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 הסדר בפרשת הברכות והקללות
 

 . מבוא1

כאוסף אקראי של פרשת הברכות והקללות בדברים כ"ח נראית בקריאה ראשונה 

 1.פסוקים מקבצים שונים, ללא קשר וללא סדר ביניהם

שבפרשה יש סדר יותר ממה שנראה בקריאה  במאמר זה אנסה להראות

עקרונית, שלפיה מבנה הפרשה והסדר ראשונה. ניסיון זה הוא חלק מגישה פרשנית 

הפנימי בין פסוקיה הם חלק בלתי נפרד מהמסר שלה, ולכן יש לנסות ולהבין אותם, 

 ולא להסתפק בהצגת הפרשה כאוסף של קבצים מפוזרים.

 2יד)-א ,פרשת הברכות (דברים כ"ח. 2

פרשת הברכות היא קצרה ומסודרת יחסית. נעמוד רק על מספר נקודות בפרשה זו, 

 שיהיו חשובות עבור דברינו בהמשך:

בתחום  ותברכ ה ובפסוק ח נזכרות-: בפסוקים גשתי ברכות בתחום הכלכלי •

הברכה היא ה -בפסוקים ג , ונראה לכאורה שיש כאן כפילות. עם זאת,הכלכלי

ברוך אתה " :רועי הצאןלכללית ומתייחסת גם לתושבי העיר וגם לחקלאים ו

פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך... ברוך טנאך  בעיר ברוך אתה בשדה... ברוך

יביך יתן ה' את אֹ " :מתואר מצב של מלחמהז,  , בפסוק". לאחר מכןומשארתך...

נזכרת שוב ברכה כלכלית, אך הפעם היא ובפסוק ח ". הקמים עליך נגפים לפניך...

יצו ה' אתך את הברכה "ולעיסוק בכספים:  מתייחסת רק למזון האגור באסמים

קשה מאוד וכמעט ". הסיבה לכך היא שבזמן מלחמה ...3סמיך ובכל משלח ידךבא

 
תשנ"ח, כח,  מגדים ',הברכה והקללה בספר דבריםבפתיחת מאמרו, ' רוזנברג 'יכך טען גם  .1

, ואחר כך הציע לזהות בפרשת הקללות כמה קבצים שונים המביעים מסרים 31-44עמ' 

מר אתייחס, בהערות השוליים, לטענות שונים, ופסוקיהם משולבים זה בזה. במהלך המא

 ספציפיות שמופיעות במאמרו הנ"ל של רוזנברג.

 הניתוח בסעיף זה נכתב בהשראת פירושו של ר' יצחק אברבנאל. .2

עיסוק  הוא ביטוי ייחודי לספר דברים, ונראה שמשמעותו העיקרית היא 'משלח יד'הביטוי  .3

עיסוק  משמעותו העיקרית בספר דברים היאש ',מעשה יד', בניגוד לביטוי הדומה בכספים

בחקלאות. ניתן אולי להסיק מסקנה זו מהשוואה בין הברכות המובטחות על קיום מצוות 

 :בספר דברים



 אראל סגל

34 

האגורה התבואה מאכילת ולכן מתפרנסים  בחקלאות, לעסוקבלתי ניתן 

הברכה הראשונה מתייחסת למצב של שלום, והברכה  .וממכירתה אסמיםב

 השנייה מתייחסת למצב של מלחמה.

בפסוק ד וגם בפסוק יא נזכרת : גם שתי ברכות בפרי הבטן, האדמה והבהמה •

הצלחה בפרי הבטן, פרי האדמה ופרי הבהמה, ושוב נראה שיש כאן כפילות. עם 

פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי  ברוךזאת, בפסוק ד הנשוא הוא מהשורש בר"ך: "

ה' לטובה בפרי  והותרך"; ובפסוק יא הנשוא הוא מהשורש ית"ר: "...בהמתך

ברכה מבטאת שלמות, ויתרון מבטא עודף ". ...בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך

 הצלחה מעל השלמות. -
: בכמה פסוקים בפרשה נזכרים היחסים שבין היחסים בין ישראל לבין הגויים •

 עם ישראל לבין הגויים. בכל פעם היחסים הם שונים:

 עליונות כללית. -" ונתנך ה' אלהיך עליון על כל גויי הארץ" פסוק א: °

ן ה' את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ית" פסוק ז: °

ניצחון צבאי. הגויים בורחים מפני ישראל  -" ובשבעה דרכים ינוסו לפניך

 בגלל כוחם של ישראל.

יראת כבוד.  -" וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממךפסוק י: " °

 .הגויים יראים מישראל בגלל קרבתם של ישראל לה'

ניצחון כלכלי. הגויים  -" והלוית גוים רבים ואתה לא תלוהפסוק יב: " °

 תלויים בכספם של ישראל.

 לכל הנקודות הללו אחזור בהמשך, כשאדון בקללות המקבילות לברכות אלו.

 סח)-. פרשת הקללות (דברים כ"ח, טו3

פרשת הקללות ארוכה יותר מפרשת הברכות באופן משמעותי. בסעיפים הבאים 

המחצית הראשונה של פרשת נסה להראות, שפרשת הקללות כוללת שתי מחציות: נ

פרשתנו, והמחצית השנייה של תחילת ) מנוגדת לברכות שבמה-פס' טוהקללות (

 
לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך בית היא: "יהברכה המובטחת על מתן הלוואות בלי ר •

 כא). ," (כ"גשתהעל הארץ אשר אתה בא שמה לר משלח ידךלמען יברכך ה' אלהיך בכל 

למען יברכך ה' אלהיך הברכה המובטחת על נתינת מעשר מתבואת השדה לעניים היא " •

", והברכה המובטחת על השארת עומר השכחה בשדה היא: אשר תעשה מעשה ידךבכל 

 יט). ," (כ"דמעשה ידיךלמען יברכך ה' אלהיך בכל "

נתון תתן לו ולא ירע " :הברכה המובטחת על הלוואה לעני לפני שנת השמיטה היא •

 י). ,(ט"ו "משלח ידךובכל  מעשךלבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל 

זוכים לברכה ב"משלח ידך", על מצוות של חקלאים הקשורות לכספים כלומר: על מצוות 

 זוכים לברכה בשניהם.הלוואה לעני לפני השמיטה זוכים לברכה ב"מעשה ידך", ועל מצוות 



 הסדר בפרשת הברכות והקללות

35 

 -נזכרות במקום אחר בספר דברים ) מנוגדת לברכות שסח-פס' מופרשת הקללות (

 4.ח')-בפרשת עקב (דברים ז'

 לה בפירוט:ננתח ניגודים אהבאים סעיפים ב

נראה את הניגודים בין המחצית הראשונה של פרשת הקללות לבין  4בסעיף  •

 הברכות שבפרשתנו;

 נדבר בקיצור על פרשת עקב; 5בסעיף  •

נראה את הניגודים בין המחצית השנייה של פרשת הקללות לבין  6בסעיף  •

 הברכות שבפרשת עקב;

שתי המחציות, ומה תפקידה של ננסה להסביר, מה ההבדל הכללי בין  7ובסעיף  •

כל אחת מהן, ונגיע למסקנה שבספר דברים יש כאן שני קבצים נפרדים של 

 ברכות וקללות.

 מה)-טו ,מחצית ראשונה (דברים כ"ח -פרשת הקללות . 4

המחצית בטבלה הבאה מפורטות ההקבלות הניגודיות בין הברכות בפרשתנו לבין 

  קללות.השל הקללות, לפי סדר הראשונה 

ראה רמב"ן,  -להן המנוגדות בעניין השינויים בסדר בין הברכות לבין הקללות 

 יקר ורש"ר הירש. כלי

 ;אחת מהברכותלא להקללות הכתובות בכתב נטוי הן קללות שאינן מנוגדות אף 

לה (הפסוקים כא, כב, כז, לה). הקפנו -בנפרד לאחר הדיון בפסוקים כה נדון בהן

 טים שאינם מהווים קללות, אלא תָנאים.בסוגריים מרובעים את המשפ

 לאחר הטבלה נתייחס לחלק מהניגודים בפירוט רב יותר.

