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  '. רוח הבריות נוחה הימנו'

'å÷à äî'ä íòæ àì íòæà äîå ,ìà äá÷ àì á' (çé ,ë).  

כשהיו ראוים להתקלל לא נתקללו, כשהזכיר אביהם את  -מה אקב לא קבה אל ' -רש"י 

כשנכנס אביהם  ארור אפם., שנאמר י באפם הרגו איש. לא קלל אלא אפםעונם, כ

אלה גם ברוך יהיה. במברכים נאמר  במרמה אצל אביו היה ראוי להתקלל, מה נאמר שם

יעמדו לברך את העם. במקללים לא נאמר ואלה יעמדו לקלל את העם, אלא על 

  '.ה, לא רצה להזכיר עליהם שם קללההקלל
  

'כשהיו ראוים קשה מדוע י �הקדים רש"י את ברכת יעקב לברכת יצחק תמה מדוע י �

להלן 'לא הביט און ביעקב ביא דברי הפסוק י � והלא יש דין ויש דייןלהתקלל לא נתקללו', 

אפילו , אינו מדקדק אחריהם, כשהן עוברין על דבריוודברי רש"י שם 'ולא ראה עמל בישראל', 

האריז"ל ביא דברי י �   הלא אית דין ואית דייןתמה , וי'וממרים לפניו אינו זז מתוכן מכעיסין

  �  בין אדם לחברוש םדווקא בענינישניהם הרבו להרשיע שוכיח יבלעם היה גלגולו של לבן, וש

יבאר  � גדולהרוחנית  אחשבו שהם בדרג ,הכי שפלה אשלבן ובלעם היו בדרגשאע"פ ורה י

הצטיינו ביותר בענינים שבין אדם לחברו, והרגישו עצמם יעקב אבינו ומשה רבינו לעומתם ש

כל שרוח הבריות 'דרך ארץ קדמה לתורה', וחז"ל  מאמר יאיב � שפלים בדרגתם הרוחנית

מצוות שבין אדם לחברו ש מהר"א אזולאייביא דברי  � נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו 

בין באים לקיום מצוות שבין אדם לחברו קיום מצוות ש, וע"י למקוםקודמות למצוות שבין אדם 

שכאשר מצוות באר י �  שבנ"י היו מצויינים במצוות שבין אדם לחברו רבאי �   אדם למקום

 וגם אם כשל ר שבנ"יאבי �נשמרים, אזי גם מי שראוי להתקלל אינו מתקלל שבין אדם לחברו 

 המלבי"ם ירדב אייב �  וע"כ, וע"כ לא יתקלל יםמתחרט הםבענינים שבין אדם לחבירו 

ר עפ"י הנ"ל כל איב � היא קללה ללא רושם  'קבה'' היא קללה שיש בה רושם, וארור'ש

צריך להתחזק  ,סיק שבימי בין המצרים ששנאת חינם החריבה את בית מקדשינוי �הקושיות 

 �  , ועי"כ נזכה לביאת גאו"צ בב"אשבין אדם לחברו בעיקר בענינים
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  'וח הבריות נוחה הימנור'
  ]בות ג, יגא[

שנזכה לגאולה  על מנת ולעורר סנגוריאדבר בשבחן של ישראל, עלינו לשומה בפרוס ימי בין המצרים, 

  .השלימה בב"א

  

כשהיו ראוים להתקלל  -'מה אקוב לא קבה אל, ומה אזעם לא זעם ה''. ופרש"י 'מה אקב לא קבה אל  (כג, ח)כתיב 

ארור אפם. כשנכנס  (בראשית מט, ז)כי באפם הרגו איש. לא קלל אלא אפם, שנאמר  , כשהזכיר אביהם את עונםלא נתקללו

אלה  (דברים כז, יב)גם ברוך יהיה. במברכים נאמר  (שם כז, לג)אביהם במרמה אצל אביו היה ראוי להתקלל, מה נאמר שם 

ל את העם, אלא על הקללה, לא רצה להזכיר עליהם שם יעמדו לברך את העם. במקללים לא נאמר ואלה יעמדו לקל

  קללה'.

