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  מהדורת אקדמיה–ירושלמי פאה פרק ח הלכה ז 

  . 'ז' הל

  . קופה מערב שבת לערב שבת. תמחוי בכל יום

  .  קופה אינה אלא לאנשי אותה העיר בלבד. תמחוי לכל אדם

 5  . תמחוי בשלשה שהוא על אתר. 'חונה אמ' ר

'' דיני ממונות בשלשה''אנא חמי . אין מעמידין פרנסין פחות משלשה. בא בר זבדא' חלבו בשם ר' ר

  . ל שכןדיני נפשות לא כ. >א,סנהדרין א. משנה<

  . ויהיו עשרים ושלשה

  .  עד דהוא מצמית לון הוא מסכן

  10 

  . אין מעמידין שני אחים פרנסין. יוחנן' יוסי בשם ר' ר

דבר עבירה אלא שאין מעמידין ' לא נמצא לאיש פל. קומיהון' עאל ואמ. יוסי עבר חד מן תרין אחין' ר

  .  שני אחים פרנסין

'' בן בבי על הפקיע''. קומיהון' עאל ואמ. בעא מוקמה לון פרנסין ולא קבלין עליהון. יוסי עאל לכפרה' ר

אתם שאתם . ומה אם זה שנתמנה על הפתילה זכה להימנות עם גדולי הדור. >א,שקלים ה. משנה< 15 

  .  מתמנין על חיי נפשות לא כל שכן

בי . "שכל שררה שניתנה מתורה ניתנה' לומ. תאחגיי כד הוה מקים פרנסין הוה מטעין לון אורי' ר

  ". בי שרים ישורו" "מלכים ימלוכו

  .  חייא בר בא מקים ארכונין' ר

 20  . חד זמן נחית לבייתיה. ליעזר הוה פרנס' ר

  . מאי עבדיתון. לון' אמ

  . אתא חד סיעא ואכלון ושתון וצלון עלך. ליה' אמ

  . ליכא אגר טב. לון' אמ

  . מאי עבדיתון. לון' נחת זמן תיניין אמ

 25  . אתא חד סיעא חורי ואכלון ושתון ואקלונך. אמרו ליה

  .  כדון איכא אגר טב. לון' אמ

  . עקיבה בעון ממניתיה פרנס' ר

  .  על מנת מתקל על מנת מבזייה. שמעון קליה דיימר. הלכון בתריה. נמלך גו בייתיה. לון' אמ
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   ה"ה/ א טור טו דף ה פרק בתרא בבא מסכת ירושלמי תלמוד

 30 מוזהרין דין בית אין בצידה שכרה שמתן מצוה כל חכמים אמרו מיכן צדק אבני צדק מאזני כתיב

   עליה

   הכן ותימר כך על אנגרמוס לך מנה לך יהיה

  עליה נענשין דין בית אין בצידה שכרה שמתן מצוה כל מתניתא כיני חייה בר בון רבי אמר

 ת בעלי התוספות סימן א "שו

וקפץ , ש"ש הבאים לשוק טרויי"על דבר אחינו בני רימ.+ ר שמואל טוב עלם"ר יוסף ב"ה' תשו+ 35 

ש מסרו עליהם נפשם ופסקו עליהם כדי פדיונם "וגומלי חסדים שבטרויי, עליהם צר ואויב וירוצצום

ש ועל אחיהם בסביב "והמותר הטילו עליהם קהל טרויי. והחבושים נתנו רובם. 'בשלשים ליטר

והממאן אסרוהו הוא וכל , וגזרו לתת מכל ליטרא דינר. ט"נפשות שבקרלונ' ץ ושבאלצורא וב"משינ

. והוסיפו וגזרו שלא יהא אדם רשאי להתיר. דינרים לקנס' וקבעו עליו ל. זרעו מלבא בקהל ופתו ויינו

שנתנו אמתלא לדבריהם מחמת צרות , ץ עמדו והתירו לעצמן הגזירה"ובבא הספר הזה לקהל שינ 40 

ולא מהם בכל , ואמרו שאין להם לקבל גזירתם שאינם מבני עירם. ולות שסבבום ונתדלדלו מאדגד

