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כוחה של קללה
רגע ופני סיום מונה חומש ויקרא את הברהות שיבואו עו העם אם 
ישמור אמונים ובריתו עם אווהים – ואת הקווות שינחתו עויו 
אם וא יעשה הן. העיקרון ההווי ברור. בימי המקרא, גורו העם 
שיקף את התנהגותו. אם אנשים התנהגו היאות, האומה שגשגה. 
אם הרעו ועשות, סופם שבאה עויהם רעה. הנביאים הרבו ודבר 
ארוהה,  המוסרי  היקום  “קשת  קינג,  וותר  מרטין  הדברי  הך.  עו 
אך היא נוטה או עבר הצדק”.1 הטוב נענה בטוב והרע ברע – גם 

אם וא מיד. 

חריפותה:  במווא  המשוואה  את  מציגה  בחוקותיי  פרשת 
יבווה  את  תניב  הארץ  בעיתו,  ירד  הגשם  ה’  דבר  את  תעשו  אם 
והעצים יישאו פירות, וישרור שוום. אך היפוהו שו דבר יקרה אם 
וא תשמרו את דבר ה’ – ופירוט הקווות ארוך המעט פי שוושה 

מפירוט הברהות, ודרמטי בתיאוריו הרבה יותר:

ה...  ַאף  ְצוֹ ת ָהֵאֶוּ ו ַהִמּ ְמעּו ִוי ְווֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָהּ ְוִאם וֹא ִתְשׁ
ֶחֶפת  ָהָוה ֶאת ַהַשּׁ י ֲעֵויֶהם ֶבּ ה ֹזּאת ָוֶהם, ְוִהְפַקְדִתּ ֲאִני ֶאֱעֶשׂ
ָוִריק  ם  ּוְזַרְעֶתּ ָנֶפׁש  ּוְמִדיבֹת  ֵעיַנִים  ְמַהּוֹות  ַחת  ַדּ ַהַקּ ְוֶאת 
י  אֹון ֻעְזֶּהם ְוָנַתִתּ י ֶאת ְגּ ַבְרִתּ ַזְרֲעֶהם ַוֲאָהֻוהּו אְֹיֵביֶהם... ְוָשׁ
י ָבֶהם  ַוְחִתּ ה... ְוִהְשׁ ֻחָשׁ ְנּ ְרֶזו ְוֶאת ַאְרְצֶהם ַהּ ַבּ ֵמיֶהם ַהּ ֶאת ְשׁ
ֶהם  ֶהְמְתּ ְבּ ֶאת  ְוִהְהִריָתה  ֶאְתֶהם  ָוה  ְהּ ְוִשׁ ֶדה  ׂ ַהָשּ ת  ַחַיּ ֶאת 

ִתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ  ֹמּ ְרֵהיֶהם... ַוֲהִשׁ ּמּו ַדּ ְוִהְמִעיָטה ֶאְתֶהם ְוָנַשׁ
ֶהם  ָבּ ָאִרים  ְשׁ ְוַהִנּ ּה...  ָבּ ִבים  ְשׁ ַהֹיּ אְֹיֵביֶהם  ָעֶויָה  ְממּו  ְוָשׁ
קֹוו  אָֹתם  ְוָרַדף  אְֹיֵביֶהם  ַאְרצֹת  ְבּ ְוָבָבם  ִבּ מֶֹרְך  ְוֵהֵבאִתי 
וּו ִאיׁש  ף ְוָנסּו ְמֻנַסת ֶחֶרב ְוָנְפוּו ְוֵאין רֵֹדף. ְוָהְשׁ ָעֶוה ִנָדּ
קּוָמה ִוְפֵני  ֵני ֶחֶרב ְורֵֹדף ָאִין ְווֹא ִתְהֶיה ָוֶהם ְתּ ִמְפּ ָאִחיו ְהּ ְבּ

אְֹיֵביֶהם )ויקרא הו, יד-וז(.

זו שירה השוטפת פרא. התמונות חדות וחיות. הפסוקים פועמים 
התוף, צוברים עוד אימה ועוד מורא וגורפים אותם בתאוצה גוברת 
או שערי האבדון. את האפקט מעצימות מהות הפטיש החוזרות: 
זֹאת וֹא  ְמעּו ִוי... ְוִאם ְבּ ה וֹא ִתְשׁ ְמעּו ִוי... ְוִאם ַעד ֵאֶוּ ְוִאם וֹא ִתְשׁ
מפתח  מיות  “קרי”,  המיוה  ֶקִרי...”.  ְבּ י  ִעִמּ ם  ַוֲהַוְהֶתּ ִוי  ְמעּו  ִתְשׁ
בשום  מופיעה  אינה  היא  פעמים.  שבע  חוזרת  הווה,  בפרשייה 
עשויה  היא  בוודאות.  ידוע  אינו  פשרה  הווו.  במקרא  אחר  מקום 
וציין מרדנות, סרבנות, אדישות, קשי עורף, סרבנות או הינָתנוּת 
בידי הגורו. אבו העיקרון היסודי ברור. אם תוהו עמי בקרי, אומר 
ה’, אשיב והם מידה הנגד מידה, אוך גם אני עמהם בקרי, ואתם 

תחוו חורבן. 

