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 ה'התשע אייר                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                      מה מלמד המבנה של פרשת הברכות והקללות

     אלחנן סמט( של הרב  )על פי שיעורחוקותי בפרשת ל

 

 :ויקרא כ"ה א .1
ר ה' ֶאל מֶשה אֹמר ַוְיַדבֵּ  .ְבַהר ִסיַני לֵּ

 :ו"מ ,ויקרא כ"ו .2
ין  ינֹו ּובֵּ ַתן ה' בֵּ ִטים ְוַהּתֹוֹרת ֲאֶשר נָּ ֶלה ַהֻחִקים ְוַהִמְשפָּ אֵּ

ל ְבַהר ִסיַני ְבַיד ֹמֶשה. אֵּ י ִיְשרָּ  ְבנֵּ

 תנחומא ראה, ד: .3
ְרכנו.  –שלא יאמרו הבריות: כשבא משה לברכנו  מעט בֵּ

צד? הקללות שבתורת הרבה קללנו. כי –וכשבא לקללנו 
אחד  –כהנים שלושים פסוקים חסר אחד. והברכות 

 עשר!

 ראב"ע בסוף פירושו לפסוק יג: .4
וריקי מוח אמרו כי הקללות רבות מהברכות, ולא אמרו 
אמת. רק נאמרו הברכות כלל, ונאמרו בקללות פרטים 

יתברר לו  –ליירא ולהפחיד השומעים. והמסתכל היטב 
 דברי.

יזל ב'ביאור' לספר ויקרא בפירושו ר' נפתלי הירץ ו .5
 לפסוק טז:

ר מזה ) ממה שאמר ראב"ע( אני אומר: שהברכות  -ויותֵּ
רבות מקללות! ואם תשים לבבך לדברינו בעניין 

תבין מריבוי  –חלוקת( הברכות והקללות  -מחלוקת )
 הקללות חסדי ה' ורחמיו על עמו.

שהרי בברכות הבטיח שאם ילכו בחוקותיו, ישיגום מיד 
סדרי הברכות כולם עד בלי די, ואם כן אם ימאסו 
בחוקותיו להפר בריתו, היה ראוי שיחולו עליהם מיד 
הקללות הקשות כולם! ומן הכתובים אנו למדין שגם 
אם ימאסום ויפרום, לא ישיגום הקללות כאחת, אלא 
בראשונה ְיענם בתולדות קלות להחרידם, אולי ישובו. 

ר אחד. ואם עדיין לא ואם לא ישובו, ישלח בם רק סד
ישובו, ישפטם בסדר השני. ואם יעמדו במרדם, ישיגום 
הסדר השלישי והרביעי, ואם בכל זאת לא ישובו, אז 

 תשיגם הקללה הגדולה עד לאין מרפא.
 

 

 מ"ו:-ידויקרא כ"ו  .6

ל-ְוִאם יד ת כָּ ֶלהַהִמְצו-לֹא ִתְשְמעּו ִלי ְולֹא ַתֲעשּו אֵּ אֵּ   .ֹת הָּ

סּו ְוִאם ֶאתְבֻחקֹ -ְוִאם טו ַטי ִּתְגַעל ַנְפְשֶכם -ַתי ִּתְמאָּ ִמְשפָּ

ל-ְלִבְלִּתי ֲעשֹות ֶאת  טז  .ְבִריִתי-ֶאת ַֹתי ְלַהְפְרֶכםִמְצו-כָּ
ה ֶאת-ֲאִני ֶאֱעֶשה-ַאף לָּ יֶכם ֶבהָּ ֶכם ְוִהְפַקְדִּתי ֲעלֵּ -זֹאת לָּ

יַנִים ּוְמִדיֹבת-ַהַשֶחֶפת ְוֶאת ֶפש  ַהַקַדַחת ְמַכלֹות עֵּ נָּ

יֶכם ֻלהּו ֹאְיבֵּ ִריק ַזְרֲעֶכם ַוֲאכָּ ֶכם  יז  .ּוְזַרְעֶּתם לָּ ַני בָּ ַתִּתי פָּ ְונָּ
ין יֶכם ְוַנְסֶּתם ְואֵּ ֶכם ֹשְנאֵּ דּו בָּ יֶכם ְורָּ י ֹאְיבֵּ -ְוִנַגְפֶּתם ִלְפנֵּ

