
אני בצדק אחזה פניך
בה  שנאמרה  הצדקה,  מצות  בולטת  פרשתנו  את  הממלאות  הרבות  המצוות  בין 
ץ ֶאת ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְדָך  בשני אופנים: כ'לא-תעשה' בפסוק (טו ז): "לֹא ְתַאמֵּ
ְוַהֲעֵבט  לוֹ  ָיְדָך  ֶאת  ח  ְפתַּ תִּ ָפתַֹח  י  שאחריו (ח): "כִּ בפסוק  וכ'עשה'  ָהֶאְביוֹן",  ֵמָאִחיָך 

ר ֶיְחַסר לֹו". י ַמְחסֹרוֹ ֲאשֶׁ ֲעִביֶטּנּו דֵּ תַּ
ב'מסכת בבא בתרא' (י א וברש"י שם) מספרת הגמרא על רבי אלעזר שהיה נוהג 
לתת פרוטה לעני לפני התפילה, ואת מנהגו הסביר על פי הפסוק בתהילים (יז טו): 

"אני בצדק אחזה פניך", כלומר, בכח הצדקה אזכה לעמוד לפניך ה' בתפילתי.
רמז להנהגתו של רבי אלעזר למד 'בעל הטורים' בפרשתנו, מכך שבכל התנ"ך מצינו 
לעניין  פעמים  שתי  תפתח',  'פתוח  הלשון  כפילות  מוזכרת  בהן  פעמים  שלוש  רק 
ופעם  ְלָאִחיָך";  ָיְדָך  ֶאת  ח  ְפתַּ תִּ תַֹח  "פָּ לו:  הסמוך  יא'  ובפסוק  ח'  בפסוק   - צדקה 
בדרך  ללמוד  נוכל  מכאן  ַאְרֵצְך".  ֲעֵרי  שַׁ חּו  ִנְפתְּ תֹוַח  "פָּ יג):  (ג  נחום  בנביא  נוספת 
שערי  לו  שייפתחו  יזכה  התפילה,  קודם  תפתח'  'פתוח  הציווי  את  שהמקיים  רמז 
שמים בתפילתו. ומוסיף ה'בעל הטורים' שאם חלילה לא יפתח האדם את ידו לאחיו 
ולא  יקרא  הוא  גם  דל  מזעקת  אזנו  ג): "אוטם  כא  הכתוב (משלי  בו  יקוים  האביון, 

יענה".

כיצד מועילה הצדקה לקבלת התפילה?
זה,  למנהגו  טעם  לנו  התפרש  לא  אליעזר,  רבי  של  הנהגתו  אודות  הגמרא  בדברי 

וכיצד הוא מסייע לקבלת התפילה בפועל, לפיכך נדרשו 
לכך כמה וכמה מגדולי המפרשים, אשר ביארו לנו זאת 

בדרכים שונות:
שכשם  בפשיטות,  מבאר  א)  י  בתרא  (בבא  ה'מאירי' 
פרקליט  לפניו  וישלח  יקדים  למשפט,  האדם  שבבוא 
ראוי שיסייע בידו להעלות את טענותיו כראוי, כך לגבי 
קודם  הצדקה  מצות  את  האדם  שיקדים  ראוי  התפילה, 
שיציג את מבוקשו בפני הבורא יתברך, כדי שזו תשמש 
ה'מהרש"א'  תפילתו.  למילוי  ותסייע  כפרקליט  עבורו 
(ח"א שם) מוסיף ומסביר, כי אף בבוא האדם לבקש דבר 
לפניו.  דורון  וישלח  שיקדים  הוא  דרך  המלך,  בפני  מה 
לפיכך ראוי שיעשה זאת אף בעמדו לפני מלכו של עולם, 

ואין לך דורון ראוי יותר מן הצדקה.
דברי  פי  על  (שם)  יהושע'  ה'ילקוט  זאת  מבאר  עוד 
מרחמים  הבריות  על  המרחם  "כל  ב):  קנא  (שבת  חז"ל 
עליו מן השמים", וכיון שאין לך דבר הנצרך לאדם בעת 
תפילתו יותר מרחמי שמים, על כן ודאי ראוי לתת צדקה 
קודם התפילה, ובזכות שמרחם האדם על העניים יזכה 

