
אני בצדק אחזה פניך
צווישן די אלע מצוות וואס זענען אויסגערעכנט אין אונזער פרשה, דערקענט זיך די מצוה פון צדקה, 
ץ ֶאת  וואס עס איז געזאגט געווארן אויף צוויי וועגן: ווי א 'לא-תעשה' אין פסוק (טו ז): "לֹא ְתַאמֵּ
י  ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביוֹן", און ווי א 'עשה' אין די פסוק וואס שטייט נאכדעם (ח): "כִּ

ר ֶיְחַסר לֹו". י ַמְחסֹרוֹ ֲאשֶׁ ֲעִביֶטּנּו דֵּ ח ֶאת ָיְדָך לוֹ ְוַהֲעֵבט תַּ ְפתַּ ָפתַֹח תִּ

אין 'מסכת בבא בתרא' (י א און אין רש"י דארטן) דערציילט די גמרא אויף רבי אלעזר וואס האט 
זיך געפירט צו געבן א פרוטה פאר א עני פארן דאווענען, און זיין אויפפירונג האט ער ערקלערט מיט 
דעם פסוק אין תהילים (יז טו): "אני בצדק אחזה פניך", ד.מ. מיט די כח פון צדקה וועל איך זוכה זיין 

צו שטיין פאר השי"ת ווען איך דאוון צו אים.

דעם  פון  פרשה,  אונזער  אין  הטורים'  'בעל  דער  ארויס  לערנט  אלעזר  רבי  פון  הנהגה  די  צו  רמז  א 
וואס אין גאנץ תנ"ך טרעפן מיר נאר דריי מאל וואו עס ווערט געדאפלט דאס לשון 'פתוח תפתח', 
ח ֶאת ָיְדָך  ְפתַּ תַֹח תִּ צוויי מאל וועגן צדקה – אין פסוק ח' און אין פסוק יא' וואס שטייט נעבן אים: "פָּ
מיר  קענען  דעם  פון  ַאְרֵצְך".  ֲעֵרי  שַׁ חּו  ִנְפתְּ תֹוַח  יג): "פָּ ג  נביא (נחום  אין  איינמאל  נאך  און  ְלָאִחיָך"; 
לערנען בדרך רמז אז דער וואס איז מקיים דאס באפעל 'פתוח תפתח' פארן דאווענען, וועט זוכה 
'בעל  דער  צו  לייגט  דאוונט.  ער  ווען  הימל  פון  טויערן  די  אים  פאר  ווערן  געעפנט  וועט  עס  אז  זיין 
הטורים' אז אויב חלילה א מענטש וועט נישט עפענען זיין האנט צו זיין ברודער דער ארימאן, וועט 
מקויים ווערן ביי אים די פסוק (משלי כא ג): "אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה", וואס 
ד.מ. אז ווער עס פארשטאפט זיינע אויערן פון צו הערן דאס געשריי פון א ארימאן, איז ווען ער וועט 

דאווענען וועט מען אים נישט ענטפערן.

וויאזוי העלפט די צדקה אז די תפילות זאלן ווערן אנגענומען?
אין די גמרא וואס רעדט פון די הנהגה פון רבי אליעזר, איז נישט ארויס געזאגט געווארן פאר אונז 
די טעם פון די מנהג, און וויאזוי עס העלפט אז די תפילות זאלן אנגענומען ווערן, אויף דעם זענען 

דא עטליכע וועגן אין די מפרשים, וואס זיי האבן עס ערקלערט אויף 
פארשידענע וועגן:

דער 'מאירי' (בבא בתרא י א) ערקלערט עס בפשטות, אזוי ווי ווען 
פאסיגער  א  שיקן  פריער  פון  וועט  געריכט,  א  צו  קומט  מענטש  א 
אדוואקאט וואס וועט אים העלפן צו זאגן ריכטיג זיינע טענות, אזוי 
אויך ביים דאווענען, א מענטש דארף געבן צדקה פאר ער שטעלט 
פאר זיינע געברויכן פאר השי"ת, כדי די מצוה זאל זיין פאר אים ווי א 
אדוואקאט, און זאל אים העלפן עס זאל ווערן ערפילט זיין געבעהט. 
דער 'מהרש"א' (ח"א דארטן) לייגט צו און ערקלערט, אז אויך ווען 
א מענטש קומט בעטן עפעס פונעם קעניג, איז די שטייגער צו שיקן 
פון פאראויס א מתנה. וועגן דעם איז פאסיג אז אזוי זאל ער אויך 
איז  עס  און  וועלט,  פונעם  קעניג  דעם  פאר  שטייט  ער  ווען  טוהן 

נישטא נאך א פאסיגע מתנה ווי צדקה.

