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הבעלים האמיתיים של הכסף

אוהב "ק רבי אברהם יהושע העשיל ה"של הרהאל חדרו 

)ניסן' היומא דהילולא בשבת קודש(,א"מאפטא זיע" ישראל

, בכה האיש, רבי", נכנס אחד מחסידיו ודמעות בעיניו

בני משפחתי הדלות ממררת את חיי ואין בכוחי ובכח

. יתפלל הרבי בעדי שתהיה לי ישועה, אנא, לשאתה עוד

, הנה: הביט הצדיק אל האיש הכאוב הניצב לפניו ואמר

והוא יעניק , יהודי עשיר, אתן לך מכתב אל אחד מחסידי

ומיד כתב הרבי אגרת אל . לך מאתיים רובלים על חשבוני

.אותו חסיד וביקש אותו לבוא לעזרת העני

, יצא החסיד בלב שמח מבית הצדיק, דוכשהמכתב בי

אמנם כי דרך ארוכה עליו לעשות עד שיגיע אל , הוא ידע

עודדה אותו , אך התקוה שבסוף הדרך יוושע, אותו עשיר

לאחר מסע ארוך הגיע היהודי סוף . ונתנה לו את הכוחות

הלה קיבל אותו בסבר פנים , סוף אל בית האיש העשיר

יד ימים אחדים ישב החס. ליחו של הרבייפות כיאה לש

משעבר , דת הכנסת האורחים של העשיריבביתו ונהנה ממ

ואז , זמן החליט העשיר לשאול את אורחו מהי מטרת בואו

, למראה המכתב.הושיט לו העני את מכתבו של הרבי

הן לא דבר של מה בכך הוא לקבל , התרגש העשיר מאד

אך כשפתח את המכתב וקרה . מכתב אישי מהרבי הקדוש

נעלמו ההתרגשות והשמחה ואת מקומן , ת תוכן האגרתא

וקשה היה לו , קמצן מופלג היה, שכן אותו עשיר, תפס צער

פנה אפוא אל העני וביקש .להוציא מכיסו מאתיים רובלים

יק לך חמישים מוכן אני להענ", ממנו שיסתפק בפחות מכך

הרבי ",אך העני עמד על שלו" ?.אבל מאתיים, רובל

אם , מכךואני אינני רשאי להפחית, מאתייםהקדוש נקב ב

אלך , ואם לאו, אז טוב, תרצה למלאות בדיוק את צו הרבי

: בנפשו של העשיר התחולל מאבק עז".א כלוםלדרכי בל

אך מצד שני לא מלאו , מצד אחד רצה למלא את צו הרבי

היה זה מאבק לא . בת אחתבלבו להוציא סכום שכזה 

.קמצנותובסופו גברה ידה של ה, פשוט

.לא פרוטה אחתל, שבור עזב העני את בית העשירבלב

ימים רבים נדד בדרכים עד שהגיע בפחי נפש אל בית 

הצדיק את בפני בקול רועד ובעיניים דומעות שטח . הרבי

אתן לך ", שמע זאת הרבי והרגיע אותו, כל המוצאות אותו

ובעזרת השם יתברך משם כבר לא, מכתב אל חסיד אחר

, החסיד השני שאליו הפנה הרבי את מכתבו". תשוב ריקם

אך כשקיבל את המכתב ובו מורה , לא נמנה עם העשירים

כלום דבר , התרגש מאד, לו הרבי לתת מאה רובל לעני

פנה איפה אל העני . ?שבכל יום הוא לקבל מכתב מן הצדיק

