
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ונתצתם את מזבחותם, ושברתם את מצבותם,  ...אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים"

ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלהיהם תגדעון, ואבדתם את שמם מן המקום ההוא. לא תעשון כן לה' 

 (ב ,בדברים י) ".אלוקיכם

, הרי זה דבר פשוט, דאם התורה אומרת לנו "לא תעשו כן לה' אלוקיכם"קשה מה התורה רוצה להשמיע לנו ב

! ותירץ: דהעולם הזה זהו הרצון לקבל שיש לאדם, ?לנתץ את העבודה זרה, אז בוודאי שאסור לנתץ דבר קדושה

ווי ה' אלא משום יבגלל שזהו צ, דזבח נקרא שאדם עושה את המצוות אבל לא ונתצתם את מזבחותם"" :וכתיב

אומרת התורה דאת כל זה צריך  ל זהשלו, משום שכך משתלם לו בכדי שיהי' לו אושר וכדומה, וע ון לקבלהרצ

וכן אומרת התורה שצריך לאבד את מצבותם, מצבה היא מלשון מצב, והיינו לאבד את כל המצבים של  .לאבד

לו אושר. ואת כל אלו  השה משום הרצון לקבל בכדי שיהיהרצון לקבל. וכן אשריהם שהם דברים שהאדם עו

, דכל מה שאמרנו שאדם "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" אומרת התורה שצריך לנתץ. ואחר כך אומרת התורה

, הוא דווקא אם אור ה' לא מאיר באדם, אבל אם אור ה' מאיר באדם, אזי שוב לא שייך ון לקבלצריך לאבד את הרצ

לא נמצא בו הרצון לקבל בעל מנת לקבל, משום שאם אור ה' מאיר באדם, זהו סימן שאין עוד  לאבדו, משום ששוב

את שליטת הרצון לקבל באדם, דאם כן לא היה יכול להאיר באדם אור ה', משום שאדם זה הוא נמצא בהופכיות 

תעשון כן, היינו שלא  דלא - "לא תעשון כן לה' אלוקיכם"וזהו הפירוש  .מהאור, ולא יכול להיות חיבור ביניהם

, כיוון שאז ון לקבלשייך לעשות כן לה' אלוקיכם, והיינו אם אור ה' מאיר באדם. ועוד דאז אסור לאבד את הרצ

 .לקבל את אור ה' הרצון לקבל נעשה כלי לקבל את האור, ולולא הרצון לקבל אי אפשר

 פרשת ראה התשס"ו

 
 
 

 פניני שירה
 )הרב דניאל שוסטר(

 

 

 למה יבשו צינורות, אורות אהבתנו בהם זרמו

 האמנם בושו אורות, כי מעשים שפלים גרמו

 היחיו שוב לזורמה ואנחנו מה ועין בעין נביט

 התהיה עדנה לבשר אשר כמה יתלבן מחומר וטיט

 לב העליון התרצה, לחומר אשר מתמצה ומפיק

 ומחזיקתכלית רצון שלם ואומר, עליון גומר 

 

 

  

 
 פנינה לשבת

 חשע"ת ראה
 



 
 

 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

  תורה בלי בחירהאין 

 )דברים יא, כו( ."יֶכם ַהּיֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלהְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפנֵ "

 פשט הפסוק:

 הקב"ה מציע לעם ישראל דרך פתוחה הנתונה לבחירה בין ברכה לקללה.