נאך ערקלערט דאס ענין דער 'ילקוט יהושע' (שם) מיט די ווערטער 
פון חז"ל (שבת קנא ב): "כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן 
השמים", און וויבאלד דאס וויכטיגסטע זאך וואס א מענטש דארף 
פאסיג  זיכער  איז  דעם  וועגן  שמים,  רחמי  זענען  דאווענען  ביים 
האט  ער  וואס  זכות  דעם  אין  און  דאווענען,  פארן  צדקה  געבן  צו 
אויך  וועט  עס  אז  זיין  זוכה  ער  וועט  ארימעלייט,  די  אויף  רחמנות 

קומען אויף אים רחמי שמים.

דפרקא  (אגרא  יששכר'  'בני  דער  האט  וועג  איינגארטיגן  א  אויף 
צדקתו  לאביונים  נתן  "פזר  שטייט  פסוק  אין  ערקלערט:  עס  קנד) 
די  אין  איז,  פסוק  די  פון  טייטש  די  ט),  קיב  (תהילים  לעד"  עומדת 
צייט וואס מיר ווייסן אז ביי אנדערע מצוות איז באקאנט די כלל אז 
די ערשטע מצווה וואס א מענטש טוהט דורכן טאג שרייבט זיך אויף 
אויף זיין שטערן, און ווען ער טוהט נאך א מצוה ווערט אויפגעשריבן 
פון  מצוה  די  אבער  איז  אנדערשט  ערשטע,  די  אנשטאט  מצוה  די 
צדקה וואס בלייבט אייביג אויפגעשריבן אויף זיין שטערן. לויט דעם 

דאס  אז  פאסיגסטע  דאס  איז  צדקה  פון  מצוה  די  אז  זאגן,  מען  קען 
דאווענען זאל ווערן אנגענומען, ווייל אנטקעגן די אנדערע מצוות וואס וועלן ווערן אפגעמעקט דורך 
די מצוה פון תפילה פון שפעטער, וועט די מצוה פון צדקה בלייבן אויסגעקריצט אויף זיין שטערן, 

און עס וועט אים העלפן אז זיין תפילה זאל ווערן אנגענומען.

וויזשניץ  סערעט  פון   ישיבה  ראש  דער  ערקלערט  דארטן)  בתרא  (בבא  משה'  'ברכת  ספר  אין 
הרה"צ רבי משה האגער זצ"ל, וויבאלד אז דאס דאווענען איז אינגאנצן אוועק געשטעלט אויף 
אמונה, אויב אזוי, וואס איז נאך שטערקער פון די מצוה פון צדקה כדי איינצוווארצלען אין 
דאווענען.  ביים  אויס  זיך  פעלט  עס  וואס  אמונה  ריכטיגע  די  מענטש  א  פון  הארץ  די 
ווייל לויט וואס די שכל וועט אונז לערנען, און לויט וואס מיר טרעפן אין עטליכע 
פלעצער פארשטייען מיר אז די מצוה פון צדקה איז אוועק געשטעלט אינגאצן 

וועלן  מיר  אויב  אויך  פעלן,  גארנישט  אונז  פון  וועט  קיינמאל  וואס  אויבערשטן  אינעם  אמונה  אויף 
פארמערן צו געבן צדקה פאר אנדערע פון אונזער שפייז.

וואונדערליכע ווערטער שרייבט דער רמח"ל איבער די פסוק (ישעיה נד יד): "בצדקה תכונני...": "עס 
איז באקאנט וואו גרויס איז די כח פון צדקה פארן דאווענען, וואס ברענגט צו אז די שכינה אליינס 
איר  האט  ער  ווייל  געברויכן,  זיינע  איבער  מענטש  דעם  אויף  בעטן  קעניג  הייליגן  צום  ארויף  גייט 

ארויס געצויגן פון די שלעכטע הונט וואס בייסן איר פון אלע זייטן..." (אוצרות רמח"ל ישעיה שם).

