
  

  ה"ב

  

  

   תבוא–פרשת כי 

  הקדמה
מידי שנה פרשה זו נקראת .  תבוא עוסקת במגוו� מצוות וענייני� הקשורי� ע� הכניסה לאר	�פרשת כי

המסע המפר� , פעמי הכניסה לאר	 וההתחלה החדשה באר	 הקדש כבר נישאי� ברקע. לקראת סו� אלול

. תחיל מאד מתאימה לתקופה הזו בשנההתחושה שמסע נגמר וד� חדש מ. באר	 לא זרועה עומד להסתיי�

  .תחושה של תקווה חדשה ואופק חדש שנפתח

ממשיכה , הפרשה נפתחת במצוות ביכורי� ווידוי מעשרות שנעשית רלוונטית מייד ע� הכניסה לאר	

ולהקי� מזבח אבני� , בהוראה לקיי� את מעמד הברכה והקללה ע� הכניסה לאר	 בהר גריזי� והר עיבל

מעמד . ומסתיימת בנאו� הברית הכולל את מסכת הברכות והקללות, ו חקוקה כל התורהבהר עיבל שעלי

  .ה טרו� הכניסה לאר	"י לקב"חשוב של כריתת ברית בי� עמ

  

אנחנו ננסה היו� להתבונ� במעמד הברכה והקללה . כל אחד מהענייני� המדוברי� הוא עול� ומלואו

  .המתוכנ� באזור שכ� לאחר הכניסה לאר	

  רכה והקללהמעמד הב
  

  ספר דברי� פרק כז 

  :ַוְיַצו מֶ+ה ְוִזְקֵני ִי1ְָרֵאל ֶאת ָהָע� ֵלאֹמר ָ+ֹמר ֶאת ָ/ל ַהִ.ְצָוה ֲאֶ+ר *ֹנִכי ְמַצֶ)ה ֶאְתֶכ� ַה$ֹו�) א(

 ַוֲהֵקֹמָת ְל4 ֲאָבִני� ְ:ֹדלֹות ְוָהָיה $9ַֹו� ֲאֶ+ר 8ַַעְבר) ֶאת ַהַ$ְר�7ֵ ֶאל ָה*ֶר	 ֲאֶ+ר ְיֹדָוד ֱא5ֶהי4 ֹנֵת� ָל3) ב(

  :ְו1ְַד8ָ ֹאָת� 9ִַ;יד

ְוָכַתְב8ָ ֲעֵליֶה� ֶאת ָ/ל 7ְִבֵרי ַה8ֹוָרה ַהֹ>את 9ְָעְבֶר4 ְלַמַע� ֲאֶ+ר 8ָֹבא ֶאל ָה*ֶר	 ֲאֶ+ר ְיֹדָוד ֱא5ֶהי4 ֹנֵת� ) ג(

  :ָוד ֱא5ֵהי ֲאֹבֶתי4 ָל3ְל4 ֶאֶר	 ָזַבת ָחָלב )ְדַב+ ַ/ֲאֶ+ר 9ֶ7ִר ְיֹד

ְוָהָיה 9ְָעְבְרֶכ� ֶאת ַהַ$ְר�7ֵ 8ִָקימ) ֶאת ָהֲאָבִני� ָהֵאֶ=ה ֲאֶ+ר *ֹנִכי ְמַצֶ)ה ֶאְתֶכ� ַה$ֹו� 9ְַהר ֵעיָבל ְו1ְַד8ָ ) ד(

  :אֹוָת� 9ִַ;יד

  : ָתִני� ֲעֵליֶה� 9ְַרֶזל)ָבִניָת ָ<� ִמְז9ֵַח ַליֹדָוד ֱא5ֶהי4 ִמְז9ַח ֲאָבִני� 5א) ה(

  :ֲאָבִני� ְ+ֵלמֹות 8ְִבֶנה ֶאת ִמְז9ַח ְיֹדָוד ֱא5ֶהי4 ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹו5ת ַליֹדָוד ֱא5ֶהי4) ו(

  :ְוָזַבְח8ָ ְ+ָלִמי� ְו*ַכְל8ָ ָ<� ְו1ַָמְח8ָ ִלְפֵני ְיֹדָוד ֱא5ֶהי4) ז(

  :ל 7ְִבֵרי ַה8ֹוָרה ַהֹ>את 9ֵַאר ֵהיֵטבְוָכַתְב8ָ ַעל ָהֲאָבִני� ֶאת ָ/) ח(

ַוְיַד9ֵר מֶ+ה ְוַהֹ/ֲהִני� ַהְלִוִ$� ֶאל ָ/ל ִי1ְָרֵאל ֵלאֹמר ַהְסֵ/ת )ְ+ַמע ִי1ְָרֵאל ַה$ֹו� ַהֶ>ה ִנְהֵייָת ְלָע� ) ט(

  :ַליֹדָוד ֱא5ֶהי4

ָ?יו ֲאֶ+ר *ֹנִכי ְמַצְ)4 ַה$ֹו�ְוָ+ַמְע8ָ 9ְקֹול ְיֹדָוד ֱא5ֶהי4 ְוָע1ִיָת ֶאת) י(   : ִמְצֹוָתו ְוֶאת ח@

