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 פסן הוהד"צ

 נאום-הברית המשדג(
 אי-קיומן בעון וקללה המצוות שמירת בשכרברכה

 כח(. רק)פ

 א-=ד(. )הפסוקים המצוות שמירת בשכר ברכה : ת י ש אר

 בחינת פותחות שכולן התורה, קיום בשכר הכלליות הברכות ששאחרי
 הכוללות מפורטות, ברכות שבע ענר הכתוב מוסיף א--י(, )הפסוקים.ברוחש

 הצלחה י ז( )פסוק האויבים כל על נצחון : דהיינו ז--יד(, )הפסוקים טובכל
 חלות בך מתוך י ס( )פסוק קדוש לעם בחירה 1 ח( )פסוק משלוח-ידבכל

 1 יא( )פסוק הקודש בארץ אושר של שפע 1 י( )פסוק האומות כל עלמורא

 יג(. )פסוק תמידית עלייה ן יב( )פסוק טוב כלכלי ומצב התבואההצלחת

 מצוך אנכי אשר מצותיו כל את לקוטות לשמור אלקיךה' בקי תשמע יטמע אט והיה א--ו: הפמוקימ כח.פרק
 עליך וגאו הארזי גהי כל על עליון אלקיך ה' ונתצךהיום
 אלקיים ה' בקול תשמע כי והשיגוך האלה הברכותכל

 ופרי בטנך פרי ברוך בשדה. אתה וברוך בעיר אתהברוך
 ברוך צאנך. ועשתרות אלפיך שגר בהמתך ופר*אדמתך
 בצאתך. אתה וכרוך שבאך אתה ברוך וכהפארתך.טנאך

 הקדים מה מפני לתמוה שיש כך, על אברבנאל יצחק דון העירכבר
 הברכות". כל עליך "ובאו : אמר כן אחרי ורק עליון", "ונחנך... לומרהכתוב
 הכתוב פתח בקללות שגם כדרך השניה, את להקדים הראוי מן היהלכאורה
 הכתוב חזר למה קשה, ערר הקללותי. כל עליך "ובאו הכללית:בקללה
 והרי וגרי, תשמע "כי : הפעם עוד ואמר הברכות" כל עליך "ובאואחרי
 ועוד וגויי. תשמע שמע אם "והיה הברכות: בתחלת זה תנאי נאמרכבר
 בקללות. שנאמר כמו .חוקותיו", : בברכות נאמר לא מה מפני שלישיה,בה



תקינ כהדברים

 פרשה העם אל בדבריו רבינו משה הסמיך למעלה בארנו שכברכפי
 : נאמר שם והרי י. כז, המסתתמת הפרשה גמר לאחר מיד א, כח, המתחילה:ו,

 לחזור הוצרך לא כן על חוקיף, ואת מצותיו את ועשית וגו' בקול"ושמעת
 הרחב במובנן "מצות" שהרי מצותיו", כל "את אלא א( )כח, כאןלומר

 - לפניהן. בסמוך החוקים את שהזכיר בשעה ובפרט החוקים, את גםכוללות
 מעכשו כבר כלומר לעם*, נהחת הזה "היום : רבינו משה אמר כבר טבפסוק
 ישמער שאם עכשה הוסיף כן ועל התורה, קבלת ידי על ה' לעם ישראלנהיו

 הארי. כיבוש לפני עוד עכשה כבר אותם השי"ת יעשה ה' בקולישראל
 כל על עליון היום... האמירך "וה' : למעלה הובטחנו שכבר כמו עליון,לעם
 שהשו"ת זה ידי שעל למדים, אנו ההוא המקרא מן יח-יט(. )כו, הארץ"גויי
 העליונה במדרגה להיות זכו הזה, בעולם רצונו מקיימי להיות בישראלבחר
 הברכות ברצינות. עצמם על זה תפקיד שיקבלו בתנאי האומות, כלבין

 כיבתה אחרי אלא כמובן, להתקיים, יכולות אינן והלאה, ג בפסוקיםשנאמרו
 חס יסטו ולא ה' בקול לשמוע אז גם ימשיכו שישראל בתנאי ורקהארץ
 בפסוק הזה התנאי על הכתוב חזר כן על עושרם. מתוך התורה מדרךושלום
 פלינדרומיה הוא וגו'" תשמע "כי קניג לדברי וגו'". תשמע "כיב:

_)* 
 וישיגוך עליך יבהנו הברכות כלומר עליך*] ל"ובאו נרדף שם הוא"והשיגוך*
 : לקללות בנוגע נאמר שם מה, פסוק להלן השוה : יגיעה בלימעצמן,
 שכל שאמרו לזה, דומה ביטוי מצינו חכמינו בלשון גם והשיגוך"."ורדפוך
 )עירוביך אותו משיגה כלומר אחריו, מחזרת גדולה הגדולה מןהבורח

 **(. ב(יג,

 צעו- כל על במצוות חייב שהאדם כדרך כלומר, ר. ג ו ה ת א ך 1 רב
 ופועל חי שהוא מקום בכל הגיענו זה בשכר עליו הבאה ה' ברכת כךושעל,
 הות כן ועל מחקלאות המתפרנס עם כעל ישראל על מדבר הכתובשם.
 מצוות היהודי מקיים האלה המקומות בשני ו"שדה". "עיר* בייחודמציין
 בשני כלולה הכוונה אותה ה/ לברכת ראוי הוא, כן ועלרבות
 היציאה היא "בצאתך* לעיר, הכניסה היינו "בבואך" האחרונים."ברוך"

 )המל"ד(, ובסוף בראש השוה ניסוח צורת כלומר*(

 אחריו" רודפת עררה משררה שבורה מי "כל למאמר הרהם"ח התכוון ואולי'*(
 )המל-ד(. ג ויקראשבתנחומא



 כהדבריםהקש

 ~ז, .ב שהקדים כמו "בצאתך", לפני "בבאך* הכתש הקדים ח עללשדה.

 השוה להיפך, יסדרם שהכתוב ראוי היה זה מעם אלמלא "בשדה".לפני
 ו"בבואך* "בצאתך' הברכה איו כן פי על אף ח. קכא, תהלים , יז כז,במדבר

 ברכת את גם כולל ו"בבואך' "בצאתך" כי ו"בשדה*, "בעיר הברכה עםפתה
 יש עוד ח. קכא, תהלים השוה מצוה, בדרך הולך שהאדם בשעההשי"ת
 הזקוקים ב(, )לא, העם מנהיגי פעולת נכללת וביאה יציאה בלשון כילפרש,
 ביותר החביב עבור הברכה את הכתוב מקדים ד בפסוק - ה'. לברכתביותר

 השדה רכושה שאר את הכתוב מזכיר כן אחרי בניו. דהיינו האדם,שייני
 לרכוש מקביל הבטן פרי ינ ז, לפסוק למעלה פירושנו את השוהוהבהמות.

 בפסוק השדה. בברכת תלויה הרכוש שאר ברכת כן שאין מה בעיר,המצוי
 דהיינו השדה, תבואת נתונה בהם אשר הכלים את בייחוד הכתוב פורטה

 שבשדות התבואה את רק לא יברך השי"ת כלותר, חהמשארת. המנאברכת
 )רקבת הפסד מכל לשומרה אסיפתה, אחרי גם ברכתו את ישלח אלאבכללה,
 למעלה. נתפרש כבר ו פסוק - לאכילה. ראוייה שתהיה כדיוכדומה(,
 ביאתך מה לעולם, כביאתך העולם מן יציאתך "שההא : מכאן דרשורבותינו
 1 א קז, מציעא )בבא חטא" בלא העולם מן יציאתך אף חטא בלאיעולם

 ה(. ז, רבה דברים זהגעת

 לפניך נגפים עליך הקמים אויביך את הי יונן : ז ק 1 ם9
 לפניך. ינוטו דרכים ובשבעה אליך יצאו אחדבדרך

 הקל הנצחון היא הראשונה הברכה פרטיות. בברכות ממשיךהכתוב
 ישראל כאשר זאת, בשעה ביותר חשובה היתה זאת ברכה האויבים.זל

 פי על אף כאן, הכתוב הקדימה כן ועל חזקים, אויבים נגד להלחםהתעתדו
 - השלישית. הברכה אלא אינה כן( )ויקרא כהנים שבתורתשבברכות
 מיד יפלו האויבים מב(. א, )השוה קל נצחון כלומר לפניך.נגפים
 בריחה כלומר וגו'. דרכים בשבעה - אותם. יתקיפו ישראלכאשר

 לשון אלא דווקא, לאו "שבעה" מספר לה. י, במדבר השוהמבוהלת.
 הוא. 'כויו

 כמולח ובכל מאטמיך הברכה את ח21ך זהו יגבו : ח ק 1 ספ
 לך, נותן אלקיך ה' אשר בארץ ובררךירך



תקפו כחדברים

 באוצרות שפע דהיינו הקודש, בארץ המרית הצלחה היא השניההכרכה
 מורה ליה בפעלי הפעל לס"ד חסרת ג צ י - הרכוש. בשאר וגם"מחייה

 -  לדילמו(י  הקב"ה רצון לפי  לגמרי  הוא הדבר כלומר יתירה, הדגשהעל
 יב, למעלה ידך. משלח - אוצר. דהיינו  "אסנא",  תרגומובאסםיר.

