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  )לה כה ויקרא(" ִעָ�ְ� ָוַחי ְות�ָ�ב ֵ�ר �� ְוֶהֱחַזְקָ� ִעָ�ְ� ָיד� 	ָמָטה ִחיָ� ָימ	ְ� ְוִכי"

   מא תהלי�

   .ְלָדִוד ִמְזמ�ר ַלְמַנֵ%ַח )א(

  . 'ה ְיַמְ-ֵטה	 ָרָעה ְ�י�, ָ+ל ֶאל ַמְ*ִ(יל )ְ�ֵרי )ב(

4ַר: קרי[ יאשר ִויַח0ֵה	 ִיְ�ְמֵרה	 'ה  )ג(    .אְֹיָביו ְ�ֶנֶפ� ִ�ְ�ֵנה	 ְו)ל ָ�ֶר7 ]ְוא5

  .ְבָחְלי� ָהַפְכָ� ִמְ�ָ(ב� ָ(ל ְ+ָוי ֶעֶר* ַעל ִיְסָעֶד:	 'ה )ד(

 ] א[

 . )ב מא תהלי,( "דל אל משכיל אשרי" 1

 . הרע יצר על טוב יצר ממלי� שהו זה :ראמ מאיר' ר ,בש ירמיה בר אבא' ר 2

 . לעני פרוטה נות@ שהוא זה :ראמ ייסא 3

 . מצוה מת קובר שהוא זה :ראמ יוחנ@' ר 4

 . המלכיות מ@ מבריח שהוא זה :ריאמ ורבנ@ 5

  ;החולה את מבקר שהוא זה :ראמ הונא' ר 6

 . מחוליו מששי, אחד לו פוחתי@ החולה את מבקר שהוא מי כל :הונא רב רדאמ 7

  ?!לשוק עמה, וירד ששי, יעלו כ@ א, :הונא לרב מתיבי@ 8

 . כנפשו אותו אוהבי@ שיהו ובלבד ,ששי, :לה@ מרא 9

 . לו מרווחי@ ה@ אפעלפיכ@ 10
 

 , הרע יצר על טוב יצר ממלי� שהוא זה רדאמ ,מאיר' ר ,בש ירמיה בר דאבא הידעת על 11

  . הרע מיצר, )ג ש,( "ישמרהו י"י" 12

 . )ש,( "ויחייהו "L  לעני פרוטה נות@ שהוא זה רדאמ ,דיסא יהדעת על 13

 . )ש,( "באר7 ואשר "L מצוה מת קובר שהוא זה רדאמ ,יוחנ@' רד היתדע על 14

 . )ש,( "איביו בנפש תתנהו ואל "L  המלכיות מ@ מבריח שהוא זה רדאמ ,דרבנ@ @תהודע על 15

 . )ד ש,( "דוי ערש על יסעדנו י"י "L החולה את מבקר שהוא זה רדאמ ,הונא דרב היתדע על 16
 

 , "דל אל משכיל אשרי" אלא, ]כא@[=  כ@ ביכת אי@ 'דל אל נות@ אשרי' :יונה' ר ראמ 17

 . בו לזכות היא� בו מסתכל הוי 18

  :עושה היה כ� יונה' ר 19

  ליקח מתבייש והוא מנכסיו שירד טובי, וב@ גדולי, ב@ רואה שהיה בשעה 20

  ,הי, למדינת ירושה ל� שנפלה עלי� שמעתי' :לו מרוא אצלו הול� היה 21

 , 'לי נונות את רווח שאתה וכיו@ זה חפ7 היל� אלא 22

   . 'ל� נתתיו במתנה' :לו אומר היה לו נות@ שהיה ובשעה 23
 

  ,"אשרי" ]כא@[=  כ@ ובכת פעמי, ושני, עשרי, :ראמ חנינה' בר חמא' ר ,בש לוי' ר 24

 . בלבד זה אלא ]שטר פרעו@[=  איפוכי נטל לא ומכול, 25

  . שלגיהינ, הדינ יו, אלא רעה יו, אי@, )ב ש,( "י"י ימלטהו רעה ביו," ?נטל איפוכי ומה 26

  . )לה, כה ויקרא(' וגו "אחי� ימו� וכי" לה@ ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכ� 27

******  
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 ] ב[

 ) כה, קלו תהלי,( "בשר לכל לח, נות@" יבכת :לעזר' ר ראמ. )יז, יט משלי( "דל חונ� י"י מלוה" 1

  . )ש, משלי( "לו ישל, ולווגמ"דא הוא דכתיב ה, גמולו לו לשל, עלי ה"הקב ראמ .המצוה את וחטO זה ובא 2

  שמעו@ ב@ יוד@' ר ,בש מנא' ר לה ראמ נחמ@' ור רבא חייה' ר ,בש חגיי' ר לה ראמ תנחומא' ר 3