שיימשכו אף עליו רחמי שמים.
(אגרא  יששכר'  ה'בני  בעל  זאת  באר  ייחודית  בדך 
דפרקא קנד): בפסוק נאמר "פזר נתן לאביונים צדקתו 
פסוק  של  משמעותו  ט),  קיב  (תהילים  לעד"  עומדת 
הידוע  הכלל  נכון  המצוות  שאר  לגבי  שבעוד  היא,  זה 
שהמצווה הראשונה שעושה האדם ביום נרשמת במצחו, 

וכשעושה את השנייה נבלעת הראשונה ונרשמת השנייה, 
לעומת זאת מצות הצדקה נרשמת לעולם במצחו. לפיכך נוכל לומר, שמצות הצדקה 
ע"י  שתימחק  אחרת  למצוה  שבניגוד  כיון  לתפילה,  לסיוע  ביותר  המתאימה  היא 

מצות התפילה, מצות הצדקה תישאר חקוקה על מצחו ותסייע לתפילה להתקבל.
בספר 'ברכת משה' (בבא בתרא שם) מבאר ראש ישיבת סערט ויז'ניץ הרה"צ רבי 
משה הגר זצ"ל, שכיון שהתפילה כולה מיוסדת על האמונה, אם כן, מה לנו טוב יותר 
ממצות הצדקה כדי להשריש בלב האדם את האמונה הנדרשת לצורך התפילה. שכן 
כפי שיורה השכל, וכפי שמצינו בכמה וכמה מקומות אף מצות הצדקה מבוססת 
לאחרים  לתת  נרבה  אם  אף  לנו,  יחסר  לא  שלעולם  בה'  האמונה  על  כולה 

ממזוננו.
ודברים נפלאים כתב הרמח"ל אודות הכתוב (ישעיה נד יד): "בצדקה 

תכונני...": "כבר ידוע כמה גדולה כוחה של הצדקה קודם התפילה, שגורמת שהשכינה 
עצמה עולה לפני המלך הקדוש לשאול לו צרכי האדם ההוא, לפי שהוציא אותה מן 

הכלבים הרעים הנושכים אותה מכל צדדיה..." (אוצרות רמח"ל ישעיה שם).

לשים נפשו בכפו
בספרים שונים נוכל למצוא מקורות נוספים בדרך רמז, להנהגה זו של נתינת צדקה 

קודם התפילה:
כך, לדוגמא, אודות דברי הגמרא (תענית ח א): "אמר רבי אמי אין תפילתו של אדם 
נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו, שנאמר (איכה מא ג): "נשא לבבנו אל כפים 
אל א-ל בשמים", כותב ה'ילקוט יהושע' (שם) שאפשר לבאר את דברי רב אמי, שאין 
שנאמר  הפסוק  מן  ומקורו  לעני,  צדקה  בכפו  נותן  אם  אלא  נשמעת  האדם  תפילת 
אל   - כפיים'  'אל  הלב,  עבודת  שהיא  התפילה  את  נסמיך  כלומר,   - לבבנו'  'נישא 

הצדקה הניתנת מיד ליד, ובזכות זו תעלה תפילתנו לרצון לפני הא-ל שבשמיים.
עוד כתב בעל ה'כלי יקר' בספרו 'עוללות אפרים' (ח"ד מאמר תקב) על דברי הגמרא 
בברכות (ח א) "לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת ואחר כך יתפלל". שניתן 
השורש  בכפילות  בתורה  נכתבה  אשר  הצדקה  מצות  היינו  פתחים'  ש'שני  לפרש 