 הקיש. מרץ %א *שר% שלשה ברכה אק בארץ. ונרכך --"

 לך כאעוטטבע קרש ה'לולעם יקימך ט-י:הפם1קית

 %ל  וראו  בדרכי. והלכת אלקיך ה' כטות את ויטמורגי

 מטך. יראו עטך נקרא ה' 'טס כי הארץעמי

 הוא שישראל האותות כל בפני יראה שהשיית היא, השלישיתהברכה
 לפסוקים מתאים ס הפסוק ים. בו, למעלה לו שנשבע כמו הקדוש,עמו

 )קניג(. זה בתנאי ישראל קדושת את הכתוב תלה שם שגם ד-ו, יט,שבשמות
 פעמים כמה המודגשת ה', בדרכי ההליכה את הכתוב הוסיף שכאןאלא

 חמר שכן ה', בדרכי ללכת בשאיפה גם יסח-ה העם קדושת כי תורה.במשנה
 ו א ר ו - ב(. יט, )ויקרא אלקיכם" ה' אני קדוש כי תהיו "קדישים :הכתוב

 של הצלחתם מתוך יכירו האומות כל הרביעית. הברכה היא זאת ו/ נ1
 ייראו הם 1 עליהם ומגין אותם מחבב עלית אל שהוא שהשי"תישראל,
 ואיש גפנו תחת איש ובסחה, בשקט ישראל ישבו וממילא כוה, עםלהתקיף
 שלוה של זה במצב המלך. שלמה בימי הדבר שנתקיים כמו תאנתו,תחת

 המדינית עצמתם לשיא ישראל הגיעו העמים, כל בעיני ויראוי מכובדואושר,
 הברכות. בשאר הכתוב ממשיך כן אחריזכבודם.

 בטנך בפרי לטובה ה' דהיתירך יא--יד:הפסוקים

 חטמם את הטוב אשרו את לך ה' יפתח לה לתתלאבאיך י טטבע אשר האדמה על אדמתך ובסרי מהמתךעפרי
 זהלהת  ידך מעשה כל את  ולברך בעתד  ארצך סטרלתת
 לזנב ולא  לראזט ה' וטגנך ונלוה. לא ואתה רביםגמם
 מצות אל תשמע כי למטה תהיה ולא למעלה רקוהיית
 ולא ולעשות. לשמור היום מצוך אנכי אשר אלקיךה'

 ימין היום אתכם מצוה  אנכי אשר הדברים מכלתסור
  לעברם. אחרים  אלהים  אחרי ללכתכסמאל



 ח כ ם י ר בדתקפז

 הרכוש בכל שפע יחול השלוה ממצב כתוצאה כי היא, החמישיתהברכה
 כאן המפרשים כל כמעט לדעת ך. ר י ת ו ה ו - בנים. ריבוי ובפרטהחי,
 זק"ש שניאור ר' ומותרות". ריבוי לך "יתן : פירושו ס( ל, להלן)וגם

 בקרב ועשירים ארוכים חיים אומרת, זאת אותך". השאיר "יקיים :מתרגם
 שאין ג, בפסוק למעלה כמו פירושו ה. מ ד א ה ל ע - בנים. ובניבנים
 הקודש. בארץ אלא אלה בכל לישראל אמיתיתברכה

 להשיג כדי הרבה לעמול ישראל יצטרכו שלא היא, הששיתהברכה
 כגן ברגל הזרעים את להשקות צריכים שהיו במצרים, כמו הזה, העושראת
 הארץ כי השמים, מן ישראל על תרד הברבה אלא ; י( יא, )למעלההירק
 ך ר ב ל ו - והלאה(. יא )יא, השמים מן מיוחד באופן ומושפעת מושגחתתהא
 ו'. ג ו ת י 1 ל ה 1 - אדם. של מעשיו שאר בכל גם ה' ברכת לרבות בא ו'. גו

 להם תהיה כי הרב, השפע של תוצאה תהיה זאת ו(. סו, למעלה)השוה
 יצסרכו לא ולעולם אחרים לעמים אדמתם תוצרת את למכורהאפשרות
 ואילר לישראל, חייבים תמיד העמים שאר יהיו כן על החוץ. מן אותהלהביא
 נושים. יהיו לא פעם אף בישראלהם

 עמים על ישראל שימשלו היא, האחרונה, שהיא השביעית,הברכה
 יצועיה השוה ב. נ ז ל ... ש א ר ל - אחר. עם לשום כפופים יהיו ולאאחרים

 היא העכרם כל דרך כלתאר למעלה. רק והיית -- ותלאה. ידט,
 אתה, כן לא אבל על"ד, תקשות עם יחיה תקשות בחייםשמתחלפות

 יחד - תמיד. ולפרוח להתעשר ירבה העם , מעלה מעלה תעלה תדיראלא
 אלא אליה, לצפות נוכל לא כזאת תדירה שהצלתה הכתוב, מדגיש זאתעם
 ישראל יסורו אם אבל הוא. ברוך הקדוש של מצוותיו בכל היטב נדקדקאם
 השופטים, בימי שאירע כמו זרה, עבודה לידי לבוא סופם ה', מדרךח=ו
 ושעבהר. דיכוי תקופות עם שלום תקופות התחלפוואז

 יא. יז, י כס ה, ר. 1 ס ת א ל1
 כהנים שבתורת הברכות עם תורה משנה שבספר הברכות את נשוהאם
 שכאן אלא בתוכנן, ביניהן גדול הבדל אין כי נמחא ג--t(sS כו,)ויקרא
 נזכר ד-ה, כה בויקרא התוהה לנו שהבטיחה האדמה, פריון סדרן.נשתנה
 ובשדה, בעיר הבדכה על הובטחנו שם גפ ח. ובפסוק ג-ה בפסוקיםכאן

 הנצחון ו(. כו, )ויקרא רעות חיות מפני ובטחת פנימי שלום ובואנו,בצאתנו



תקיז כהדברים

 ז. בפסוק יותר קצרה בלשון כאן נאמר ז-ח( כה )תקרא החיצוני האויבעל

 )תקרא מופלג ועושר העם ריבוי ההא, ברוך הקדוש של המיוחדתההשגחה
 כה )ויקרא בישראל השכינה השראת יא-יג. בפסוקים כאן נאמרו ט-י(,כו,

 ט-י. בפסוקים כאן נזכרהיא-יב(
 חיות מפני סמירה של הברבה בפירוש נזכרה לא כאן כי לדקדק,יש
 בקללות שאף לתמוה, יש מזה יותר עוד ו. כו, בויקרא שנאמרהרעות,

 למאכל תהא האדם שנבלת אלא כו( )פסוק הכתוב הזכיר לא תורהשבמשנה
 כלפי רעות חיות משלחת של הקללה את מזכיר הכתוב אין אבלהחיות,
 נאמר: ששם כב(, כו, )ויקרא כהנים שבתורת בקללות שנאמר כמוהחיים

 והמעיטה בהמתכם את והכריתה אתכם ושכלה השדה חית את בכם"והשלחתי
 שבתורת הראשונות הקללות בשלשת כי בזה, התמיהה את ליישב ישאתכם".
 צריכים היו לארץ כניסתם בתחילת כי הארץ, באי לדור הכתוב מתכווןכהנים
 מה י כב( ז, דברים ; כס כג, )שמות רעות חיות ריבוי מפני עדייןלחשוש
 כמו הבאים, לדורות הוא כוונתן שעיקר תורה, שבמשנה הקללות כןמאין

 כבר אז בארץ". ונושנתם בנים ובני בניס תוליד "כי : כה( )ד,שנאמר
 לתתי תחדורנה שלא כך, כדי עד העם ריבוי ידי על הרעות החיותתתמעטנה

 מכאן - המתים. את שיאכלו אלא ובהמות, חיים אדם בני להתקיףהערים
 כהנים שבתורת הקללות שנאמרו מכאן מוכח ודאי כי המינים. לדבריתשובה
 גראף-וולהויזן. של דעתם נגד תורה, שבמשנה הקללותלפני

 ה'. מצוות עזיבת על עונש בתור קללות ) ת )יש

 את הכתוב פותח כך ה"ברוך", בששת הברכות את הכתוב שפתחכמו
 במדרש הקללות. בפירוט הכתוב ממשיך כן אחרי "ארור". בששההקללות
 תורה שבמשנה הקללות שמספר רבותינו אמרו נצבים פרשת רישתנחומא

