
  
 בלע� אמר לו פרש''יכי ברו� הוא (כ''ב, י''ב) לא תל� עמה� וגו' וירא בלק וגו' 
לא מדובשי� ולא  ,כי ברו� הוא ,אמר לו אינ� צריכי� לברכת� ,א''כ אברכ�

רצה לקלל� שוב רצה לברכ�. שבלע�  אי� אפשר שאחר צ''עמעוקצי� עכ''ד. 
וכשראה שלא רצה הקב''ה  ,שבלע� היה רוד� אחר הכבוד הכתב סופר תי'

  תמיד שהצליחו ישראל מפני שביר� אות�.  וכדי שיאמר ,שיקלל� רצה לברכ�
  

שפי' הפסוק  עפ''י דברי דו''ז הרה''ק השר שלו� מבעלזא זצ''לוי''ל עוד 
) ''רבי� מכאובי� לרשע והבוטח בה' חסד יסובבנו'' , י'בתהלי� (ל''ב

 ולפ''ז י''ל. בה' חסד יסובבנוואה שהבוטח רהוא זה גופא שהמכאובי� לרשע ש
, עד כדי כ� שהי' לו צער מזה, לכ  בלית לא יכול לסבול הצלחת בנ''ידכיו  ש

, שיאמרו נעשה מכובדביקש לברכ�, דאז הי'  ברירה כדי להקל צערתו
   . ביר� אות�בלע� מפני ש היא ישראל שהצלחת

  
 הצילני) , ל''ב, י''בעפ''י דברי בית הלוי על הפסוק (בראשית וי''ל באופ� אחר,

אלא שיעקב ידע שעשו בא לקראתו, והבי  דלא ימלט  –יד אחי מיד עשו מ נא
ה עמו וישוב שיתרצ ב)שעשו ילח� עמו וירצה להרגו.  א)אחד בשני אופני�. ב

מאפו, וישב עמו בשלוה ואחוה כשני אחי�, ומשני האופני� הללו נתיירא יעקב, 
הרשע היתה רעה אצל יעקב, וזהו שביקש על הני ג� טובתו ואהבתו של עשו ש

ולא  ,לא לאח ,הצילני נא מיד אחי מיד עשו, דהיינו שלא רוצה בו –שני אופני� 
� רצה לעשהטע� שב ולפ''ז י''למשני ידי� הללו.  לו וניליצה' וביקש ש ,לעשו

הוא הרעה, ואז  מישראל יאמינו שיש בו הצלחה בדרכוהרבה לברכ�, דעי''ז 
  ליה� דעות כוזבות רח''ל. יכול להשפיע ע

  
מפני מה היתה רבקה אמנו עקרה  "  המדרש רבה דברי עפ''י ,וי''ל באופ� אחר

עד שהתפלל עלי' יצחק, כדי שלא יהיו או''ה אומרי� תפלתנו עשתה פירות וכו' 
שהקב''ה עושה  נראה מזהללמד� שברכת� של רשעי� היא רעה אצל צדיקי�. 

 ולפ''ז י''לשברכותיה� לא חשובות.  כדי להראות ,היפ� מברכת� של רשעי�
מו שהי' כ ,כדי שתתהפ� ברכתו לקללה שהטע� שבלע� ביקש לברכ� הוא

  בברכת לב  לרבקה אחותו. 
  

) כ''ג, ה'לבסו�, כדברי האוהחה''ק על הפסוק (ברכ� דזה שבלע�  ולפ''ז צ''ל
הדיבור עצמו, שעשה הקב''ה מחיצה בי  כח המדבר ו –ויש� ה' דבר בפי בלע� 

. ברכת הקב''הל, אלא ברכת בלע�לכלל כח להזיק, שלא נחשב לו ולכ  לא הי' 
דכיו  שהקב''ה אומר לו ''לא מדובש� ולא מעוקצ�'' אפילו א� בלע�  וי''ל עוד

 שא''א לו לברכ�, אותו שמענשהקב''ה דהיינו , ברכתולמברכ�, כבר לא נחשב 
ה שברכ� לבסו� וע''כ ז לו, תמתייחס הברכה אינה דהיינו אפילו א� מברכ�

ר' הגדול הגאו�  עפ''י דברי ,יש לפרש נפק''מ גדולה בזה ברכת הקב''ה. היתה
(כ''ב, ו') כי ידעתי את  שכוונת הפסוקיבשי� זצ''ל (תפארת יהונת�) יהונת� אי

אשר תבר� מבור� ואשר תאור יואר, הוא, שאי  הקללה מתקיי� כי א� 
ת  שמצינו גבי סיחו  ועוג ומואב, שנכמו  לחבירו, הברכהאת כשאתה נות  

ישראל את דא� הברכות שבלע� מבר�  ולפ''ז י''לקללה למואב וברכה לסיחו . 
צרי� לית  לו הרבה ממו , כדי שלא  הי' לו, אז בלית ברירה בלק ותהי' מתייחס

יקלל את מואב, משא''כ עכשיו שהקב''ה אמר לו ''לא מדובש� ולא מעוקצ�'', 
א''כ אפילו א� הוא מקלל את מואב לא , לו ותרכות אינ  מתייחסדהיינו שהב

הפסוק (כ''ד, י''א) מל הקללה, כיו  שהוא אינו מבר� את ישראל. וכ  משמע וחת
בחובות מרובות על  התחייב דמשמע שבלע� כבר –ועתה ברח ל� אל מקומ� 

לא נת  לו אפילו  בלק הי' קמצ  גדול , וה הרבה שקיבל מבלק ממו חשבו  ה
  . לוה רשע ולא ישל�רוח להיות פרוטה, לכ  יע# לו לב

  
) אמר רב יהודה אמר רב, ק''ה( בסנהדרי  , עפ''י הגמ'ואולי י''ל בדר� חידוש

בא  ה אפילו שלא לשמה, שמתו� שלא לשמהלעול� יעסוק אד� בתורה ובמצו
לשמה, שבשכר ארבעי� ושתי� קרבנות שהקריב בלק, זכה ויצאה ממנו רות. 

ברכה הגדולה של ''מה טובו'' בסו� לית  השמטע� זה זכה בלע�  ולפ''ז י''ל
   , אע''פ שכוונתו היתה שלא לשמה. כיו  שמתחלה רצה לברכ�

  
רש''י מזכיר בהמאמר מתחלה , דאחר שולפ''ז יש ליישב קושיא אחרת

לא מעוקצ� ולא  –''אקלל�'' ואחרי זה ''אברכ�'', הי' מהראוי לומר בהמשל 
שהטע�  לדברינו י''לו. לא מדובש� ולא מעוקצ� ", ולמה אמר להיפ� מדובש�

 –כדי לקלל�, לכ  נאמר לא מדובש� דהיינו שתברכ�  רק שרצה לברכ� הוא
. קללההוא נחשב , מברכתו היפ� שהקב''ה עושהדהיינו עי''ז  –ולא מעוקצ� 

שלכאורה שאומרי� לצרעה, לא מדובש� ולא מעוקצ�.  – ולפ''ז מוב� המשל
שאי  המשל דומה לנמשל, דהצרעה בשעה שנות  הדבש, נות  ג� את  צ''ע

 ולדברינו י''להעוק# עמו, אבל בלע� רצה רק לברכ�, א''כ לא הי' בה עוק#. 
מה, כמו''כ בלע� ע''י נות  העוק# ע שכמו הצרעה בשעה שנות  את הדבש

  # את ישראל. ברכתו הוא מעק
  

נחשב  תהא צה לברכ� הוא, כיו  דא''א לו לקלל�, א''כשכל הטע� שר וי''ל עוד
הקללה, דהרצו  לקלל� הוא הגור� להברכה, וזהו המשל  הוא חלק מהברכהש
שאומרי� לצרעה, לא מדובש� ולא מעוקצ�, דהיינו הדבש בא רק ע''י העוק#,  " 

  כמו''כ כא  הברכה באה רק ע''י רצונו לקלל. 
  