  

ברכות ואיחר את  ,המאוחרות לבניואבינו ברכות יעקב את רש"י הקדים מדוע  ,כל עובר על דברי רש"י אלו תמה

בברכות תברך, ואילו גם הלא נתקלל אלא יעקב לא רק ש ,בברכות יצחקשהדבר צ"ע, וביותר  .יצחק ליעקב המוקדמות

   .לא מצינו שבירכם, אלא רק שלא קיללם, לבניו יעקב

  

  'כשהיו ראוים להתקלל לא נתקללו'מדוע 

  

וכי משוא פנים יש בדבר, אם ראויים צריך עיון גדול, זה של 'כשהיו ראוים להתקלל לא נתקללו', הועיקר הענין 

אשר לא ישא פנים ולא יקח האל הגדול הגיבור והנורא  )(דברים י, יזנאמר כבר הלא אינם מתקללים, ומדוע הם להתקלל, 

הם ם ראויים אדוע מויותרו חייו'.  -כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא  אמר ר' חנינא'(ב"ק נ.) אמרו חז"ל ו .שוחד'

   להתקלל אינם מתקללים.

  

יו עמו ותרועת ראה עמל בישראל ה' אלוק לא הביט און ביעקב ולא' כא)כג, (שנאמר  ,ןפרשתבלהלן מצינו ענין זה  עוד

לא הביט הקדוש ברוך הוא און שביעקב, כשהן עוברין על דבריו אינו מדקדק אחריהם הק' 'רש"י וכתב  '.מלך בו

  יסין וממרים לפניו אינו זז מתוכן'. אפילו מכע -ה' אלהיו עמו שלהם ובעמלן שהן עוברין על דתו. להתבונן באוניות 
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יאך אנו וה סנהדרין י, יב). שלמי(ירוו'אית דין ואית דיין'  רי אנו יודעים שיש שכר ויש עונש,ם ניצבה, הוהקושיא קמה וג

שהם עוברים על דתו אינו מדקדק שאע"ג שהם ראויים לקללה אינם מתקללים, ואע"ג בפרשתן שוב ושוב מוצאים 

  .)ועוד, לא ה"ד ד"תרע ה"ר משמואל שם' עי( אחריהם, ואע"פ שהם מכעיסין וממרים מלפניו אינו זז מתוכן

  

  לבן הוא בלעם הוא נבלהוא 

  

 לקוטי תורהלקוטי תורהלקוטי תורהלקוטי תורהזיע"א בספה"ק  מהרח"ומהרח"ומהרח"ומהרח"וכפי שכתבם תלמידו  ,האריז"להאריז"להאריז"להאריז"לדברי את שורש הענין, נקדים את בכדי לבאר 

 )יט ,אבות ה( אמרם ז"ל 'דע כי סוד הענין, כי בלעם נתגלגל בנבל, וזה רומז אותיות נב"ל בלע"ם לב"ן, וזה סוד בלק)פר' (

לא,  בראשית( אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, שלא חי רק ג"ל שנה, בסוד אם תעבור עליו את הגל הזה הנאמר בלבן

ירמיה ( 'נב"ל ואחריתו יהיה בחצי ימיו יעזבנו ,עושה עושר ולא במשפט קורא דגר ולא ילד' ודס, וזה ל"ן נב"גלגול לב ,)נב

  . עיי"ש כל דברי קדשו.)יז, יא

  

במשה  שנלחםשל לבן גלגולו הרשע בלעם של ביעקב אבינו, ו הארמי שנלחםלבן הנה לכשנתבונן במעשיהם של ו

ביותר בענינים הרשיעו , אלא בדברים שבין אדם למקוםרק הרשיעו לא שנמצא שב' אלו נתייחדו ברשעותם בכך רבינו, 

   שבין אדם לחברו.

