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הברכה והקללה 

הפסוק הראשון בפרשה הוא: "ראה אנכי נׂתן לפניכם היום ברכה וקללה" (יא כו), ועל כך אומר 
הספרי את שכתוב בהמשך: "ברכה וקללה, הברכה אם תשמעו והקללה אם לא תשמעו" (דברים, 
פיסקא נד, כז). בפסוקים כט-ל חוזר הכתוב לדבר על הברכה והקללה בקשר לכניסתם לארץ 
ישראל: "ונתת את הברכה על הר גרזים וגו". המפרשים נבוכו בביאור הכפילות הזאת, מה גם 
שאין בפרשה כולה ברכות וקללות, הכתובות, כידוע, בפרשת כי תבוא, שם מפרטת התורה 

למעשה את הנאמר כאן.  
פעמיים בתורה ישנו מקבץ של ברכות וקללות: פעם אחת בסוף פרשת בֻחׂקתי בספר ויקרא, ופעם 
אחת להלן בפרשת כי תבוא. כידוע, בשני המקרים הללו מהוות הברכות והקללות כעין חתימת 
ברית בין ה' וישראל, וזאת לאחר שנמנו המצוות אותן צריך לשמור ולקיים: ספר ויקרא הוא סיכום 
של מצוות הקורבנות בחלקו הראשון, בהמשכו מפורטות מצוות אחרות ובסיומו באה הברית – 
ברכות למי שמקיים את המצוות, וקללות לעוברים עליהן. בספר דברים קיים סדר זהה לגבי פרשת 
כי תבוא. באופן כללי ניתן לומר, כי שלושת הפרשיות הראשונות של הספר עיקרן הוא סיפור 
המאורעות, שלושת הפרשיות הבאות ותחילת פרשת כי תבוא עיקרן הוא אזכור מצוות שכבר ניתנו 
בעבר ופירוט של מצוות חדשות שלא נזכרו קודם לכן, ולאחריהן, בפרשת כי תבוא, באה שוב 
הברית – ברכות למי שיקיים את המצוות וקללות לעובר עליהן. על כן אין זה ברור מדוע פותחת 

פרשתנו במעין ברית כזו, ללא הקדמה מפורטת של המצוות שצריך לשמור.   
חלק מן המפרשים זיהו בין שתי קבוצות הפסוקים הללו, וראו בהם עניין אחד המרמז למה שיבוא 

בעתיד בפרשת כי תבוא. כך למשל אומר רש"י על אתר: 
 

ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, האמורות בהר גריזים ובהר עיבל… ונתת את 
הברכה, כתרגומו: ית מברכיא, את המברכים. על הר גריזים, כלפי הר גריזים הופכין 
פניהם ופתחו בברכה, 'ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה' וגו' וכל הארורים 
שבפרשה אמרו תחילה בלשון ברוך ואחר כך הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה. 

 

ראב"ע ורמב"ן חולקים על רש"י וסוברים, כי הברכה והקללה היא בשמיעת או אי שמיעת 
המצוות, כמו שאומר הרמב"ן "אני נותן לפניכם דרך ברכה ודרך קללה". הברכה כאשר תקיימו 
את המצוות והקללה אם לא תקיימו אותם. אין אלה הברכות והקללות שנאמרו בפרשת כי תבוא, 
אולם כאשר יכנסו לארץ יאמרו את הברכות לאלה שמקיימים את התורה, והקללות לעוברים 

עליה. כל זה יאֵמר באותו מעמד מול הר גריזים והר עיבל, כאמור להלן בפרשת כי תבוא.   
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רלב"ג בפירושו רואה בדברים שלפנינו חלק מסיפור המאורעות ותזכורת וחזרה על דברים שכבר 
נאמרו לבני ישראל בספרים הקודמים. כאן מזכיר להם משה את הברכות והקללות שכבר נאמרו 

להם בפרשת בֻחׂקתי, ואומר: 
 

זכר שכבר נתן השם יתעלה לפני ישראל ברכות וקללות, והעניין הוא בבחירתם. וזה שאם 
ישמעו אל מצוות ה' יתעלה תבוא להם הברכה, והקללה אם לא ישמעו אל מצוותיו. 