  :ַוְיַצו מֶ+ה ֶאת ָהָע� $9ַֹו� ַהה)א ֵלאֹמר) יא(



ֵאֶ=ה ַיַעְמד) ְלָבֵר3 ֶאת ָהָע� ַעל ַהר ְ:ִרִ>י� 9ְָעְבְרֶכ� ֶאת ַהַ$ְר�7ֵ ִ+ְמעֹו� ְוֵלִוי ִויה)ָדה ְוִיָ;1ָכר ְויֹוֵס� ) יב(

  :ְנָיִמ�)ִב

  :ְוֵאֶ=ה ַיַעְמד) ַעל ַהְ?ָלָלה 9ְַהר ֵעיָבל ְרא)ֵב� ָ:ד ְוָאֵ+ר )ְזב)ל@� �7ָ ְוַנְפ8ִָלי) יג(

  :ְוָענ) ַהְלִוִ$� ְו*ְמר) ֶאל ָ/ל ִאי+ ִי1ְָרֵאל קֹול ָר�) יד(

ַמֲע1ֵה ְיֵדי ָחָר+ ְוAָ9ַ �1ֶָתר ְוָענ) ָכל ָהָע� ְו*ְמר) *ר)ר ָהִאי+ ֲאֶ+ר ַיֲע1ֶה ֶפֶסל )ַמAֵָכה 8ֹוֲעַבת ְיֹדָוד ) טו(

  :*ֵמ�

  :*ר)ר ַמְקֶלה *ִביו ְוִא.ֹו ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) טז (

  :*ר)ר ַמAִיג ְ:ב)ל ֵרֵעה) ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) יז(

  :� *ֵמ�*ר)ר ַמְ+ֶ:ה ִעֵ)ר 7ָ9ֶַר3 ְו*ַמר ָ/ל ָהָע) יח(

  :*ר)ר ַמDֶה ִמְ+Cַט ֵ:ר ָיתֹו� ְוBְלָמָנה ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) יט(

  :*ר)ר ֹ+ֵכב ִע� ֵאֶ+ת *ִביו ִ/י ִגָ=ה ְ/ַנ� *ִביו ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) כ(

  :*ר)ר ֹ+ֵכב ִע� ָ/ל 9ְֵהָמה ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) כא(

  :ב ִע� ֲאֹחתֹו 9ַת *ִביו אֹו ַבת ִא.ֹו ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�*ר)ר ֹ+ֵכ) כב(

  :*ר)ר ֹ+ֵכב ִע� ֹחַתְנ8ֹו ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) כג(

  :*ר)ר ַמֵ/ה ֵרֵעה) Aָ9ֶַתר ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) כד(

  : ָהָע� *ֵמ�*ר)ר 5ֵקַח ֹ+ַחד ְלַה/ֹות ֶנֶפ+ �7ָ ָנִקי ְו*ַמר ָ/ל) כה(

  :*ר)ר ֲאֶ+ר 5א ָיִקי� ֶאת 7ְִבֵרי ַה8ֹוָרה ַהֹ>את ַלֲע1ֹות אֹוָת� ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) כו(

  

  :תאור המעמד

בגיא שביניה� יעמדו הכהני� והלויי� . ששה שבטי� יעמדו על הר גריזי� וששה שבטי� יעמדו על הר עיבל 

,  יפנו פניה� להר גריזי� �באמירת הברכה. הברכות והקללותוה� יקראו את , מסביב לארו� העדות

בהר עיבל יוק� מזבח מאבני� שלימות ". אמ�"כל הע� יגיד .  יפנו פניה� להר עיבל–ובאמירת הקללה 

  .'וש� יוקרבו שלמי� מלפני ה. ועליו תהיה חקוקה התורה כולה, שנלקחו במעבר הירד�

  

  : השאלות המתעוררות
 ?חר לברכה והר עיבל נבחר לקללהמדוע הר גריזי� נב .1

 ? דוקא על הר הקללהוק�ימדוע המזבח  .2

מדוע הקמתו צריכה להיות ?  הא� זה מעי� מקדש או שזה לצור� המעמד� ?מה פשר הקמת המזבח .3

 ?מדוע מאבני� הלקוחות ממעבר הירד�? ללא נגיעה בברזל, מאבני� שלימות

 ?השבטי� האחרי� להר הקללהוששת , מדוע נבחרו ששת השבטי� המסוימי� להר הברכה .4

 ?מה תכליתו של הארוע כלו .5

 ?מדוע מפורטות רק הקללות  .6

 ?"ארורי� "12הא� יש משמעות לכ� שיש  .7

שהרי בידוע לנו שעוד , הא� יש חידוש או אמירה ייחודית המקופלת במער� הקללות והברכות הזה .8

