
ֵּבין ָהעֹופֹות ַהֻּמְזָּכִרים ְּבָפָרָׁשֵתנּו ַּכֲאסּורֹות ַּבֲאִכיָלה, ִנְמֵצאת ַּגם ַהֲחִסיָדה, ָעֶליָה ָאְמרּו ֲחַז"ל: "ָאַמר 
ַרב ְיהּוָדה, ֲחִסיָדה זֹו ַּדָּיה ְלָבָנה. ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמּה ֲחִסיָדה? ֶׁשעֹוָׂשה ֶחֶסד ִעם ַחְברֹוֶתיָה". ֵראִׁשית, 
עֹוָלה ְּתִמיָהה ֵמַהֶּנֱאַמר ַּבְּירּוַׁשְלִמי, ֶׁשָהַעְכָּבִרים ִנְקָרִאים ְרָׁשִעים ִמְּפֵני ֶׁשַאַחר ֶׁשאֹוְכִלים ּוְמַכְרְסִמים 
ֶאת ְמזֹוָנם ֵאֶצל ְּבֵני ָאָדם, ֵהם ַמְזִמיִנים ֶאת ַחְבֵריֶהם ֶלֱאכֹל ַיַחד ִעָּמם. ּוַמּדּוַע ֵאפֹוא ׁשֹוָנה ַהֲחִסיָדה 
ְוִאּלּו  ֲחִסיָדה,  ְוִנְקֵראת  ִּבְמזֹוָנּה  אֹוָתן  ּוְמַׁשֶּתֶפת  ַחְברֹוֶתיָה  ִעם  ֶחֶסד  עֹוָׂשה  ֶׁשִהיא  ָהַעְכָּבִרים,  ִמן 
ְלֵבין ַהֲחִסיָדה.  ֵּבין ָהַעְכָּבִרים  ְוַעל־ָּכְך ְּכָבר ֵהִׁשיבּו ּוָמְצאּו ֶהְבֵּדל ָּגדֹול  ִנְקָרִאים ְרָׁשִעים?  ָהַעְכָּבִרים 
ַהְּבִרּיֹות, ְועֹוִׂשים ֶחֶסד ִעם ַחְבֵריֶהם ַעל  ָהִראׁשֹוִנים ֵהם ְרָׁשִעים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ּגֹוְזִלים ְוחֹוְמִסים ֶאת 
ֶחְׁשּבֹון ַהּזּוַלת. ִמי ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ְועֹוֶׂשה זֹאת ְּבָממֹון ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו, ֵאינֹו ָחִסיד ָהעֹוֶׂשה ֶחֶסד, 
ֶאָּלא ַּגְזָלן ְוָרָׁשע. ַהֲחִסיָדה ֶׁשעֹוָׂשה ֶחֶסד ִעם ַחְברֹוֶתיָה ֵמַהֵחֶלק ֶׁשָּלּה, ְוֹלא נֹוֶטֶלת ִמן ַהָּגֵזל, ָּדָבר ֶזה 
ֶנְחָׁשב ַמֲעֶׂשה ֶחֶסד ֶׁשל ַמָּמׁש. ְוֶהְבֵּדל נֹוָסף ֵיׁש ֵּבין ָהַעְכָּבִרים ַלֲחִסיָדה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהַעְכָּבר מֹוֵצא ְּדַבר 
ָמזֹון הּוא  ֶיׁש לֹו ֶׁשַפע  ַּכֲאֶׁשר  ְוַרק  ֲחֵבָריו,  ַמְזִמין ֶאת  ֵאינֹו  ְמֻצְמָצם,  ְורֹוֶאה ֶׁשַהָּמזֹון  ְלַעְצמֹו  ַמֲאָכל 

ַמְזִמיָנם. אּוָלם ַהֲחִסיָדה עֹוָׂשה ֶחֶסד ִעם ַחְברֹוֶתיָה ַּגם ְּכֶׁשֵאין ָלּה ֶאָּלא ְמַעט. 

ִהַּסְקנּו ֵאפֹוא ֶׁשַהֲחִסיָדה ִהיא ַּבֲעַלת ֶחֶסד ֶׁשל ַמָּמׁש, ְוִאם ָּכְך עֹוָלה ְּתִמיָהה ֲחָדָׁשה. ִאם ִהיא עֹוָׂשה 
ֶחֶסד ִעם ַחְברֹוֶתיָה, ַמּדּוַע ֵאפֹוא ֶנְחֶׁשֶבת ַהֲחִסיָדה ְלעֹוף ָטֵמא? ַוֲהֵרי ִהיא ּגֹוֶמֶלת ֲחָסִדים ּוְבִדין הּוא 
ֶׁשְּתֵהא ְּכֵׁשָרה ַלֲאִכיָלה? ֻקְׁשָיה זֹו ִהְקָׁשה ַהִחּדּוֵׁשי ָהִרי"מ ִמּגּור ּומּוֵבאת ַּגם ִּבְסָפִרים ַרִּבים, ּוְתׁשּוָבתֹו 
ֲחִריָפה ְוקֹוַלַעת: ַהֲחִסיָדה ְטֵמָאה ַוֲאסּוָרה ַּבֲאִכיָלה ִמְּפֵני ֶׁשִהיא עֹוָׂשה ֶחֶסד ַרק ִעם ַחְברֹוֶתיָה, ְוֹלא 
ִעם ָהֲאֵחרֹות ֶׁשֵאיָנן ִמְּבֵני ְּבִריָתּה. ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֶחֶסד ַרק ִעם ְיִדיָדיו ּוַמָּכָריו ּוִמְתַעֵּלם ִמן ַהּזּוַלת, ָטֵמא־

ָטֵמא ִיְקָרא לֹו. 

נֹוְסָדה  ִּבְזַמּנֹו  ִּכי  ְירּוָׁשָלִים",  "ְּבטּוב  ְּבִסְפרֹו  ַיְדֶלר,  ֶּבן־ִצּיֹון  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע,  ַהְירּוַׁשְלִמי  ַהַּמִּגיד  ְמַסֵּפר 
ְוַיֲעזֹר  ְיַסֵּיַע  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְּדַהְינּו  ֲהָדִדית,  ֶעְזָרה  ָהְיָתה  ִיּסּוָדה  ֶׁשַּמְּטַרת  ֲחָׁשִאית,  ֶחְבָרה  ִּבירּוָׁשַלִים 
ַלֲחֵבָריו ֶׁשָּבִאְרּגּון. ַּכּוָָנתֹו ַּכִּנְרֶאה ַל"ֲאֻגַּדת ַאֲחָוה" ֶׁשּנֹוְסָדה ִּבירּוָׁשַלִים ִּבְׁשַנת תרנ"ה, ְוִהיא ָׁשְמָרה ַעל 
ם 'ַאִחים', ִהְתַמְּסרּו ֶזה ָלֶזה ְּבֶעְזָרה ֲהָדִדית ּוְבִסּיּוַע  ֲחָׁשִאּיּות ְוסֹוִדּיּות ֻמְחֶלֶטת. ַהֲחֵבִרים ֶׁשֻּכּנּו ַּבּׁשֵ
ַמע ַרִּבי  ִּבְתחּוִמים ׁשֹוִנים, ְוָהֲאֻגָּדה ָהְלָכה ְוָגְדָלה ִמּיֹום ְליֹום ַלְמרֹות ֱהיֹוָתּה ִאְרּגּון ֲחָׁשִאי ְוִנְסָּתר. ְּכֶׁשּׁשָ
ֶּבן־ִצּיֹון ַעל ַהֶחְבָרה ַהֲחָדָׁשה, ִהְתַלֵּבט ְּבַדְעּתֹו ִאם ְלִהְצָטֵרף ֶאל ׁשּורֹוֶתיָה ִּבְהיֹותֹו ָאָדם ֶׁשָּכל ַמהּותֹו 
ֲעִׂשַּיית ֶחֶסד ּוְצָדָקה, ּוְכֵדי ִלּטֹל ֵעָצה ִמן ַהְּזֵקִנים, ִנְכַנס ֶאל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֵלְיּב ִּדיְסִקין ִמְּבִריְסק, ֶׁשָעָלה 
ַמע ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֵלְיּב ֶאת ְׁשֵאָלתֹו,  ִלירּוָׁשַלִים ִּבְׁשַנת תרל"ח ְוָהָיה ֵמָראֵׁשי ַהִּיּשּׁוב ַהְיהּוִדי ָּבּה. ְּכֶׁשּׁשָ
ִּבֵּקׁש ְּתִחָּלה ִלְׁשמַֹע ֶאת ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶּבן־ִצּיֹון ָּבִעְנָין, ְוהּוא ַנֲעָנה ְוָאַמר: "ְלַדְעִּתי ָּדָבר ִחּיּוִבי ְוָחׁשּוב 
הּוא, ֶׁשֲהֵרי ְיסֹוד ַהֶחְבָרה הּוא ִמְצַות 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך'". ֹלא ִהְסִּכים ִעּמֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֵלְיּב, ְוָאַמר 
ְּבֶנֱחָרצּות: "ִעְנָין ֶזה ֵאינֹו ִּבְכַלל 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך', ֶאָּלא ִּבְכַלל 'ְוָאַהְבָּת ְלַעְצְמָך'. ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה אֹוָתנּו 
ִנְמֶנה ַעל ֲחבּוָרתֹו, ְוֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְּבִמי  ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאינֹו  ֶלֱאהֹב ָּכל ֶאָחד 
ֶׁשֵהַרע ְוֵהִציק לֹו ָצִריְך ְלָהִסיר ַהִּטיָנה ִמִּלּבֹו ְוָלֶלֶכת ְלֵהיִטיב ִעּמֹו. ְוִאּלּו ֶחְבָרה זֹו ְמֻבֶּסֶסת ַעל ַהְיסֹוד 
ֶׁשל 'ְׁשמֹר ִלי ְוֶאְׁשמֹר ְלָך'". ִקֵּבל ַרִּבי ֶּבן־ִצּיֹון ֶאת ַהָּדָבר ּוָפָנה ָלֵצאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֵלְיּב ָּפַסק ֶאת ְּפסּוקֹו 

ְוָאַמר: "ָחִליָלה ְלָך ִמְּלִהָּכֵנס ְלֶחְבָרה זֹו, ֶׁשִהיא ֶנֶגד ַהּתֹוָרה".

ֲעִׂשַּיית ֶחֶסד ֵאיָנּה ַמָּטָרה ִּבְׁשִביל ְלַקֵּבל ֶחֶסד ַּבֲחָזָרה. ֶחֶסד ֲאִמִּתי ִנְבָחן ַּבְּנכֹונּות ָלֵתת ְוִלְגמֹל טֹוָבה, 
ִמְׁשָּפט  ִאם־ֲעׂשֹות  ִּכי  ִמְּמָך,  ּדֹוֵרׁש  "ָמה־ה'  ֶׁשל  ָהֱאֹלִקי  ַהִּצּוּוי  ִּבְגַלל  ַרק  ֶאָּלא  ִלְגמּול,  ְלַצּפֹות  ְּבִלי 

ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם־ֱאֹלֶהיָך".

בס"ד

ַקָּים,  ָהעֹוָלם  ֶׁשֲעֵליֶהם  ָהַעּמּוִדים  ֹלֶׁשת  ִמּׁשְ ֶאָחד 
ָלעֹוָלם.  ִקּיּום  ֵאין  ֶׁשִּבְלָעָדיו  ַהֶחֶסד  ַעּמּוד  הּוא 
ַהְּבִרּיֹות  ִעם  ֶחֶסד  ִלְגמֹל  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִנְצַטּוִינּו 
ַהְּצָדָקה,  ִמן  ִהיא  ּוְגדֹוָלה  ַהּזּוַלת,  ִעם  ּוְלֵהיִטיב 
ְוֵבין  ַלֲעִׁשיִרים  ֵּבין  ְּבָממֹון,  ְוַגם  ְּבגּוף  ַּגם  ִהיא  ֶׁשֵּכן 
ִמַּדת  ַחִּיים.  ֶׁשֵאיָנם  ְלִמי  ּוֵבין  ַלַחִּיים  ֵּבין  ַלֲעִנִּיים, 
ִנְצַטּוִינּו  ֶׁשָּבֶהן  ַהָּקָּב"ה,  ֶׁשל  ִמִּמּדֹוָתיו  ִהיא  ַהֶחֶסד 
ֶׁשל  ְּבִצּלֹו  ֵּכן חֹוֶסה  ְוָהעֹוֶׂשה  ָּבֶהן,  ּוְלִהָּדֵבק  ָלֶלֶכת 
ַחְסְּדָך  ֶׁשֶּנֱאַמר "ַמה־ָּיָקר  ְוָהָיה ָהעֹוָלם,  ֶׁשָאַמר  ִמי 
ֲחִׁשיבּוָתה  ֶיֱחָסיּון".  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאֹלִהים 
ֶׁשל ִמַּדת ַהֶחֶסד ֲעצּוָמה ְלֵאין ֲערְֹך, ַוֲחַז"ל ֶהֱאִריכּו 
ַרּבֹות ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ָהָאָדם ָהעֹוֵסק ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים 
ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה זֹאת ְלֵׁשם ְּגמּול ּוְתמּוָרה, ֶאָּלא ְלֵׁשם 
"ְוָאַהְבָּת  ְּבִמְצַות  ֶׁשִּנְצַטּוִינּו  ְּכִפי  ַעְצָמּה  ַהִּמְצָוה 
ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך", ַוֲאִפּלּו ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין. ְּגִמילּות 
ַהְכָנַסת  ְצָדָקה,  ַרּבֹות,  ִמְצֹות  ָּבּה  ּכֹוֶלֶלת  ֲחָסִדים 
ָּפִנים  ֶהָאַרת  ַּכָּלה,  ַהְכָנַסת  חֹוִלים,  ִּבּקּור  אֹוְרִחים, 
ְוָכל  ְוֶעְזָרה,  ִסּיּוַע  ְוַהְׁשָאָלה,  ַהְלָוָאה  ִמְצַות  ַלּזּוַלת, 

ְּפֻעַּלת ֶחֶסד ִעם ַהּזּוַלת. 
ְלִעִּתים, ַמְמִעיט ָהָאָדם ְּבֵעֶרְך ַעְצמֹו ּוְכֶׁשָּבא ִליֵדי 
אֹו  ַהְלָוָאה  ֻקַּפת  ְלַיֵּסד  ְּבֶאְפָׁשרּותֹו  ֶׁשֵאין  ַמְסָקָנה 
ִמִּמְצַות  ֵאפֹוא  הּוא  ָּפטּור  ִצּבּוִרי,  ְלַעְסָקן  ַלֲהפְֹך 
ְּגִמילּות ֲחָסִדים. ּוַמֲחָׁשָבה ֶׁשל ְׁשטּות ִהיא, ִּכי ֵאין 
ְלָך יֹום ְוָׁשָעה ְּבִלי ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשל ֲעִׂשַּיית ֶחֶסד, ְוָכל 
ָאָדם ֶׁשַחי ְּבֶחְבַרת ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים, ִנְתָקל ְלֹלא ֶהֶרף 
ְּבִמְקִרים ָּבֶהם הּוא ָיכֹול ְלהֹוִׁשיט ָיד ְוָכֵתף ּתֹוֶמֶכת. 
ְוֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ִלְראֹות ּוְלַהִּביט ַמה ָּיכֹול הּוא 
ּוְלַנֵּצל  ַהּזּוַלת,  ִעם  ֶחֶסד  ִלְגמֹל  ַעל־ְמָנת  ַלֲעׂשֹות 
ֶאת ַהּכֹחֹות ֶׁשָּנַתן ּבֹו ַהָּקָּב"ה ְלִהְתַחֵּסד ִעם ְּברּוָאיו 

ּוְלֵהיִטיב ִעָּמֶהם. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ִמיִני ׁשְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְּגִמילּות ֲחָסִדים  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"יֹום ֶׁשֵאיֶנִּני עֹוֶׂשה ּבֹו טֹוָבה ִליהּוִדי ַאֵחר, 

יֹום ֶזה ָּכֶזה ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ֶאְצִלי"