 הקללה

 )מה-, טוח"(דברים כ

 הברכה 

 )יד-, אח"(דברים כ

 

 ֱא�ֶהי� ה' ְּבקֹול ִתְׁשַמע אֹל ִאם ְוָהָיה[

 ְוֻחֹּקָתיו ִמְצֹוָתיו ָּכל ֶאת תַֹלֲעׂשו רִֹלְׁשמ

 ...]ַהּיֹום �ְמַצּוְ  ָאֹנִכי ֲאֶׁשר

 ְּבקֹול ִּתְׁשַמע עַ ָֹׁשמו ִאם ְוָהָיה[ 1טו

 ֶאת תַֹלֲעׂשו רִֹלְׁשמ ֱא�ֶהי� ה'

 ְמַצְּו� ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ִמְצֹוָתיו ָּכל

 ֶעְליֹון ֱא�ֶהי� ה' ּוְנָתְנ� ...]ַהּיֹום

 .ָהָאֶרץ ּגֹוֵיי ָּכל ַעל

 א

 ב ָהֵאֶּלה ַהְּבָרכֹות ָּכל ָעֶלי� ּוָבאּו 2טו . ִָּׂשיגּוךְוהִ  ָהֵאֶּלה ַהְּקָללֹות ָּכל ָעֶלי� ּוָבאּו

 
קללות המנוגדות לברכות שבפרשתנו, ויש בה גם קללות זו רוזנברג כבר הבחין שיש בפרשה  .4

. (וחלק מההקבלות שנביא בהמשך לקוחות מתוך מאמרו) המנוגדות לברכות שבפרשת 'עקב'

כלל) לתוכן של הקללות אלא רק לצורה החיצונית שלהן, ולכן  אולם הוא לא התייחס (בדרך

אני סבור שיש להתייחס מפוזרות בפרשה בלי סדר. המקורות משני  הגיע למסקנה שהקללות

, וכשמעיינים בפרשה בגישה זו מגלים שאפשר לחלקה לשתי לתוכן של הקללותבעיקר 

 מחציות רציפות.
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 ה' ְּבקֹול ִתְׁשַמע ִּכי[  ְָוִהִּׂשיגֻך

 .]ֱא�ֶהי�
. ַּבָּׂשֶדה ַאָּתה ְוָארּור ָּבִעיר ַאָּתה ָארּור

 ִבְטְנ� ְּפִרי ָארּור. ּוִמְׁשַאְרֶּת� ַטְנֲא� ָארּור

 ְוַעְׁשְּתֹרת ֲאָלֶפי� ְׁשַגר ַאְדָמֶת� ּוְפִרי

 ַאָּתה ְוָארּור ְּבֹבֶא� ַאָּתה ָארּור. ֹצאֶנ�

 .ְּבֵצאֶת�

 ַאָּתה ּוָברּו� ָּבִעיר ַאָּתה  ְָּברּוך יט-טז

 ּוְפִרי ִבְטְנ� ְּפִרי ָּברּו�. ַּבָּׂשֶדה

 ְׁשַגר ְבֶהְמֶּת� ּוְפִרי ַאְדָמְת�

 ָּברּו�. ֹצאֶנ� ְוַעְׁשְּתרֹות ֲאָלֶפי�

 ַאָּתה ָּברּו�. ּוִמְׁשַאְרֶּת� ַטְנֲא�

 .ְּבֵצאֶת� ַאָּתה ּוָברּו� ְּבֹבֶא�

 ו-ג

 ַהְּמהּוָמה ֶאת ַהְּמֵאָרה ֶאת ְּב� ה' ְיַׁשַּלח

 ֲאֶׁשר ָיְד� ִמְׁשַלח ְּבָכל ַהִּמְגֶעֶרת ְוֶאת

 ַמֵהר ֲאָבְד� ְוַעד ִהָּׁשֶמְד� ַעד ַּתֲעֶׂשה

 ].ֲעַזְבָּתִני ֶׁשראֲ  ַמֲעָלֶלי� ֹרעַ  ִמְּפֵני[

 ֹאְת� ַּכ�תוֹ  ַעד ַהָּדֶבר ֶאת ְּב� ה' ַיְדֵּבק

 ָׁשָּמה ָבא ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ֵמַעל

 ּוַבַּקַּדַחת ַּבַּׁשֶחֶפת ה' ַיְּכָכה. ְלִרְׁשָּתּה

 ּוַבִּׁשָּדפֹון ּוַבֶחֶרב ּוַבַחְרֻחר ּוַבַּדֶּלֶקת

 .ָאְבֶד� ַעד ּוְרָדפּו� ּוַבֵּיָרקֹון

 ַהְּבָרָכה ֶאת ִאְּת� ה' ְיַצו כב-כ

  ָָיֶדך ִמְׁשַלח לֹּוְבכ ַּבֲאָסֶמי�

 ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ּוֵבַרְכ�

 .ָל� ֹנֵתן

 ח

 ְנֹחֶׁשת  ָאְׁשךֹר ַעל ֲאֶׁשר  ָָׁשֶמיך ְוָהיּו

 ֶאת ה' ִיֵּתן. ַּבְרֶזל ַּתְחֶּתי� ֲאֶׁשר ְוָהָאֶרץ

 ֵיֵרד ַהָּׁשַמִים ִמן ָפרְועָ  ָאָבק  ַָאְרְצך ְמַטר

 .ִהָּׁשְמָד� ַעד ָעֶלי�

 ַהּטֹוב אֹוָצרוֹ  ֶאת ְל� ה' ִיְפַּתח כד-כג

  ַָאְרְצך ְמַטר ָלֵתת ַהָּׁשַמִים ֶאת

 ַמֲעֵׂשה ָּכל ֵאת ּוְלָבֵר� ְּבִעּתוֹ 

 ָיֶד�

 1יב

 ֶאָחד ְּבֶדֶר�  ְָיֶביךֹא ִלְפֵני ִנָּגף ה' ִיֶּתְנ�

 ְלָפָניו ָּתנּוס ְדָרִכים ִׁשְבָעהּובְ  ֵאָליו ֵּתֵצא

. ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות ְלֹכל ְלַזֲעָוה ְוָהִייתָ 

 ַהָּׁשַמִים עֹוף ְלָכל ְלַמֲאָכל ִנְבָלְת� ְוָהְיָתה

ה'  ַיְּכָכה. ַמֲחִריד ְוֵאין ָהָאֶרץ ּוְלֶבֱהַמת

 ּוַבְּטֹחִרים[ ובעפלים ִמְצַרִים ִּבְׁשִחין

 תּוַכל �א ֶׁשראֲ  ּוֶבָחֶרס ּוַבָּגָרבקרי] 

 ּוְבִעָּורֹון ְּבִׁשָּגעֹון ה' ַיְּכָכה. ְלֵהָרֵפא

 ִמַּמְרֵאה ְמֻׁשָּגע ְוָהִייתָ . ...ֵלָבב ּוְבִתְמהֹון

 ָרע ִּבְׁשִחין ה' ַיְּכָכה. ִּתְרֶאה ֲאֶׁשר ֵעיֶני�

 �א ֲאֶׁשר ַהֹּׁשַקִים ְוַעל ַהִּבְרַּכִים ַעל

 . ָָקְדֳקֶדך ַעדוְ  ַרְגְל� ִמַּכף ְלֵהָרֵפא תּוַכל

 ָעֶלי� ַהָּקִמים  ְָיֶביךֹא ֶאת ה' ִיֵּתן לה-כה

 ֵיְצאּו ֶאָחד  ְְּבֶדֶרך ְלָפֶני� ִנָּגִפים

 ָינּוסּו ְדָרִכים ּוְבִׁשְבָעה ֵאֶלי�

 .ְלָפֶני�

 ז

 ִקיםּתָ  ֲאֶׁשר �ַמְלּכְ  ְוֶאת �ֹאְת  ה' יֹוֵל�

 ַאָּתה ָיַדְעּתָ  �א ֲאֶׁשר ּגֹוי ֶאל ָעֶלי�

 ֵעץ ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ָּׁשם ְוָעַבְדּתָ  ַוֲאֹבֶתי�

 .ָוָאֶבן

 ַּכֲאֶׁשר ָקדֹוׁש ְלַעם לוֹ  ה' ְיִקיְמ� לו

 ִמְצֹות ֶאת ִתְׁשֹמר ִּכי[ ָל� ִנְׁשַּבע

 .]ִּבְדָרָכיו ְוָהַלְכּתָ  ֱא�ֶהי�ה' 

 ט

 י ה' ֵׁשם ִּכי ָהָאֶרץ ַעֵּמי ָּכל ְוָראּו לז לְֹּבכ ְוִלְׁשִניָנה ְלָמָׁשל ְלַׁשָּמה ְוָהִייתָ 
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 .ִמֶּמּךָ  ְוָיְראּו ָעֶלי� ִנְקָרא .ָׁשָּמה ה' ְיַנֶהְג� ֲאֶׁשר ָהַעִּמים