משים נפשו בכפו
געבן  צו  פון  אויפפירהונג  די  צו  רמז,  בדרך  מקורות  נאך  טרעפן  מען  קען  ספרים  פארשידענע  אין 

צדקה פארן דאווענען:

א  אז  געזאגט  האט  אמי  "רבי  ס'שטייט:  וואס  א)  ח  (תענית  גמרא  די  אויף  ביישפיל,  צום  ווי,  אזוי 
תפילה פון א מענטש ווערט נישט געהערט אין הימל, נאר אויב ער איז "משים נפשו בכפו", אזוי ווי 
'ילקוט  דער  דעם  אויף  שרייבט  בשמים",  א-ל  אל  כפים  אל  לבבנו  ג): "נשא  מא  (איכה  שטייט  עס 
יהושע' (שם) אז מ'קען ערקלערן די ווערטער פון רב אמי, אז א תפילה פון א מענטש ווערט נישט 
געהערט אין הימל, נאר אויב ער איז "משים נפשו בכפו", און די מקור צו דעם איז פון די פסוק וואס 
שטייט 'נישא לבבנו' – ד.מ. אז מיר וועלן באהעפטן דאס דאווענען וואס דאס איז די עבודת הלב, 'אל 
כפיים' – צו די צדקה וואס מ'געט פון האנט צו האנט, און אין דעם זכות וועלן ארויף גיין אונזערע 

תפילות לרצון פארן באשעפער אין הימל.

נאך שרייבט דער 'כלי יקר' אין זיין ספר 'עוללות אפרים' (ח"ד מאמר תקב) אויף די גמרא אין ברכות 
(ח א) "לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת ואחר כך יתפלל". אז מ'קען טייטשן אז די 'שני 
פתחים' גייט ארויף אויף די מצוה פון צדקה וואס ס'שטייט אין תורה מיט א דאפלט לשון די ווארט 

'פתח'- "פתוח תפתח".

און דער חיד"א שרייבט אין זיין ספר 'עבודת הקודש' (ציפורן שמיר אות כג) אז די ראשי תיבות פון 
איז  דאס  וואס  'צלי'  איז  יד)  פה  (תהלים  יהלך"  לפניו  פסוק "צדק  די 
געבן  מ'דארף  אז  דעם  צו  רמז  א  אראמיש,  אויף  דאווענען  טייטש 
דעם  צו  ענליך  יהלך'].  [-'לפניו  דאווענען  פארן  [-'צדק']  צדקה 
'שארית  ספר  זיין  אין  ווישעווער  מענדעלע  רבי  הרה"ק  שרייבט 
מנחם' אויפן פסוק (שמות יב ט): "אל תאכלו ממנו נא כי אם צלי 
אש", ווי עס וואלט דא געשטאנען בדרך רמז: 'אל תאכלו ממנו נא' 
– בעהט'ס נישט פון השי"ת ביים דאווענען ['נא' איז א לשון בקשה], 
'כי אם צלי אש' – נאר אויב ענק האבן מקיים געווען די ראשי תיבות 

פון 'צלי', וואס דאס איז די פסוק "צדק לפניו יהלך".

נאך א רמז שטייט אין ספר 'זכר לחיים' (ח"ו עמ' ל) לויט די לשון 
בם  אבוא  צדק  שערי  לי  "פתחו  יט):  קיח  (תהלים  פסוק  די  פון 
די  עפנט  וועג:  די  אויס  אונז  לערנט  ע"ה  המלך  דוד  אז  י-ה",  אודה 
טויערן פון צדקה, און דורך דעם וועלן ענק קענען קומען לויבן דעם 

אויבערשטן מיטן דאווענען.