ף ֶאְתֶכם    .ֹרדֵּ
ֶלה לֹא ִתְשְמעּו ִלי-ַעד-ְוִאם יח ה ֶאְתֶכם   אֵּ ַסְפִּתי ְלַיְסרָּ ְויָּ

יֶכם-ֶשַבע ַעל ַבְרִּתי ֶאת יט  .ַחטֹאתֵּ ַתִּתי -ְושָּ ְגאֹון ֻעְזֶכם ְונָּ

יֶכם ַכַבְרֶזל ְוֶאת-ֶאת ה-ְשמֵּ ִריק  כ  .ַאְרְצֶכם ַכְנֻחשָּ ְוַתם לָּ
ן ַאְרְצֶכם ֶאת-ֹכֲחֶכם ְולֹא ן -ִתּתֵּ ֶרץ לֹא ִיּתֵּ אָּ ץ הָּ ּה ְועֵּ ְיבּולָּ

   .ִפְריֹו
ְלכּו ִעִמי ֶק -ְוִאם כא ַסְפִּתי ּתֵּ ִרי ְולֹא תֹאבּו ִלְשֹמַע ִלי ְויָּ

יֶכם ה ֶשַבע ְכַחטֹאתֵּ יֶכם ַמכָּ ֶכם ֶאת כב  .ֲעלֵּ -ְוִהְשַלְחִּתי בָּ
ה ֶאת ה ֶאְתֶכם ְוִהְכִריתָּ ֶדה ְוִשְכלָּ ְבֶהְמְּתֶכם -ַחַית ַהשָּ

יֶכם ַשמּו ַדְרכֵּ ה ֶאְתֶכם ְונָּ    .ְוִהְמִעיטָּ

ֶלה לֹא ִת -ְוִאם כג ְסרּו ִלי ַוֲהַלְכֶּתם ִעִמי ֶקִריְבאֵּ  כד  .ּוָּ
ַלְכִּתי ַאף יִתי ֶאְתֶכם ַגם-ְוהָּ ֶכם ְבֶקִרי ְוִהכֵּ ִני ֶשַבע -ֲאִני ִעמָּ אָּ

יֶכם-ַעל יֶכם ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם כה  .ַחטֹאתֵּ אִתי ֲעלֵּ בֵּ -ְוהֵּ
יֶכם ְוִשַלְחִּתי ֶדֶבר ְבתֹוְכֶכם וְ -ְבִרית ְוֶנֱאַסְפֶּתם ֶאל רֵּ ִנַּתֶּתם עָּ

ה כו  .אֹויֵּב-ְבַיד ֶכם ַמטֵּ ִשים -ְבִשְבִרי לָּ פּו ֶעֶשר נָּ ֶלֶחם ְואָּ
ל ַוֲאַכְלֶּתם  ִשיבּו ַלְחְמֶכם ַבִמְשקָּ ד ְוהֵּ ַלְחְמֶכם ְבַתנּור ֶאחָּ

עּו.   ְולֹא ִתְשבָּ

 כח  .ְבזֹאת לֹא ִתְשְמעּו ִלי ַוֲהַלְכֶּתם ִעִמי ְבֶקִרי-ְוִאם כז
ַלכְ  ֶכם ַבֲחַמתְוהָּ ִני ֶשַבע -ֶקִרי ְוִיַסְרִּתי ֶאְתֶכם ַאף-ִּתי ִעמָּ אָּ