 ִּכי ֶּתֱאֹסף ּוְמַעט ַהָּׂשֶדה ּתֹוִציא ַרב ֶזַרע

 ְוָעָבְדּתָ  ִּתַּטע ְּכָרִמים. ָהַאְרֶּבה ַיְחְסֶלּנּו

 אְכֶלּנּותֹ  ִּכי ֶתֱאֹגר ְו�א ִתְׁשֶּתה �א ְוַיִין

 ְּגבּוֶל� ְּבָכל ְל� ִיְהיּו ֵזיִתים. ַהֹּתָלַעת

 ָּבִנים. ֵזיֶת� ִיַּׁשל ִּכי ָתסּו� �א ְוֶׁשֶמן

 ֵיְלכּו ִּכי ָל� ִיְהיּו ְו�א ִלידֹּתו ֹתּוָבנו

 ְיָיֵרׁש ַאְדָמֶת� ּוְפִרי ֵעְצ� ָּכל. ַּבֶּׁשִבי

 .ַהְּצָלַצל

  ִָבְטְנך ִּבְפִרי ְלטֹוָבה ה'  ִָתְרךְֹוהו מב-לח

  ַָאְדָמֶתך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּת� ּוִבְפִרי

 ה' ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל

 .ָל� ָלֶתת ַלֲאֹבֶתי�

 יא

 ַמְעָלה ָעֶלי� ַיֲעֶלה ְּבִקְרְּב� ֲאֶׁשר ַהֵּגר

 ַיְלְו� הּוא. ָּמָּטה ַמָּטה ֵתֵרד ְוַאָּתה ָּמְעָלה

 אׁשְֹלר ִיְהֶיה הּוא ַתְלֶוּנּו �א ְוַאָּתה

 .ְלָזָנב ִּתְהֶיה ְוַאָּתה

 ּוְרָדפּו� ָהֵאֶּלה ַהְּקָללֹות ָּכל ָעֶלי� ּוָבאּו

 ָׁשַמְעּתָ  �א ִּכי[ ִהָּׁשְמָד� ַעד ְוִהִּׂשיגּו�

 ְוֻחֹּקָתיו ִמְצֹוָתיו ִלְׁשֹמר ֱא�ֶהי� ה' ְּבקֹול

 ].ִצָּו� ֲאֶׁשר

 �א ְוַאָּתה םַרִּבי ּגֹוִים ְוִהְלִויתָ ... מה-מג

 ְו�א אׁשְֹלר ה' ּוְנָתְנ�. ִתְלֶוה

 ְו�א ְלַמְעָלה ַרק ְוָהִייתָ  ְלָזָנב

 ְלָמָּטה ִתְהֶיה

 ֱא�ֶהי� ה' ִמְצֹות ֶאל ִתְׁשַמע ִּכי[

 ִלְׁשֹמר ַהּיֹום ְמַצְּו� ָאֹנִכי ֲאֶׁשר

 ...].ְוַלֲעׂשֹות

 יג-2יב

של פרשת לפתיחה מקביל והוא הראשונה של הקללות, פותח את המחצית  פסוק טו

הפתיחה לפרשת הברכות ארוכה ו'עשירה' יותר מאשר הפתיחה ). ב-פס' אהברכות (

לפרשת הקללות. לעומת זאת, הסיום של המחצית הראשונה של פרשת הקללות 

יג); אך -2מה) ארוך ועשיר יותר מאשר הסיום לפרשת הברכות (פס' יב-(פס' מג

 לה הכללית בין הפרשות.הבדלים אלו אינם פוגעים בהקב

מה) נזכר הביטוי "מצותיו וחקתיו", במקום הביטוי -בפסוק טו (וכן בפסוקים מג

 פירוש רש"ר הירש.ב "מצותיו" הנזכר בחלקים המקבילים בברכות. לעניין זה ראה

בכך שהמילה "ארור"  - ו בברכות-יט בקללות מנוגדים לפסוקים ג-פסוקים טז

סדר בקללות שונה מעט מהסדר בברכות; המפרשים המחליפה את המילה "ברוך". 

 (הנזכרים למעלה) מתייחסים להבדל זה בדרכים שונות.

, אולם ברכה) מנוגד למושג שמקורו בשורש אר"ר( מארההמושג  :כב-כ יםקובפס

, שאין להם ניגוד בברכות. כדי מגערתומהומה בנוסף אליו נזכרו עוד שני מושגים: 

יצו ה' אתך את הברכה "): 2(סעיף ש שהזכרנו למעלה להבין זאת נחזור על הפירו

" אופיינית למצב של מלחמה, שבו אין חקלאות ולכן הברכה באסמיך ובכל משלח ידך

מהומה אוכלים את האוכל שבאסמים. לפי זה ניתן להבין את התוספת, שכן גם 
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(ראה  גערהבא מהשורש גע"ר, כמו  מגערתהמושג  5.אופיינית למצב של מלחמה

 6.ר הירש), וגם הוא אופייני למצב של מלחמה או עימותרש"

כב (הכתובות בכתב נטוי), שאין להן ברכות מקבילות, -לקללות בפסוקים כא

 נתייחס בהמשך.

השמים  -וייתן מטר על הארץ : במקום שה' יפתח את השמים כד-בפסוקים כג

 7, וכך גם הארץ.כאילו הם עשויים ממתכת אטומיםיהיו 

הם  -במקום שבני ישראל ירדפו את אויביהם בשבעה דרכים : הל-בפסוקים כה

 8ינוסו לפני אויביהם בשבעה דרכים.

. הקטע הוא קטע אחד המסודר במבנה לד-נעיין כעת בקטע שבפסוקים כח

 כיאסטי, כפי שניתן לראות מהביטויים החוזרים בתחילתו ובסופו:

 ִעֵּורהַ  ְיַמֵּׁשׁש ַּכֲאֶׁשר ַּבָּצֳהַרִים ְמַמֵּׁשׁש ְוָהִייתָ . ֵלָבב ןּוְבִתְמהוֹ  ןִֹעָּורוּובְ  ןִֹׁשָּגעוּבְ  ה' ַיְּכָכה

 ִאָּׁשה. מֹוִׁשיעַ  ְוֵאין ַהָּיִמים ָּכל ְוָגזּול ָעׁשּוק ַא� ְוָהִייתָ  ְּדָרֶכי� ֶאת ַתְצִליחַ  ְו�א ָּבֲאֵפָלה

 ְו�א ִּתַּטע ֶּכֶרם ּבוֹ  ֵתֵׁשב ְו�א ִּתְבֶנה ַּבִיתקרי]  ִיְׁשָּכֶבָּנה[ ישגלנה ַאֵחר ְוִאיׁש ְתָאֵרׂש

 ֹצאְנ� ָל� ָיׁשּוב ְו�א ִמְּלָפֶני� ָּגזּול ֲחֹמְר� ִמֶּמּנּו ֹתאַכל ְו�א ְלֵעיֶני� ָטבּוחַ  ׁשֹוְר�. ְתַחְּלֶלּנּו

 ְוָכלֹות תֹאוֹר י�ֵעינֶ וְ  ַאֵחר ְלַעם ְנֻתִנים ּוְבֹנֶתי� ָּבֶני�. מֹוִׁשיעַ  ְל� ְוֵאין ְלֹאְיֶבי� ְנֻתנֹות

 ְוָהִייתָ  ָיָדְעּתָ  �א ֲאֶׁשר ַעם ֹיאַכל ְיִגיֲע� ְוָכל ַאְדָמְת� ְּפִרי. ָיֶד� ְלֵאל ְוֵאין ַהּיֹום ָּכל ֲאֵליֶהם

 . ִּתְרֶאה ֲאֶׁשר ֵעיֶני� ִמַּמְרֵאה ְמֻׁשָּגע ְוָהִייתָ . ַהָּיִמים ָּכל ְוָרצּוץ ָעׁשּוק ַרק

נושא הראייה והעיוורון. בנוסף לכך, בתחילת הקטע  פעמיםחמש בקטע זה חוזר 

כמו כן, בקטע זה חוזרים ארבע פעמים ביטויים ובסופו חוזר נושא השיגעון. 

" פעמיים, ואין מושיעראה רש"ר הירש; " -" תמהון לבבשמראים על חוסר אונים ("

ניתן להסיק שהקטע כולו עוסק בנושא "). משלושה נושאים אלה ואין לאל ידך"

אונים.  הגיוניים שיגרמו לבני ישראל להשתגע ולהרגיש חסרי בלתיסוים: מראות מ

והיית מֻׁשגע ממראה ", "עיניך ֹראותהעיוורון הנזכר כאן אינו עיוורון פיזי (שהרי "

הוא  -"), אלא עיוורון נפשי: כשאדם נמצא במצב המדומה להיות בלתי אפשרי עיניך

 
ויזעק שאול וכל העם אשר אתו ויבאו עד המלחמה והנה היתה חרב ראה שמ"א י"ד, כ: " .5

 .ז ,יחזקאל ז' ;ה ,ישעיהו כ"ב ;כג ,וד דברים ז'ע "; ראהאיש ברעהו מהומה גדולה מאד

 נותרתם אם עד סותנֻ חמשה גערת מפני אחד גערת מפני אחד אלף: "יז ,ראה ישעיהו ל' .6

נחום  ;טז ,שמ"ב כ"ב ;טו ,ס"ו ;יג ,ראה עוד: ישעיהו י"ז ".הגבעה על וכנס ההר ראש על רןכתֹ 

 כא. ,קי"ט ;יז ,פ' ;ז ,ע"ו ;לא ,ס"ח ;ו ,לים ט'יתה ;ד ,א'

ברשימת  ")אשר על ראשך נחשת... שמיךוהיו כג ("את פסוק מה  משוםכתב רוזנברג  .7

(פס' יב) , אולם לפי התוכן ברור שהפסוק הזה מנוגד לברכה הפסוקים הבלתי משויכים

 ."השמיםיפתח ה' לך את אוצרו הטוב את "
ל רוזנברג ברשימת הפסוקים כל") והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השמים...כו ("גם את פסוק  .8

כי לא מצא בברכות שום פסוק שנראה דומה לו מבחינה חיצונית. מבחינת הבלתי משויכים, 

של פסוק כה,  למעשה המשכוהתוכן אין צורך למצוא לפסוק הזה הקבלה מיוחדת, כי הוא 

 .שמתאר תבוסה במלחמה
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יוור שאינו יכול למצוא את דרכו. שבעת אינו יודע איך להתנהג, ובכך משול לע

ם המתוארים באמצע הקטע מתאימים להגדרה זו: הם מתארים מצבים שונים המקרי

עושקים, גוזלים ורוצצים את בני ישראל, לוקחים מהם את פרי עמלם ואת שבהם 

 רכושם בניגוד לכל דימוי אפשרי והם חסרי אונים ואינם מוצאים שום דרך להיוושע. 