א''ר יוחנ  מברכתו של אותו רשע,  בסנהדרי  (ק''ה) עפ''י הגמ' באופ� אחר,וי''ל 
 –אתה למד מה הי' בלבו, בקש לומר שלא יהי' לה� בתי כנסיות ובתי מדרשות 

א''ר  .משכנותי� ישראל –לא תשרה שכינה עליה�  "  מה טובו אוהלי� יעקב
שנאמר  ,חו# מבתי כנסיות ומבתי מדרשות ,אבא בר כהנא כול  חזרו לקללה

קללה ולא קללות.  ,הויהפו� ה' אלקי� ל� את הקללה לברכ ), ו'(דברי� כ''ג
רמז נפלא ע''ז יש שחזרו לקללות בחורב  הבית.  פי' הפני� יפות הנה דו''ז

 חוריב שבורל ועדמ ליערא ק, על הפסוק באיכה (א', ט''ו) זצ''ל החת� סופרמ
, שהברכות של בלע� נ''לוזהו כדברינו ה''. עמלק ובלע�יש בו ראשי תיבות ''ש

בשעת  לבסו�ששבלע� הי' נביא וידע י''ל לפ''ז ונהפכו לקללות בשעת החורב . 
 "  ולפ''ז מוב� המשללברכ�. לקללות, לכ  ביקש  ברכותיו תתהפכו החורב 

כלומר כמו הדבש מהצרעה לא מדובשי� ולא מעוקצי�,  " שאומרי� לצרעה
 א ירצומהעוק#, כמו''כ בנ''י ל האד� יפחד ליהנות מה�, שלא יגרו� לו צער

  הברכות לקללות.   דלבסו� תתהפכו ,ברכותיו של בלע�, שיצא מה� צרה ויגו 
  

ברכותיו של בלע� חזרו לקללה, עפ''י הירושלמי פאה (פרק הטע� ש יש לפרש
דאע''פ דמחשבה  נראה מזהא') בגוי� הקב''ה מצרפה מחשבה רעה למעשה. 

כמעשה, ולכ  קיבל עונש עלי', וכיו   הבנחשעכ''פ אינה כמעשה ממש, אבל 
וכ� הי'  יש לה כח לפעול,דמחשבה של בלע� הי' לרעה כמבואר בגמ' הנ''ל, 

  בשעת החורב  חזרו ברכותיו לקללות. ד
  

באבות (ה', כ''ב) תלמידיו של אברה� אבינו עי  עפ''י המשנה  וי''ל באופ� אחר,
דבאמת א� מתחלה  ולפ''ז י''ל טובה וכו' תלמידיו של בלע� הרשע עי  רעה.

אל ) ז'( בברכות וכדאיתא, , בודאי הקב''ה ית  לו רשות לברכ�רצה לברכ�
ה רצה מתחלל כיו  שהי' לו ''עי  רעה'' ואבבעיני�,  התהי' ברכת הדיוט קל

ברכה אלא  נחשב אי  זהשבודאי רצה לברכ�,  לקלל�, רק לבסו� בלית ברירה
מתחלה ש דכיו דהיינו  ,מעוקצי�לא מדובשי� ולא  " קללה, וכ  מדויק הלשו  

דברכה מאד� כזה שיש לו עי  רעה , כבר לא יכול לית  לה� ברכה רצה לקלל�,
טע� זה גופא לבסו� אי  זה ברכה אלא קללה, ומ –וואס פארגינט נישט   " 

  לקללות.  ברכותיו נתהפכו
  

זה שהקב''ה עושה  פי' הגאו� ר' וועלוול מרגליות זצ''ל (תורת גבריאל)הנה 
הוא דוקא א� הקדימו ברכת� לברכתו ית''ש, אבל  של רשעי�, היפ� מברכת�

רו לא ישוב ריק�, וכמ''ש וביא� ברכת ה' היתה קודמת לברכת�, אז בודאי ד
 ברו� אומר ועושה. ולפ''ז מוב  הפסוק בפרשת תולדות –בברכת ברו� שאמר 

 הלמה לא פעלצ''ע  "יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר  (כ''ה, כ''א)
כי הנה יצחק כבר  ולדברינו י''לכת לב  לרעה ג� על יצחק להיות עקר. בר

רבה ארבה את העקידה, כמ''ש כי בר� אברכ� וה נתבר� מהקב''ה אחרי מעשה
זרע�, ולכ  לא הי' יכול להרע לו בברכתו, אבל רבקה אמנו מאשר עדנה לא 