 )דברים רבה פרשת ראה(  הפסוק:  האגדה על

ם  תֶּ ַמעְׁ לּו ִכי ִפי ה' ִדֵבר" )ישעיה"ִאם תֹּאבּו ]תרצו[ ּושְׁ ֻאכְׁ ב תְׁ רֶּ ם חֶּ ִריתֶּ ָמֲאנּו ּומְׁ ִאם תְׁ ץ תֹּאֵכלּו: וְׁ מהו   ו א(.טּוב ָהָארֶּ
להן   "אם תאבו ושמעתם וכו'"? אמר רבי אלעזר: הסייף והספר ]התורה[ ירדו כרוכים מן השמים. אמר ]הקב"ה[

ן הסייף הזה. ואם לא תעשו, אתם נהרגים בסייף הזה. ]לישראל[: אם תעשו מה שכתוב בספר הזה, אתם ניצולים מ
דבר אחר: "אם תאבו ושמעתם" א"ר לוי למה הדבר דומה? לעבד שאמר לו רבו: הרי מונייק ]תכשיט[ של זהב 

]לשכרך[, ואם לאו הרי כבלים של ברזל ]כעונש[. כך אמר הקב"ה לישראל: אם עשיתם את רצוני הרי הטוב 
ָר והברכה, ואם לאו, הרי הק ם ַהּיֹום בְׁ ֵניכֶּ ֵאה ָאנִֹּכי נֵֹּתן ִלפְׁ ָכה ללה. הרי שתי דרכים לפניכם ככתוב ]בפסוק שלנו[:"רְׁ

ָלָלה".  ּוקְׁ

 נקודות למחשבה:

בפסוק שלנו מתומצתת כל מעלת האדם בעל הבחירה החופשית בין הטוב לרע. ואמרו חז"ל שהקב"ה גוזר על 
ך או גוץ, זכר או נקבה, טיפש או חכם, עשיר או עני, אבל צדיק או אדם לפני לידתו "אם יהיה גבור או חלש, או ארו

בחירה זו היא לחלוטין בידי האדם, כפי שנאמר "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" )ברכות לג   רשע אינו גוזר".
יִ  ם לְׁ ָבָבם זֶּה ָלהֶּ ָהָיה לְׁ ת ב(. ולצד מתן חופש מדהים זה, מתחנן הקב"ה לפננו ואומר: "ִמי ִיֵתן וְׁ מֹּר אֶּ ִלשְׁ ָאה אִֹּתי וְׁ רְׁ

ֹוַתי" )דברים  ה(. הקב"ה רוצה ומבקש שנבחר בטוב, אך אינו יכול לכפות זאת עלינו.  ָכל ִמצְׁ

הבחירה החופשית היא אחת מיסודות האמונה היהודית. מסביר רבנו בחיי: "איך יצוה הקב"ה אותנו על ידי נביאיו 
ר עליו". פרוש: אם המדרגה המוסרית של האדם נקבעה מראש, מה לעשות כך, כיון שהוא מתחלת בריאתו כבר נגז

הצורך במצוות המחייבות אותנו לעשות טוב ולהתרחק מהרע? ומוסיף: "ומה מקום היה לכל התורה כּולה להפרע 
מן הרשע או לשלם לצדיק שכר טוב?". במילים אחרות, כל המושג של שכר ועונש כרוך בקיום בחירה חופשית, כי 

ל אחד יכול לבוא ולטעון שאין לו אחריות על מעשיו! יתרה מזאת, רצונו של הקב"ה באדם בעל בחירה אחרת, כ
חופשית מחייב להעניק לו יכולת החלטה בלתי תלויה בכוח חיצוני, העלולה להטות את הכף לכאן או לכאן. לכן, 

תחת מסכים רבים. ולמי שאינו לוהית קלושה ומוסתרת -נברא העולם שלנו במימד גשמי ביותר, שבו הנוכחות הא
 רוצה להאמין, בנקל יחוש שאין דין ואין דיין. ולימדו חכמי הסוד שהמילה "עולם" היא מלשון "העלם".