זוהר  פון  ווערטער  די  דא  אנצייכענען  אינטערסאנט  איז  עס  און 
הקדוש, וואס אין זיי ווערט ארויסגעברענגט נאך א ריכטיגע בליק 
(זוהר  דאווענען  צום  צדקה  מצות  צווישן  פון  פארבינדונג  די  אויף 
ווייל  דאווענען,  נאר  מיינט  צדקה  א):  פג  דף  ב  כרך  תיקונים  חדש, 
'צדקה' איז די ר"ת פון צ' אמנים ד' קדושות ק' ברכות וה' חומשי 
"צדקה  לד):  יד  (משלי  פסוק  די  פון  כוונה  די  איז  דאס  איז  תורה, 

תרומם גוי".

פארוואס זענען די חכמי ישראל געקומען
 פריה צו דוד המלך

אויף א וואונדערליכן וועג האט דער 'בן איש חי' געשריבן אין זיין 
גמרא  די  פון  ווערטער  די  ערקלערן  צו  ב)  ג  (ברכות  'בניהו'  ספר 
עלות  די  געווארן  ס'איז  ווען  אז  ע"ה,  המלך  דוד  איבער  (דארטן) 
געזאגט:  און  אים  צו  אריינגעגאנגען  ישראל  חכמי  די  זענען  השחר, 
פארשטיין  מען  דארף  לכאורה  פרנסה'.  דארף  פאלק  אידישע  'דאס 
פארוואס זענען זיי געקומען אזוי פריה גלייך ביים עלות השחר? נאר וויבאלד דוד זאגט אין תהלים 
דעם  וועגן  דאווענען,  פארן  צדקה  געבן  צו  געפירט  דוד  זיך  האט  פניך",  אחזה  בצדק  "אני  טו):  (יז 
זענען דעמאלטס געקומען צו אים די חכמי ישראל צו זאגן - 'נאה דורש ונאה מקיים', יעצט ווען דיין 

פאלק דארף פרנסה, עפן דיינע אוצרות און שפייז זיי.

די מנהג פון די גדולי ישראל
די מנהג פונעם 'דברי חיים' פון צאנז זצ"ל איז געווען, אז פארן דאווענען זענען זיך 

מיט  פרויען  און  מענער  שטאט,  פון  ארימעלייט  אלע  אים  צו  געקומען  צוזאמען 
ער  און  פארשוינען,  נידריגע  גאר  געווען  אויך  זענען  זיי  צווישן  און  קינדער, 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

את הברכה - אשר תשמעו
עס ווערט פארציילט אז איינמאל האט הרה"ק דער 
'דברי חיים' פון צאנז באמערקט ווי איינער זאגט צו 
אויף  אמן  ענטפערן  מ'זאל  אן  השחר  ברכות  די  זיך 
זיינע ברכות. האט דער רבי זיך געוואנדן צו אים און 
געזאגט: אין אנהויב פרשת ראה (יא כז) שטייט: "את 
איז  אלוקיכם",  ה'  מצוות  אל  תשמעו  אשר  הברכה 
אז  הברכה'  'את  געשטאנען,  דא  וואלט  עס  ווי  עס 
'אשר  פון  וועג  אזא  אויף  זאגן  מען  דארף  ברכה  די 
זאלן  און  הערן  זאלן  ארומיגע  די  אז   – תשמעו' 
זאגן אמן, און מען טאר נישט גרינגשעצן אין דעם, 
ווייל דאס איז אריינגערעכנט צווישן אלע אנדערע 

'מצוות ה' אלוקיכם'... ('עטרת חיים' עמ' קג).

לשון  די  אין  זיין  מרמז  און  צולייגן  אפשר  מ'קען 
וואס  תענה',  'אמן   - ר"ת  איז  'את'  הברכה':  'את 
דעם  דורך  און  ענטפערן,  זאלסטו  אמן  טייטש,  איז 
שטיט  עס  ווי  אזוי  ברכה,  א  צו  זיין  זוכה  וועסטו 
ענטפערן  דורך  אז  ע"ב)  רפה  (וילך  הקדוש  זוהר  אין 
(הרה"ג  גוט'ס  און  ברכות  אסאך  אראפ  קומען  אמן 

גמליאל רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך').