מנהג עתיק בבתי ההנסת הוא שבשבתות בחוקותיי והי תבוא, 
רצפי  הוומר  התוהחות,  משתי  ואחת  התורה  בקריאת  השמגיעים 
הקווות, זו שהאן ומקביותה שבספר דברים פרק הח, קוראים את 
פסוקי הקווות בקוו חוש. הך מותש במשהו הוחם המהוך אימים 
השהם נקראים בקוו רם. ועדיין, הם מבעיתים דיים. בשתי פרשיות 

הברהה־והקווה, הקווות רבות מן הברהות וציוריות מהן.

הדבר סותר והאורה עיקרון יסודי ביהדות: שנדיבותו שו ה’ 
ונאמנים וו עווה בהרבה עו העונש שהוא משית עו המפירים אמון 
ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, נֵֹצר ֶחֶסד  זה. “ה’, ה', ֵאו ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַפּ

פרשת
בהר-בחוקותיי

ועיווי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאו בן אריה וייב שרטר
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הם  ראש.  בהובד  אויו  מתייחסים  נינוה  אנשי  זאת.  עושה  ובסוף 
חוזרים בתשובה. ואווהים חוזר בו מן האיום והפוך את העיר. יונה 
מתוונן וה' עו שגרם וו והיראות מגוחך: הוא ניבא, והנבואה וא 
התגשמה. יונה וא הבין את ההבדו בין נבואה ותחזית. אם תחזית 
מתגשמת, היא הצויחה. אם נבואה התגשמה, היא נהשוה. הנביא 
אומר ועם מה יקרה אם הוא וא ישתנה. נבואה אינה תחזית אוא 
אזהרה. היא מתארת עתיד מבעית הדי ושהנע את השומעים וסהו 

אותו. וזה עניינה שו התוהחה.

ורוי  טיירני  ג'ון  טוענים  הרע',  שו  'הוחו  החדש,  בספרם 
באומייסטר, עו סמך שוו ראיות מחקריות, הי הרע משפיע עוינו 
מאשר  יותר  רעות  בחדשות  מתעניינים  אנו  מהטוב.3  יותר  הרבה 
בחדשות טובות. בריאות וקויה משפיעה עוינו יותר מבריאות טובה. 
ביקורת שויוית משפיעה עוינו יותר משבח. בקוות אנו עוווים 
ועשות ועצמנו שם רע, ורק בקושי רב ניפטר ממנו – והיפוהו שו 

דבר בשם טוב. 

ווהגיב והם  בני האדם מתובנתים והבחין באיומים בהקדם 
והבחין  שוא  יותר,  מסוהן  מה  הרי  מדוע:  והבין  קו  במהירות. 
אפיוו  הך  עץ?  עו  בשו  בפרי  והבחין  שוא  או  מתקרב,  באריה 
באשר ותהונות שו בני אדם. טוב ונאה וההיר באדיבותו שו חבר, 
יהוו  אחד  בוגד  אויב.  שו  באיבתו  והבחין  ודעת  יותר  חיוני  אך 

והסגיר אומה שומה ואבדון.

מהאן שהמקו הוא הוי־הנעה חזק מהגזר. הפחד מפני הקווה 
עשוי והשפיע עו התנהגותנו יותר מרצוננו בברהה. האיום בעונש 
יעיו יותר מהבטחת גמוו. טיירני ובאומייסטר מספקים והך עדויות 

ֵקד ֲעו ֹן ָאבֹות ַעו  ה, ֹפּ ה וֹא ְיַנֶקּ ָאה ְוַנֵקּ ע ְוַחָטּ א ָעו ֹן ָוֶפַשׁ ָוֲאָוִפים, נֵֹשׂ
ִעים", מונה משה את מידות  ים ְוַעו ִרֵבּ ִשׁ ֵוּ ֵני ָבִנים ַעו ִשׁ ִנים ְוַעו ְבּ ָבּ
ה' )שמות וד ו-ז(. רש"י עושה את החשבון: "נמצאת מידה טובה 
מרובה עו מידת פורענות אחת וחמש מאות, שבימדה טובה הוא 
אומר 'נוצר חסד ואופים'", הוומר ואופיים דורות ופחות, ואיוו 
ִעים", עו דור רביעי. אך בהו מקרה,  העוון נפקד והו היותר "ַעו ִרֵבּ
גם מי"ג המידות עצמן, הקרויות גם י"ג מידות הרחמים, ברור הי 
היצד  שוו.  והעונש  הדין  ממידת  חזקות  ה'  שו  וסויחתו  אהבתו 
בהרבה  וחזקות  ארוהות  התוהחה  בפרשיות  הן, שהקווות  אם  זה, 

מהברהות?

