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  הברכה והקללה

  

וברית זו בנויה כחוזה משפטי מחודש לכל , ללעם ישרא' חלק נכבד מן הפרשה עוסק בברית בין ה
 ִמְּלַבד מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִלְכרֹת מֶֹׁשה ֶאת 'ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ִדְבֵרי ֵאֶּלה": תחילה נאמר. דבר

תונים תחילה מובאים הנ. כלומר מדובר בחידוש חוזה, )סט:כח( "ְּבחֵֹרב ִאָּתם ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית
ופעולתו ' ה: ובה פירוט של כל אחד מן הצדדים, ההקדמה של החוזה – הקיימים על עושי הברית
יש בו הסכמים  ,ככל חוזה. 'צד ב – והעם ומעשיו מן הצד האחר', צד א – למען העם מן הצד האחד

' א צד. מתבררות בו החובות והזכויות של כל צד מן הצדדים הבאים בחוזה הברית הזאתו ,ברורים
. והזכויות הן רבות, לקיים את חובותיו כדי שיהיו לו זכויות' על צד ב. דברים מסוימים' העניק לצד ב

והם מפורטים זה , לנקוט עונשים הקבועים בחוק' רשאי צד א, את התחייבויותיו' אם לא יקיים צד ב
 .ונות מסוגים שוניםמעניק לו זכויות ויתר' צד א, מקיים את חובותיו בחוזה' אבל אם צד ב. אחר זה

 ֵאת ַּתְׂשִּכילּו ְלַמַען אָֹתם ַוֲעִׂשיֶתם ַהּזֹאת ַהְּבִרית ִּדְבֵרי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם": הפרשה מסתיימת בחתימת החוזה
  ).ח:כט( "ַּתֲעׂשּון ֲאֶׁשר ָּכל

. 3; ר"אר. 2; ך"בר. 1: להלן ועליהם אתעכב ,בפרשהחוזרים פעמים רבות שלושה שורשים 
  .ל"קל

. פי שלושה – פעמים 18מופיעה " ָארור"אבל , פעמים בפרשה ששמופיעה  "ָּברוך"לה המי
 1,מופיעה פעם אחת" ברכה. "אינו מצוי כלל" לקלל"אבל  1,פעמים שלוש משמש" לברך"הפועל 

נמצאנו למדים כי הקללות רבות מן  4.פעמיים –" קללות"ו 3,פעם אחת – "ברכות" 2,פעם –" קללה"
  . השלילה רבה מן החיוב ;תנוהברכות בפרש

   5:אותן להלן אציג .בין הברכות לקללות יש הקבלה מסוימת אבל לא שלמה
  ) טז:כח(" ַּבָּׂשֶדה ַאָּתה ְוָארּור ָּבִעיר ַאָּתה ָארּור" ;)ג:כח( "ַּבָּׂשֶדה ַאָּתה ּוָברּוךְ  ָּבִעיר ַאָּתה ָּברּוךְ "
  )יט:כח( "ְּבֵצאֶתךָ  ַאָּתה ְוָארּור ְּבבֶֹאךָ  ַאָּתה ָארּור"; )ו:כח( "ֵצאֶתךָ ְּב  ַאָּתה ּוָברּוךְ  ְּבבֶֹאךָ  ַאָּתה ָּברּוךְ "

" בשדה"לעומת  "בעיר" – במקרה הראשון, בשני המקרים האלה יש הנגדה בברכה וגם בקללה
במקרה השני יש . למיקומו של האדם במרחב ההתייחסות היא, שטח בנוי לעומת שטח פתוח –

כאן יש כבר פנייה אל האדם עצמו . "בצאתך"לעומת  "בבואך" – הנגדה של הכניסה לעומת היציאה
  . ואל ומהלכיו

                                                 
 ַלֲאבֵֹתינּו ִנְׁשַּבְעּתָ  ַּכֲאֶׁשר ָלנּו ָנַתָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְוֵאת ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַעְּמךָ  ֶאת ּוָבֵרךְ  ַהָּׁשַמִים ִמן ָקְדְׁשךָ  ִמְּמעֹון ַהְׁשִקיָפה   1

 ִויהּוָדה ְוֵלִוי ִׁשְמעֹון ַהַּיְרֵּדן ֶאת ְּבָעְבְרֶכם ְּגִרִזים ַהר ַעל ָהָעם ֶאת ְלָבֵרךְ  ַיַעְמדּו ֵאֶּלה"; )טו:כו" (ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ
 ָּכל ֵאת ּוְלָבֵרךְ  ְּבִעּתֹו ַאְרְצךָ  ְמַטר ָלֵתת ַהָּׁשַמִים ֶאת ַהּטֹוב אֹוָצרֹו ֶאת ְלךָ ' ה ִיְפַּתח"; )יב:כז( "ןּוִבְנָיִמ  ְויֹוֵסף ְוִיָּׂששָכר
  ).יב:כז( "ִתְלֶוה לֹא ְוַאָּתה ַרִּבים ּגֹוִים ְוִהְלִויתָ  ָיֶדךָ  ַמֲעֵׂשה