 

דומני שהביאור הקולע ביותר הוא ביאורו של אברבנאל. לדעתו, המצוות הם הברכה והקללה 
אליהם מתכוון כאן משה, ולא הברית שבאה בפרשת כי תבוא. שם באה ברית הדומה לזו שבפרשת 
בֻחׂקתי, ואילו כאן, הרעיון המובע הוא שעצם שמירת המצווה היא הברכה, והעבירה היא הקללה, 

וכך אומר אברבנאל:  
 

שבמצוות האלה אשר הוא נותן לפניהם היום הזה היה כאילו נותן לפניהם ברכה וקללה 
(אותה מצווה עצמה יכולה להיות דבר והפכו, ברכה וקללה; הכל תלוי באדם המקיים את 
המצווה או שאינו מקיימה). ואיך יהיה הדבר האחד בעצמו ברכה וקללה שהם דברים 
הפכיים או סותרים אם לא באותו אופן שביאר, והוא, שיהיו ברכה כאשר ישמעו אותם, 
והמה עצמם יהיו קללה לאדם הבלתי שומע אותם. כי בהיות המצוות טובות בעצמן הנה 
כפי המקבלים פעמים יהיו ברכה כאשר הם ישמעו אותם, ופעמים יהיו קללה, כי כאשר 

לא יקיימו אותם המה יהיו להם למוקש ולקללה. 
 

הדברים מובנים מעצמם. רוב המצוות הבאות בפרשות הללו, מפרשתנו ועד הברכות והקללות 
שבפרשת כי תבוא, הם מצוות שבין אדם לחברו, שתכליתם לייסד סדר חברתי ציבורי והנהגה 
לאומית. תוצאת קיומו של הסדר הזה הוא יצירת חברה אידיאלית מתוקנת, שהיא היא הברכה, 
והיפוכה כאשר הסדר הזה אינו מקויים. הוי אומר, שלדעת אברבנאל השכר המשתלם מקיום 
המצוות הוא בראש וראשונה השכר הארצי שהוא הברכה, ולאחר מכן קיים גם השכר הנפשי 
לעתיד לבוא. אין התורה באה להבטיח ברכה מטאפיזית אלא ברכה מתחום העולם הארצי הפיזי -  
הסדר המתוקן. הקללה היא אי הסדר - המלחמות והצרות האחרות המתרגשות לבוא לעולם, שהן 
פעולות אנושיות הבאות כתוצאה מאי קיום המצוות ואי קיום הסדר החברתי האידיאלי. במישור 
הזה, הארצי, רואה אברבנאל את משמעות הברכה והקללה שהם תוצאה של התייחסות חיובית או 

שלילית כלפי המצוות. 
ר' שלמה לבית הלוי (שאלוניקי, מאה ט"ז), בספרו "דברי שלמה", מחזיק בדעת אברבנאל אם כי 

אינו מזכירו בשמו. גם הוא סובר כי המצוות הן הן הברכה והקללה:  
 

ראה אנכי נותן לפניכם היום, בתתי לכם את התורה הריני נותן בה סם חיים וסם המות. כי 
אם תשמעוה היא ברכה ואם לא תשמעוה היא קללה (דברי שלמה, דף ריג ע"ב). 

 

ר' משה אלבילדה (ארטה, מאה ט"ז) מחלק בספר דרשותיו "עולת תמיד" בין שני מצבים: בין 
היות עם ישראל במדבר או בחו"ל לבין היותם בארץ ישראל. יש, לדעתו, קשר מיוחד בין התורה 
ובין ארץ ישראל, כך שעל חטאים בארץ ישראל באה תגובה גם על הארץ עצמה. במצב האחד, 
העכשוי, ישראל מצויים במדבר, והמצוות הם הברכה והקללה, בדומה לפירושו של אברבנאל. 
אולם כאשר יכנסו בנ"י לארץ, המצוות מצטרפות לארץ (גם בדמות המצוות התלויות בארץ), 
וקיום המצוות יגרור שפע כלכלי שהארץ תתן, והיא הברכה שתחול גם על הארץ. אי קיום מצוות 
יגרור את הקללה האישית של העובר עליהן וגם קללה לאומית של הארץ, עד למצב של גלות מן 

