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Bil��, t�e P��h��i���n o� C��s���, an� C��s��e��n� P��en����

חפסוקכגפרקבמדבר.1
מה אקב לא קבה קל ומה אזעם לא זעם יקוק:

How can I curse whom God has not cursed.
זכבבמדבראברבנאל.2

אם השםומה איכפת להם קללתולמה מנע השם את בלעם מהיותו מקלל את ישראלהשאלה הט'-
יברך את עמו בשלום?

The General Prohibition Against Cursing
יזפסוקכאפרקשמות.3

ומקלל אביו ואמו מות יומת:
כזפסוקכבפרקשמות.4

לא תאר:בעמךאלהים לא תקלל ונשיא
ידפסוקיטפרקויקרא.5

יקוק:ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אנילא־תקלל חרש
ידפסוקיטפרקויקרארש"י.6

תלמוד לומר (שמות כב כז) בעמך לא תאר,,לרבות כל אדם(יד) לא תקלל חרש - אין לי אלא חרש, מנין
:יצא המת שאינו בחיים,שהוא בחייםמה חרש מיוחד שהוא בחיים אף כלאם כן למה נאמר חרש,

Nature of the Prohibition
אשהביןאישביןמישראלאחדלקלל-שלארלאמצוההחינוךספר.7

ידענואף על פי שאין בנו כח לדעת באי זה ענין תנוח הקללה במקולל ואי זה כח בדבור להביאה עליו,
, ויאמרו שקללת בני אדם,דרך כלל מכל בני העולם שחוששין לקללות, בין ישראל בין שאר האומות

גם קללת הדיוט תעשה רושם במקולל ותדביק בו המארה והצער. ואחר דעתנו דבר זה מפי הבריות,
. וכעיןכמו שמנענו מהזיק להם במעשהשמנענו השם מהזיק בפינו לזולתינונאמר כי משרשי המצוה,

שיש כח בדברי פי אדם.ענין זה אמרו זכרונם לברכה [מועד קטן י"ח.] ברית כרותה לשפתים, כלומר
ואפשר לנו לומר לפי עניות דעתנו, כי בהיות הנפש המדברת שבאדם חלק עליוני, וכמו שכתוב [בראשית

נתן בה כח רב לפעול אפילו במה שהואב:ז] ויפח באפיו נשמת חיים, ותרגם אונקלוס לרוח ממללא,
האדם ודבקותה בעליונים כנפש הצדיקים, ועל כן ידענו ונראה תמיד כי לפי חשיבות נפשחוץ ממנה
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והחסידים, ימהרו דבריהם לפעול בכל מה שידברו עליו, וזה דבר ידוע ומפורסם בין יודעי דעת ומביני
ולהיות ביניהם שלום, כי עוף השמים יוליךלהשבית ריב בין בני אדםמדע. ואפשר לומר עוד, כי הענין

.ואולי יבואו דברי המקלל באזני מי שקיללאת הקול
נפש המקלל אל הנקמה ולא ירגילנהכדי שלא יניעוהרמב"ם זכרונו לברכה אמר בטעם מצוה זו,

,יראה הוא בדעתו נזק אל המקולל בקללהשלא, ועוד האריך בענין בספרו. ונראה לי מדבריו,לכעוס
אלא שתרחיק התורה הענין מצד המקלל שלא ירגיל נפשו אל הנקמה והכעס ואל פחיתות המדות. וכל

דברי רבנו נקבל, עם היות לבנו נאחז במה שכתבנו יותר.
רפוסימןלרמב"ןהמיוחסותהרשב"אשו"ת.8

יש בכלפילוסופים שתולין הכל בטבע חוק. אך לפי הנראה מן הכתוב והסכמת חכמי התורה אינו כן. אלא
...ברית כרותה לשפתיםשאמרו. והואאו סגולות או דברים נעלמים לא נתבאר לנו עתה סבתם

אור החיים כג:ח:א–ג
הגםלרשעביןכשיחטאלצדיקביןרצונולעובריאפולהאריךיתברךשמדתולפיהואהדברעיקראכן

