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  תוספות מסכת תענית דף ט עמוד א)  1

אין לי אלא תבואת זרעך , הכי איתא בספרי עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה, עשר תעשר
  ל את כל"רבית ופרקמטיא וכל שאר רווחים מנין ת ,שחייב במעשר

  

  תלמוד בבלי כתובות דף נ עמוד א)  2

תניא נמי הכי המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך .  המבזבז אל יבזבז יותר מחומשבאושא התקינו לעא יר א"א
  רנו לךאמר רב נחמן ואיתימא רב אחא בר יעקב מאי קרא וכל אשר תתן לי עשר אעש...לבריות

  

  י שם"רש)  3

  לעניים, המבזבז

  

  ירושלמי פאה פרק א הלכה א)  4

  באושא נמנו שיהא אדם מפריש חומש מנכסיו למצוה

  

  ם הלכות מתנות עניים פרק ז הלכה ה"רמב)  5

ואחד , נכסיו מצוה מן המובחר יתוכמה עד חמיש, נותן לו כפי השגת ידו, בא עני ושאל די מחסורו ואין יד הנותן משגת
  מעשרה בנכסיו בינוני

  

  מדרש תנחומא פרשת ראה)  6

  לעמלי תורה המעשר' רמז למפרשי ימים שיפרישו א, עשר בשביל שלא תתחסר, עשר בשביל שתתעשר, עשר תעשר

  

  שולחן ערוך יורה דעה סימן רנג סעיף א)  7

  לא יטול צדקה...זוז' ואם יש לו ר, ד סעודות לא יטול מהקופה"ימזון , מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מהתמחוי

  

  פרשת ראה פרק טו פסוק ז)  8

אלקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך ' כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ד
  מאחיך האביון

  

  י בבא מציעא דף עא עמוד א"רש)  9

  דהנך הוו עמך טפי, אחרת עניי עירך קודמין לעניי עיר



  שולחן ערוך יורה דעה סימן רנז סעיף ט)  10

  לא יתן אדם כל צדקותיו לעני אחד בלבד

  

  תלמוד בבלי גיטין דף סא עמוד א)  11

  ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלום"מפרנסין עניי עכו

  

  ם הלכות מלכים פרק י הלכה יב"רמב)  12

יהם ולקבור מתיהם עם מתי ישראל ולפרנס עייהם בכל עניי ישראל מפני דרכי הגוים צוו חכמים לבקר חול' שאפי...
  ונאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, לכל ורחמיו על כל מעשיו' הרי נאמר טוב ד, שלום

  

  י פרשת עקב פרק יא פסוק כב"רש)  13

  חסדים תגמולהוא גומל חסדים ואתה , הוא רחום ואתה תהא רחום, ללכת בכל דרכיו

  

  מתנות עניים פרק ז הלכה ב' ם הל"רמב)  41

דכתיב לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את  א תעשהכל הרואה עני מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה עובר בל
  ידך

  

  א יורה דעה סימן רמט סעיף ד"רמ)  51

  אל ישוב דך נכלםואסור להחזיר העני השואל ריקם אפילו אין נותן לו רק גרוגרת אחת שנאמר 
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