הארץ ושממתה: 
 

בהיותם חוצה לארץ יהיה ענין הברכה והקללה עליהם בעצמם, לא על הארץ. אמנם 
בהיותם בארץ אם לא יקיימו התורה לא תהיה הברכה והקללה עליהם לבד אבל גם בארץ 

בעצמה. כי בהיותם זכאין תבורך היא, ובהפך כשירבו לפשוע (עולת תמיד, דף רכ ע"ב). 
 

לכן, הברכה והקללה נזכרו פעמיים בפרשתנו. תחילה מתייחס משה למציאות במדבר, ולאחר מכן 
הוא מתייחס לכניסה לארץ ישראל, ושני האזכורים משמשים כעין הקדמה לקבוצת המצוות 

החדשה אותה מביא משה בפני ישראל בפרשות הבאות, המונות בחלקן גם מצוות התלויות בארץ.  
אלבילדה מציע גם פירוש שני כדי ליישב את פירושו עם זה של רש"י. כאמור פירש רש"י, כי משה 
מתכוון בדבריו בפרשתנו לברכה שבפרשת כי תבוא. אלבילדה אומר כי אפשר לומר שאכן  



 3

התכוון משה לברכות והקללות שבפרשת כי תבוא, אולם הברכות הללו לא יחולו בצורתם זו כל 
עוד ישראל נמצאים בחוצה לארץ, אלא רק כשיכנסו לארץ, כפי שאמרנו לעיל. כל עוד מצווים 

ישראל בחוצה לארץ, המצוות הם הברכות והקללות כאמור: 
 

כי אותם הברכות והקללות הנאמרות שם (בפרשת כי תבוא) הנה הוא עתה, להיותם חוצה 
לארץ, היה נותנם לפניהם, כי להם יגיע זה עתה לא לארץ כאמור. וז"ש 'לפניכם היום' וזה 
מצד שלא יגיע לארץ דבר מזה, רק להם כמו שכתבנו. אמנם כשיביאם הי"ת לארץ יש עוד 

דבר נוסף כי לא להם לבדם יגיע הברכה והקללה אבל גם לארץ בעצמה. 
 

ר' מרדכי הכהן (מאה טז), בספרו "ראש מור דרור", דורש את הפסוקים בשאלת צדיק ורע לו רשע 
וטוב לו. הוא מביא את המשל הנזכר במדרש (ספרי דברים פי' נג), ולפיו יש שני שבילים: האחד 
תחילתו מישור והמשכו קוצים, והאחר תחילתו קוצים והמשכו מישור. במשל זה משתמש ר' 
מרדכי הכהן תוך שהוא שם את הדגש על המלה 'היום' שבפסוק הפותח את הפרשה. דהיינו, אין 
לנו לראות מה היום היא הברכה והקללה, או מי חי בטוב ומי בצרה, צדיק ורע לו רשע וטוב לו, 
כיון שהיום הוא זמן קצר וחולף. עלינו לראות מעבר ליום, להביט אל העתיד אל הנצח, כיצד 

המצב משתנה ומתהפך, ואז בעולם השכר האמיתי צדיק וטוב לו רשע ורע לו: 
 

דע וראה כי מה שאנכי נותן לפניכם בזה העולם, שתראו לפניכם הרשעים מצליחים וברכת 
ה' בכל אשר להם, והצדיקים להפך קללה בצער וביגון, תדעו נאמנה שזה לפניכם הוא 
היום בלבד היא ברכה, וסוף סוף קללה תחשב להם … גם מה שתראו היום צער וקללה 
לצדיקים תדעו נאמנה שהקללה שאתם רואים עתה סוף סוף תהפך לברכה (שם, דף ק 

ע"ב). 
  

פרופ' שאול רגב 
          חוג משולב ביהדות  
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