   :לקיש ב@ שמעו@' ר ,בש ורבני@ 4

  ). ז, כב משלי( "מלוה לאיש לווה ועבד" דא הוא דכתיבה, למלוה עבד ליעשות שללוה דרכו 5

 . פרוטה לו נות@ ה"הקב לעני פרוטה נות@ שהוא מי כל :ראוב@' ר ,בש פינחס' ר 6

  ?כיצד הא, נפשו אלא לו נות@ אינו והלא, לו נות@ הוא פרוטה וכי 7

  ,תשע אלא בידו ואי@ ליקח עומד והעני פרוטות בעשר ככר היתה 8

 , עליו נפשו ושבת ואכלה הככר את ונטל פרוטה לו ונת@ אחד ובא 9

  . גופ� לתו� ל� משיבה אני הרי ופ�מג לצאת מצפצפת כשנפש� אתה אO :ה"הקב לו ראמ 10

  . "אחי� ימו� וכי" לה@ ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכ� 11

 ] ג[

 . הזק@ הלל זה, "חסד איש נפשו גומל". )יז, יא משלי( "אכזרי שארו ועוכר חסד איש נפשו גומל" 1

 . והול� מהל� היה מתלמידיו נפטר שהיה בשעה הזק@ הלל 2

  ?הול� תהא להיכ@ רבי תלמידיו :לו רואמ 3

 . מצוה לעשות :לה@ מרא 4

 . במרח7 לרחו7 לה@ ראמ ?עושה הלל מצוה מה וכי :לו אמרו 5

  ?!מצוה היא וזו :לו רואמ 6

 קרקסיות ובבתי תיאטריות בבתי אות@ שמעמידי@ שלמלכי,] צלמי,[= איקוניות א, ומה, אי@ :לה@ ראמ 7

 , שלה@

 , י@סודר לו מעלי@ וה@ ושוטפ@ מורק@ עליה@ ממונה שהוא מי 8

 , המלכות גדולי ע, מתגדל שהוא אלא עוד ולא 9

 , הוכמ הכמ אחת על, )ו, ט בראשית( "האד, את עשה אלהי, בצל, כי" יבדכת, ובדמות בצל, שניברינו אנו 10

 . הזק@ הלל זה, "חסד איש נפשו גומל" :חראבר ד 11

  . והול� מהל� היה מתלמידיו נפטר שהיה בשעה הזק@ הלל 12

  ?הול� אתה יכ@לה ,'ר :תלמידיו לו רואמ 13

 ]לגמול חסד ע, האורח הזה שבתו� הבית[=. בייתא גו דאית אכסניא הדי@ ע, חסד למגמול :לה@ ראמ 14

 ]?בכל יו, יש ל� אורחי,[= ?אכסניי@ ל� אית יו, בכל :ליה רואמ 15

. הכא היא לית ולמחר הכא היא די@ דיו,, גופא גו היא אכסנייא לאו עליבתא נפשא והדא :להו@ ראמ 16

 ]שהיו, היא כא@ ולמחר אינה כא@,  העלובה הזאת הא, אינה אורחת בתו� הגוOוהנפש[=

 . חסיד איש, "חסד איש נפשו גומל" :בר אחרד 17

 , )יז, יא משלי( "אכזרי שארו ועוכר" 18

 . עניות לש, עימו קרוביו את מדבק ואינו שמחה לו שהגיעה זה :אלכסנדרי' ר ראמ 19

 . )י, טו דברי,( "לו תת@ נת@" :אייבו' ר ראמ 20

  . הכל על עובר והוא הוא גלגל, )ש,( "הזה הדבר בגלל כי" :נחמ@' ר ראמ 21

  . "אחי� ימו� וכי" לה@ ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכ� 22



   צדקה וגמילות חסדים
 ת מרגליות מהדור- לד פרשה רבה ויקרא

        ל ולהוראתהל ולהוראתהל ולהוראתהל ולהוראתה""""מרכז לאגדת חזמרכז לאגדת חזמרכז לאגדת חזמרכז לאגדת חז  3        ����""""מנח� כמנח� כמנח� כמנח� כ

   

 ] ד[

  ,)יג, כט משלי( "י"י שניה� עיני מאיר נפגשו תככי� ואיש רש" 1

 . )ב, כב ש,( "י"י כל, עושה נפגשו ורש עשיר" 2

  . סדרי@ שני או אחד סדר שונה שהוא זה, "תככי, איש" ;התורה מ@ רש שהוא זה, "רש" 3

 . הבא העול, חיי קנו שניה,, "י"י שניה, עיני מאיר" ;והשנהו אחד פרק השניני :תככי, לאיש רש מרא 4