התשובה היא שה' אוהב וסווח – אבו בתנאי שהאשר אנחנו 
חוטאים אנו מהירים בחטא, מביעים חרטה, מתפייסים עם האנשים 
וֹא  ה  "ְוַנֵקּ זה עניינה שו המידה  וחוזרים בתשובה.  שפגענו בהם, 
ה". ה' אינו סווח וחוטא שאינו חוזר בתשובה, הי וּו היה עושה  ְיַנֶקּ
הן היה עוומנו מקום רע מהפי שהוא, ווא טוב יותר: יותר אנשים 

היו חוטאים אם הדבר היה נסוח והם בהו מקרה.

הקווות דרמטיות הו הך וא מפני שה' רוצה והעניש, אוא 
מן הטעם ההפוך בדיוק. חז"ו אמרו שה' בוהה האשר הוא מאפשר 
ביתי  את  החרבתי  שבעונותיהם  ובנים  "אוי  בעמו:  וההות  ואסון 
ושרפתי את היהוי והגויתים ובין אומות העוום".2 הקווות נועדו 
דומות  הן  החטא.  מן  והרחיק  והפחיד,  והרתיע,  אזהרה.  והיות 
ההורה  יפחיד  ועיתים  בחשמו.  ושחק  וא  ויודו  הורה  ואזהרת 
את היוד במתהוון, אך יעשה זאת מתוך אהבה, וא מתוך קשי וב.

יונה. אווהים אומר ויונה  הדוגמה הקואסית והך היא ספר 
הנביא ווהת ונינוה העיר הגדווה ווומר ותושביה החוטאים "עֹוד 
אבו  והתחמק,  תחיוה  מנסה  יונה  ֶהת".  ֶנְהָפּ ְוִניְנֵוה  יֹום  ִעים  ַאְרָבּ
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ממגוון רחב שו תחומים, מעוום החינוך עד שיעורי הפשיעה. האשר 
יש איום ברור בעונש עו התנהגות רעה, אנשים מתנהגים היטב יותר.

היהדות היא דת שו אהבה וסויחה. אבו היא גם דת שו צדק. 
אוהב והעניש, אוא  בתורה וא מפני שאווהים  העונשים מפורטים 
משום שהוא רוצה שנעשה את הטוב. דמיינו מדינה שיש בה חוקים 
אך אין בה עונשים. האם אנשים ישמרו עו החוק? וא. הוום יעדיפו 
והיות טרמפיסטים: ויהנות מהמאמצים שו היתר בוי ותרום בעצמם. 
בוי ענישה אין חוק אפקטיבי, ובוי חוק אין חברה. ההו שמצויחים 
והציג את הרע באורח מבהיו יותר, הך גדוה הסבירות שאנשים יבחרו 
בטוב. והן הקווות בפרשיות התוהחה הה מבהיוות ודרמטיות. הפחד 

מפני הרע הוא הוי ההנעה המוצוח ביותר ועשיית טוב.

בטוב.  ובחור  ונו  עוזרת  הרע  מפני  שהאזהרה  מאמין  אני 
חושבים  איננו  הי  שגויה  בחירה  בוחרים  אנו  מדי  רבים  במקרים 
אירעו  הך  הגוובוית.  ההתחממות  התאפשרה  הך  התוצאות.  עו 
בתוהן.  הסווידריות  את  חברֹות  איבדו  הך  הפיננסיות.  הקריסות 
היום במקום וחשוב עו  עו  ועיתים תהופות מדי חושבים אנשים 
וקרות  עווו  אשר  את  חיים  בצבעים  המציירת  התורה,  מחרתיים. 
ועם אם יאבד את עוגניו המוסריים והרוחניים, מדברת אוינו בהו 
דור ודור ואומרת: הישמרו. שימו וב. או תפעוו עו טייס אוטומטי. 
האשר חברה מתחיוה וקרוס ממש, הבר מאוחר מהדי ובוום זאת. 
הקדימו תרופה. הימנעו מן הרע. בחרו בטוב. חשבו וטווח ארוך, 

ובחרו בדרך המוביוה או הברהה.

1  ד”ר קינג השתמש במימרה זו פעמים רבות, בין היתר בעת המצעד מֶסומה ב־1965, 
במענהו ושאוה המה זמן יעבור עד שישרור צדק חברתי. היום מרבים וצטטה האחת 
היוניטרי מתנגד  ציטט את ההומר  רק  הוא  מאמרות הדגו שוו, אך ומען האמת 

העבדות בן המאה ה־19 תאודור פרקר ממסצ’וסטס.
2  ברהות ג ע”א.
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