'פתח' - "פתוח תפתח".
ורבנו החיד"א כותב בספרו 'עבודת הקודש' (ציפורן שמיר אות כג) שראשי תיבות 
'תפילה'  המילה  פירוש  שזו  'צלי'  הם  יד)  פה  (תהלים  יהלך"  לפניו  "צדק  הכתוב 
לפני  [-'צדק']  צדקה  לתת  שיש  לכך  רמז  בארמית, 
התפילה [-'לפניו יהלך']. בדומה לכך כתב הרה"ק רמ"מ 
מווישווא בספרו 'שארית מנחם' על הכתוב (שמות יב 
ט): "אל תאכלו ממנו נא כי אם צלי אש", כביכול נאמר 
כאן בדרך רמז: 'אל תאכלו ממנו נא' - אל תבקשו מלפני 
אש' -  צלי  אם  'כי  בקשה],  לשון  הוא  ['נא'  בתפילה  ה' 
שהוא  'צלי',  של  התיבות  ראשי  את  קיימתם  אם  אלא 

הפסוק "צדק לפניו יהלך".
פי  על  ל)  עמ'  לחיים' (ח"ו  'זכר  בספר  כתב  נוסף  ורמז 
צדק  שערי  לי  "פתחו  יט):  קיח  (תהלים  הפסוק  לשון 
המלך  דוד  לנו  מורה  כביכול  י-ה",  אודה  בם  אבוא 
לה'  להודות  תבואו  ודרכם  צדקה  שערי  לי  פתחו  ע"ה: 

בתפילה.
ומעניין לציין כאן לדברי הזוהר הקדוש, בהם מתבטא 
(זוהר  לתפילה  צדקה  מצות  שבין  בקשר  נוסף  מימד 
חדש, תיקונים כרך ב דף פג א): אין צדקה אלא תפלה, 
שכן 'צדקה' הוא ר"ת של צ' אמנים ד' קדושות ק' ברכות 
לד):  יד  (משלי  הכתוב  לשון  וזהו  תורה,  חומשי  וה' 

"צדקה תרומם גוי".

מפני מה הקדימו חכמי ישראל אצל דוד
בדרך נפלאה כתב ה'בן איש חי' בספרו 'בניהו' (ברכות 
המלך  דוד  אודות  (שם)  הגמרא  דברי  את  לבאר  ב)  ג 
ישראל  חכמי  היו  השחר  עמוד  שעלה  שבעת  ע"ה, 
נכנסים אצלו ואומרים לו: 'עמך ישראל צריכים פרנסה'. 
ולכאורה יש להבין מדוע הקדימו כל כך לבוא לפניו בעלות 
דוד  נהג  פניך",  אחזה  בצדק  טו): "אני  בתהלים (יז  שאמר  שכפי  לומר  ויש  השחר? 
ונאה  דורש  'נאה   - לו  לומר  ישראל  חכמי  אז  באו  לכן  התפילה,  קודם  צדקה  לתת 

מקיים', עתה שעמך ישראל צריכים פרנסה, פתח נא אפוא את אוצרותיך ופרנסם.

מנהגם של גדולי ישראל
מנהגו של ה'דברי חיים' מצאנז זצ"ל היה, שקודם התפילה היו מתכנסים אצלו כל 

עצמו  והוא  דרגה,  ונחותי  ערך  פחותי  ומהם  וטף,  נשים  אנשים  מעירו,  העניים 
היה עומד אז על מפתן הדלת ומחלק לכולם צדקה מידיו הקדושות, בסבר 

כי רבה גם סבל מדי יום טענות  פנים יפות. אם לא די בכך, בענוותנותו 
הייתה  מתנתו  כי  על  לעתים  אנשים,  מאותם  חלק  מצד  וחרופים 
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נתינת צדקה קודם התפילה
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

את הברכה - אשר תשמעו
חיים'  ה'דברי  הרה"ק  הבחין  פעם  כי  מסופר 
לעצמו  השחר  ברכות  המברך  באדם  מצאנז 
אליו  פנה  ברכותיו.  אחר  אמן  שיענו  מבלי 
כז)  ראה (יא  פרשת  בתחילת  לו:  ואמר  הרבי 
מצוות  אל  תשמעו  אשר  הברכה  "את  נאמר: 
ה' אלוקיכם", והרי זה כאילו נאמר כאן, ש'את 
תשמעו'  'אשר  של  באופן  לברך  יש  הברכה' 
לזלזל  ואין  אמן,  ויענו  הסובבים  שישמעו   -
ה'  'מצוות  בכלל  שהוא  כיון  בדבר,  חלילה 

אלוקיכם'... ('עטרת חיים' עמ' קג).