יֶכם-ַעל יֶכם  כט  .ַחטֹאתֵּ יֶכם ּוְבַשר ְבֹנתֵּ ַוֲאַכְלֶּתם ְבַשר ְבנֵּ

לּו יֶכם ְוִהְכַרִּתי ֶאת-ְוִהְשַמְדִּתי ֶאת ל  .ּתֹאכֵּ ֹמתֵּ יֶכם -בָּ נֵּ ַחמָּ
ַתִּתי ֶאת יֶכם ַעל-ְונָּ י-ִפְגרֵּ ה ַנְפִשי  ִפְגרֵּ ֲעלָּ יֶכם ְוגָּ ִגלּולֵּ
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ַתִּתי ֶאת לא  .ֶאְתֶכם ה ַוֲהִשמֹוִתי ֶאת-ְונָּ ְרבָּ יֶכם חָּ רֵּ -עָּ

יַח ִניֹחֲחֶכם ִריַח ְברֵּ יֶכם ְולֹא אָּ ַוֲהִשֹמִתי ֲאִני  לב  .ִמְקְדשֵּ

ּה-ֶאת יֶכם ַהֹיְשִבים בָּ ֶליהָּ ֹאְיבֵּ ְממּו עָּ ֶרץ ְושָּ אָּ  לג  .הָּ
ֶרה ה  ְוֶאְתֶכם ֱאזָּ ְיתָּ ֶרב ְוהָּ יֶכם חָּ ַבגֹוִים ַוֲהִריֹקִתי ַאֲחרֵּ

ה ְרבָּ יֶכם ִיְהיּו חָּ רֵּ ה ְועָּ מָּ ֶרץ  לד  .ַאְרְצֶכם ְשמָּ אָּ ז ִּתְרֶצה הָּ אָּ
ז -ֶאת יֶכם אָּ ה ְוַאֶּתם ְבֶאֶרץ ֹאְיבֵּ ַשמָּ י הָּ ַשְבֹתֶתיהָּ ֹכל ְימֵּ

ת ֶאת ֶרץ ְוִהְרצָּ אָּ ל לה  .ַשְבֹתֶתיהָּ -ִּתְשַבת הָּ ה יְ -כָּ ַשמָּ י הָּ מֵּ
ת ֲאֶשר לֹא יֶכם ְבִשְבְּתֶכם -ִּתְשֹבת אֵּ ה ְבַשְבֹתתֵּ ְבתָּ שָּ

ֶליהָּ  ם ְבַאְרֹצת  לו  .עָּ בָּ אִתי ֹמֶרְך ִבְלבָּ בֵּ ֶכם ְוהֵּ ִרים בָּ ְוַהִנְשאָּ
סּו ְמנַֻסת ף ְונָּ ֶלה ִנדָּ ם קֹול עָּ ַדף ֹאתָּ יֶהם ְורָּ ְפלּו -ֹאְיבֵּ ֶחֶרב ְונָּ

ף ין ֹרדֵּ י-ְשלּו ִאישְוכָּ  לז  .ְואֵּ ִחיו ְכִמְפנֵּ ִין -ְבאָּ ף אָּ ֶחֶרב ְוֹרדֵּ

יֶכם-ְולֹא י ֹאְיבֵּ ה ִלְפנֵּ ֶכם ְּתקּומָּ ַוֲאַבְדֶּתם  לח  .ִתְהֶיה לָּ

יֶכם ה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ ֹאְיבֵּ ְכלָּ ֶכם  לט  .ַבגֹוִים ְואָּ ִרים בָּ ְוַהִנְשאָּ

יֶכם ְוַאף ַבֲעוִיַמקּו ַבֲעו ם ְבַאְרֹצת ֹאְיבֵּ ם ֹֹנָּ ם ִאּתָּ ֹנת ֲאֹבתָּ

קּויִ  ם ְוֶאתֲעו-ְוִהְתַודּו ֶאת מ  .מָּ ם ֲאֶשר ֲעו-ֹנָּ ם ְבַמֲעלָּ ֹן ֲאֹבתָּ

ֲעלּו ְלכּו ִעִמי ְבֶקִרי-ִבי ְוַאף ֲאֶשר-מָּ ְך -ַאף מא  .הָּ לֵּ ֲאִני אֵּ
ם ְבֶאֶרץ אֹ  אִתי ֹאתָּ בֵּ ם ְבֶקִרי ְוהֵּ יֶהם אֹוִעמָּ ַנע -ְיבֵּ ז ִיכָּ אָּ