פרשת בחוקותי ופע�  פע� אחת ב�של ברכות וקללות" סטי�"פעמיי� נוספות בתורה הובאו לנו 

 .מייד לאחר ההוראה לקיי� מעמד זה לאחר הכניסה לאר	, נוספת בפרשתינו בנאו� הברית



  סודות המעמדהתבוננות ב
ומייד , פתחו בברכה, פ הגמרא"ע.  במסכת סוטה עוסקת באריכות ובפירוט במעמד הברכה והקללה, הגמרא

לאחר מכ� בנו את המזבח משתי� .  והקללותוכ� לסירוגי� נאמרו הברכות.  נשאו את הקללה–לאחריה 

ובסו� אותו היו� קפלו ולקחו עמ� את האבני� והקימו מחדש את , וחגגו ש� ברוב ע�, עשרה האבני� 

אמנ� מעמד הברכה . הגלגל היתה התחנה הראשונה של ישראל בכנע�, לפי ספר יהושוע. המזבח בגלגל

א� לפי הגמרא הוא התרחש באותו יו� בו נכנסו , ר	והקללה מתואר בספר יהושוע לאחר מלחמות כבוש הא

ולא מייד , לאחר כבוש העי ויריחו', וכא� כמוב� תשאל השאלה מדוע מצויי� הארוע רק בפרק ח. לאר	

  ?בתחילת הספר

  
  א /תלמוד בבלי מסכת סוטה ד� לב

� עומדי� למטה ששה שבטי� עלו לראש הר גריזי� וששה שבטי� עלו לראש הר עיבל והכהני� והלוי� והארו
באמצע הכהני� מקיפי� את הארו� והלוי� את הכהני� וכל ישראל מכא� ומכא� שנאמר וכל ישראל וזקניו 

הפכו פניה� כלפי הר גריזי� ופתחו בברכה ברו� האיש אשר ' ושוטריו ושופטיו עומדי� מזה ומזה לארו� וגו
עיבל ופתחו בקללה ארור האיש אשר יעשה לא יעשה פסל ומסכה ואלו ואלו עוני� אמ� הפכו פניה� כלפי הר 

פסל ומסכה ואלו ואלו עוני� אמ� עד שגומרי� ברכות וקללות ואחר כ� הביאו את האבני� ובנו את המזבח 
  ...וסדוהו בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעי� לשו� שנאמר באר היטב ונטלו את האבני� ובאו

  
   ב� א/תלמוד בבלי מסכת סוטה ד� לו

ביאו את האבני� ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכתבו עליה� את כל דברי התורה בשבעי� לשו� שנאמר ה...
באר היטב והעלו עולות ושלמי� ואכלו ושתו ושמחו וברכו וקללו וקיפלו את האבני� ובאו ולנו בגלגל שנאמר 

 הלילה וכתיב ואת ל אשר תלינו בו"והעברת� אות� עמכ� והנחת� אות� במלו� יכול בכל מלו� ומלו� ת
  ...שתי� עשרה האבני� האלה אשר לקחו 

  
  :מסביר הרב פינקילשטיי�

ולא .נראה שיש משמעות לכ� שהמעמד מתואר בספר יהושוע רק לאחר חטא עכ� וכבוש העי החוזר ונשנה

מציאות של ערבות . חטא עכ� מצביע על מציאות חדשה בהווית ע� ישראל. בתחילת הספר ע� מעבר הירד�

בתקופת המדבר האחריות ההדדית היתה בכפו� למה . ג� למעשי� שעושה היחיד בסתר, ת קולקטיביתהדדי

כתוב . המצב משתנה ועומק הערבות מתייחס ג� לנסתרות, א� ע� הכניסה לאר	 , שיודעי� שנעשה בגלוי

  :'הלכה ה', פרק ז, מסכת סוטה ,בגמרא ירושלמי 

  
אם אין אתם : אמר להם יהושע. ם את הנסתרותבירדן קיבלו עליה: שמעון בן לקיש' אמר ר

   .מקבלים עליכם את הנסתרות המים באין ושוטפים אתכם
  

בשתי קללות הדבר . שזה דברי� הנעשי� בסתר, ההתבוננות ברשימת הארורי� תעלה שיש ש� מוטיב חוזר 

*ר)ר ַמֵ/ה  ", "ָ�ֶתרָוד ַמֲע1ֵה ְיֵדי ָחָר+ ְו�1ָ 9ַ*ר)ר ָהִאי+ ֲאֶ+ר ַיֲע1ֶה ֶפֶסל )ַמAֵָכה 8ֹוֲעַבת ְיֹד :"נאמר מפורשות

   �ג� יתר הדברי� אמורי� כלפי דברי� הנעשי� בסתר". ָ�ֶתרֵרֵעה) 9ַ

אפילו את הארור האחרו� . השגיית עיור בדר�, גילויי העריות למיניה�, הטעיית החבר, הטיית המשפט

� שהוא מכוו� כלפי זה שבסתר ליבו יודע שלא "רש הרמבמפ, האמור כלפי מי שלא יקי� את דברי התורה

  .יעשה הרבה בחייו כדי להקי� את התורה ולכוננה במציאות

. דורש מאתנו רמה חדשה של יחסי� אתו וע� עצמינו' ה. הולכת ומעמיקה' באר	 ישראל הברית ע� ה