הפסוקי� בפרשת  ולפ''ז י''ל. ברכתו עלי' לרעה ע''כ פעלה ,נתברכה ממנו ית'
והי' עקב תשמעו  את המשפטי� האלה וגו' ואהב� וברכ� והרב� ובר�  –עקב 

אז לא  ,כיו  שכבר קיבל ברכה מהקב''הדהיינו  –פרי בטנ� וגו' שגר אלפי� 
ולפ''ז יש לא יהי' ב� עקר ועקרה ובבהמת�. ו –ירא מברכת העמי� יתצרי� לה

לקלל�, בר הזהרתי� שלא ליל� שכ היינו אחרד�, עלבאל דבר ה'  ,כא� לפרש
�, שמא תאמר אחרי שהקללה נמנעת היא מכל וכל, ע''כ וא� לא לקלל� במקומ

אני לקללה, ע''כ  הברכהיש להזיק� בזה האופ , דהיינו לברכ� בכדי שתתהפ� 
לא תוכל להזיק� מאומה, כי ברו� הוא ממני מכבר, ולא אשנה את ש אומר ל�
    ברכתי. 

  
כחו של בלע� הרשע הוא ''עי  רעה'' דהיינו שמזיק שעיקר  וי''ל באופ� אחר,

בעי  רעה שלו, ותכונת ''עי  רעה'' הוא ששולטת ביותר על עני  המשובח 
שמטע� זה ביקש לברכ�, דעי''ז  ולפ''ז י''לבהפלגה במעלה בעושר וכדומה. 

   בעי  רעה שלו.   יותר יהי' לה� הרבה כס� וזהב, וממילא יכול להזיק�
  

 �� ביר� את ישראל, עלכשבעפ''י דברי הילקוט (רמז תשס''ו)  אחר,וי''ל באופ
הוא מברכ , ויכנסו שברכות ה   ה הגביה קולו ביותר, כדי שישמעו האומות מה

  בה  עי  רעה, ויבואו ויעשו מלחמה ע� ישראל. 
  

 ) אררי� ארור ומברכי� ברו�עפ''י פרש''י (בראשית, כ''ז, כ''ט ,וי''ל באופ� אחר
ובבלע� הוא אומר מברכי� ברו� ואררי� ארור, הצדיקי� תחלת  יסורי�  –

וסופ  שלוה, ואורריה� ומצעריה� קודמי� למברכיה�, לפיכ� יצחק הקדי� 
אוררי� לברכת מברכי�, והרשעי� תחלת  שלוה וסופ  יסורי�, לפיכ� בלע� 

 שברכת בלע� לא נחשבה ברכה לגבי ולפ''ז י''להקדי� ברכה לקללה עכ''ד. 

  

 
פרשת 
בלק 

 תשע''ו
  לפ''ק



כלל ישראל, דהעיקר ברכה אצלנו הוא בעול� הבא, ולכ  אצלנו תחלת  יסורי� 
ולכ  אצלו  ,וסופ  שלוה, משא''כ לגבי בלע� עיקר הברכה אצלו הוא בעול� הזה

בלע� שא''א לקלל ישראל רצה כשראה תחלת  שלוה וסופ  יסורי�, ולכ  
אמר לו הקב''ה לא  וע''ז ,ז רצה להפסידנו מעול� הבא רח''ללברכ�, דעי''

   מדובשי� ולא מעוקצי�. 
  

שעיקר כוונתו הוא לברכ� בעניני עול� הזה, דהיינו בעניני  וי''ל באופ� אחר,
יהא לא  כמ''ש וישמ  ישורו  ויבעט, ואזרו מהדר� רח''ל, וסיגשמיות, ועי''ז 

וי''ל עוד  תוכחה רח''ל.ההקללות שנאמרו בעליה�  ולוחתצרי� לקלל�, שאז 
� שא''א לקלל�, כיו  שהקב''ה אינו כועס כל אות� הימי�, הטעשבלע� ידע ש

�, ואז יבוא הקב''ה לכלל רו מהדרוסילכ  ביקש לברכ� בעניני עול� הזה, ועי''ז 
 לבלק נת  עצהבלע� יוכל לקלל�. וזהו כוונתו בסו� הפרשה, ש כעס, וממילא

א ממילבזנות, והקב''ה שונא זמה הוא,  אות� לעל הזנות, דהיינו עי''ז שתכשי
) א� כ''ב, כ'( ועיי  ברבינו בחיי על הפסוק יבוא לכלל כעס, ואז אוכל לקלל�.