  . התורה מ@ רש שהוא זה L  "ורש" ,בתורה עשיר שהוא זה L "עשיר", "נפגשו ורש עשיר" 5

  .השנהו אול ;אחד פרק השניני :עשיר לאותו רש ראמ 6

 , דכוות� ע, ותני זיל קורי@ במאמתי או במשקי@ ית� מתני מיתב בעי אנא מה :מר ליהא 7

  ל� ולמד ע, ? )תענית (י@רומאימתי ק מסכתאו ב) מועד קט@(משקי@ מסכת מה אני צרי� לשבת לשנות עמ� ב[=        

 ]שכמות�       

 . חכ, לעשותו יכול טיפש זה את שעשה ומי ,שטיפ לעשותו יכול חכ, זה את שעשה מי, "י"י כול, עושה" 8

 , "נפגשו תככי, ואיש רש" :בר אחרד 9

 . בפעולה עושה שהוא זה L" תככי, איש", הנכסי, מ@ רש שהוא זה L" רש" 10

 , לו ונת@ 'מצוה לי ת@' :תככי, איש לאותו רש ראמ 11

  . הבא העול, חיי קנה וזה שעה חיי קנה זה, "י"י שניה, עיני מאיר" 12

  . בנכסי, רש שהוא זה L " ורש", בנכסי, עשיר שהוא זה L "עשיר", "נפגשו שור עשיר" 13

 , "י"י כול, עושה", לו נת@ ולא 'מצוה לי ת@' :עשיר לאותו רש ראמ 14

 . עשיר לעשותו יכול עני לזה שעשה ומי ,עני לעשותו יכול עשיר לזה שעשה מי 15

  ,'קפדיי@ חמי ,@כרעי חמי ,שקי@ חמי, ונגס לעי את לית' :עני לאותו עשיר ראמ 16

  ]ראה בשר, ראה כרעיי,, ראה שוקיי,, אי@ אתה עמל ואוכל[=                                                  

 , רעה עי@ בו מכניס אתה לו שנתתי במה אלא משל� לו נתתה שלא דיי� לא :ה"הקב לו ראמ 17

  ]מכל מה שהיה[= . ליה דהוה מה כל מ@ )יג, ה קהלת( "מאומה בידו ואי@ ב@ והוליד" לפיכ� 18

  . "אחי� ימו� וכי" לה, ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכ� 19

  

  ]ה[

  . )יד, ז קהלת( "בטוב היה טובה ביו�" פתח חייה' בר תנחו,' ר 1

  . רעה עי@ בו תכניס ואל בטובה עמו הייה שלחביר� טובתו ביו, :חייה' בר תנחו,' ר ראמ 2

  ,)ש,( "ראה רעה ביו,ו בטוב היה טובה ביו," :אחא' ר מרא 3

  . שכרו מת@ שתקבל כדי ולפרנסו בו לזכות היא� בו מסתכל הוי לחביר� רעה באת א, 4

  עושה היה כ� חייה' בר תנחו,' ר 5

 , לעניי, ואחת לו אחת, שתי, לוקחת היתה, השוק מ@ שלבשר ליטרא לו לוקחת אמו שהייתה בשעה 6

 , לעניי, ואחת לו אחת, שתי, קחתלו היתה ,השוק מ@ שלירק אגודה לוקחת שהיתה ובשעה 7

 , ועשירי, עניי,, )ש,( "האלהי, עשה זה לעומת זה את ג," ש, על 8

  . אלו את אלו מזכי, ויהיו אילו ע, אילו זכי, שיהו כדי 9

  . "אחי� ימו� וכי" לה, ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכ� 10
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 ] ו[

  . )מג, וק תהלי,( "בעונ� וימכו בעצת� ימרו והמה יציל� רבות פעמי�" 1

  . מיד ונגאלי@ תשובה ועושי@ למלכיות ומשתעבדי@ זרה עבודה עובדי@ ישראל היו השופטי, שפט בימי 2

   ?אימתי עד 3

 , המצות מ@ שדלו עד :ראמ חד, אמורי@ תרי@ 4

 , עני קרב@ להקריב מה@ שלאחד בידו ספיקה היתה שלא עד ,מנכסיה@ שדלו עד :ראמ וחרנה 5

  . )כא, יד קראוי( "הוא דל וא," מרא אתד הכמ 6

  . מ� ,ד� ,דל ,רש ,מסכ@ ,אביו@ ,עני :לו נקראו שמות שבעה 7

 . כמשמעו L עני 8

  . לכל מתאוה שהוא L אביו@ 9

  . )טז, ט קהלת( "בזויה המסכ@ וחכמת" ראמ אתד הכמ, הכל לפני בזוי שהוא L מסכ@ 10

  . הנכסי, מ@ מדולדל שהוא L  דל. הנכסי, מ@ רש שהוא L רש 11

  . שותה ואינו דבר רואה ,אוכל ואינו דבר אהרו ;מדוכד� שהוא L ד� 12

  . התחתונה כאסקופה עשוי, לכל מ� שהוא L מ� 13

  . "אחי� ימו� וכי" לה, ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכ� 14

  