 
למה בחירה חופשית כה חביבה לפני הקב"ה? הרב יהודה אשלג זצ"ל ממשיל את יחסי הקב"ה והאדם לאלה של 

כל ליבו להנעים את הימים שהעני מבלה אצלו, ומעריף עליו עשיר המזמין אורח עני לשולחנו. העשיר מנסה ב
מאכלים מיוחדים, מתנות יקרות ואוירה נעימה ביותר. לאחר כמה ימים שואל העשיר את העני האם הוא חש שכל 
רצונותיו התמלאו. ועל זה עונה העני, שהוא היה חולם שכל הטוב שהוא מקבל ממנו יהיו שלו ולא בגדר מתנת 

קבל מהנדבן. על כך עונה העשיר: "אין אדם היכול לספק לך את מבוקשך". הבחירה החפשית חינם שהוא מ
מאפשרת לנו לקנות לעצמנו את כל הרכוש הרוחני שאנו צוברים במהלך החיים, תורה, מצוות ומעשים טובים. 

 ובכך ניתנת לנו היכולת להדמות באמת לבורא, שהוא בעל כל הטוב והשפע.
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 דיבורי נשמה 
(הרב דניאל שוסטר)  

ים. יה אחת שמאחדת את שתי העינים וראייינילאדם יש שתי ע. "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"

ח וסתכל בכה –השי"ת אומר לנו ראה ח של אחדות שמאחד כל סוגי המצבים והכלים שיש. וח הראיה הוא כוכ

אבל יש ברכה וקללה, נראה ש עשות את עבודתך בעולם הבחירה, ששם, שעמה תוכל לשלךהאחדותית הראיה 

השתמש רק בעין  -עם ישראל. עליו נאמר שתום העין  בלעם רצה לקלל אתאחדות אחת.  אליבא דאמת ישנה

ראיה של רוממותו של היא ראיה הזו הם. י, שלמות של שתי עיני"עיניך רוחצות בחלב" על השכינה נאמראחת. 

כשאדם זוכה לראיה זו . "כל טינופת לא תטנפךאף "וכפיוט הקדמונים השי"ת, שאין דבר בעולם שנעשה נגד רצונו. 

 אין פגע רע ח"ו.  ,וטינופת אין קללה

כל פעם וכל ל הוא מציאותי ועלינו מוטל ותראה שכל הבריאה הוא 'אנכי', היינו שהכ – "ראה אנכייש עוד לרמז "

ומה שנראה רע זהו אחיזת עינים והכל  של הראיה הכללית שאין רע בעולם, אחד לפי ערכו להתקרב להשגה הזו

 לטובה ולברכה.

ח השמיעה מגיע מפני שור שבמרכבה, ובזוה"ק, זוהר חדש, מבואר שכח הראיה מגיע מפני אריה שבמרכבה, וכ

י אדם. פני אריה הוא צד החסד, שזה ענין 'מטה כלפי חסד'. ח הדיבור מגיע מפנוח הריח מגיע מפני נשר, וכווכ

והתירוץ הוא שהשי"ת מאד קנאי להנהגה של מידת החסד ועושה  גבורה.ו חוומצד שני ידוע שאריה זה מסמל כ

ש להתנהג עם האדם במידת החסד, ועל כן כמו שכך זה מלמעלה, שהשי"ת מחפל כדי להצדיק את האדם. והכ

בדרכיו' של השי"ת וגם להתגבר כארי, להתנהג עם השי"ת במידת החסד, להצדיק את כל ם צריך 'להתדבק אדה

 .    "וימלא כבוד ה' את כל הארץ", "מלאה הארץ דעה את ה'"ועדי יתקיים בנו היעוד  מעשיו יתברך, מקטן ועד גדול,

 שבת שלום לכולם.

 

 
 פניני דיומא

  הרב מנחם סוכות()

 
 ?מה אנחנו עצוביםל

 .כי דברים הם לא כפי שהם "אמורים" להיות -אם נתבונן לעומק, כמעט להכול יש סיבה אחת 
 

ים מובילים אותנו כי ציירנו לעצמנו את החיים כפי שהם "צריכים להיות" וכול סטייה, כול פעם שמשום מה החי
 .מחוץ למסלול, אנחנו כואבים ומאוכזבים

כי כשמשהו לא טוב קורה לנו, אנחנו משווים את זה למה שהיה צריך לקרות, לתסריט שהכנו לעצמנו. ואז, גם אם 
 .החיים מלאים בטוב, הדבר הזה, או כמה הדברים שלא תואמים את התכנית, מעציבים אותנו כל כך