מתוארים באמצע הקטע יש דבר נוסף משותף: כולם אופייניים למצב למקרים ה

של מלחמה. שלושת המקרים הראשונים (אבדן הארוסה, אבדן הבית ואבדן הכרם) 

נזכרים כמעט באותן מילים בפרשת היציאה למלחמה (דברים כ'), כתוצאה אפשרית 

ניתן  9של המלחמה. המקרים הבאים אופייניים למצב של מלחמה, בעיקר קרה.

להסיק שכל הקטע מתאר מצב של מלחמה, והוא בעצם המשך ופירוט של הקללה 

נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים ’ יתנך ה"הכתובה בפסוק כה: 

 10."תנוס לפניו

 ואין הן, לה בקללות מתוארות מחלות-כב וכה-בפסוקים כאכפי שצוין למעלה, 

ות אין הקבלה בברכות היא הגיונית, כי אין ברכה. העובדה שלמחל לשוםמקבילות 

יבואו על בני ישראל אם יקיימו  לאטעם לפרט בברכות את כל סוגי המחלות ש

, קדחת, שחפתמצוות. גם בפרשת בחוקותי (ויקרא כ"ו) בקטע השלילי נזכרו מחלות (

על כן, אין להתפלא על כך אך בקטע החיובי לא נזכרו שום מחלות. ), ירקוןי, דפוןיש

שבפרשת הקללות מופיעות קללות שאינן מקבילות לשום ברכה. אולם עדיין יש 

 להסביר את מיקומן של קללות אלו בפרשה.

כפי שהוסבר למעלה, שני הקטעים שבהם משולבות הקללות שעוסקות במחלות 

לה) מתארים מצב של מלחמה, והם עומדים בניגוד לשתי -כב ופסוקים כה-(פסוקים כ

תיאורי המחלות (שאינם מקבילים למצב של מלחמה. ייתכן שגם ברכות המתייחסות 

. זאת ניתן לראות מלחמה בין ה' לבין בני ישראל -מתארים מלחמה  ברכה) לשום

 
" לאיביך ואין לך מושיעשורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו... צאנך נתונות הקללות " .9

חֹמרך מתקיימות בימינו כפשוטן, כפי שמעידים חקלאים הגרים באזורי הספר. גם הקללה "

 " מתקיימת בימינו בכלי רכב.גזול מלפניך ולא ישוב לך
 יש כמה פרטים נוספים קטנים העשויים לחזק את הטענה: .10

 ק כה.", שנזכר גם בקללה בפסואיביךלד נזכר הביטוי "-בקטע כח א.

. שלוש מכות אלו נזכרו בהקשר של מלחמה תימהוןו שיגעון, עיוורוןלד נזכרו -בקטע כח ב.

 ,ראה זכריה י"ב. מלחמה שתהיה על ירושלים באחרית הימיםבקשר ל -גם במקום נוסף 

(ועל בית יהודה אפקח את ביום ההוא נֻאם ה' אכה כל סוס בתמהון וֹרכבו בשגעון "ד: 

 ."בעורוןם אכה י) וכל סוס העמיעינַ 

בקטע הנ"ל מתוארים שבעה מקרים שבהם אויבי ישראל עושקים את ישראל; ייתכן  ג.

ששבעת המקרים האלה הם הם שבעת הדרכים שבהם ינוסו בני ישראל לפני אויביהם 

 (הכוונה ל'דרך' במשמעות של 'אופן' ולא במשמעות של 'שביל').

 ראה עוד בפירוש ר"י אברבנאל. ד.
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: בכולן נזכר פועל שאופייני למלחמה. ברובן נזכר מתוארות המחלותמהסגנון שבו 

 12."ידבק ה' בךובאחת מהן נזכר " 11,"יככה ה'"

רק הגויים נלחמים בעם ישראל, כי אם גם ה' מצטרף אל ובכן, בקטע זה, לא 

 הגויים ונלחם בישראל על ידי מחלות שונות.

הוא בתוכן ולא במילים: לבין הברכה (שבפסוק ט) קללה ההניגוד בין  בפסוק לו

הם יהיו ככל הגויים ויעבדו עץ ואבן.  -ישראל יהיו עם קדוש לה'  במקום שבני

העיקר, אין הכרח למצוא קשר מילולי בין הקטעים. מכיוון שהניגוד התוכני הוא 

בברכות  13:ך"בשורש הלניתן לראותו  -אולם אם בכל זאת רוצים למצוא קשר כזה 

 ישראל הולכים בדרכיו של ה', ובקללות הם הולכים לבין הגויים עובדי בני

 14.האלילים

הדגש בקללה זו על גלותו של "מלכך אשר תקים עליך" מראה שהיא אינה 

פי ההקבלה לברכה ניתן לראות שהעיקר  על 15ארת בהכרח את הגלות הסופית:מת

בקללה זו אינו חורבן המדינה והיציאה הסופית לגלות, אלא ההשפלה הלאומית 

שבהליכה לבין הגויים. השפלה כזאת יכולה לבוא על עם ישראל גם כאשר המדינה 

מנהיגי הגויים ולקבל כאשר מלך ישראל נאלץ להתייצב לפני  -עדיין קיימת, למשל 

או כאשר מנהיגי הגויים מגלים את מלך ישראל וממנים מלך אחר  16את פולחניהם

יז; וכפי  ,כ"ד -לא  ,כ"ג מל"בראה  -במקומו (כפי שקרה פעמיים ביהודה לפני החורבן 

 שקרה גם בסוף תקופת החשמונאים).

מים יראים בני ישראל נכבדים וכל הע -מתואר רעיון דומה: בברכה  בפסוק לז

 17.הם נבזים וכל העמים לועגים להם -; ובקללה יראת כבוד מפניהם

 
וירדפו את " - ורי המלחמות בתנ"ך נזכר שצד אחד הכה את הצד השני, למשלברוב תיא .11

 שמ"א ז', יא, ועוד הרבה. -" פלשתים ויכום עד מתחת לבית כר

למשל:  ,הפועל 'הדביק' אופייני למלחמה, שבה צד אחד רודף אחרי הצד השני ומדביק אותו .12

 שופטים כ', מב. -" ...ויפנו לפני איש ישראל אל דרך המדבר, והמלחמה הדביקתהו"

 .כפי שציין כבר רוזנברג .13
חלק מהתנאי אלא  ןשנזכר בברכות אינ" והלכת בדרכיו" יליםניתן אולי להסיק מכאן, שהמ .14

. ברכה זו מזכירה אם תשמור את מצות ה' אלהיך אז תזכה ללכת בדרכיו -חלק מהתוצאה 

ה' צבאות אם בדרכי תלך ואם את ההבטחה הטובה שניתנה ליהושע הכוהן הגדול: "כה אמר 

בין  מהלכיםונתתי לך  -את משמרתי תשֹמר, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשֹמר את חצרי 

 הֹעמדים האלה" (זכריה ג', ז).

שהקללה הזאת מתארת את הגלות הסופית, ולכן היא ראויה להיכתב בסוף  ,רוזנברג טען .15

 .פרשת הקללות
 .שניהבית הי; וכפי שעשו הורדוס ובניו בימי  ,ט"ז מל"ב ראה -כפי שעשה אחז מלך יהודה  .16

שהכוונה  אפשר -" אינה מתייחסת בהכרח לכל העם ואת מלכך תךֹאיולך ה' " האמירה

 לשרים ולנכבדי העם (כפי שקרה בגלות יהויכין).

רוזנברג שם לב לניגוד זה ולניגוד בפסוק לו, אך טען שהקללה בשתי פסקות אלו היא רק  .17

סח), ולכן -ציה מקוצרת" לקללה המופיעה במחצית השנייה של הקללות (פסוקים סד"וריא
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 בני -הניגוד הוא בתוכן ולא בצורה החיצונית: בברכה  מב-גם בפסוקים לח

, כפי ), פס' יא"ה' לטובה בפרי בטנך... רךוהותִ (" מהרגיל יותרישראל מקבלים עודף, 

פי הטבע  פחות מהרגיל על, מעטישראל מקבלים  בני -; ובקללה שהוסבר למעלה

 18.")ף...תאסֹ  ומעטזרע רב תוציא השדה ("

סוגרים את המחצית הראשונה של הקללות, והם מקבילים  מה-פסוקים מג

 לפסוקים הסוגרים את פרשת הברכות.

