
 

 בתשפ" חוקת :פרשת השבוע                                                                     במדבר חומש:
  בית ספר למקללים ובית ספר למברכים

נראה  ?קללהכוחה של ברכה וובכלל מה  האם חשבנו פעם מה גורם לנו לקלל? לברך?
כונותיו של המברך הם תשהעיקר בהשפעת כח הדיבור שלנו לברך או חלילה לקלל 

תקבל לבית ספר של בעלי: 'ַעִין הו של בלעם הרשע ומנה מבין תלמידינ הואוהמקלל. האם 
: 'ַעִין ותלמידיו של אברהם אבינו ויש למלהיות  הָהה, ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה' או שזכָרָעה, ְורּוַח ְגבֹו

במרכז  חנוווה, כאשר אנמושתתים על גא נוטֹוָבה, ְורּוַח ְנמּוָכה, ְוֶנֶפׁש ְׁשָפָלה'. כאשר חיי
על המציאות, חוסר הרצון והיכולת לפרגן לאחרים, לראות טוב אצל 'עין רעה'  נואז יש ל

ום מקום להכלת האחר ש יםלא מותיר ואת כל המציאות, אנ ים'ממלא' ואחרים ולכן אנ
לעשות זה  יםמאוד רוצ ולברך, מה שאנ יםלא מסוגל וחיובי, אנ שום דברבו  יםולא רוא

מציאותו ש יםחושב נובדמיונ חנואנט בערכו, להשפילו ולהזיקו, כי לקלל את השני, למע
שיש בעל  נויכולים לדור בכפיפה אחת. שכח , ושנינו איננונושל השני סותרת את מציאות

 הבית לעולם ואין אדם נוגע במה שראוי לחברו וחברו לא נוגע במה שראוי לו. 
המברך הוא מלא ענווה, יש לו רוח נמוכה ונפש שפלה, הוא מצמצם את עצמו עד  ,לעומתו

משמעותי ממנו, הוא לא יכול לראות ולמינימום שבמינימום, כל אדם אחר יותר מוצלח 
חסרון אצל אחרים ולכן זוכה הוא שתהיה לו 'עין טובה' ולכן אין מצב אצלו לקללת 

להתחבר ו פיע טוב על אחרים, לעשות להם חסדהאחרים, הוא רק יודע לברך ולהש
כיצד?  -סדרתי הפך להיות מברך  בפרשתנו חל מהפך אצל בלעם וממקלל אליהם.

 תהבמצב מביש, להווכח שכל שאיפתם היההתבוננות שלו באבות האומה העמידה אותו 
מול  הדירק מחפש רע ושלילה. עמ ובלעם רק לעשות טוב ולראות את כולם בעין טובה

שמיישר אותנו וגורם לנו לברך ולהתברך.  כעמידה לפני מראה, מבטהאבות והאמהות זה 
נשיא מצרים ]הרב אריה לוין זצ"ל לקלל את נאצר התבקש מלחמת ששת הימים  בזמן

ר' אריה: איני מורגל כלל לקלל ולעולם לא קללתי אדם, אך מברך  [, אמרבזמן המלחמה
  …אני את נאצר שיזכה לראות בישועתם של ישראל

 