  

  לבן ובלעם הרשיעו ביותר בענינים שבין אדם לחברו

  

שעשק ממנו כהן בנפשות , שגזל ועשק את יעקב אבינועל לבן הארמי נאמר להדיא בתורה הק' שיחנו, את ונפרש 

ודבר זה  'ותחלף את משכורתי עשרת מונים'. )לא, מאבראשית (ר אמנכמו שבממון  חל והביא תחתיה את לאה, והןאת ר

אמרו כן גם ולא אירע במשך יום או שניים, אלא בכל יום ויום מימי שהותו של יעקב אבינו אצלו משך יותר מכ' שנה, 

חזינן שכל שיגו ושיחו של לבן היה להרע לאחרים  שרימה באנשי מקומו'. ,'למה נקרא שמו לבן הארמי (ע, יט)בב"ר חז"ל 

  זולתו.

  

כל מי שיש בידו (ה, יט) בדברים שבין אדם לחברו, וכמאמר התנא באבות ביותר וכן מצינו בבלעם שהרבה להרשיע 

שלשה דברים הללו מתלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה'. ופרש"י שם כתב 'מואס כל מה 

  .'ואין לו דבור טוב עם בני אדם, כי אם בקושי ואכזריותשעיניו רואות 
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, ולא רצה לגלות שהוא ברשותו של מקום, אלא בלשון גסות'. ועוד שרוחו גבוהה'למדנו  יג)כב, (ובפרשתן כתב רש"י 

  .'שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים'למדנו  יח)שם (כתב 

  

'אני  )ברכות ז.(בשם חז"ל  )ה לא"כג, ח דבפרשתן ( וכמו שכתב רש"י ,הרע לאחריםש בכךשל בלעם היתה גדולתו כל באמת ו

ע לכוין את הרגע בכך שידכוחו של אותו רשע כל אין כחי אלא שאני יודע לכוין השעה שהקב"ה כועס בה', זה היה 

ובעבור בצע כסף היה מקלל אנשים נשים  ,הנרצה לו לקללורגע היה מקלל את באותו , ובכל יום שבו הקב"ה זועם

'אשר לק לבלעם במה שנאמר בריש פרשתן שאמר ו ,שהרע לאחרים זולתומה היתה בשל זה נמצא שכל גדלותו וטף, 

אבל היה לקלל בהזכיר עון או  ,חו לא היה לברךוהנה כ' )אשר ה"ד(בהאי לישנא פירש ש בספורנובספורנובספורנובספורנוי' ע )כב, ו( תברך מבורך'

      '.להורות שלא חשב אותו למזיק בלבד אבל אמר ידעתי את אשר תברך מבורך לכבודו של בלעם ,בכוון שעה

  

  לבן ובלעם עם רשעותם הגדולה סברו שהם בעלי מדרגה רוחנית

  

גודל רשעותם הגדולה הזו כלפי שמיא וכלפי ארעא, נתעטפו באיצטלא של צדיקים, על אף והן לבן והן בלק 

ענה לו לבן  .'מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני' (בראשית כט, כה) כשיעקב אבינו הצדיק אמר ללבן

סוף  יעקב אבינו לברוח מביתושהצליח וכ'לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה'.  (שם כו) צדקניתבתוכחה 

 וב את לבבי ותנהג אתמה עשית ותגנ' כו)לא, שם (מר לו ואוכיחו הבא לבן ו ,וגנב את בנותיו ,, אחר שהתל בו וגנבוסוף

  'אלוקי אביכם אמש אמר אלי לאמר'. (שם כט) . ועוד מתפאר בפני יעקב ואומר לו'יות חרבותי כשבובנ

  

לבעל  את עצמו החשיבמ"מ שפל בכל דבר וענין, כל כך אע"פ שהיה וגם בבלק מצינו את מידת הצדקנות הזו, 

