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וגֹו'.ונתּתיונתּתיונתּתיונתּתי ּבעּתם גׁשמיכם §¨©¦¦§¥¤§¦¨§
ּכחֹו יּתן ואחד אחד Ÿ¥¦¨¤§¨¤ּ̈כל
תּקּון אֹותֹו הם? מי ¦¥¦¤¥£עליכם.
הּׁשם אֹותֹו ׁשל ¥©¤¤¦£¤ׁשעׂשיתם

ּכתּוב זה ּכמֹו (בראשיתהּקדֹוׁש, ©¨§¤¨
לעׂשֹותיח) ה' ּדרךְ  £©¤¤§¨§וׁשמרּו

ּכיון וכי ּומׁשּפט. ¨¥¦§¨§¦¨¨§צדקה
לּמה ה', ּדרךְ  וׁשמרּו ¨¨¤¤§¨§¨¤ׁשּכתּוב
אּלא ּומׁשּפט? צדקה ¨¤¨§¦¨¨§£©לעׂשֹות
הּתֹורה, ּדרכי ׁשּׁשֹומר ¨©¥§©¥¤¦מי
צדקה עֹוׂשה הּוא ¨¨§¤¨§¦ּכביכֹול
צדקה ּזה ּומה ¨¨§¤©¨§¦ּומׁשּפט.
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש זה ¨¨©¤¨§¦ּומׁשּפט?
ואמר, ׁשמעֹון רּבי ּבכה ©¨§§¦¦©¨¨הּוא.
ׁשּלא אדם לבני להם Ÿ¤¨¨¥§¦¤¨אֹוי
ּבכבֹוד מׁשּגיחים ולא §¦¦¦§©Ÿ§¦§יֹודעים
הּׁשם עֹוׂשה מי ¥©¤¦¨¦רּבֹונם.
אֹומר, הוה יֹום? ּבכל ¥¥¡¨§¨©הּקדֹוׁש

לענּיים. צדקה ׁשּנֹותן ¦¦£¨¨¨§¥¤¦מי

ּכךְ ּבאּבאּבאּבא ּפרׁשּוה הרי ראה, Ÿ§¥£¥¥§¨¨
וכל ּבּדין, אחּוז ׁשהעני ¨§¦©¨¦¨¤¤הּוא,
הּמקֹום ּבדין, הּוא ¨©¦§¨£©מאכלֹו
ׁשּנאמר ּכמֹו צדק, ©¡¤¤§¤¤¨§¦¤ׁשּנקרא

קב) כי(תהלים לעני ¦¦¨§¨¦§ּתפּלה
ׁשל תפּלה זֹו ּתפּלה, ¤¨¦§¨¦§Ÿ£©יעטף.
זה צדקה ּכי ּכראּוי. ׁשלם קדֹוׁש ׁשם למעלה עֹוׂשה הּוא לעני, צדקה ׁשּנֹותן ּומי ּובארנּו. ¤¨¨§¦¨¨¥¨¨¥¨§©§¤¦¨¤¨¨§¥¤¦§©¥̈יד,
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נֹותן ּוצדקה החּיים, ¥¨¨§¦©©¥עץ
אז לצדק, ּוכׁשּנֹותן ¨¤¤§¥¤§¤¤§לצדק.
והּׁשם זה, עם זה ¥©§¤¦¤¥©§¦מתחּבר

ׁשלם. נמצא ¥¨¨§¦¨©הּקדֹוׁש

ההתעֹוררּותמימימימי זֹו ׁשעֹוׂשה ¦¤¤©¦§§
זֹו)( התעֹוררּות ׁשּלמּטה,ׁשעֹוׂשה ¤¤¦§§¤§©¨

הּׁשם את עׂשה ּכאּלּו ¥©¤¨¨¦§©©§ּבוּדאי
ּכמֹו ּבׁשלמּות. §¥§¦¨©הּקדֹוׁש
ּכךְ  למּטה, עֹוׂשה ¨¨©§¤¤ׁשהּוא
זה ועל למעלה. ¤©§¨§©§¥§¦מתעֹורר

קו)(ּכתּוב, ׁשמרישם אׁשרי ¨©§¥Ÿ§¥
בכל צדקה עׂשה ¨§¨¨§¥Ÿ¨§¦מׁשּפט
זה - צדקה עׂשה ¤¨¨§¥Ÿ¥עת.
ּכביכֹול הּוא, ּברּוךְ  ¨§¦¨¨©הּקדֹוׁש

אֹותֹו. עֹוׂשה ¤הּוא

נתּבארּבאּבאּבאּבא הרי העני ראה, Ÿ§¥¤¨¦£¥¦§¨¥
ּכי הּטעם? מה מקֹומֹו. ¦©©©¨§¦מיהּו
ּכלּום מּׁשּלֹו לֹו אין §¤¦¥¦¨¤העני
לֹו, ּׁשּנֹותנים מה ¦§¤©¨¤אּלא
מּׁשּלּה אֹור לּה אין ¨¤¦¨¥¨¨§©§והּלבנה
לּה. נֹותן ּׁשהּׁשמׁש מה ¨¥¤¤©¤©¨¤אּלא

חׁשּובּבאּבאּבאּבא עני לּמה ראה, Ÿ§¥¨¨¨¦¨
אֹותֹו ּכי הּטעם? מה ¦©©©¨¥§ּכמת?
ּבמקֹום ׁשהרי לֹו, ּגֹורם §¦¥£¤¥̈מקֹום
נקרא ולכן מצּוי, הּוא ¨§¦¥¨§¨¤¨©הּמות
הּוא עליו ׁשחס אֹותֹו ¨¨¨¤¥מת.
החּיים עץ צדקה, לֹו ¦©©¥¨¨§¥נֹותן
ׁשּנאמר ּכמֹו עליו, ©¡¤¤§¨¨¤ׁשֹורה

י) מּמות.(משלי ּתּציל ¤¨¦¦©¨¨§ּוצדקה
לעׂשֹות הּזֹוכה ׁשל חלקֹו אׁשרי מּמׁש. למעלה עֹוׂשה הּוא ּגם ּכךְ  למּטה, אדם ׁשעֹוׂשה £©¤©¤§¤¥§©¨©¨§©§¤©¨¨©§¨¨¤¤§ּוכמֹו

הּכל. על עֹולה הּצדקה ּכךְ  מּׁשּום למעלה, קדֹוׁש Ÿ©©¨¨¨§©¨¦¨§©§¨¥ׁשם
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