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ְזכּות ַהְצָדָקה   בִּ

 

ִנים ַרּבֹות חַ  ה הּוא  ִלְפֵני שָׁ דֹול ְמאֹד, ּוִמְלַבד זֶׁ ם גָׁ כָׁ ה ַתְלִמיד חָׁ יָׁ ְראּו לֹו ַרִּבי ֵמִאיר, הּוא הָׁ קָׁ דֹול שֶׁ י ַצִדיק גָׁ
ת ְשַפת ַהַחּיֹות.  ה? אֶׁ ִמים ְגדֹוִלים יֹוְדִעים. מָׁ ַרק ֲחכָׁ ד שֶׁ ר ְמֻיחָׁ בָׁ ַדע דָׁ ל יֹום    יָׁ ֵאר כָׁ ִגיל ְלִהשָׁ ה רָׁ יָׁ ַרִּבי ֵמִאיר הָׁ

ה הֹוֵלְך ְלֵביתֹו. ְּבֵבית הַ  יָׁ ְך הָׁ עֹות ְוַרק ַאַחר כָׁ ְך ַאְרַּבע שָׁ ם ְּבֵערֶׁ ת ַאֲחֵרי ְתִפיַלת ַשֲחִרית ְוִלְלמֹוד שָׁ סֶׁ  ְכנֶׁ

ַלְך  הָׁ ם, ְכשֶׁ ת יֹוֵתר ֻמְקדָׁ ת ְקצָׁ סֶׁ א ִמֵּבית ַהְכנֶׁ צָׁ ה ְויָׁ עָׁ ם ֵלב ַלשָׁ ד, ַרִּבי ֵמִאיר ֹלא שָׁ חָׁ ַמר: "ְמַעְנֵין    יֹום אֶׁ ְרחֹוב אָׁ ּבָׁ
ִש  ה ְשֵני ְנחָׁ אָׁ ַתע הּוא רָׁ ז, ְלפֶׁ ִדי?" ְואָׁ ה ֵנס ַעל יָׁ ה ֵאיזֶׁ ִּיְקרֶׁ ה שֶׁ ם.. אּוַלי ה' רֹוצֶׁ אִתי יֹוֵתר ֻמְקדָׁ צָׁ ה יָׁ מָׁ ים.. ַרִּבי  לָׁ

ֵרב ּבִ  ם.. הּוא ִהְתקָׁ ִשים ְמַדְּבִרים ֵּביֵניהֶׁ ַהְנחָׁ ה שֶׁ אָׁ ַחד, הּוא רָׁ ם.. ֵמִאיר ֹלא פָׁ הֶׁ ם רֹוִצים  ְזִהירּות ְוִהְקִשיב לָׁ ְיָלִדים, ַאתֶּ

ט..  קֶּ קֹוְרִאים לֹו    ָלַדַעת ָמה ֵהם ִדְברּו? טֹוב, ִתְהיּו ְבשֶּ ד שֶׁ חָׁ ת ְלִאיש אֶׁ כֶׁ לֶׁ ַמִים לָׁ ְלחּו אֹוִתי ֵמַהשָׁ ַמר ַלֵשִני: "שָׁ ד אָׁ חָׁ ש אֶׁ חָׁ נָׁ
תֹוִתי ְכֵדי ְלַהִכיש  ֲענָׁ ה הָׁ ִראשֹון    ַרִּבי ְיהּודָׁ ש הָׁ חָׁ ה?" ְוַהנָׁ שָׁ ה הּוא עָׁ ה? מָׁ מָׁ ַאל: "לָׁ ש ַהֵשִני ִהְתַפֵלא ְושָׁ חָׁ אֹותֹו!" ַהנָׁ

ַמִים.. ִכי הַ  יו ֵמַהשָׁ לָׁ ֵכן, כֹוֲעִסים עָׁ לֹו!! לָׁ ִסים שֶׁ ה ֵמַהְנכָׁ קָׁ ַתן ְצדָׁ הּוא ַאף ַפַעם ֹלא נָׁ ַמר: "ִּבְגַלל שֶׁ ף ֹלא  אָׁ סֶׁ כֶׁ
ם, דָׁ אָׁ ְך לָׁ ה!"   ַשּיָׁ קָׁ ֵתת ְצדָׁ ִריְך לָׁ ם צָׁ דָׁ ל אָׁ  ְוכָׁ