)רבי משה מקוברין(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ר'  ְּבֵׁשם  ְוטֹוב־ֵלב  ְיַׁשר־ֶּדֶרְך  ִאיׁש  ִהְתּגֹוֵרר  ּוְרחֹוָקה  ְקַטָּנה  ְּבִעיר 
ַחִּיים. רֹוֵדף ְצָדָקה ָהָיה ָהִאיׁש, ּוְבִלּבֹו ָהַרחּום ָהָיה ְמַסֵּיַע ְלָכל ֶאָחד 
ּוְגֻדָּלה  ִלְׁשֵני ֻׁשְלָחנֹות, ּתֹוָרה  ַחִּיים  ָזָכה ר'  ַלֲאָלִפים.  ְועֹוֶׂשה ֶחֶסד 
ּוְבֵני־ָבִנים  ָּבִנים  ְוָרָאה  ֶהֱעִמיד,  ְלִתְפֶאֶרת  ִמְׁשָּפָחה  ֶאָחד.  ְּבָמקֹום 
ַּגם  ַנַחת.  ָחְפָניו  ְמֹלא  ֵמֶהם  ָׁשַאב  ְוהּוא  ּוַבִּמְצֹות  ַּבּתֹוָרה  עֹוְסִקים 
ִמְסָחרֹו  ְׁשנֹות  ּוְבֶמֶׁשְך  ְוַהְצָלָחה,  ְּבָרָכה  ָרָאה  ַוֲעָמלֹו  ְּבִמְסָחרֹו 
ִהְצִליַח ִלְצּבֹר ַּתַחת ָידֹו ְרכּוׁש ָנֶאה, ִמֶּמּנּו ָהָיה ְמַחֵּלק ְצָדָקה ְלַאַחר 
ֶׁשָהָיה ַמְפִריׁש חֶֹמׁש ִמָּכל ֶרַוח ֶׁשּלֹו ּוְמַחְּלקֹו ַלֲעִנִּיים ּוְמעּוֵטי ְיכֶֹלת. 
ִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים, ָהָיה ר' ַחִּיים ָאהּוב ְמאֹד ַעל ָּכל ַמִּכיָריו ְוהּוא ָנָׂשא 
ֵחן ְוֶחֶסד ְּבֵעיֵני ָּכל רֹוָאיו, אּוָלם ִמָּכל ֲחֵבָריו ִויִדיָדיו ָהַרִּבים, ָהיּו לֹו 
ֹלֶׁשת ַהֲחֵבִרים  ְׁשֹלָׁשה ֲחֵבִרים ֻמְׁשָּבִעים ְוֶנֱאָמִנים. ָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁשּׁשְ
ָחׁשּו ְּכַלָּפיו ִרְגֵׁשי ְיִדידּות ֲאִמִּתית, אּוָלם ֶאְצלֹו ָהיּו ַהְּדָבִרים ׁשֹוִנים. 
ֶאת ֶהָחֵבר ָהִראׁשֹון, ָהָיה ר' ַחִּיים ְמַחֵּבב ְמאֹד ְוֵאָליו ָהָיה ָקׁשּור ְּבָכל 
ִניֵמי ַנְפׁשֹו ְוִנְׁשָמתֹו. ִעם ָחֵבר ֶזה ָּכַרת ר' ַחִּיים ְּבִרית ְיִדידּות ְלָכל 
ְיֵמי ַחָּייו, ְוָתִדיר ָהָיה אֹוֵמר ְּבִלּבֹו: "ָחֵבר ֶזה הּוא ָחֵבר ֶנֱאָמן ֶּבֱאֶמת, 
ְוִאם ֶאְהֶיה ַּפַעם ָנתּון ְּבָצָרה ָחִליָלה, אֹו ֶׁשֶאְצָטֵרְך ְלִסּיּוַע, ֵאין ָסֵפק 
ְּבִלִּבי ִּכי ָחֵבר ֶזה ַיֲעמֹד ִליִמיִני ְלָסְמֵכִני ְּבָכל ְמאֹודֹו". ַּגם ֶאת ֶהָחֵבר 
ִני ָאַהב ר' ַחִּיים, ַאְך ְּבִמָּדה ְּפחּוָתה ֵמֶאת ֶהָחֵבר ָהִראׁשֹון, ְוִאּלּו  ַהּׁשֵ
ְלֻעַּמת  ָּכבֹוד.  לֹו  ָרַחׁש  ְוֹלא  ְּכָלל  ַמֲחִׁשיב  ָהָיה  ֹלא  ִליִׁשי,  ַהּׁשְ ֶאת 
ִליִׁשי הּוא ֶזה ֶׁשָהָיה ָקׁשּור ְּביֹוֵתר ְלר' ַחִּיים,  זֹאת, ַּדְוָקא ֶהָחֵבר ַהּׁשְ

ָאר ַהֲחֵבִרים, ְוָנָהה ַאֲחָריו ְּבִסְתֵרי ִלּבֹו.  יֹוֵתר ִמּׁשְ

יֹום ֶאָחד, ִהְתַּדֵּפק ַהַּדּוָר ַעל ַּדְלּתֹו ֶׁשל ר' ַחִּיים ּוְבָידֹו ִמְכָּתב ִרְׁשִמי 
ַחִּיים  ר'  ֶׁשל  ְנִׁשיָמתֹו  ַהְּמלּוָכה.  ֵסֶמל  ֶאת  ָעָליו  ֶׁשָּנָׂשא  ּוְמֻהָּדר, 
ֶנֶעְתָקה ְלֶרַגע, ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ְּכתֶֹבת ַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך ִמְתנֹוֶסֶסת ַעל־

ַלף ֶאת ַהִּמְכָּתב ְוָקָרא ֶאת ַהָּכתּוב ּבֹו, ִהְלִּבינּו  ַּגֵּבי ַהַּמֲעָטָפה, ּוְכֶׁשּׁשָ
ָּפָניו ְוָכל ֻּכּלֹו ֶנֱאַחז ַּפַחד ְוֵאיָמה ְּכֶׁשהּוא רֹוֵעד ִּכְבַקַּדַחת. "ָמה ֵאַרע 
ְלָך"? ָׁשֲאלּו ְּבֵני ֵּביתֹו, ֶׁשֶּנְחְרדּו ְלַמְרֵאהּו, אּוָלם ר' ַחִּיים ֹלא ִהְצִליַח 
ְוַגם  ַּבִּמְכָּתב,  ְוִעְּינּו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ָּפנּו  ִמִּפיו.  ֶהֶגה  ַאף  ְלהֹוִציא 
ִנְכְּתבּו ֶאָּלא ׁשּורֹות  ַהָּקָצר ֹלא  ַּבִּמְכָּתב  ְוֵאיָמה.  ֲחָרָדה  ֶנֶאְחזּו  ֵהם 
ְּביֹום  ַהְּמלּוָכה  ַאְרמֹון  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ַחִּיים  ר'  ִהְתַּבֵּקׁש  ּוָבֶהן  ִמְסָּפר, 
ְּפלֹוִני ְּבָׁשָעה ַּפְלמֹוִנית, ְוַלֲעמֹד ִּבְפֵני ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוָהַאִּדיר ֶׁשל ָּכל 
ַהְּמִדיָנה ֻּכָּלּה. ֵמֵעֶבר ַלַהְזָמָנה ַהְּקָצָרה, ֹלא ּפַֹרט ְמאּוָמה, ְוַאף ֹלא 
ִנְכְּתָבה ַהִּסָּבה ַמּדּוַע ֻמְזָמן הּוא ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך. "ַמה ִּפְׁשִעי ּוַמה 
ַחָּטאִתי"? ִהְרֵהר ר' ַחִּיים ְלַעְצמֹו, ּוֵמאֹותֹו ֶרַגע ִהְׁשַּתּנּו ַחָּייו ִלְבִלי 
ֶהֵּכר. קֹוָמתֹו ְּכִאּלּו ָׁשָחה, ַׂשֲערֹו ִהְלִּבין ְוָכל ֻּכּלֹו ָהָיה ָנתּון ַּבֲאִויַרת 
ֲאִביֶהם  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִנּסּו  ְוא  ַלּׁשָ ּוָמגֹור.  ְנָכִאים 
ַהְמבָֹהל, ַאְך הּוא ֹלא ִקֵּבל ָעָליו ַּתְנחּוִמים. "ַוַּדאי ִהְלִׁשינּו ָצֵרי־ַעִין 
ר'  ָחַׁשב  ְלָפָניו",  אֹוִתי  ְלַזֵּמן  ֶהְחִליט  הּוא  ְוָלֵכן  ַהֶּמֶלְך,  ִּבְפֵני  ָעַלי 
ָנתֹו ָנְדָדה  ַחִּיים, ְוֶחְזיֹונֹות ׁשֹוִנים ֵהֵחּלּו ְלהֹוִפיַע ַּבֲחלֹומֹוָתיו, ַעד ֶׁשּׁשְ
ֵמֵעיָניו. "ַצר ִלי ֶׁשּמֹוֵעד ַהַהְזָמָנה ֵאינֹו ָקרֹוב ְמאֹד", ָחַׁשב ר' ַחִּיים, 
ֶׁשֵהם  ְוַהַּפַחד  ַהְּדָאָגה  ָּכל  ֶאת  ֵמַעְצִמי  חֹוֵסְך  ְלָפחֹות  ָהִייִתי  "ָּכְך 

ְמָנת ֶחְלִקי ְּבָיִמים ֵאּלּו", אּוָלם ְלַצֲערֹו ָהַרב ָהָיה ָעָליו ְלהֹוִפיַע ִּבְפֵני 
ַהֶּמֶלְך ַרק ְּבעֹוד ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר, ּוֵביְנַתִים ִהְתַהֵּלְך ר' ַחִּיים ְקדֹוַרִּנית 
ְּבֵרָרה,  ִלי  "ֵאין  ְּבִלּבֹו.  ַהַהְחָלָטה  ָנְפָלה  ֶאָחד,  יֹום  ַּבל־ִעּמֹו.  ְוִלּבֹו 
ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ֶׁשִּלי,  ָהִראׁשֹון  ֶהָחֵבר  ַהָּגדֹול  ְיִדיִדי  ֶאל  ִלְפנֹות  ֶאָּלא 
ִמֶּמּנּו ָלבֹוא ִעִּמי ֶאל ַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה ּוְלַסֵּיַע ִלי ְּבָׁשָעה ֶׁשֲאַדֵּבר ִעם 
ְלַבִּדי ַעד ָהַאְרמֹון ַהְמֻרָחק,  ַּדְרִּכי  ַהֶּמֶלְך. ֵאיִני ְמֻסָּגל ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ּוִמָּכל־ֶׁשֵּכן ֶׁשֵאין ְּבכִֹחי ַלֲעמֹד ְּבַגִּפי ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ּוְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, ִּכי 
ְּבטּוַחִני ֶׁשֵאיַמת ַהַּמְלכּות ִּתּפֹל ָעַלי". ָּפָנה ֵאפֹוא ר' ַחִּיים ֶאל ֲחֵברֹו 
ְלַמְרֵּבה  ַאְך  ְלַבָּקָׁשתֹו,  ֵיָעֵתר  ִמָּיד  ֶׁשַהָּלה  ָּבטּוַח  ְּכֶׁשהּוא  ַהּטֹוב, 
ַּבֲאַמְתָלאֹות  ֵמַהַּבָּקָׁשה  ְלִהְתַחֵּמק  ַהָּלה  ֵהֵחל  ְוַהְּכֵאב,  ָהַאְכָזָבה 
ׁשֹונֹות, ְור' ַחִּיים ָיָצא ִמֵּביתֹו ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש. ֵסרּובֹו ֶׁשל ֶהָחֵבר ַהֶּנֱאָמן 
ֶׁשּלֹו ָלבֹוא ִעּמֹו ֶאל ַהֶּמֶלְך, ָׁשַבר ֶאת ר' ַחִּיים ַלֲחלּוִטין, ְוהּוא ֶנֱאַחז 
ִני. ֲאָבל ַּגם ַהָּלה ֹלא ָהָיה ֶאָּלא  ַּבִּתְקָוה ָהַאֲחרֹוָנה ּוָפָנה ֶאל ֲחֵברֹו ַהּׁשֵ
ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה ָרצּוץ, ֶׁשֵּכן ַהָּלה ִהְסִּכים ָאְמָנם ְלִהְתַלּוֹות ִעם ר' ַחִּיים 
ַעְצמֹו  ַהֶּמֶלְך  ֵמַהִּלּוּוי ַעד  ַהְּמלּוָכה, אּוָלם  ִעיר  ָהֲאֻרָּכה ַעד  ְּבַדְרּכֹו 
ִהְתַחֵּמק ֶהָחֵבר. "ֵאיֶנִּני ָּבִקי ְּבִגינּוֵני ַמְלכּות ּוְבִנימּוֵסי ָהַאְרמֹון" ָטַען 
ַהֶּמֶלְך,  ִלְפֵני  ְוַלֲעמֹד  ָהַאְרמֹון  ֶאל  ְלִהָּכֵנס  ֲאִני  חֹוֵׁשׁש  "ְוָלֵכן  ַהָּלה, 
ֶׁשָּמא ֹלא ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ְוִנְמֵצאִתי ּפֹוֵגם ִּבְכבֹוד ַהַּמְלכּות". ָיָדיו 
ֶׁשל ר' ַחִּיים ָרפּו ַלֲחלּוִטין ְוהּוא ִּכְמַעט ָאַמר נֹוָאׁש, ֶאָּלא ֶׁשָּבֶרַגע 
ִליִׁשי, ְוַהָּלה ֵהֵחל ְלַחְּזקֹו ִּבְדָבָריו  ָהַאֲחרֹון הֹוִפיַע ְּבֵביתֹו ֶהָחֵבר ַהּׁשְ
ָלבֹוא  מּוָכן  "ֲאִני  ֵאָליו.  ָׁשָבה  ַחִּיים  ר'  ֶׁשל  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ַעד  ַהְּנִעיִמים, 
ַהֶּמֶלְך  ְלַאְרמֹון  ִעְּמָך  ֶאָּכֵנס  "ְוַאף  ֶהָחֵבר,  ָאַמר  ָמקֹום",  ְלָכל  ִעְּמָך 
הּוא  אֹורּו.  ַחִּיים  ר'  ֶׁשל  ּוָפָניו  ִהְמִׁשיְך,  ְּבָפָניו"  ָעֶליָך  טֹוב  ְוַאְמִליץ 
ִליִׁשי, אֹותֹו ֹלא ֶהֱחִׁשיב ֵמעֹוָלם, ְוַעָּתה ְּבֵעת ָצָרה  ֶנֱאַחז ַּבֲחֵברֹו ַהּׁשְ
ִהְתַּגָּלה ִּבְמֹלא ָיְפיֹו ְוטּובֹו, ְוִעּמֹו ָצַלח ֶאת ַהָּיִמים ַהָּקִׁשים ַעד ַהּיֹום 
ֹלא  ֶהָחֵבר  ַהֶּמֶלְך.  ִּבְפֵני  ַהּטֹוב  ַוֲחֵברֹו  ַחִּיים  ר'  ֶנֶעְמדּו  ּבֹו  ַהְמיָֹעד, 
ִאְכֵזב, ְוָכל ַהֶּדֶרְך סֹוֵכְך ַעל ר' ַחִּיים ְוִחְּזקֹו ִּבְדָבִרים ַהְמִׁשיִבים ֶאת 
ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ְלַסֵּפר  ֵהֵחל  ַהֶּמֶלְך,  ִּבְפֵני  ֶׁשָעַמד  ְּבָׁשָעה  ְוַאף  ַהֶּנֶפׁש, 
ָהַרִּבים ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה  ַהֶחֶסד  ְּבִדּבּוִרים ַעל ַמֲעֵׂשי  ְוִהְפִליג  ַחִּיים  ר' 
ם ְמאֹד ֵמַהְּדָבִרים, ְוֶהֱעִניק ְלר' ַחִּיים  ִעם ְּבֵני ַהְּמִדיָנה. ַהֶּמֶלְך ִהְתַרּׁשֵ

ָּכבֹוד ָּגדֹול ְוַאף ִצּוָה ְלַהֲעִניק לֹו ָׂשָכר ַרב ַעל ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים. 

ַהִּנְמָׁשל
ַרִּבי  ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר" ֶׁשִחֵּבר  ַהַּתָּנא  ִנְפָלא ֶזה מּוָבא ְּב"ִפְרֵקי  ָמָׁשל 
ָהָאָדם.  ִמְּבֵני  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  הּוא  ְוַהִּנְמָׁשל  ֶּבן־הֹוְרְקנּוס,  ֱאִליֶעֶזר 
ָחִביב  ַהָּממֹון, ֶׁשהּוא  ֲחֵבִרים.  ָלָאָדם ְׁשֹלָׁשה  ֶיׁש לֹו  ַּבַחִּיים,  ְּבעֹודֹו 
לֹו ִמֻּכָּלם, ַאְך ִמֶּמּנּו הּוא ֹלא נֹוֵטל ְמאּוָמה ְּבַדְרּכֹו ְלעֹוַלם ָהֱאֶמת; 
ְוַהְיִדיִדים, ֶׁשְּמַלּוִים ֶאת ָהָאָדם ַעד ִקְברֹו ְועֹוְזִבים אֹותֹו  ַהְּקרֹוִבים 
ִליִׁשי ֵהם ַמֲעֵׂשי ַהֶחֶסד ְוַהְּצָדָקה ֶׁשָעָׂשה  ָׁשם ַלֲאָנחֹות; ְוֶהָחֵבר ַהּׁשְ
ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֵהם ְמַלּוִים אֹותֹו ְּבַדְרּכֹו ָהַאֲחרֹוָנה ּוַמְמִליִצים 
ָעָליו טֹוָבה ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך, 

ְּכבֹוד ה' ַיַאְסֶפָך". 
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• ָׁשֹלׁש ְּדָרגֹות ַּבְּצָדָקה. ָהֶעְליֹוָנה ְלַהָּצַלת ְנָפׁשֹות, ְּכגֹון ָעִני 
ִבי. ּוְצָדָקה  ַהּנֹוֶטה ָלמּות ֵמָרָעב, אֹו ָׁשבּוי ֶׁשִּנְמָצא ְּבֵבית ַהּׁשֶ
זֹו קֹוֶדֶמת ְלָכל ַהְּצָדקֹות ְודֹוָחה ֶאת ָּכל ַהִּמְצֹות, ְוַחָּיב ָאָדם 
ֶׁשל  ּוָממֹונֹו  ְרכּוׁשֹו  ֶׁשֵאין  ָממֹונֹו,  ָּכל  ֶאת  ֲאִפּלּו  ָלֶזה  ָלֵתת 
ִנָּיה ִהיא, ְצָדָקה ַהִּנֶּתֶנת  ָהָאָדם קֶֹדם ְלַחֵּיי זּוָלתֹו. ַהַּדְרָּגה ַהּׁשְ
ְלִנְצָרִכים ּוְרֵעִבים, אֹו ְלַהָּצַלת ָאָדם ֶׁשִּנְקַלע ִלְקָׁשִיים ְוֵיׁש 
אֹוְמִרים,  ְוֵיׁש  ַלְּבִרּיֹות.  ְוִיְצָטֵרְך  ִמְּנָכָסיו  ֵיֵרד  ֶׁשָּמא  ֲחָׁשׁש 
ֶׁשִּבְצָדָקה ָּכזֹו ֵיׁש ַלֲעסֹק ַּגם ְּכֶׁשהּוא ָעסּוק ְּבִמְצָוה ַאֶחֶרת, 
ַהַּדְרָּגה  ַתֲעֶׂשה.  ֹלא  ְוַגם  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ַּגם  ָּבּה  ֶׁשֶּיׁש  ִמְּפֵני 
ִליִׁשית ִהיא, ְלַסֵּיַע ְלָעִני ּוְלָכל ִנְצָרְך, "ֵּדי ַמְחסֹרֹו ֲאֶׁשר  ַהּׁשְ