וג� בחדרי חדרי� , ויה שלנושלא תהיה שו� שניות בהו. ישרות ונקיות לפני ולפני�,  מלשו� ישר אל�ישראל

אוי  "–זה " אלול"כתוב שראשי תיבות . ונבי� שיש לכל מעשינו השפעה ג� על הזולת, נהיה נאמני� אליו

וג� במשמעות צער , ג� ברמה שכל מעשה רע ופורענות שבא על האחד משפיע על הזולת". לרשע ואוי לשכנו

  . ושב בתשובה" אוי"נו אומר ג� שכ, ומתחרט על מעשיו" אוי"כשהרשע אומר . וחרטה

א� כל , מצוות כלליות,מעניי� לשי� לב שרשימת הארורי� נפתחת ומסתיימת במצוות שבי� אד� למקו�

, שמיטה, נעדרות מצוות רבות כמו שבת.  עשרת הענייני� הפנימיי� עוסקי� בדברי� שבי� אד� לזולתו



של ' התשתית הכי עמוקה לדיוק בעבודת הככל הנראה שיש כא� אמירה מאד מאד חזקה ש. 'וכ' כשרות וכ

הבסיסית הזאת ג� בחדרי חדרי� מאפשרת ' יראת ה. 'כל הזמ� לפני ה, זה להיות לפני ולפני� , אר	 ישראל

'  צרי� להבי� שש� ה–באל� ואחד ניסיונות שאד� עובר בחייו . להיות נקי כפיי� ג� כשאתה מול הזולת

יש העמדה של דברי� . 'וכו' וכו, בהתבטלות שלו, בטהרה שלו, לוברחמנות ש, בישרות שלו. מבקש את האד�

, "מקפידה על הכל קלה כבחמורה, 	" אני אוכלת בד�אני בסדר"הכי פשוט זה להגיד לעצמי . ללא הנחות

את האחריות שלי לא להטעות , אבל בי� לבי� לשכוח את החובה שלי לדייק בכיבוד גבולותיו של הזולת

  . 'וכו' לדייק בכיבוד הורי� וחס ושלו� שלא לבזות� וכו, שה� בבחינת עיוורי� בדבר, אנשי� שאינ� מביני� 

  
מתאי� למהל� כללי יותר ביחס לברכות , הדגש הזה על הערבות ההדדית בעמוקה המתקיימת בתו� הע�(

בפרשת : דיוק של הרב עזריאל אריאל. ולקללות המופיעות בפרשת בחוקותי ולאלה המופיעות בפרשתינו

� "לא בכדי פירש הרמב.  תבוא הדגש הוא על קדושת הע��ובפרשת כי, חוקותי הדגש הוא על קדושת האר	ב

שש� כל הדגש היה על ,  תבוא אמורה כלפי בית שני �ופרשת כי, שפרשת בחוקותי אמורה כלפי בית ראשו�

   ).וסיבת חורבנו היתה על שנאת חינ�, הע�

  

  י מחנות על שני הריםשנ
  

ַיַעְמד) ְלָבֵר3 ֶאת ָהָע� ַעל ַהר ְ:ִרִ>י� 9ְָעְבְרֶכ� ֶאת ַהַ$ְר�7ֵ ִ+ְמעֹו� ְוֵלִוי ִויה)ָדה ְוִיָ;1ָכר ְויֹוֵס� ֵאֶ=ה ) יב(
  :)ִבְנָיִמ�

  :ְוֵאֶ=ה ַיַעְמד) ַעל ַהְ?ָלָלה 9ְַהר ֵעיָבל ְרא)ֵב� ָ:ד ְוָאֵ+ר )ְזב)ל@� �7ָ ְוַנְפ8ִָלי) יג(
  

  ?קו המחנות באופן כזהמדוע נחל
  

, ועל הר עיבל עומדי� בני השפחות , בניה� של לאה ורחל.  על הר גריזי� עומדי� בני הגבירות� א� נשי� לב 

  .הראשו� והאחרו� מבני לאה. ואליה� נוספי� ראוב� וזבולו�

וא ההר הר גריזי� הוא ההר הדרומי מבי� השניי� והר עיבל ה. הרב ישראל רוזנברג מציע הסבר מעניי�

, השבטי� שנחלו את האזור הדרומי של האר	, השבטי� שעמדו על הר גריזי� אלו ה� שבטי הדרו�. הצפוני

  .שנחלו את האזורי� הצפוניי� של האר	, ושבטי עיבל אלו ה� שבטי הצפו�

  
  :מתו  דברי הרב רוזנברג

  
ל יש הדגשי� "חזבתורה וב? והקללה לכיוו� הצפוניי�, טי� הדרומיי�בומדוע הברכה לכיוו� הש

. השפע הכלכליהדגש בשבטי� הצפוניי� הוא על . שוני� על השבטי� הצפוניי� לעומת הדרומיי�
המשכ� ובית המקדש היו . תורה ומלכות, שכינהלעומת זאת בשבטי� הדרומיי� יש דגש מיוחד על 

