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מן התלמוד

ׁש ָלֵתת ְסכּום ְמסּוָּים ִלְצָדָקה, ֲאָבל הּוא  ָעִמים ַרּבֹות ָאָדם ְמַבּקֵ ּפְ
ה ִנְזָקִקים, ְלִמי ֲאִני ָצִריְך ָלֵתת ֶאת  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ב ְלַעְצמֹו: ֵיׁש ּכָ חֹוׁשֵ

י? ּלִ ָדָקה ׁשֶ ַהּצְ
ָידֹו ְסכּום  ֵּיׁש ּבְ ַהְלָוָאה; ָאָדם ׁשֶ ם ּבְ ֵאָלה זֹו ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַקֶּיֶמת ּגַ ׁשְ

ֶסף ְוהּוא רֹוֶצה ְלַקֵּים ִמְצָוה ּוְלַהְלוֹותֹו, ְלִמי ַיְלֶוה קֹוֶדם? ּכֶ
הּו  רֹאׁש ְוִראׁשֹוָנה ִאם ֵיׁש ִמיׁשֶ י ּבָ ְלמּוד לֹוְמִדים ּכִ ּתַ ַדף ֶזה ּבַ ּבְ
ה. ִאם  ִחיּלָ ְזָקק ִלְצָדָקה אֹו ַהְלָוָאה, ָעָליו ִלְדאֹוג לֹו ּתְ ּנִ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ִמׁשְ ּבְ
ים ָלֵתת אֹו ְלַהְלוֹות  ְחּתֹו ִאיׁש ֵאינֹו ָזקּוק ְלֶכֶסף, ֵיׁש ְלַהְקּדִ ּפַ ִמׁשְ ּבְ
ִעיר  ִרים ּבְ י ֵהם קֹוְדִמים ַלֲעִנִּיים ַהּגָ ר, ּכִ ּה הּוא ּגָ ּבָ ַלֲעִנֵּיי ָהִעיר ׁשֶ

ַאֶחֶרת. ֲהָלָכה זֹו ִנְקֵראת: "ֲעִנֵּיי ִעיְרָך קֹוְדִמים"

רבי שמעון בר אבא היה חכם גדול, אך עני מרוד. לעתים לא היה 
לא אפילו לחם לאכול, אבל הוא סירב לקבל צדקה. חשבו החכמים 
כיצד אפשר להעביר כסף לרבי שמעון בלי שיסרב לכך. פעם אחת 
הלך רבי אלעזר ברחוב, והבחין ברבי שמעון מהלך אחריו כשראשו 
מורכן. הוציא רבי אלעזר דינר זהב מכיסו ושמט אותו על המדרכה, 
כדי שימצא אותו רבי שמעון. כעבור כמה רגעים שמע את רבי שמעון 
בידו,  רבי שמעון לרבי אלעזר כשהדינר  ניגש  ורץ אחריו.  לו  קורא 
ואמר: בוודאי הדינר הזה נפל ממך, כי רק אותך ראיתי הולך פה ברחוב. 
השיב לו רבי אלעזר: מי אמר שהדינר הוא שלי? ייתכן שנפל מאדם 
אחר שהלך ברחוב, ולפי ההלכה כשמוצאים כסף שאין בו סימנים, 
הרי הוא שייך למי שמצא אותו, כי בעליו בוודאי כבר התייאשו ממנו. 
שמע זאת רבי שמעון והתרצה להשאיר אצלו את הדינר; ורבי אלעזר 

שמח על כך שהצליח לתת צדקה לחברו העני מבלי לביישו.
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דמות / השלימו מילים טובות במקומות החסרים:
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הרב יוסף שאול אלישר ז"ל )תרכ"ו-תש"ח, 1867-1948(  
בירושלים  נולד  הוא  ירושלמי.  עסקים  ואיש  ציבור  איש  היה 
ולמד שם בישיבות, בין היתר בישיבה של סבו, הרב יעקב שאול 
בין  היה   )1907( תרס"ז  בשנת  לציון.  הראשון  שהיה  אלישר, 
מייסדי שכונת זיכרון משה, בשנת תרס"ט )1908( נבחר לעירייה, 
)1912( התמנה לחבר ההנהלה בקופת היתומים,  ובשנת תרע"ב 
והשתתף בוועדות שונות. במהלך מלחמת העולם הראשונה היה 
הברית.  מארצות  שנשלח  לנזקקים  הסיוע  לחלוקת  בוועד  חבר 

העדה  בוועד  כחבר  כיהן  אלישר  הרב 
מקימי  בין  והיה  בירושלים,  הספרדית 
הספרדי  והזקנות  הזקנים  מושב  בית 
בירושלים. הוא פעל למען עניי ירושלים 
וחיזוק מוסדותיה והקדשותיה של העדה 
צרפת  עם  מסחר  קשרי  יצר  הספרדית, 
ואוסטריה והיה אחראי על חלוקת חיטים 
כן,  ולחם לתושבים בזמן המלחמה. כמו 
שימש כחבר מנהל בבית החולים משגב 

לדך ובית חינוך עיוורים.
הרב יוסף שאול אלישר
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הוא – חלק מהרגל, היא – שפע טובה: . 3

הוא – צבע האדמה, היא – מקיפה את ירושלים: . 4
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