'כל מי שאינו יכול להשיג ערך קוטן השגתו, ככה  )ה אחות לנו"ש ד"ליקוטים שה( מאור עיניםמאור עיניםמאור עיניםמאור עיניםאא"ז בספה"ק כתב שוכמו  ,מדרגה

נחשב עצמו בעיניו, וכל מה שנופל יותר ממעלה למטה, מחשיב עצמו ביותר, ובעיניו הוא חשוב, ולכן גבי בלעם כתיב 

ן היה גלוי עינים, הסתכל על עצמו נופל וגלוי עינים, רצה לומר מפני שהיה נופל ממדריגת הקודש למטה, לכ (במדבר כד, ד)

והיה בעיניו לחשיבות, היפך משה שהיה בחינת מ"ה, מפני שראה והשיג הבהירות הגדולה, והיה בעיני עצמו כאלו 

  אינו'.

  

 ויחד עם שפלותם, ביותר בענינים שבין אדם לחברושרשעותם של לבן ובלעם נתייחדה מכל הנ"ל, למדים  נמצינו

סוטה כב, (וכמאמר חז"ל ולא ראו במעשיהם שום סתירה לדרגתם הגבוהה, הרגישו והחשיבו עצמם לבעלי מדרגה, עדיין 

  עושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס. )ב
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  יעקב אבינו ומשה רבינו נתייחדו בקיום מצוות שבין אדם לחברו

  

יעקב אבינו בין אדם לחברו, הן ש םענינישכל כך הקפידו באבינו ומשה רבינו, יעקב  ולעומתם בצד הקדושה היו

 ,כנגדו, ביום ובלילההרשיע הרבה לשכל כך רשע מרושע לבן האפילו עם אותו התנהל בצדקות הכי גדולה, שהצדיק 

כן חייב לעבוד בכל כחו שהרי ו' ), זיגשכירות (ל "הפועל וזם עד היכן מגיע חיובו של "מנו למד הרמבמובממון ובנפשות, 

, וביקש והתחנן משה רבינו רעיא מהימנא שחס על רשעי ישראלהן ו .'יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן

'רבש"ע ימות (דב"ר ז, י) מש"ר  שאמרכדי כך הגיעו הדברים, עד ו ונות שניסו את הקב"ה במדבר,יעשרת הנסבכל עליהם 

   ולא תנזק צפורנו של אחד מהם'.  ,משה ומאה כיוצא בו

  

והם  ,עיקר תחילת עבודת האדם את בוראואותם ענינים שבין אדם לחברו הם הם שבני ישראל יודעים עם ואנו 

איזו  ,דרש בר קפרא .)סג( במסכת ברכות אמרו חז"לשכך , בענינים שבינו למקום לעבודהוהתנאי השער והפתח  הינם

א התחברות עם בני אדם הי'דרך ארץ' בלשון חז"ל ו'. רה תלויים בה, הוי אומר דרך ארץהיא פרשה קטנה שכל גופי תו

שתהיה חברותו עם בני אדם חברות  -ארץ דרך '. )א, י קידושין(דיליה  בפירוש המשניותבפירוש המשניותבפירוש המשניותבפירוש המשניות    הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"םבנחת ומוסר, וכמו שכתב 

ה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו 'מי שקורא ושונ(פו.) ועל כן אמרו חז"ל ביומא  '.בעדינות ובנמוס ,נאה

אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו  -באמונה, ואין דבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו 

ועליו הכתוב  .ולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיוראו כמה מק -תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה 

  להם עם ה' אלה ומארצו יצאו'. באמור )יחזקאל לו, כ(אומר 

  

  שמקיים המצוות שבין אדם למקום פ"אע ,אין רוח המקום נוחה הימנו

  

רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות  -'כל שרוח הבריות נוחה הימנו  (ג, יג)וידוע מאמר התנא באבות 

  אין רוח המקום נוחה הימנו'. -נוחה הימנו 

  