 "יים. כי אנחנו יודעים ש"אמורהתיודע" שחסרה לו יד, ש"אמורים" להיות לו ש"אחת, הוא  כי אם למישהו יש יד
 ...להיות לנו זוגיות ואהבה, שאנחנו "אמורים" להיות בריאים תמיד, שיהיו לנו ילדים, שיהיה לנו שפע גשמי

 
, גם הדרך הקשה, זו ָרָכה ּוְקָלָלה"ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום בְ " .אז בפרשה משה רבנו מלמד אותנו משהו

שאנחנו ממש לא נהנים ממנה, היא דרך שמוכנה עבורנו, יש לה משמעות בחיים שלנו ויש לנו הרבה מה ללמוד 
הנעים  ,גם ה"קללה", הקשיים והכאב, אינם טעות. הם דרך שניתנה לנו מאותו אחד שנותן לנו את הנוח .ממנה
 .והיפה

גם אם משהו ממש קשה וכואב  ,ועדיין .חברות וחברים יקרים, שנזכה לחיים מלאים בטוב נגלה, ביופי ובאהבה
עובר עלינו, שנזכור שזו לא טעות, שזה חלק מהדרך המיוחדת לנו, שזה יכול להוביל אותנו למקומות אליהם אנחנו 

 .שבת שלום והמון שמחה .שואפים כל כך להגיע

 תמהרעיון על פי השפת א

  



 
 
 בינהפניני 

 (יפעת אדלר)

 ההתחדשויות וההזדמנויותחודש  –אלול 

העולם נברא בכ"ה באלול, ובכל שנה ושנה חוזר כוח ההתחדשות הטמון בחודש זה וחוזרת ההזדמנות שלנו 
 להתחדש.

ראש השנה הוא השורש של כל השנה, ובשורש נקבעים החיים שלנו בשנה הקרובה. ומה הם חיים? החיים הם 
"ה משפיע שפע אין סופי, אבל אנחנו צריכים להכין כלים כדי הקשר שלנו עם הקב"ה, הדבקות באור העליון. הקב

 לקבל את השפע הזה. וזאת החשיבות של חודש אלול.

". יש שפע לתפוס את העתיד לפני שיצר הרע תופס אותואומר הרב שיינברגר שבחודש אלול אנחנו צריכים "
נתעורר, יתחילו לפעול כל מיני , ואם לא נתגבר עליו ויש יצר הרע שנקרא 'מחר'שרק מחכה לנו, אבל גם 

דמיונות ומחשבות ועצבות ו"אני לא יכול" ו"לא מגיע לי" ו"לא עכשיו" ו"אולי פעם אחרת". ברגע שעושים רווח בין 
הרצון לבין העשייה, הרווח הזה זה מקום כניסה לכל העיכובים האלה. סמיכות של הרצון למעשה היא סימן 

 למימוש של הטוב.לבריאות, למדרגה של בחירה בטוב ו

, ימים של התכוננות לראש השנה, ימים של הכנה לקבלת חיים חדשים למשך ימי הרצוןחודש אלול הוא הזמן של 
כל השנה הבאה. כל אחד מאיתנו מקבל הזדמנות חדשה, כל אחד מאיתנו יכול לפתוח דף חדש לגמרי לפי 

 את השפע הזה ולהיות פתוחים לקבל אותו.הבחירה שלו. הקב"ה משפיע, ואנחנו צריכים להכין כלים לקבל 

כדי שיקרה לנו שינוי, ראשית אנחנו צריכים לצאת מהצמצום ולהאמין ביכולת שלנו להתחדש. בכל בוקר אנחנו 
. בכל יום ויום וכל רגע ורגע העולם נברא מחדש ויש ַמֲעֵׁשה ְבֵראִׁשית"ָתִמיד  ְמַחֵדׁש ְבָכל יֹום"ּוְבטּובֹו אומרים 