יזעוםאשרבעתזולתתמידונוהגתלמשהשנאמרורחמיםמדותמי''גאחתהיאזוומדהלחטוא,שירצה
מדהתתנהגולאזמןבאותובמשפטהנתבעעלהדיניםמתגבריםאז)ל:ותה'(באפורגעכידכתיבה'
עליהםאפולומאריךה'אשרשעונותיוהקללהתסובבחבירואתאדםכשיקללכןוכמו,אפיםארךשלזו

ימהר ליפרע ממנו, אבל אם אין לו עון לא תועיל קללת המקלל כלום
ידפסוקיטפרקויקרארמב"ן.9

על פי שלא ישמע ולא יתקצף(יד) לא תקלל חרש - ועל דרך הפשט, הזכיר החרש בקללה, כי אף
בקללתו הזהירה התורה עליו, ואין צריך לומר בשומעים שיתביישו ויחר להם מאד.

שיזתעשהלאמצותלרמב"םהמצוותספר.10
והוא אמרו (קדושים יט יד) לא תקללשהזהירנו מקלל אי זה איש שיהיה מישראלוהמצוה השי"ז היא

לפי צורת ההזקכשהתנועעה לנקום מן המזיקכי הנפשחרש. והבין ממני ענין אמרו חרש מה הוא. וזה
הקיימת בדמיון הנה לא תסור מתנועתה עד שתגמול למזיק לפי צורת ההזק הרשומה בדמיון, וכאשר

שלמה לו גמול תנוח אותה התנועה ונעדרת אותה הצורה מן הדמיון. ופעמים תשלמהו גמול בקללה
ובחרופין לבד ותנוח בדעתה בשיעור מה שהגיע למזיק מן ההזק באותם המאמרים והחרוף. ופעמים יהיה
הענין יותר קשה ולא תנוח התנועה ההיא עד שתאבידהו כל ממונו ואז תנוח בדעתה שיעור מה שהגיע לו

מכאב לאבוד ממונו. ופעמים יהיה הענין יותר קשה ולא תנוח עד שתנקם ממנו בגופו במיני ההכאות
וחסרון האיברים. ופעמים יהיה הענין יותר קשה ולא תנוח התנועה ההיא עד שתקח נפש המזיק ותסלקו

קטנה לבקשת עונש המזיק, וזה לקטנותופעמים תהיה תנועת הנפשמן המציאות. וזה הוא התכלית.
ואף על פי שלא ישמע אותו ולא יהיהעונו, עד שתנוח התנועה ההיא בצעקות וגזמו עליו וקללו אותו

תנוח נפשם בזה השעור מהחטאים. וזה הוא מפורסם מפועל בעלי החמה והכעס שהםבמעמד ההוא
.בלתי שומעעל פי שיהיה החוטא בלתי יודע בכעסם וגידופיהםהקלים מאד ואף

ואולי היה עולה במחשבתנו כי תכלית מה שנאסר לנו קללת איש מישראל כשיהיה שומע אותה, למה
שישיגהו מן הצער והכאב, אבל קללת חרש אחר שלא ישמע ושלא יכאב בו שלא יהיה חוטא בזה, הנה

בענין המקולל לבד אבל הקפידה בעניןהתורה לא הקפידההודיענו שהוא אסור והזהיר ממנו. כי
לכעוס...שהזהירה שלא יניע נפשו אל הנקמה ולא ירגילההמקלל גם כן

אהלכהכופרקסנהדריןהלכותרמב"ם.11
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...כל המקלל אחד מישראל לוקה שנאמר לא תקלל חרש, ולמה נאמר חרש שאפילו זה שהוא אינו שומע
ולא נצטער בקללה זו לוקה על קללתו, ויראה לי שהמקלל את הקטן הנכלם (במהדורת פרנקל אינו כתוב

הנכלם) לוקה (הרי הוא כחרש).
המת פטור(ב)– המקלל את

Back to Bilam
זכבבמדבראברבנאל.12

וכתב הראב"ע שהשם ידע מה שהיו ישראל עתידין לחטא בשיטים והמגפה שתפול בהם עליו. ואלו היה
אבל התשובה הזאת אינה מספקת כייחשבו האומות שבעבור קללתו מתו שמהבלעם מקלל ישראל

הנה התורה אמרה ולא אבה י"י אלהיך לשמוע אל בלעם וזה מורה שלולי רחמי השם היו קללותיו
מתקיימות...