  )ח:כח( "ָלךְ  נֵֹתן לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ּוֵבַרְכךָ  ָיֶדךָ  חִמְׁשלַ  ּוְבכֹל ַּבֲאָסֶמיךָ  ַהְּבָרָכה ֶאת ִאְּתךָ ' ה ְיַצו"  1
 )יג:כז( "ְוַנְפָּתִלי ָּדן ּוְזבּוֻלן ְוָאֵׁשר ָּגד ְראּוֵבן ֵעיָבל ְּבַהר ַהְּקָלָלה ַעל ַיַעְמדּו ְוֵאֶּלה"   2
 )ב:כח( "לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ְּבקֹול ִתְׁשַמע ִּכי ְוִהִּׂשיֻגךָ  ָהֵאֶּלה ַהְּבָרכֹות ָּכל ָעֶליךָ  ּוָבאּו"   3
 ָּכל ָעֶליךָ  ּוָבאּו ַהּיֹום ְמַצְּוךָ  ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ְוֻחּקָֹתיו ִמְצֹוָתיו ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ִלְׁשמֹר לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ְּבקֹול ִתְׁשַמע לֹא ִאם ְוָהָיה"   4

 ְּבקֹול ָׁשַמְעּתָ  לֹא ִּכי ִהָּׁשְמָדךְ  ַעד ְוִהִּׂשיגּוךָ  ּוְרָדפּוךָ  ָהֵאֶּלה ְּקָללֹותהַ  ָּכל ָעֶליךָ  ּוָבאּו"; )טו:כח( "ְוִהִּׂשיגּוךָ  ָהֵאֶּלה ַהְּקָללֹות
 )מה:כח( "ִצָּוךְ  ֲאֶׁשר ְוֻחּקָֹתיו ִמְצֹוָתיו ִלְׁשמֹר לֶֹהיךָ -אֱ ' ה

   .ההנגדה מובאתכי תחילה , המצוי במקראהצגתן אינו לפי סדר   5
  



   ).יז:כח" (ּוִמְׁשַאְרֶּתךָ  ַטְנֲאךָ  ָארּור" ;)ה:כח" (ּוִמְׁשַאְרֶּתךָ  ַטְנֲאךָ  ָּברּוךְ "
 – והמשארת ,הסל – הטנא: ונה לחפצים שהאדם משתמש בהםבטנא ובמשארת הכו ניםהד יםבפסוק

  . העֵרבה לצורכי לישת הבצק
דומה ואחריתם ראשיתם ; אבל יש הקבלה בין הברכה לקללה, אין הנגדה בפסוקים הבאים

 ְּפִרי ָארּור"; )ד:כח( "אֶנךָ צֹ ְוַעְׁשְּתרֹות ֲאָלֶפיךָ  ְׁשַגר ְבֶהְמֶּתךָ  ּוְפִרי ַאְדָמְתךָ  ּוְפִרי ִבְטְנךָ  ְּפִרי ָּברּוךְ " :שונה
 ). יח:כח" (צֹאֶנךָ  ְוַעְׁשְּתרֹת ֲאָלֶפיךָ  ְׁשַגר ַאְדָמֶתךָ  ּוְפִרי ִבְטְנךָ 

, הפסוק דן בצאצאים ובֵפרות .בקללה" עשתרות צאנך"יש , בברכה" פרי בהמתך"במקום 
ים שטרח לגדל אלו הגידול – פרי האדמה, אלו בניו – פרי בטן: הכוונה למה שאדם מטפח בכוחותיו

  .מהם פרנסתו ומהם הוא ניזון, אלו בעלי החיים שברשותו – פרי הבהמה והצאןו, והם גם מאכלו
, בעיר ובשדה –מתחילים בכלל : הדרגה בברכות ובקללות לפי סדר הפסוקים נראה שיש

ומסיימים בחפצים , עוברים לדברים שהוא מייצר או מטפח, בואו וצאתו –ממשיכים באדם בכלל 
  .ימושושבש

: כתובובכולן , מכאן באות הקללות בלבד. עד כאן הברכות הישירות ומקבילותיהן בקללות
שתי ו, עשר מתוך הקללות האלה נזכרות בחלקים אחרים בתורה". ָאֵמן ְוָאְמרּו ָהָעם ָכל ְוָענּו"

אחת  :שתיים אחרות אינן קשורות לדברים קודמים. הראשונות בהן קשורות לעשרת הדיברות
  : ןוזה סדר, והשנייה מסכמת את הקללות, ורה בחותנתהקש