, הודהדוד וכל שושלתו מי, שאול מבנימי�: המלכי� מקור� בשבטי� שבאר	 יהודה; באר	 יהודה
מתו� חלוקה זו אפשר להבי� שהברכה היא לכיוו� החלק . וג� ירבע� שפילג את הממלכה מיוס�

" וישמ� ישורו� ויבעט"שהוא שורש הרע , התורני בעוד שהקללה הינה לאיזור שבו השפע הכלכלי
 ). טו, דברי� לב(

ט �בפרק כז פסוקי� א. אמנ� בפרשה הקודמת לפרשת הברכה והקללה אנו נתקלי� בדבר מפתיע
והיכ� אומרת התורה . התורה מצוה את בני ישראל להקי� מזבח שעל אבניו כתובה כל התורה

  . על הר הקללה, דוקא על הר עיבל? להציב את המזבח ולהעלות עליו עולות ושלמי�

 למזבח שעליו כתובה בצמודואולם אם הוא בא ,  כלכלי הוא דבר מסוכןיתכן שיש כאן רמז לכך ששפע

ויתכן . הן מגינות על האדם מהליכה אחר החומריות,  ולשמירת המצוותצמוד לעיסוק בתורה, התורה

  . שבמקרה כזה השפע הכלכלי הוא בעל ערך



  המזבח בהר עיבל 
שעליו ' , ג� פה לחזק ולומר  שאת מזבח הנית� , לפי ההסבר שנתנו למעלה על מהות� של הקללות והברכות

, כדי שמש� יומשכו הכוחות לתק� ולבער הרע, מבוארת כל התורה כלה בודאי שמעמידי� בהר הקללה

אני לא המו� מזה שיש ', במידה מסויימת יש כא� אמירה חסידית של ה.  ואדרבה להפו� את כל החש� לאור

התורה אמורה .  מודע לזה ובגלל זה נתתי לכ� את התורהאני. רע ויש נטיה להרע שמובנית בטבע האנושי

התורה לא ". לא בשמי� היא"והיא , בכל איזורי הנפילה, לכוו� אתכ� ולתת לכ� כוחות בכל נפתולי החיי�

א� אנו , בתחתוני�,  פה�מבקש להשרות את שכינתינו ביננו' ה, ויותר מזה. מיועדת רק לצדיקי� ומבורכי�

 �מבקש לומר' כאילו לזיכרו� עול� ה.  ת אותו ולהתחבר אליו במקומות האלה שלנומוזמני� להסכי� לגלו

מי שימצא את , באזורי העיבל שלכ�, כא�. שעליו מבוארת כל התורה, כא� נמצא המזבח. אני נמצא בעיבל

ולביאור עמוק של '  יזכה להתקרבות עצומה לה�ויקריב עליו את רצונותיו השפלי� והנמוכי�, המזבח

ְוָזַבְח8ָ ְ+ָלִמי� ְו*ַכְל8ָ ָ<� ְו1ַָמְח8ָ ִלְפֵני ְיֹדָוד ) ז( :"כמו שכתוב. ומכא� כמוב� ג� לשמחה גדולה, ההתור

ולא לתת , להיות של� לפניו, שאתה רוצה לחיות בשלמות אתו'  להראות לה�לזבוח שלמי� הכוונה". :ֱא5ֶהי4

  .ב� שו� אחיזה לחיצוניי�

  אופיו של המזבח
אבני� , אולי המקו� לעצור ולברר מדוע יש חשיבות שהמזבח יהיה בנוי מאבני� שנלקחו ממעבר הירד�כא� 

  ?ואשר שדו אות� בשיד, אבני� שלימות שלא סותתו בברזל, גדולות

פ פשט נית� לומר שאבני� הלקוחות ממעבר הירד� ה� אבני� שאמורות להעיד לנצח על היכולת "ע •

אלו ה� אבני� . ובכל פע� מחדש להיכנס לאר	 הקדש, ) שיש בו ירידה�נמו� מקו�(Q,לעבור את הירד�

 מכיו� שבהסכמה בכל פע� מחדש להתקרב אל הקדש ולעבור את הירד� ש� מצויה �גדולות  ושלמות

הגדלות הזאת רק הולכת . ככה נבני� חיי� גדולי� באמת. השלמות וש� מצויה הגדלות האמיתית

 .השיד שמצניע את האבני� ומלביש אות� בכיסוי נוס�. דומתעצמת על רקע טיוח האבני� בשי

 שיכולה להביא לאכזריות ושפיכות � כמוב� ג� שבפשטות הברזל מסמל את ההתערבות האנושית •

ההכוונה לבנות את המזבח מאבני� שלימות . ובכלל להסתכלות יחסית על המציאות, דמי� 

וש� להיות ללא , לקי על המציאותמבקשת מאתנו לפקוח את העי� האלקית והמבט הא, וגדולות

  .רבב

את ' מרמזות לאבני� שמה� ברא ה" שלמות"וה" הגדולות "בקבלה וחסידות מפרשי� שהאבני�  •

השיד ).  ידוע שהעול� נברא במאמרות.( את העול� היו אותיות' האבני� שבה� ברא ה. העול�

בכל פע� שמגיעי� '  הכלומר הדר� להתעצ� ע�. בעול�' ש� שמרמז להתגלות ה. מרמז לש� שדי

ללא מגע ברזל של יד ,עוברת דר� מזבח שכלו ביאור התורה ואותיות של תורה אלקית, להר עיבל

 .את השלמי�' ומש� ממשיכי� את הכח לזבוח לה, אד�

 מעיד על שלימות האותיות האלקיות המצויות �"אבני� שלימות תבנה"רבי נחמ� מפרש את הכתוב  •

כי , ונה היא שבכל אשר יפנה יוכל האד� להשיג את התכלית האלקיתוהכו. בתשתית של כל העול�

כלומר ההתקרבות  ".בכל דרכ� דעהו:"כמו שנאמר , ובכל אות יש שלמות, כל דבר נברא באותיות 

  .  י ההתחברות לאות האלקית שמצויה בכל דבר"אל הקדש בכל פע� מחדש נעשית ע

        

 """"ספר ליקוטי מוהרספר ליקוטי מוהרספר ליקוטי מוהרספר ליקוטי מוהר            מהדורא קמא סימ יח  מהדורא קמא סימ יח  מהדורא קמא סימ יח  מהדורא קמא סימ יח ����

ֶ+Rְִתַ:ָ=ה 9ְתֹו3 ַהַ?ְרָטִליָתא 9ְתֹו3 ַהַ.ְנִהיג)ת ְוַהַ.ְלכ)ת , )ה(ֶ+ִהיא 9ְִחיַנת 8ְַכִלית , ֶזה 9ְִחיַנת 8ְֵכֶלתְו

Rַ/ַ"ָעְלָמא ְד*ֵתי ְלַצ7ִיַקָ$א ְל, "ֲאָבִני� ְ+ֵלמֹות 8ְִבֶנה" ְיֵדי �ַעל ,  7ֹוָסא� ְיֵדי ֵאֶ+ת ַר9ִי ֲחִניָנא �9ֶ � ַעל , ל



, "9ְָכל 7ְָרֶכי4 ָדֵעה)): "ִמְ+ֵלי ג(ְוֶזה 9ְִחיַנת . ל"ֶ+ה)א ָעְלָמא 7ְ*ֵתי ַ/Rַ, ֶ+ַה7ִTַיִקי� ַמSִֹיִגי� ַה8ְַכִלית

ַהְינ) , ֹות ֵי+ 9ֹו ְ+ֵלמ)ת)ְבָכל א, ִ/י ָכל 7ָָבר ִנְבָרא 9ְאֹוִת$ֹות, ֶ+$)ַכל *ָד� ְלַהSִֹיג ַה8ְַכִלית 9ְָכל 7ָָבר

7ָה Bֲחרֹוָנה ֶ+ִהיא י)ד   :ל"ַהַ.ְ+ִלי� 8ְמ)ַנת ָהאֹות ַ/Rַ, ֶ+ִהיא ַה8ְַכִלית, 9ְִחיַנת עֹוָל� ַה9ָא, ַהRְק@

  הברכות והקללות

  :ההתבוננות בציון הקללות מעלה שאלות שונות
  

ַמAֵָכה 8ֹוֲעַבת ְיֹדָוד ַמֲע1ֵה ְיֵדי ָחָר+ ְוAָ9ַ �1ֶָתר ְוָענ) ָכל ָהָע� ְו*ְמר) *ר)ר ָהִאי+ ֲאֶ+ר ַיֲע1ֶה ֶפֶסל )) טו(
  :*ֵמ�

  :*ר)ר ַמְקֶלה *ִביו ְוִא.ֹו ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) טז (
  :*ר)ר ַמAִיג ְ:ב)ל ֵרֵעה) ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) יז(
  :7ָ9ֶַר3 ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�*ר)ר ַמְ+ֶ:ה ִעֵ)ר ) יח(
  :*ר)ר ַמDֶה ִמְ+Cַט ֵ:ר ָיתֹו� ְוBְלָמָנה ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) יט(
  :*ר)ר ֹ+ֵכב ִע� ֵאֶ+ת *ִביו ִ/י ִגָ=ה ְ/ַנ� *ִביו ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) כ(
  :ָע� *ֵמ�*ר)ר ֹ+ֵכב ִע� ָ/ל 9ְֵהָמה ְו*ַמר ָ/ל ָה) כא(
  :*ר)ר ֹ+ֵכב ִע� ֲאֹחתֹו 9ַת *ִביו אֹו ַבת ִא.ֹו ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) כב(
  :*ר)ר ֹ+ֵכב ִע� ֹחַתְנ8ֹו ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) כג(
  :*ר)ר ַמֵ/ה ֵרֵעה) Aָ9ֶַתר ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) כד(
  :ֶפ+ �7ָ ָנִקי ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�*ר)ר 5ֵקַח ֹ+ַחד ְלַה/ֹות ֶנ) כה(
  :*ר)ר ֲאֶ+ר 5א ָיִקי� ֶאת 7ְִבֵרי ַה8ֹוָרה ַהֹ>את ַלֲע1ֹות אֹוָת� ְו*ַמר ָ/ל ָהָע� *ֵמ�) כו(