 מחציתן, אלא אינו כהנים שבתורת הקללות מספר אבל ושמונה, תשעיםהוא
 ונראה חייא, רבי של בנו חזקיה הוא המאמר בעל ותשע. ארבעיםדהיינו
 יצא איך רבותינו, דעת סוף על לעמוד זכיתי לא בידו. קבלה היתהשכך
 שבמשנה הקללות היקף כי בעליל, נראה זה דבר אבל הזה. החשבוןלהם
 ודילמן קייל שולץ, כהנים. שבתורת הקללות מהיקף בערך כפול הואתורה

 י כ--נז הפסוקים : הם ואלו ילקים, לחמשה המפורטות הקללות אתמחלקים
 הקללות בין הקבלת-מה יש זה לפי - נח--סח. ; מז-נו לח--שוי ;כז-לז



 ה כ ם י ר בדתעה

 ' אזהרות חמש נאמרו שם גם כי כהנס, שבתורת לקללות תורהשבמשנה

 זו. אחרזו

 הוא. כהנים שבתורת לקללות תורה שבמשנה הקללות בין בולסהבדל
 העם שישוב במקרה כי שלבים, שלבים הקללות את הכתוב הזכיר שםכי
 השי"ת עם ללכת ימשיך אם ורק האחרונים, הענשים עליו יבואו לא ה'אל

 כל את מזכיר שהכתוב כאן, כן שאיז מה י קללות עוד הכתוב מוסיףבקרי,
 התכמן שהכתוב שולץ(, )עם כאן גם להניח יש מקום מכל יחד.הקללות
 עליו יבואו לא הענשים גם לגמרי, השי"ת את העם יעזוב לא שאםלכך,
 של במקרה אלא הקללות בכל הכתוב איים לא כאן גם הדין. חומרבכל
 שהרי בפירוש, זאת להזכיר הכתוב הוצרך לא התורה. של גמורהעזיבה
 אתם כרת אשר הברית "מלבד : להדיא נאמר סט( )פסוק הקללותבסוף

 התורה. עזיבת דרגת כפי אלא יבואו לא שהענשים נאמר שם והריבחורבי,
 מכך להתעלם "איז : כ( )בפסוק אומר הירש רפאל ב"ר שמשון רביגם
 של גמורה עזיבה של במקרה תנאי, על הנה במילתכן הקללות כלשהכרזת
 תקופה. בשום אליה הגענו לא להשי"ת תודות אשר קלקול דרגת ה',תורת
 וכיון ה'... יראי של שארית נמצאה שתמיד הנביאים, דברי מתוךידענו

 עלינר באו לא הקללות גם ומוחלטת, גמורה עזיבה לידי באנו לאשמעולם
 עבורה אשר פליטה, השאיר ברחמיו והשי"ת המוחלטת, בשלימותןמעולם
 נראים כן כמו א--י". ל, להלן שנאמרה העתידה הישועה את הכתוביעד

 שהקללות הדעת על להעלות שאיז )שם( האומר הירש, רש"ר שלדבריו
 את להשמיד יתכן לא שהרי בכללם, ישראל עבור כולן נועדושלפנינו

 אין ועוד. מח מה, כד, כב, כ, מהפסוקים כדמשמע פעמים, כמה העםכל
 על' תש מחלות, ידי על ה' שישמידהו מי שיש לומר, אלא הכתובכוונת

 כאיש כאן נחשבים ישראל כל וכדומה. חרב או שדפון ידי על רש דבר,ידי
 ישראי, בכל הפוגעות כקללות נחשבות מהם, בחלק הפוגעות והקללותאחד.

 הברכות שאחרי מצינו שבברכות שכשם לומר, נוטה דעתי לחלוק",בנוגע
 המפורטות הקללות גם כך מפורטות, ברכות שבע הכתוב פרטהכלליות
 1 לו--ומב י כז-לה , כ--נו הפסוקים : דהחנו חלקים, לשבעהמתחלקות

 שבכי התוכחה ליחס בנוגס - סג--טח. 1 נח--סב ; מט-נז ,מג--מח
 )פתיחה( ג--ימו כו, לויקרא פירושי את השוה שבבחוקותי, לתוכחהתבוא
 סו. כו,ושם



תיש ח כ ם י ר בד

 אליך ה' בק1 תשמע לא אם מיה סו-יט:הפסוקיפ
 נמכך אנכי אשר וחקותן מצהיליו כל אח, לעשהזלצמור
 אתה ארור והשיגוך. האלה הקללות כל עליך ובאוהיום
 פרי ארור וכהפארתך. טנאך ארור בשדה. אתה וארורבעיר
 ארור צאנך. ועשתרות אלפיך שגר אדמתך ופריבטנך

 בצאתך. אתה וארור בבואךאתה

 לארץ, לכניסתן סמוך ה' את ישראל יעזבו שמא עתה משה חששלא

 אמה לא כן על כה(. )ד, מאוחרת בתקופה ותורתו ה' את יעזבו שמאאלא
 להתקיים עתידה היתה זאת כי א, שבפסוק לברכה המקבילה קללההכתוב
 והלאה, ג לפסוק בהקבלה מתחילות המקבילות הקללות הארץ. לכניסתסמוך

 , ה' בקול ישמעו כאשר הקודש ארץ ליושבי המיועדות הברכות נאמרוששם
 הזכיר לא כאן - לקללות. ההן הברכות תהפכנה ישמעו שלא במקרהאבל

 )השהה "חוקותיף גם פרט אלא כללי, תואר שהוא גרידא, המצות אתהכתוב
 נאמהו לא כי לרמוז כדי צג-צד(, עמוד י כח ה, א בחלק למעלהפירושנו
 התורה. של ומוחלטת גמורה עזיבה של במקרה אלא במילואןהקללות

 המקומות את בברכות למעלה הכתוב שהקדים כדרך ה. ד ש ב ... ר י עב
 הכהים הקדים כך הברכה, ראשית שהן המצוות, את מקחמים בהםאשר
 הקללה. תתחיל המצוות על בהם שיעברו מקומות שבאותם לומר,כאן

 בטנך, פרי הכתוב הקדים לא בקללות ך. ת ר א ש מ 1 ך א נ ס ר ו רא

 להעניננו מקדים אלא מיד, בגופו האדם את להעניש השי"ת של דרכו איןכי
 תחילה. בנפשות נוגע הרחמים בעל "אין : רבותינו שאמרו כמובסמונו,
 בפסוק הכתוב ממשיך כן פי על אף איוב(. גם השוה - ד יז, רבה)תקרא
 הנכלל בהמתקם "פרי על מדלג שהכתוב אלא ד, פסוק של הסדר כפיהבא
 שוב ט ל, להלן נא. כח, להלן השוה 1 יג ז, למעלה כמו וגר", ב"שגרכבר

 פירוס. בלי בהמתך" "פרי הלשוןמשמש



 כחדבריםהקכ

 המהשה את המארה את בך ה' ישלח כ-כן:היסקים
 ועד השמדך עד תעש" אשר ידך משלח בכל המגערתחשת
 את בך ה' יבק עזבתי. אשר מעליך רוע מפת מהראבדך
 שמה בא אתה אשר האדמה מעל אותך כלותו עדהדבר

 ובחרחור ובדלקת ובקדחת בשחפת ה' יפכהלרשתה.
 שמיך והיו אבדך. עד ורדפוך ובירקון ובשדפוןובחרב
 ה' יתן ברזל. תחתיך אשר והארץ נחושת ראשך עלאשר
 השמדך. עד עליך ירד השמים מן ועפר אבק ארצך מטראת
 ובשבעה אליו תצא אחד בדרך אויביך לפני נגף ה'יתנך
 והיתה הארץ. ממלכות לכל לזעוה והיית לפניו תנוםדרכים
 מחריד. ואין הארץ ולבהמת השמים עוף לכל למאכלוכלתך

 כמו הקללות. כלפי אישית בלשון הכתוב שימש יגרה, כלומר ח. ל שי
 ז(, יב, - )משלח-יד ממונו על לחול הקללה מקדימה כאן גם כךלמעלה,

 הולך והכתוב כללית, קללה ה. ר א מ - אדם. בנפשות פוגעת שהיאלפני
 )3 מהומת -- אותה:ומפרש

 כג"
 -- העזת. בלבול אי-סדר, כלומר:

 אומרים )התרגומים נאפה דהיעו "גערה משורש לפרשו רגילים ת. ר ע גמ
 בחילתי "מגרעת* מלשון לפרשו נוח יותר דעתי לעניות אבל מזופיתא"(.,

 בסנהדרין הירושלמי דברי השוה ומתמעט. הולך שממונם דהיינואותיות,
 והיו מארה בהן שלטה ממונם את להרבות שרצו "לפי : ח הלכה י,פרק

 עד הכתוב הזכיר שלא פי על אף ך. מד ש ה ד ע - והולכין".מתמוטטין
 שבסמוך הקללות כי השמדה, סכנת בזה יש מקום מכל ממון, הפסד אלאעכשו
 - ישר. בלתי באופן גם תבוא ההשמדה הרכוש. התמוטטות כתוצאתבאות
 אשר - אדם. בני של הרעים המעשים בגלל מעלליך. רועמפני

 למעלה כמו הוא, ברוך הקדוש של בשמו רבינו משה מדבר )כאן י נ ת ב זע
 ומוסיפים ועוד עוד אותי ועוזבים הולכים שהייתם כלומר, יד(. יא, ; דז,

 פשע. על"טא

 ומפלה התבואה קלקול מחלות, באים הרכוש אבדן אחרי ו'. ג ו ק ב די
 בללי תואר בתור כא, בפסוק הדבר את  הכתוב הזכיר ר. ב ד -במלחמה.