ועל כל . ש מצאם כפופים בצרה כבידה שאירע להם על נתיצת תועבה שבמקומן"ושליח טרויי. צרותם

ואם קהל , ש שגזרו כן"וששאלת אם עשו כדין קהל טרויי. זה נשתתפו עמהם ושלחו להם נדבת לבם

 . יש לחוש או לא ץ"שינ

ק "מ+שאין גזירה חלה כי האי גוונה שהרי מנודה לעיר אחרת אין מנודה לעירו , כך הראונו מן שמיא 45 

ואילו כיון . ש הקהילה"וכ, ומאחר שבעיר זאת אין כח בידם לנדות אדם שבעיר אחרת+ א"ז ע"ט

ונקטום , מצוץ דמםוגזרו עוד ל, ש ראו דלותם וצרותם שפגעם"והמבינים שבטרויי, שניכר אונסם

והלא אין גוזרים גזירה . איך ישמעוה ואיך יקבלוה+ א"א ע"שבועות מ+בכובסם עד דלישקלו גלימם 

' הוריות ג; א"ו ע"ז ל"ע; ב"ע' ב ס"ב; א"ט ע"ק ע"ב+כ רוב הציבור יכולים לעמוד בה "על הציבור אא

ו שניהם וימותו ואל יראה ד מוטב שישת"ואם סבירו להו כמ. ושדי לא מצאנוה סגיא כח' שנ+ ב"ע 50 

עקיבא ולימד וחי אחיך ' אלא כמשנה אחרונה דקתני עד שבא ר, לא עבדינן כוותיה, אחד מיתת חבירו

 . ואילו באותו פרק חייהם תלויים נגדם. חייך קודמים לחיי חבירך+ ו"ל, ה"ויקרא כ+עמך 

, ישעיה+' תר מן העושה שנגדול המעשה יו+ אלעזר' ר: ושם, א"ע' ב ט"ב+ר אלעא "ואי משום הא דא

ואמר להו רבא לבני מחוזא עושין אהדדי כי היכי דליהוי לכו , והיה מעשה הצדקה שלום+ ז"י, ב"ל

שדברים של נשואי פנים עישויי . לאו בגזירה אלא בדברים כיבושים+ א"ע' ב ט"ב+שלמא דמלכותא  55 

לא משום רוב חכמה ולא משום רוב  ,ולא מצינן שעיר אחת יכולין להטיל ממון על בני עיר אחרת. נינהו

בגלל , כי יברכך+ 'י, ו"דברים ט+פ שזו מצוה רבה דכתיב בה "שאע, ואפילו למצוה. ממון או מניין

ד של מטה "כל מצוה שמתן שכרה בצדה אין ב+ ב"י ע"חולין ק+הא שנינו , אלהיך' הדבר הזה יברכך ה
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מאת כל איש אשר ידבנו לבו ' שנ, וצאהואין דבר תלוי אלא בנדבת הלב ובדבר ה. מוזהרין עליה

ופוסקין , שאפילו בני עיר אחת שמתקבצים לעיר אחרת לכינופיא דכלה או דתעניתא+ 'ב, ה"שמות כ+ 60 

ז "מגילה כ+דתניא , אלא נוטלין ומביאין אותו עמהן לעניי עירן, אין בהן כח לכובשה, עליהן צדקה

 . 'בני העיר שהלכו לעיר אחרת כו+ א"ע

חוץ מרידוי עבירות ובאין , ואפילו מרובין וגדולין, א אין לאילו כפייה על אילו כל עיקרכללא דמלת

מלמד , איש בעון אחיו, וכשלו איש באחיו+ ז"כ, ו"ויקרא כ+דכתיב , מחמת טענה שנתפשים תחתיהן

ד מכין "אלעזר בן יעקב אומר שמעתי שב' ר+ ב"ע' יבמות צ+וכן תניא . שכל ישראל ערבין זה בזה 65 

וכל כהאי גוונא . אלא כדי לעשות סייג לתורה, ולא לעבור על דברי תורה, מן התורה] שלא[ונשין וע