כ״ג:ו׳דבריםכספיאבןיוסףר׳.13
על דרך האמת, אמנם המין ישראל או– אין בקללת בלעם ולא בברכתו ממשכי אהבך י"י אלקיך

,מהזק על ידו, לכן שמרם השםלטובההיו נמשכים כי יש ממש גדול בדבריו אם לרעה אםלסכלותם
אף היטיב להם כי ברכם.

כ״ב:כ׳במדברבחיירבינו.14
...מצד חכמתו שהיה יודע לכוין השעה שהקב"ה כועס בה היה בודאי כח בדבורו לקלל.

כ״ב:ובמדברלנצי״בדברהעמק.15
לכה נא ארה לי – לא אמר שיאור במקומו כי ידע שעיקר היכולת וכחו הוא בעינו הרע ע"כ מוכרח לילך

לראות ולהביט.
16.Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Shiurei HaRav – HaDarom 61

The matter of the ayin hara is crystal clear to me. There are people whose lives are
entirely dependent on the thoughts of others – whether they approve of them, forget
about them, or praise them. At the moment they realize that others no longer approve of
them or care about them – this immediately destroys their spiritual strength and
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self-confidence… People like this see themselves exclusively from the perspective of
others, without recognizing their independent abilities. For people like this, the ayin hara
can be devastating. When others gaze upon them with an ayin hara, meaning some
degree of opposition or disapproval, their very humanity can be completely destroyed.

17.Rabbi Avraham Yitzchak Kook, Ein Ayah Berachos 55
על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו יש מקום לעין הרעה שתפעול לרעה, אמנם לא תפעל כי אם על ידי

, ולא יהיותמצא את ערך עצמה כראויותוכן החלישות בא על ידי מה שלאחלישות הנפש המתפעלת,
מרכז פעולותיה כי אם מבט חיצוני של העין

Because souls have the ability to impact one another, it is possible for an Ayin Hara to
cause evil. However, this will not work unless the affected soul is weak, and this
weakness stems from not having a healthy self-worth, and [as a result] the central focus
of its activities are based on the external facade that meets the eye.

Bilam’s Students
רש"י במדבר פרק כב פסוק ח.18

(ח) לינו פה הלילה - אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל נביאי אומות העולם, וכן לבן בחלום
הלילה, שנאמר (בראשית לא, כד) ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה. כאדם ההולך אצל פלגשו

בהחבא:
במדבר פרק כב פסוק יב.19

י ָב֖רּו� ֽהּוא: ם ִּכ֥ ם ֤�א ָתאֹ֙ר ֶאת־ָהָע֔ � ִעָּמֶה֑ ם ֥�א ֵתֵל֖ אֶמר ֱא�ִהי֙ם ֶאל־ִּבְלָע֔ ֹ֤ וַּי
רש"י במדבר פרק כב פסוק יב.20

(יב) לא תלך עמהם - אמר לו אם כן אקללם במקומי.ה אמר לו לא תאור את העם. אמר לו אם כן אברכם.
אמר לו אינם צריכין לברכתך, כי ברוך הוא. משל אומרים לצרעה לא מדובשיך ולא מעוקציך:

רש"י במדבר פרק כב פסוק יא.21
וגרשתיו - מן העולם.ד ובלק לא אמר אלא ואגרשנו מן הארץ, איני מבקש אלא להסיעם מעלי, ובלעם היה

שונאם יותר מבלק:
רמב"ן במדבר פרק כב פסוק כ.22

והנכון בעיני בענין הזה, כי מתחלה מנעו השם שלא יקלל את העם כי ברוך הוא, ולמה ילך עמהם אחרי
שלא יקללם והם לא יחפצו בו לדבר אחר, על כן אמר לא תלך עמהם שלא תאור את העם כי ברוך הוא,

ובידוע כי בלעם הודיעם את דברי האלהים. ובלק שלח אליו פעם שנית כי לא האמין, והוסיף לו כבוד
ובלעם ענה אותם, שאין הדבר תלויבשרים רבים ונכבדים מן הראשונים ונדר להרבות שכרו וכבודו.