הברכה':  'את  בלשון  ולרמוז  להוסיף  ואפשר 
'את' ר"ת - 'אמן תענה', וע"י כך תזכה בברכה, 
שעל  ע"ב)  רפה  (וילך  הקדוש  הזוהר  כדברי 
ידי עניית אמן נשפעים הרבה ברכות וטובות, 
שליט"א,  רבינוביץ  גמליאל  (הרה"ג  ע"ש 

מח"ס 'גם אני אודך').

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



רגיל היה האדמו"ר בעל ה'צמח צדק' זצ"ל, לראות 
מדי בוקר את סבו ורבו כ"ק האדמו"ר בעל התניא 
זיע"א, אשר נפטר שנים רבות קודם לכן, אם בהקיץ 
כל  את  צדק'  ה'צמח  מציג  היה  בפניו  בחלום.  ואם 
ספקותיו בנגלה ובנסתר, והוא  היה פושט לו אותם 

אחד לאחד.
באחד הלילות, יושב היה ה'צמח צדק' סגור בחדרו 
כשהוא שקוד על לימודו כביכול היה זה עיצומו של 
יום, במוחו הכביר התרוצצו אי אלו שאלות ותמיהות, 
פתרון  שדרשו  ספיקות  כמה  עלו  שולחנו  על  ואף 
מידי. הוא השתוקק במאוד לראות את פני זקנו בעל 
התניא כהרגלו, אך מזה מספר ימים לא הצליח בכך, 

והדבר אף היסב לו כאב רב.
בבית  להתפלל  צדק'  ה'צמח  הלך  הבוקר  בהשכמת 
ובעודו  האמצעי',  'האדמו"ר  חותנו  של  הכנסת 
עובר דרך השוק פגש שם באחד מאנשי השוק - ר' 
אשר  שמים  וירא  פשוט  איש   - שמו  אליהו  מרדכי 
יום  אותו  בשוק.  בהמות  במסחר  כפיו  מיגיע  נהנה 
מסוים  לסכום  מאד  נצרך  והאיש  השוק',  'יום  היה 
את  פגש  כאשר  מסחרו.  לצורך  כהלוואה  כסף  של 
יוכל  אם  ממנו  בקש  והוא  עיניו,  אורו  צדק'  ה'צמח 
להלוות לו בתורת גמ"ח כמה רובלי כסף עד הערב, 
עבורו  מהווה  זה  ויום  מאחר  בבוקר,  למחרת  עד  או 
הבהמות.  בשוק  להרוויח  חוזרת  בלתי  הזדמנות 
ישמח  בוודאי  שהוא  צדק  הצמח  לו  ענה  בתגובה 
לסייע לו, אך כיון שכעת הוא בדרכו לתפילה וצרור 
מהתפילה  שישוב  עד  נא  ימתין  ברשותו,  אינו  כספו 

וייכנס לביתו, ואז ייתן לו בשמחה את מבוקשו.
צפים  והנה  הכנסת,  לבית  צדק  הצמח  נכנס  אך 
ברעיונו דברי חז"ל אודות רבי אלעזר שהיה מקפיד 
גם  כן,  על  יתר  התפילה,  קודם  לעני  צדקה  לתת 
מאמר אחר של רבי אלעזר 'גדולה גמילות חסדים 
יותר מן הצדקה' עלה בזיכרונו. ואז חשב לעצמו 
הצמח צדק, שאולי לא טוב עשה כאשר לא 
שעה מיד לבקשתו של ר' מרדכי אליהו 

ולתת לו את הגמ"ח שביקש.

