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נספחים

יצחק  לוי  ור'  הזקן  אדמו"ר  הגדולים  הצדיקים  שני  יצאו  אחת  פעם 
מברדיצ'ב לאסוף כסף בעבור חתן וכלה עניים. הם חלפו ליד ביתו של 
אחד העשירים הידועים בעיירה אך לא רצו להיכנס אליו  כי עשיר זה היה 

קמצן ולא נתן יותר ממטבע בודד ופשוט.

חשב  כי  העשיר  לבית  להיכנס  מעוניין  שהוא  יצחק  לוי  ר'  אמר  לפתע 
שאולי הוא ישנה ממנהגו. הם נכנסו לביתו   והעשיר קיבל אותם בכבוד 

גדול ובסבר פנים יפות והתרגש מאוד מהצדיקים שהגיעו אליו.

לאחר שסיפרו לו על החתן והכלה האומללים הוציא העשיר מכיסו מטבע 
שערכו מועט ביותר והביא אותו לצדיקים. הם הודו לו על תרומתו  במאור 
אלפי  להם  תרם  כאילו  שלו  הצדקה  מידת  את  והללו  ושוב,  שוב  פנים 

רובלים. 

הממון  את  ישיגו  מנין  חושבים  כשהם  המפואר  מביתו  החוצה  בדרכם 
וראו  לחתונה שמעו לפתע מישהו צועק לעברם שיעצרו. הם הסתובבו 
את העשיר בכבודו ובעצמו רץ אליהם. הוא הגיע לעברם מתנשף ואמר 
ולכלה האומללים"  יותר לחתן  גדול  "החלטתי לתרום סכום כסף  להם: 
לו הצדיקים ארוכות  גדול מאוד. שוב הודו  לידיהם סכום כסף  ושלשל 
נפרדו  כלה. הם  לו את מעלת מצוות הכנסת  והסבירו  על הכסף שנתן 
מהעשיר והמשיכו בדרכם כשלפתע שוב צעק העשיר שיחכו לו. כעת הוא 
הוציא  מכיסו את מלוא הסכום הנדרש להוצאות החתונה ונתן לצדיקים 
בשמחה. הם מצדם ברכו אותו בכל הברכות והוא ביקש לספר להם מדוע 

נתן להם בהתחלה רק מטבע: 

"לא מזמן הגיע אלי יהודי שביקש צדקה. באותו רגע היה לי בכיס רק 
מטבע אחד קטן מאותו סוג שנתתי לכם בהתחלה. הבטחתי ליהודי שאתן 
לו עוד כסף כשיהיה לי אך הוא כעס, זרק את המטבע בפניי והלך. באותו 
רגע הבטחתי כי לכל מי שיבקש ממני צדקה אתן מטבע זה עד שיגיע 
אליי מישהו שיודה לי עליו ואז הגעתם אתם..." בזכות הכרת הטוב והארת 
הפנים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ואדמו"ר הזקן שב העשיר לתת צדקה 

כמקודם.
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