 ] ז[

  . היא תורה ישראל אר7 בני של שיחת@ אפילו :זעירא' ר ראמ 1

  ]זכה את עצמ�, רכוש ל� זכות על ידי[=  .בי גרמ� זכי, בי איזדכי, 'בי זכי' :לחבירו אומר אד, ?הכיצד 2

 . אנא מה בי ואיסתכל הוינא מה בי סכי, בי איסתכל ,בי סכי :ראמ חגי' ר 3

  ] והסתכל בי מה אני כיו,,)עשיר כמו� (ראה מה הייתי לפני,, הסתכל במעמדי[=      

 , )יג, ה קהלת( "רע בעיניי@ ההוא העושר ואבד" יבכת :יצחק' ר ,בש מנא' ר 4

  '.קפדיי@ חמי ,כרעי@ חמי ,שקי@ חמי ,ונגס לעי אזיל את לית' :לו רואמ העני את הושיבש בעיניי@ 5

  ]ראה בשר, ראה כרעיי,, ראה שוקיי,, אי@ אתה עמל ואוכל[=                                                                       

  , רעה עי@ בו מכניס את לו תתישנ מה אלא ,משל� לו נתתה שלא דיי� לא :ה"הקב לו ראמ 6

  . ליה דהוה מה כל מ@) ש,( "מאומה בידו ואי@ ב@ והוליד" לפיכ� 7
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 ] ח[

 . ]פרשנויות, שיטות[=  שיטי� ארבע בה ראמ לעזר' ר ,בש סימו@' ר 1

 

 , חסד צרי� היה שלא מי ע, חסד שעשה הוא מי :ראמ לעזר' ר ,בש סימו@' ר ]1[ 2

 , )ח, יח בראשית( "ויאכלו הע7 תחת עליה, עומד הואו" יבדכת, השרת מלאכי ע, אברה, 3

 . מסתלק ראשו@ והראשו@ אוכלי@ כאילו נראי@ :יוד@' ר ראמ !?אוכלי@ היו וכי 4

 . עליה@ מקיפי@ כבוד וענני והשליו והבאר המ@ :לבניו ה"הקב פרע מה וראה 5

 , רוחומ קל דברי, והרי 6

 , לבניו ה"הקב פרע מה ראה חסד צריכי@ היו שלא מי ע, חסד שעשה מי א, ומה 7

 . וכמה כמה אחת על חסד צרי� שהוא מי ע, חסד עושה שהוא מי 8

 

  :חורי שיטה בה ראמ אלעזר' ר בש, סימו@' ר ]2[  9
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  . )ש,( "לנו דלה דלה וג," יבדכת, האכילו בשכרו, חסד כ@ אי@ :סימו@' ר ראמ 24

 . ורבני@ נחמיה' ור יהודה' ר 25

 . ולאבותינו לנו דלה :ראמ יהודה' ר 26
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 ] ט[

  . עני הוא יע@ הוא, )מג, כו ויקרא( "וביע@ יע@" :כה@' ר ראמ 1

  . ]היזהר ממנו, ת@ דעת�, המסכ@ הזה[=  מיניה הונ� הב מסכינה הדי@ האביו@ :דנוה שילא' ר ראמ 2

 , ימינו על עומד ה"והקב פתח� על עומד הזה העני :אבי@' ר ראמ 3

  , )לא, קט תהלי,( "אביו@ לימי@ יעמד כי" תיבדכ 4

  , שכר� ל� לשל, ועתיד ימינו על עומד ששמי דע ,לו נתתה א, 5

  , האיש מאותו ליפרע ועתיד ימינו על עומד הוא ששמי דע ,לו נות@ את אי@ וא, 6

  . )ש,( "ונפש משפטי הושיעל" תיבדכ 7

  . )י, טו דברי,( "לו תת@ נתו@" :אייבו' ר אמי 8

 , "הזה הדבר בגלל כי" :נחמ@' ר ראמ 9

 . מתמלא ודמתרוק@ מתרוק@ דמתמלא, דאנטילייה לגלגלא מידמי עלמא הדי@ 10

  המורכבת מגלגל שחוברו לו דליי, , מכונת שאיבה המעלה מי, מבור(, העול, הזה דומה לגלגל של אנטילייה[=       