שלכאורה צ''ע למה מנעו הקב''ה ואמר לו לא  –את הדבר אשר אדבר אלי� 
בלע� וכו' ובלבד שיבר� הקב''ה, וממילא לא תחול  �תאור את הע�, יקלל

הקללה. ותי' כי גלוי וידוע לפניו ית' דבר המגפה העתיד להיות, וכדי שלא 
  יאמרו בשביל קללתו של בלע� באה המגפה, ע''כ מנעו מלקלל.  

  
ברכ�, דהא מבואר ברש''י שבלע� לא רצה ל� בלעשבודאי וי''ל באופ� אחר, 

ונתו בשאלתו היתה שרצה לידע א� שונא את ישראל יותר מבלק, רק כו הי'
לקלל את ישראל צריכי  לברכתו או לא, וטעמו הוא שידע שא� שהוא הול�  כלל

ולא  ,ישראל יכול להיות דכשיגיע לש� יצוה אותו הקב''ה לבר� את ישראל
ות שלא כרצונו, עוד תגיע אליו בזיונות מבלק על בלבד שיהיה מוכרח לעש

היה כמ''ש והנה ברכת בר� זה שלש  רא אותו לקלל והנה ברכ�, ובאמת כ�שק
ועתה ברח ל� אל מקומ� שגרש אותו מארצו, וחש לו בלע� לאותה  ,פעמי�

וכוונתו לידע א� צריכי� בנ''י  ,בזיו , לפיכ� שאל את הקב''ה א''כ אברכ�
ליל�, ולא ידאוג שמא יל�, או אינ� צריכי� לברכתו ויכול לברכתו ואז לא 

יתבזה לבסו�, ואפילו א� לא ברכ� בסו�, עכ''פ הוא מרויח הכבוד שעשה לו 
א''כ האי� ברכ� לבסו�, הא הקב''ה אמר לו לא  ואי� להקשות לפי שעה.

כיו  שהוא רצה לקלל�, וזה שברכ� הי' על כרחו  וי''ל מדובשי� ולא מעוקצי�.
  . א נחשב שברכ�ד רצונו, לונג
  

ת כלל ישראל, לע� רצה לברכ�, לא הי' בשביל טוב, דזה שבוי''ל באופ� אחר
טובת עצמו, דאחר שהקב''ה אמר לו שלא לקלל�, הוא חשב שאי  לו לאלא 

לא תאר ברירה רק לברכ�, כיו  שפרנסתו באה לו מקללתו, והקב''ה אמר לו 
וכמ''ש בפרשת  ,אי  לו ברירה רק לברכ�, דעי''ז יהי' לו פרנסה , לכ את הע�

את ישראל יהי' מבור�, ועל  ר�יבדהיינו מי ש ,ואברכה מברכי� (י''ב, ג') ל� ל�
בעצ� אינו רוצה לברכ�, והברכה שב רק על עצמו, דהיינו שושהוא ח ברכה כזו

ריכי� רק היכי תמצא שעי''ז הוא יהי' מבור�, הקב''ה אמר לו ''אינ� צ הוא
והי' כנגד  ,לברכת�'' משא''כ הברכה שברכ� לבסו�, שהוא לא רצה לברכ�

דעתו ורצונו, בודאי ברכה כזו מעולה וטובה לישראל, עד כדי כ� שמתחילי� 
  תפלותינו בכל יו� בתפלת מה טובו.    