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

פעדערן גמילות חסדים צום דאווענען

אלעמען  פאר  האט  און  טיר  זיין  פון  שוועל  אויפן  געשטאנען  איז  אליינס 
פארטיילט צדקה מיט זיינע הייליגע הענט, מיט א פריינדליכן פנים. אויב דאס 
איז נישט גענוג געווען, האט ער מיט זיין גרויסע ענווה אויסגעהאלטן טענות און 
פארשעמונגען פון א טייל פון די מענטשן, אמאל ווייל עס האט זיי אויסגעקוקט אז ער 
האט זיי ווייניג געגעבן, און אמאל אן קיין שום סיבה, נאר אלץ זייער ביטערניש אין הארץ, 
און נישט נאר אז ער האט געשוויגן, נאר ער האט פאר זיי צוגעגעבן צו דעם פריערדיגן סומע 

(קובץ 'בחצרות החיים' טז, עמ' נד, אין נאמען פונעם רבי'ן דער 'שפע חיים' זיע"א).

אויך זיין אייניקל דער 'שפע חיים' פון צאנז זצ"ל האט זיך געפירט פארן דאווענען איבער צוגעבן 
פארן גבאי אלע געלטער וואס האבן זיך פארזאמלט ביי אים ביינאכט, ווי געלט פון 'פדיונות' א.ד.ג. 
און האט צוגעלייגט קלארע באווייזונגען וואס צו טוהן מיט זיי, א טייל צו די ישיבה, און א טייל צו 
ער  וואס  נאך  נאר  א.ד.ג.  כלה  הכנסת  מלחמה,  די  פון  איבערגעבליבענע  די  פאר  תורה,  תלמוד  די 
האט אוועק געגעבן אלע געלטער פון זיך, האט ער ערלויבט פאר זיך זיך אריינלייגן אינגאנצן אין די 

צוגרייטונגען צום דאווענען.

זיך  חיים'  'שפע  דער  האט  טעג  די  פון  איינע  אין  נאנטע:  זיינע  פון  איינער  דערציילט  האט  עס 
געשטעלט דאווענען, אבער ער שפירט געוויסע שטערונגען. ער האט זיך געשטארקט נאכאמאל און 
נאכאמאל אינזין צו האבן ביים דאווענען, אבער עס איז אים נישט געלונגען. אונז האבן געקוקט אויף 
אים מיט וואונדער. אונז האבן נישט געקענט פארשטיין וואס שטערט אים. און דעמאלטס פלוצלינג 
האבן אונז געזעהן וואו ער שטייט אויף פון זיין פלאץ, און ער הויבט אן אויסצושאקלען די טאשן פון 
זיינע קליידער. אזוי האט ער געטוהן, ביז ווען פון איינע פון די טאשן איז ארויס געפאלן א קליינע 
מטבע פון א פערטל דאללאר, וואס ווערט אנגערופן א 'קוואדער', און באלד נאך וואס ער האט עס 
אריינגעלייגט אין צדקה פושקע, איז אים גרינגער געווארן, און ער האט אנגעהויבן צו דאווענען מיט 

א שטארקייט אזוי ווי זיין שטייגער.

נאר יעצט ווען עס איז נישט איבער געבליבן ביי אים א פרוטה פון צדקה, האט ער געקענט דאווענען 
מיט די ריכטיגע כוונה ('לפיד האש', ח"ב עמ' תשו).

פון די הלכות פון געבן צדקה פארן דאווענען
דער  שרייבט  אזוי  דאווענען.  פון  הלכות  אלע  צווישן  הלכה  א  איז  דאווענען  פארן  צדקה  געבן  צו 
'רמב"ם' (מתנ"ע י טו): "די גרויסע חכמים פלעגן צו געבן א פרוטה פאר א ארימאן בעפאר יעדע 
תפילה און נאכדעם האבן זיי געדאוונט, אזוי ווי עס שטייט "אני בצדק אחזה פניך". אויך אין 'שולחן 
ערוך' שטייט אין הלכות תפילה (או"ח צב י): "עס איז גוט צו געבן צדקה פארן דאווענען". און אין 
'משנה ברורה' דארטן (ס"ק לו) ברענגט ער די מנהג פון געוויסע קהילות צו געבן די צדקה ביים זאגן 
'ויברך דוד', ווען מ'קומט אן צו די פסוק "ואתה מושל בכל". און דער 'משנה ברורה'' לייגט דארטן צו 

אז די וואס פירן זיך צוזאם נעמען צדקה ווען מ'האלט אינמיטן ליינען, טוהען 
נישט גוט, ווייל דורך דעם שטערן זיי די פארזאמלטע פון צו הערן דאס ליינען און 

ענטפערן ריכטיג אויף אירע ברכות.