 כלומר, ה. מ ד א ה ל ע מ ו' ג ו ו ת ו ל כ ד ע - מסוכנות. מחלותשל



תקכא כחדברים

 )השוה הרעב וכן הארץ, את יעזוב העם מן גדול שחלק לכו יגרוםהדבר
 יז(.יא,

 שבע, הוא הכללי מספרן המחלות. את ופורס הכתוב הולך כןאחרי

 תוצאת שהן הוא, שבהן השוה הצד שבתבואה. ושלש אדם שבבביארבע
 טז. כו, לויקרא פירושנו את השוה והקדחות השחפת -החום.

 בשליש : )פרויס פסיזיס נקראה הקדמונים אצל החסר. מחלת --שחפת"
 - גבוה. חום כלומר "קדחי, משורש "קדחתי 187(. עמוד מעדיצין,תלמודישע

 אחד יום של חום היא קדחת כי מפרש, הראב"ע חום. של אחר מק ת. ק לד
 היא שדלקת ראיה להביא יש ימים.  ארבעה או  שלשה של חום היאזדלקת
 שאיש ג, הלכה שמיני, פרק תרומות בירושלמי מצינו כי יותר, חמורהמחלה
 המחומם עורו את להקר כדי בידו מים של וצלוחית הכיפורים ביום ישבחסיד
- 182(. שם : )פרויס הדלקתמן  שריפה(. לשון חרר, )משורש ר ו ח ר ח 
 בתרגום כא(. כו, )משלי גירוי לשון מתרגמים השבעים הום. מין הואגם

 חום כלומר מוחיא", דדלקא דגרמיא "אישא לדלקת: כתרגום איתאיונתן
 שם ונקראת א כב, בברכות נזכרת זאת מחלה המוח. את השורףהעצמות
 צירחא דלוחי "הרהורי : יונתן מתרגם "חרחור" 186(. פרויס )השוה.אחילו"
 נצטרפו שכאן נראה הלב, לוחות )או לבב מעיקות מחשבות כלומרדלבא",

 מחשבה )דהיינו הרהור כמו חרחור פירש שהוא אומרת, זאת תרגומים(.שני
  חוק חום מחמת הבאה הלב של חזקה התרגשות פירושו, נמצאדמיונית(.
 פירושו שאין נראה ההמשך מתוך ב. ר ח ב ו - דמיוניות. לתמונותוגורמת
 מזכיר הכתוב - ויבשות. חורב לשון הוא אלא מקום, שבכל "חרב" כמוכאן

 מזכיר הבא ובפסוק הגשמים, חוסר תוצאת שהן התבואה מחלות אתמעתה
 גם ן. 1 ק ר י ב 1 ן 1 פ ד ש ב - האחרונות. המחלות שלש סיבת אתהכחוב
 חריכת דהיינו יבשות, לשון "שדף=, משורש "שדפון" תבואה. מחלות הןאלה

 חמצן בו ואין מאד חם שהוא היבש, הקדים רוח ידי על הנגרמתהתבואה
 גם צהוב(. הופך )הצבע מוריקה  התבואה "ירקוזן, בג(. מא,)בראשית

 המחלות ששלש מפרשים יש - ויובש. רעות רוחות תוצאת השזאת
 הרזיה, ליחות, "חוסר : מפרש הירש רש"ר אדם. שבבני מחלות הןהאחרונות
 הוסר הפנים, הורקת היא .שדפון" והלאה( 187 )שם פרויס לדבריציההכ/
 "ירקונה שגם לומר, רוצה  פרויס  המורח. בארצות ביותה שכיחה  מחלהדם,

 הפירוש יותר נראה דעתי לעניות אבל 182(, )שם חום מיני הםו"חרב"



 ה כ ם י ר בדתקכב

 הפרוש את גם מביא שהוא פי על אף הראב"ע, מפרש וכן יהראשח
השנה

 מחלות אל י3 כה למקרא פירושי את השוה וגו/ שמיךוהיו

 הגשמינ חוסר מצורףהחבואה

 אבק האויר מתמלא  הגשמים  במקום ך. צ ר א ר ט מ ת א .,. ן תי
 בכל אותם מכניסות חזקות שרוחות בשעה הלוהטים, הקיץ ובימיועפרוריות,

 )רובינוון: התנור שבפי לחום הדומה חום למדת מגיעים הםמקום,
 מטר-אבק. כלומר "מטר", הוא הנושא רד. י - 50(. עמוד גפאליססינא

 וגר. אחד כו,ק.--בדרך כמובהקרא אויביה לפנינגף
 זחת )משורש  לוצוה -- ז. בפסוק  ~לה  שהובמחמ  הברכה שלההמך
 כב י ט כד, ד, סח בירמתע עלע. שמזדעמים דבר כשמי יתיחח.לשת
 "לזועה*. :יח

 ואין -- לב ה בירוהו נמצא מ ביסף וגר. נבלתךוהיתה
 ה כה בהקרא להבטחה חסה חריר.מ

 ובעפלים מצרים ומההין ה' י11ה בז--לה: סוקיס פה
 בשגעך ח' יכפה להרפא. תוכל לא אשר ובחרפשגרב
 ימשש כאשר בצהרים ממעוט והיית לבבו ובתמהוןוצעורת
 וגזול עשוק אך והיית דרכיך את תצליח ולא באפלההעור
 ישגלנה אחר וא"ת תארעו אשה מחריע. ואין הימים1ל
 טבוח שורך תחללנו. ולא תטע כרם בו תשב ולא תבנה1ית

 לך חצוב ולא מלפניך גזול חמורך ממנו תאפל ולאלעיניך
 ובנותיך בניר מחריע. לך ואין לאויביך נתונותצאנך
 ואין היום כל אליהם וכלות רואות ועיניך אחר לעםנהוגים
 ידעת לא אשר עם יאכל יגיעך וכל ארמתך פרי ירך.לאל
 ממראה p1WO והיית היפים. כל ורצוץ עשוק רקוהיית
 ועל הברכים על רע כשחין ה'  יבבת תראה. אשרעיניך

 קדקדך. ועד רגלך מכף להרפא תוכל לא אשרהשוקים

 מהחלק יתירה במדה האסב, בידי וגזל במתלות לאיים חוור זה שניחלק
השאשח.



תקכג. ה כ מ י ר בד

 )פסוק ביותר ממנו מתיירא העם כי הכתוב, הקדימו ם. י ר צ מ ן י חש

 ט, ט, בשמות הנזכר שחין לאותו הכתוב שכוונת ספק אין סו(. ז, למעלה ;ס

 צרעת בפרשת הנזכר השחין אולם '(. המכות עשר של הששית המכהבתור
 הכתוב צוה שם כי כאן, הנזכר השחין אותו שאינו נראה יח( יג,)ויקרא

 הכתוב מדבר וכאן להתרפא, שמתחיל בשעה רק הנגע את יראהשהכהן
 דילמן השוה במצרים שהיה לשחין בנוגע להרפא. יכול שאינו מצריטבשחין
 )משורש "שחין" התואר והלאה. 395 שם פרויס והלאה, ח ס, לשמותובינטש
 היו שלו שוגים מינים עור. דלקת כל כללי באופן מציין המימות( לשוןשחן

 אצל הרשימה את השוה התלמודית, ובספרות במקרא נזכרים והםמציים
 הף כתע. ובעפלים קרה עמת.מע-ומ.--ובטחורים שםפרכס

 כמכר העדות, ארת את מצבו אחרי הפלשתים בה שהמו המחלה איתהזאת
 יחיד בלשון קמוצה(, פ"א הסוף, בקמ"ץ )העי"ן "עפלים" ו. ה, אבשמואל
 סורסי )בלשון "טחורים* קרי: תפיחות; כלומר גבהות(, )לשוןעופל

 שמצינו )כדרך מוצנעים במקומות תפיחות שפירושו נראה הלחולת(,"טחורא",
 שם פרויס אגל שונים פירושים השוה ; גבעות( כמו "עגבות" חכמיםבלשון
 )הוצאת ח ט, סופרים מסכת השחת וכתיב לקרי בנוגע והלאה. 175עמוד
 השוה גרידה(. )לשון ב ר ג - ב. כה, מגילה בבלי תלמוד ; 138( עמורמילר
 כהנים בתורת שנאמר שגרב הכמים, אסרו א מא, בבכורות כ. כא,ויקרא
 ולח מבפנים יבש הוא כאן שנאמר גרב אבל : ומבחוץ מבפנים יבשהוא