  ]המתמלאי, מתרוקני, והמתרוקני, מתמלאי,) שה, יורדי, ועולי,       

  , ישראל ידי על ה"הקב ביד שלאדו, ונקמת@ ענייה, ביד שלישראל נקמת@ :ליעזר' ר ,בש תני 11

  . )יד, כה יחזקאל( "ישראל עמי ביד באדו, נקמתי ונתתי" יבדכת 12

  . )ט, טו דברי,( "חטא ב� והיה י"י אל עלי� וקרא", ענייה@ ביד שלישראל נקמת@ 13

  

 ] י[

  , שבה, לרמאי@ טובה להחזיק אנו צריכי@ :ליעזר' ר ,בש אבהו' ר 1

  , למיתה נענש היה מיד מחזירו והוא אד, ביד תובע מה@ אחד שהיה כיו@ שבה@ הרמיי@ שאילולי 2

 . )כ, יח יחזקאל( "תמות היא החטאת הנפש" יבוכת, )דברי, טו ט( "חטא ב� והיה י"י אל עלי� וקרא" יבדכת 3
  

  דטבריא דימוסיא בהדי@ למיסחי נחתי@ לקיש וריש יוחנ@' ר ,מאדיל 4

 ]ל ירדו לרחו7 במרחצאות של טבריה"י ור"ר [=       

 ]נפגש בה, עני אחד ואמר לה, זכו בי [=, בי זכו@ להו@ ראמ מסכ@ חד בהו@ ופגע 5

 ]אמרו לו כשנחזור אנו זוכי, ב�[= . ב� זכיי@ אנ@ מיחזרי@ ליהר אמ 6

 ]כשחזרו מצאוהו מת [=, מיית אשכחוניה מיחזרי@ 7

 ]אמרו הואיל ולא טיפלנו בו בחייו נטפל בו במותו [=. במותוי ביה נטפל בחיוי ביה אטפלנ@ ולא הואיל :אמרי 8

 . בצואריה תלי דינרי@ מאה דחמש כיס חדה אשכחו@ ליה מסחי@ מי 9

 ]וארו כשרחצוהו מצאו כיס ובו חמש מאות דינרי, תלוי בצ[=      

 , ובדבריה, בחכמי, שבחר ברו� :אמרי 10

  ראמ כ@ לא 11

 , שבה@ לרמיי@ טובה להחזיק אנו צריכי@ לעזר' ר ,בש אבהו' ר 12

 , למיתה נענש היה מיד מחזירו והוא אד, ביד דבר תובע מה@ אחד שהיה כיו@ ,שבה@ הרמאי@ שאילולי 13

  .  ("תמות היא החטאת הנפש" יבוכת "י"י אל עלי� וקרא" יבדכת 14
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   )יד–ז(מדרש ישעיהו נח 

   )שחרית, , הכיפורי,הפטרת יו

  : 833' עמ, א רבהבמדרש ויקר'  הקאמנות, )א"תשלLל"תש (היינימ@' ראה ג, י[

  ])ידLז, נח ישעיה(' וגו "לחמ� לרעב פרס הלא"מכא@ ואיל� נדרשי, באריכות הכתובי, 

  

   נח פרק ישעיהו

  :ִתְתַעָ-, לֹא 	ִמְ�ָ*ְרָ� ְוִכRִית� ָערֹ, ִתְרֶאה ִ(י ָבִית ָ�ִביא ְמר	ִדי, י,ַוֲעִנ0ִ ַלְחֶמָ� ָלָרֵעב ָפרֹס ֲהל�א) ז(

  :ַי)ְסֶפָ�' ה ְ(ב�ד ִצְדֶקָ� ְלָפֶניָ� ְוָהַלְ� ִתְצָמח ְמֵהָרה ַוֲאר5ָכְתָ� א�ֶרָ� ַ(4ַַחר ִיָ�ַקע ז) ח(

ֶו@ ְוַדֶ�ר ֶאְצַ�ע ְ�ַלח מ�ָטה ִמ��ְכָ� ָ�ִסיר ִא, ִהֵ:ִני ְויֹאַמר ְ�ַ�ַ	ע ַיֲעֶנה' ַוה ִ�ְקָרא ז) ט(:  

  :ַ(ָ%ֳהָרִי, ַוֲאֵפָלְתָ� א�ֶרָ� ַ�חֶֹ�ְ� ְוָזַרח ַ�ְ*ִ�יַע ַנֲעָנה ְוֶנֶפ� ַנְפֶ�ָ� ָלָרֵעב ְוָתֵפק) י(

 לֹא ֲאֶ�ר ַמִי, 	ְכמ�ָצא ָרֶוה ְ(ַג@ ְוָהִייָת ַיֲחִלי7 מֶֹתיָ�ְוַעְצ ַנְפֶ�ָ� ְ�ַצְחָצח�ת ְוִהְ*ִ�יַע ָ�ִמיד' ה ְוָנֲחָ�) יא(