ה  ֱעשֶׁ ה אֶׁ ל מָׁ תֹוִתי.. ֲאבָׁ ֲענָׁ ה הָׁ ת ַרִּבי ְיהּודָׁ ב ְלַנּסֹות ְלַהִציל אֶׁ ַמר: "ֲאִני ַחּיָׁ ה ְואָׁ ת זֶׁ ַמע ַרִּבי ֵמִאיר אֶׁ ?" הּוא  שָׁ
ל   ת ְלִכּוּון ֵּביתֹו שֶׁ כֶׁ לֶׁ ה לֹו ַרֲעיֹון. הּוא ִהְתִחיל לָׁ לָׁ ַשב ְועָׁ ַשב ְוחָׁ א  חָׁ ר, ַרִּבי ֵמִאיר ּבָׁ הָׁ ה נָׁ יָׁ ְך הָׁ רֶׁ ה. ַּבדֶׁ ַרִּבי ְיהּודָׁ

ר ְכֵדי ְלהַ  הָׁ ת ַהנָׁ ה ַלֲחצֹות אֶׁ צָׁ ש רָׁ חָׁ ש.. ֵכן, ַגם ַהנָׁ חָׁ ת ַהנָׁ ם? אֶׁ ה שָׁ ת ִמי הּוא רֹואֶׁ ר ְואֶׁ הָׁ ת ַהנָׁ ִגיַע ַלַּבִית  ַלֲחצֹות אֶׁ
תֹוִתי.. ַרִּבי ֵמִאיר ִהְת  ֲענָׁ ה הָׁ ל ַרִּבי ְיהּודָׁ ש ַלֲחצֹות  שֶׁ חָׁ ה ַלנָׁ יָך.. ַאל ַתְרשֶׁ נֶׁ ַמר: "ה', ֲאִני ִמְתַחֵנן ְלפָׁ ַפֵלל ַלה' ְואָׁ

ל ַרִּבי   ר ְוִהִגיַע ְלֵביתֹו שֶׁ הָׁ ת ַהנָׁ ה ַמֵהר אֶׁ צָׁ ה.." ַרִּבי ֵמִאיר חָׁ ַאִגיַע ְלַרִּבי ְיהּודָׁ ר ִלְפֵני שֶׁ הָׁ ת ַהנָׁ ם  אֶׁ ה. הּוא שָׁ ְיהּודָׁ
ִעיף גָׁ  ת  ַעל ַעְצמֹו צָׁ לֶׁ ַפק ַרִּבי ֵמִאיר ַעל ַהדֶׁ ה דָׁ ִהִגיַע ַהַלְילָׁ ה, ְכשֶׁ ה ַעד ַהַלְילָׁ ֹּלא ַיִכירּו אֹותֹו, ְוִחכָׁ דֹול ְכֵדי שֶׁ

ִמְשַפְחתֹו, כְ  ְּבֵני  ִעם  ב  רֶׁ ֱאכֹול ֲארּוַחת עֶׁ ה לֶׁ ְיהּודָׁ ַרִּבי  ַשב  יָׁ ְזַמן  ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו  ה,  ְיהּודָׁ ַרִּבי  ל  ְת שֶׁ פָׁ ת  שֶׁ חּו אֶׁ
ה.. ְסלִ  ְמרּו לֹו: "אֶׁ ה אָׁ חָׁ ל ַהִמְשפָׁ ן.. כָׁ ת ִנְכַנס ַרִּבי ֵמִאיר ְלתֹוְך ַהַּבִית ְוִהְתַיֵשב ְלַיד ַהֻשְלחָׁ לֶׁ ה, ִמי ִהְזִמין  ַהדֶׁ יחָׁ