, אבל לאפקועי ממון מבני אדם+ א"ע' שקלים ג; ב"ו ע"גיטין ל; ב"ט ע"יבמות פ+ד הפקר "הפקר ב

דהא . לדנשיא הוה לא הוה ביה כח לאפקועי כל] רבי) ['ר(דהא . אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו

חלק מזבח מי , חלקינו נתיר' אמר להן ר. בקשו להתיר נתינים' בימי ר+ ב"ט ע"יבמות ע+אמרינן 

' ויתנם יהושע לחוטבי עצים ולשואבי מים למזבח ה+ ז"כ', יהושע ט+ונתינים דבר ממון דכתיב . יתיר 70 

, ש לא חיילא"יילכן גזירת טרו. עתה חלק כהנים דלא הוה שייך בהו מזבח לא הוה ליה רשות. ולעמו

  .ולא הוצרך היתר

   ב עמוד מט דף כתובות מסכת א"הריטב חידושי

 בצדה שכרה שמתן עשה מצות דהוי גב על ואף, צדקה מדין פירוש. ליה כייפינן דאמיד היכא אבל

 75 בשאר הוא התם, עליה מוזהרין ד"ב אין בצדה שכרה שמתן עשה מצות דכל) 'ב י"ק חולין( לן וקיימא

 רחמנא וכדכתב עניים של מחסורם מפני כייפינן צדקה לענין אבל, בזה וכיוצא ואם אב כבוד כגון מצות

 הדין והוא בפיו שהוציא בצדקה רחמנא גלי, כתיב נודר גבי דההוא ג"ואע, שיעשוך ד"לב אזהרה ועשית

 דכתיב כן גם תעשה לא בה דכתיב צדקה דשאני תירצו ובתוספות. עניים של מחסורם משום צדקה לכל

  .'וגו לבבך את תאמץ לא

 80  ] ב עמוד יז דף[' וה' ד שנגח שור - ד פרק קמא בבא מסכת המאור בעל

 אלא אמרו לא ש"בע' אפי הקופה על שממשכנין התם' דאמרי דמאי ל"ז גאון האי רבינו מדברי שמעינן

] ב עמוד יח דף[ תמחוי קופה לעשות העיר בני רשאין התם כדקתני ותקנתם העיר בני תנאי שהוא בדבר

' ת מיניה ואפיק אמי בר נתן לרב רבא אכפייה' דאמרי מאי וכן קצתן על ולהסיע עד' וכו קופה ותמחוי

 רוצה אמר בדלא כרחו בעל ממנו ליטול אבל אני רוצה שאמר עד וכפאו שעשהו הוא עשוי לצדקה זוזי

 85 לית ד"לב אבל בעון דקאי הוא מיקם ביה למיהדר כדאתי נודר אם' דאפי כן לעשות ד"לב לו אין אני

  .ל"ז גאון האי רבינו כדברי מדעם ולא ביה למיעבד ליה
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  יא הלכה יא פרק נחלות הלכות ם"רמב

  .ראוי היה אם צדקה עליו פוסקין דין בית שנתחרש או שנשתטה ומי

   יא הלכה יא פרק נחלות הלכות משנה כסף

 90 רבינו דברי על כתב שנתפתתה נערה' בפ ן"הר. 'וכו צדקה עליו פוסקין דין בית נתחרש או שנשתטה ומי

 גבי עוקבא מר דאמר אחר דדבר אפשר קאי דאברייתא נהי תכשיט דאמר חסדא דלרב למה ידעתי ולא

 משום רבינו שטעם לומר ואפשר. ל"עכ מנין צדקה אבל שמענו ותכשיט ליה מפרש נמי הכי נשתטה

 ממנו לעשות משועבד אדם של ממונו כי וגם מממוניה צדקה למעבד ליה ניחא אדם כל דמסתמא

 טעמא והיינו שהוא מקום בכל צדקה עושה שהוא מפני צדקה פוסקין אין ה"למ וכשהלך צדקה

 95 אחר בדבר איפליגו ולא הים למדינת שהלך מי דגבי אחר דבר בפירוש יוסף ורב חסדא רב דאיפליגו

  :שנשתטה מי דגבי

 