 ס, ר ח ב ו - שם(. ותוספות רש"י )השוה להרפא יכול אינו הזה והמיןמבחוץ,

 הלח שהחרס חז"ל, אמרו ב פ, קמא בבבא "חכוכא". פירושו יונתןלתרגום
 מתלות שניהם וחרס שגרב נראה, השבעים מתרגום מהיבש, מסוכן יותרהוא
 צבי ייקכ רכי - ביניתה ההבדל את בתיוק לדעת בידינו ואין הן,גירוד

- - - - -

 -שהין כי סבורים רבים*(
 סצרימ-

 והנקראת במצרים המצויה הצרעת סין היא

 אבל ט. ס, בשמות הנזכר השחיל אותו זהו אם מסופק אפלו ודילכןעלפ"נטיאזיס

 השכיחה מחלה לגבי מיוחדת ארץ שב מזכיר הכתוב אין כי להט, להשיב לנויש
,arלישראל ידויה היתה זאת שסבלה מפני אלא .סצריס", תיבת תוספת לקבע ואין 

 מצרים", בדרך .דבר : י ד, עמוס גב השוה ט-, ז. למעלה כמי מצרים,סמכות



 כחדבריםהקכד

 שבלשת ל"חרס* דומה איה כאן שנאמר זה חרס כי כבר, העירמקלנביג
 תמיר נכתב ההא מקרא בלשון לפחרא שהכוונה במקום כי )פחרא(,משנה
 שמש, שפירעה "חרס* לתיבת בדומה לפרשו נראה יותר שמאלית.בשתן

 אל מתייחס ר. ש א - שחן(. )כמו חמימות לשת הוא משמעו שעיקרויתכן
  כאן.  הנוצרות המחלותכל

 אחוי ד(. ע, זכריה )השרה ובתמהון ובעורוןבשגעון
 מיה שלשה הסיף הוא גשניוש מחלות מיה ארבעה תחילה הכתיבומנה

 שבעה כאן הכתוב מנה הכל שבסך נמצא הראב"ע(. פירוש )השוהמתלות-רוח
 - משובשת. שדעתו מי כמשמעו, ון. גע ש - כב. בפסוק כמוענשים,

 מצינו וכן אבדן-עצות. השכל, עיני שנתעוורו מענינו, הלמד דבר ן. 1 ר 1ע
 יט. טז, למעלה פירושנו את השוה השכל. עורת לשון פקחים", יעור"השוהד

 מבולבלת. מחשבתו כלומר ומשתומם, נקפא הלב ב. ב ל 11 ה מ ת-

 זה פסוק גם נתפרש יונתן בתרגום ם. י ר ה צ ב ש ש מ מ ת י י ה1
 ולא עקתכון לרווחי סבא מילכא תביעין "ותהוון : לשונו וזו רוחני,במובן
 למחמי אורחא לעדי דלית בקבלא סמיא דממשש היכמא קושסא מחוי בכוןיהוי

 ולא מצרותיכם להרוויח טובה עצה מבקשים )ותהיו באורחא"למכוונותכון
 לכוונו אורח עובר כשאין באפילה העור שממשש כמו צדק, מגיד בכםיהא

 ח. י ל צ ת א ל 1 - זה. לפסוק ב כד, מגילה התלמוד דברי את השוה ובדרך(
 ת י י וה - תצליח. לא ידך משלח שבכל שלך, העצות אבדן של תוצאההיא
 המעבר הוא זה פסוק אויביך. ידי על עשוק כלומר ו'. ג ו ק ו ש ע ךא

 הבאים.לפסוקים
 )אשה, ביותר החביב גזילת את מקדים הכתוב ו'. ג 1 ש ר א ת ה שא
 השוה קרי, ישכבנה כתיב, גלנה יש - ה-ז(. כ, השוה כרם.בית,

 את השוה תחללנה --  כג P1DD "עפלימן אצל שכתבנו מהלמעלה
 ו. כ, למעלהפירושנו

 לקלל ממשך הכתה וגר. צאנך וגף חמורך וגףשורך
 - האדמה. עובדי עבור בחשיבותו במעלה השני הרכוש המקנה,באבדן

 הללו, הגזלנים מיד להושיע אפשרות לך אין כלומר ע. י ש 1 מ ך ל ז י א1
 בס.  בפסוק למעלהנמו

 של ביותר החשובים קניניו ששת הפסד אחרי ובנותיך.בניך



תקכה ה כ ם י ר בד

 הבמם שבטת בעתה הרע בא צאח המות בקר, כרה מת, )אשה,האדם
 - מכירו. אתה שאין נכרי עם ידי על האדמה תבואת כל ואכילתוהבבות

 לזה, זה שייכים לג, בפסוק ידעת" לא אשר ו,,עם לב בפסוק ר ח א םע

 בנו אליעזר רבי של התשע-עשרה המדה את השוה זה. על ולימד זהובא
 מדגיש הכתוב לחבירו". הדין והוא בזה שנאמר "סובר : הגלילי יוסי רבישל

 זה המרחמים וישראל יהודה כמלחמת ולא נכרי, כלומר אחר", "עםשהוא
 ב הימים בדברי הכתוב פי על א ח, פרק בסוטה המשנה את השוה זה,על
 מכירים שאין כיון ; היא קללה תוספת ידעת", לא "אשר סו.כח,
 לשאת אפשרות אפילו אין מ(, )פסוק לשונו את יודעים ואין האחר העםאת

 כלומר ת. ו ל כ ... ך י נ י ע 1 - יותר. נוחים תנאים השגת לשם עמוולתת
 כלומר, ך. ד י ל א ל ן י א 1 - אליך. שישובו מצמה אתה געגועיםמתוך

 את לפדות )כגון אלה געגועים לספק כדי משהו לעשות האפשרות לךאין
 בראשית השוה ידך", בכח זה "אין : הלשון משמעות עיקרהשבויים(.

 כס.לא,

 האויב מכוח הבאות הקללות את הכתוב סיים עשוק. רקוהיית
 כט(. )פסוק לפתיחה דומהבלשון

 שהענשים הקללות בתחילת למעלה בארנו כבר וגע. משוהיית
 שייענש מי שיש אלא ואחד, אחד כל על כולם חלים אינם בתוכחהשנאמרו
 שכבר שאחרי כך, על לתמוה אין כן על באחר. שייענש מי ויש זהבצונש
 הוא מחלה, בתור מהעם חלק על יבוא שה"שגעון" כח בפסוק למעלהנאמר
 הארב של האונס מעשי את שיראו מחמת ישתגעו שאחרים לקללמוסיף
 להושיע. אפשרותבלי

 אינו כאן הנזכר רע" ש"שחין לומר, אנו צריכים ן. י ח ש ב ... ה כ כי
 השחין אותו שהוא הדברים נראים כז. בפסוק למעלה שנזכר מצרים""שחין
 קדקד. ועד רגל מכף רע בשחין הכתוב מדבר שם גם ; ז ב, באיובהגזבר
 השוקים*, ועל הברכים "על : בדיוק המחלה מקום את הכתוב פרט שכאןכיון

 המחלה מן יסבול הגוף שכל לומר, הכתוב בא שבסיפא לנמר, אנוצריכים
 כיוס הנקראת המחלה היא רע" ש"שחין יתכן ו(. א, ישעיה )השוההזאת

 הלאה ומתפשטת והולכת ברגלים המתמילה הפרקים, של (1epra)"לפרא"
 והלאה. 390 עמוד שם, פרויס עוד השוה איוב של למחלתו בנוגע)קנובל(.



 ה כ ם י ר בדהקט

 תקים צפר מלכך ואת ארתך הי ילך לו--מב:הפסוקים
 "פם ועבדת האבותיך אתה ידעת לא אשר גף אלעליך
 בכל ולהחנה  "שפל  לפפת וחיטו ואבה עץ אחריםאלהים
 ומע"פ השדה תוציא רב זרע שמה. ה' ינהגך אשרתעמים
 לא ויין ועצית תשע כרמים הארבה. יחפלכו כיתאסוף
 לך יהיו זיתים התולעת. תאכלנו כי תאגור ולאתשתה
 תוליד ובנות בנט זיתך. ישל כי תבוך לא חכמן גבולךבכל
 חף,צ אדמתך ופרי עצך כל בהובי. ילכו כי לך יהיוולא

הצלצל.