ֶיְחַסר לֹו".  )אהבת חסד(

ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְלֶזַרע  ִסָּמן  ִהיא  ָוֶחֶסד,  ְצָדָקה  ֲעִׂשַּיית   •
לֹום, ְוָכל ִמי ֶׁשהּוא ַאְכָזִרי ְוֵאינֹו ְמַרֵחם ֵיׁש ָלחּוׁש  ָעָליו ַהּׁשָ

ְלִיחּוסֹו, ֶׁשֵאין ָהַאְכָזִרּיּות ְמצּוָיה ֶאָּלא ַּבּגֹוִיים. )הרמב"ם(

ִמַּבְּצָדָקה  חּוץ  ָּדָבר,  ְּבָכל  ַהָּקָּב"ה  ֶאת  ְלַנּסֹות  ָאסּור   •
ֶׁשֶּנֱאַמר "ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבזֹאת ָאַמר ה' ְצָבאֹות ִאם־ֹלא ֶאְפַּתח 
ַמִים ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד־ְּבִלי־ָדי".  ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהּׁשָ
ְוֶנֶחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ִאם ַהָּדָבר ֶנֱאַמר ַרק ְּבַמְעַׂשר ֵּפרֹות, אֹו 

ַּגם ְּבַמְעַׂשר ְּכָסִפים ּוִבְצָדָקה. )אהבת צדקה(

ֶׁשִהיא  ַהְּבִרּיֹות,  ִעם  ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָלָאָדם  ֵיׁש   •
ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצֹות ּוְגדֹוָלה ֵמַהָּקְרָּבנֹות, ְוֵיׁש ָּבֶזה ל"ז 
זֹו.  ִמָּדה  ַעל  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ַתֲעֶׂשה,  ְוֹלא  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות 

)חסד לאברהם(

• ַהּמֹוֵנַע ַעְצמֹו ִמן ַהֶחֶסד, ָעְנׁשֹו ָּגדֹול ְמאֹד ְוֶנְחָׁשב ְּכׁשֹוֵפְך 

ָּדִמים, ּוַמְמִׁשיְך ְקָלָלה ְוִדין ַעל ַעְצמֹו. )מסכת כתובות(

• ַּגם ֶהָעִני ָצִריְך ִלְגמֹל ֶחֶסד, ְּכגֹון ְלַהְפִעיל ֲאֵחִרים ִלְצָדָקה 
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים. )חסד  ְּבִמְצַות  ְּכגֹון  ְּבגּופֹו  ּוַבֲעִׂשַּיית ֶחֶסד 

לאברהם(

• ֵאין ִׁשעּור ְלִמְצַות ְצָדָקה ָוֶחֶסד, ְוַהִחּיּוב הּוא ֲאִפּלּו ֵמָאה 

ְּפָעִמים ְּביֹום ֶאָחד ְלָאָדם ֶאָחד, ְוִיְׂשַמח ָּבֶזה יֹוֵתר ִמּסֹוֵחר 
ְמֻרִּבים.  ֶׁשּלֹו  ְוָהְרָוִחים  ֶאְצלֹו  ִלְקנֹות  ֵאָליו  ָלבֹוא  ֶׁשַּמְרִּבים 

)ברכי יוסף(

ִמֶּמּנּו  ְמַבֵּקׁש  ְוהּוא  ַהִּלּמּוד,  ִּבְׁשַעת  ָאָדם  ֵאָליו  ָּבא  ִאם   •

ְלֵהָעׂשֹות  ְוִאי־ֶאְפָׁשר  ֶחֶסד,  ִעּמֹו  ְוִלְגמֹל  ִעּמֹו  ְלֵהיִטיב 

ִהְזַּדְּמנּו  ִאם  ְוֵכן  זֹו.  ְלִמְצָוה  ִמִּלּמּודֹו  ְיַבֵּטל  ֲאֵחִרים,  ִּביֵדי 
לֹו אֹוְרִחים ַאף ֶׁשֵּיׁש ְּבֵביתֹו ִמי ֶׁשְּיַקְּבֵלם ָּכָראּוי, ָנכֹון הּוא 

ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ְיַׁשֵּמׁש אֹוָתם ִלְכבֹוָדם. )אהבת שלום(

• ִמְצָוה ַעל ָהָאָדם ְלַלֵּמד ֶאת ָּכל ְּבֵני ֵּביתֹו ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה 

ָוֶחֶסד ּוְלַצּוֹוָתם ִלְנהֹג ְּבֶדֶרְך זֹו ָּכל ְיֵמיֶהם, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ֵאֶצל 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו "ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצּוֶה ֶאת־ָּבָניו ְוֶאת־

ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט". )לחם 
שלמה(

ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ְלִהְזָּדֵרז ְּבָכל ַמֲעֵׂשי ַהֶחֶסד ְוֹלא ִלְדחֹות ֶאת   •
ַהָּדָבר, ִּכי ְּפָעִמים ַרּבֹות ִמְצַטֵער ַהְמַבֵּקׁש ַעל־ְיֵדי ָהִאחּור 
ְוַעל־ֶזה ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשֶּנְחָׁשב ְּכׁשֹוֵפְך ָּדִמים, ְוִלְפָעִמים ַאף 
ָּבא ִליֵדי ַסָּכָנה ְּכמֹו ֶׁשֵאַרע ְלַנחּום ִאיׁש ַּגם־זֹו ֶׁשָעִני ִּבֵּקׁש 
ַרֲעבֹונֹו.  ִמּגֶֹדל  ֶהָעִני  ִהְסַּתֵּלק  לֹו,  ֶׁשָּנַתן  ְוַעד  ָמזֹון  ִמֶּמּנּו 

)מסכת תענית(

ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַהּזּוַלת,  ִעם  ֵמיִטיב  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר   •

ָּכבֹוד  ְּבֶדֶרְך  לֹו  ִויַסֵּיַע  ָיפֹות,  ָּפִנים  ּוְבֵסֶבר  ְּבִׂשְמָחה  ַהָּדָבר 
ָיכֹול  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשַּבְּצָדָקה,  ְוַהְמֻעֶּלה  ִיְתַּבֵּיׁש.  ֶׁשַהְמַבֵּקׁש  ְּבִלי 
ָעָׂשה  ִמי  ֵיַדע  ֶׁשַהָּלה  ְּבִלי  ַהִּנְצָרְך,  ִעם  ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  הּוא 
ְיַפְּיסֹו  ַּבֵּסֶתר  ַמֲעָׂשיו  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוִאם  ִעּמֹו,  זֹאת 
ִּבְדָבִרים טֹוִבים, ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשַהְמַפֵּיס ֶאת ֶהָעִני ִמְתָּבֵרְך 

ְּבי"א ְּבָרכֹות. )מסכת ברכות(

ֶאָּלא  ַהְּצָדָקה,  ְּבַמֲעֶׂשה  ּוְלִהְתָּגאֹות  ְלִהְתָּפֵאר  ָאסּור   •

ַיֲעֶׂשה ָּכל ַמֲעָׂשיו ְלֵׁשם ָׁשַמִים ִּבְלַבד. )הרמ"א(

• ִמי ֶׁשהּוא ָרָׁשע ְּבַמֲעָׂשיו ְוהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשִּנְׁשָּבה  ִּתינֹוק  ְּבֶגֶדר  ֶׁשהּוא  ִמי  ַאְך  לֹו.  ְלַסֵּיַע  ִמְצָוה  ֵאין 
ְלַכף  אֹותֹו  ָלדּון  ִמְצָוה  ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ַהָּמאֹור  ֶאת  ִהִּכיר  ֶׁשֹּלא 

ַמִים ְּבַדְרֵכי נַֹעם. )מהר"י מולין( ְזכּות ּוְלָקְרבֹו ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ִמי  ְצָדָקה,  ְנִתיַנת  ֶׁשל  ַהְּקִדיָמה  ְּבֵסֶדר  ֵיׁש  ַרִּבים  ִּדיִנים   •

קֹוֵדם ְלִמי ּוִמי ִנְדֶחה ִמְּפֵני ִמי. ּוְבִמַּדת ַהֶחֶסד ִיְׁשַּתֵּדל ִלְגמֹל 
ֲחָסִדים ִעם ָּכל ָאָדם ַּבֲאֶׁשר הּוא. 

ַוֲאִפּלּו  ַמְחסֹורֹו,  ֵּדי  ַלֲחֵברֹו  ָממֹון  ְלַהְלוֹות  ֲעֵׂשה  ִמְצַות   •

ְלָעִׁשיר ְּבֵעת ֶׁשָּצִריְך, ְוֵכן ָּכל ֵחֶפץ ֶׁשֶּיׁש לֹו ְוָיכֹול ְלַהְׁשִאילֹו 
ָּבֵעת  ַלֲאֵחִרים  ְלַהְלוֹות  ַחָּיב  ָעִני  ַוֲאִפּלּו  ֶׁשָּזקּוק לֹו,  ְלַאֵחר 

ֶׁשֶּיׁש לֹו. )שולחן ערוך(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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ם "ְנחּוְנָיא חֹוֵפר  ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ָאָדם ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשֻּכָּנה ַּבּׁשֵ
ֶׁשִּיְהיּו  ָהְרָגִלים,  ְלעֹוֵלי  ַמִים  ֶׁשל  ּבֹורֹות  חֹוֵפר  ֶׁשָהָיה  ִמְּפֵני  ִׁשיִחין", 
ָלֶהם ַמִים מּוָכִנים ִלְׁשּתֹות ְּבֵעת ַהִּגיָעם ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים. 
ֲאָנִׁשים  ָּגדֹול. ָּבאּו  ָנְפָלה ְלתֹוְך ּבֹור  ַּפַעם ַאַחת ֵאַרע לֹו ָאסֹון, ּוִבּתֹו 
ִמֶּמּנּו  ּוִבְקׁשּו  ֶּבן־ּדֹוָסא,  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ַהְמֻפְרָסם  ַהַּתָּנא  ֶאל  ְּבֶבָהָלה 
ְוָאַמר: "ָהִסירּו  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ִהְרֵהר  ִמן ַהּבֹור.  ֶׁשִּתָּנֵצל  ָעֶליָה  ְלִהְתַּפֵּלל 
ָלּה ְמאּוָמה".  ֶיֱאַרע  ְוֹלא  ִּתָּנֵצל  ֶׁשַהַּיְלָּדה  ְּבטּוַחִני  ִּכי  ִמִּלְּבֶכם,  ְּדָאָגה 
ַאֲחֵרי ְזַמן־ָמה ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ָלֲאָנִׁשים ֶׁשָּבאּו ֵאָליו: "ַהַּנֲעָרה ְּבִריָאה 
ּוְׁשֵלָמה ְוִהיא ִנְּצָלה ֵמַהַּסָּכָנה". ָעַבר ְזַמן נֹוָסף, ְוַרִּבי ֲחִניָנא ָאַמר: "ְּדעּו 
ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְוָאְמָנם,  ַהּבֹור".  ִמן  ָיְצָאה  ּוְכָבר  ִנְּצָלה  ֶׁשַהַּיְלָּדה  ָלֶכם 
ֲאלּו אֹוָתּה: "ִמי ֶהֱעָלה  ּוְכֶׁשּׁשָ ַהַּיְלָּדה ִמן ַהּבֹור,  ֶהֱעלּו ַהַּמִּציִלים ֶאת 
אֹוָתְך"? ִסְּפָרה ְוָאְמָרה: "ְּכֶׁשָּנַפְלִּתי ְלתֹוְך ַהּבֹור, ִהְזַּדֵּמן ִלי ָׁשם ַאִיל 
ָהַאִיל, ְוהּוא ָּתַמְך  ַמְנִהיג ֶאת  ְוהּוא  ְלָידֹו  ָזֵקן ֶאָחד עֹוֵמד  ְוִאיׁש  ָּגדֹול 
ּוְזכּות  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶזה  ָהָיה  ִמן ַהּבֹור".  ְוִהִּציַלִני  ְּבָיִדי 
ָהַאִיל ֶׁשִהְקִריב ִּבְמקֹום ִיְצָחק ְּבנֹו. ִהְתַּפְּלאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ְרִאָּיתֹו ֶׁשל 
ָנִביא ַאָּתה? ֵמֵהיָכן  ְוָהְלכּו ֵאָליו ִּבְתִמיָהה: "ְוִכי  ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן־ּדֹוָסא, 
ָיַדְעָּת ֶׁשֲעִתיָדה ַהַּבת ְלִהָּנֵצל ְוֹלא ֶיֱאַרע ָלּה ָּכל ֶּפַגע"? ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי 
ִיָּתֵכן  ֲהֵרי ֹלא  ְּבִלִּבי  ָאַמְרִּתי  ֶּבן־ָנִביא, ַאְך  ְוֹלא  ֲאִני  ָנִביא  ֲחִניָנא: "ֹלא 
ֲהָכַנת  ֶׁשל  ַּבִּמְצָוה  עֹוֵסק  ָאִביָה  ֶׁשֲהֵרי  ַלַּבת,  ָאסֹון  ָחִליָלה  ֶׁשִּיְקֶרה 
ֹלא  ַזְרעֹו?  ּבֹו  ִיָּכֵׁשל  ָּכֶזה  ְּבבֹור  ְוַדְוָקא  ָהְרָגִלים,  ְלעֹוֵלי  ַמִים  ּבֹורֹות 
ָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשִהיא ַּתֲעֶלה ְׁשֵלָמה ִמן ַהּבֹור, ּוְכִפי  ְוָלֵכן  ִיָּתֵכן ַהָּדָבר! 

ֶׁשָחַׁשְבִּתי ֵּכן ָהָיה". )מסכת יבמות(
  

ִאיׁש ַצִּדיק ָהָיה ּוְׁשמֹו ַאָּבא ַּתֲחָנה, ּוֵמרֹב ִצְדקּותֹו ַוֲחִסידּותֹו ָהיּו ְמַכִּנים 
ֶמׁש  ם 'ַאָּבא ַּתֲחָנה ֲחִסיָדא'. ֶעֶרב ַׁשָּבת ַאַחת, ַּכֲאֶׁשר ַהּׁשֶ אֹותֹו ַּבּׁשֵ
ַאָּבא  ִנְכַנס  ְּכָנֶפיָה,  ֶאת  ִלְפרֹׂש  ְּכָבר  ָעְמָדה  ָּבת  ְוַהּׁשַ ִלְׁשקַֹע  ָעְמָדה 
ַּתֲחָנה ֶאל ָהִעיר ְּכֶׁשֲחִביָלה ֶׁשל ֵעִצים ֻמַּנַחת לֹו ַעל ְּכֵתָפיו. ִּבְצָעִדים 
ְמִהיִרים ָהַלְך ַאָּבא ַּתֲחָנה ֶאל ֵּביתֹו, ֶׁשֵּכן ֹלא ָרָצה ָחִליָלה ְלַחֵּלל ֶאת 
ְלִהְתַּפְרֵנס  ְּכֵדי  ֵעִצים  ַלְחטֹב  ֶׁשָּיָצא  ִמְּפֵני  ַעד־ּכֹה  ְוִהְתַעֵּכב  ָּבת,  ַהּׁשַ
ִמְּמִכיָרָתם ּוְלַכְלֵּכל ֶאת ֵּביתֹו ַּבָּמעֹות ֶׁשְּיַקֵּבל ְּתמּוָרָתם. ִעם ְּכִניָסתֹו 
ָהִעיָרה, ָרָאה ִּפְתאֹום ִאיׁש ִמְסֵּכן ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָנגּוַע ְּבָכל ּגּופֹו ְּבִפְצֵעי 
ְׁשִחין, ְוַהָּלה ִהְתַחֵּנן ְלָפָניו ְוָאַמר: "ַרִּבי, ֲעֵׂשה ָנא ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת 
ֶנֱעַמד  ַרְגַלי".  ַעל  ָלֶלֶכת  ֲאִני  ה  ִמְתַקּׁשֶ ֶׁשֵּכן  ָהִעיר,  ֶאל  אֹוִתי  ְוַהְכֵנס 
ַאָּבא ַּתֲחָנה ְּכֶׁשהּוא ָנבֹוְך ְוָׁשַקע ְּבִהְרהּוִרים. "ָמה ֶאֱעֶׂשה? ֵאין ְּבכִֹחי 
ָלֵׂשאת ַעל ִׁשְכִמי ַּגם ֶאת ָהִאיׁש ַהִּמְסֵּכן ְוַגם ֶאת ָהֵעִצים ֶׁשָאַסְפִּתי, 
ֶאת  ַאְפִסיד  ּוְבָכְך  ִיָּקֵחם  ּוִמיֶׁשהּו  ִיָּתֵכן  ָּכאן  ָהֵעִצים  ֶאת  ַאִּניַח  ְוִאם 
ַּפְרָנָסִתי ּוַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵּביִתי, ַאְך ֵמִאיָדְך ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלהֹוִתיר ָאָדם 
ִמְסֵּכן ָּכֶזה ַלֲאָנחֹות? ַוֲהֵרי ִמְתַחֵּיב ֲאִני ְּבַנְפִׁשי ִּבְגָללֹו". ִהְתַּגֵּבר ַאָּבא 
ֶאת  ַעל־ַּגּבֹו  ְוֶהֱעִמיס  ָהֵעִצים  ֲחִביַלת  ֶאת  ִהִּניַח  ַעְצמֹו,  ַעל  ַּתֲחָנה 
ֶאל  ָהִאיׁש  ֶאת  ָלֵׂשאת  ִהְצִליַח  ָהַאֲחרֹוִנים  ְּבכֹחֹוָתיו  ַהחֹוֶלה.  ָהִאיׁש 
ּתֹוְך ָהִעיר, ְוִהִּניחֹו ְּבָמקֹום ָראּוי לֹו. ִמָּיד ָּפָנה ַאָּבא ַּתֲחָנה ְוָאץ־ָרץ ֶאל 
ִּבְמקֹוָמּה.  ֻמַּנַחת  ָהֵעִצים  ֲחִביַלת  ֶאת  ָמָצא  ּוְלִׂשְמָחתֹו  ָהִעיר,  ַׁשַער 
ִמָּיד ֶהֱעִמיס אֹוָתּה ַעל ִׁשְכָמּה, ַאְך ְּכֶׁשִּנְכַנס ְלֵביתֹו ָהָיה ְּכָבר ַהָּדָבר 
ְוַהַּלְיָלה  ַלֲחלּוִטין  ָׁשְקָעה  ִּכְמַעט  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ַּכֲאֶׁשר  ַחָּמה,  ִּדְמּדּוֵמי  ִעם 
ֵהֵחל ִלְפרֹס ֶאת ְּכָנָפיו. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ָהיּו ֲאָנִׁשים ַרִּבים ְּבַדְרָּכם ְלֵבית 