ִתְת  אן ַעד שֶׁ ז ִמכָׁ זָׁ ם: "ֲאִני ֹלא  הֶׁ ַמר לָׁ אן.." ַרִּבי ֵמִאיר אָׁ ה ִמכָׁ שָׁ ֵתֵלְך ְּבַבקָׁ ֲחדּו  אֹוְתָך?  ֱאכֹול!" ֵהם פָׁ נּו ִלי לֶׁ
ת לֹוַמר לֹו ֹלא, ִכי   ם  ְקצָׁ חֶׁ ר לֶׁ ז, ֵהִרים ַרִּבי ֵמִאיר ִככָׁ ֱאכֹול. ְואָׁ ְתנּו לֹו לֶׁ ֵכן ֵהם נָׁ יּו ְמֻכּסֹות.. לָׁ לֹו הָׁ ִנים שֶׁ ַהפָׁ

ם  חֶׁ ת ִכַכר ַהלֶׁ ה: "ַתֲחִזיק אֶׁ ַמר ְלַרִּבי ְיהּודָׁ ה    ְואָׁ ַעס ַרִּבי ְיהּודָׁ ה!" כָׁ קָׁ ר ַהּזֹו ִלְצדָׁ ּה ְוֹתאַמר: "ַהִככָׁ ְוִתֵתן ִלי אֹותָׁ
ה חֹשֶׁ  ת ַהֵנר ְוִנְהיָׁ ה ַרִּבי ֵמִאיר אֶׁ ז, ִכּבָׁ ה??" ְואָׁ קָׁ ה עֹוד ְמַבֵקש ְצדָׁ , ַאתָׁ ַכְלתָׁ אָׁ ַמר: "ֹלא ַמְסִפיק שֶׁ ה  ְואָׁ ְך. "ֵהי, מָׁ

ם,  לּו ֻכלָׁ אָׁ ה פֹה?" שָׁ ל    קֹורֶׁ דֹול ְּבכָׁ ה אֹור גָׁ לֹו ּוִפְתאֹום ִנְהיָׁ ִנים שֶׁ ִעיף ֵמַעל ַהפָׁ ת ַהצָׁ ִמַּיד הֹוִריד ַרִּבי ֵמִאיר אֶׁ
ֲעקּו  ה ַרִּבי ֵמִאיר.." צָׁ ה ַאתָׁ ש!! "ּוּוַאי, זֶׁ מֶׁ יּו ְמִאירֹות ְכמֹו ַהשֶׁ ל ַרִּבי ֵמִאיר הָׁ ִנים שֶׁ ר!! ִכי ַהפָׁ דֶׁ ד    ַהחֶׁ ם.. ֵהם ִמּיָׁ ֻכלָׁ

ַתן ְלַרִּבי ֵמאִ ּבָׁ  ם ְונָׁ חֶׁ ת ִכַכר ַהלֶׁ ַקח אֶׁ ה לָׁ ה.. ַרִּבי ְיהּודָׁ ד ּוִבְקשּו ְסִליחָׁ ת ַהּיָׁ יו ְוִנְשקּו לֹו אֶׁ ַמר: "ֲהֵרי  אּו ֵאלָׁ יר ְואָׁ
ֵּיְצאּו ֵמַהַּבִית ְוַרק הּוא ִנְשַאר ִעם ַרּבִ  ה שֶׁ חָׁ ל ַהִמְשפָׁ ַמר ַרִּבי ֵמִאיר ְלכָׁ ז אָׁ ה!" ְואָׁ קָׁ ה. זֹו ְצדָׁ  י ְיהּודָׁ

ה ַד  ר.." ְלַאַחר ַכמָׁ הָׁ ת ַהנָׁ ש ַלֲעבֹור אֶׁ חָׁ ֵתת ַלנָׁ כֹול לָׁ ה יָׁ ו ַאתָׁ ַמר: "ה', ַעְכשָׁ ה ְואָׁ א ַהחּוצָׁ צָׁ קֹות ַרִּבי  ַרִּבי ֵמִאיר יָׁ
ת   ַדע אֶׁ ש. ַרִּבי ֵמִאיר ִדֵּבר ִאתֹו, ִכי הּוא יָׁ חָׁ ת ַהנָׁ כֹון, אֶׁ ת ִמי? נָׁ ה מּולֹו אֶׁ אָׁ ַאל:  ֵמִאיר רָׁ לֹו, ְוהּוא שָׁ ה שֶׁ פָׁ ַהשָׁ