ז ִיְרצּו ֶאת ל ְואָּ רֵּ ם ֶהעָּ בָּ םֲעו-ְלבָּ ַכְרִּתי ֶאת מב  .ֹנָּ ְבִריִתי -ְוזָּ
ק ְוַאף ֶאת-ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ם -ְבִריִתי ִיְצחָּ הָּ ְבִריִתי ַאְברָּ

ֶרץ ֶאְזֹכר אָּ ֶהם ְוִתֶרץ ֶאת מג  .ֶאְזֹכר ְוהָּ ב מֵּ זֵּ עָּ ֶרץ ּתֵּ אָּ -ְוהָּ

ְה  ם ִיְרצּו ֶאתַשְבֹתֶתיהָּ בָּ ֶהם ְוהֵּ ה מֵּ ם ַיַען ּוְבַיַען ֲעו-ַשמָּ ֹנָּ

סּו אָּ ַטי מָּ ם-ְוֶאת ְבִמְשפָּ ה ַנְפשָּ ֲעלָּ -ַגם-ְוַאף מד  .ֻחֹקַתי גָּ
יֶהם לֹא ם ְבֶאֶרץ ֹאְיבֵּ ְגַעְלִּתים -ְמַאְסִּתים ְולֹא-זֹאת ִבְהיֹותָּ

ם ר ְבִריִתי ִאּתָּ פֵּ ם ְלהָּ  מה  .יֶהםקֵּ ֱאֹלה' ִכי ֲאִני   ְלַכֹּלתָּ
ֶהם ְבִרית ִראֹשִנים ַכְרִּתי לָּ אִתי  ְוזָּ ֶאֶרץ -ֲאֶשר הֹוצֵּ ם מֵּ ֹאתָּ

אֹלִהים ֲאִני  ֶהם לֵּ י ַהגֹוִים ִלְהיֹות לָּ ינֵּ  מו  .ה'ִמְצַרִים ְלעֵּ
ַתן  ִטים ְוַהּתֹוֹרת ֲאֶשר נָּ ֶלה ַהֻחִקים ְוַהִמְשפָּ ין  ה'אֵּ ינֹו ּובֵּ בֵּ

ל ְבַהר ִסי אֵּ י ִיְשרָּ   .ֹמֶשה-ַני ְבַידְבנֵּ

 הופמן ד"צ ר .7
ם...1 ם ְוֶאת ֲעֹון ֲאֹבתָּ  . ְוִהְתַודּו ֶאת ֲעֹונָּ
ְלכּו ִעִמי ְבֶקִרי 2  "גם זה שייך אל הווידוי" –. ְוַאף ֲאֶשר הָּ
ם ְבֶקִרי 3 ְך ִעמָּ לֵּ "הם יתוודו שעוונותיהם  –. ַאף ֲאִני אֵּ

 גרמו להם את העונש שהגיע להם"
אִתי ֹאתָּ 4 בֵּ יֶהם . ְוהֵּ "אינו אלא המשך של  –ם ְבֶאֶרץ ֹאְיבֵּ

 'אף אני אלך' והוא חלק מן הווידוי".
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 :וקותיבפרשת בח המשולש .9
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 :החמישי

אבדן גמור של המדינה, חורבן  –האיום החמישי 
 המקדש ופיזור העם...

הגלות היא העונש הקשה ביותר שנועד לאומה. מנותקת 
הנכר, לא תוכל לחדש את מאדמת המולדת ונדחית אל 

נעוריה בהיקבצה לעם אחד ובמקום אחד, כי אם יתפזרו 
אבריה לארבע רוחות העולם, וכך ימשיך כל אחד בפני 

 עצמו את חייו האומללים.
 
 
 
 
 
 
 

ִכי ִלי )כ"ה, כג( "
ֶרץ אָּ ים הָּ י ֵגרִּ , כִּ

י  דִּ מָׁ ם עִּ ים ַאתֶּ בִּ ְותֹושָׁ
." 