איינגעפירט  האט  אר"י  דער  אז  ברענגט,  שסט)  אותיות  (רמזי  הקדוש  'של"ה'  דער  און 
ווען  נאר  עשרה,  שמונה  הויכע  די  ביי  ציבור  פונעם  צדקה  די  צוזאמנעמען  נישט  מ'זאל  אז 

מ'זאגט 'ויברך דוד', כדי די דאווענער זאלן נישט געשטערט ווערן פון צו הערן די ברכות פונעם 
בעל תפילה, און דורך דעם וועלן זיי נישט קענען ענטפערן אמן אויף דעם אזוי ווי עס דארף צו זיין.

דורך  נאר  ווערן  געטוהן  נישט  דארף  דאווענען  פארן  צדקה  געבן  פון  ענין  די  אז  אויס  זעהט  נאך 
פאר  געזאגט  אמאל  האט  זי"ע  צאנז  פון  חיים'  'שפע  דער  ווי  אזוי  ארימאן.  א  פאר  פרוטה  א  געבן 
זיינע חסידים: בעפארן דאווענען - זאל מען נישט לערנען אליינ'ס, נאר צי מיט א חברותא צי מיט 
א  פאר  צדקה  געבן  ווי  עס  איז  צווייטן,  א  העלפן  פון  וועג  אזא  אויף  מ'לערנט  ווען  ווייל  תלמידים, 

ארימאן פארן דאווענען. ('לפיד האש' ח"ב עמ' תרו)

און אמאל האט דער  בעל מחשבה רבי אייזיק שער זצ"ל געזאגט צו זיינע תלמידים: ווען השי"ת 
שיקט פאר א מענטש אין אנהויב טאג פארן דאווענען א ארימאן, וואס דורך דאס געבן צדקה פאר 
אים וועט ער קענען מקיים זיין דעם "אני בצדק אחזה פניך", אויב אזוי איז פאסיג אז ער זאל אים 
געבן דאפאלט, איינמאל אלץ די מצות צדקה אליינ'ס, און א צווייטן מאל אלץ די חסד וואס דער 
ארימאן האט געטוהן מיט אים, וואס דורך אים האט ער זוכה געווען זיך צו משלים זיין (קובץ 'בית 

הלל', שנה ג' קובץ ג' עמ' ע"ג).

אמן אין די פרשה
איינער  ווי  באמערקט  צאנז  פון  חיים'  'דברי  דער  הרה"ק  האט  איינמאל  אז  פארציילט  ווערט  עס 
זאגט צו זיך די ברכות השחר אן מ'זאל ענטפערן אמן אויף זיינע ברכות. האט דער רבי זיך געוואנדן 
צו אים און געזאגט: אין אנהויב פרשת ראה (יא כז) שטייט: "את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' 
אלוקיכם", איז עס ווי עס וואלט דא געשטאנען, 'את הברכה' אז די ברכה דארף מען זאגן אויף אזא 
וועג פון 'אשר תשמעו' – אז די ארומיגע זאלן הערן און זאלן זאגן אמן, און מען טאר נישט גרינגשעצן 
חיים'  ('עטרת  אלוקיכם'...  ה'  'מצוות  אנדערע  אלע  צווישן  אריינגערעכנט  איז  דאס  ווייל  דעם,  אין 

עמ' קג)

מ'קען אפשר צולייגן און מרמז זיין אין די לשון 'את הברכה': 'את' איז ר"ת - 'אמן תענה', וואס איז 
טייטש, אמן זאלסטו ענטפערן, און דורך דעם וועסטו זוכה זיין צו א ברכה, אזוי ווי עס שטיט אין זוהר 
הקדוש (וילך רפה ע"ב) אז דורך ענטפערן אמן קומען אראפ אסאך ברכות און גוט'ס (הרה"ג גמליאל 

רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך')
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דער 'צמח צדק' זצ"ל פון ליבאוויטש איז געווען געוואוינט צו 
זעהן יעדן אינדערפריה זיין זיידן און זיין רבי דער בעל התניא 
זיע"א, וואס איז נפטר געווארן אסאך יארן פריער, צי בהקיץ צי 
אין חלום. דער 'צמח צדק' האט פאר אים פארגעשטעלט אלע 
זיינע ספיקות און נגלה און אין נסתר, און ער האט אים אלעס 

קלאר געמאכט איינס נאך איינס.