 בארצם, לשרויים העם על הכחוב מדבר עדיין והלאה לח שבפסוקיםכיון
 מפרש, אברבנאל יצחק דון השלימה. הגלות נאמרה כבר לו שבפסוק יתכןלא

 לבבל יהויכין גלות ועל יהויקים  המלך של גלותו על נבואה  היאובזאת
 שהכתוב אומר הירש רש"ר גם ו(. לו, ב הימים דברי סו; כד, ב)מלכים
 - יכניס. גלות או השבטים עשרת גלות כגון חלקית, לגלות כאןמתכוון

 לעברר "תצרי מפרש: ק"ג כח. ה למעלה ראה וגר. שםועבדת
 ה מ )דעאל שלהם זרה בעבדה להשתתף עכרחו כגתים יזם"

 כית אומרת, זאת זרתן לעביה משועבדים "שיהה : מפרש הירשוש"ר והלאה"
 שישראל נמצא זרה, עבודה עובדות להן משועבד שישראל האומותימאותן

 אמונה אחד, בא-ל האמונה את מכירה שאינה זרה, לעבודה הס גםמשועבדים
 : יג( )טז, באמרו ירמיהו זאת ובטא אמתית. אנושית להתנהגותהמובילה

 ואבותיכם אתם ידעתם לא  אשר הארו על הזאת הארז מעל"והטלחיאתכם
 חנינה". לכם אתן לא אשר ולילה יומם אחרים אלהים את  שםומבדתם
 כמו עליו, שמשתוממים לדבר תהיה כלומר, ר. ג ו ה מ ש ל ת י י ה1
 זאת קללה לעג. דברי כלומר, ה. נ י נ ש ל ו ל ש מ ל - כה. פסוק שלסיפא
 "לחרפה". או  "לקללה* עם בצירוף גם  ירמיהו, בספר פעמים  כמהנזכרת
 זאת קללה ירמיהו, דברי מתוך שנראה כפי ועוד. יח כס, ; ט כד,ירמיהו

 אנא זאת קללה כן על בארץ. הנשארים כלפי והן הגולים כלפי הןמתייחסת

 רעב* "חרפת עוד תתווסף הכללית לחרפה כי הבאים, הפסוקים אלמעבר

 כו(. יט; ב, יואל השוה לי לו,)יחזקאל

 התבואא את יגזלו שהאויבים הכתוב איים הקודם בקסע ב.  ר י רז



תקם ה ב ם י ר בד

 לג")פסה
 את הארב שהשיג אחרי בארץ הנשאר העם על הכתה מדבר וכאן

 פירות יאבדו כן אחרי כי הארץ, את ולשעבד המלך את להגלותמטרתו,
 בארמית(. "חסל" שורש כמו גמר, )לשון ו נ ל ס ח י - הארבה. ידי עלהאוץ
 כלה(. )כמו ויאבד ישמידכלומר
 אל מתייחס ו. נ ל ב א ת - וכנס. אסף לשון "אגר", משורש ר. ו ג את
 convolvulus בלטינית נקראת היא ואחרים שולץ לדברי ת. ע ל ו ת ה -הפרי.

)קונוולוולוס(.

 בפירושנה ה יט, למעלה השוה "שלל". משורש עתיד הפעיל לשון ל. שי
 לפרי האדם של בטנו פרי את מקיש כאן הכתוב ובנות.בנים
 ית בפסה למעלה כמוההדמה,

 הצלצל --- חבר. לו מין "ירש", משורש פיעל מבמןיירש.
 מתרגם: הסורי העוף. שרץ מין או ארבה מין שהוא מענעה הלמדדבר

 זומל ארבה "מין 1 ב מה, בחולין הנזכר "צרצור" והיינו"צרצורא",
 )קאסטלי(. שיתייבשו עד האילנות שרשי את הנוקב מעופף",שאיננו
 : לויזון השוה י ב ג, שבת ירושלמי ראה "חלזונא", : איתא יונתןבתרגום

 370. ועמוד 293 עמוד תלמרר'ס, דעסזואולוגיה

 מעלה עלך יעלה בקרבך אשר הגר חג--מח:קפם1קים
 תלתו לא ואתה לוך הוא מטה. מטה תרד ואתהמעלה
 הקללות כל עליך ובאו לזנב. תהיה ואתה לראש יהיההוא
 ה' מקול שמעת לא כי השמרך עד והשיגוך ורדפוךהאלה
 לאות בך והיו צוך. אשר וחוקותיו מצותיו לשמוראלקיך
 ה' את עבדת לא אשר תחת עולם. עד ובזרעךולמופת
 אויביך את ועברת כל. מרוב לבב ובטוב בשמחהאלקיך
 כל ובחוטר וכעירום ובצמא ברעב בך ה' ישלחנואשר

 אותך. השמידו עד צוארך על ברזל עולונתן

 מפאת מטה. מטה יורדים קרקע עבודת על המתפרנסים הארץתושבי
 איז בארץ. הסוחרים בנכרים תלויים ונעשים בחובות שוקעים הינולניבט
 לעבוד רצה שלא על עונש בתור לזרים, משתעבד הוא בארצו. שולטהעם



 כחדבריםתקכח

 שישראל כך על עשש שבתור דתם, אעם *ה סמוך יתברגן א הבואת
 אהביהפ את ד לעב עבשו "אלצו ושפע אושר מתי השי"ת את עבדולא

 מפניהם. האלקים אצל עזר ימצאו ולא וצוקהכצרה

 מז כה, בויקרא גם הנזכר תושב, גר הוא זה ך. ב ר ק ב ר ש א ר גה
 מתעשה שהלה האפשרות על הכתוב מדבר שם גם שם(. פירושנו את)השוה

 הכתוב שהזכיר מה לעבד. לו עצמו את שימכור כך כדי עד יייגיושישראל
 שבויקרא הפרשה קבוע. עונש בתור כאן הכתוב מזכיר מקרה, בתורבויקרא
 ה ט מ - גר. במקום "גף= להגיה שרצה אהרליך, של הגהתו אתסותרת

 יב-יג. בפסוק שנאמר ממה ההיפך ב. נ ז ל ". ה טמ

 רבי נ בפסוק שנאמר ממה ההיפך ת. ו ל ל ק ה ל כ ך י ל ע ו א ב1
 נאמר וכאן עתיד(, )לשון תשמע" "כי נאמר שלמעלה מציין, ספורנועובדיה

 מה שחטא, לאחר רק האדם על בא העונש עבר(. )לשון שמעת" לא"כי
 - המצוות. לקיים הספיק לא עדיין אם אפילו עליו שבאה הברכה, כןשאין
 להלן וכן והלאה, ב פסוק למעלה כמו העונש, חומרת מציין ך. מד ש ה דע

 סג. י סא , נא 1 מחפסוק

 אמנם ב. יג, למעלה פירושנו את השוה ו/ ג 1 ת 1 א ל ך ב 1 י ה1
 הקדחם להשגחת אות שהם מפני "אות", ה' משפטי את כאן הכתובקרא
 בלתי דבר כלומר, "מופת", : גם נקראים הם אכל בריותיו. על הואברוך
 נאמר לא כזה. כבד באסון ח"ו ישראל ייענשו התורה עזיבת שעל הואטבעי
 כלומר, ובזרעך". "בך אלא ט(, יג, בשמות )כמו לאותי לך "והיוכאן

 כס, הכתוב שמפרש כמו העמים, לכל לאות יהיה ולזרעך לך שיארעמה

 ב(. )ל, בתשובה חוזרים שאינם ומז כל עולם. עד - והלאוסכג

 ברוך שהקדוש כיון ומופת. אות יבא זה דבר גם ו'. ג ו ר ש א תתח
 אלא ח"ו, מקרה אינו שהעונש בעליל, מוכח מדה, כנגד מדה מענישהוא
  כנגד מרה יטרלל, טל  יונים יההן  שכך  לזמר  הכתוב ובא אלקים,אצבע
 חהנעימה, הטובה אלקיך עבודת את עצמך על לקבל רצית לא אשר יעןמדה.

 ה ח מ ש ב - והמרה. הקשה אויביך עבודת את כרחך בעל עליך לקבלתיאלץ
 שהרי העבודה, לשמחת הכוונה שאיו מפרש, הירש רש"ר ב. ב ל ב ו ט בו
 שהיית פירושו אלא י  רצונו את עושה הוא אף ביצוקה בוראו את  העובדגם

 כך. על טובה להכיר צריך והיית טוב כל לך ה' שסיפק מתוך לב וטובשמח



תקכמ ה כ ם י ר בד

 רעב ך מת משועבד עבד להטת תיאלץ ט על הקב"ה, את עבדת לאואתה
 כלוחוסר
 ישראל, כנגד האהב את ישלח שהשי"ת פירושו פיעל, בנק ה נ ח ל שי

 לא התבואה מאבדן כתוצאה הרע. האויב ביד ויסגירם הגנתו את מהםימנע
 - להם. להשתעבד וייאלץ אויביו התקפות כנגד לעמוד בישראל כחיהא

 ירמיהו השוה שמים. מלכות עוד מעליך שפרקת על ל. ז ר ב ל 1 ע ן ת נו
 ט. ו, למעלה פירושנו את וראה יגכח,

 הארץ מקצה טימרחוק יך ה'ע ישא ,ם--11)"פט1ק.ם
 סמם עז גף לשתו. תשמע לא אשר גוי הנשר ידאהכאשר
 בהמתך פרי ואט יחק. לא תער לזקן טים ישא לאאשר

 תירווח דגן לך ישאיר לא אשר השמדך עד אדמתךוסרי
 והצר אותך. האבידו עד צאנך ועשתונות אלפיך שגרויצהר
 והבצורות הגבוהות חומותיך ררת עד שעריך בכללך