  
כשבלע� ראה שא''א לקלל�, וא''א לו להרויח ממו  מבלק ע''י  וי''ל עוד

בלק לית  לו את כריח ת ברכ�, דהיינו ברכה מועטת, וזהקש לקללתו, לכ  בי
בהרבה עוד בנ''י את ר� לא ית  לו ממו , הוא מבר לו שא� אמי, שממו  הרבה
הגאו� ר' יהונת�  וי''ל עוד עפ''י דברי� לה� הצלחה גדולה. ורתגברכות, וזה 

(כ''ב, ו') כי ידעתי את אשר  שכוונת הפסוקיבשי� זצ''ל (תפארת יהונת�) אי
בר� מבר� ואשר תאר יואר, הוא, שאי  הקללה מתקיימת כי א� כשאתה ת

ת  קללה למואב שמצינו גבי סיחו  ועוג ומואב, שנכמו  ברכה לחבירו,נות  ג� 
ישראל, הוא את שבלע� חשב דכיו  דא''א לו לקלל  ולפ''ז י''לוברכה לסיחו . 

  את מואב., כדי שלא יקלל ממו  הרבהיבר� אות�, וממילא צרי� בלק לשל� לו 
  

ו חשבהאומות העול� יקלל�, שלל וכאג דכיו  שלא י, שבלע� דוי''ל באופ� אחר
לכ  ביקש לברכ�, פרנסתו,  ממנו את אבדילא תממ, וממנו כח לקללאבד ש

 ממנו כמו שביקש אז ה שלא קלל�עוד הכח לקלל, ומשיש לו  ובזאת יודיע
כוונת הפסוק (כ''ב, ו') כי  ולפ''ז י''למצוה לו לברכ�.  , כיו  שהקב''הבלק

שלא  –, וכבר כתב הרבינו בחיי ידעתי את אשר תבר� מבר� ואשר תאר יואר
 את אשר תבר� מבר�. "כוונת הפסוק לבר�, וא''כ צ''ע  בלע� הכחלהי' 

 ר� אות�מבהוא  א� לקלל, אבל רק שודאי עיקר כחו הוא ולדברינו י''ל
  . וכח לקלללו האז לא יהי'  ,תחלהב
  

מל� מהולל  "על תפלת ברו� שאמר  ,עפ''י דברי הגר''א וי''ל באופ� אחר,
עפ''י משל, למל� אחד שהי' של� במעלות ומדות, ורק שהסביר  –בתשבחות 

מו� אחד הי' בו, שחוטמו לא הי' יפה, ועשה משתה, וכל השרי� דיבר בשבחו, 
מאליו שהביאוהו תיכ�  והנה שר אחד הילל אותו שיש לו חוט� לא יפה, מוב 

למאסר ונידו  במיתה, קוד� שיצא ליהרג קראו המל� ושאלהו, אי� עשה 
שטות כזה, לחר� אותו על לא דבר, אז ענה השר אדרבה הוא שיבחו יותר מכל 

מעלה אחת, נמצא שכל אחד אמר שרק מדה רק חשבו כל אחד מה� השרי�, כי 
סרו  אחד, וממילא נשמע זו נמצאת בו ולא יותר, לא כ  הוא באמרו שיש לו ח

הוא מלא מעלות, נמצא לפי דברינו דאפשר לפעמי� להלל ולשבח  שחו# מזו
בדברי גנות וחסרו , אבל זה רק בבשר וד� שאינ� שלמי� בכל המדות, אבל 
להבדיל אל� הבדלות הבורא ית' שהוא של� בתכלית השלימות בלי שו� 

התפלה מל� מהולל חסרו , לכ  א''א להללו רק בתשבחות, וזהו כוונת 
כי כל מו�  ,ולא ע''י חסרונות ח''ו ,בתשבחות, שהוא מהולל דוקא בתשבחות

 דהיינו להלל� "דזהו כוונת בלע� הרשע, שרצה לברכ�  ולפ''ז י''ל לא נמצא בו.
ותיה�, וזה שהוא חסרונאת במעלה אחת שלה�, וממילא מוב  מאליו  רק

   קללה. חסרונותיה� נחשב לאת מעורר 
  

�על הפסוק  עפ''י דברי הרה''ק ר' צדוק זצ''ל (פרי צדיק), אחר וי''ל באופ
 ,הנה בספר לקוטי יהודה מהאריז''ל הקשהש תמות נפשי מות ישרי�,(כ''ג, י') 

 ,כיו  שלא נתקיי�תמות נפשי מות ישרי�,  " למה נזכר בתורה מה שאמר בלע�
רק חיי  ,שלא היתה כונתו על מיתת הגו� הפרי צדיק תי'שהרי מת בחרב. 