  
  

ארור האיש "לפני שקללו , כלומר . קדמה לה ברכה תואמת,  כל קללה שנכתבה בתורה–לפי הגמרא  •

 ".ברו� האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה:"כו בר, " אשר יעשה פסל ומסכה

  . א� כ� לא מוזכרות הברכות, מדוע 

? מדוע לא לבר� את מי שעושה מצוות?  מדוע לבר� את מי שלא עושה עבירות� נוסח הברכה מתמיה •

 ..'ברו� המכבד אביו ואמו וכו, הנאמ�' ברו� עובד ה: לכאורה היינו מצפי� שיהיה כתוב

 �א� כ�?  הדברות10הא� ה� מכוונות כנגד ? כנגד מה. ת מתמיהההבחירה בשתי� עשרה קללו •

, מדוע נבחרו דוקא נושאי� אלו ולא אחרי�.  עוסקות באיסורי עריות4 � נעדרת השבת ולעומת זאת

  ?וא� בסדר המסויי� הזה

  פתח לתשובה
  

. "תגלנה עצמות דיכית"פ הפסוק " ע . עוסק בשאלה מדוע לא נזכרו הברכות בתורההש� משמואל •

 � דיכית. יו� זה היה יו� של שמחה כיו� שהיתה בו הוראה לישראל כיצד להתנקות ולהזדכ� מהרע

 להעמיד גבולות ברורי� מפני � אמנ� נאמרו הברכות א� המטרה היתה דוקא הקללות.  זככת�זיכית

זה . יש שמחה בלחיות באמת ובדיוק לפי הגבולות האלקיי�. וזה עצמו כבר הביא השמחה, הרע 

  .אבל משמח את הנשמה,  מדכא את האגואמנ�

        הש� משמואלהש� משמואלהש� משמואלהש� משמואל

י הדברי� האלה מובנת השמחה שהיתה ש� עד כדי כ� שכל מה שאי� שמחה אלא בבשר "ועפ

א "תהלי� נ(ה בפירוש הפסוק "ר זצללה"ק אבי אדמו"מ שהגיד כ"והיינו עפי. שלמי� נלמד מש�

 היינו שמצד טהרת העצמות ה� ,תגלנה עצמות דכית שלשו� דכית היא טהרה בלשו� תרגו�) א"י

כ ברכות וקללות "וע. ד"עכ, כי חלקי הרע מכבידי� על האד� ומונעי� ממנו השמחה, ששי� ושמחי�

הר גריזי� והר עיבל שנאמרו בתורה רק הקללות לבד שמורה שתכלית הכוונה בה� היו הקללות 



,  ולהדחות את חלקי הרעל שכוונת הקללות היתה לחסר"והיינו כנ, אלא שתחילה פתחו בלשו� ברכה

  :זה עצמו הביא השמחה

  

כהמש� לכ� הקדושת לוי מסביר שנוסח� של הברכות כפי שמתארת אות� הגמרא היא התנסחות  •

 לעורר באד� את התחושה שהוא עוד לא התחיל �תכליתה". ברו� זה שלא עשה רע. "מאד מדוייקת

שבו האד� הוא טוב ועושה טוב בלי , וזשעדיי� הוא עוד לא נוגע בטוב האמיתי הגנ. לעשות טוב ממש

יש כא� גאווה ותחילתה של , כאשר יש שמ	 של תחושה שאני כבר טוב.  להיות מודע לכ� שהוא טוב

שעבודת אלול וכל ההתחדשות והחיוניות הטמונה בה , לכ� מסביר הקדושת לוי. התנוונות רוחנית

זאת אומרת . ו שעלינו להשתפר זה לתקוע עמוק בלבבנ�לתקוע בשופר. קשורה בתקיעת השופר

בתפילה שיש בה שפלות , שהברכה מברכת את מי שמגמתו הפנימית היא התרחקות מוחלטת מהרע

 אני נקי ללא רבב בתחו� �בלא שו� יומרה שיש בה חשיבות עצמית. כבר יבר� אותי על כ�' וענוה שה

מעניי� . כ� אני ראוי להתבר�ועל ' וכ' באמונה הטהורה שלי וכ, בתחו� כבוד הבריות , כבוד הורי�

כל הברכות ". שלא עשני עבד" "שלא עשני גוי"לציי� בהקשר הזה שבברכות השחר אנחנו מברכי� 

וההסבר לכ� הוא אותו . והתיאור שלנו הוא על דר� השלילה, ה� על דר� החיוב' , שמתארות את ה

ואנחנו , ולא עבדי�, ו לא גויי�הוא ברא אותנ. בני חורי�, כביכול לא ברא אותנו יהודי� ' ה. הסבר

ונקודת , במש� כל החיי� שלנו צריכי� לעמול ולחתור לקראת הנקודה היהודית הפנימית שלנו