". לושב בביתי עד אשר אמציא לך את הסכום כו: "ואמר לו

העיקר , למכור מחפצי ביתו, ומיד אץ ללוות כספים

לא חלפו ימים רבים ועני עזב את . למלאות את מצות הרבי

.ביתו ובאמתחתו מאה הרובלים

ובינתיים נהפך הגלגל על אותו עשיר שלא מילא את 

, ההצלחה סרה ממנו והוא החל מתרושש, פקודת הרבי

ף כדי לקנות ואפילו כס, בתוך זמן קצר נותר ללא מאומה

בלית ברירה יצא העשיר .מזון לבני ביתו לא היה לו

, מה רב היה סבלו, לשעבר לחזר על הפתחים ולקבץ נדבות

ובהיותו נודד בדרכים צץ ועלה לפתע , מה גדול היה בזיונו

בימים הטובים בפקודת , אותו עני שנשלח אליובזכרונו

אותו עני שלא נתן לו את מאתיים הרובלים כמצוות , הרבי

, הבין האיש שבשל כך באה עלי הרעה הגדולה הזו. הצדיק

. ומיד כיון דרכו לעבר אפטא לבקש מחילה מן הצדיק

ובהרגישו היטב על בשרו את , כוימים רבים עשה את דר

בהגיעו לאפטא היה שבור , הנדודיםם המר של העוני וטעמ

עשה דרכו אל חצר הרבי וביקש . ברוחו ורצוץ בגופו

יוכנס לא: "ק מאפטא יצאה הוראה"אך מפי הרה, להכנס

פקודתו של הרבי פגעה בעשיר לשעבר ".אלי האיש הזה

ביאושו התיישב בפנת בית המדרש ונתן , כרעם ביום בהיר

תקבצו סביבו מכל רחבי בית המדרש ה, קולו בבכי מר

והאיש התוודה , מבקשים לדעת מה פשר הבכי, חסידים

בחוצפתי ובעזות פני דחיתי : "בפניהם וסיפר להם על חטאו

".ועתה מסרב הצדיק לראות את פני, את בקשת הרבי

עמוד יומם : "ויעצו לו, נכמרו עליו רחמיהם של החסידים

קולות , ולילה תחת חדרו של הרבי ואל תחדל מלבכות

ואז , ישאל מיהו הבוכה, בודאי, יגיע לאזני הרבי והואהבכי

פנה איפה אל ? לאיש, כלום היתה לו ברירה".תיוושע

.בכה בלי הפוגה, קרבת חלון חדרו של הצדיק ומירר בכי



את בני שאלהגיעו לאזני הצדיק שקולות הבכיכ

סיפרו לו על העשיר שירד . "?מיהו הבוכה: "ביתו

במחשבות ולבסוף " ישראלאוהב"שקע ה.'מנכסיו וכו

התפלאו ". יש לערוך דין תורה ביני לבין העשיר: "אמר

המקורבים לשמע דברי הרבי והמתינו לראות הכיצד 

הגיע היום ובית הדין שבין אנשיו היה גם . יפול דבר

היה נכון לשמוע את ,א"ק מסאוראן זיע"הרה

התייצב הצדיק מאפטא לפני הדיינים .המתדיינים

טרם בואי לעולם נגזר עלי מהשמים ":ופתח ואמר

אין לי צורך , אך אני סרבתי לכך, שאהיה עשיר מופלג

ואולם הצעתי לחלק את הכסף בין . אמרתי, בממון

ואני , בשמים הסכימו לכך. תלמידי וחסידי כראות עיני

".אכן פזרתי ממוני בין המסתופפים בצילי

היה אף , שסירב לתת מאתיים רובלים, אותו עשיר"