ֲחִביַלת  ִׁשְכמֹו  ְוַעל  חֹל  ִּבְגֵדי  ִעם  ַּתֲחָנה  ַאָּבא  ֶאת  ּוְכֶׁשָראּו  ַהְּכֶנֶסת, 
ֵּכיַצד  ֶהָחִסיד?  ַּתֲחָנה  ַאָּבא  ֶזהּו  "ַהִאם  ְּבִלָּבם:  ְוָתְמהּו  ָעְמדּו  ֵעִצים, 
ִיָּתֵכן ַהָּדָבר ֶׁשהּוא ִנְכָנס ֶאל ָהִעיר ְּבָׁשָעה ּכֹה ְמֻאֶחֶרת"?! ַאָּבא ַּתֲחָנה 
ְּבִקְרּבֹו. "אּוַלי  ָנַפל  ְוִלּבֹו  ָהִעיר,  ְּבֵני  ַהְּתֵמִהים ֶׁשל  ַלַּמָּבִטים  ָׂשם ִלּבֹו 
ַעל  אֹותֹו  ִהָּכה  ִלּבֹו  ַׁשָּבת"?  ְוִחַּלְלִּתי  ְוַחס  ָחִליָלה  ִנְכַׁשְלִּתי  ֶּבֱאֶמת 
ַהָּגדֹול  ַצֲערֹו  ֶאת  ַהָּקָּב"ה  ָרָאה  ַּלֲעׂשֹות.  ַמה  ָיַדע  ְוהּוא ֹלא  ַמֲעֵׂשהּו 
ָחְזָרה  ִּפְתאֹום  ְלֶפַתע  ָּגדֹול.  ֵנס  לֹו  ְוָעָׂשה  ֶהָחִסיד,  ַּתֲחָנה  ַאָּבא  ֶׁשל 
ַהּיֹום  ְועֹוד  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ָׁשְקָעה  ֹלא  ֲעַדִין  ִּכי  ֻּכָּלם  ְוָראּו  ְוָזְרָחה,  ֶמׁש  ַהּׁשֶ
ָּבת. ָׂשַמח ַאָּבא ַּתֲחָנה ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַעל ֶׁשִּמן  ָּגדֹול ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס ַהּׁשַ
ׁשּוב  ֶרַגע  ְלַאַחר  אּוָלם  ָּבת,  ַהּׁשַ ֶאת  ְיַחֵּלל  ֶׁשֹּלא  ִהִּצילּוהּו  ַמִים  ַהּׁשָ
ִהְתַעֵּצב. "חֹוֵׁשׁש ֲאִני", ָאַמר ַאָּבא ַּתֲחָנה ְּבִלּבֹו, "ֶׁשָּמא ֹלא ִהְתַקְּבלּו 
ַמִים ְלָרצֹון, ְוָלֵכן ִׁשְּלמּו ִלי ִמָּיד ֶאת ְׂשָכִרי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבָכְך  ַמֲעַׂשי ַּבּׁשָ
ַמִים ְוָאְמָרה לֹו:  ֶׁשַהַחָּמה ָזְרָחה ַּבֲעבּוִרי". ִמָּיד ָיְצָאה ַּבת־קֹול ִמן ַהּׁשָ
"ַאָּבא ַּתֲחָנה, ֵלְך ֱאכֹל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמָך ּוֲׁשֵתה ְבֶלב־טֹוב ֵייֶנָך ִּכי ְכָבר 
ָיַדע  ִּכי  ַּתֲחָנה,  ַאָּבא  ֶׁשל  רּוחֹו  ְוָנָחה  ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך"!  ָהֱאֹלִהים  ָרָצה 

ַמִים. )קהלת רבה( ֶׁשַּמֲעֶׂשה ַהֶחֶסד ֶׁשּלֹו ָרצּוי ּוְמֻקָּבל ַּבּׁשָ
  

ָהְיָתה  ַהִּמְׁשָנה,  ְמַחֵּבר  ַהָּנִׂשיא  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְּבָיָמיו 
ָּגַזר ַרִּבי ַּתֲעִנית ַעל ַהִּצּבּור, ַאְך  ְוָכל ָהָעם ָצָמא ְלַמִים.  ַּבּצֶֹרת ָקֶׁשה 
ַמִים ָהיּו ַּכְּנֻחָׁשה ְוַאף ִטַּפת ֶּגֶׁשם ֹלא ָיְרָדה ַאְרָצה. ָׁשַלח ַרִּבי ָחָכם  ַהּׁשָ
ִלְפֵני  ַלֲעבֹר  ִאיְלֵפי,  ַרִּבי  ֶזה  ֶׁשָהָיה  ְוֵיׁש אֹוְמִרים  ִאיְלָפא,  ְּבֵׁשם  ֶאָחד 
ֵהֵחּלּו  ִמָּיד  יב ָהרּוַח",  ִּבְתִפָּלתֹו "ַמּׁשִ ִהְתִחיל לֹוַמר  ּוְכֶׁשַהָּלה  ַהֵּתָבה, 
ּוִמָּיד  ַהֶּגֶׁשם",  "מֹוִריד  ְוָאַמר  ִאיְלָפא  ִהְמִׁשיְך  ב.  ְלַנּׁשֵ ֲחָזקֹות  רּוחֹות 
ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה ְלִׂשְמַחת ָּכל ָהָעם. ִהְתַּפֵּלא ַרִּבי ְוָׁשַאל ֶאת 
ִאיְלֵפי: "ֱאמֹר ִלי, ַמה ַּמֲעֶׂשיָך ֶׁשִּבְזכּוְתָך ִהְתִחילּו ִמָּיד ָלֶרֶדת ְּגָׁשִמים"? 
ֵהם  ּתֹוָׁשָביו  ֲאֶׁשר  ָקָטן,  ִּבְכָפר  ֲאִני  "ִמְתּגֹוֵרר  ְוָאַמר:  ִאיְלֵפי  ֵהִׁשיב 
ֶגת ִלְרּכֹׁש ַיִין ְלִקּדּוׁש ְוַהְבָּדָלה. ִמּשּׁום ָּכְך,  ֲעִנִּיים ְמרּוִדים ְוֵאין ָיָדם ַמּׂשֶ
טֹוֵרַח ֲאִני ִמֵּדי ָׁשבּוַע ּוֵמִביא ָלֶהם ַיִין ְּכֵדי ְלהֹוִציָאם ְיֵדי חֹוָבָתם, ְוָכְך 

ֲאִני ּגֹוֵמל ִעָּמם ָחֶסד". )מסכת תענית(
  

ְּבֶאֶרץ ָּבֶבל, ָּבּה ִהְתּגֹוְררּו ַרִּבים ִמִּיְׂשָרֵאל ִּבְתקּוַפת ָהָאמֹוָרִאים, ָהְיָתה 
ַמֵּגַפת  ָטה  ִהְתַּפּׁשְ ַאַחת  ַּפַעם  סּוָרא.  ם  ַּבּׁשֵ ּוְמֻפְרֶסֶמת  ְּגדֹוָלה  ִעיר 
ֶּדֶבר ָקָׁשה ְמאֹד ְּבסּוָרא, ְוַרִּבים ֲחָלִלים ִהִּפיָלה. ַהַּמֵּגָפה ִהִּגיָעה ְלָכל 
כּוָנה ָּבּה  ַקְצֵוי ָהִעיר, אּוָלם ַרק ַעל ְׁשכּוָנה ַאַחת ִּדְּלָגה. ָהְיָתה זֹו ַהּׁשְ
ַרב,  ֶׁשל  ְזכּותֹו  ִהיא  ְלָכְך  ַהִּסָּבה  ִּכי  ְּבטּוִחים  ָהיּו  ְוֻכָּלם  ַרב,  ִהְתּגֹוֵרר 
ַמִים  ֶׁשְּבכַֹח ּתֹוָרתֹו ְוִצְדקּותֹו הּוא ֵמֵגן ַעל ּתֹוְׁשֵבי ְׁשכּוָנתֹו, ַאְך ִמן ַהּׁשָ
כּוָנה, ִּכי ָלַרב ֵיׁש ָאְמָנם ְזֻכּיֹות ְּגדֹולֹות ְוַכִּבירֹות, ְוֵנס  ִּגּלּו ָלֶהם ִלְבֵני ַהּׁשְ
ְלִׁשעּור  ְּבַיַחס  ָקָטן ְמאֹד  ֵנס  כּוָנה, הּוא  ַּבּׁשְ ָּפְרָצה  ֶׁשַהַּמֵּגָפה ֹלא  ֶזה 
ָּגר  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ָאָדם  ִּבְזכּות  ִהְתַרֵחׁש  ֶׁשַהֵּנס  ֶאָּלא  ַרב.  ֶׁשל  קֹוָמתֹו 
ְלֹלא  ַמְׁשִאיל  ָהָיה  ֲחִפיָרה ׁשֹוִנים אֹוָתם  ְּכֵלי  ָהיּו  ּוִבְרׁשּותֹו  כּוָנה,  ַּבּׁשְ
ָהִאיׁש  ֶׁשָהָיה  ֶזה  ּוִבְזכּות  ָהַעְלִמין.  ְּבֵבית  ְקָבִרים  ַלֲחִפיַרת  ְּתמּוָרה 
ּגֹוֵמל ֲחָסִדים, ִהִּציל ְּבָכְך ֶאת ָּכל ְּבֵני ְׁשכּוָנתֹו ִמן ַהַּמֵּגָפה. )מסכת תענית(

  
ִאיׁש ָחִסיד ֶאָחד ָהָיה, ֶׁשִּבְתִחָּלה ָהָיה ָעִׁשיר, ַאְך ַהַּגְלַּגל ִהְתַהֵּפְך ָעָליו 
ְוַנֲעָׂשה ָעִני. ָהַלְך ָהִאיׁש ְוִהְׂשִּכיר ֶאת ַעְצמֹו ְלַׁשֵּמׁש ְּכפֹוֵעל ָׂשִכיר, ְּכֵדי 

ל ְמֻהּלָ
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ל ְמֻתּבָ

דֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר:  ֶנֶסת ַהּגְ ָיֵרי ּכְ ְ יק ָהָיה ִמּשׁ ּדִ ְמעֹון ַהּצַ • ׁשִ
ה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד. ַעל ַהּתֹוָרה, ְוַעל ָהֲעבֹוָדה,  לֹשָׁ "ַעל ׁשְ

ִמילּות ֲחָסִדים". )מסכת אבות( ְוַעל ּגְ
עֹוָלם  בֹוד ּבָ ים ְצָדָקה ְוָכבֹוד", ּכָ • "רֵֹדף ְצָדָקה ָוָחֶסד ִיְמָצא ַחּיִ
ה  הּוא רֹוֵדף ְוָעׂשָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְדָך ׁשֶ א. ְלַלּמֶ ים ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ְוַחּיִ ַהּזֶ
נֹות טֹובֹות, ְוֵאּלּו ֵהן  לֹשׁ ַמּתָ ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, יֹוֵרׁש ׁשָ

ים ְצָדָקה ְוָכבֹוד. )פרקי דרבי אליעזר( ַחּיִ
ֵצל  ְוִיּנָ ָאָדם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ֶאת  ְלִמיָדיו  ּתַ ֲאלּו  ׁשָ  •
ּוִבְגִמילּות  ּתֹוָרה  ּבַ ַיֲעסֹק  ָלֶהם:  ָאַמר  יַח?  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ֵמֶחְבלֹו 

ֲחָסִדים. )מסכת סנהדרין(
ָנאֹו  ִאּלּו ּבְ תּוב ּכְ ה ֶחֶסד ִעם ֲחֵברֹו, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ל ָהעֹוׂשֶ • ּכָ
ֶנה". )מעלות המדות( י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ י־ָאַמְרּתִ ֱאַמר "ּכִ ּנֶ ָלעֹוָלם, ׁשֶ

ָרֵאל  ין ִיׂשְ דֹול ּבֵ לֹום ּוְפַרְקִליט ּגָ • ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ׁשָ
ַמִים. )תוספתא פאה( ָ ּשׁ ּבַ ַלֲאִביֶהם ׁשֶ

ָדָקה.  ַהּצְ ִמילּות ֲחָסִדים יֹוֵתר ִמן  ּגְ דֹוָלה  ּגְ ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ  •
ָממֹונֹו. ְצָדָקה  ין ּבְ גּופֹו ּבֵ ין ּבְ ִמילּות ֲחָסִדים ּבֵ ָממֹונֹו, ּגְ ְצָדָקה ּבְ
ְצָדָקה  יִרים.  ַלֲעׁשִ ין  ּבֵ ים  ַלֲעִנּיִ ין  ּבֵ ֲחָסִדים  ִמילּות  ּגְ ים,  ַלֲעִנּיִ

ין ְלֵמִתים. )מסכת סוכה( ים ּבֵ ין ְלַחּיִ ִמילּות ֲחָסִדים ּבֵ ים, ּגְ ְלַחּיִ
ֵקהּו  ׁשְ ִים ַלֲחֵברֹו יֹוֵתר ִמּמַ ּנַ ין ׁשִ ְלּבִ י יֹוָחָנן: טֹוב ַהּמַ • ָאַמר ַרּבִ

ָחָלב. )מסכת כתובות(
ִדְבֵרי  ּבְ עֹוֵסק  ּכְ ִצּבּור  ָצְרֵכי  ּבְ ָהעֹוֵסק  ל  ּכָ ִיְרְמָיה,  י  ַרּבִ ָאַמר   •

תֹוָרה. )ירושלמי ברכות( 
ּתֹוָרה.  ּבַ ְצוֹת ׁשֶ ל ַהּמִ ֶנֶגד ּכָ קּוִלים ּכְ • ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשְ

)תוספתא(

ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ָאָדם,  ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ַזר  ּגְ ְמָקְרִעים  ְדָבִרים  ָעה  ַאְרּבָ  •
ֶות". )מסכת ראש השנה( יל ִמּמָ ּצִ ֱאַמר "ְצָדָקה ּתַ ּנֶ ְצָדָקה, ׁשֶ

ל ְצָדָקה? ָאַמר  ִוד, ַעד ֵהיָכן ּכָֹחּה ׁשֶ ן־ּדָ לֹמֹה ּבֶ ֲאלּו ֶאת ׁשְ • ׁשָ
ר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו  ּזַ א, "ּפִ ִוד ַאּבָ ֵרׁש ּדָ ָלֶהם, ְצאּו ּוְראּו ַמה ּפֵ

ָכבֹוד". )מסכת בבא בתרא( רּום ּבְ עֶֹמֶדת ָלַעד ַקְרנֹו ּתָ
ל  ִצּלֹו ׁשֶ א ּבְ ֵאיָנם חֹוִסים ֶאּלָ ל ּגֹוְמֵלי ֲחָסִדים ׁשֶ דֹול ּכָֹחם ׁשֶ • ּגָ
ָך ֱאלִֹהים ּוְבֵני  ָקר ַחְסּדְ ֱאַמר "ַמה־ּיָ ּנֶ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ׁשֶ ִמי ׁשֶ

ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון". )מדרש רות( ֵצל ּכְ ָאָדם ּבְ
ת ַהֶחֶסד. )השל"ה הקדוש( ּדַ דֹוָלה ִמּמִ ה ּגְ • ֵאין ְלָך ִמּדָ