  :ֵמיָמיו ְיַכTְב	

  :ָלָ�ֶבת ְנִתיב�ת ְמ�ֵֹבב Uֶֶר7 �ֵֹדר ְלָ� ְוקָֹרא ְ�ק�ֵמ, ָוד�ר ד�ר מ�ְסֵדי ע�ָל, ָחְרב�ת ִמְ�ָ� 	ָבנ	) יב(

 ְוִכַ�ְד�� ְמכ5ָ�ד' ה ִלְקד�� עֶֹנג ַל4ַָ�ת ְוָקָראָת ָקְדִ�י ְ�י�, ֲחָפֶציָ� תֲע*� ַרְגֶלָ� ִמ4ַָ�ת ָ�ִ�יב ִא,) יג(

  :ָ+ָבר ְוַדֵ�ר ֶחְפְצָ� ִמְ�צ�א ְ+ָרֶכיָ� ֵמֲע*�ת

' ה Uִי ִ(י ,ִביָ� קֹבַיֲע ַנֲחַלת ְוַהֲאַכְלִ�יָ� ֶר7 ]ָ�ֳמֵתי: קרי[ במותי ַעל ְוִהְרַ(ְבִ�יָ�' ה ַעל ִ�ְתַעַ:ג ז) יד(

  : ִ+ֵ�ר

  

 ] יא[

  ,בעיני� קלה העני מצות תהא לא לעול, :לוי ב@ יהושע' ר ,בש סימו@' בר יהודה' ר 1

  . ברכות וארבע עשרי, שכרה ומת@ קללות וארבע עשרי, שהפסידה 2

  , עיניינא כל, )ו, קט תהלי,( "רשע עליו הפקד" תיבדכ, י@מנ ,קללות וארבע עשרי, הפסידה 3

  . )טז ש,( "חסד עשות זכר לא אשר יע@" ?למה כ� כל 4

 , י@מנ ברכות וארבע עשרי, שכרה מת@ 5

  . )יד L ז, נח ישעיה( "י"י על תתענג אז" עד "לחמ� לרעב פרס הלא" תיבדכ 6

  , פרוסה היא כבר, "פרס הלא" אלא ,]כא@[= כ@ יבכת אי@ 'תפרוס הלא' :סימו@ 'רמר א 7

  . מתחסר שהוא ומה משתכר אשהו מה אד, על ניגזר השנה מראש 8
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 ] יב[

 ]י יש@ לו בלילי ראש השנה"רשב[= .  שתא ריש בלילי ליה דמ� יוחי ב@ שמעו@' ר 1

 . פרנסי@ יתהו@ ואקי, אנסינו@. דינרי@ מאה שית מיזדמייה בע@ דאחתיה דבנוי בחילמיה וחמא 2

  כפא, ועשא, . שש מאות דינרי,) שיוטל עליה, קנס(ני אחותו עתידי, להיקנס בוראה בחלומו ש       [= 

 )]גבאי צדקה(פרנסי,        

  )]לפרנסת העניי,(משל מי תהא ההוצאה : אמרו לו[=  ,מפקתא דמא@ מ@ ליה ראמ 3

 . לכו@ משופי ואנא מחשבי@ אנ@ דשתא ובסופא ,וכתבי@ מפקי@ הוו@ :להו@ ראמ 4

   ובסוO השנה נעשה חשבו@ ואני מפצה ,)חשבו@ ההוצאות(וכתבו ) מכספכ,(ו מוציאי,  הי:אמר לה,[=       

 ]לכ,) משל,(       

 . מטכסא בהדי@ ונסבי@ יהבי@ דהוו@ בישא ליש@ עליהו@ ראיתאמ דשתא בסופא 5

כנראה היה , )מסחר במשי(בסוO השנה נאמר עליה, לשו@ הרע שהיו נושאי, ונותני, בעסק המטכסא [=

 ]פולי@ או שהיה מוטל על עסק זה מכס גבוהזה מונו

 מיזדמיא דאתו@ או למלכא פורפירא עבדי@ דאתו@ או :להו@ ראמ מלכותא מ@ סב גבר חד אתא 6

 . בפילקי יתהו@ וחבש נסבתנו@. דינרי@ מאה שית
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  ] לקח, וחבש אות, במשמרת דינרי,שש מאו

 , אפקתו@ כמה :להו@ ראמ לגבהו@ אזל יוחי ב@ שמעו@' ר דשמע כיו@ 7

 ]?)לצדקה( כמה הוצאת, :אמר לה,, י הל� אצל,"כיו@ ששמע רשב[= 

 ].קח וקרא, לפני�) ספר החשבונות( הרי הכתב :אמרו לו[=. קרי סב קומי� כתבא הא :ליה רואמ 8