 בכל לך וחצר ארצך בכל כהן בוטח אתהאשר
 ואכלת לך. אלקיך ה' נתן אשר ארצך בכלשעריך

 אלקיך ה' לך נתן אשר ובנותיך בניך בשר בטנךפרי
 והענוג בך הרך האיש אויבך. לך יציק אשר ובמצוקבמצור
 יותיר. אשר בניו וביתר חיקו ובאשת באחיו עינו תרעמאר
 לו השאיר מבלי יאכל אשר בניו מבשר מהם לאהףמתת
 הרכה שעריך. בכל אויבך לך יציק אשר ובמצוק במצורכל
 מהתענג הארץ על הצג רגלה כף נמתה לא אשר והענוגהבך

 ובשליתה ובבתה. ובבנה חיקה באיש עינה תרעומרוך
 בחוסר תאסלם כי תלד אשר ובבניה רגליה מביןהיוצאת

 בשעריך. אויבך לך יציק אשר ובמצוק במצור בסתרכל

 והלאה. מט שבססוקים זאת, שנבואה מפרש, הירש( רש"ר )וכןהרמב"ן
 רחוקה. מארץ הרומיים עליהם באו כאשר שני, בית בחורבן אלא נתקיימהלא

 שכן ובבל. אשור על גם זאת נבואה לפרש שיש משמע, הנביאים מדבריאבל
 ובירמיהו , הארץ* מקצה מרחוק... לגוים נס "ונשא : כו ה, בישעיהנאמר



 כהדבריםהקל

 מהירות את לשונו". תדע לא גוי ממרחק... גף עליכם מביא "הנני : טוח,
 נאמרה ידאה "כנשר הלשון יבוא"(. קל ).מהרה שם ישתהו גם מזכירהאויב
 י יב 1 ג יז, יחזקאל גם השוה ואדום. מואב כלפי כב מט, י מ מח,בירמיהו
 בירמיהו נזכרת האדמה פרי כל את יאכל שהאטב הקללה גם ח. %,חבקוק

 בשר את שיאכלו הקללה המבצרים. כל את שיכבוש שם נאמר וכן יז,ה,
 איכה 1 והלאה כח ו, ב במלכים שנאמר כמו נתקיימה, המצור בשעתבניהם

 קץ על המצור בעת גם זאת קללה שנתקיימה לנו ידוע וכן י י ד, י כחב,

 שאר גם והלאה(. ד ג, ד, היהודית המלחמה מתתיהו, בן )יוסףהרומתם
 שהאריך כמו שני, בית בחורבן נתקיימו כאן הכתוב עליהם שהיתירהענשים

 בפרוסרוס. לפרש אברבנאל יצחקרון

 ר. ש נ ה ה א ד י ר ש א כ - יג. י, בשמות כמו לכאן, יביא כלומר א. שי
 כוי ה, ירמיהו )השוה הנשר דאיית כמהירות תהא האויב הבאתמהירות
 ח(. א,חבקוק

 ישא לאאשר
 פנים_

 שעם שמר, ש ע, משעו יחול לא
 מדי. DP הש כזהאכזר

 תמיהתו אבל אלת תיבות על דלל השבעים בתרשם מדה השעד
 אחרי מבוססת אינה אותך", האבידו "עד יד על הלשון כפל על דילמזפול

 מ"השמדך", יותר שלימה כליה היא "אבדך" כי מיכח שם כ. פסוק עםהשוואה

 והתוצאה "השמדך", היא וגויי "ואכל של התוצאה בי כאן, הכתוב אומרוכן
 )"האבידו"(. גמור אבדן היא ישאירן "לאשל

 והצר -- י3 ג בירמשו נאמר וכן בה4 בוטח אתהא'שר
 הזאת בארץ עליך תבוא זאת צרה לאמר, נב, בפסוק הכתוב עלת שנה ד.ל

 שניתנה שהארץ יתכן שלא בכך, לבטוח לישראל אל )קניג(. השי"ת לךשנתן
 בחומות הבסחת כמו הוא, מוטעה זה בטחון מידם. תנטל השי"ת ידי עללהם

הבצורות.

 ר ו צ מ ב - כס. כו, בויקרא נאמר וכן ך. י נ ב ר ש ב ... ת ל כ או
 ונז נה בפסוקים להלן הכתוב עליו שנה ט(. יט, ירמיהו )השוה ק ו צ ם ב1

 רעהו בשר "ואיש עוד: נאמר ט יט, בירמיהו )דילמן(. חוזר חרוזכעין
  )"ובנים י ה, ביחזקאל שנאמרה  הקללה היא חמור" יותר עזריאכלו".

 אבותם"(.*אכלו



תיא ה כ ם י ר בד
 מצי "מאדן נאמר לא האשה, לענק נח בפסה להלן מאהוהענוג

 -- רגלה". כף נסתה לא "אשר : באמרו הרבה ינתה מדת הכתת שםשפירש
 עינותרע

 ב_
 חיקה טהיט.--ובאשת צרותין,כמולמעלה לשח

 3 ע,למעלה

 למעלה במו פתוחה,  בה"א השאי  כמו תירושו  חרוקת ה"א ר. י א שה
 238. אייוולד גם השוה כזה. שינוי שמצינו כד,ז,

 שהיו או בעגלה, יוצאת היתה שתמיד כלומר, ה. ת ס נ א ל ר שא
 לפועל, הנשוא את הכתוב הקדים ג. צ ה ה ל ג ר ף כ - אותה.נושאים

 הפועל. לפני המקום ציון את הכתוב שהקדים ד, מב, בישעיה מצינווכן

 שאינה אדם בני אותם אל הבי"ח מתייחסת נו בפסוק בשליתה.ו
 אשר האדם אל הבי"ת מתייחסת ז סו, למעלה וכן ממאכלה, להמ לתתרוצה
 המאכלים אל הבי"ת מתייחסת נז בפסוק כאן אבל העין, צרות חלהעליו
 היורא בתוכו שהעובר הכיס הוא "שליה", לאחרים. לתתם רוצהשאינה
 הבן מפרשים, ורש"י אונקלוס החכמים. אצל מצויה שהלשון וכמו הולד,עם

 מחדש. שנולדהקטן

 רבת כל את תשמורלעשמת לא אם נח--סב:בפסוקים
 הנכבר השם את יראה הזה בספר הכתובים הזאתהתורה
 מכות ואת מכותך את ה' והפלה איקיך, ה' את הזהרהנורא
 והשיב ונאטנים. רעים וחליכ ונאמנות גדולות מכותזיעך
 בך. ודבקו מפניהם יגורת אשר מצרים מדוה כל אתבך
 הזאת התורה בטפר כתוכ לא אשר מכה וכל חלי כלנם

 אשר תחת מעט במתי ונשארתם השמרך. עד עליך ה'יעלם
 אלקיך. ה' בקול שמעת לא כי לרוב השמים ככוכביחייתם

 שהעמיד התנאי את הקללות של הזה הקטע בראש להעמיד חוזרהכתוב
 שבאו הענשים אף על ה', בקול ישראל ישמעו לא אס התוכחה, כלבראש
עליהם.

 מתייחס הכתוב מא. בפסוק להלן נאמר וכן ה. ז ה ר פ ס ב ם י ב ו ת כה



 כחדבריםתקלב

 למעלה הסברנו בבר *(. והלאה ס לא, להלן הנזכרת התורה כתיבת אלכבר
 ליראה. - כולה. התורה כל לכתיבת שם מתכוון שהכתוב יח--כ,יז,

 למעלה כבר ביארנו התביעות. כל בראש היראה מעלת נזכרה יב י,למעלה
 ה ב כ נ ה = הרוממות. יראת וגם העונש יראת גם כוללת זאת שמצוה יג,ו,
 הכעלינו המכובד : הרוממות יראת כנגד הם הללו התוארים שני א. ר ו נ הו

 פירושנו את השחה ם. ש ה ת א - אותו. לירא ושעלינו היראוילכבדה
 יא. בד,לויקרא

 בדרך יבואו למעלה הנזכרות הקללות ופלא. נס לשוןוהפלה.
 יחיד כלשח הנהוגות השימוש יאותיות רבים, לשון ך. ת 1 כ מ -נסית.
 כבר שנזכרו בענשים להחמיר באים אלה פסוקים 259(. אייוולד 91;)גק

למעלה.

