
 

 

  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                              הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י     
  ע"תש ,                                                פרשת כי תבואמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  876 מספר                                     ש הלנה ופאול שולמן                                   "ע        

  
  

  הברכה שבקללות
  

לשמוע מפי  לא נוח ולא נעים.  מעוררת תחושות קשות1)סח-טו:כח' דב (נומסכת הקללות שבפרשת
צמתן ואולי אף לחוש שהן נאמרות במין שמחה  בבית הכנסת את מגוון הקללות ואת ָעהאיהקר-בעל
  : לאיד

ֲעֵליֶכם ְלַהֲאִביד ֶאְתֶכם ' ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ֵּכן ָיִׂשיׂש ה' ָׂשׂש ה- ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר
  ).סג(ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם 

  ?מה פשר הדברים
אם בתקופת חורבן הבית הראשון ,  בה נבואת זעם שתתגשםותראל  היאדרך אחת של פענוח היחידה      
  2:)טו:כח (אברבנאל מפרש דון יצחקכך , לדוגמה. דש השני לאחר חורבן בית המקםא

ראוי שנדע שהקללות שנזכרו בפרשה הזאת לא באו על . עליך' עד ישא ה' והיה אם לא תשמע וגו
, אבל באו ברוח אלהין קדישין להגיד מה שיהיה באחריתם, דרך איום וגיזום להפחיד לבב האנשים

  .וכמו שיתבאר, פשותםרות החטאים בנכי הנה כולם נתקיימו בדו
  ): כ:כח (הרב הירש מרחיב את הדיבור בגישה זו ומגיע ממנה למסקנה אמונית

רבים ניסו להוכיח שכל הקללות האמורות כאן התקיימו ככתבן בתקופת הייסורים של חורבן בית 
חי אלפיים שנות הייסורים של העם היהודי הן פירוש : ואכן ניתן לומר בדרך כלל. ראשון ובית שני

-בייחוד תפוצת ישראל בין כל העמים היא הגשמה מילולית של פסוקים סד. של כל האמור כאן
. לוהי- ועד היום הזה היא הופכת כל יהודי לעדות חיה על אמיתה של התורה ועל מקורה הא3,סז

שהצמידה למצוותיה הודעות כאלה כעריבות למשך , גם מי שעיניו כהות יראה את כוח התורה
   .העתידאלפי שנות 

עובדה זו מצוינת במפורש הן לפני פרשת ו ,מדובר בברית. אנסה להציע הבנה נוספת של קללות התוכחה
גם : ה כורת עם בני ישראל" ברית אלוקית שהקבאתז. )סט:כח(הן בסיומה ) יד-יא:זכ(הברכה והקללה 

תעבור ייסורים , סבולת, האתה תוֶּכ. ה מוותר עליך"אין הקב', כשאתה חוטא ואינך מקיים את מצוות ה
  .זההדבר כ  יהיהאל. עם ישראל יוחלף בעם אחרשלא ייתכן . אך לעולם לא תינטש, קשים

 הוא חלק מהדיאלוג שבין עם ,)יד-א:כח( הברכות הנעימות והטובות –ברית החלק הראשון של ה      
כלפי ' לוקיו ומצד המצד עם ישראל כלפי א  בדיאלוג זה קיימת הדדיות של נתינה.ישראל ובין אלוקיו

  : יט-ניתן לראות הדדיות זו בפסוקים יז. עמו
לִֹהים ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ֻחָּקיו ּוִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִלְׁשמַֹע - ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום' ה-ֶאת

לֶֹהיָך -ֱא' ָקדֹׁש ַלה- ְוִלְהיְֹתָך ַעם...ָלְך-ה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום' ַוה – ְּבקֹלֹו
   . ִּדֵּברֲאֶׁשרַּכ

                                                           
  .ו" כויקרא, "בֻחקַֹתי"ת הדברים תקפים גם לפרשת הקללות שבפרש   1
אך . וונים הדבריםלאלו תקופות מדויקות בתולדות עם ישראל מכ) מב:שם (ן"אברבנאל מתפלמס עם פירושו של רמב   2

