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אני מאד עסוק בשאלת  – כי תבואפרשת  –מאז שקראתי את פרשת השבוע שלנו 

צרי� להיות יחיד סגולה או רשע מרושע כדי . כ כולנו קצת בינוניי�"סה. הבינוניי�

נראה שעוסקת רק , ואילו הפרשה שלנו. מ� ההגדרה הקשה הזאת של בינוניות לצאת

, נשארי� לאחר קריאתה המומי� מברכותיה, הבינוניי� משהו, ואנו, במיוחדי�

  .ואיננו יודעי� אנה אנו באי�, מפוחדי� מקללותיה

  

משה והזקני� מצווי� על ע� ישראל מה עליו לעשות : אבל צרי� ללכת לפי הסדר

ֵאֶ�ה ": וכ� אנו מוצאי� בי� השאר. חציית הירד� וכניסת� לאר  המובטחתלאחר 

% ִ$ְמע � ְוֵלִוי ִויה�ָדה ְוִיָ#"ָכר ְוי סֵ  �ַיַעְמד� ְלָבֵרְ� ֶאת ָהָע� ַעל ַהר ְ�ִרִ�י� ְ�ָעְבְרֶכ� ֶאת ַהְַרֵ	� 

. )12$13, ז"דברי� כ( "ְרא�ֵב� ָ�ד ְו-ֵ$ר �ְזב�ל+� ָ	� ְוַנְפָ(ִלי �ל ְוֵאֶ�ה ַיַעְמד� ַעל ַהְ)ָלָלה ְ�ַהר ֵעיבָ , �ִבְנָיִמ�

הא� מבורכי� יותר ה� השבטי� הזוכי� לעמוד על . חלוקה קשה החלוקה הזאת

ְוֵאֶ�ה ַיַעְמד� ַעל "(מאלה של הר עיבל , )"ֵאֶ�ה ַיַעְמד� ְלָבֵרְ� ֶאת ָהָע�"(הר הגריזי� 

חשבתי שאולי יש כא� הפרדה בי� השבטי� יוצאי ? אז למה, וא� כ�? )"ַהְ)ָלָלה

לבי� השבטי� , אלו המופיעות בתעודת הזהות של יעקב אבינו, האמהות הרשמיות

שעל דמ� הכחול אי� , א� מצאתי בהר עיבל ג� את ראוב� וזבולו�, יוצאי השפחות

�ויוס) בני  בנימי� –חשבתי שאולי להר גריזי� נשלחו הילדי� הטובי� יותר . עוררי

א� מצאתי ש� ג� . 'יהודה שזוכה ג� שמלכות דוד תצא ממנו וכו, האשה האהובה

, טוב(את שמעו� ולוי הזכורי� לשמצה ממסעות ההרג המביכי� שלה� בפרברי שכ� 

שבט לוי זוכה כנראה לרהביליטציה בעקבות שירות� המסור לקהילה של בניו משה 

�שאמנ� על פי שמו ראוי , ש� את יששכרוכ� מצאתי , )?א� מה ע� שמעו�, ואהרו

, הבינוניות כאמור(א� אי� הוא שבט שזכה להצטיי� במיוחד עד כה , הוא לשכר

או , ואת� תשארו אתי ש�, "צרי� עיו�"אז נשארתי ב). מעסיקה אותי בפרשה הזאת

  .שלחו אלי את הצעותיכ� לפתרו� השאלה הזו, מה שיותר טוב

  

הלויי� , ל"על פי פרשנות חז(של ברכות וקללות  ואז פותחי� הלויי� במסכת שלמה

ולפי פרשנות זו נית� להבי� שלא כל שבט לוי זכה , עמדו באמצע בי� שני המחנות

לשונות ארור  $12 וה� נוקטי� ב, בתחילה באי� האיומי�"). הלויי�"להיות במעמד 

-ר�ר ַמְ$ֶ�ה ִעֵ�ר ... ַמְקֶלה -ִביו ְוִא1 -ר�ר ... -ר�ר ָהִאי$ ֲאֶ$ר ַיֲעֶ"ה ֶפֶסל �ַמֵ.ָכה"): ספרתי(

בתו� כל אמירה כזאת עונה כל . )15$26, ש�( "-ר�ר ַמ6ֶה ִמ5ַ$ְט ֵ�ר ָית � ְו3ְלָמָנה... ַ�ָ	ֶר�ְ 

שאולי יש , השבטי� 12משפטי ארור כנגד  $12מעניינת כא� הבחירה ב". אמ�"הע� 

ח "פרק כ. � ומבורכי� והסכנה אורבת לכול�בה כדי להסביר שאי� שבטי� מקוללי
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... �ָבא� ָעֶליָ� 9ָל ַהְ�ָרכ ת ָהֵאֶ�ה... ְוָהָיה ִא� ָ$מ ַע ִ(ְ$ַמע ְ�ק ל ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי�ָ "נפתח בברכות 