 מהם שתנצל לך והבטיח מהם אותך שהציל אחרי כלומר, ב. י שוה
 פיו שעל התנאי את קיימת לא כי בו, יחזור כו(, סו, שמות ; סו ו,)למעלה
 "שבקן כא: בפסוק כמו בך. ודבקו -- לההבסיח

 'ןכא*ו יחס, בלשח "כתובי התיבה בגלל חרוב קמג וגר. כלגם
 בירמיהמ הכתוב ממנו נעלם אבל י מאוחרת הוספה הן מכהי "וכל תיבותח"ו
 שנאמרה יחיד לטון  צל כלל לתמהת ואין יהד. ומכה"  "חלי נזכרו שם ו,ו,

 - 339(. אייוולד גם  להשוה י ל, להלן וכן  146, ושם  145 גק השוהכאן,
 ראב*ע. השוה פתח, חטף במקום בשו"א העי"ן ם. ל עי

 השמים. ה.-ככוכבי כו, למעלה פירכסנו את השוה מעט.במתי
 מה. בפסוק כמו ת. ע מ ש א ל י כ - כב.י,

 בספר הכתובים הזאת התורה "הברי במלים: רואה )קומפוז.( ווילהויזןי,

 מחבר ח"ו כאילו מא(, )פסוק הזאת" התורה -ספר : להלן וכן נח(, )פסוקהזה"

 1122 עמוד )איינלייטונג קינן כליו השיב וכבר דברים. ספר מחבר אינוהתוכחה

 שנכתבה והלאה( ט )לא, נאמר עצמו תורה משנה בספר שהרי מספקת,תשובה

 גם הזאת", התורה "סמר את יזכיר לא למה כן ואם מתה, ירי צל הזחת".התורה

 והלאה. יח יז, למעלה וגםכאן
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 להיטיה ע14ם הו ?מט כאשך להיה סג--סח;הפסוקים
 אתכם להארי עתכם ה' "ט"מ כן אתכם ולהרבותאתכם

 3א אתה אשר האדמה מעל ונסחתם אתכםולהשמיד
 ועד הארץ מקצה העמים 3כל ה' והפיצך לרשתה.שמה
 ידעת לא אשר אחרים אלהים שם ועכרת הארץקצה
 ולא תרגיע לא ההם והגוים ואצן. עץ ואצותיךאתה
 רגז ל3 שם לך ה' ונתן רגלך לכף מנוחיהיה
 לך תלואים חייך והיו נפש. ודאבון עיניםוכליון
 כבוקר צחייך. תאמין ולא ויומם לילה ופחדתמנגד
 לבבך מפחד בוקר יתן מי תאמר והערב ערב יתן מיתאמר
 ה' והשיבך תראה. אשר עיניך וממראה תפחדאשר
 עוד תוסיף לא לך אמרתי אשר בדרך באנייתמצרים
 ולשפחות לעברים לאויביך שם והתטכרתםלראותה

 קונה.ואין

 לבין האומלל ההווה בין הניגוד בתיאור סיים התוכחה של הקודםהקטע
 הניגוד את לתאר התוכחה של הזה האהרון הקטע מתחיל וכן המאישר,העבר
 עם לנהוג השי"ת של דרכו עמו. עם הוא ברוך הקדוש של בהנהגתוהזה
 להיטיב האב שמח ישרים בדרכי הולך שהבן זמן כל בנו. עם האב כדרךעמו
 אמצעי ימצא אם האב שמח רעה, בדרך הולך שהבן בשעה אבל בנו,עם

 הוא הגלות ידי שעל בזה כביכול הקב"ה שמה וכן למוטב. בנו אתלהחזיר
 לפניו. וחטאו אותו שעזבו אחרי לפניו, בתשובה ישראל אתמחזיר

 האדמה. מעל --- כב4 ב, )משלי מהארץ עקירה לשתונסחתה
 שתאבדו שש השי"ת כלומר, אתכם". ולהשמיד אתכם "להאביד אל גםש"ך
 "אבד הלשון שם שגם ין, יא, ולמעלה בו ד, למעלה השוה האדמה.מעל

 העתידה הגלות על שמח השי"ת לאמר זה, במובז משמשת  האדמה"מעל
 למעלה השוה זה. ממקום לבער פירושו מ..." "השמיד בתשובה. אתכםלהחזיר

 טו, ושם יג כג, ישעיה גם השוה כו. ד, ליעלה "שמד", פירוש גם וכן ג.ד,

 שלפנינו. בכתוב ו,,להשמיד" "להאביד" תיבת לפירוש ברורה הוכחה משםאשר

 שני נמצאים ביחזקאל "אזרה=. נאמר לג כו, בויקרא ך. צ י פ ה1
 יחזקאל השתמש שהרי למינים, תשובה ומכאן כו. י בג ל, לדוגמאהביסויים,



 ה כ ם י ר בדתיד

 לבאר הארכנו שכבר כמו דברים בפסוקי וגם יקרא בפסוקי גםבלשות
 כח. ד, ולמעלה לו פסוק למעלה כמו וגו'. שם ועבדתם - כו.בויקרא
 לישראל, טובה מדה היא זאת ג. א, איכה השהה ר. ג ו ע י ג ר ת אל

 וכליון - לו. כו, ויקרא השהה רגז. לב - בעמים. יתבוללו שלאכדי
 לג, ב, א שמואל ; טז כו, ויקרא השוה ף. ג 1 ם י נ יע

 לו ואח באתר תלע שהוא כדבר כימר תלואיט. חייךוהיו
 ך ל -- רש". השוה תלת, נקרא מסיק דבר המשנה כלשח וקטם.בסט

 גצגדה תל-ם יתם ו-אה המת כילו בחיך, בטה תהא " כשמה גד. נמ
 "חף שתאמר דג ממ"מ ירשו א מט, בסתה תאמהבבוקר

 בתרגח( הוא בן לא ומתחזקות. הולכות הצרות כי אתם", של ערבוהיה
 נראות הצרות ריבוי ידי שעל כיון הבא, לערב שתצפה מפרש הואיונתן.
 לד. בפסוק כמו ך. י נ י ע ה א ר מ מ - מאד. ארוכות הלילה או היוםשעות

 אתר מצד קונה. ואין -- בסמא.  השה באניות.והשיבךף.
 להמכר עצמם את שיצתו בשעה שאפילו כך, כל בזחים יהר כי היא,קללה
 שלא פורמט, נחמא גם בזה יש אבל לעבדות. אפילו לקנותם, ירצולא

 )לדברי שלח הרשע טיטוס - לקנותם. ירצו שלא כיון עבדים, בתורישתעבדו
 לעבודת למצרים יהודים 17000 ב( ט, ו, היהודים טלחמת : מתתיהו בןיוסף
 יהודים *בדים בתור רחל קבר ליד  נמכרו קיסר אדריאנוס של נומנופרך.
 שנבואה לומר צורך אין אבל לא(. לירמיהו )הירונימוס מספר לאיורבים
 ירדו, שישראל לומר הכתוב שבא אלא דווקא, מסויים למאורע מתייחסתזאת

 לגאולתם. הגרעין יונח ובה המדרגה, לשפל ה', בקול שמעו שלאמפני

 בהנה את ה' צדה אשר הברית הברי אלה : ס ס ק 1 ספ
  אטר הברית מלבד סואב בארץ ישראל בני אתלכרות

 בחורב. אתםס"ת
 משה לדברי כותרת בחור זה פסוק משמש ולוטר, החלגטהבתרגם

 עדיין נזכרה לא עכשו שעד מעיר קניג ההדשים. הבינו ובן בן. אחריהבאים
 כריתת פירושו הברית* דגרי "אלה אבל הברית, תנאי אלא ברית,כריתת
 שלאחריו. לפרשה הפסוק את לצרף נראה כן ועל במואב, שנכרתההברית
 ברית  כריתת נזכרה לא עדיין הבאים  בפרקים גם דבר של לאמתואבל
 : וכן יא(, )כס, ובאלתף אלקיך ה' בברית _לעברך : אלא נאמר לאבפועל.



תקלת ח כ ם י ר בד

 יג(. )כס, הזאת" האלה ואת הזאת הבוית את כורת אנכי לבדכם אתכם"ולא
  ית )נס, הזאת. האלה דברי את  להזכיר  פעמכם כמה עוד  הבחוב ממשיךוק

 שהקללות מדגיש והכתוב כו(. )כט, והקללה ל(, )כט, הברית אלותוהלאה(,
 כי ספק אין כו(. כ, יט, כט, - תורה משנה )דהיינו הזה בספרנאמרו
 וכן כ( )כט, הברית" "אלוה נקראות הן כח. שבפרק לתוכחה הכתובכוונת
 "דבר* כי הוא פשוט כן על הברית. עם האלה קשורה יג ; יא כט,להלן

 הוא זה פסוק כן ואם זה, שבפרק הברית" "אלות הן סח כח, שבפחיקהברית"
 כז. למעלה פירושנו את )השוה א--י יא, בירמיהו מוכח וכן הפרק. כלסיום

 דברי כל את עליהם "ואביא : ח פסוק שם בירמיהו שנאמר מהיא-יג(.
 כאן הכתוב שאמר מה כן ועל הברית". "אלות "ן הברית" "דברי כאןגם כי אם תבוא, כי שבפרשת לתוכחה אלא כוונתו אין ודאי הזאת",הברית

 שהערתי כמו כו(, )ויקרא כהנים שבתורת לקללות כוונתו בחורב","הברית...
 ג--וצו. פסוקים כו, לפרק ההקדמה בראש לויקרא בפירושיכבר
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