמואל :ֵוא�ָהיו ּגֹוִים ִמִּמְצַרִים ְּל� ָּפִדיתָ 

 י פסוק ו פרק עזרא :ּוְבנֹוִהי ַמְלָּכא ְלַחֵּיי ּוְמַצַּלִין ְׁשַמָּיא ֶלֱאָלּה יןִניחֹוחִ  ְמַהְקְרִבין ֶלֱהֹון ִּדי . 10

 כד פסוק ד פרק דניאל :ִלְׁשֵלְוָת� ַאְרָכה ֶּתֱהֵוא ֵהן ֲעָנִין ְּבִמַחן ַוֲעָוָיָת� ְפֻרק ְּבִצְדָקה ַוֲחָטָא� ֲעָל� ִיְׁשַּפר ִמְלִּכי ַמְלָּכא ָלֵהן . 11

 כד פסוק כא פרק משלי :ָזדֹון ְּבֶעְבַרת עֹוֶׂשה מוֹ ְׁש  ֵלץ ָיִהיר ֵזד . 12

 ג פסוק מ פרק ירמיהו :ַהֶּזה ַהָּדָבר ָלֶכם ְוָהָיה ְּבקֹולוֹ  ְׁשַמְעֶּתם ְו�א ה'לַ  ֲחָטאֶתם ִּכי ִּדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ה' ַוַּיַעׂש ַוָּיֵבא . 13

 יא פסוק כז פרק ישעיהו: ְיֻחֶּנּנּו �א ְוֹיְצרוֹ  ֹעֵׂשהּו ְיַרֲחֶמּנּו �א ֵּכן ַעל הּוא ִּבינֹות ַעם �א ִּכי אֹוָתּה ְמִאירֹות ָּבאֹות ָנִׁשים ִּתָּׁשַבְרָנה ְקִציָרּה ִּביֹבׁש . 14

 יב פסוק פה פרק תהלים :ִנְׁשָקף ִמָּׁשַמִים ְוֶצֶדק ִּתְצָמח ֵמֶאֶרץ ֱאֶמת . 15

 טו פסוק פט פרק הליםת :ָפֶני� ְיַקְּדמּו ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִּכְסֶא� ְמכֹון ּוִמְׁשָּפט ֶצֶדק . 16

 י פסוק ג פרק ישעיהו :ֹיאֵכלּו ַמַעְלֵליֶהם ְפִרי ִּכי טֹוב ִּכי ַצִּדיק ִאְמרּו . 17

 ל פסוק יא פרק משלי :ָחָכם ְנָפׁשֹות ְו�ֵקחַ  ַחִּיים ֵעץ ַצִּדיק ְּפִרי . 18

 יג פסוק כד פרק דברים: ֱא�ֶהי� ה' ִלְפֵני ְצָדָקה ִּתְהֶיה ּוְל� ּוֵבֲרֶכּךָ  ְּבַׂשְלָמתוֹ  ְוָׁשַכב ַהֶּׁשֶמׁש ְּכֹבא ַהֲעבֹוט ֶאת לוֹ  ָּתִׁשיב ָהֵׁשב . 19

 ח פסוק נח פרק ישעיהו :ַיַאְסֶפ� ה' ְּכבֹוד ִצְדֶק� ְלָפֶני� ְוָהַל� ִתְצָמח ְמֵהָרה ַוֲאֻרָכְת� אֹוֶר� ַּכַּׁשַחר ִיָּבַקע ָאז . 20

  
  

I Continued aggadic excursus on צדקה (vv. 1-20) 

a נןר' יוח ’s exegesis on v. 1 

b ר' יוחנן’s reconciliation of vv. 2-3, following v. 4, value of anonymity in צדקה (on both sides)  

c Merit of צדקה and value of non-Jewish charity (vv. 5-14) 

d Story of מונבז’s great generosity (vv. 15-20) 

II Comment on end of 'משנה ה – if he purchases a residence, he’s considered a citizen immediately 

a Note: this runs counter to רשב"ג, who ruled that if he buys any amount of land, he’s considered a citizen immediately 

b Answer: there is another version of רשב"ג’s ruling – if he bought land fit for a residence… 