על אתר מיהר הצמח צדק לביתו, הוציא את הסכום 
הדרוש ממגירת השולחן ויצא אל השוק לתור אחר 

ר' מרדכי-אליהו.
השוק  הספיק  שנקף  בזמן 
גם  בקונים,  להתמלאות 
הסוחרים ועגלותיהם מילאו 
ולא  המבואות,  כל  את 
הצמח  של  בידיו  עלה  בנקל 
מרדכי- ר'  את  לאתר  צדק 

רק  ההמונים.  בין  אליהו 
הצליח  ארוכות  דקות  לאחר 
נתן  אליו,  רץ  ומיד  לאתרו, 
לבית  ושב  הגמ"ח,  את  לו 

הכנסת להתפלל.
והנה זה פלא, משאך נתעטף 
אליו  נגלה  ותפילין,  בטלית 
'בעל  כ"ק  הוד  פתאום 
זאת  צהובות,  בפנים  התניא' 
נגלה  שלא  רב  זמן  לאחר 
כי  לך,  דע  לו:  ויאמר  אליו, 
ישראל  לאיש  גמ"ח  הנותן 
פניה,  כל  ללא  שלם  בלבב 
ישראל  לאיש  טובה  והעושה 
שהצטווה  כפי  באהבה, 
ב'ואהבת לרעך כמוך', שערי 
לפניו  פתוחים  מעלה  היכלי 

לשמוע תפילתו!
זאת  סיפר  כאשר  לימים, 
הרבי  לבנו  צדק'  ה'צמח 
ואמר  הוסיף  מוהר"ש, 
נא,  ראה  בהתפעלות:  לו 
בפרנסתו,  ליהודי  המסייע 
לו  עזר  רק  אם  אפילו 
שבעים  להרוויח  בהלוואה 
עגל,  עוד  בשביל  קופיקות 
מיד נפתחים בפניו כל שערי 

ההיכלות העליונים ותפילתו עושה פירות!

('דרכי החסידות' וירא)
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

הקדמת גמילות חסדים לתפילה

מועטת בעיניהם, ולעתים ללא סיבה, אלא רק מתוך מרירות לב, 
והוא לא רק ששתק להם, אלא אף הוסיף להם מידו הרחבה והמלאה 
בסבר פנים יפות (קובץ 'בחצרות החיים' טז, עמ' נד, בשם הרבי ה'שפע 

חיים' זיע"א).
אף נכדו בעל 'שפע חיים' מצאנז זצ"ל נוהג היה לפני התפילה למסור לידיו של 
בזה,  וכיוצא  'פדיונות'  ככספי  בלילה,  אצלו  שהצטברו  הכספים  כל  את  המשב"ק 
ואף היה מוסיף לו הנחיות מפורטות כיצד לנהוג בהם, חלקם לישיבה, חלקם לת"ת, 
לפליטים, להכנסת כלה וכיוצא בזה. רק אחר שהוציא את כל המעות מרשותו, הרשה 

לעצמו לשקוע כל-כולו בהכנות לתפילה.
סיפר אחד ממקורביו: באחד הימים עמד ה'שפע חיים' להתפלל, והנה הוא מרגיש 
עיכובים. הוא התאמץ שוב ושוב לכוון בתפילתו, אך לא היה מסוגל להמשיך. הבטנו 
קם  הוא  כיצד  ראינו  לפתע  ואז  לו.  מפריע  מה  להבין  הצלחנו  לא  בהשתוממות.  בו 
ממקומו ומתחיל לנער נמרצות את כיסי בגדיו. כך עשה עד שמאחד הכיסים נשמטה 
לאחר  ומיד  בלע"ז,  'קוואדער'  המכונה  כזו  דולר,  רבע  של  קטנה  מטבע  החוצה 

ששלשלה לצדקה רווח לו והוא התחיל להתפלל בעוז ותעצומות כהרגלו.
רק עכשיו כאשר לא נותרה בידו פרוטה אחת של צדקה, הייתה תפילתו שגורה בפיו 