) שמנו לב לכך שפסוקים שונים בפרשה מתארים 2בדיון בפרשת הברכות (סעיף 

יים. גם בפרשת הקללות ניתן למצוא את יחסים שונים בין עם ישראל לבין הגו

 ניגודם של אותם יחסים, באותו סדר שבו הם מופיעים בברכות:

נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים ’ יתנך ה" לה:-פסוקים כה •

 תבוסה צבאית שאף הקב"ה שותף לה, כפי שהוסבר לעיל. -" ...תנוס לפניו

והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים ת מלכך... "יולך ה' ֹאתך וא לז:-פסוק לו •

 בוז והשפלה. -" שמה’ אשר ינהגך ה

גר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה זרע רב תוציא השדה... ה" מה:-פסוקים לח •

מעלה ואתה תרד מטה מטה. הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה 

 תבוסה כלכלית. -" תהיה לזנב

 -קללה מנוגדת היא הברכה שמופיעה בכותרת הפרשה הברכה היחידה שאין לה 

 " (פס' א).ונתנך ה' אלהיך עליון על כל גויי הארץהברכה שמציינת עליונות כללית: "

 גבולות, מבנה ותוכן -. פרשת עקב 5

כזכור, טענתי שהקללות במחצית השנייה של פרשת כי תבוא משלימות את הברכות 

הבדלים, עליי להגדיר את גבולותיה של בפרשת עקב. לפני שאסביר את פרטי ה

 פרשת עקב:

 הפרשה מתחילה בדברים ז', יב, במשפט תנאי שמתאים לפרשה של ברכות: •

 
שייך גם את הקללה מסוף הפרשה לקובץ הקללות המנוגד לברכות שבפרשתנו. נתייחס 

 לטענה זו כשנדון במחצית השנייה של הקללות.

הרך בך האיש רוזנברג טען, שהקללה המנוגדת לברכה בפסקה זו היא הקללה בפסוק נד: " .18

") יותיר", "והותרך". אמנם, שתי המילים ("והעֹנג מאד תרע עינו... וביתר בניו אשר יותיר...

הן נטיות של אותו פועל (ית"ר), אך לפועל "הותיר" יש משמעויות שונות בשני הפסוקים: 

 ִמְּבַׂשר בניו") משמעותו ייתן יתרון או ייתן יותר, ובקללות ("והותרך ה' לטובהבברכות ("

") משמעותו היא השאיר ולא הרג. בחיפוש קשר בין פסוקים יש להתייחס אשר יותיר

למשמעות של המילים ולא רק לצורתן החיצונית. בהמשך, כשנדון במחצית השנייה של 

הקללות, נראה שהקללה בפסוק נד מתאימה היטב להקשר שבו היא כתובה, ואין טעם 

 להוציאה מהקשרה על סמך מילה אחת.
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את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם ֹאתם ושמר ה' עקב תשמעון "והיה 

 אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאֹבתך".

י משלים, שמתאים לפרשה של כ, במשפט תנא-הפרשה מסתיימת בדברים ח', יט •

קללות: "והיה אם שכח תשכח את ה' אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים 

ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון. כגוים אשר ה' 

 בקול ה' אלהיכם". עקב לא תשמעוןמאביד מפניכם כן תאבדון 

מגדירים כברכות,  בין פסוקים אלה, יש שתי פרשיות, שבקריאה ראשונה לא היינו

אלא כדברי מוסר ואזהרות. אולם, ההקבלה הברורה בין פסוק הפתיחה לבין פסוק 

הסיום מלמדת אותנו, שגם שתי פרשיות אלו הן בעיקרן ברכות, שבתוכן שולבו דברי 

מוסר מסיבות חינוכיות שלא כאן המקום לדון בהן. לפי זה, יש בפרשת עקב שלושה 

 קטעים עיקריים של ברכות:

טז: שחזור החסדים שעשה ה' לאבות, ריבוי ובריאות: "ואהבך וברכך -ז', יב •

 והרבך... והסיר ה' ממך כל ֹחלי וכל מדוי מצרים...".

כו: שחזור המופתים שעשה ה' נגד מצרים, כיבוש הארץ והורשת הגויים: -ז', יז •

יה "המֹסת הגדלת אשר ראו עיניך והֹאתת והֹמפתים והיד החזקה והזֹרע הנטו

 אשר הוִצאך ה' אלהיך כן יעשה ה' אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם".

יח: טוב הארץ: "כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עיֹנת -ח', א •

ותהֹמת ֹיצאים בבקעה ובהר. ארץ חטה ושֹערה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן 

 ודבש".

כ) נראים כפתיחה לפרשה של קללות, -יטשני הפסוקים האחרונים של הפרשה (ח', 

אולם הקללות לא מפורטות שם. כפי שננסה להסביר בסעיף הבא, הקללות 

 המקבילות לברכות של פרשת עקב נמצאות במחצית השנייה של פרשת כי תבוא.

 סט)-מו ,מחצית שנייה (דברים כ"ח -פרשת הקללות . 6

ביניהן לבין הברכות  ניגודיםהה של הקללות, ונפרט את יכעת נעבור למחצית השני

 בפרשת עקב, לפי סדר הקללות.

 הקללה

 )סט-, מוח"(דברים כ

 הברכה 

 )ח'-ז'(דברים 

 