עכשיו אנחנו כבר לא מי שהיינו לפני רגע. רבי  –דמנויות חדשות. גם אם בעבר נכשלנו, גם אם בעבר טעינו לנו הז
עקיבא היה בור ועם הארץ במשך ארבעים שנה ואף לא הייתה לו חיבה יתרה לתלמידי חכמים. הוא היה נוהג 

ת מידותיו הטובות כרועה צאן, את לומר: "מי ייתן לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור". על אף כל זאת, רחל ראתה א
האהבה והאכפתיות שלו, והבינה שטמונה בו היכולת להיות אחד מגדולי תלמידי החכמים של עם ישראל. היא 
נישאה לו וניסתה לשכנע אותו ללכת ללמוד תורה, אך הוא סרב מחשש שילעגו לו. נתנה לו רחל חמור שעליו 

ביום הראשון וביום השני כולם התאספו סביבו ולעגו לו, אבל ביום אדמה ובה גדלים ירקות ושלחה אותו לשוק. 
שלישי כבר התרגלו למחזה המוזר. וההמשך ידוע. רבי עקיבא הלך ללמוד תורה והפך להיות מגדולי התנאים בכל 

 הדורות, משונא תלמידי חכמים לרב לעשרים וארבעה אלף תלמידי חכמים.

על ידי שהיה אחד. שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, שאברהם עבד ה' רק  -'אחד היה אברהם' "
ולא הסתכל כלל על בני העולם, שסרים מאחרי ה' ומונעים אותו ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו 

וזהו: "'אחד היה אברהם' )ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה "אחד היה אברהם"(. כשאנחנו  הוא אחד בעולם.
 איך תגיב הסביבה, נוכל להזכיר לעצמנו "אחד היה אברהם"!חוששים מה יגידו אחרים ו

כולנו שואפים להיכתב בספרם של צדיקים ולהיחתם לחיים טובים ולשלום. אך מה משמעות הדבר? רק כאשר 
אנחנו ברצון לקבל על מנת להשפיע אנחנו משווים צורה לבורא. רק אז אנחנו יכולים להידבק בו, ורק אז אנחנו 

אומר "בעל הסולם": "אדם צריך להגיד בפה 'אני רוצה להיות בספרם של צדיקים'". וכשאנחנו . נקראים חיים
לוותר על הרצון לקבל לעצמנו ולוותר על האגואיזם שיוצר את  -אומרים זאת עלינו לזכור את משמעות הדבר 

שאיפות המחיצות המפרידות ואת המחסומים שמונעים מאיתנו את השפע. מה אנחנו באמת רוצים? מה ה
 הפנימיות האמיתיות שלנו? ובדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו.

בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הצינורות נפתחים ועל ידי דיבור פשוט אנחנו יכולים לחדש קשרים שהיו 
ובה: ווידוי, מנותקים במשך שנים. אנחנו יכולים לפתוח את צינורות השפע ולקבל על מנת להשפיע. וזהו עיקר התש

חרטה וקבלה לעתיד. זה הסוד של חודש אלול. אפשרות לדף לבן לגמרי, שחרור מבית הסוהר הפנימי, קפיצת 
 מדרגה.

 )עפ"י הרצאה של הרב יובל אשרוב על חודש אלול( 

  



 

 הלשון סודב
 (בלו יוסף)

 בין ברכה לקללה, ענווה לגאוה

ָללָ  ָרָכה, ּוקְׁ ם ַהּיֹום: בְׁ ֵניכֶּ ֵאה ָאנִֹּכי נֵֹּתן ִלפְׁ ה" )דברים יא, כו(. פרשת השבוע עוסקת בחוש הראיה ובהתבוננות: "רְׁ
כותב בעל הטורים: "ראה עשרת הדברות שפתח ב'אנכי' ותקיים אותם כי כל המצות כלולות בהם". כלומר, משה 