 .בעיקרון הוא מסכים עמו שמדובר בנבואה הניתנת לפענוח היסטורי
 החיים התלויים :כוונתו של הרב הירש לפסוקים הנוראים המתארים את חוסר הרגיעה של עם ישראל בקרב העמים   3

 ִמי ִיֵּתן ּבֶֹקר ִמַּפַחד ְלָבְבָך ֲאֶׁשר ִּתְפָחד ּוִמַּמְרֵאה ַּבּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ֶעֶרב ּוָבֶעֶרב ּתֹאַמר: "דים וחוסר הביטחוןהפח, מנגד
 . עוד לפני השואה, 19-אשר נפטר בסוף המאה ה,  מפליא לקרוא את דברי הרב הירש).סז" (ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה



2 
 

 

כשם שבקשר אנושי שבין בני זוג יש .  גם החלק הנורא של הקללותמוצגבדיוק באותה הדדיות של ברית 
ה לניתוק אך אין אופצי, יש ייסורים בקשר.  כך בקשר שבין עם ישראל ובין אלוקיו,עליות וירידות
   4.אין נטישה. ולפירוד נצחי

כך בקשר שבין בני .  כך גדולים הקושי והסבל הכרוכים בקשיים שבו, ככל שהקשר חזק:רה מזויֵת      
עם "ו" עם סגולה" להיות – ככל שהדרישה מעם ישראל גבוהה. וכך בקשר שבין העם ובין אלוקיו, אדם
  . כך הצד השני של הנפילה כואב יותר, "קדוש

קושרת התורה את פרשת הברכה והקללה שבפרקנו לפרשת , "נצבים"פרשת , בפרשה הבאה, והנה      
  : )ב-א:ל (התשובה

-ְלָבֶבָך ְּבָכל-  ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל, ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶניָךַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלהַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה -ָיבֹאּו ָעֶליָך ָּכל-  ִכיְוָהָיה
  . לֶֹהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו-ֱא' ה- ְוַׁשְבָּת ַעד,לֶֹהיָך ָׁשָּמה-ֱא' ִהִּדיֲחָך ה ֲאֶׁשר ֹוִיםַהּג

  .כגודל הנפילה כך גודל החזרה אל הפיוס ואל האהבה
  

נחמה המאירה  נבואת אתז. עוסקת בדיוק במהפך זה', בישעיהו ס, "תבוא- כי"ההפטרה של פרשת       
 ַּתַחת"; ) א'פס" (ָעַלִיְך ָזָרח'  אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד הִמיקּו: "ומעודדת את לבותיהם של השומעים

ָיבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁשְך -לֹא"; )טו" (ֱהיֹוֵתְך ֲעזּוָבה ּוְׂשנּוָאה ְוֵאין עֹוֵבר ְוַׂשְמִּתיְך ִלְגאֹון עֹוָלם ְמׂשֹוׂש ּדֹור ָודֹור
  ).כ" ( עֹוָלם ְוָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְךָּלְך ְלאֹור- ִיְהֶיה' ִויֵרֵחְך לֹא ֵיָאֵסף ִּכי ה

' ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ֵּכן ָיִׂשיׂש ה' ָׂשׂש ה- ַּכֲאֶׁשרְוָהָיה "– הפסוק המצוטט לעיל      
 ישראל קשר ההדדי שבין עםבת ש הדינמיות והחיּואת ראה מ," ֶאְתֶכםְׁשִמידֲעֵליֶכם ְלַהֲאִביד ֶאְתֶכם ּוְלַה

  .כהנתק הן בתקופות הזוהר והן בתקופות החֵׁשייזהו קשר בל . ובין ריבונו של עולם
  

  ר יעל צוהר"ד
  ך"המחלקה לתנ

                                                           
ם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם לֹא ְמַאְסִּתים ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָת: "הדברים כתובים במפורש" בֻחקַתי"שבפרשת בסוף מסכת הקללות    4

  ).מה-מד:כו' ויק" (ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשִֹנים .לֵֹהיֶהם-ֱא' ְולֹא ְגַעְלִּתים ְלַכּלָֹתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה
 