לפי שיש בזה"ל ' ,על מסכת אבות ''''אהבה בתענוגיםאהבה בתענוגיםאהבה בתענוגיםאהבה בתענוגים''''בספרו  הרב החיד"אהרב החיד"אהרב החיד"אהרב החיד"אזקינו של  - רבי אברהם אזולאירבי אברהם אזולאירבי אברהם אזולאירבי אברהם אזולאיוכתב 

מצוות בין אדם למקום, ויש מצוות שבין אדם לחבירו, וכדי שלא יעלה בדעתך לומר שהקב"ה יותר חפץ במי שמקיים 

י שלא יבא להם המצוות שבין האדם למקום, לזה אמר כל שרוח הבריות יש להם נחת רוח ממנו, שהם שמחים בו, לפ
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אעפ"י שמבטל ואינו אעפ"י שמבטל ואינו אעפ"י שמבטל ואינו אעפ"י שמבטל ואינו שום נזק ממנו, אלא שהיה משתדל תמיד לעשות נחת רוח לבריות, גם רוח המקום נוחה הימנו, 

אעפ"י שמקיים  ,וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו ,עושה מצוות שבין אדם למקוםעושה מצוות שבין אדם למקוםעושה מצוות שבין אדם למקוםעושה מצוות שבין אדם למקום

. אי נמי מי שהוא הוא מפסיד הישוב ,המצוות שבין אדם לחבירו, לפי שמאחר שאינו מקיים המצוות שבין אדם למקום

שלם בקיום המצוות שבין אדם לחבירו, כ"ש שיהיה שלם בקיום המצוות שבין אדם למקום, לפי שיותר קשה לאדם 

  .עכלה"ק .לעשות כרצון איש ואיש שהם רצונים מתחלפים'

  

  שיטיםדה נתעוררו למעשה "שלא כעס הקבמפני 

  

'ויחר  בלק ד"ה ויחר)פר' (שכתב בזה"ל  ,זיע"א ישעיה מושקאטישעיה מושקאטישעיה מושקאטישעיה מושקאט ביביביביררררלהרה"ק  ראשי בשמיםראשי בשמיםראשי בשמיםראשי בשמיםספה"ק והנה מצינו דבר נורא ב

שחרה לאף אלהים שצריך להלוך ממנו, ויתכן לפרש דבריו  האר"י זלה"ההאר"י זלה"ההאר"י זלה"ההאר"י זלה"הבכתבי ועיין  ,(כב, כב) אף אלוקים כי הולך הוא

, הוא כדי להכניע את הסטרא אחרא שלא יתגברו התאוות רעות ,)תהלים ז, יב( על דרך שאמרנו על פסוק אל זועם בכל יום

לא היה הקב"ה כועס, ומפני , ומפני זה הוא כועס בכל יום, והנה באותו הזמן שנתחברו בלק ובלעם לקלל את ישראל

ים שצריך וקו כוונת האר"י זלה"ה שחרה לאף אלזה היה אחריו מעשה של שיטים שנתעוררו התאוות רעות בעולם. וזה

  עכ"ל. "ק.שעל ידי זה היתה המגפה בעם ה' אחר כך, ודו ,להלוך ממנו

  

נפלו  אותה צדקה,הרי בשל ומה נשכרו בנ"י בכך שלא כעס ה' עליהם כל אותם הימים,  תמוה,לולפי דבריו הק' יש 

'גדול המחטיאו יותר מן  )רנבספרי כי תצא (שנינו כבר אח"כ עשרים וארבעה אלף מבני ישראל בחטאים הקשים ביותר, ו

אם כן ינצל את מידת החסד השורה בעולם לרעה, ושאותו רשע ידע יודע כל תעלומות ההורגו', ובורא כל העולמות 

מ"מ לא היו ניזוקים בעבירה אך אילו היה הקב"ה כועס באותם הימים, והיו מתים חלקים מבני ישראל, טוב יותר היה 

  יצא שכרם של ישראל בהפסדם ח"ו.לכאורה , ונמצא שהזו של בנות מדין חמורההכל כך 

  

'בוצינא טבא מקרא'. וכפרש"י שם 'משל הדיוט הוא, האומר  (נו:)לן בסוכה  דכמו דקיימא, ונצרך לומר בזה יסוד גדול

לחבירו דלעת קטנה אני נותן לך במחובר, אם תרצה לתולשה עכשיו, תלוש, ואם תרצה להניחה עד שתיגדל ותיעשה 

  קרא, הניחה ותגדל טוב לו ליטלה מיד, שמא לאחר זמן יתחרט בו זה, או שמא לא יצטרך זה לזה'. 