אין איינע פון די נעכט, איז געזיצן דער 'צמח צדק' פארשפארט 
אין  לערנען,  זיין  אין  פארטיפט  איז  ער  ווען  צימער,  זיין  אין 
און  שאלות  געוויסע  געלאפן  ארום  זענען  מוח  שטארקן  זיין 
זאכן  עטליכע  אנגעקומען  אים  פאר  איז  אויך  און  שווערעקייטן, 
האט  ער  ענטפער.  דרינגנדיגן  א  זיי  צו  אויסגעפעלט  האבן  וואס 
בעל  דער  זיידן  זיין  פון  געשטאלט  די  זעהן  צו  געגלוסט  זייער 
שוין  זענען  עס  אבער  געוואוינט,  געווען  איז  ער  ווי  אזוי  התניא 
אריבער עטליכע טעג וואס עס איז אים נישט געלונגען, און דאס 

האט אים צוגעברענגט א שטארקן ווייטאג.

געגאנגען  צדק'  'צמח  דער  איז  שעה'ן  מארגן  פריה  די  אין 
און  רבי',  מיטעלער  'דער  שווער  זיין  פון  שוהל  די  אין  דאווענען 
די  פון  איינער  באגעגנט  ער  האט  מארק,  די  אדורך  גייט  ער  ווען 
פשוער  א   – נאמען  זיין  איז  אליהו  מרדכי  ר'   - מארק-האנדלער 
איד און א ירא שמים וואס האט זיך געשפייזט פון האנדלען מיט 
און  טאג',  'מארק  די  געווען  איז  טאג  יענעם  מארק.  אין  בהמות 
געלט  סומע  געוויסע  א  אויסגעפעלט  זייער  זיך  האט  אים  פאר 
אויף בארג וועגן זיין האנדלען. ווען ער האט באגעגנט דעם 'צמח 
צוגעגאנגן  איז  ער  און  געווארן,  ליכטיג  אויגן  זיינע  זענען  צדק' 
צו אים און געפרעגט אויב ער וועט אים קענען פארבארגן אלץ 
גמ"ח עטליכע רובל ביז ביינאכט, אדער ביז מארגן אינדערפריה, 
ווייל אין דעם טאג איז פאר אים דא א געלעגנהייט וואס קומט 
נישט אן נאכאמאל, וואו אין דעם וועט ער פארדינען אין די מארק 
פון די בהמות. דער צמח צדק האט אים געזאגט אז ער וועט זיך 
זיכער פרייען אים צו העלפן, אבער וויבאלד ער איז יעצט אויפן 
זאל  אים,  ביי  נישט  יעצט  איז  געלט  זיין  און  דאווענען,  צום  וועג 
ער ווארטן ביז ער וועט צוריק קומען פונעם דאווענען צו זיך אין 
עס  וואס  פרייד  מיט  געבן  אים  ער  וועט  דעמאלטס  און  שטוב, 

פעלט אים אויס.

זיינע  אין  זענען  שול,  אין  אריין  איז  צדק  צמח  דער  ווען  אבער 
רבי  אויף  חז"ל  פון  ווערטער  די  געשווימען  ארויף  געדאנקען 
ארימאן  א  פאר  צדקה  געבן  צו  געפירט  זיך  האט  וואס  אלעזר 
פארן דאווענען, און נאך שטערקער, אויך א אנדערע מאמר 
פון רבי אלעזר וואס זאגט 'גדולה גמילות חסדים יותר מן 
די געדאנקען.  אין  אים ארויף געקומען  הצדקה' איז 
האט דער צמח צדיק דעמאלטס געטראכט צו זיך, 
אז עס קען זיין אז ער האט נישט גוט געטוהן 
ווען ער האט נישט באלד צוגעהערט צו די 

בקשה פון ר' מרדכי אליהו און אים געגעבן די הלוואה וואס ער 
האט געבעטן.