ה..   קָׁ ה, ִכי הּוא ֹלא נֹוֵתן ְצדָׁ ת ַרִּבי ְיהּודָׁ אִתי ְלַהֲעִניש אֶׁ ַמר: "ֲאִני ּבָׁ ש אָׁ חָׁ ה?" ְוַהנָׁ ה רֹוצֶׁ ה ַאתָׁ ה הּוא  "ֵכן, מָׁ מָׁ
ִנֵתן ַהְרֵּבה  ה שֶׁ ל ה', ְוה' ִצּוָׁ ְך לֹו? ֲהֵרי ַהכֹל שֶׁ ף ַשּיָׁ סֶׁ ַהכֶׁ אִתי    חֹוֵשב? שֶׁ ַמר לֹו: "ֲאִני ּבָׁ ה.." ַרִּבי ֵמִאיר אָׁ קָׁ ְצדָׁ

אן.." ַרּבִ  ה.. ֵלְך, ֵלְך ִמכָׁ קָׁ ם ִלְצדָׁ חֶׁ ַתן ִלי ִכַכר לֶׁ ֱאכֹול ְוִלְשתֹות ְועֹוד נָׁ ַתן ִלי לֶׁ ב ְוהּוא נָׁ רֶׁ עֶׁ ְתמֹול ּבָׁ ַגר  אֶׁ י ֵמִאיר סָׁ
ַמר ַר  ז, אָׁ ֵנס. ְואָׁ ש ֹלא ִיכָׁ חָׁ ַהנָׁ ת ְּבכַֹח שֶׁ לֶׁ ת ַהדֶׁ ת ַאל  אֶׁ לֶׁ הּו ְמַתְקֵתק ַּבדֶׁ ה, ִאם ִתְשַמע ִמישֶׁ ִּבי ֵמִאיר ְלַרִּבי ְיהּודָׁ

ְיהּו  ַרִּבי  ל  ֲאבָׁ ִּיְפְתחּו  ַרַעש ְכֵדי שֶׁ ְלַהְשִמיַע  ה  ִנּסָׁ ש  חָׁ ַהנָׁ ת,  ֱאמֶׁ ַמְזִהיר אֹוְתָך.." ּובֶׁ ֲאִני  ַתח,  ִתְפַתח!!  ה ֹלא פָׁ דָׁ
ת  ה אֶׁ אָׁ א ְורָׁ צָׁ ר הּוא יָׁ כֹון, ִּבְזכּות  ַּבּבֹקֶׁ ה? נָׁ ם יֹוְדִעים ִּבְזכּות מָׁ רּוְך ה' הּוא ִנַצל. ַאתֶׁ ת.. ּובָׁ לֶׁ ש ֵמת ְלַיד ַהדֶׁ חָׁ ַהנָׁ

ה!!  קָׁ  ַהְצדָׁ

 

 

 ב"ה



 – 

 

 
 צדקה חסידית 

 

בדורות האלה, הדורות האחרונים  חסדים דווקא  -תורת החסידות מדגישה מאוד את חשיבותן של הצדקה וגמילות
שלפני הגאולה. וכך כותב רבנו הזקן בספר התניא )איגרת הקודש סימן ט(: "עיקר עבודת ה' בעיתים הללו,  

 בעקבות משיחא, היא עבודת הצדקה, כמו שאמרו רז"ל 'אין ישראל נגאלין אלא בצדקה'".