 ְוָאְמרּו ָהָעם ָכל ְוָענּו ַּבָּסֶתר ְוָׂשם ָחָרׁש ְיֵדי ַמֲעֵׂשה' ה ּתֹוֲעַבת ּוַמֵּסָכה ֶפֶסל ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ָארּור" .1
  .)ד:כ' שמ" (ְּתמּוָנה-ְלָך ֶפֶסל ְוָכל-ַתֲעֶׂשה-לֹא"המקביל לדיבר ) טו:כז( "ָאֵמן

 "ִאֶּמךָ - ָאִביָך ְוֶאת-ֶאת ַּכֵּבד"המקביל לדיבר , )טז:כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ְוִאּמֹו ָאִביו ַמְקֶלה ָארּור" .2
  ).יב:כ' שמ(

  .)יד:יט' דב" (ַתִּסיג ְּגבּול ֵרֲעךָ  לֹא"המקביל ל) יז:כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ֵרֵעהּו ְּגבּול ַמִּסיג ָארּור" .3
ִעֵּור לֹא ִתֵּתן  ְוִלְפֵני"המקביל להנחיה ) יח:כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ַּבָּדֶרךְ  ִעֵּור ְׁשֶּגהמַ  ָארּור" .4

  ).יד:יט' ויק" (ִמְכׁשֹל
 עֶֹׂשה ִמְׁשַּפט ָיתֹום"המקביל ל) יט:כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ְוַאְלָמָנה ָיתֹום ֵּגר ִמְׁשַּפט ַמֶּטה ָארּור" .5

  .)יח:י' דב" (אֵֹהב ֵּגר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלהְוַאְלָמָנה וְ 
ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש"המקביל ל, )כ:כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ָאִביו ְּכַנף ִגָּלה ִּכי ָאִביו ֵאֶׁשת ִעם ׁשֵֹכב ָארּור" .6

  .)יא:כ' ויק" (יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם-ֵאֶׁשת ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו ִּגָּלה מֹות-ִיְׁשַּכב ֶאת
ְּבֵהָמה מֹות - ׁשֵֹכב ִעם- ָּכל"המקביל ל, )כא:כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ְּבֵהָמה ָּכל ִעם ׁשֵֹכב ָארּור" .7

  .)יח:כב' שמ" (יּוָמת
- ֲאֶׁשר ְוִאיׁש"המקביל ל, )כב ,כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ִאּמֹו ַבת אֹו ָאִביו ַּבת ֲאחֹתֹו ִעם ׁשֵֹכב ָארּור" .8

  .)יז:כ' ויק" (ְּבֵני ַעָּמם יֵניְוִנְכְרתּו ְלעֵ ... ִאּמֹו- ָאִביו אֹו ַבת-חֹתֹו ַּבתאֲ - ִיַּקח ֶאת
  .לא מצאתי לכך מקבילה – )כג:כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר חַֹתְנּתֹו ִעם ׁשֵֹכב ָארּור" .9

-ִאיׁש ֶאת- יֻבן ֲאָנִׁשים ְוִהָּכהְירִ -ְוִכי"כמו , )כד:כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ַּבָּסֶתר ֵרֵעהּו ַמֵּכה ָארּור" .10
  ).יח:כא' שמ( "ֵרֵעהּו ְּבֶאֶבן אֹו ְבֶאְגרֹף

ְוׁשַֹחד לֹא ִתָּקח ִּכי "כמו , )כה:כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ָנִקי ָּדם ֶנֶפׁש ְלַהּכֹות ׁשַֹחד לֵֹקחַ  ָארּור" .11
  .)יט:טז' דב – ובניסוח אחר במקצת; ח:כג' שמ" (ַהּשַֹחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים

  .)כו:כז( "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר אֹוָתם ַלֲעׂשֹות ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ֶאת ָיִקים לֹא ֲאֶׁשר ָארּור" .12
 ,י"לפי רש. "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ְוִאּמֹו ָאִביו ַמְקֶלה ָארּור"בעיה לשונית מיוחדת מתעוררת בפסוק 

 – מקלה אביו ,לפי אבן עזרא; לשון קלות – )ג:כה' דב( "ָאִחיךָ  ְוִנְקָלה"לשון , מזלזל – אביומקלה 
שהרי ? ואולי הכוונה גם ללשון מקלל .שאינו מכיר באביו – בעל הטורים; לשון קלון פועל יוצא

 ;ל"בלב- ל"בל ;ב"יט- ב"טו: למשל, אנחנו מכירים שלפעמים שורשים שונים מצטרפים לנטייה אחת
  .ד"נד-ד"נו; ה"בז-ז"בו ;)הובישו(ש "יב-ש"בו

