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 ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה (יא, כז)
הגה"ק רבי יוסף חיים זי"ע בעל דרשות שהשמיע  "עוד יוסף חי"בספר 

: עצה טובה בא הכתוב מובא ביאור נחמד לפסוק זה ה"בן איש חי"
עיל לנו רבות הן בזמני "ברכה", והן בזמני ושתעצה  –להשמיענו 

 ללה" של עצבות וייסורין חס ושלום."ק
לעולם יתבונן האדם ויכיר בדעתו, שאין לו בעולם אלא "היום", לא 
יתחשב בעתיד הקרוב או הרחוק. אלא בדעתו שיש לפניו רק את "היום" 

 בלבד, ולא עוד.
הסתכלות כזו חשובה היא מאוד, בזמנים אשר האדם משופע בברכת 

מצבו הטוב, ונטפל על האדם ומפתהו עושר וטובה, היצר הרע מנצל את 
להחשיב את עצמו בנשיאות ראש וכאיש מכובד, לקיים בעצמו "וישמן 

ומוראו של , חלילה לא יהיה עוד 'נכנע' תחת צילו ויבעט" –ישורון 
יראה בדעתו  היום"!" –? כזהבשעת נסיון  אותו הקב"ה. ומי יוכל להציל

איננו, עד עדיין  –שאין לו בעולם אלא אותו היום שהוא עומד בו, המחר 
אז יכלה נשמתו להיפרד ממנו בן רגע, ולהפוך בבת אחת לפגר מת 

 שאין לו כלום, לא כסף ולא זהב...
באותה מידה חשובה לו ההתייחסות הנכונה הזאת בשעת משבר וצער 

אז  –לות וייסורי גוף וכיוצא בזה הפרנסה, מחדוחק  –מכל סיבה שהיא 
ל תצר "א :)יתעודד ויתחזק במאמר החכם (המובא במסכת סנהדרין ק

, שמא למחר איננו, ונמצא מצטער על יום צרת מחר, כי לא תדע מה ילד
שיש לך כעת, "היום", עוברות וחולפות חיש הצרות  –עולם שאינו שלו" 

 א יבוא יום המחרת, התקופה האחרת, והנה הכל ישתנה.מהר, בו
בשכלך למסקנה  תגיעהתבונן היטב, כדי ש  - 'ראה'וב: וכך אמר הכת

את היום הזה בלבד, הידיעה רק  –' היוםנותן לפניכם ברורה, כי 'אנוכי 
, הן בזמני זורח ש לו כאורמהזאת כשהיא בהירה לאדם כל הצורך, תש

 'ברכה' והן בזמני 'קללה', אשר יוכל בנקל להתעודד ולהתחזק.
תשמרו אחרי ה' אלקיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצותיו 

 ה) ,תשמעו ואותו תעבדון ובו תדבקון (יגובקולו 
הגה״ק בעל החפץ חיים מסופר, כי בכנסיה הגדולה הראשונה נפגשו 

הזכיר . בשיחה ביניהם מגור זי״ע "אמרי אמת"והרה״ק בעל ה זי״ע
החפץ חיים את הפסוק שלפנינו והעיר עליו הערה נוקבת: בחוקי הלשון 
המילה ״אחר״ מתייחסת לדבר הסמוך לדבר שלפניו. לעומת זאת המילה 
״אחרי״, מתייחסת לדבר שאינו סמוך ממש, אלא מעט מופלג מן הדבר 
שלפניו. לאור זאת, יש לתמוה: הלא על האדם להתקרב אל הקב״ה ולא 

ה' אלוקיכם תלכו״,  אחראם כן היה מן הראוי לכתוב ״להתרחק, ו
 ״? אחרישמשמעותו התקרבות וסמיכות להקב״ה, ולא ״

לעיתים תוקפות את האדם מחשבות של  - "חפץ חיים"אלא ביאר ה
דיכאון וייאוש. נדמה לו שהוא עומד על סף תהום, רחוק ומרוחק מאביו 

ת מצוקתו שבשמיים, עד שהוא משוכנע כי הקב״ה לא יעזרהו בשע
הגדולה. אך גם זה הוא מתכסיסי היצר, המבקש להמיתו, ואין שמץ של 
אמת ברעיון פסול זה, שכן עד דכדוכה של נפש מקבל הקב״ה, האב 