משמיים הרעיפו עליו שפע , וא אחד מהנהנים מכספיה

ברגע שסרב האיש להעניק , ואולם, כפי בקשתי, קודש

, מכספי מאתיים רובלים לצדקה לעני ששלחתי אליו

את עשרו –בעליו האמיתיים של כספו –לקחתי אני 

שמילא , ראוי יותר, ורכושו ומסרת אותם לחסיד אחר

לא היה ברשותו על אף ש, את פקודתי במסירות נפש

" אוהב ישראל"לשמע דבריו של הרב הקדוש ה."ממון

, והעשיר לשעבר, נשתררה דומיה בבית הדין, מאפטא

על , כה כעס על עצמו, וסמקו לסירוגיןפניו חוורו

שלא הבין כי הכסף והעושר הרב שהיה ברשותו אינם 

הוא הרהר בעוני ברעב . אלא פקדון המסור בידו

ודמעות הציפו את , עד סוף ימיהםהצפויים לבני ביתו 

.על לחייוירדועיניו ו

לעשיר לשעבר אין : "והנה נשמע ברקע פסק הדין

אך , שבעצם אינו שייך לו, כל זכות לתבוע את ממונו

יפעל הרבי מתוך רחמנות שתהא , אם יפייס את הרבי

, ואכן, "ושוב לא יצטרך לבריות, לו פרנסה ברווח

ולא . ק ופייס אותוהאיש ביקש את מחילתו של הצדי

אמנם הוא לא חזר , ארכו הימים ומצבו הכלכלי הוטב

אך שוב חיו הוא ובני , להיות עשיר מופלג כמלפנים

ומאז התגבר על מידת . משפחתו ברווח ובכבוד

. רודף צדקה וחסד כל ימי חייווהפך ל, הקצנות בו ניחן

)'ד- ד "י(ועץ ארז ושני תולעת 

יך להביא עץ ארז לפי י שהמצורע צר"מבאר רש

אנו מכירים סוגי . על גסות הרוחשהנגעים באין

אלא , חשובים יותר וחשובים פחות, אנשים שונים

, שכל זה כפי הנראה לנו בעיני הבשר אשר לנו

בירור מעלתו של כל אולם בעולם האמת יוודע ב

.אחד ואחד

חבורת סוחרים נסעו ? למה הדבר דומהמשל 

בדרכם עברו ימים . םיהבספינה אחת המה וסחורות

לימים נפל ריב .והדרך התמשכה זמן רב, ונהרות

שהיה עשיר , בין אחד הסוחרים הגדולים שבאניה

והנה . ובין סוחר אחד שהיה חסר אמצעים, מופלג

שמריו אלא התיר את הסוחר הדל לא שקט על 

חרצובות לשונו והשיב לעשיר הגדול מנה אחת 

איך , ר הגדולישאמר הע" חצוף שכמותך".אפים

הלא אני גדול וחשוב , אתה מעיז להשיב לי דברים

מדוע : ענה הסוחר הפשוט.ממך עשרת מונים

האם משום שאתה מוליך בבטן האניה ,תחשוב כך

אם משום כך אז ?פי כמה משליסחורות רבות 

שהרי בים מצויים שודדים עזי נפש , אתה טועה

העלולים להשתלט על האניה ולקחת את כל 

.שווים אנחנו, לכן בהיותינו בים. תכולתה כשלל

אשר נשוב אל בתינו או אז נראה מי גדול ומי כ

.קטן

כל ימי חיי האדם בעולם הזה הוא מצוי : והנמשל

היצר שכן , יםלב ממש כאותה אנייה ב, בסכנה

ל להכשיל כל עלו, דם על כל שעלאהרע האורב ל

אז , עולם האמתלאכאשר האדם מגיע . דםא

מי הוא הקטן ומי הוא , מתגלית האמת לאמיתה

.הגדול באמת

)א"בשם המגיד מדובנא זיע(
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יצחקלוירביק"הרהעלמסופר

פעםשהבחין,א"זיערדיטשובאמב
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אתםמהעל"בנועםאותם
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כיאפואיוצא,"בארץאחדגוי
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מוציאיםאתם,אמתדבריהינם
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.העולםבורא

משהרביהגאוןעלמסופר

הפעמיםשבאחת,א"זיעפיינשטיין

היהועמושחריתבפתלבוסעד

והגישהמאכליםיתרבין, אורח
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שתיהן, שונותחברותמשתי
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חלבמשהרבילעצמומזג, הקפה

נראהלפתע,אחתמשקית

השקיתאתהחזיר,כמתחרט

,השניהשקיתהאתולקחלמקומה

אותו.שונהמחברההיתהשכאמור

במוהמעשהאתשראהאורח

מצוה בו יותר מבשלוחו

ק רבי "הגון להרהםעשיר אחד הביא סכו

וביקשו לחלק את ,א"זיעילאפינחס מאוסט

למה אתה לא : שאל הצדיק. הכסף לצדקה

אם יוודע : ענה העשיר? נותן צדקה בעצמך

יתקהלו עלי , בעיר שאני מחלק כסף לצדקה

. כל העניים וגבאי הצדקה ולא יתנו לי מנוח

קח את כספך ותן : השיב לו רבי פינחס

מתן בסתר לא תיקנו להנאת , צדקה בעצמך

אלא , מטירדהלפטור אותם, העשירים

.ביישםעבור העניים שלא ל

ניסן' הקודש שבת
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ניסן' חיום שלישי 
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ר דוב בער "י מנעשחיז בק רבי מרדכ"הרה
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ר נפתלי "נוב ביעקב צבי יאלעס מדיק רבי "הרה
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ה "של(ר אברהם הורוויץ "שעיהו בק רבי י"הרה
)צ"ש-
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רבי? לתקנויוכלווכיצדבהםמצא

ואמרמדבריהםהמוםהיהמשה

שלמהחלבשתההיוםגםש,להם

הוכחהרוציםהםואם,חברתם

וחשב ,ויבדקולמקררשיגשו

לאנשיםשגרםהדברמהו,לעצמו

עלסומךלאשהואלחשוב

עד,חברהאותהשלההכשר

יודעיםאתםואמרחייך, שנזכר

שקיתבאותההשתמשתילאמדוע

פשוט? השניהאתולקחתיחלב

היהלאריקההיתההשקיתמאד

. חלבבה
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