א אֹוְמִרים לֹו ָלָאָדם:  ֲעֵרי ֶצֶדק" - ָלעֹוָלם ַהּבָ ְתחּו ִלי ׁשַ • "ּפִ
ָהִייִתי".  ְרֵעִבים  "ַמֲאִכיל  אֹוֵמר:  ְוהּוא  ָך"?  ְמַלאְכּתֶ ָהָיה  "ָמה 
ּבֹו,  ֵנס  ִהּכָ ְרֵעִבים  ַמֲאִכיל  ַלה'.  ַער  ַ ַהּשׁ "ֶזה  לֹו:  ְוֵהם אֹוְמִרים 
ֲחָסִדים.  ְוגֹוְמֵלי  ְצָדָקה  י  ְוֵכן עֹוׂשֵ ּבֹו",  ֵנס  ִהּכָ ְצֵמִאים  ֶקה  ַמׁשְ

)מדרש שוחר טוב(

ָהעֹוָלם  ו,  ַעְכׁשָ ַעד  ָהעֹוָלם  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ּיֹום  ּמִ ׁשֶ ְצָדָקה  דֹוָלה  ּגְ  •
ח  ּבָ ְמׁשֻ ֶזה  ֲהֵרי  ה  ַהְרּבֵ ְצָדָקה  ַהּנֹוֵתן  ְוָכל  ָדָקה.  ַהּצְ עֹוֵמד ַעל 

יִהּנֹם. )תנא דבי אליהו( ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ט ֶאת ַעְצמֹו ִמּדִ ּוְמַמּלֵ
ָטה  ּמָ ַני, ִאם ְרִאיֶתם ְזכּות ָאבֹות ׁשֶ ָרֵאל: ּבָ "ה ְלִיׂשְ ּבָ • ָאַמר ַהּקָ

ֶחֶסד. )ירושלמי( ְבקּו ּבַ ְתמֹוְטָטה, ְלכּו ְוִהּדָ ּנִ הֹות ֶשׁ ּוְזכּות ִאּמָ
ָעָליו  ַמֲעִלים  ים,  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ְונֹוֵתן  ר  עֹשֶׁ ּבֹו  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ  •

ן. )שמות רבה( ּלָ ְצוֹת ּכֻ ל ַהּמִ ם ּכָ ִאּלּו ִקּיֵ ּכְ
ל  ׁשֶ יָנּה  ִמּדִ ִנּצֹל  ְצָדָקה,  ֵמֶהן  ה  ְועֹוׂשֶ ָכָסיו  ִמּנְ ַהּגֹוֵזז  ל  ּכָ  •

יִהּנֹם". )מסכת גיטין( ּגֵ
רֹות.  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ם  ִקּיֵ ִאּלּו  ּכְ ֲחָסִדים,  ְגִמילּות  ּבִ ל ָהעֹוֵסק  ּכָ  •

)מדרש הגדול(

ִלּבֹו ְואֹוֵמר ְלָמָחר  ב ּבְ ֵ ְיָלה, ּוְמַחּשׁ ּלַ תֹו ּבַ ן ַעל ִמּטָ ׁשֵ ּיָ ל ִמי ׁשֶ • ּכָ
ִעם  מַֹח  ִלׂשְ ָעִתיד  לֹוִני,  ּפְ ִעם  טֹוָבה  ה  ְוֶאֱעׂשֶ ים  ּכִ ַמׁשְ ֲאִני 
ְמָחה".  ׂשִ לֹום  ׁשָ "ּוְליֲֹעֵצי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ ַהּצַ

)ילקוט שמעני(

י  ְלַחּיֵ ָמתֹו  ִנׁשְ ׁשֹוֶאֶבת  יו,  ַחּיָ ּבְ ּה  ּבָ ֶהֱחִזיק  ׁשֶ ַהֶחֶסד  ת  ּדַ ִמּמִ  •
ֲעָטָרה ְלרֹאׁשֹו. )כד הקמח( א ְוִהיא חֹוֶפֶפת ָעָליו ּכַ ָהעֹוָלם ַהּבָ

יל  ְזּכּו ְלַהְקּבִ ּתִ ֵדי ׁשֶ ת ַהֶחֶסד, ּכְ ִמּדַ ַני, ֱהוּו ְזִהיִרים ּוְזִריִזים ּבְ • ּבָ
ָפֶניָך  ֶצֶדק ֶאֱחֶזה  ּבְ ֱאַמר "ֲאִני  ּנֶ ׁשֶ יָוּה,  ִמּזִ ְוֵליָהנֹות  ִכיָנה  ׁשְ ֵני  ּפְ

מּוָנֶתָך". )מעלות המדות( ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ֶאׂשְ
ם  ּגַ י  ּכִ ְלַעְצמֹו,  ֶחֶסד  ּגֹוֵמל  הּוא  ִרּיֹות,  ַלּבְ ֶחֶסד  ּגֹוֵמל  ׁשֶ ִמי   •
מּולֹו, ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ם ּגְ ּלֵ "ה ְיׁשַ ּבָ ֲאֵחִרים ִיְגְמלּוהּו ֶחֶסד ְוֵכן ַהּקָ

"ּגֵֹמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד". )הגר"א במשלי(
ֵאינֹו ָראּוי. )טהרת הקדש( ה ֶחֶסד ִעם ָהָראּוי ְוִעם ִמי ׁשֶ • ֲעׂשֵ

נּו  ׁשָ ר ִקּדְ ה ה', ֲאׁשֶ ְך ִצּוָ ּכָ • ְיהּוִדי ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ְלִפי ׁשֶ
ַהֶחֶסד.  ִאיׁש  ֱהיֹותֹו  ְגַלל  ּבִ ְולֹא  ֶחֶסד,  ַלֲעׂשֹות  נּו  ְוִצּוָ ִמְצוָֹתיו  ּבְ

)ספר המאמרים( 

ָרֵאל, הּוא ָהַרֲחָמנּות. )יבמות( ן ִיׂשְ ל ּבֶ ִנים ׁשֶ ּמָ • ַאַחד ַהּסִ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ֶדה  ְלַהְרִויַח ְמַעט ָממֹון ְלָצְרֵכי ְּבֵני ֵּביתֹו. ַּפַעם ַאַחת ָהָיה חֹוֵרׁש ַּבּׂשָ
ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשָהָיה  ְלָידֹו,  ֶאָחד  ַעְרִבי  ָעַבר  ּוְלֶפַתע  ֲאדֹונֹו,  ֶׁשל 
ְוִהְתַחֵּפׂש ְּכמֹו ַעְרִבי ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּכירּו אֹותֹו, ּוָפָנה ְּבַהָּצָעה: "ַּדע ְלָך, 
ֶׁשַהָּקָּב"ה ֶהְחִליט ְלָהִביא ָעֶליָך ֵׁשׁש ָׁשִנים ֶׁשל ׂשַֹבע ִּבְזכּות ַמֲעֶׂשיָך 
ָׁשִנים  ְּבעֹוד  ִמָּיד אֹו  ֵאּלּו  ָׁשִנים  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשרּות  ְלָך  ְוֶיׁש  ַהּטֹוִבים, 
ְוָחַׁשב  ֶׁשְּלָפָניו,  ָּבַעְרִבי  ֶהָחִסיד  ִהִּביט  ּבֹוֵחר"?!  ַאָּתה  ַּבָּמה  ַרּבֹות. 
ֶׁשהּוא ְמַהֵּתל ּבֹו. "ָמה ַאָּתה רֹוֶצה ִמֶּמִּני"? ָאַמר לֹו, "ַּכִּנְרֶאה ֶׁשַאָּתה 
ֲאָבל  ָחְכָמְתָך,  ַּבֲעבּור  ֶּכֶסף  ִמֶּמִּני  ְלַקֵּבל  ְורֹוֶצה  ף  ְמַכּׁשֵ אֹו  קֹוֵסם 
ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל  ִלי  ָהַנח  ְוָלֵכן  ְלָך,  ְּלַׁשֵּלם  ַמה  ִלי  ֵאין  ְלַצֲעִרי 
ַּבֲעבֹוָדִתי". ִנָּסה ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָלבֹוא ֵאָליו ׁשּוב ְוׁשּוב ְּבֶמֶׁשְך ָׁשֹלׁש 
ְוֶאָּמֵלְך  "ֵאֵלְך  לֹו:  ָאַמר  ַעְקָׁשנּותֹו  ֶאת  ֶהָחִסיד  ּוְכֶׁשָרָאה  ְּפָעִמים, 
ְּבִאְׁשִּתי". ִאְׁשּתֹו ָהְיָתה ִצְדָקִנית ְּגדֹוָלה ְּכמֹותֹו, ְוִהיא ֵהִביָנה ִמָּיד ִּכי 
ָּדָבר ָחׁשּוב ָּבא ִלְפֵניֶהם, ְוָלֵכן ָאְמָרה ִמָּיד: "ֱאמֹר לֹו ֶׁשָאנּו ְמַבְקִׁשים 
ּוִמָּיד  ָּגדֹול,  ְּבֶׁשַפע  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֵּבְרָכם  ִמָּיד".  ִנים  ַהּׁשָ ֵׁשׁש  ֶאת 

ְלַאַחר ִמֵּכן ִׂשֲחקּו ְיָלָדיו ֶׁשל ֶהָחִסיד ֶּבָעָפר ּוָמְצאּו ּבֹו אֹוָצר ָּגדֹול ֶׁשל 
ָממֹון ֶׁשּיּוַכל ְלַהְסִּפיק ָלֶהם ְלֵׁשׁש ָׁשִנים. ְּכֶׁשָּבאּו ְוֶהְראּו ֶאת ָהאֹוָצר 
ְלִאָּמם ַהִּצְדָקִנית, ֶהְחִליָטה ַיַחד ִעם ַּבְעָלּה ֶהָחִסיד ַלֲעסֹק ִּבְגִמילּות 
ּלֹו.  ִנים, ְוִקּוּו ֶׁשַהָּקָּב"ה יֹוִסיף ֲעֵליֶהם ִמּׁשֶ ֲחָסִדים ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ֵׁשׁש ַהּׁשָ
ְוָאְמָנם, ָּכל יֹום ָהְיָתה ְמַחֶּלֶקת ְצָדָקה ְוגֹוֶמֶלת ֲחָסִדים ִעם ַהְּבִרּיֹות, 
ִּפְנָקס  ַעל־ַּגֵּבי  ִלְצָדָקה  ֶׁשָּנְתָנה  ְסכּום  ָּכל  ִלְרׁשֹם  ִּבְקָׁשה  ּוִמְּבָנּה 
ְמֻיָחד. ִהְסַּתְּימּו ֵׁשׁש ְׁשנֹות ַהּשֹׂוַבע, ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָּבא ׁשּוב ֲאֵליֶהם. 
ִאְּתֶכם",  ֶׁשִהְתֵניִתי  ַהְּתַנאי  ְּכִפי  ַּבֲחָזָרה,  ַפע  ַהּׁשֶ ֶאת  ִלּטֹל  "ָּבאִתי 
ה:  ָהִאּׁשָ ָאְמָרה  ְלִאְׁשּתֹו.  ַיַחד  ִעּמֹו  ָּפָנה  ְוהּוא  ָלִאיׁש,  ֵאִלָּיהּו  ָאַמר 
ָמָצאָת  ִאם  ִנים,  ַהּׁשָ ְּבֶמֶׁשְך  ִחַּלְקנּו  ְצָדָקה  ַּכָּמה  ֶזה  ְּבִפְנָקס  "ְרֵאה 
ְּבֵני ָאָדם יֹוֵתר ֶנֱאָמִנים ֵמִאָּתנּו ִלְׁשמֹר ֶאת ַהִּפָּקדֹון ַהָּלֶזה, ֵּתן ָלֶהם 
טֹוָבה  ָלֶהם  ְוהֹוִסיף  ַהּטֹוִבים  ַמֲעֵׂשיֶהם  ֶאת  ַהָּקָּב"ה  ָרָאה  אֹותֹו". 
ֶּנֱאַמר "ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום ַוֲעבַֹדת  ַעל טֹוָבה, ְלַקֵּים ַמה ּׁשֶ

ַהְּצָדָקה ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח ַעד־עֹוָלם". )ילקוט שמעוני(
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ַהַּלְיָלה ֶאת  ַּבֲחלֹום  ִלְראֹות  ָרִגיל  ָהָיה  ִמְּליּוַּבאִויְטׁש,  ֶצֶדק"  ַה"ֶּצַמח 
ְזֵקנֹו ַּבַעל ַהַּתְנָיא, ֶׁשְּכָבר ִהְסַּתֵּלק ְלֵבית עֹוָלמֹו, ְוהּוא ָהָיה ּפֹוֵתר לֹו 
ְׁשֵאלֹות  ַּכָּמה  ֶאְצלֹו  ִהְתעֹוְררּו  ַּפַעם  ְוִנְסָּתר.  ְּבִנְגֶלה  ְסֵפקֹוָתיו  ֶאת 
ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ָיַדע ְלַהְכִריַע ָּבֶהן, ַאְך ְלַצֲערֹו ֹלא ָזָכה ִלְראֹות ְּבֶחְזיֹונֹו 
ְוָיָצא ְלֵבית  ֶאת ְזֵקנֹו ּוְלַקֵּבל ֶאת ְּתׁשּובֹוָתיו. יֹום ֶאָחד ִהְׁשִּכים קּום 
ּוְכֶׁשָעַבר  ְלִהְתַּפֵּלל,  ְּכֵדי  ָהֶאְמָצִעי  ָהַאְדמֹו"ר  חֹוְתנֹו  ֶׁשל  ַהְּכֶנֶסת 
ִמיִגיַע  ַהֶּנֱהֶנה  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ִאיׁש  ֶאָחד,  ָּפׁשּוט  ְיהּוִדי  ָּפַגׁש  ַּבּשּׁוק 
ְוַהָּלה ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַהְלָוָאה ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה ֻרָּבִלים. ָאַמר לֹו ָהַרִּבי,  ַּכָּפיו, 
ִּכי ְּכֶׁשַּיֲחזֹר ְלֵביתֹו ְּבׁשּובֹו ִמן ַהְּתִפָּלה, יּוַכל ָלבֹוא ֵאָליו ְוהּוא ִיֵּתן לֹו 
ַּבֲהָכנֹוָתיו  ֶצֶדק"  ַה"ֶּצַמח  ְּכֶׁשָעַמד  ַהָּדרּוׁש.  ַהְּסכּום  ֶאת  ְּבִׂשְמָחה 
ָהִאיׁש  ֶׁשל  ְּבַבָּקָׁשתֹו  ִנְזַּכר  ִׁשְכמֹו,  ַעל  ַהַּטִּלית  ֶאת  ְוִהִּניַח  ַלְּתִפָּלה, 
ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: "ֶמה ָעִׂשיִתי?! ֲהֵרי ַהּיֹום הּוא יֹום ַהּשּׁוק, ְוָהִאיׁש ְּבַוַּדאי 
ְלַאַחר  ְּדִחיִתיו  ּוַמּדּוַע  ָּכְלֶׁשהּו,  ִמְסָחִרי  ֶרַוח  ְלַעְצמֹו  ִלְמצֹא  ְמַבֵּקׁש 
ה  ֲחִמּׁשָ ִעּמֹו  ְוָנַטל  ְלֵביתֹו  ָחַזר  ַטִּליתֹו,  ֶאת  ָהַרִּבי  ִהִּניַח  ִמָּיד  ְזַמן"? 
ִהְתַקְּבצּו  ֵּביְנַתִים  ָהִאיׁש.  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ְּכֵדי  ַהּשּׁוק  ֶאל  ְוָהַלְך  ֻרָּבִלים 
ִאָּכִרים ְוַכְפִרִּיים ַרִּבים ֶאל ַהּשּׁוק, ְוָהְיָתה לֹו ִטְרָחה ְּגדֹוָלה ִלְמצֹא ֶאת 
ָהִאיׁש ְוִלְמסֹר לֹו ֶאת ַהָּממֹון. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָחַזר ַה"ֶּצַמח ֶצֶדק" ְלֵבית 
ְּבִחָּזיֹון  ְזֵקנֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ִּפְתאֹום  ָזָכה  ְּבַטִּליתֹו,  ְוִהְתַעֵּטף  ַהְּכֶנֶסת 
ִנְפָלא, ְוהּוא ָּפַתר לֹו ֶאת ָּכל ְסֵפקֹוָתיו ַּבּתֹוָרה. ְלַאַחר ִמֵּכן ָאַמר לֹו 
ְּבֵלב  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ִעם  ֶחֶסד  ֶׁשּגֹוֵמל  ֶׁשִּמי  ְלָך,  "ַּדע  ַהַּתְנָיא:  ַּבַעל 
ָׁשֵלם ּוְבִלי ְּפִנּיֹות ּוַמָּטרֹות, ְוָכל ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה 
ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך', ֲהֵרי ַׁשֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ֶׁשל 

ַמְעָלה ְּפתּוִחים ְלָפָניו". )סיפורי חסידים(

  