 ַעד ּוְבַזְרֲע� ֵפתֹּוְלמו תְֹלאו ְב� ְוָהיּו

 .עֹוָלם

 ֵעיֶני� ָראּו ֲאֶׁשר ַהְּגֹד�ת ַהַּמֹּסת מו

 ְוַהָּיד ְפִתיםְֹוַהּמ תֹֹתְוָהא

 ֲאֶׁשר ַהְּנטּוָיה עַ ְוַהְּזרֹ  ַהֲחָזָקה

 ה' ַיֲעֶׂשה ֵּכן ֱא�ֶהי� ה' הֹוִצֲא�

 ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ְלָכל ֱא�ֶהי�

 .ִמְּפֵניֶהם ָיֵרא

 ז', יט



 הסדר בפרשת הברכות והקללות

43 

 ֱא�ֶהי� ה' ֶאת ָעַבְדּתָ  �א ֲאֶׁשר ַּתַחת[

 ְוָעַבְדּתָ .] ֹּכל ֵמֹרב ֵלָבב ּוְבטּוב ְּבִׂשְמָחה

 ְּבָרָעב ָּב� ה' ֶחּנּוְיַׁשּלְ  ֲאֶׁשר ֹאְיֶבי� ֶאת

 ֹעל ְוָנַתן לֹּכ ֶסרֹּוְבח ּוְבֵעיֹרם ּוְבָצָמא

 .ֹאָת� ִהְׁשִמידוֹ  ַעד ַצָּואֶר� ַעל ַּבְרֶזל

 ֹּתאַכל ְבִמְסֵּכנֻת �א ֲאֶׁשר ֶאֶרץ מח-מז

 ָּבּה לֹּכ ֶתְחַסר �א ֶלֶחם ָּבּה

 ַבְרֶזל ֲאָבֶניהָ  ֲאֶׁשר ֶאֶרץ

 .ֹחֶׁשתנְ  ַּתְחֹצב ּוֵמֲהָרֶריהָ 

 ח', ט

 ָהָאֶרץ ִמְקֵצה ֵמָרחֹוק ּגֹוי ָעֶלי� ה' ִיָּׂשא

 ִתְׁשַמע �א ֲאֶׁשר ּגֹוי ַהָּנֶׁשר ִיְדֶאה ַּכֲאֶׁשר

 ָפִנים ִיָּׂשא �א ֲאֶׁשר ָּפִנים ַעז ּגֹוי. ְלֹׁשנוֹ 

  ְָבֶהְמְּתך ְּפִרי ְוָאַכל. ָיֹחן �א ְוַנַער ְלָזֵקן

 ֹאל ֲאֶׁשר  ְְמָדךִהּׁשָ  ַעד  ַָאְדָמְתך ּוְפִרי

 ְׁשַגר ְוִיְצָהר ׁשִֹּתירו ָּדָגן  ְָלך ַיְׁשִאיר

 ַהֲאִבידוֹ  ַעד  ָאֶנךֹצ ֹתְוַעְׁשְּתר  ֲָאָלֶפיך

 ֶרֶדת ַעד ְׁשָעֶרי� ְּבָכל ְל� ְוֵהַצר. ֹאָת�

 ַאָּתה ֲאֶׁשר ְוַהְּבֻצרֹות ַהְּגֹבהֹות ֹחֹמֶתי�

 ְּבָכל ְל� ְוֵהַצר ַאְרֶצ� ְּבָכל ָּבֵהן ֹּבֵטחַ 

 ֱא�ֶהי�ה'  ָנַתן ֲאֶׁשר ַאְרְצ� ְּבָכל ְׁשָעֶרי�

  ֶָתיךֹּוְבנ  ָָּבֶניך ְּבַׂשר  ִָבְטְנך ְפִרי ְוָאַכְלּתָ . ָל�

 ּוְבָמצֹוק ְּבָמצֹור ֶהי�ֱֹאל ה'  ְָלך ָנַתן ֲאֶׁשר

 ְּב� ָהַר� ָהִאיׁש. ֹאְיֶב� ְל� ָיִציק ֲאֶׁשר

 ּוְבֵאֶׁשת ָאִחיובְ  ֵעינוֹ  ֵּתַרע ְמֹאד ְוֶהָעֹנג

 ִמֵּתת. יֹוִתיר ֲאֶׁשר ָּבָניו ּוְבֶיֶתר ֵחיקוֹ 

 ֹיאֵכל ֲאֶׁשר ָּבָניו ִמְּבַׂשר ֵמֶהם ְלַאַחד

 ְּבָמצֹור ֹּכל לוֹ  ִהְׁשִאיר ִמְּבִלי

 ְּבָכל ֹאִיְב� ְל� ָיִציק ֲאֶׁשר ּוְבָמצֹוק

 �א ֲאֶׁשר ְוָהֲענָֻּגה ְב� ָהַרָּכה. ְׁשָעֶרי�

 ֵמִהְתַעֵּנג ָהָאֶרץ ַעל ַהֵּצג ַרְגָלּה ַכף ִנְּסָתה

 ּוִבְבָנּה ֵחיָקּה ְּבִאיׁש ֵעיָנּה ֵּתַרע ּוֵמֹר�

 ַרְגֶליהָ  ִמֵּבין ַהּיֹוֵצת ּוְבִׁשְלָיָתּה. ּוְבִבָּתּה

 לֹּכ ֶסרְֹּבח ֹתאְכֵלם ִּכי ֵּתֵלד ֲאֶׁשר ּוְבָבֶניהָ 

 ְל� ָיִציק ֲאֶׁשר ּוְבָמצֹוק ְּבָמצֹור ַּבָּסֶתר

 .ִּבְׁשָעֶרי� ֹאִיְב�

 ְּפִרי ּוֵבַר� ְוִהְרֶּב� ּוֵבַרְכ� ַוֲאֵהְב� נז-מט

  ְָּדָגְנך ַאְדָמֶת� ּוְפִרי ִבְטְנ�

  ֲָאָלֶפיך ְׁשַגר  ְָוִיְצָהֶרך  ְָׁשךְֹוִתיר

 ָהֲאָדָמה ַעל  ָאֶנךֹצ ֹתְוַעְׁשְּתר

... ָל� ָלֶתת ַלֲאֹבֶתי� ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר

 ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ָּכל תאֶ  ְוָאַכְלּתָ 

 ָתֹחס �א ָל� ֵתןֹנ ֶהי�ֱֹאל ה'

 ֶאת ַתֲעֹבד ְו�א ֲעֵליֶהם ֵעיְנ�

 .ָל� הּוא מֹוֵקׁש ִּכי ֱא�ֵהיֶהם

ז', יג, 

 טז

 ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ִתְׁשֹמר �א ִאם[

 ַהֶּזה ַּבֵּסֶפר ַהְּכתּוִבים ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה

 ַהֶּזה ְוַהּנֹוָרא ַהִּנְכָּבד ַהֵּׁשם ֶאת ְלִיְרָאה

 ַמֹּכְת� ֶאת ה' ְוִהְפָלא.] ֱא�ֶהי� ה' ֵאת

 ְוֶנֱאָמנֹות ְּגֹדלֹות ַמּכֹות ַזְרֶע� ַמּכֹות ְוֵאת

 ֵאת ְּב� ְוֵהִׁשיב. ְוֶנֱאָמִנים ָרִעים ָוֳחָלִים

 ִמְּפֵניֶהם ָיֹגְרּתָ  ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמְדֵוה ָּכל

 ְוָכל ִליֹח ָּכל ִמְּמ� ה' ְוֵהִסיר סא-נח

 ֲאֶׁשר ָהָרִעים ִמְצַרִים ַמְדֵוי

 ּוְנָתָנם ָּב� ְיִׂשיָמם �א ָיַדְעּתָ 

 .ֹׂשְנֶאי� ְּבָכל

 ז', טו
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 ֲאֶׁשר ַמָּכה ְוָכל ֳחִלי ָּכל ַּגם. ָּב� ְוָדְבקּו

ה'  ַיְעֵלם ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ָכתּוב �א

 .ִהָּׁשְמָד� ַעד ָעֶלי�

 ֲאֶׁשר ַּתַחת ְמָעט ִּבְמֵתי ַאְרֶּתםְוִנְׁש 

 �א ִּכי בָֹלר ַהָּׁשַמִים ְּככֹוְכֵבי ֱהִייֶתם

 ַּכֲאֶׁשר ְוָהָיה. ֱא�ֶהי� ה' ְּבקֹול ָׁשַמְעּתָ 

 ֹתּוְלַהְרּבו ֶאְתֶכם ְלֵהיִטיב ֲעֵליֶכם ה' ָׂשׂש

 ְלַהֲאִביד ֲעֵליֶכם ה' ָיִׂשיׂש ֵּכן ֶאְתֶכם

 ֵמַעל ְוִנַּסְחֶּתם ְתֶכםאֶ  ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם

 .ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ָבא ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה

 ַעל ... ְָוִהְרֶּבך ּוֵבַרְכ�  ַָוֲאֵהְבך סג-סב

 ַלֲאֹבֶתי� ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה

 .ָל� ָלֶתת

 ז', יג

 ָהָאֶרץ ִמְקֵצה ָהַעִּמים ָכלּבְ  ה' ֶוֱהִפיְצ�

 ִהיםֱֹאל ָּׁשם ְדּתָ ְוָעבַ  ָהָאֶרץ ְקֵצה ְוַעד

 ַוֲאֹבֶתי� ַאָּתה ָיַדְעּתָ  �א ֲאֶׁשר ֲאֵחִרים

 .ָוָאֶבן ֵעץ

 ה' ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ָּכל ֶאת ְוָאַכְלּתָ  סד

 ֵעיְנ� ָתֹחס �א ָל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי�

 ֶאת דַֹתֲעב אְֹול ֲעֵליֶהם

 .ָל� הּוא מֹוֵקׁש ִּכי ֵהיֶהםֱֹאל

 ז', טז

 ָמנֹוחַ  ִיְהֶיה ְו�א ַתְרִּגיעַ  א� ָהֵהם ּוַבּגֹוִים

 ְוִכְליֹון ַרָּגז ֵלב ָׁשם ְל�ה'  ְוָנַתן ַרְגֶל� ְלַכף

 ְּתֻלִאים ַחֶּיי� ְוָהיּו. ָנֶפׁש ְוַדֲאבֹון ֵעיַנִים

 ְו�א ָמםְֹויו ַלְיָלה ּוָפַחְדּתָ  ִמֶּנֶגד ְל�

 ִיֵּתן ִמי ֹּתאַמר ַּבֹּבֶקר. ְּבַחֶּיי� ַתֲאִמין

 ִמַּפַחד ֹּבֶקר ִיֵּתן ִמי ֹּתאַמר ָבֶעֶרבּו ֶעֶרב

 ֲאֶׁשר ֵעיֶני� ּוִמַּמְרֵאה ִּתְפָחד ֲאֶׁשר ְלָבְב�

 ָּבֳאִנּיֹות ִמְצַרִים ה' ֶוֱהִׁשיְב�. ִּתְרֶאה

 עֹוד ֹתִסיף �א ְל� ָאַמְרִּתי ֲאֶׁשר ַּבֶּדֶר�

 ְלֹאְיֶבי� ָׁשם ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ִלְרֹאָתּה

 .ֹקֶנה ְוֵאין ִלְׁשָפחֹותוְ  ַלֲעָבִדים

 ַהּגֹוִים ַרִּבים ִּבְלָבְב� ֹתאַמר ִּכי סח-סה

 אּוַכל ֵאיָכה ִמֶּמִּני ָהֵאֶּלה

 ָזֹכר ֵמֶהם ִתיָרא אֹל. ְלהֹוִריָׁשם

 ֱא�ֶהי� ה' ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֵאת ִּתְזֹּכר

 .ִמְצָרִים ּוְלָכל ְלַפְרֹעה

 יח-ז', יז

ה' יעשה פתים נגד מצרים (כפי שעשה בעבר), : במקום לעשות אותות ומובפסוק מו

 -. נחזור לניגוד זה כשנדון בפסקה האחרונה בקללות אותות ומופתים נגד ישראל

 סח.-פסוקים סה

ישראל ישבו בארץ שאין בה מחסור וישתמשו  : במקום שבנימח-בפסוקים מז

 .ברזל הם יסבלו ממחסור ומעול -בברזל שיפיקו ממנה 

הבהמה  הבטן, בפרי ישראל יזכו לברכה בפרי ם שבני: במקונז-מט יםקובפס

 הבהמה ופרי אויביהם יאכלו את פרי -האדמה, ויאכלו את כל אויביהם  ובפרי

 .נם הםבט ישראל יאכלו את פרי ישראל, ובני האדמה של בני

 19נסביר את ההבדלים בין פסוקי הפרשה הנראים ככפולים:

 
שהיא מורכבת משתי  ךת, והסיק מכיושבפסקה זו יש הרבה חזרות וכפילו ,ברג טעןרוזנ .19

 .קללות שונות
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את פרי הבהמה והאדמה של  האויב רק אוכל ,בפסוק נא: בתחילת הפסוק •

משאיר  אינוובסוף הפסוק האויב כבר  ,")ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתךישראל ("

אשר ") וגם לא פרי בהמה ("אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהרכלל פרי אדמה ("

"). קל לראות כאן את ההחמרה ת צאנךלא ישאיר לך... שגר אלפיך ועשתרֹ 

 ההדרגתית במצבם של ישראל.