ככל שהולכי� ע� שפלות עמוקה ותחושה של חוסר : יש כא� נשיאת הפכי� מסויימת. החירות שלנו

  .' כ�  נהפכי� לכלי נושא ברכה וזוכי� יותר לגעת בטוב ה�שלימות

הן מוחשיות וניכרות בעולם . הקללות הן בנגלה.  אזכורן של הברכות מחדד את תחושת הנגלה והנסתראי •

הברכה שרויה במקום הסמוי מן . הטוב והברכה יתגלו למי שילך בדרך הראויה. הברכות הן בנסתר. הזה

 –מויים מן העין ה בכל האזורים הס"ובע, חידוד נוסף למגמה של גבולות ברורים וחדים הנראים לעין. העין

  .שם תחול הברכה

   קללות בדיוק12פשרן של 
על ,  הקללות כוונה ביחוד כנגד אחד השבטי�12מסביר שכל אחת מ"  השילוח� מי"הרבי מאישביצא בפרושו 

מקלל את מי שיחצה את הקוי� ' במילי� אחרות ה. מנת להג� על הנקודה הרגישה מאד שלו באותו נושא

. כיו� שפגיעה בה� תהיה כמו פגיעה בשורש החיי�, וע מאפשרות כזאת להתרחש האדומי� הללו על מנת למנ

והפני� מה הדבר הקריטי לגביו , בשורשו *כל שבט שמע כמוב� ביתר שאת את האזהרה שנוגעת בעיקר 

  :דוגמאות. שעליו להיזהר בו במיוחד

 . ועל כ� הלויי� נשמרו בעגל�"ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה" כנגד �לוי •

,  אבא ואמא � בשבט יהודה לא מתפעלי� מנפילות מוחי�–" ארור מקלה אביו ואמו" כנגד �יהודה •

 ".יאספני' אבי ואמי עזבוני וה"כמו שאמר דוד המל� , בחינת חכמה ובינה

 ? ? ?".     יש שכר" יששכר מלשו� –" ארור משיג גבול רעהו" כנגד �יששכר •

 �"ארור משגה עיור בדר�" כנגד – יוס� •

 �"ארור מטה משפט גר יתו� ואלמנה" כנגד � ימי�בנ •

 זהירות שלא יחקה הבכור את אבא שלו בהנהגות שאינ� �"ארור שוכב ע� אשת אביו" כנגד – ראוב� •

 .מתאימות לו



ומכא� יכול וצרי� להיות ,  גד נולד בדימוי עצמי פנימי של קט��"ארור שוכב ע� כל בהמה" כנגד �גד •

יזהר שלא להתחבר ע� אנשי� נמוכי� וקטני� ולהסתפק במועט א� עליו לה. מחובר ע� הרבי�

 .מבחינה רוחנית

אי� הוא , שלא יטעה לחשוב שבשל הברכה והשפע שניח� בו �"ארור שוכב ע� אחותו" כנגד �אשר •

 .שלו היא כמו אהבת אח ואחות' ועבודת ה, זקוק לעבודה על עצמו

לשכב ע� החותנת הכונה . למעלה מהאשה החותנת היא �"ארור שוכב ע� חותנתו" כנגד – זבולו� •

 .' יראת ה� במהירות ללא אשה' לעבוד את ה

 שלא ינצל את כוחו הגדול בתפילה על מנת להעניש חבר שלא �"ארור מכה רעהו בסתר" כנגד �ד� •

 .נהג כהוג�

 שלא ימהר האד� טובה לחבירו כי בזה יעשה �"ארור לוקח שחד להכות נפש ד� נקי" כנגד – נפתלי •

כי בזה יעשה לו , ולא יתפעל ממה שיוטב לחברו. ניח� במהירות רבה" אילה שלוחה"ונפתלי , הלו רע

  .ואפילו מטובת חבירו, שיתפעל מטובה, וזה נקרא לקח שוחד, רעה 

  

  תכלית המעמד כלו
', מעמד הברכה והקללה מבקש להעמיד את ע� ישראל במקו� חדש בעבודת ה, מכל הדברי� שנאמרו

ג� באזורי� הסמויי� מ� , מבקש עבודה פנימית' ה.  על בסיס שורשי� עמוקי�  ופנימיי�ולכרות עמו ברית

אלא ההשתלמות האינסופית בדר� , ומעורר בנו את הזיכרו� שמטרת העבודה אינה השלמות בעצמה , העי�

חר שלא ניפול לידי גאווה ותרדמת בחיפוש שלנו א', שלא נשכח אותו במסווה חיצוני של עבודת ה. 'אל ה

לא ' ה. ש� העבודה האמיתית, במקו� המועד לפורענות, שנזכור שמקו� המזבח הוא דוקא בעיבל, עקבותיו

זו ההזדמנות לגלות אותו ,  במקומות של הצל� "ציל� על יד ימינ�' ה"אלא , נמצא רק במקומות המוארי�

  .ולהתקרב אליו

מושג על אופי העבודה וההרגשה זהו מעמד מכונ� הבא להנחיל לדור הנכנס לאר	 טובה ורחבה את ה

 .במציאות חדשה זו

 