 הרחמן, את בניו ומושיעם בעת צרה, בכל עת ובכל מצב! 
וזו כוונת הפסוק: גם כאשר נדמה לאדם שהוא במצב של ״אחרי״ ה' 

מנו, מכל מקום אל יתייאש, אלא יתאמץ גם אז אלוקיכם רחוק ומופלג מ
ללכת ולהידבק בשכינה, אף בכוחותיו האחרונים, ואז תבוא לו ישועת ה' 

 כהרף עין.
 והוסיף: ואני אתרץ לכם תירוץ חסידי!  "אמרי אמת"נענה לו ה

 -במידה שחושבים שעדיין רחוקים מה', ״ובו תדבקון״  -״אחרי ה' אלוקיכם״ 
למי שלבו  -להיות קרובים לו, כי ״קרוב ה' לנשברי לב״ דווקא אז אנו זוכים 

 נכנע ושבור... 
כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת וכו' 
נלכה ונעבדה אלהים אחרים וכו' לא תשמע אל דברי הנביא וכו' 
 ,אחרי ה' אלקיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמרו וכו' (יג

  ה)-ב
פתיחת אותה כנסיה הגדולה הנ״ל, בה גם התאספו אלפי בני מסופר, שב

 "אמרי אמת"ק בעל ה"הרהישראל בראשות גדולי ומאורי הדור ההוא, דרש 
, וכשרצה להראות את גודל החשיבות של התכנסות כולם למקום ע"מגור זי

 אחד, אמר את הדברים הבאים: 
תו תעבוד״, בפרשת עקב אמרה תורה בלשון יחיד ״את ה' אלוקיך תירא ואו

ואילו כאן, בפרשת נביא שקר ומסית ומדיח, נאמר אותם הדברים, אך בלשון 
רבים ״אחרי ה' אלוקיכם תלכו ואותו תיראו״, ומדוע נאמרו הדברים בלשון 
רבים? אלא התירוץ הוא: מפני שכנגד מסית ומדיח מוכרחים להילחם בכח 

 הרבים! לא די ביחידים יראים! 
לכל יחיד להיות ירא ה' ביחידות, בתוך ד' אמותיו,  כי בזמנים רגילים אפשר

אבל בשנים של זעזועים, שהכפירה וההפקרות משתוללת בעולם והעולם מוצף 
מסיתים ומדיחים, אז כוחו של יחיד הוא אפסי, ויש צורך בליכוד המחנה 

 וביצירת כח של רבים כדי להתגונן ולהשיב מלחמה שערה. 
תים ומדיחים, חוזרת התורה על אותם ולכן כשמדובר בנביאי שקר ומסי

הדברים עוד פעם בלשון רבים, לרמוז על איחוד הכוחות, כי זו היא העצה 
״אותו תיראו  -היחידה כנגד המסיתים והמדיחים. והצו הוא לכל עושי רצונו 

  ואת מצוותיו תשמרו ואותו תעבדון ובו תדבקון״...
כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלהיך 
 נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון (טו, ז)

 מלך המשיחדברים נשגבים אודות זה כותב על פסוק הק' זי"ע  "ה"אור החיים
על כך שהוא ו, אליו אנו מקוים ומצפים מתי יבוא – שעתיד להתגלות במהרה

 כבר לבוא ולגאול את עם ישראל. ומשתוקק מתאוה 
כן הוא מרחיב על דמותו הגדולה ועל כך שהורתו ולידתו תהיה בארץ ישראל 

שאפילו אם רחיב ומביא את דברי הזוהר הק' הקדושה. בהמשך דבריו הוא מ
קהילה אחת או עיר אחת תתעורר בתפילות ובתחנונים לבורא עולם שיבוא 

 משיח ה' לגאלנו, מיד ישמע ה' וישלח את משיח בן דוד! 
ולכן הוא מסיים בדבריו: ויצו ה' לכל איש ישראל שלא יאמץ את לבבו, אלא 

האחד המיוחד, באמצעות תורה, יתחזק בעוז ובתעצומות למלאות את חשק 
כי  להוסיף, צריךואחד מעשים טובים שכל אחד תפילה, ציפיה, מצות הצדקה, ו