ץ לֹא   רֶּ אָׁ ומכאן: "ְוהָׁ
ֻתת". ְצמִּ ֵכר לִּ מָׁ  תִּ

י )כ"ה, נה( " ִכי ִלי ְבנֵּ
ִדים, ל ֲעבָּ אֵּ ַדי  ִיְשרָּ ֲעבָׁ

י  ר הֹוֵצאתִּ ֵהם ֲאשֶּ
ם ". יִּ ְצרָׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ  אֹותָׁ

ומכאן: איסור ממכרת 
בודת פרך, עבד, ע

עבודת עבד, מצוות 
גאולה של הנמכר לגר 

 תושב.

 ... יהָׁ ל ֹיְשבֶּ ץ ְלכָׁ רֶּ אָׁ ם ְדרֹור בָׁ אתֶּ  )כ"ה, י( "ּוְקרָׁ
שֻ  ְשַפְחתֹו תָׁ ל מִּ יש אֶּ תֹו ְואִּ ל ֲאֻחזָׁ יש אֶּ ם אִּ  בּו".ְוַשְבתֶּ

ם  ְשֵמיכֶּ י גִּ ַתתִּ )ד( "ְונָׁ
ץ  רֶּ אָׁ ה הָׁ ְתנָׁ ם ְונָׁ תָׁ ְבעִּ

ּה..."  ְיבּולָׁ
לֹום  י שָׁ ַתתִּ )ו( "ְונָׁ
י  ְשַבתִּ ץ... ְוהִּ רֶּ אָׁ בָׁ
ץ  רֶּ אָׁ ן הָׁ ה מִּ עָׁ ַחיָׁה רָׁ
ב לֹא ַתֲעֹבר  רֶּ ְוחֶּ

ם"  ְבַאְרְצכֶּ

ם אֶּ -)ז ת ט( "ּוְרַדְפתֶּ
י  יתִּ נִּ ם... ּופָׁ ֹאְיֵביכֶּ
י  ְפֵריתִּ ם ְוהִּ ֲאֵליכֶּ
י  יֹמתִּ ם... ַוֲהקִּ ְתכֶּ אֶּ

ם". ְתכֶּ י אִּ יתִּ ת ְברִּ  אֶּ
ם  כֶּ י לָׁ יתִּ יִּ )יב( "ְוהָׁ

ם -ֵלא ים ְוַאתֶּ ֹלהִּ
ם " י ְלעָׁ ְהיּו לִּ  תִּ

ם -)ה יַשְבתֶּ ֹשַבע וִּ ם לָׁ ם ַלְחְמכֶּ ו( "ַוֲאַכְלתֶּ
ם ְואֵ  ם... ּוְשַכְבתֶּ ַטח ְבַאְרְצכֶּ בֶּ יד".לָׁ  ין ַמֲחרִּ

ן...-)י ן נֹושָׁ שָׁ ם יָׁ  יא( "ַוֲאַכְלתֶּ
ם" י ְבתֹוְככֶּ נִּ ְשכָׁ י מִּ ַתתִּ  ְונָׁ
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 בין הקללות לברכות .11
 הברכה שנפגמה ארבעת מחזורי הקללות