והדגיש  -כ"ק אדמו"ר ה'צמח ביאר באריכות במאמר חסידות שאמר את שמונה המעלות שבמתן צדקה,  צדק' 
חסדים. באותו מעמד נכחו גם חסידים פשוטים, תושבי יישוב חקלאי בסביבה,  -שהעיקר הוא העבודה של גמילות

היו מלווים כספים זה לזה,   –חסדים. מה עשו?  -וכשחזרו לביתם והתבוננו בדברי הרבי, החליטו לעסוק בגמילות
 חסדים.-פי שלא נזקקו לכך, אך ורק לשם קיום מצוות גמילות-על-אף

צדק' ואמר שאינו מכירם. הוא שאל לשמותיהם, וכאשר - לאחר זמן, כאשר ביקרו שוב אצל רבם, הביט בהם ה'צמח
על החלטתם לעסוק  אמרו לו את שמותיהם, התפלא הרבי וביקש שיספרו לו מה עבר עליהם. כאשר סיפרו לו  

גמילות כוחה של מצוות גמילות-במצוות  הרבי: "ראו את  הגיב  חסדים, המשנה לגמרי את האדם, עד  -חסדים, 
 עצמי לא הצלחתי להכירם".-שאני

 

 גמ"ח לפני התפילה 

ה'צמח גמילות- אצל  מצוות  של  גדולתה  את  שממחיש  נפלא  סיפור  אירע  מתקשה  -צדק'  היה  כאשר  חסדים. 
יה סבו, רבנו הזקן בעל התניא, מתגלה אליו, בחלום או בהקיץ, ומתרץ לו את קושיותיו. פעם  בשאלות בלימוד, ה

 פי שהשתוקק והתפלל להתגלותו של סבו, לא זכה לכך.-על-אחת התקשה מאוד בכמה סוגיות, ואף

לבוא  הכנסת ובדרך פנה אליו יהודי פשוט וביקש הלוואה של כמה רובלים. הרבי הורה לו -בוקר אחד יצא לבית
הכנסת והתחיל בהכנות לתפילה, תפס שלא נהג כשורה  -אליו לאחר התפילה ואמר שאז ייתן לו. כשהגיע לבית

כשדחה את היהודי עד אחרי התפילה, בעוד הוא זקוק לכסף לצורכי מסחרו ביום השוק המתנהל עכשיו. הסיר  
אמצים רבים הצליח לאתר אותו  הרבי את הטלית, מיהר הביתה, נטל כסף ויצא לשוק לחפש את האיש. לאחר מ 

 והלווה לו את הכסף. 

הכנסת, התעטף בטליתו והחל להניח תפילין. מיד כשגמר להניח את התפילין ראה לפתע  -צדק' חזר לבית-ה'צמח
כל שאלותיו ובמיוחד עודד את חשיבותה של מצוות   את סבו, כשעל פניו חיוך רחב. רבנו הזקן פתר לו את 

 חסדים.-גמילות

 

 גם זה חסד

אותו יום לא נחשב אצלי    –רבי משה מקוברין אמר פעם: "כאשר עובר יום ואינני עושה טובה כלשהי ליהודי  
 כלל".

על המהר"ל מפראג מסופר, שבאו וסיפרו לו על יהודי פשוט שנוהג להלוות כספים לסוחרים ביום השוק. הבחינו  
רגילה. המהר"ל ניסה לחקור  -ים להצלחה בלתיהם זוכ   –הסוחרים, כי כאשר הם לווים ממנו כסף ועושים בו מסחר  

 לפשר הדבר ולא מצא את הסיבה. לימים נודע כי אותו יהודי פשוט נזהר מאוד במשך שנים רבות בטבילת טהרה.

בשעה ששוטה מבקש לומר מילתא   פנים-חסדים: רבי יחיאל מאלכסנדר אמר, שהעמדת-ויש עוד סוג של גמילות
מענדל מקוצק הגיע רב מסויים, שהצדיק לא היה מחשיבו במיוחד.  - אל רבי מנחם  חסד.-גם זו גמילות  –דבדיחותא  

קיבלו הרבי בסבר פנים יפות ואף ערך סעודה לכבודו. הדבר היה לפלא בעיני החסידים והם שאלו את רבם  
ו".  לפשר הדבר. השיב להם: חז"ל אמרו, שצריך לתת לעני די מחסורו, "אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפני

 מצווה לספק לו גם מחסור זה...  – לשם מה לתת לו סוס? אלא מכאן למדנו, שאם האדם מתאווה לכך 