 בזאת אנו מקרבים את הרגע הגדול של ביאת משיח צדקנו.
•  

בכדי להבין את דבריו הקדושים אשר ממלאים שמחה והשתוקקות עצומה 
הק' כתובים במלואם, אי לרגע הגדול והנכסף, כדאי ללמוד ולראות את מילותיו 

 : מתוך הספר הקדוש "אור החיים" מילה במילה אביא את הקטע המלא ,לכך
  

רמז ירמוז להעיר הערה גדולה על א' המיוחד שבאומה שאליו אנו  ובדרך
מקוים ומצפים מתי יבא והוא מלך ישראל משיחנו אשר הוא אביון, וכבר נמשל 

חמור, ורמז הדבר אשר יסובבנו להיות עני ורוכב על  (זכריה ט') לעני כאומרו
 פירוש בסיבתך כי עונותינו האריכו קיצנו, גם רמז בתיבת  בך  אביון ואמר

כי הוא אביון בנו שמתאוה מתי יבא לגאלנו, וצא ולמד ממה שאמרו  בך
 רבותינו ז''ל במעשה רבי יהושע בן לוי שכשראהו מלך המשיח שאלו על 



 
 

 
הם יושבים ומצפים ביאתו וכששמע  שבעולם ואמר לו ריב''ל כיישראל 

כן געה החסיד בבכיה רבה מתשוקתו לבא לגאלם, ולזה רמז 
ינו שהוא המיוחד שבאחיך, על דרך שפירשו רבות מאחד אחיך באומרו

באומרו כמעט שכב אחד העם שרצונו  (תרגום יונתן בראשית כ"ו י') ז"ל
ר אליו להעי באחד שעריך לומר אחד המיוחד שהוא מלך העם, ואומרו

ושפט בצדק וגו' ולא  שהוא מיוחד שבסנהדרין שאין כמוהו מורה כאומרו
למראה עיניו ישפוט וגו' אלא והריחו ביראת ה', ופירוש שעריך על דרך 

להעיר כי  בארצך ועלתה יבמתו השערה ואומרו(דברים כ"ה ז')  אומרו
   הורתו ולידתו בארץ ישראל הקדושה

על פי דבריהם ז''ל שאמרו  באחד שעריךאביון  ירצה על זה הדרך או
אי חדא קהילא או חדא כנישתא  :וז''ל )זוהר חדש פ' נח( רהזוה ספרב

יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד ע''כ, ומעתה אביון הוא תאב בדבר 
זה שהוא אחד שעריך שזה יספיק למלאות תאותו לבא ברינה, 

אשר ה' אלהיך העיר מקום תאותו היא ארץ הקדושה  בארצך ואומרו
חמדת הלבבות,  )'צפני' ג(  הנותן לך שהוא תאב מתי תפקד העיר היונ

ויצו ה' לכל איש ישראל שלא יאמץ את לבבו וגו' אלא יתחזק בכל עוז 
ותעצומות למלאות חשק האחד המיוחד, כי באמצעות מעשה בני אדם 

בצדקה תכונני, וגמר  )ישעי' נ''ד( ובפרט במצות הצדקה דכתיב
פירוש מסיבת אחיך האביון הידוע שיעריך אדם  מאחיך האביון  אומר

 :בדעתו שהמעשה הוא לתכלית דבר זה של משיח ה' שמו חיים
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת 
השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו 
וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא. נתון תתן לו ולא ירע לבבך 

דבר הזה יברכך ה' אלקיך בכל מעשך ובכל בתתך לו כי בגלל ה
 י)-משלח ידך (טו, ט

הרה"ק רבי מובא מהלך ופשט נפלא אותו פירש  בספר "עירין קדישין"
בפסוק זה, והוא גם יסוד גדול לכל המצוות ובפרט  ישראל מרוז'ין זי"ע

 למצוות הצדקה. וזה לשונו הק':
תוב "ולא ירע דהנה יש להבין כפל הלשון "נתון תתן לו" וכן מה שכ

לבבך" לכאורה מיותר. גם יש לדקדק מה שנקט הלשון "כי בגלל הדבר 
 הזה יברכך ה'", ולמה לא אמר "בעבור הדבר הזה".