און  שטוב,  זיין  צו  געאיילט  זיך  צדק  צמח  דער  האט  ארט  אויפ'ן 
האט ארויס גענומען פונעם לעדל ביים טיש די סומע וואס האט 
זיך אויסגעפעלט, און ער איז ארויס צו די מארק אויפצוזוכן דעם 

ר' מרדכי-אליהו.

אריבער,  שוין  איז  וואס  צייט  די  אין 
אנגעפילט  מארק  די  שוין  זיך  האט 
און  סוחרים  די  אויך  קונים,  מיט 
אנגעפילט  האבן  וועגענער  זייערע 
גרינג  אזוי  נישט  און  וועגן,  אלע 
צדק  צמח  פארן  אנגעקומען  איז 
מרדכי-אליהו  ר'  דעם  טרעפן  צו 
א  נאך  נאר  פארזאמלטע.  די  צווישן 
לאנגע צייט אים אים געלונגען אים 
איז באלד צוגעלאפן  און  טרעפן,  צו 
סומע  די  געגעבן  אים  און  אים,  צו 
אלץ א הלוואה, און האט זיך צוריק 
צום  המדרש  בית  צום  געקערט 

דאווענען.

און אט איז די וואונדער, באלד נאך 
איינגעוויקלט  זיך  האט  ער  וואס 
די  אנגעטוהן  זיך  און  טלית  מיטן 
אנטפלעקט  אים  פאר  איז  תפילין, 
געווארן דער הייליגער 'בעל התניא' 
מיט א שיינעם געשטאלט, דאס איז 
ער  וואס  צייט  לאנגע  א  נאך  געווען 
און  אים,  צו  באוויזן  נישט  זיך  האט 
ער האט אים געזאגט: זאלסט וויסן, 
אז דער וואס געבט א הלוואה פאר א 
הארץ  גאנצן  דעם  מיט  קינד  אידיש 
אן זייטיגע חשבונות, און דער וואס 
א  מיט  איד  א  פאר  טובה  א  טוהט 
באפוילן  איז  ער  ווי  אזוי  ליבשאפט, 
'ואהבת  פון  מצוה  די  מיט  געווארן 
אים  פאר  זיך  עפענען  כמוך',  לרעך 
אין  אויבן  היכלות  די  פון  טויערן  די 

הימל אנצונעמען זיין תפילה!

דער  ווען  שפעטער,  צייט  א  מיט 
'צמח צדק' האט עס פארציילט פאר 
זיין זוהן דער רבי דער מהר"ש, האט 
א  מיט  געזאגט  און  צוגעלייגט  ער 
באגייסטערונג: זעה נאר, דער וואס 

געהאלפן  אים  האט  ער  אויב  אפילו  פרנסה,  מיט  איד  א  העלפט 
נאר מיט א הלוואה צו פארדינען זיבעציג קאפיקעס וועגן נאך א 
קעלבל, באלד עפענען זיך פאר אים אלע טויערן פון די היכלות 

פון אויבן, און זיין  דאווענען טוהט אויף!

('דרכי החסידות' וירא)

   אלו"ל 
ללברכה ברכה וולא לא ללקללה- קללה- אאמן!מן!
ללחיים חיים וולא לא ללמות- מות- אאמן!מן!
ללשובע שובע וולא לא ללרזון- רזון- אאמן!מן!
('מגן אברהם' [למגיד מטריסק], וזאת הברכה)

א קליינע ארבעט – א גרויסע פארדינסט

אין אנהויב פונעם חודש הרחמים והסליחות הבא עלינו לטובה,
לאמיר זיך אונטער נעמען צו זאגן יעדן טאג די 

ברכות השחר מיט א חברותא.
אזוי, מיט א קליינע אנשטרענגונג ווען צוקומען 

פאר אונז און פאר אונזערע חבירים נאך און נאך אמן'ס,
און דאס וועט זיכער אראפ וועגן דעם וואגשאהל 

צו או נזער זכות אינעם יום הדין הבעל"ט.