  

סיון קשה, אבל דע שאח"כ יבואו בני ישראל לידי נויאת הלך מחשבותיו של אותו הרשע, ידע הקב"ה גם הכא,  כך

יותר טוב היה וע"כ שתינזק ציפורנו של אחד מישראל, הקב"ה לא רצה  ,שיעשה עתה בדבר כל זמן שלא היה הכרח

מאשר שאח"כ יבואו לידי ניסיון ם הרשע, כדי שלא ינזקו גופי עם ישראל עתה בקללתו של בלע ,להקב"ה שלא לכעוס
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שאף שהיה יכול לכעוס באותם היינו עמי זכור נא צדקות ה',  (מיכה ו, ה)ועל זה בא הנביא ואמר , רח"ל יפלו בואף אם 

  הימים והיה נשכר את מעשה שיטים, מ"מ חס הקב"ה על גופי עם בנ"י שלא יפגעו עתה, והוא מבהיל על הרעיון. 

  

בעל לב והיותו מקיים את עניני המידות שבין אדם לחברו דיותר טוב והגון לפני המקום להיות האדם  ,א"כמוכח 

'כל  הנ"לרע עין ורע לבב, שאינו נוח לבריות ועי"כ אינו נוח למקום, וכדברי המשנה יהא שטוב ועין טובה, מאשר 

, ריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו'שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. וכל שאין רוח הב

ג המצוות, רק שצריך "צווה אחת מתרימעל חלילה וחס וותר יבעל הלב טוב שהדברים ונת וצ לומר שאין כ"ובוודאי אי

  . , ולקיים את המצוות שבין אדם למקום מתוך אהבת הבריות ולב טובצוות שבין אדם לחבירומלהקפיד על 

  

  אין פתחיהם מכוונין זה כנגד זה

  

והנה עם בני ישראל גם הם נהגו כאביהם יעקב וכרבם משה, והיו מצויינים בענינים הללו שבין אדם לחברו, וכמו 

קים'. ופירש"י 'ראה אל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אל'וישא בלעם את עיניו וירא את ישר (כד, ב)שנאמר בפרשתן 

'ומה שלא כוונו פתחיהן זה  הפנים יפותהפנים יפותהפנים יפותהפנים יפותוכתב בעל שאין פתחיהם מכוונין זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אהל חבירו'. 

  כנגד זה, הוא להסיר מהם הקנאה איש מרעהו, ושלא יתאוה בשל רעהו, ושלא יתגאה איש על רעהו'. 

  

אינו בכל זאת  ,לעיל כאשר אדם מצויין בענינים שבין אדם לחברו, אזי אע"פ שהוא ראוי להתקלל מבוארשוכמו 

, בכל זאת אין הקב"ה מביט בזה, כי בעיקרו הוא טוב, ואם הוא מקיים לעונש וקללהמתקלל, ואע"פ שהוא ראוי רח"ל 

   .יים גם את המצוות שבין אדם למקוםאת המצוות שבין אדם לחברו, כ"ש שיק

  

שיהא משמע שהם עוברים על מצוות שבין אדם למקום בדייקי, נראה שרמז זאת בלשונו, רש"י לכשנדייק בדברי ו

היינו מצוות שבין אדם למקום אז, אינו מסתכל ואינו מביט ד ,'דבריודבריודבריודבריוועל ' ,''''דתודתודתודתוכאשר הם עוברים על 'שכך כתב 