('לפיד האש', ח"ב עמ' תשו).
מהלכות נתינת צדקה קודם התפילה

ה'רמב"ם'  כתב  כך  התפילה.  מדיני  דין  הינה  התפילה  לפני  צדקה  נתינת  הנהגת 
ואחר  תפילה  כל  קודם  לעני  פרוטה  נותנים  היו  החכמים  "גדולי  טו):  י  (מתנ"ע 
בהלכות  כתב  ערוך'  ב'שולחן  אף  פניך".  אחזה  בצדק  "אני  שנאמר  מתפללים,  כך 
תפילה (או"ח צב י): "טוב ליתן צדקה קודם תפילה". וב'משנה ברורה' שם (ס"ק לו) 
הביא מנהג קהילות קדושות לתת את הצדקה באמירת 'ויברך דוד', כאשר מגיעים 
לפסוק "ואתה מושל בכל". והוסיף ה'משנה ברורה'' שם שאלו הנוהגים לקבץ צדקה 
בעת קריאת התורה, עושים שלא כהוגן, כיון שעל ידי כך מבטלים את המתפללים 

משמיעת קריאת התורה וענייה על ברכותיה.

ו'השל"ה' הקדוש (רמזי אותיות שסט) מביא, שהאר"י הנהיג בארץ 
ישראל שלא יגבו הצדקה מן הציבור בשעת חזרת הש"ץ, אלא בשעת 

אמירת 'ויברך דוד', וזאת כדי שלא יופרעו המתפללים משמיעת ברכות 
הש"ץ וכך לא יוכלו לכוין בעניית אמן אחריהן כדין.

עוד מסתבר כי נתינת צדקה קודם התפילה אינה חייבת להיעשות דווקא על ידי 
נתינת פרוטה לעני. וכפי שאמר פעם לחסידיו הרבי בעל 'שפע חיים' מצאנז זי"ע: 
שכאשר  תלמידים,  עם  או  בחברותא  אם  כי  לנפשו,  איש  ילמד  אל  התפילה -  לפני 
לומדים באופן זה של התחסדות עם הזולת, הרי זה בבחינת נתינת צדקה לעני קודם 

התפילה. ('לפיד האש' ח"ב עמ' תרו)
מזמן  הקב"ה  כאשר  לתלמידיו:  זצ"ל  שר  אייזיק  רבי  המחשבה  אביר  אמר  ופעם 
לאדם בבוקרו של יום, קודם התפילה, איש עני שעל ידי נתינת הצדקה לו יוכל לקיים 
"אני בצדק אחזה פניך", אם כן ראוי שיוסיף וייתן לו כפל כפליים, פעם אחת משום 
מצות הצדקה עצמה, ופעם נוספת עבור החסד שעשה עמו העני בכך שעל ידו זוכה 

להשלים את נפשו (קובץ 'בית הלל', שנה ג' קובץ ג' עמ' ע"ג).

אמן בפרשה
השחר  ברכות  המברך  באדם  מצאנז  חיים'  ה'דברי  הרה"ק  הבחין  פעם  כי  מסופר 
פרשת  בתחילת  לו:  ואמר  הרבי  אליו  פנה  ברכותיו.  אחר  אמן  שיענו  מבלי  לעצמו 
ראה (יא כז) נאמר: "את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם", והרי זה כאילו 
הסובבים  שישמעו  תשמעו' -  'אשר  של  באופן  לברך  יש  הברכה'  ש'את  כאן,  נאמר 
ויענו אמן, ואין לזלזל חלילה בדבר, כיון שהוא בכלל 'מצוות ה' אלוקיכם'... ('עטרת 

חיים' עמ' קג).
ואפשר להוסיף ולרמוז בלשון 'את הברכה': 'את' ר"ת - 'אמן תענה', וע"י כך תזכה 
הרבה  נשפעים  אמן  עניית  ידי  שעל  ע"ב)  רפה  הקדוש (וילך  הזוהר  כדברי  בברכה, 

ברכות וטובות, ע"ש (הרה"ג גמליאל רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך').
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

   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)

השקעה קטנה – תוצאה גדולה  

בפתח חודש הרחמים והסליחות הבא עלינו לטובה, 

הבה נקבל על עצמנו לברך בכל יום ברכות 
השחר בחברותא. כך, במאמץ קטן 

יתווספו לנו ולחברינו עוד ועוד אמנים,
 ואלו בוודאי יכריעו את הכף
 לזכותנו ביום הדין הבעל"ט.