א� א� לוקחי� בחשבו� ג� , כא� הספירה קשה יותר. )1$3, ח"דברי� כ(' וכו ..."ָ�ר�ְ� 3ָ(ה

המופיעה לפני  "�ְנָתְנָ� ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ֶעְלי � ַעל 9ָל � ֵיי ָה-ֶר:"שונה את הברכה הרא

 12לשונות ברכה כנגד  12אפשר למצוא ג� כא� , "ברו�"הברכות הנפתחות ב

בסקירה קצרה של הברכות נית� לראות שה� מכוונות . השבטי� השותפי� באירוע

  .לע� שעיקר פרנסתו מ� החקלאות למיניה

  

ְוָהָיה ": וג� הוא ממהר להרגיע את החוגגי�, ח אינו יכול להסתפק בברכות"כ פרק

ומול כל  )עד אי� סו) 15, ש�( ..."ִא� לֹא ִתְ$ַמע ְ�ק ל ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ִלְ$מֹר ַלֲע" ת ֶאת 9ָל ִמְצ ָתיו

ר�ְ� �ָ "מול ": ארור"הוא חוזר ומביא את לשונות , של ראשית הפרק" ברו�"לשונות ה

ָ�ר�ְ� ַטְנֲאָ� "מול . "-ר�ר 3ָ(ה ָ�ִעיר ְו-ר�ר 3ָ(ה ַ�ָ#ֶדה" – "3ָ(ה ָ�ִעיר �ָבר�ְ� 3ָ(ה ַ�ָ#ֶדה

�ְ� ָ�ר�ְ� 3ָ(ה ְ�בֶֹאָ� �ָבר"מול . "-ר�ר ַטְנֲאָ� �ִמ3$ְְרֶ(�ָ " –] הכוונה כנראה ללח�[ "�ִמ3$ְְרֶ(�ָ 

  . וכ� כול�. "-ר�ר 3ָ(ה ְ�בֶֹאָ� ְו-ר�ר 3ָ(ה ְ�ֵצאֶת�ָ " – "אֶת�ָ 3ָ(ה ְ�צֵ 

  

מחד איננו עושי� לנו פסל . הרי רובנו אנשי� פשוטי� אנחנו? אז מה ע� הבינוניי�

א� ; איננו שוכבי� ע� אשת אבינו רחמנא ליצל�, איננו מקללי� את הורינו, ומסכה

. נו לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיואלהי' מאיד� ג� איננו שומעי� בקול ה

על הרי ? על איזה הר אנחנו עומדי� בעמק הבכא הזה שלנו? אז מה יהיה עלינו

  ?ומי בכלל אמר שניתנה תורה לבינוניי�. לא יודע? או על הררי הקללה, הברכה

  

: א� מכיוו� ששערי המדרש פתוחי� בואו ננסה להשיב על כ� ע� חצי חיו� בידינו

ל הראינו שמ/, ח"של פרק כ" ארור"וה" ברו�"אותה ערכנו בי� לשונות ה בהשואה

א� בקריאה מדוקדקת יותר נית� להבחי� שעל ברו� . כל ברכה מופיעה ג� הקללה

על שו� מה לא מופיע כא� . )18ראו בפסוק (לא מופיעה קללת הארור  )4, ש�( "ְפִרי ְבֶהְמֶ(�ָ "

ה אינ� זוכי� בכל לֶ שֵא . ל הבינוני�משו� שזאת תישאר נחמת� ש? פרי בהמת�

ובכל זאת לא ייגזל כל עולמ� ולא יישבר , קללה אחת ה� ניצלי�א� ִמ , הברכות

כי יש לזכור מי הוא אביה� של מגדלי , ואל יהיה הדבר קל בעיניכ�. מטה לחמ�

ְוֶהֶבל ֵהִביא ַג� ה�א ִמְ�כֹר ת , ַוְיִהי ִמֵ): ָיִמי� ַוֵָבא ַקִי� ִמ5ְִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַליהָֹוה": הבהמה

שאצל הלויי� אד� , ללמד�. )3$4, בראשית ד( "צֹאנ  �ֵמֶחְלֵבֶה� ַוִַ$ע ְיהָֹוה ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחת 

א� האלוהי� שבשמי� יודע נפש בהמתו , יכול להיות צדיק גמור או רשע מוחלט

  .ות של בינוניווהוא שועה ג� למנחותיה� הצנוע, וברואיו בני האד�

 