ִמֵּבית  ְּבַדְרּכֹו  ֶפס,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֶּבן־ֲעָטר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָהָיה  ֶאָחד,  יֹום 
ַהִּמְדָרׁש ְלַאַחר ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ּוָפָנה ָלׁשּוב ְלֵביתֹו 
ְיהּוִדי  ֶׁשל  ֲחנּותֹו  ְלַיד  ְּכֶׁשָעַבר  ְלַתְלמּודֹו.  ְוָלׁשּוב  ְמַעט  ִלְסעֹד  ְּכֵדי 
ָּפׁשּוט ֶאָחד מֹוֵכר ֶּפָחִמים, ֲעָצרֹו ַהָּלה ְוָאַמר לֹו: "ְרצֹוִני ֵליֵלְך ַהַּבְיָתה 
ֶלֱאכֹל, אּוָלם ָקֶׁשה ָעַלי ִלְסּגֹר ֶאת ַהֲחנּות, ֶׁשֵּכן ַׂשִּקים ְּגדֹוִלים ֶׁשל 
ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּטְרָחה  ַעל  ֲאִני  ְוָחס  ַלֶּדֶלת,  ָסמּוְך  עֹוְמִדים  ֶּפָחִמים 
ִּקים ְּפִניָמה. ֲעֵׂשה ָנא ִעָּמִדי טֹוָבה ּוְגמֹל ִעִּמי ֶחֶסד ַוֲעמֹד  ַהְכָנַסת ַהּׂשַ
ִּכי ָרֵעב ָאנִֹכי".  ָּכאן ִּבְמקֹוִמי ַּבֲחנּות ְלַהְׁשִּגיַח, ַעד ֶׁשָאׁשּוב ִמֵּביִתי, 
ֶאת  ְּבִׂשְמָחה  ֶוֱאכֹל  ְּבִני  "ֵלְך  לֹו:  ְוָאַמר  ָּפִנים,  ִּבְמאֹור  ָהַרב  לֹו  ַנֲעָנה 
ַלְחְמָך, ַוֲאִני ֶאֱעמֹד ָּכאן ַעל ִמְׁשַמְרִּתי". ָעַמד ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבֲחנּות ְוִׁשֵּנן 
ִמְּגדֹוֵלי  ֶׁשָהָיה  ֶּבן־צּור,  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָׁשם  ָעַבר  ּוְלֶפַתע  ַּתְלמּודֹו,  ֶאת 
ַהֲחָכִמים ָּבִעיר ּוֻכָּנה ַהַּיְעֵּב"ץ. ִהְׁשּתֹוֵמם ַרִּבי ַיֲעקֹב ִלְראֹות ֶאת ַרִּבי 
ְיהּוָדה עֹוֵמד ַּבֲחנּות ַהֶּפָחם, ְוָׁשַאל ִּבְתִמיָהה: "ַמה ְּלָך ּפֹה"? ּוְכֶׁשַרִּבי 
ְיהּוָדה ִסֵּפר לֹו ַעל ַהֶּפָחִמי ֶׁשִּזָּכה אֹוִתי ְּבִמְצַות ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ָחָרה 
ַאּפֹו ֶׁשל ַהַּיְעֵּב"ץ ְוָאַמר: "ַעז ָּפִנים הּוא ָסָכל ֶזה"! אּוָלם ַרִּבי ְיהּוָדה 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש,  ֵמַרֵּבנּו  ֲאִני  ָּגדֹול  "ְוִכי  ְוָאַמר:  רּוחֹו  ֶאת  ִהְרִּגיַע 
ַיֲעֶׂשה לֹו,  ְּיַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָאָדם  ּׁשֶ ַהָּנִׂשיא, ֶׁשָאַמר ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּכל ַמה 
ְוַכּוָָנתֹו ַוַּדאי ֲאִפּלּו ִלְׁשמֹר ַעל ֲחנּותֹו ֶׁשל ֶּפָחִמי. ְוִאם ַרָּבן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ָהָיה עֹוֶׂשה ֵּכן, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲאִני ַעְבּדֹו ָצִריְך ִלְגמֹל ֲחָסִדים". 
ֶנֱהָנה ַהַּיְעֵּב"ץ ִמְּדָבָריו ֶׁשִהְתַקְּבלּו ַעל ַהֵּלב ְוִהְתַּפֵעם ֵמֲאִצילּות רּוחֹו 

ֶׁשל ֵרֵעהּו ַהָּגדֹול. )חכמי המזרח(

ָזִריז ְּבֶחֶסד ָהָיה ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ַקְנֶיְבְסִקי ַּבַעל "ְקִהּלֹות ַיֲעקֹב". 
ִמַּמָּכָריו  ָקִׁשיׁש  ְיהּוִדי  ַעל  לֹו  ְוִסֵּפר  ֶאָחד,  ָאָדם  ֵאָליו  ָּבא  ַּפַעם 
ִמָּיד  ָהַרב  ב  ִהְתַיּׁשֵ ֶׁשְּמָמֵאן ִלּטֹל ֶאת ַהְּתרּופֹות ֶׁשָהרֹוֵפא ָרַׁשם לֹו. 
ַעל ְמקֹומֹו ְוָעַרְך לֹו ִמְכָּתב, ּבֹו ִצֵּין ֶאת ֲחִׁשיבּות ְׁשִמיַרת ַהְּבִריאּות 
ְוֵהִאיץ ּבֹו ִלְׁשמַֹע ְלקֹול ָהרֹוְפִאים. ַאְך ַּגם ְּבָכְך ֹלא ָאַמר ַּדי, ִּכי ָחַׁשׁש 
ֶׁשַהִּמְכָּתב ֹלא ְיַׁשְכֵנַע ֶאת ַהחֹוֶלה, ְוָלֵכן ָקם ְּבַעְצמֹו ְוָנַסע ֵאָליו ְּכֵדי 
ְּבמֹוִנית,  ָנַסע  ֶאָחד  ָּגׁשּום  ְּביֹום  ָהרֹוְפִאים.  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְלַׁשְכְנעֹו 
ּוְבמֹוַרד ְרחֹוב ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשַּבָּיִמים ָהֵהם, ָרָאה ֲעָגָלה נֹוַסַעת ַּבּמֹוָרד 
ְוַהּסּוס ַמְחִליק ְונֹוֵפל. ִּבֵּקׁש ָהַרב ֵמַהַּנָהג ַלֲעצֹר ֶאת ִרְכּבֹו, ְוָיַרד ַלֲעזֹר 
ְּבַחּלֹון  ֶאָחד  ָאָדם  ָעַמד  ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה  סּוסֹו.  ֶאת  ְלָהִרים  ָלֶעְגלֹון 
הּוא  ַאְך  ָלַרב,  ְלַסֵּיַע  ַעל־ְמָנת  ָיַרד  ַהִּמְתַרֵחׁש  ֶאת  ּוְכֶׁשָרָאה  ֵּביתֹו, 
ִצּוָה ָעָליו ָלׁשּוב ְלֵביתֹו ִמְּפֵני ֶׁשַהּסּוס ָיכֹול ִלְבעֹט ּבֹו ּוְלָהִביאֹו ִליֵדי 
ְּברֹב  ָאַמר  ַּבּסּוִסים",  ְלַטֵּפל  ֵאיְך  ְויֹוֵדַע  ַּבְּכָפר,  ָּגַדְלִּתי  "ֲאִני  ַסָּכָנה. 
ֲעָנָוה, ּוְכֶׁשָחַזר ֶאל ַהּמֹוִנית ָהָיה ָמֵלא ִׂשְמָחה ַעל ֶׁשָעָלה ְּבָידֹו ְלַקֵּים 
ָיָמיו,  ַּבֲערֹב  לֹו  ֵאַרע  ַמֲעֶׂשה  ִעּמֹו".  ַּתֲעזֹב  "ָעזֹב  ֶׁשל  ֲעֵׂשה  ִמְצַות 
ְמֻאֶחֶרת  ְּבָׁשָעה  ִמירּוָׁשַלִים  ִּבְמֻיָחד  ֵאָליו  ִהִּגיַע  ֶאָחד  ַאְבֵרְך  ַּכֲאֶׁשר 
ָרָאה  ֵאָליו  ְּכֶׁשִּנְכַנס  ַאְך  ָנחּוץ,  ְּבִעְנָין  ֵעָצה  ִמֶּמּנּו  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ַּבַּלְיָלה 
ְלָחן. ָיָצא ָהַאְבֵרְך ִמן ַהַּבִית, ּוְכֶׁשָרָאה ֶׁשֵאין  ֶׁשהּוא ְּכָבר ִנְרַּדם ַעל ַהּׁשֻ
ִהְתַעְנֵין  ַהְמֻאֶחֶרת,  ָעה  ַהּׁשָ ִלירּוָׁשַלִים ֵעֶקב  ַלֲחזֹר  ָהֶאְפָׁשרּות  ְּבָידֹו 
ֵאֶצל ְּבֵני ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב ַעל ֵּבית ְּכֶנֶסת ָסמּוְך, ָׁשם יּוַכל ִלְׁשַּכב ְמַעט 
ַעל ַהַּסְפָסל ַעד ֶׁשָּיִאיר ַהּיֹום. ָעְברּו ְּכֶעֶׂשר ַּדּקֹות, ּוְכֶׁשָהַרב ִהְתעֹוֵרר 
ָנתֹו ְוָׁשַמע ֶׁשָּמאן ְּדהּו ָּבא ֵאָליו ְוֵאין לֹו ָמקֹום ֵהיָכן ָללּון, ִהְצַטֵער  ִמּׁשְ
ְמאֹד ְוֶהְחִליט ָלֵצאת ְלַחְּפׂשֹו. ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהָיה ַחָּלׁש ְמאֹד, ַעד 
ה ֲאִפּלּו ָלֶלֶכת ַאְרַּבע ַאּמֹות, אּוָלם הּוא ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ְּכֵדי  ֶׁשִהְתַקּׁשָ
ִלְגמֹל ֶחֶסד, ּוְלַאַחר ַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים ָעָלה ְּבָידֹו ִלְמצֹא ֶאת ָהַאְבֵרְך 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּוְך. ִהְזִמין ָהַרב ֶאת ָהאֹוֵרַח ְלֵביתֹו, ִהִּציַע לֹו ֶאת 
ְלַמְּטַרת  ְׁשָאלֹו  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ּבֶֹקר,  ַלֲארּוַחת  לֹו  ָּדַאג  ּוַבּבֶֹקר  ַהִּמָּטה 
ּבֹואֹו ְוֵהִאיר לֹו ָּפִנים ְּבאֶֹפן ִנְפָלא. ַמֲעֶׂשה ַהֶחֶסד ַהִּנְפָלא ִהְתַּפְרֵסם 
ִחיׁש ַמֵהר ְוָהָיה ְלִׂשיָחה ְּבִפי ַרִּבים, ַאְך ְּכֶׁשּנֹוַדע ָלַרב ְּדַבר ַהִּפְרסּום, 
ִהְתַּפֵּלא ְוָאַמר: "ַעל ָמה ָהַרַעׁש ְוַהְּמהּוָמה? ֲהֵרי זֹו ִמְצָוה ִמן־ַהּתֹוָרה, 
ּוָמַתי ִמְזַּדֵּמן ִלי ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִּכְפׁשּוָטּה, ֶׁשֲהֵרי ֹלא 
ָּלֶכם  ַמה  ָּכזֹו?  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ַאְחִמיץ  ְוִכי  ְוִליׁשֹן,  ֶלֱאכֹל  ֶאְצִלי  ָּבִאים 
ֵאפֹוא ְּתֵמִהים? עֹוד ְמַעט ְיַסְּפרּו ֶׁשֲאִני ֵמִניַח ְּתִפִּלין"... )תולדות יעקב(

  

ּוְבגּופֹו.  ָהָיה ּגֹוֵמל ֶחֶסד ְּבָממֹונֹו  ְירּוָׁשַלִים,  ִמַּיִּקיֵרי  ִיְצָחק ֶחִׁשין  ַרִּבי 
ְּכֶׁשָּפְרָצה ַמֵּגַפת ֶהֳחִליַרע ִּבירּוָׁשַלִים ִּבְׁשַנת תרכ"ו, ֹלא ָיַדע ְמנּוָחה, 
ְּבָכל  ְּבַהָּצָלָתם  ְועֹוֵסק  ַהחֹוִלים  ִּפְתֵחי  ַעל  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ְמַחֵּזר  ְוָהָיה 
ֶׁשִהיא  ִיְׂשָרֵאל',  'ֶאֶבן  ְׁשכּוַנת  ּתֹוְׁשֵבי  ֵמִראׁשֹוֵני  ֶאָחד  ִּבְהיֹותֹו  ֶּדֶרְך. 
כּונֹות ָהִראׁשֹונֹות ִמחּוץ ְלחֹוַמת ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ָהָיה נֹוֵהג  ַאַחת ַהּׁשְ
ָמזֹון  ִלְקנֹות  ָזקּוק  ֵמֶהם  ִמי  ְוִלְׁשאֹל  ֵכִנים  ַהּׁשְ ָּכל  ִּפְתֵחי  ַעל  ְלַחֵּזר 
כּוָנה ֲעַדִין ֲחנּות ַמּכֶֹלת ּוְכֵדי ִלְרּכֹׁש ָּכל ָּדָבר  ָּבִעיר, ֶׁשֵּכן ֹלא ָהְיָתה ַּבּׁשְ
ָהָיה ָצִריְך ְלַכֵּתת ַרְגַלִים ַעד ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ְוָהָיה נֹוֵׂשא ַעל ְּכֵתָפיו 
ֵכִנים ְורֹוֵכׁש ַּבֲעבּוָרם ֶאת ִמְצְרֵכיֶהם ְלֹלא ְּתמּוָרה.  ֶאת ָּכל ַסֵּלי ַהּׁשְ
ַרִּבי ִיְצָחק ָהָיה ְּגדֹול ַהְּפִעיִלים ְלַמַען ַהָקַמת ֵּבית ָהְרפּוָאה  ַהּנֹוָדע 
'ִּבּקּור חֹוִלים' ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה, ּוִבְזכּותֹו ָזכּו ְּבֵני ְירּוָׁשַלִים ּוָמְצאּו ָמזֹור 

א. )מדמיות ירושלים( ּוַמְרֵּפא ְּבַבִית ָנכֹון ְוִנּׂשָ
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ַרִּבי ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר, ִלְקּבַֹע ִׁשעּוִרים ְקבּוִעים ְּבַחְברּוָתא  ָהָיה  נֹוֵהג 
ִעם ַּתְלִמיֵדי ְיִׁשיָבתֹו, ְוָהָיה ִמְׁשַּתֵּדל ְלָצֵרף ֵאָליו ַּבחּוִרים ְמֻבָּגִרים 
ֶׁשִהְתַקּשּׁו ְּבִׁשּדּוִכים, ְּכֵדי ֶׁשֵּיֵצא ֲעֵליֶהם ֵׁשם טֹוב ְוִיָּמְצאּו קֹוְפִצים 
ֲעֵליֶהם. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה נֹוֵסַע ְּבמֹוִנית, ָהָיה ְמַבֵּקׁש ֵמַהַּנָהג ַלֲעבֹר 
ִעָּמם  ְוִלְגמֹל  נֹוָסִפים  נֹוְסִעים  ַּבֶּדֶרְך  ֶלֱאסֹף  ְּכֵדי  ַהַּתֲחנֹות  ֶּדֶרְך 
ֶחֶסד. ַּפַעם ִהְמִׁשיְך ַהַּנָהג ִמְּבִלי ַלֲעצֹר ַּבַּתֲחָנה, ְוַרִּבי ַאֲהרֹן ִּבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו ְלִהְסּתֹוֵבב ְוַלֲחזֹר ְּכֵדי ְלַהֲעלֹות ִעָּמם נֹוֵסַע ּבֹוֵדד ֶׁשִהְמִּתין 
ַּבַּתֲחָנה. ָרִגיל ָהָיה לֹוַמר, ֶׁשִּמי ֶׁשּנֹוֵסַע ְּבִרְכּבֹו ְוֵיׁש ִעּמֹו ְמקֹומֹות 
ַּבְּגָמָרא ֶׁשֵאין ָלָאָדם ִלְׁשּפְֹך ֶאת ֵמי  ְּבֶגֶדר ַהּמּוָבא  ֵריִקים, ֲהֵריהּו 

ּבֹורֹו, ִאם ֵיׁש ְלִמיֶׁשהּו צֶֹרְך ָּבֶהם. )עלינו לשבח(

  

נֹוֵהג ָהָיה ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַּבֶּנט ִמִּניֶקְלְׂשּבּוְרג, ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ַּפת ַׁשֲחִרית 
ָעַבר  ַּפַעם  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ְלָאָדם  ֶחֶסד  ָּגַמל  אֹו  ְצָדָקה  ָנַתן  ֶׁשֹּלא  ַעד 
ָיַׁשב  ְלָידֹו.  ִהְזַּדֵּמן  ֶחֶסד ֹלא  ַמֲעֵׂשה  ְוׁשּום  ַהּיֹום,  ִּכְמַעט רֹב  ָעָליו 
ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְּבַתֲעִנית ְוֹלא ָטַעם ְּכלּום, ַעד ֶׁשָחַלׁש ָעָליו ִלּבֹו. ִעם 
ֵאיֶזה  ַהָּקָּב"ה  לֹו  ְיַזֵּמן  אּוַלי  ְלַחֵּפׂש  ְּכֵדי  ַהּשּׁוק  ֶאל  ָיָצא  ֲחֵׁשָכה, 
ָעִני ַהָּזקּוק ְלֶעְזָרה, ְוַיֲעֶלה ְּבָידֹו ִלְגמֹל ֶחֶסד ִעּמֹו. ְוִהֵּנה ָמָצא ָנְכִרי 
ֶאָחד ִמְּכַפר ָסמּוְך, ֶׁשִהִּגיַע ֶאל ָהִעיר ִעם ֲעָגָלה ְמֵלָאה ְּבֵעִצים ַעל־