ואילו כאן , מן המקרים שנזכרו קודם לכן בתורה החוטא חייב מיתה כמהראוי לתת את הדעת שב
הברכה המילולית : זה כוחה של המילה. מעשים ל אותםע ואין אזהרה בעונש ,"ארור"באה רק לשון 

ללה היא איום הבא לבשר על דברים קשים הק, דברים לעתיד לבואהנחשבת כנותנת הבטחה בקיום 
ומכאן מוצדקת , ו וליעקב לקבל את הברכה מאביהםלכן כה חשוב היה לעָׂש . העתידים להתרחש

די בכוחן של המילים האלה לגרום למעשים . בקשתו של בלק לבלעם לקלל את עם ישראל
אין צורך באיום בעונש . וזו דוגמה לכך, בחקר השיח מדובר על כוחן הביצועי של המילים. שיתרחשו

כדי " ברוך"או ה" ארור"די באמירת ה). אם כי יש פירוט לכך גם בפרשתנו בעניינים אחרים(ממש 
  .לחיוב או לשלילה, שומימבר להפוך את התוכן ל



ך מצוי "בתורה כולה השורש בר: אבל לא זה המצב בתורה כולה, הפרשה עמוסה אפוא בקללות
ל "הפועל קל ).מהן אינן שייכות לעניין ברכות 12(הדוגמות בפרשה  כולל, פעמים כפועל וכשם 180

היקרויות של  22+ פעמים ארור  13 – ר"אל הפועל הזה הוספתי את הפועל אר 6.פעמים 25מצוי 
היקרויות של לשון  60-נגיע ל ,כך אם נצרף את לשון הקללות בתורה 7.ר"נטיות הפועל והשם של אר

שש שבה , יחס הפוך מן המצוי בפרשה – 180של לשון ברכה מתוך ההיקרויות  168קללה לעומת 
   8.לשון ָארור – 18-לשון ָּברוך ו פעמים

. והעונשים עשויים להיות כבדים על מֵפרי הברית, ניכר אפוא בפרשה שהברית מחייבת מאוד
  .ומכאן כוחה, הקללה המילולית כמוה כביצוע

  אורה שורצולד' פרופ
  ונות שמיותהמחלקה ללשון עברית ולש

                                                 
 ָהָאָדם ֵלב ֵיֶצר ִּכי ָהָאָדם ַּבֲעבּור ָהֲאָדָמה ֶאת עֹוד ְלַקֵּלל אִֹסף לֹא ִלּבֹו ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר ִּניחֹחַ הַ  ֵריחַ  ֶאת' ה ַוָּיַרח", למשל   6

 ֶאת הֹוֵצא"; )יג:כז' בר" (ִלי ַקח ְוֵלךְ  ְּבקִֹלי ְׁשַמע ַאךְ  ְּבִני ִקְלָלְתךָ  ָעַלי ִאּמֹו לֹו ַוּתֹאֶמר"; )כא:ח' בר( "ִמְּנֻעָריו ַרע
 ָאנִֹכי ְרֵאה"; )יד;כד' ויק" (ָהֵעָדה ָּכל אֹתֹו ְוָרְגמּו רֹאׁשֹו ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ַהּׁשְֹמִעים ָכל ְוָסְמכּו ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל לַהְמַקּלֵ 
 ).כו:יא' דב( ּוְקָלָלה ְּבָרָכה ַהּיֹום ִלְפֵניֶכם נֵֹתן

; )כט:ה' בר" ('ה ֵאְרָרּה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ִמן ָיֵדינּו ּוֵמִעְּצבֹון ַּמֲעֵׂשנּוִמ  ְיַנֲחֵמנּו ֶזה ֵלאמֹר נֹחַ  ְׁשמֹו ֶאת ַוִּיְקָרא", למשל   7
יח :ה' במ" (ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים ֵמי"; )ג4:יב' בר" (ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפחֹת ּכֹל ְבךָ  ְוִנְבְרכּו ָאאֹר ּוְמַקֶּלְלךָ  ְמָבְרֶכיךָ  ַוֲאָבֲרָכה"

 ֲאָבְדךָ  ְוַעד ִהָּׁשֶמְדךָ  ַעד ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָיְדךָ  ִמְׁשַלח ְּבָכל ַהִּמְגֶעֶרת ְוֶאת ַהְּמהּוָמה ֶאת ְּמֵאָרההַ  ֶאת ְּבךָ ' ה ְיַׁשַּלח"; )ואילך
  ).כ:כח' דב" (ֲעַזְבָּתִני ֲאֶׁשר ַמֲעָלֶליךָ  רֹעַ  ִמְּפֵני ַמֵהר

, )ב ואילך"כ' במד(ובלעם כי השורש הזה שכיח רק בהקשר של בלק , ב במניין"קבולא כללתי את לשון השורש    8
  . טז:כדשם ואולי גם , יא:כד 'ויש גם פעם אחת בויק. םשש פעמי