, כי קיום מצוות אלו יביאום לקיום המצוות שבין שהם מצויינים במידות שבין אדם לחברוכל זמן באווניות שלהם, 

  .למקוםאדם 

  

, בשעה זו עצמה החשיבו בה באותה שעה שהרבו להרשיעגם לבן ובלעם  מבואר לעילשיש להוסיף בזה, דכפי ו

שבין אדם למקום, הם אלו אם הם נכשלים בענינים אף בעלי מדרגה אלוקות, אמנם עם בני ישראל לאת עצמם 

דרגה, וכך אכן אירע כאשר יעקב אבינו ובוודאי אינם מעלים על דעתם שהם בעלי מ ,נבוכים ומתחרטים על מעשיהם

, ובאותה שעה היו ראויים להתקלל מחמת מה שעשו ליוסף, 'ארור אפם כי עז' (בראשית מט, ז)ואמר להם  ,בירך את בניו
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שירדו  )ז-ר צא, ו"ב( וכמו שאמרו חז"ל ,את אפם, שהרי הם נתחרטו על מעשיהםרק הנה אעפ"כ לא קיללם יעקב אלא 

'אבל אשמים אנחנו על אחינו',  (בראשית מב, כא)אמרו גם , ווהסכימו למסור נפשם עבורו ,יוסףת להציל את למצרים על מנ

ואדרבא נתחרטו בעלי מדרגה, לא החשיבו עצמם לאך מ"מ ועל כן אע"פ שבאמת פגמו בענין זה שבין אדם לחברו, 

  ., וע"כ על אף שראויים הם לקללה אינם מתקלליםבםעל כך בכל לי

  

  קבהארור קשה מ

  

שפועל  ,אורר מציין הרושם שעושה ע"י הקללהכתב לבאר מה חילוק יש בין ארה לבין קבה, וז"ל ' םםםם""""המלביהמלביהמלביהמלביהנה ו

מארה וגרעון וחסרון בכח גופו או בקנינו, אבל קלל או נקב אינו מציין את הרושם שיעשה במקולל, רק את דבור 

  .כל דבריו יעויי"ש אעפ"י שאינו עושה שום רושם בקללתו, ,הקללה בלבד

  

עפי"ז, נוכל להבין מדוע הקדים רש"י את ברכות יעקב לבניו, ואיחר את ברכת יצחק ליעקב, וזאת לפי שבברכת 

העושה רושם במקולל, ועל כן יותר ת נאמר ארור, וארור היא קללה נמרצ יצחק לא נאמר ארור, ואילו בברכת יעקב

הקדים רש"י את אותו מקום בו נאמר ארור שהוא חמור יותר, לומר שאפילו בשעה שהם ראויים לקללה חמורה כזו 

   של 'ארור', מ"מ אינם מתקללים.  

  

לות במצות וגמישהיו עוסקין בתורה ו 'מקדש שני (יומא ט:)לנו ואמרו  , שחז"ל גילופתחם של ימי בין המצריםועתה ב

עבודה זרה, גלוי  ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירותמפני שהיתה בו שנאת חנם. ללמדך  ,חסדים מפני מה חרב

יותר להחמיר יותר ולהשתדל  ,עלינו להשתדל בכל כוחנו לבער את הנגע הזה מקרבנובוודאי ש. 'עריות, ושפיכות דמים

משאינו ומתנינו בנחת עם הבריות, לפני ולפנים משורת , להיות בדייקא בכל מיני חומרות במצוות שבין אדם לחברו

   ובזכות זו נזכה לביאת גואל צדק בב"א. הדין,

  

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä
  

��  

אעפ"י שמקיים  ,כל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו

במצוות ביותר בימי בין המצרים ראוי להתחזק ועתה , המצוות שבין אדם למקום

ולהחמיר בהם בכל מיני חומרות, ועי"ז נזכה לביאת גוא"צ , שבין אדם לחברו

 בב"א
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