ְמָנת ְלָמְכָרם, ְוֵאין קֹוֶנה. ָהַלְך ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְוִהְתַּדֵּפק ַעל ַּדְלּתֹו ֶׁשל 
ְיהּוִדי ַנָּגר ֶאָחד, ְוהֹוִדיַע ִלי ִּכי ֶעְגַלת ֵעִצים עֹוֶמֶדת ַּבּשּׁוק ִלְמִכיָרה 
ֶוה,  ִּבְמִחיר מּוָזל. ָיָצא ַהַּנָּגר ֶאל ַהּשּׁוק ְוִהִּגיַע ִעם ַהָּנְכִרי ְלֵעֶמק ַהּׁשָ
ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ְלַׁשֵּלם ִנְזַּכר ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ָמעֹות ִּבְמֻזָּמן. ָּפָנה 
ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ָׁשִליַח  אֹוְתָך  ָעָׂשה  "ַהָּקָּב"ה  ְוָאַמר:  ָהַרב  ֶאל  ַהַּנָּגר 
ְוַעל־ָיְדָך ִהְזַּדְּמָנה ִלי ְמִציָאה ְּגדֹוָלה, ַאְך ִּכיִסי ֵריק ַעְכָׁשו ְוֵאין ְּבָיִדי 
ְּפרּוָטה ִלְרִכיַׁשת ָהֵעִצים". ָאץ ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְוֵהִביא ֶאת ַהְּסכּום ֻּכּלֹו, 
ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָּפָנה ָהַרב ְלֵביתֹו ְּכֵדי ִלְסעֹד ֶאת ִלּבֹו, ַאַחר ֶׁשָּזָכה 

ִלְגמֹל ֶחֶסד ִעם ַהְּבִרּיֹות. )מעשה שהיה(

  

ֶׁשל  ַאַחת  ִמְקָׁשה  ָהיּו  ֶּגְפֶנר,  ֶמְנְּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ֶהָחִסיד  ֶׁשל  ַחָּייו 
ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. ַלְמרֹות ֱהיֹותֹו ְמֻטָּפל ְּבִמְׁשָּפָחה 
ּוְמֻצְמֶצֶמת,  ְּדחּוָקה  ּוַפְרָנָסתֹו  ְיָלִדים,  ָעָׂשר  ִׁשְבָעה  ַּבת  ְּברּוָכה 
ִחֵּפׂש ָּתִדיר ֵּכיַצד ְלהֹוִסיף ּוְלֵהיִטיב ְוִלְגמֹל ֶחֶסד ִעם ַהְּבִרּיֹות. ֶאת 
ְּבִסּיּוַע  ְּבַעְצמֹו  ָעָׂשה  עֹוָלם,  חֹוְבקֹות  ֶׁשָהיּו  ֶׁשּלֹו  ַהֶחֶסד  ְּפֻעּלֹות 
ָרצֹון טֹוב  ִעם  ַרק  ַּתְקִציב,  ּוְלֹלא  ִנְרָחב  ֶצֶות  ְלֹלא  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ְּבֵני 
ִנים ַהָּקׁשֹות ֶׁשל ָהָרָעב ְוַהַּמְחסֹור  ְוַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְלֹלא ְּגבּול. ַּבּׁשָ
ִּבירּוָׁשַלִים, ָעַמד ִליִמיָנם ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיבֹות ְוֶהֱעִניק ָלֶהם ִּבּגּוד 
ַאְרָצה  ֶׁשִהִּגיעּו  ַהּשֹׁוָאה  ְּפֵליֵטי  ְלַמַען  ַּגם  ְוִהְתַמֵּסר  ּומּוָזל,  ָנֶאה 
ְּבֵעירֹם ּוְבחֶֹסר־ּכֹל. ִּבְׁשנֹות ַהֶּצַנע ֶׁשָהיּו ָּבָאֶרץ, ָיָצא ְּבִמְבָצע ִנְרָחב 
ִלְמִכיַרת ַמּצֹות ְמֻהָּדרֹות ִּבְמִחיר מּוָזל ְמאֹד, ּוִבְזכּותֹו אֹורּו ֵעיֵניֶהם 
ִלְרּכֹׁש  ָלִראׁשֹוָנה,  ְלַעְצָמם  ִהְרׁשּו  ַרִּבים  ַרּבֹות.  ִמְׁשָּפחֹות  ֶׁשל 
ְמָחה ָהְיָתה  ְוַהּׂשִ ְיֵמי ַהַחג,  ַמּצֹות ְמֻהָּדרֹות ְוַדּקֹות ְּבַהְרָחָבה ְלָכל 
ַהָּקט  ֵּביתֹו  ֻהְקַּדׁש  ְלֶפַסח,  ּפּוִרים  ֶׁשֵּבין  ַּבְּתקּוָפה  ֶחְלָקם.  ְמַנת 
טֹוֵרַח  ֶמְנְּדל  ְּכֶׁשַרִּבי  ֲהמֹוִנים,  ָנֲהרּו  ַהַּבִית  ְוֶאל  ַהַּמּצֹות,  ִלְמִכיַרת 
ּוְנָכָדיו  ְלָבָניו  ַהֲחִבילֹות.  ַּבֲאִריַזת  ְּבַגּפֹו  ּוִמְׁשַּתֵּתף  ַּבִּמְצָוה  ְּבַעְצמֹו 
ָהָיה אֹוֵמר: "ּבֹואּו ַלְחטֹף ִמְצֹות ְוִלְגמֹל ֲחָסִדים ִעם ַהְּבִרּיֹות". ָהְיָתה 
ִמֶּמּנּו  ְוָדְרׁשּו  ְצָעָדיו  ֶאת  ְלָהֵצר  ֵהֵחּלּו  ַהַּמּצֹות  ֶׁשּסֹוֲחֵרי  ְּתקּוָפה 
ְלַהְפִסיק ֶאת ְמִכיַרת ַהַּמּצֹות ִּבְמִחיר מּוָזל, ֶׁשֵּכן ָחְׁשׁשּו ֵמהֹוָרַדת 
ְמִחיֵרי ַהּשּׁוק. ָהַלְך ַרִּבי ֶמְנְּדל ִלְׁשאֹל ַּבֲעָצתֹו ֶׁשל ָהַרב ִמְּבִריְסק, 
ְוָהַרב ַנֲעָנה ְוָאַמר: "ָּכל ַמָּצה, ֲהֵרי ִהיא ִמְצָוה ִּבְפֵני ַעְצָמּה", ּוְלַאַחר 
עֹוֵדד  ַהּסֹוֲחִרים,  ֶׁשל  ַּדְעָּתם  ֶאת  ְלָהִפיס  ֵּכיַצד  ֵעָצה  לֹו  ֶׁשָּמָצא 

אֹותֹו ְלַהְמִׁשיְך ִּבְפֻעּלֹוָתיו ְלַמַען ַהְּכָלל. )עולמו של חסיד(

ָּדבּוק ָהָיה ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ְּבִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ָמה הּוא ַרחּום ַאף 
ַאָּתה ַרחּום, ָמה הּוא ַרב־ֶחֶסד ַאף ַאָּתה ּגֹוֵמל ֲחָסִדים, ְוָתִדיר ָהָיה 
מּוָכן ּוְמֻזָּמן ַלֲעזֹר ַלּזּוַלת. ְּבַמֲעֵׂשי ַהֶחֶסד ָחׁש ִמּשּׁום ִקּיּום ֲהָלָכה 
ִּדין ְוִחּיּוב, ּוְלַאְבֵרְך ֶאָחד ֶׁשָּבא ֵאָליו ְּבנֹוֵגַע ְלִׁשּדּוְך ְלֶאָחד ִמְּקרֹוָביו 
ֶׁשָאַמר ֶׁשהּוא ַנֲעָנה ְלַהְפָצַרת ְקרֹובֹו ְוָעָׂשה ִעּמֹו ֶחֶסד ְּבָכְך ֶׁשהּוא 
עֹות ֶׁשהּוא ִמְתַּבֵּטל ִמּתֹוָרתֹו,  ְמַטֵּפל ְּבִעְנָינֹו, ַאְך הּוא ָחס ַעל ַהּׁשָ
ֵחֶלק  ֶאָּלא  ְרִגיָלה,  ָחְכָמה  ְּבֶגֶדר  ַהּתֹוָרה  ֵאין  "ָחִליָלה,  לֹו:  ָאַמר 
ְלזּוָלתֹו  ֶחֶסד  ַהּגֹוֵמל  ְוָכל  ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ִמַּנְפׁשֹו  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי 
ַהּתֹוָרה".  ִּביִדיַעת  ִמְסַּתֵּיַע  ַאַּגב־ָּכְך  ְוִנְמָצא  ְּבָכְך  ִמְתַעֵּלית  ַנְפׁשֹו 
ְּבעִֹני ֵמחֶֹסר  ַחי  ָיָמיו  ְוָכל  ּלֹו,  ִמּׁשֶ ְּכָסִפים  ִאי"ׁש  ַלֲחזֹון  לֹו  ָהיּו  ֹלא 
ֶאְמָצִעים. ֲאִפּלּו ַׁש"ס ָׁשֵלם ֹלא ָהָיה לֹו, ְוָהָיה ִמְׁשַּתֵּמׁש ִּבְסָפִרים 
ְּבַמֲעֵׂשי  ָעִׁשיר  ָהָיה  זֹאת,  ְלֻעַּמת  ִמַּמָּכָריו.  ְּבַהְׁשָאָלה  ֶׁשָּנַטל 
ִמַּכְסִּפי  ָעֵתק.  ִלְסכּוֵמי  ִהִּגיעּו  ֶׁשּלֹו  ַהְּצָדָקה  ֶׁשְּפֻעּלֹות  ַעד  ֶחֶסד, 
ָטֳהָרה,  ִמְקָואֹות  ּוְׁשֹלָׁשה  ִּתְׁשִעים  ִנְבנּו  ֵאָליו  ֶׁשִהִּגיעּו  ַהְּצָדָקה 
אּו ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים,  ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ְיתֹומֹות ְּפֵליֵטי ַהּשֹׁוָאה ִנּׂשְ
ָהַאֲחרֹוָנה  ָנה  ַּבּׁשָ ָּכבֹוד.  ְּבֶדֶרְך  ָידֹו  ַעל  ִנְתְמכּו  ַרּבֹות  ּוִמְׁשָּפחֹות 
ֲעִנּיֹות  ְּבִמְׁשָּפחֹות  ּתֹוָרה,  ְּבמֹוְסדֹות  ְּתִמיכֹוָתיו  ִהִּגיעּו  ְלַחָּייו 
ָאז  ֶׁשִהּוּו  ִלירֹות,  ֶאֶלף  ֵמָאה  ַעד  ִלְרפּוָאה,  ַהְּזקּוִקים  ּוַבֲאָנִׁשים 
ְסכּום ָעֵתק, ַאְך ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ְלֵבית עֹוָלמֹו ֹלא הֹוִתיר ַאֲחָריו ֲאִפּלּו 

ַקָּבא ְדמֹוִריָקא. )פאר הדור(

  

ַאַחר  יֹוֵסף',  'ּפָֹרת  ְיִׁשיַבת  ֵמָראֵׁשי  ֲעֶדס  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהָיה  ְמַהֵּדר 
ֹלא  ַהְּבִרּיֹות,  ִעם  ֶחֶסד  ִלְגמֹל  לֹו  ִמְזַּדֵּמן  ּוְכֶׁשָהָיה  ֶחֶסד,  ַמֲעֵׂשי 
ִלְׂשִביעּות  ִלּבֹו  ְּבחֹם  ְלָכְך  ִמְתַמֵּסר  ְוָהָיה  ְוִטְרָחתֹו,  ְזַמּנֹו  ַעל  ָחס 
ְרצֹונֹו ַהְּמֵלָאה ֶׁשל ַהּזּוַלת. ִּבְצִעירּותֹו, ְּבֵעת ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ִּבירּוָׁשַלִים 
ָהַעִּתיָקה, ָעָלה ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ַעל ְיצּועֹו ְלַהֲחִליף ּכַֹח ַלֲעבֹוַדת 
ִנְנַער  ִמָּיד  ּוְלֶפַתע ָׁשַמע קֹול ֶׁשל ָאָדם ַהּגֹוֵנַח ִמְּכֵאִבים.  ַהּבֹוֵרא, 
ַּכֲאִרי ִמִּמָּטתֹו ְוָהַלְך ִלְבּדֹק ָמה ֵאַרע ְלאֹותֹו ָאָדם, ּוְכֶׁשְּמָצאֹו ָרָאה 
ִּכי ַהָּלה ָזקּוק ִלְרפּוָאה, ְוָאץ ִמָּיד ְלַזֵּמן ֶאת ָהרֹוֵפא ֵאָליו. ַּגם ַּכֲאֶׁשר 
ִהִּגיַע ָהרֹוֵפא ֹלא ָׁשב ְלֵביתֹו, ֶאָּלא ִהְמִּתין ַעד ֶׁשַהָּלה ְּבָדקֹו ְוִטֵּפל 
ּבֹו ִּבְמִסירּות, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִלּוָה ֶאת ָהרֹוֵפא ְוָאז ָׁשב ְלֵביתֹו. ַּפַעם 
ָיָצא ִמֵּביתֹו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ּובֹוֵׁשׁש ִמָּלׁשּוב. ְּבׁשּובֹו ִסֵּפר, ִּכי ְּבֶלְכּתֹו 
ָּגדֹול  ְּכֵאב  ֵעֶקב  ָהרֹוֵפא  ֶאל  ְּבַדְרּכֹו  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ָזֵקן  ִאיׁש  ָּפַגׁש 
ַרִּבי  ֶנְחַלץ  ָהרֹוֵפא.  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ֶאל  ֶׁשַּיְדִריֵכהּו  ִמי  ָהָיה  ְוֹלא  ְּבֵעיָניו, 
ְלֶעְזָרתֹו, ָהַלְך ִעּמֹו ֶאל ָהרֹוֵפא, ָׁשם ָׁשָהה ִעּמֹו ָׁשָעה  ַיֲעקֹב ִמָּיד 
ֲאֻרָּכה, ְוַאף ִלּוָהּו ַּבֲחָזָרה ְלֵביתֹו. ְלַצד ַמֲעֵׂשי ַהֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה, ָהָיה 
ָזִהיר ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹוָתם ַעל ֶחְׁשּבֹון ָאָדם ַאֵחר. ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ָּבא 
ַהַּתְלִמיד  ָיַׁשב  ַהַּבִית.  ַּבֲחַצר  יֹוֵׁשב  ְוָרָאהּו  ְּבַּדָּינּות,  ֶאְצלֹו  ְלִהָּבֵחן 
ּוְלַאַחר  ַהִּמְבָחן,  ּכּור  ַעל  ְוֶהֱעִמידֹו  ָּבֲחנֹו  ְוהּוא  ֶּבָחֵצר,  ְלָפָניו 
ַהְמִעיָדה  ְּתֻעָּדה  לֹו  ָּכַתב  ֵאלֹות,  ַהּׁשְ ְּבָכל  ְּבַהְצָלָחה  ָעַמד  ֶׁשַהָּלה 
ַעל ְיִדיעֹוָתיו ַּבּתֹוָרה. ְּכֶׁשִּסֵּים ִלְכּתֹב ָאַמר: "ִאם ְרצֹוְנָך ֶׁשֶאְחּתֹם 
ְּבֵני  ִּבְזַמן ַאֵחר, ֶׁשֵּכן  ְּבחֹוַתְמִּתי ַעל ַהִּמְכָּתב, ִּתְצָטֵרְך ָלׁשּוב ֵאַלי 
ֶאת  ְוַאְטִריד  אֹוָתם  ָאִעיר  ֶׁשָּמא  ֲאִני  ְוחֹוֵׁשׁש  ַעָּתה,  ְיֵׁשִנים  ֵּביִתי 

ְמנּוָחָתם ְּכֶׁשֶאָּכֵנס ַהַּבְיָתה ִלּטֹל ֶאת ַהחֹוֶתֶמת". )האיר המזרח(

  

ָיִמים ֲאָחִדים ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו, ִּבֵּקׁש ַהָּסָבא ִמֶּקֶלם ְלַכֵּבס ֶאת ְּבָגָדיו, 
ִמְּפֵני ֶׁשֵהִבין ִּכי ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ְיַחְּלקּו ֶאת ְּבָגָדיו ַלֲעִנִּיים ִנְצָרִכים, 
ּוְנִקֵּיים.  ְמֻכָּבִסים  ְּכֶׁשֵהם  אֹוָתם  ְיַקְּבלּו  ֶׁשָהֲעִנִּיים  ֵמרֹאׁש  ְוָדַאג 

)המאורות הגדולים(
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ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן ִמּקֹוְבָנה, ִנְפַטר ְּבכ"א ַּבֲאָדר תרנ"ו. ָסמּוְך ִלְפִטיָרתֹו, 
ְוִקְּבלּו  ְּתִפּלֹות  ָנְׂשאּו  ְוֵהם  ִמֶּמּנּו,  ְלִהָּפֵרד  ְּכֵדי  ֵאָליו  ָהִעיר  ְּבֵני  ִנְכְנסּו 
ֵעיָניו,  ֶאת  ֶאְלָחָנן  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָּפַקח  ְלֶפַתע  ָׁשַמִים.  ַמְלכּות  עֹל  ֲעֵליֶהם 
ּוְכֶׁשָרָאה ֶׁשֶאָחד ֵמֲעִׁשיֵרי ָהִעיר עֹוֵמד ְלָידֹו, ָאַמר לֹו: "ֲהֵרי ְּפלֹוִני ֶׁשהּוא 
ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ּכֹל.  ֵאין  ְוָלָרׁש  ִּבּתֹו  ֶאת  יא  ְלַהּׂשִ עֹוֵמד  ִמְׁשַּפְחְּתָך,  ְקרֹוב 
'ּוִמְּבָׂשְרָך  ֶנֱאַמר  ֶׁשֵּכן  ַּכָּלה,  ַהְכָנַסת  ִמְצַות  ְּבָכְך  ּוְלַקֵּים  לֹו  ְלַסֵּיַע  ִמְּמָך 
ֹלא ִתְתַעָּלם'". ְּבקֹול ָחלּוׁש ִהְמִׁשיְך ָהַרב ְוִהְבִטיַח לֹו, ִּכי ִאם ְיַמֵּלא ֶאת 
ִיְהֶיה לֹו ְלֵמִליץ טֹוב ְּבעֹוַלם ָהֱאֶמת. ּוִמּתֹוְך ַמֲעֶׂשה ַהֶחֶסד,  ִמְׁשַאְלּתֹו, 
ָיִמים  ְׂשַבע  עֹוָלמֹו  ְלֵבית  ַהַּצִּדיק  ִהְסַּתֵּלק  ָהַאֲחרֹוִנים,  ִּבְרָגָעיו  ָהָגה  ּבֹו 

ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים. )תולדות יצחק(

  

ְּדַוי  ֶעֶרׂש  ַעל  ַכב  ְּכֶׁשּׁשָ ִמּוּוְרָקא,  ֶמְנְדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ֶטֶרם 
ְוִנְפַרד ֵמֶאֶרץ ַהַחִּיים, ָעְמדּו ְמקָֹרָביו ְסִביב ִמָּטתֹו ּוְבִׂשְפתֹוֵתיֶהם ָנְׂשאּו 
ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ֶאת ִמּלֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות  ָּגֲחנּו  ְוַתֲחנּוִנים. ַּכָּמה ֵמֶהם  ְּתִפָּלה 
ֶּבֶגד  ְלמֶֹׁשה'ֶלה  ִלְתּפֹר  ָנא  "ִזְכרּו  ְׁשָמעּוהּו אֹוֵמר:  ּוְלֶפַתע  ַהַּצִּדיק,  ֶׁשל 
ּוְלָכל ַמְחסֹורֹו, ּוְבעֹוד  ְלֶיֶלד ָיתֹום ֶׁשָהַרִּבי ָּדַאג לֹו  ָהְיָתה  ַּכּוָָנתֹו  ָחָדׁש". 