לוהיך" )שמות כ, ב(. בדרך -רבינו מזכיר לבנ"י את הדיבר הראשון אשר שמעו מפי ה' במעמד הר סיני: "אנכי ה' א
וויה, בכדי להתבונן פנימה ולהבין במחשבת הלב את החשיבות זו, משה רבינו מכוון את עם ישראל לרושם הח

שרואה בהם הבורא, אשר בחר להתחבר רק עימם על מנת לתת להם את תורתו, ועל כן, כמה חשוב אצלו 
, שהרי התגלות ה' על הר סיני הייתה נס מעל ֲחֵזיבתיבה  ְרֵאהשישמרו את מצוותיו. אונקלוס מתרגם את התיבה 

כל בנ"י את הקולות בהיותם עומדים סביב ההר, כאיש אחד  ראושבו  מחזהנבואי של גאולה, הטבע, כמו מחזה 
ְרֵאה ֲחֵזי בלב אחד, ובמדרגה רוחנית של אדם הראשון לפני החטא. יגעתי ומצאתי, כי גימטריא משותפת לתיבות 

וחני של הטבה, שבו רצה , המרמזים כי מעמד הר סיני היה מעמד ררז ה': אגו אחוגם  רוח טוב, אחיה אוריוצא 
ה' להחיות את בנ"י בשפע אין סופי באמצעות מתן תורתו היא אור חוכמתו. ורמז לנו סוד, שבכדי להשיג את 
ההטבה עלינו לבחור בין פירוד לאחדות: האם להישאר עם האגו והאנוכיות או להתחבר עם הזולת מתוך הרגש 

ר תהיה עוזרת לישראל במיתוק הגבורות היא אחדות שתהיה של אחווה. כותב הבן איש חי: "אך עיקר האחדות אש
, מ"ה, שעולה מספר לב אחדשהוא גימטריא "אדם" שלמה בלב, דהיינו שיהיה לישראל לב אחד, כי לכך נקראו 

תלויה בשלמות לב אחד" )פירוש נחמת ציון מגילת איכה ה, א(. יגעתי ומצאתי כי  מ"השהיא מספר  גאולהולכן ה
, כלומר מי שלומד לתקן את מידת הגאוה זוכה לאט לאט, לקנות את מידת גאוה ל)מד(ירוף צ גאולהבתיבה 

הענוה, שהיא שורש לכל המדות הטובות. ולמעשה, בדרך זו ניתן לתקן רצון אגואיסטי של קבלה לעצמי ברצון 
ענוה מביאה  אלטרואיסטי של השפעה לזולת, מה שמוסיף לחבור ולאחדות. כלומר תיקון הגאוה מביאה לענוה,

 לאחדות, אחדות מביאה מיתוק הגבורות בשלימות ולגאולה השלימה.

עולה השאלה, אם אור ה' הוא טוב ומיטיב לכל נברא אז איך השפעת האור המבורכת הופכת להיות קללה? 
ש אחת, כלומר ראשות אחת של ה', לכן מתוך שפלות וענוה האור נתפ רי"שיש רק אות  אורלעניות דעתי, בתיבה 

, כלומר עוד ראשות של הנברא לראשותו של רי"שכברכה גם אם הרצוי אינו המצוי. אך אם נוספת עוד אות 
, המרמז כי מתוך גאוה של הנברא אותו האור נתפש בצורה עקמומית כקללה ארורהבורא אז מתקבלת המילה 

צאתי חיזוק אצל רבי נחמן כמו מקל המכה אותו בדין. כלומר, הכל תלוי בתפישת הכלי של המקבל את האור. מ
מֹו ִריאּות, ַהכל הּוא ִמַצד ָהָאָדם ַעצְׁ ָנָסה אֹו בְׁ ּיש ָלָאָדם ֵהן ָבִנים אֹו ַפרְׁ רֹונֹות שֶּ סְׁ ִכי אֹור ַהֵשם  מברסלב: "ָכל ַהחֶּ