והוא עול� הבא, והנה השגת בלע� לא הי' על הצדיקי� והכשרי�  ,הנפש
כי הוא לא הי' לו השגה בה�, רק כל השגתו הי' רק על הפושעי�  ,שבישראל
) , ד� צ' $(סנהדרי  שאי  לה� חלק לעול� הבא, ובמשנה ר''פ חלק ,שבישראל

ד , ואחוד' הדיוטות ,ג' מלכי� ,שבעה שאי  לה� חלק לעול� הבאש� נמנו 
כל ישראל יש לה�  "  דהלא התחלת הפרק הוא ולכאורה צ''ע מהד' הוא בלע�.

, כל ישראללע� ע� חלק לעול� הבא, ואלו שאי  לה� חלק, ומה שייכות יש לב
 ,תמות נפשי מות ישרי� "  דזהו מה שהועיל בתפילתו וי''ל הוא אינו בכלל�.ש

ש שיהי' נמנה וע''ז ביק ,שיהי' נמנה בי  ישראל שאי  לה� חלק לעול� הבא
לברכ�,  דכיו  שראה שהקב''ה לא רצה לקלל�, לכ  ביקש ולפ''ז י''ל עמה�.
י אוכד לתמות נפשי מות ישרי�, בסו� זכהכדי שתהי' נמנה עמה�, וידהיינו 

תמות נפשי מות  –להזכיר דברי בעל הטורי� (כ''ג, י') שמה שביקש בלע� 
  י' ב  ל''ד שנה. כשה ,נחסיי�, לא התקיי� בו, והוא מת ע''י פישר

  
את ע רצה לבר� � הרשעלהטע� שב בי''ד אופני�, יש לפרש – סיכו� הדברי�

 שהצלחת אומות העול� וכדי שיאמר א). (כמבואר בפרש''י ריש הפרשה) בנ''י
לו  שהי' רשע מרושע, עד כדי כ� שהי' ב)ביר� אות�. בלע� מפני ש היתה ישראל

 מ  כדי להקל ,לברכ�, לכ  ביקש ומכאובי� כשראה הצלחת ישראל צער
מכבודו. � עללבגדול  יותר מכובד, ואי  ל� דבראיש מכאוביו, דעי''ז הוא נעשה 

ו הצלחה בדרכו הרעה, ינו שיש ליאמ, אז בנ''י וברכתו תתקיי� ,כשבירכ� ג)
שהקב''ה עושה היפ� שידע  )דיכול להשפיע עליה� דעות כוזבות רח''ל.  וממילא

תהפכו בשעת החורב  נדוכ� הי' קללה,  נמצא ברכתו הי'מברכת� של רשעי�, 
ברכתו יהי' לה� הרבה כס� וזהב, וממילא קיו� דע''י ) ה .לקללותברכותיו 

דכיו  דהיסוד של בלע� הוא ''עי  רעה''  ו) בעי  רעה שלו. יותר יכול להזיק�
נתהפכו בשעת החורב  רכה, הוא נחשב כקללה, ולכ  אפילו א� ית  לה� ב

גביה קולו ביותר, כדי שישמעו שי ע''י דוקאלברכ�  שרצה  )זברכותיו לקללות. 
) ח. מה�יכנסו בה  עי  רעה, ויבואו ויעשו מלחמה עעי''ז , וברכותיו האומות

ור  , כמ''ש וישמ  ישרח''ל רו מהדר�וסיבעניני גשמי, ועי''ז דוקא שרצה לברכ� 
דבאמת לא רצה  )טרח''ל.  קללות שבתוכחהה עליה� ויבעט, וממילא חל

 צוה לו לברכ�,לבסו� הקב''ה יא� הול� לקלל� ש על עצמו, אגלברכ�, רק ד
צוה כדי לידע א� הקב''ה לבסו� י ,עכשיו לכ  ביקש לברכ� ואז יהי' לו בזיונות,

 רזומז הוא כבר , אזאינ� צריכי� לברכת� " לו לברכ�, וכשהקב''ה אומר לו
רק  אשהברכה היכיו   )יזה לבסו�. שיתבג ואלד לא צרי�שעוד  לקלל�, ליל�

ואברכה ) , י''ב, ג'בראשיתלטובת עצמו, דהיינו עי''ז הוא יהי' מבור�, כמ''ש (
דכשראה שא''א לקלל�, רצה לברכ�, דהיינו  יא)ברכה.  הלא נחשב, מברכי�

עוד ברכות.  הוא לא ית  לישראל, כדי שהרבה ממו  לו כדי להכריח בלק לית 
 לקלל, והטע� שלא קלל� כחו ממנו בדאנלא ש ,כדי לגלות לאומות העול� )בי

א לטובת עצמו לא נחשב ברכה. כיו  שהברכה הילכ  שכבר ברכ�, ו הוא משו�
, תיה�ובמעלה אחת, וממילא מוב  חסרונ רק להלל� דכוונתו לברכ� הוא )יג

ביקש  כשראה בלע� שהקב''ה לא רצה לקלל�, )יד. וזה גופא נחשב קללה
   לתמות נפשי מות ישרי�.  "  בסו�כ�, כדי שתהי' נמנה עמה�, ויזכה לבר

  
  

רב דבית הכנסת המפורס� ''שערי שמי�'' הנקרא  ,לזכר נשמת אבי מורי הרה''צ ר' יעקב יצחק ב� הרה''צ ר' משה מנח� שפיגעל זצ''לגליו� זו מוקדשת 
קאלושי�, ואצל זקנו  –באיסט סייד נוא יארק, נלב''ע ח''י תמוז תשס''א. נתגדל אצל אביו הרה''צ ר' משה מנח� זצ''ל האדמו''ר מאסטראוו  ,רומנישער שוהל

לי� והרה''צ ר' מלוב הרה''צ ר' נפתלי ארי' שפיגעל זצ''ל, שהי' חתנו של הרה''צ ר' יעקב יצחק אונגער זצ''ל האדמו''ר מקאלושי�, הי' נכד קדושי עליו� החוזה
אש ישיבת תפארת מרדכי דוד מדאמבראוו זצ''ל. הי' תלמיד מובהק של מר� הרה''ג ר' אהר� קטלר זצ''ל ראש ישיבת לייקוואד, ומר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל ר

  ירושלי�. 
  

 , כאילו הוא צדיק מדורות הקודמי�,מדבר אודות אביוהיה  ,שבסו" ימיו בא להתפלל בהרומנישער שוהל ,זק� מאבי כמו כ''ה שני� ,היה באיסט סייד רב אחד
כשישבנו שבעה ''ו צדיקי� שבזכות� העול� מתקיי�. שהוא בודאי אחד מהל ,אשריכ� שזכית� לרב כזה ,והיה רגיל לשבח את אבי לפני המתפללי� ולומר לה�

ועכשיו בשמי� מסדרי� בית די� על מי שיזכה  ,שבקרוב בימינו יבא משיח צדקנו , אני יודע למה אבי� נפטר,ואמר לנו ,בא אלינו יהודי זק� לנח� אותנו ,על אבינו
נבחר להיות על הב''ד, והטע� שנבחר הוא ת המתי� כמבואר בדברי חז''ל, ואבי� הוא אחד מהדייני� שירק מי שראוי יזכה לעמוד בתחייית המתי�, שלעמוד בתח

  ית המתי�.  יומזכה אות� לתח ,שבודאי הוא מלי� יושר על הרבה יהודי� ,ה יכול להיות על ב''ד כזהתמיד ד� את חבירו לכ" זכות, ורק צדיק כזמשו� שהוא 
  

ר' מיכל פיינשטיי� זצ''ל בשעת השבעה, דכמו הגאו� הגדול הוא ממשי� לעשות חסדי� בשביל אחרי�, וכמו שאמר לי  ,אני בטוח שאפילו עכשיו אחר הסתלקותו
 ולי� צדיקי� במיתת� יותר מבחייה�.בחייו, בודאי הוא ממשי� לעשות חסדי� בשביל� אחר מיתתו, וכמו שאמרו חז''ל גדשאבי� עשה חסדי� בשביל אחרי� 

  יהי זכרו ברו�.ל דאבדי� ולא משתכחי�, חבל ע
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