בממון ולא ברצונו, רק הכל ביד השם וישאל ממנו עוד מה יצוה אותו, ועשה זה כהוגן, כי מה ידע הוא
בדעת עליון ועצת ה' לעולם טובה והוא יורה חטאים בדרך, ויודיענו מה יענה מלאכי גוי או יגיד לו מה

עמהם, אחרי הודיעו אותם שלא יקללם… וכן היה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילךיקרה להם בעתיד
ושיתנהג בענינם כאשר יצוה, כי הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי נביא לגוים:

משנה מסכת אבות פרק ה משנה יט.23
כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של
בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש

רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע תלמידיו
של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא שנאמר (משלי ח') להנחיל אוהבי יש
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ואוצרותיהם אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר (תהלים נ"ה)
ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:

בראשית פרק יב פסוק ג.24
ת ָהֲאָדָמֽה: ֹ֥ ל ִמְׁשְּפח ֹ֖ ר וְנְִבְר֣כּו ְב֔� ּכ ֹ֑ י� ּוְמַקֶּלְל֖� ָאא ְרֶכ֔ וֲַאָבֲֽרָכ֙ה ְמָב֣

במדבר פרק כב פסוק ו.25
ְעִּתי י יַָד֗ ֶרץ ִּכ֣ ּנּו ִמן־ָהָא֑ י אּוַכל֙ נֶַּכה־ּ֔בֹו וֲַאָגְרֶׁש֖ ּנִי אּוַל֤ ה ִּכֽי ָע֥צּום הּו֙א ִמֶּמ֔ ם ַהֶּז֗ י ֶאת־ָהָע֣ א ָאָֽרה־ִּל֜ וְַעָּת֩ה ְלָכה־ּנָ֨

ת �ֲאֶׁשר־ְּתָבֵר֙�ֵא֤ רְמבָֹר֔ רוֲַאֶׁש֥ ֹ֖ :יּוָאֽרָּתא
במדבר פרק כב פסוק כא.26

י מֹוָאֽב: ֶל� ִעם־ָׂשֵר֥ ׁש ֶאת־ֲאתֹ֑נֹו וֵַּי֖ ֹ֖ ֶקר ַוּֽיֲַחב ֹ֔ ָקם ִּבְלָע֙ם ַּבּב וַָּי֤
רש"י במדבר פרק כב פסוק כא.27

(כא) ויחבש את אתנו - מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה,ל שחבש הוא בעצמו. אמר הקדוש ברוך
הוא רשע כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר (בראשית כב, ג) וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו:

במדבר פרק כב פסוק כב.28
ב ַעל־ֲאתֹ֔נֹו ן ֑לֹו וְהּו֙א רֵֹכ֣ ֶר� ְלָׂשָט֣ � יְקָֹו֛ק ַּבֶּד֖ ב ַמְלַא֧ � הּו֒א וַּיְִתיֵַּצ֞ ף ֱא�ִהי֘ם ִּכֽי־הֹוֵל֣ יו ִעּֽמֹו:וִַּיַֽחר־ַא֣ ּוְׁשֵנ֥י ְנָעָר֖

בראשית פרק כב פסוק ג.29
ח ֶקר ַוּֽיֲַחבֹׁ֙ש ֶאת־ֲחמֹ֔רֹו וַּיִַּק֞ ֹ֗ ם ַּבּב ם ַאְבָרָה֜ ֶל�ֶאת־ְׁשֵנ֤י ְנָעָרי֙ו ִאּ֔תֹווַּיְַׁשֵּכ֨ ָקם וַּיֵ֔ ה וַָּי֣ י עָֹל֔ ק ְּב֑נֹו וַיְַבַּק֙ע ֲעֵצ֣ ת יְִצָח֣ וְֵא֖

ֶאל־ַהָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ָאַֽמר־֥לֹו ָהֱא�ִהֽים:
דברים פרק כג פסוק ה.30

ם ֶּבן־ְּב֗עֹור ִמְּפ֛תֹור י� ֶאת־ ִּבְלָע֣ ר ָעֶל֜ יִםוֲַאֶׁש֩ר ָׂשַכ֨ ם ַנֲהַר֖ ָּך:ֲאַר֥ ְלֶלֽ ְלַקֽ
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