עַ  ה ֵצל לְׁ ָבַרך שֹוֵפַע ָעָליו ָתִמיד, ַאך ָהָאָדם ַעל יְֵׁדי ַמֲעָשיו ָהָרִעים עֹושֶּ ָבַרךִיתְׁ ֵאין ַמִגיַע ָעָליו אֹור ַהֵשם ִיתְׁ מֹו שֶּ ִפי צְׁ , ּולְׁ
ַעל ָיָדּה ה שֶּ ִפי ַהַּמֲעשֶּ ָבַרך ּוַמִגיַע לֹו ַהִחָסרֹון לְׁ ה ַהֵצל ַהּמֹוֵנַע אֹור ַהֵשם ִיתְׁ ה ַהֵצל... ֲאָבל ִאם ָהָא ַמֲעָשיו ֵכן ַנֲעשֶּ ָדם ַנֲעשֶּ

לָ  ֵאינֹו כְׁ מֹו וְׁ ַבֵטל ַעצְׁ ָבַרך" )לקוטי מוהר"ן חלק א תמְׁ ַקֵבל אֹור ַהֵשם ִיתְׁ ה ֵצל ּומְׁ ורה קעב(. ל ִמזֶּה ָהעֹוָלם ֲאַזי ֵאינֹו עֹושֶּ
כלומר, ככל שהאדם כלול פחות מהעולם הזה הגשמי אלא כלול יותר בעולם הרוחני, הוא עושה פחות צל לעצמו 

צמי(, עצון ר)ר"ת  ר"עאוה הוא פועל מעשים בבחינת ויכול לקבל יותר אור מה' יתברך. ככל שלאדם יש יותר ג
כלומר פועל מעשים על מנת לקבל לעצמו, ולעתים גם רומס את הזולת. ומעשה גשמי עושה צל, המונע את השפע 

 האלוקי ומביא רק חסרון בסופו של דבר. לכן, דווקא מי שמשתדל לתקן את הגאוה זוכה להשלים את חסרונותיו.

לעניין הברכה והקללה כתוב במדרש תנחומא לפרשת ראה: "כשבא משה לברכנו, מעט ברכנו. וכשבא לקללנו, 
הרבה קללנו. כיצד? הקללות שבתורת כהנים, שלושים פסוקים חסר אחד והברכות אחד עשר. אמר רבי שמואל: 

, תי"וחקתי תלכו, וסיים בם בא, אל"ףמי שמביט בהן, מוצא הברכות יתרות על הקללות. כיצד: בברכות פתח ב
אם לא תשמעו, וסיים ו, וא"ו. והקללות פתח בתי"וועד אל"ף , שהברכות באות עליהם מתואולך אתכם קוממיו

צד השמאל נראה לכאורה -הדין-אין כלום". כלומר אם נתבונן, אז גם אם הקללה וה"א וא"ו. בין ה, ביד משה"אב
נמצא  שמאלהפרש של חי קללות על הברכות, יש לזכור כי גם בצד הימין, אפילו ב-החסד-מתגבר על צד הברכה

, כלומר נמצא שם חסד. ואם לא היה חסד לא היתה מציאות של קללות אלא רק של ברכות. ובנוסף, שם אל
, הן כ"ב אותיות תי"ולבין  אל"ףאיכות הברכות גוברות על כמות הקללות, כי הברכות שבורכו בנ"י כלולות בין 

. וכמו שבין ה"א לביןוא"ו ון הכולל את כל אותיות הברכות. לעומת זאת, הקללות כלולות בין שפת הקודש, רצ
אותיות אלו אין כלום, מלבד צבע הקלף הלבן, המרמז על השגחת הבורא, יוצא שגם אם חס ושלום הקללות 

פעה לזולת, יתגשמו, עם ישראל נמצא תמיד תחת השגחתו של הבורא יתברך, בכדי שנשיג רצון מתוקן של הש
 ובכדי שנשיג את מידת הענוה, ונזכה לגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון.

 של יוסף בלו"בסוד הלשון" בלוג 
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