שפירש הפסוק  ה"בעל שם טוב" הק' זי"עאך הנה שמעתי בשם 
(תההלים קיב, ט) "פזר נתן לאביונים", היינו שמידת הפזרנות נתן 

אורה הוא תמוה, דלמה לאביונים מדת ולכהשי"ת לאביונים, עכ"ל. 
 הפזרנות, ומה יש להם להאביונים לפזר?

אך הענין הוא, דאיתא (אבות ד, יא) העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט 
אחד, ונודע שהוא המלאך בעצמו אשר נברא בעשיית המצוה, והמלאכים 
הנבראים מהמצוות שעושה האדם בעולם הזה המה מלוים את האדם 

קודתו ומלמדים עליו זכות. אכן זה דוקא כשהמלאך נברא בבוא עת פ
בקומה שלימה, כי כשעושה מצוה הוא בורא נפש למלאך, ולכן צריך 
האדם לעשות המצוה במחשבה ובדיבור ובמעשה, כדי שיברא את 

, כי גם הרוחניים (המלאכים) יש נשמהו רוחו נפשהמלאך בקומה שלמה ב
לפי ערך רוחניותם. ומעשה  שמה)נוח רפש נלהם ג' בחינות נר"ן (

המצוה היא בחינת הנפש, וכשעושה המצוה הוא בורא את הנפש של 
המלאך, ובשעת עשיית המצוה כשאומר אני עושה מצוה זו לשם יחוד 
קוב"ה ושכנתיה, הנה ברוח פיו הוא בורא את הרוח של המלאך, 
ובהמחשבה טובה שיש לו בשעת עשיית המצוה, הבורא ב"ה בורא את 

המלאך, ובזה הוא בורא את המלאך קומה שלימה בנר"ן, ויכול נשמת 
 המלאך ללמד עליו זכות. 

אבל אם האדם עושה מצוה רק במעשה ולא במחשבה ודיבור, הנה 
המלאך הנברא מהמצוה הזאת, הוא נפש בלא רוח ונשמה, ואינו יכול 
ללמוד עליו זכות, אך הקב"ה ברחמיו רוצה שלא ידח ממנו נדח, מביא 

איש הזה בגלגול נוסף כדי לתקן את המלאך הזה ולברוא לו רוח את ה
 ונשמה.   

והנה, כאן למשל במצות צדקה, מוכרח הוא להיברא בגלגול השני עני, 
כי אם בגלגולו יברא עשיר אולי יתן צדקה רק במעשה ויברא עוד נפש, 
ולא יברא רוח ונשמה להנפש שכבר ברא בגלגול הראשון, ועל כן הוכרח 

נברא עני, כדי שלא יוכל ליתן צדקה בפועל, רק במחשבה  להיות
 ובדיבור, שחושב ואומר שאם היה לו מה ליתן היה נותן, ומזה בורא רוח 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ונשמה למלאך שכבר ברא גופו בגלגול הראשון. וזה פירוש הבעש"ט הנ"ל 
"שהשי"ת נתן מדת הפזרנות להאביונים", כלומר, רצון לפזר ולתת ממון, כדי 

 ונם, יבראו רוח ונשמה להמלאכים שבראו בגלגול הראשון.שעל ידי רצ
: "נתון תתן לו", שכפל כאן במצות צדקה וזה מה שהתורה מזהירה אותנו

הכתוב לשונו, "נתון" היינו ליתן צדקה במעשה, "תתן לו" לרבות עוד נתינה 
היינו שיאמר בתחילת הנתינה "אני רוצה ליתן צדקה לקיים מצות צדקה", ועוד 

 בגלללבבך בתתך לו", היינו במחשבה וכוונה, "כי אומר הכתוב "ולא ירע 
אם לא תעשה כן רק תתן במעשה לבד ולא בדיבור  –הדבר הזה", פירוש, כי 

תהיה בהכרח לבוא עוד פעם בגלגול כדי לתקן  –ובמחשבה, בגלל הדבר הזה 
 רוח ונשמה לנפש המלאך שבראת כבר. 

לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השמיטה השמר 
אביון ולא תתן לו וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא ורעה עינך באחיך ה

 ט) טו, (
״אם רעה עינך באחיך  :הרה״ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי״עאמר על כך 

לא די שאין אתה עוזר לעני, אלא אתה גם מביט בו בעין רעה  -האביון״ 
ואתה מחפש בו חטאים, כאמתלא ותירוץ על קשיחות לבך. ״וקרא עליך אל ה'״ 

 ויזכרו עוונותיך...  -קו בשמים גם את מעשיך, ״והיה בך חטא״ אז יבד -
כב) , את הפסוק (משלי כב הרה״ק רבי זאב מסטריקוב זי״עועל כך היה מוסיף 

 !אל תתן -״אל תגזול דל כי דל הוא״. והכוונה היא: אינך רוצה לתת צדקה 
 אבל לא תגזול מהעני את דלותו, אל תאמר שאינו ראוי לצדקה... 

 

•  
 תמסופר: שפעם אחת בעת אחהגה׳׳ק רבי מאיר שפירא מלובלין זי׳׳ע על 

ב לאסוף כספים לישיבתו המפורסמת, הגיע לביתו של עשיר "מנסיעותיו לארה
העשיר מסרב  אךקמצן ידוע, הרב נכנס עמו בדברים והסביר את מטרת בואו, 

 ולא רוצה לתת מאומה. 
 מזומן אתה לחיי"ראה רבה של לובלין עם מי יש לו עסק, אמר לו: אשריך! 

  !... "העולם הבא
 תמה העשיר: וכי בשביל שאני מסרב ליתן לצדקה אני מזומן לחיי עולם הבא? 

לפני שנים רבות מת  :אמר לו רבה של לובלין: בא ואספר לך מעשה שהיה
 קמצן

ממונו עמו. כשבא לפני בית דין של מעלה, אחד, וקודם מותו ציוה שיקברו כל 
בדקו ומצאו שלא קיים מצות צדקה מימיו. התחיל הוא מלמד סנגוריה על 

אמר: כל ימי הייתי חושש, שמא אכשל בבני אדם שאינם מהוגנים,  ,עצמו
בעולם ההוא ישנם רמאים שיש להם כסף באמתחתם והם פושטים יד לקבל 

, לעולם האמת, שאין בו רמאים ורמאות, צדקה, לפיכך הבאתי כל ממוני לכאן
 וכאן מוכן אני לקיים מצות צדקה כהלכתה. 

אם ימצאו עוד שניים שעשו כמותו, הדין "עיין בית דין של מעלה בדינו ופסק: 
  "!עמו ויש לו חלק לעולם הבא
את קרח, שגם הוא ממונו נקבר עמו, והיה הדבר  -בדקו ולא מצאו אלא אחד 

 ם. תלוי ועומד עד היו
המשיך רבה של לובלין ואמר: מעכשיו אתה עתיד להיות השלישי בחבורה, 

 לחיי העולם הבא!... )תרתי משמע...( 'מזומן'ובמותך תהיה עמהם 
 

•  
 

משל: לעשיר שהפליג בספינה מלאה  המגיד מדובנא זי״עעל פסוק זה המשיל 
  .סחורות, ותפרוץ סערה בלב ים עד שחישבה להישבר

צעק לעשיר שישליך מסחורותיו לים כדי להקל לכן  ,רב החובלראה זאת 
דווקא  ,ממשא הספינה. מיד נטל העשיר את טליתו ותפיליו והשליכם המימה

 בהם ראה את מלוא הכובד... 
, אדוני, הלא הם חיינו ואורך ימינו, ולעת הויצעק אליו משרתו הנאמן: אה

יה לך לפרוק כזאת נחוץ היה שניצמד אליהם, מדוע השלכתם הימה, מוטב ה
 ...!תחתם מן הסחורות שאינם אלא קנינים נפסדים הולכים וחולפים

והנמשל: צרכי האדם מרובים, המעט שהוא נודב לצדקה אינו אלא חלק זעום 
מן הסכום של הוצאתיו, מכל מקום ברגע שרווחיו מתמעטין כלשהו מזדרז 

 הראשונים...  'קרבנות'האדם לקצץ במתנות עניים. המה ה
אמר הכתוב: ״השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמור קרבה זהו ש

שנת השבע״, היא השנה שלא תתן ארצך יבולה ותתמעט פרנסתך, ובגלל זה 
תיכף ״ורעה עינך באחיך האביון״, ותתלה חס ושלום את מחסורך בו, כאילו 

 הוא הגורם לכך...
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