   מחזור א
 טז
 יז

יק  רִּ ם לָׁ  ַזְרֲעֶכםּוְזַרְעתֶּ
י  ַתתִּ ֶכםְונָׁ ַני בָּ  פָּ

ם  ַגְפתֶּ יֶכםִלפְ ְונִּ י ֹאְיבֵּ   נֵּ
ם ְוֵאין ֹרֵדף  ְוַנְסתֶּ

ם ְתכֶּ  אֶּ

 ה
 ט
 ח
-ז
 ח

ת  ש אֶּ ם ַדיִּ כֶּ יג לָׁ שִּ ְוהִּ
ת  יג אֶּ יר ַישִּ צִּ יר ּובָׁ צִּ בָׁ

ַרע  זָּ
יֶכם ִניִתי ֲאלֵּ  ְופָּ

ְפלּו  יֶכםְונָׁ יֶכם ִלְפנֵּ  ֹאְיבֵּ
ב רֶּ חָׁ  לֶּ

ת  ם אֶּ ּוְרַדְפתֶּ
ְדפּו  ם... ְורָׁ ֹאְיֵביכֶּ

ם... כֶּ  מִּ
   מחזור ב

 יט
 
 כ

ת  ַבְרִּתיְושָּ  ְגאֹון אֶּ
 ֻעְזֶכם
ַתִּתי ם  ְונָּ ת ְשֵמיכֶּ אֶּ
ל  ַכַבְרזֶּ

ן ַאְרְצֶכם ֶאת  ְולֹא ִתּתֵּ
ּה  ְיבּולָּ

ן  ֶרץ לֹא ִיּתֵּ אָּ ץ הָּ ְועֵּ
 ִפְריֹו.

 יג
 ד

ֶאְשֹבר ֹמֹטת ֻעְלֶכם  וָּ
ם  ְתכֶּ אֹוֵלְך אֶּ וָׁ

  קֹוֲמִמיּות
ַתִּתי ם ְונָּ תָׁ ם ְבעִּ ְשֵמיכֶּ   גִּ

ֶרץ  אָּ ְתנָּה הָּ ּהְונָּ  ְיבּולָּ
ן ִפְריֹו. ֶדה ִיּתֵּ ץ ַהשָּ  ְועֵּ

   מחזור ג
ת  כב ם אֶּ כֶּ י בָׁ ְשַלְחתִּ ְוהִּ

ה  ַחַית דֶּ  ַהשָׁ
ה ... ֶאְתֶכם ְוִשְכלָּ

ה ֶאְתֶכם  ְוִהְמִעיטָּ

 ו
 ט

י  ְשַבתִּ ן  ַחיָּהְוהִּ ה מִּ עָׁ רָׁ
ץ  רֶּ אָׁ  הָׁ

יִתי  ֶאְתֶכם ְוִהְפרֵּ
יִתי ֶאְתֶכם  ְוִהְרבֵּ

   מחזור ד
 כה

 
 

 כו

ם וְ  י ֲעֵליכֶּ  ֶחֶרבֵהֵבאתִּ
ת ְנַקם  מֶּ   ְבִריתֹנקֶּ

ל  ם אֶּ ֱאַסְפתֶּ יֶכםְונֶּ רֵּ   עָּ
ם ַמֵטה  כֶּ י לָׁ ְברִּ ְבשִּ

ַוֲאַכְלֶּתם ְולֹא ... ֶלֶחם
עּו  ִתְשבָּ

 ו
 ט
 ה

לֹא ַתֲעֹבר  ְוֶחֶרב
ם   ְבַאְרְצכֶּ

ת  י אֶּ יֹמתִּ  ְבִריִתיַוֲהקִּ
ם  ְתכֶּ  אִּ

ַטח  בֶּ ם לָׁ יַשְבתֶּ וִּ
 ְבַאְרְצֶכם

ַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ַואֲ 
שַבע  לָּ

 
 פסוקי הברכה המחזור החמישי

 ל
 

 לא
 לז

ה ַנְפִשי ֶאְתֶכם ֲעלָּ   ְוגָּ
ת  י אֶּ מֹותִּ ַוֲהשִּ

ם  ְקְדֵשיכֶּ  מִּ
יַח ְבֵריַח  רִּ ְולֹא אָׁ

ם יֹחֲחכֶּ  נִּ
ם  כֶּ ְהיֶּה לָׁ ְולֹא תִּ

ה ם ְּתקּומָּ ְפֵני ֹאְיֵביכֶּ  לִּ

 יא
 
 
 יג

ְולֹא ִתְגַעל ַנְפִשי 
 26ֶאְתֶכם

םְונָׁ  י ְבתֹוְככֶּ נִּ ְשכָׁ י מִּ  ַתתִּ
 

ם  ְתכֶּ אֹוֵלְך אֶּ וָׁ
 27קֹוֲמִמיּות

 