ִמּלֹות ַהֶחֶסד ַהָּללּו ַעל ִׂשְפתֹוָתיו, ִהְסַּתֵּלק ִלְׁשֵמי רּום.  )עולם חסד יבנה(

  

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַּלְנֶטר, ִהִּגיַע ַּפַעם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּלֹו ְּביֹום ְּפִטיַרת ָאִביו, 
ּוִבֵּקׁש לֹוַמר ַקִּדיׁש ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו. ַאְך, ְלֶפַתע ִהִּגיַע ִאיׁש ָזר, ְוָטַען 
ְלֹלא  ָהעֹוָלם  ִמן  ֶׁשִהְסַּתְּלָקה  ִּבּתֹו  ֶׁשל  ְּפִטיָרָתּה  יֹום  ָחל  יֹום  ֶׁשְּבאֹותֹו 
ָּבִנים, ְוָלֵכן רֹוֶצה הּוא לֹוַמר ֶאת ַהַּקִּדיׁש ְלטֹוַבת ִנְׁשָמָתּה. ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה 
ַרִּבי  אּוָלם  ּוַבְּתִפָּלה,  ַקִּדיׁש  ַּבֲאִמיַרת  ְלָאב  קֶֹדם  ֶׁשֵּבן  ַּבֲהָלָכה,  ִנְפַסק 
ִיְׂשָרֵאל ִוֵּתר ְלִאיׁש, ְוָאַמר ִּכי ְּבָכְך ֶׁשהּוא ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ָהִאיׁש, ִּתְהֶיה 

ְלָאִביו טֹוָבה ְּגדֹוָלה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש ָעָליו. )תנועת המוסר(

  

ַרִּבי ִיְצָחק ְּבַלֶּזר ִמֶּפֶטְרּבּוְרג, ָהָיה ְמַהֵּדר ְמאֹד ְּבִמְצַות ִׂשְמַחת ָחָתן ְוַכָּלה 
ְוָהָיה ְמַׂשְּמָחם ְּבָכל ּכֹחֹו. ַּפַעם ָּבא ֵאָליו ָּבחּור ֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַלץ ַלֲעזֹב ֶאת 
ְוִהְזִמינֹו  ַּכָּפיו,  ֵמֲעַמל  ּוְלִהְתַּפְרֵנס  ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו  ַהַּמְחסֹור  ִמְּפֵני  ַהְיִׁשיָבה 
ְלִׂשְמַחת ִנּשּׂוָאיו. ֶהְחִליט ַרִּבי ִיְצָחק ָלבֹוא ְלַׂשְּמחֹו, ַעל־ַאף ֶׁשִּכְמַעט ֹלא 
ִהִּכיר ֶאת ַהָּבחּור, ּוְבֵעת ַהֲחֻתָּנה ִׁשֵּמַח ֶאת ֶהָחָתן ְּבָכל ּכֹחֹו, ַעד ֶׁשֶהֱעָלה 
ֶאת ַקְרנֹו ְּבֵעיֵני ַהִּמְׁשַּתְּתִפים. ְּכֶׁשָחַזר ְלֵביתֹו נֹוַדע לֹו, ִּכי ְּבנֹו ַהָּקָטן ָּבַלע 

ִלְׁשֹלף  ְּבׁשּום אֶֹפן  ִהְצִליַח  ַהַּבְיָתה ֹלא  ֶׁשֻהְבַהל  ְוָהרֹוֵפא  ָּכְלֶׁשהּו,  ֵחֶפץ 
ֶאת ַהֵחֶפץ ִמְּגרֹונֹו, ְוַהֶּיֶלד ָהָיה ָנתּון ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה. ְלֶפַתע, ֵהֵחל ַהֶּיֶלד 
ְלִהְׁשַּתֵעל ְּבָחְזָקה, ּוְבאַֹרח ֶּפֶלא ִנְפַלט ַהֵחֶפץ ִמִּפיו ְוהּוא ִנַּצל ְּבֶדֶרְך ֵנס. 
ַהָּדָבר ֹלא ָהָיה ְּבאֶֹפן ִטְבִעי, ְוַאף ָהרֹוֵפא ִהְׁשּתֹוֵמם ַעל ָּכְך ְוָאַמר ֶׁשֶּזה ֵנס 
ַמע זֹאת ַרִּבי ִיְצָחק ָאַמר: "ָּברּור ֶאְצִלי ֶׁשַהֶּיֶלד ִנַּצל ִּבְזכּות  ָּגלּוי, ּוְכֶׁשּׁשָ

ֶזה ֶׁשָּגַמְלִּתי ֶחֶסד ְוָהַלְכִּתי ְלַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה". )חיים וחסד(

  

ֵאיַמת  ֶׁשְּבָכל  ְירּוָׁשַלִים,  ֶׁשל  ַרָּבּה  זֹוֶנְנֶפְלד,  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָהָיה  ָרִגיל 
ֶׁשָהָיה הֹוֵלְך ִּבְרחֹובֹות ְירּוָׁשַלִים, ָהָיה ְמַסֵּקל ֶאת ָהֲאָבִנים ְוַהִּמְכׁשֹוִלים 
ֶׁשַּבֶּדֶרְך, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּתְקלּו ָּבֶהם ֲאָנִׁשים ָחִליָלה ּוְבָכְך ָּגַמל ִעָּמם ֲחָסִדים. 
ְוָהָיה אֹוֵמר ֶׁשהּוא ְמַקֵּים ְּבָכְך ֶאת ַהֶּנֱאָמר ִּביַׁשְעָיה: "סֹּלּו־סֹּלּו ַּפּנּו־ָדֶרְך 
ָעִרים ַּפּנּו ֶּדֶרְך ָהָעם  ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶּדֶרְך ַעִּמי", ְוֵכן: "ִעְברּו ִעְברּו ַּבּׁשְ

סֹּלּו סֹּלּו ַהְמִסָּלה ַסְּקלּו ֵמֶאֶבן". )עלי תמר(

  

ִּבְתקּוַפת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ַּכֲאֶׁשר ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶּסְרַמן ִהְרִּביץ 
ּתֹוָרה ִּביִׁשיַבת ְסִמילֹוִביץ, ָנַסע ַּפַעם ָלִעיר ִמיְנְסק ְּכֵדי ְלַהְתִרים ְנִדיֵבי 
ִלְׁשֹלַח  ָזַכר  ַּבַּמְגִּבית,  ְמאֹד  ָטרּוד  ֱהיֹותֹו  ַעל־ַאף  ַהְיִׁשיָבה.  ְלטֹוַבת  ָעם 
ִמיִׁשיָבתֹו, ְלהֹוִדיַע  ַהַּתְלִמיִדים  ַאַחד  ֵּבית הֹוֵרי  ֵמַאְכַסְנָיתֹו ֶאל  הֹוָדָעה 
ֵהם  ְוִאם  ִלְסִמילֹוִביץ,  ְּבָקרֹוב  ַלֲחזֹר  ּוִמְתּכֹוֵנן  ְּבִמיְנְסק  ִנְמָצא  הּוא  ִּכי 
ְמֻעְנָיִנים ִלְׁשֹלַח ֲחָפִצים אֹו ֲחִביַלת ָמזֹון ִלְבָנם ַהּלֹוֵמד ַּביִׁשיָבה, ֲהֵריהּו 
ָּכבֹוד,  ְּפִחיתּות  ְּבָכְך  ֶאְלָחָנן  ַרִּבי  ָרָאה  ֹלא  ִעּמֹו.  ְלַקְחָּתם  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן 
ַּתְלִמידֹו. )אור אלחנן( ְלִׂשְמַחת  ֲחִביָלה  ֵהִביא ִעּמֹו  ָאֵכן  ַלְיִׁשיָבה  ּוְבׁשּובֹו 

  

ָׁשָנה ַאַחת ִּבְפרֹס ַהֶּפַסח, ֵהִכין ַרִּבי מֶֹׁשה ֵלְיּב ִמָּססֹוב ְסכּום ִנְכָּבד אֹותֹו 
ָאַסף ְּפרּוָטה ִלְפרּוָטה, ְוָיָצא ִלְרּכֹׁש ֶקַמח ְמֻהָּדר ּוְמֻׁשָּמר ִלְמַהְּדִרין ְלצֶֹרְך 
ֲאִפַּית ַמּצֹות. ְּבַדְרּכֹו ָּפַגׁש ְיהּוִדי ֶאָחד ְּכֶׁשִּדְמָעתֹו ַעל ֶלְחיֹו. ֵמָתה ָּפָרתֹו 
ִנְׁשַּבר.  ַלְחמֹו  ּוַמֵּטה  ֵּביתֹו,  ְּבֵני  ְוֶאת  אֹותֹו  ְמַפְרֶנֶסת  ֶׁשָהְיָתה  ַהְיִחיָדה 
ָׂשַמח ַרִּבי מֶֹׁשה ֵלְיּב ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַעד ֶׁשִהְזַּדְּמָנה לֹו ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ֶׁשל 
ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ְוֶהֱעִניק לֹו ִּכְמַעט ֶאת ָּכל ַהְּסכּום ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ִלְרִכיַׁשת 
ִמן  ָּפׁשּוט  ֶקַמח  ָרַכׁש  לֹו,  ֶׁשּנֹוְתרּו  ַהְּמַעּטֹות  ַּבְּפרּוטֹות  ֲחָדָׁשה.  ָּפָרה 
ֶאְׂשַמח  ַוֲאִני  ָׁשמּור,  ִמֶּקַמח  ְּבַמּצֹות  ֲאֵחִרים  "ִיְתָּפֲארּו  ְוָאַמר:  ַהּשּׁוק, 

ַּבָּפָרה ֶׁשָרַכׁש אֹותֹו ָעִני ְלטֹוָבתֹו". )חסידים מספרים(

ח ְמֻמּלָ
יב  י ָהִעיר. ֵהׁשִ ים ַלֲעִנּיֵ ית ְמעֹות ִחּטִ ּנּו ִלְתרֹם ְלַמְגּבִ ׁש ִמּמֶ יר ֻמְפָלג ֶאָחד, ּוִבּקֵ ל ָעׁשִ י ַאְיִזיל ָחִריף ְלֵביתֹו ׁשֶ ין ּפּוִרים ְלֶפַסח, ִנְכַנס ַרּבִ ּבֵ ִמים ׁשֶ ּיָ ּבַ
י ַאְיִזיל:  ֶהם ָחֵמץ. ָאַמר לֹו ַרּבִ ֵאין ּבָ ֵדי ִלְראֹות ׁשֶ יָסיו ּכְ יר ּוָבַדק ֶאת ּכִ ָעה, ָעַמד ֶהָעׁשִ אֹוָתּה ׁשָ ָניו ֵריָקם ְולֹא ָנַתן לֹו ְמאּוָמה. ּבְ יר ֶאת ּפָ ֶהָעׁשִ
חֹוִרים  ׂש ֶאת ֶהָחֵמץ ּבַ ּמּוָטל ָעָליו ְלַחּפֵ י ְיהּוִדי ׁשֶ ַאל: "ְוִכי ֵאיֶנּנִ יר ְוׁשָ יֶסיָך". ֶנֱעַלב ֶהָעׁשִ ְכָלל ִלְבּדֹק ֶאת ּכִ ב ּבִ י ֵאיְנָך ַחּיָ ה טֹוֵרַח, ּכִ ם ַאּתָ "ְלִחּנָ

יס"... א ַרק ַעד ַהּכִ ֵאיְנָך ְיהּוִדי ֶאּלָ , ׁשֶ ה הֹוַכְחּתָ ָדִקים"? ְוַנֲעָנה: "ֲהלֹא ֶזה ַעּתָ ּוַבּסְ
  

ָפָניו,  רּוָטה. ָיָצא ֶהָעִני ִמּלְ יר ָקַפץ ֶאת ָידֹו ְולֹא ָנַתן לֹו ַאף ּפְ ׁש ְנָדָבה, ַאְך ֶהָעׁשִ יר ַקְמָצן ּוִבּקֵ ל ָעׁשִ ָתִחים, ִנְכַנס ְלֵביתֹו ׁשֶ ר ַעל ַהּפְ ָעִני ַהְמַחּזֵ
ׁש  ל־ַמּמָ ַע ׁשֶ יר, ָנַתן ֶלָעִני ַמְטּבֵ א ֶהָעׁשִ ּלֵ ָנה". ִהְתּפַ ִרים ׁשָ ְחיּו ַעד ֵמָאה ְוֶעׂשְ יִרים ּתִ ה ְוָכל ֲחֵבֶריָך ָהֲעׁשִ ן, ְוַאּתָ ּנּו ָאַמר: "ִמי ִיּתֵ ְוֶטֶרם ִנְפַטר ִמּמֶ
ְך ֶהָעִני ְוָאַמר  ָך ֶחֶסד". ִחּיֵ י ִלְגֹמל ִעּמְ ַרְבּתִ ּסֵ יר ִלי ַמּדּוַע ֶהְחַלְטּתָ ְלַאֵחל ִלי ֲאִריכּות ָיִמים, ַאֲחֵרי ׁשֶ ְסּבִ ּתַ ְתַנאי ׁשֶ ֶסף ֶזה ַרק ּבִ ְוָאַמר: "ֲאִני נֹוֵתן ְלָך ּכֶ

ֶחְלֶקָך"... ה ַיֲעֶלה ּבְ ּמָ ּבֹון, ּכַ ה ֶחׁשְ ָנה. ֵצא ֵאפֹוא ַוֲעׂשֵ ִרים ׁשָ ְחיּו ַעד ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה ְוָכל ֲחֵבֶריָך ַיַחד, ּתִ ַאּתָ י ְלָך, ׁשֶ חּות: "ֵאַחְלּתִ ִפּקְ ּבְ
  

ִמיָכה. "ַמּדּוַע  ל ּתְ ל ֵמֶהם ּכָ ְקׁשּו ִלְתֹמְך ּבֹו, אּוָלם הּוא ֵסַרב ְלַקּבֵ ֵני ָהִעיר ּבִ דֹוָלה. ּבְ ַדֲחקּות ּגְ רּוי ּבְ עֹוָלם, ָהָיה ׁשָ ים" ּבָ ְרֵסם ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ ֶטֶרם ִהְתּפַ ּבְ
ִחּיּוְך  ים" ּבְ יב ָלּה ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ ֵני ָאָדם רֹוִצים ָלֵתת"? ֵהׁשִ ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ַעם ִאּמֹו, "ֲהלֹא ְרֵעִבים ָאנּו ְלֶלֶחם, ּוַמּדּוַע לֹא ְנַקּבֵ ֲאָלה אֹותֹו ּפַ ה ְמָסֵרב"? ׁשָ ַאּתָ

ל, ֵהם לֹא ִיְרצּו ָלֵתת"... ֶאְרֶצה ְלַקּבֵ ֶרַגע ׁשֶ ל, ֵהם רֹוִצים ָלֵתת. ֲאָבל ּבְ ֵאין ֲאִני רֹוֶצה ְלַקּבֵ ל ְזַמן ׁשֶ ֵני ָאָדם. ּכָ ל ּבְ ִטיָבם ׁשֶ יר ֲאִני ּבְ נּוֶגה: "ַמּכִ