 . דינרי@ שיתא פרה דינרי@ מאה שית דאפקו@ ואשכח כתבא קרא 9
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 . לכו@ מפיק

 תנו לי ששה דינרי, ואני מוציא :אמרו בואו ראו זק@ זה תובע מאתנו שש מאות דינרי, ואתה אומר[= 

  !]אתכ,
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  ,] שצועקי, עליו רב האורסומאכ [= נהורא סגי ליה דצווחי@ סמיא כהדי@ :יצחק' ר ראמ 3

  . "בית תביא מרודי� ועניי�" רנאמ לכ� 4

  . מנכסיה@ ירדוש בתי, בעלי אילו, מרודי, עניי, ה@ אילו, "בית תביא מרודי� ועניי�" ]2[ 5

   ?שייענו לה, גר, מי 6

 . שבשמי, אביה@ רצו@ עשו שלא ידי ועל, במצות ידיה, פשטו שלא ידי על 7

  . "בית תביא מרודי� ועניי�" רנאמ לכ� 8

   .עליה@ מרה שנפש@ נפש מרי אבילי, אילו, "בית תביא מרודי� ועניי� "]3[ 9

  . "בית תביא מרודי� ועניי�" רנאמ כ�ל. )ו, לא משלי( "נפש למרי ויי@" יבדכת ,יי@ ?משמח@ מי 10

  חכמי, תלמידי אילו, "בית תביא מרודי� ועניי�" ]4[ 11

  . "בית תביא מרודי� ועניי�" רנאמ לכ�. תורה מדברי אות@ ומרווי@ האר7 שלעמי בבתיה@ נכנסי@ שה@ 12

 , מרודי, עניי, ה@ אילו, "בית תביא מרודי� ועניי�" ]5[ 13

  להתר אסור בי@ לטהרה טומאה בי@ ישראל את @מורי שה@ ותלמידיה, חכמי, אילו 14

  . "בית תביא מרודי� ועניי�" רנאמ לכ�. שבשמי, אביה@ רצו@ לעשות אות@ ומלמדי@ 15

  , )כו, לד; יט, כג שמות( "תביא אדמת� ביכורי ראשית" להל@ רונאמ "תביא" כא@ רנאמ :ראמ אבי@' ר 16

  . ביכורי, כא@ האמור "תביא" אO ,ביכורי, להל@ האמור "תביא" מה 17
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 ] יד[

  , יוחנ@' ור רב :זבדא בר אבא' ר. )ז, נח ישעיה( "וכיסיתו ערו� תראה כי" 1

   ;נפש בחיי מדקדקי@ ואי@ בכסות מדקדקי@ ואי@ בכסות מדקדקי@ :ראמ חד 2

  . אבינו שלאברה, בריתו מפני ,מדקדקי@ אי@ תבכסו אO :ראמ וחרנה 3

  , כבשר� בשרו רואה הוי :ראמ קפרא בר, )ש,( "תתעל� לא ומבשר�" 4

  . בנו ב@ בנו לא א,, בנו בא ,הוא בא לא א,, הזאת למידה בא שאינו אד, ל� אי@ :קפרא בר דתני 5
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  .דיקר� היא דלית ,שבקה ,'ר :תלמידוי ליה רואמ 8

 ] שאי@ מעשיה לכבוד�, גרש את האשה הזאת,' ר: תלמידיואמרו לו[=       

 .] הכתובה רבה עלי ואיני יכול לגרש אותה:אמר לה,[=  לה משבק בי ולית עליי רב אפרנ :להו@ ראמ 9

 .]אלעזר ב@ עזריה' פע, אחת היו יושבי, ולומדי, הוא ור[= עזריה ב@ אלעזר' ור הוא פשיט יתיב הוה זמ@ חד 10

  .בייתא סליק' ר משגח :ליה ראמ ,פשוטהו@ מ@ דחסלו@ כיו@ 11

  ] מסכי, רבי שאנו עולי, לביתו:ו אמר לסיימו ללמודכש[=       

  .] ה@:אמר לו[ א@ :ליה ראמ 12

 .]כשה, עולי, לבית השפילה את פניה ויצאה לה[=  לה ונפקת אפהא על אמכת ,לביתא דעיילי@ כיו@ 13
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 .]אמרה לו יש בה פרפראות[=  פרפרייה מלייה היא :ליה אמרה 16