ת הֹ תיך הגבֹ מֹ והצר לך בכל שעריך עד רדת חֹ בפסוק נב: בתחילת הפסוק כתוב " •

והצר לך בכל ", ובסוף הפסוק כתוב: "טח בהן בכל ארצךרות אשר אתה ּבֹ והבצֻ 

". כשבוחנים את ההבדלים בין החלקים אלהיך לך 'שעריך בכל ארצך אשר נתן ה

בלבד, והחלק קל לראות שהחלק הראשון מתאר מצור על הערים הראשיות 

גם כאן מתוארת החמרה השני מתאר מצור על כל הערים בארץ. כלומר, 

 הדרגתית במצב.

", כלומר: בעקבות המצור והרעב הנורא ואכלת פרי בטנך...בפסוק נג כתוב " •

האיש תתחיל בישראל תופעה של אכילת בשר אדם. בפסוק נד נאמר שאפילו "

הרכה בך ובפסוק נו נאמר שאפילו " " יאכל את בשר בניו,ג מאדנֹ הרך בך והעָ 

כלומר אפילו  ,"ךגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרֹ והענֻ

תאכל את בניה. גם כאן רואים  ,רחמנית יותר מאישלשה, שנחשבת לעדינה ויא

 החמרה הדרגתית במצב.

כאשר מתעלמים מההבדלים בין מילים ובין פסוקים עלולים להגיע למסקנה בדבר 

 20פילויות, ומכאן מגיעים למסקנה שהקטע מורכב מקבצים שונים.כ

נקודת המוצא הנכונה היא, שלכל מילה ולכל ביטוי בתורה יש משמעות מיוחדת. 

 מנקודת מוצא זו מגיעים למסקנה שהפרשה בנויה במבנה מסודר והגיוני:

נ מתארים את אופיו של הגוי שיבוא על ישראל. הפסוק הראשון -פסוקים מט •

גם מבחינה  -למד שהגוי יהיה מהיר כנשר, ושהוא יהיה רחוק מישראל מ

ק מקצה הארץ כאשר עליך גוי מרחֹ  'ישא הגאוגרפית וגם מבחינה תרבותית: "

 
בנוסף לכך, המעיין במאמרו של רוזנברג יראה שהחלוקה שבה הוא מחלק את הפסוקים  .20

" בפסוק נד מקבילה למילה יותירעומדת על יסודות רעועים. על סמך העובדה שהמילה "

-יא), הוא משייך את פסוק נד לקובץ המקביל לברכות של פרשת כי" בברכות (פס' והותרך"

תבוא. מכאן הוא מסיק שפסוק נג (שנראה בעיניו זהה לפסוק נד) שייך לקובץ המקביל 

בפסוק נג דומות  "אשר נתן לך ה'לברכות של פרשת עקב. על סמך העובדה שהמילים "

יך גם את סוף פסוק נב לקובץ הוא משי -" בסוף פסוק נב אשר נתן ה' אלהיך לךלמילים "

המקביל לפרשת עקב, ומכאן הוא מסיק שתחילת פסוק נב שייכת לקובץ המקביל לפרשת 

תבוא. כל השרשרת הארוכה הזאת של הסקות לוגיות מסתמכת על הקבלה של מילה -כי

"הותיר". זהו יסוד רעוע במיוחד, כפי שכבר הוסבר בדיון במחצית הראשונה של  -אחת 

): למילה "הותיר" יש משמעות שונה לגמרי בכל אחד מהקטעים. 18עיל, הערה הקללות (ל

 בברכות משמעותה היא 'ייתן יתרון ועודף' ובקללות משמעותה היא 'ישאיר ולא יהרוג'.
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". הפסוק השני מלמד שהגוי יהיה עז פנים נוידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשֹ 

הפסוקים יחד  ". שניןגוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחֹ ואכזר: "

באים ללמד שלבני ישראל לא יהיה מנוס מהגוי הזה: הם לא יוכלו לדבר אתו 

 ולבקש ממנו רחמים והוא גם לא ירחם עליהם מעצמו.
נב מתארים את מעשיו של הגוי בארץ ישראל. כשגוי בא לכבוש -פסוקים נא •

את  לכבוש -ארץ, בשלב הראשון הוא צריך להשתלט על מקורות מזון, ובמקביל 

הערים העיקריות, כדי למנוע מהתושבים להתארגן נגדו. בשלב השני הוא יכול 

פסוק נא תחילת להשתלט על שאר הערים. זהו בדיוק התיאור בפסוקים אלה: ב

ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך " :על מקורות המזון בארץלהשתלט  מתחילהגוי 

מזון ולא משאיר מקורות ה כל". בסוף הפסוק הגוי כבר משתלט על עד השמדך

 ת צאנךאשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרֹ דבר לישראל: "

והצר ": בתחילת פסוק נב הוא כובש את ערי המבצר הגדולות ."תךעד האבידו אֹ 

", בהן בכל ארצךטח ת והבצרות אשר אתה ּבֹ הֹ תיך הגבֹ מֹ לך בכל שעריך עד רדת חֹ 

והצר לך בכל שעריך בכל ארצך ": ות לפניוובסוף פסוק נב גם שאר הערים נופל

". הסדר שבו מתואר כיבוש הארץ דומה מאוד לסדר שבו אלהיך לך' אשר נתן ה

כבש עם ישראל, להבדיל, את ארץ כנען בימי יהושע והשופטים: עם ישראל עבר 

" (יהושע ה', יא). מעבור הארץאת הירדן ומיד השתלט על מקורות מזון ואכל "

הושע את הערים הבצורות הגדולות: יריחו (פרק ו') והעי לאחר מכן כבש י

עוד ערים בצורות בדרום הארץ (פרק י') ובצפונה (פרק  -ח'), ובהמשך -(פרקים ז'

י"א). הערים הקטנות יותר נכבשו (ברובן) בהדרגה, אחרי מות יהושע: כל שבט 

 היה אמור להוריש את יושבי הערים שבתחומו.
ת מצבו של עם ישראל בזמן המצור. בפסוק נא כבר נז מתארים א-פסוקים נג •

נכתב שהגוי יחסל את מקורות המזון של עם ישראל, ומובן שעם ישראל יסבול 

חלק מבני ישראל אוכלים את ילדיהם:  -מרעב. בפסוק נג מתואר רעב כבד 

במצור ובמצוק אשר  אלהיך’ ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך ה"

האיש הרך בך אפילו " -נה מתואר רעב כבד יותר -". בפסוקים נדיציק לך איבך

תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר מתת לאחד " - "והענג מאד

מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך 

נשים לא רק הא -נז מתואר הרעב הכבד ביותר -". ובפסוקים נואיבך בכל שעריך

הרכה בך אלא אפילו הנשים, שנחשבות לעדינות יותר, יאכלו את ילדיהן: אפילו "

תרע עינה באיש  ךגה, אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרֹ והענֻ

חיקה ובבנה ובבתה. ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם 

 ". עריךבחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בש



 הסדר בפרשת הברכות והקללות

47 

על פי ניתוח זה, הפסוקים בפרשה מתארים את מצבו של עם ישראל מחמיר 

 21בהדרגה, והסדר הוא הגיוני.

: במקום שה' ירפא את בני ישראל מכל מחלה אפשרית ובפרט סא-ים נחקובפס

ה' מביא עליהם כל מחלה אפשרית ובפרט את מדווי מצרים. נשים  -ממדווי מצרים 

ת לא רק לברכה בפרשת עקב, אלא גם להבטחה לב גם לכך שהקללה מנוגד

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני המתוארת בשמות (ט"ו, כו): "

 ". אתייחס לנקודה זו בהמשך.ה' ֹרפאך

ה'  - ושיב אותם על אדמתםיישראל ו רבה את בנייה' במקום ש: סג-בפסוקים סב

שים לב גם כאן שהקללה נ ממעיט את בני ישראל ומסיח אותם מעל אדמתם.