 .]הל� וגילה אותה ומצא בתוכה פרגיות[= פרגיי@ מלייה ואשכחתה גליתה אזל 17

 . ]אלעזר מה הוא שמע ישבו לה, ואכלו' ידע ר[=  שמע יתיב מה עזריה ב@ לעזר' ר ידע

  .פרגיי@ מלייא לה אשכחנ@ והא פרפריי@ אלא אמרת לא ,'ר :ליה ראמ 18

 ]לא אמרה אלא פרפראות והנה מצאנו בתוכה פרגיות', ר: אמר לו      [=  

 . ה@ ניסי, מעשה' ר :ליה ראמ 19

  .דיקר� היא דלית איתת� הדא שבוק' ר :ליה ראמ ומישתיי@ מיכל@ דחסלו@ כיו@ 20
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 .] בוא ואנו נותני, את כתובתה וגרשנה ממ�:אמר לו[= ושבקה פרנה פסי@ ואנ@ :ליה וראמ 22

 . מינה טבא איתא לחדא ואסבוניה, ושבקה פרנה פסו@ 23

 ]  והשיאו אותו לאשה אחת טובה ממנהנתנו לה את כתובתה וגירשו אותה ממנה ,עשו לו[= 

 . דקרתא לסנטרא ונסבת ואזלת דשביק איתתא דההיא חובייא גרמו@ 24

 ] גרמו חטאיה של האשה ההיא והלכה ונישאה לשומר העיר[=

  נהוריא סגי גברא ההוא איתעבד ,ייסורי@ עילוי נפלו@ יומי@ בתר 25

 ] והיתה סובבת מושכת אותו בכל העירעיוור/ סומא ונעשה אותו אד,לאחר ימי, באו ייסורי, עליו [=        

                                                 
1
  . ואיל�175' עמ, 2001הקיבו7 המאוחד ,  אחדות של תוכ@ וצורה–סיפור האגדה , יונה פרנקלג, ראה  
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 . ליה מייבלה הוות לא הגלילי יוסי' דר ובשכינותיה דקרתה שכיניה בכל ליה נגידה חגלה והוות 26

 ]יוסי הגלילי לא היתה הולכת'  רה הולכת בכל השכונות ובשכונתו שלוהית[= 

  ?הגלילי יוסי' דר כינותיהלש לי מייבלה את לית למה :לה ראמ ;קרתיה חכי, מי גברא ההוא 27

 ]?יוסי'  לשכונתו של רי אי@ את מובילה אותלמה: אמר לה; אותו אד, הכיר את העיר= [

 ,]שאני שומע שהוא נות@ צדקות[= סגיא@ מצוו@ עביד דו שמע דאנא 28

 .]אמרה לו גרושתו אני ואיני יכולה לראות את פניו[=  אפוי סבר מיחמי בי ולית אנא מישבקתיה :ליה אמרה 29

 . בשוקא מתבזי@ והוו@ עלה חבט שורי ,שכונתה לההוא מטו@ זמ@ חד 30

  ] החל חובט בה והיו מתבזי, בכל העיר)יוסי הגלילי' של ר(פע, אחת באו במקרה לשכונתו  [=

  דידיה מ@ ביתא חד בגו ויהבו@ נסתהו@, שוקא בגו מתבזיי@ וחמתהו@ הגלילי יוסי' ר אדיק 31

 ] נטל אות, ונת@ אות, בבית אחד משלו,אות, מתבזי, בשוקיוסי הגלילי וראה ' הצי7 ר [=

 . "תתעל� לא ומבשר�" ש, על, בחיי, דהוו@ יומיא כל להו@ זאי@ והוה 32

  "]ומבשר� לא תתעל," על ש, ,והיה מפרנס אות, כל ימי חייה,[= 

  



   צדקה וגמילות חסדים
 ת מרגליות מהדור- לד פרשה רבה ויקרא

        ל ולהוראתהל ולהוראתהל ולהוראתהל ולהוראתה""""מרכז לאגדת חזמרכז לאגדת חזמרכז לאגדת חזמרכז לאגדת חז  13        ����""""מנח� כמנח� כמנח� כמנח� כ

   

  2.למיטרא ישראל צרכו@ אתנחומ' דר ביומוי 33
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  , גשמי, ירדו ולא ושנייה ראשונה פע, תעניתא גזר 35

 . מצוה יפלגו@ עמא כל :להו@ ראמ ,דרש על בשלישית 36
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  ]עמד איש אחד ולקח ממה שהיה לו בביתו ויצא לחלק בשוק[= 
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  ]!תה יושב כא@ ועבירה נעשית כא@ מה א, רבי:אמר לו[= הכא ועבירתא הכא יתיב את מה ,'ר :ליה ראמ 41

 ]? מה ראית:אמר לו[= ?חמיתה מה :ליה ראמ 42
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 ]?הא, אינ� יודע שזה לא הוג@, ואתה מבקש גרושת� ונות@ לה מעות[=

  ,"תתעל� לא ומבשר�" ] הא, לא אתה דרשת:אמר לו[=  דרשתה את ולא :ליה ראמ 48
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