מנוגדת לא רק לברכה בפרשת עקב, אלא גם לברכה שבה נתברכו ישראל כשהיו 

 " (שמות א', ז).ובני ישראל פרו וירבו וישרצו ויעצמו במאד מאדבמצרים: "

ה' נותן לעם ישראל לאכול את כל העמים  -ההקבלה ברורה: בברכה  בפסוק סד

ה' מפיץ את ישראל בכל העמים והם  -ה ובקלל 22;היהםועובדים את אל ינםוהם א

 היהם. ונאלצים לעבוד את אל

בפסוק סד בין הקללה משמעותיים הבדלים מעיון מדוקדק בפסוקים נראה שיש 

  23בפסוק לו:בין הקללה ל

כל "מתוארת גלות סופית וכוללת, שבה מפיץ ה' את ישראל בבפסוק סד  •

אחד, וכפי שהוסבר למעלה  "יגואל "רק בפסוק לו מביא ה' את ישראל ; "העמים

א לגלות (ייתכן שהכוונה רק למנהיגי קללה זו כלל אינה מחייבת שכל העם יצֵ  -

 , כנ"ל).ישראל

", אשר לא ידעת אתה ואבתיך אלהים אחריםועבדת שם נאמר "בפסוק סד  •

משום שבפסוק סד  ;"אשר לא ידעת אתה ואבתיך גויאל נאמר "...ובפסוק לו 

ובפסוק לו  ;)אלילים בלתי מוכריםוד בתחום הרוחני (עבודת הדגש הוא על הניג

בלתי מוכר),  גויאצל  השפלה לאומית(הדגש הוא על הניגוד בתחום הלאומי 

 .שעבודת אלוהים אחרים היא רק אחת מתוצאותיו

 
 פסוקים נב  -אולם על פי הניתוח של רוזנברג חסרים פסוקים. למשל: על פי הניתוח שלו  .21

נד שייכים לקובץ אחד, ופסוק נג שייך לקובץ אחר. ועוד, על פיו בקובץ הראשון יש -ו

" אוכל את ילדיו האיש הרך בך והענג מאדקפיצה: מתיאור המצור עוברים מיד לפסוק שבו "

 כביכול "האיש הרך והענג מאד" הוא הראשון שעושה זאת! -
ד את אלהיהם כי מוקש יהם ולא תעבֹ ס עינך עללא תחֹ "ייתכן שניתן להסיק מכאן שהפסקה  .22

משה מברך את עם ישראל שיאכלו את כל  -אינה מצווה אלא תיאור מצב (ז', טז)  "הוא לך

 אויביהם ולא יושפעו ממעשיהם.

רוזנברג טען, שהקללה בפסוק סד היא ורייציה של הקללה בפסוק לו, ולכן שייך את שתי  .23

מהגישה שמתעלמת מההבדלים בין הפסוקים,  הקללות לאותו קובץ. טענה זו נובעת, שוב,

 אין כפילויות. -ומסיקה מכאן שיש כפילויות. כפי שהסברתי בפנים, כשיש הבדלים 
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בא להרגיע את יח) -(דברים ז', יזפרשת עקב המקביל ב: הקטע סח-בפסוקים סה

יפגשו בארץ, כי ה' יעשה להם כפי שעשה למצרים. ישראל, שלא יפחדו מהגויים ש

מתואר מצב הפוך: בני ישראל יוצאים לגלות, פוחדים סח -שבפסוקים סהבקללות 

המשך הקטע בפרשת עקב (דברים ז', , ולבסוף ה' משיב אותם למצרים. לילה ויומם

יט), שמזכיר את האותות והמופתים שעשה ה' נגד מצרים, מנוגד לקללה הפותחת 

שבה ה' עושה אותות ומופתים נגד  -המחצית השנייה של הקללות (פסוק מו) את 

 ישראל.

אם כן, המשותף לכל הקללות במחצית זו הוא שבכולן מתואר היפוך של אחד 

 השלבים בגאולת ישראל:

 נז מתואר היפוך התהליך של כיבוש הארץ בימי יהושע;-בפסוקים מט •
 ל ריפוי בני ישראל ממכות מצרים;סא מתואר היפוך התהליך ש-בפסוקים נח •
סח מתואר היפוך התהליך של ריבוי בני ישראל במצרים ויציאת -ובפסוקים סב •

 מצרים.

השלבים מתוארים בסדר כרונולוגי הפוך, שהרי קודם בני ישראל התרבו במצרים 

ולבסוף הביא אותם  24ויצאו ממנה, אחר כך ריפא ה' את בני ישראל ממדווי מצרים

 אל הארץ.

 . שני קבצים של ברכות וקללות7

שבספר דברים יש שני קבצים של ברכות וקללות, המסודרים במאמר זה הראיתי 

 במבנה כיאסטי:

 ח').-(דברים ז' 1ברכה  •

 יד).-(דברים כ"ח, א 2ברכה  °

 מה).-(דברים כ"ח, טו 2קללה  °
 סט).-(דברים כ"ח, מו 1קללה  •

 . 2ת לקללה מנוגד 2, וברכה 1מנוגדת לקללה  1ברכה 

 
בסוף שמות ט"ו, כמו  -התהליך של ריפוי בני ישראל ממדווי מצרים נזכר בתורה רק ברמז  .24

חמישים הימים שנאמר למעלה, אולם חז"ל ייחסו חשיבות רבה לתהליך זה. לדברי חז"ל, 

שעברו בין יציאת מצרים לבין מתן תורה לא נועדו אלא לריפויים של בני ישראל ממדווי 

מצרים. הם המשילו את עם ישראל לבן מלך שחלה, והמלך קבע שעליו לנוח חמישים יום 

לפני שיחזור לבית הספר, כדי שיבריא ויתחזק (קהלת רבה ג', יד ועוד). במדרש אחר (במדבר 

יג ח ועוד) מתארים חז"ל איך ה' ריפא את כל בעלי המומים בעם ישראל כאשר  רבה פרשה

" (שה"ש ד', ז). כלך יפה רעיתי ומום אין בךהם עמדו לפני הר סיני, כדי לקיים את הפסוק "

 ואין כאן מקום להאריך בזה.
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, ושאלה זו לא הסברתי מדוע יש צורך בשני קבצים שונים של ברכות וקללות

מצריכה מחקר נוסף. אציין כאן מספר כיוונים שבהם ניתן להמשיך את המחקר 

 בנושא:

 בין שני הקבצים: בהדגשים  יםהבדל .1

 בני ישראלבנסים שעשה ה' עם ומתמקד בעברו של עם ישראל  1קובץ  •

יאת מצרים, הריפוי ממחלות מצרים וכיבוש הארץ). משה מאחל (יצ בעבר

גם הללו הם ימשיכו ליהנות מהנסים  -לעם ישראל שאם ישמעו בקול ה' 

יימנע מעשיית נסים והעם יחזור ה' כביכול  -בארץ; ואם לא ישמעו בקול ה' 

 למצב שהיו בו לפני יציאת מצרים.

ביחס וולם (ביחס לה' יחס לעבשל עם ישראל במעמדו מתמקד  2קובץ  •

הם יהיו  -לעמים אחרים). משה מאחל לעם ישראל שאם ישמעו בקול ה' 

מכל הבחינות (צבאית,  לה', ויעמדו מעל עמים אחרים ומקודשיםקרובים 

עמים אחרים וה' יילחם בהם  -; ואם לא ישמעו בקול ה' כלכלית ורוחנית)

 מכל הבחינות הנ"ל. יהיו מעליהם
למסקנה שבספר דברים  25פיינטוך הגיע, מתוך עיון בדברים כ"ז, שתי בריתות: י' .2

י) וברית הר -מתוארות שתי בריתות: ברית מואב (שכוללת את דברים כ"ז, ט

גריזים והר עיבל (שכוללת את שאר דברים כ"ז). ייתכן שכל אחד מהקבצים של 

 הברכות והקללות שייך לאחת משתי בריתות אלו:
ב, כמו שכתוב בסופו (כ"ח, סט): "אלה דברי הברית שייך לברית מוא 1קובץ  •

 אשר צוה ה' את משה לכֹרת את בני ישראל בארץ מואב".

שייך לברית הר גריזים והר עיבל. קובץ זה (הנמצא בתחילת פרק  2קובץ  •

 כ"ח) מהווה המשך ישיר לתיאור של ברית זו, בסוף פרק כ"ז.
 ?לאיזה קובץ שייכת פרשת התשובה בדברים ל' .3

על פי הקשרה היא שייכת לברית מואב, כי בתחילת פרשת ניצבים, שבה  •

ֻכלכם לפני ה'... לעברך  היוםיא) "אתם נצבים -היא מופיעה, נאמר (כ"ט, ט

 בברית ה'...".
רבים מהביטויים המופיעים בה מתארים ניגוד לקללות שמופיעות  אמנם •

 . למשל:הקבצים בשני

ה' אלהיך שמה" (ל', ג): ניגוד  הפיצךאשר ... כל העמים"ושב וקיבצך מ °

 ).1) וגם כ"ח, סד (קובץ 2לקללה כ"ח, לז (קובץ 

ה' אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי  והותירך" °

עליך לטוב כאשר שש על אֹבתיך" (ל',  לשושאדמתך לטובה כי ישוב ה' 

 
ד, תשס"ב, ל מגדיםעיון בדברים כ"ז',  -י' פיינטוך, 'ברית מואב וברית הר גריזים והר עיבל  .25

 .67-84עמ' 
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 כ"ח, סג (קובץ ) וגם מנוגד לקללה2מתאים לברכה כ"ח, יא (קובץ  -ט) 

1.( 

 כאמור כל הנקודות האלו ראויות לעיון נוסף.


