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 BLESSINGS, CURSES & THE PURPOSE OF THIS WORLD - פרשת בחקתי

 

 
BLESSINGS IN THIS WORLD – FACILITATOR TO DOING G-D’S WILL 

This week’s Parsha begins with Brachos and Kelalos. The order is important – the 

brachos come first. For G-d is really only interested in giving blessings not curses. It is true, 

as the Ibn Ezra  points out, that the Brachos are mentioned in general terms and in brief 

whereas the Kelalos are mentioned at length. But this is only for effect – to awe the people 

into obedience of G-d’s Will and to get people to repent. This is confirmed by the fact that 

the Klalos are in increasing level of severity.    

However, our Parsha is not talking about reward and punishment in the true sense. 

1 בהאי עלמא ליכא מצוהשכר
 –  reward is not in this world – it is in the next.   It is something 

much higher and elevated than anything we could imagine on this earth
2
.  

What our Parsha is telling us is that the Torah is promising that if we will keep the 

Mitzvos with joy and an enthusiasm, then G-d will remove from us all the obstacles that 

might prevent us from keeping it. We will not have to spend our days caring for our bodily 

needs and providing for a living; rather, G-d will facilitate so that we can engage in spiritual 

pursuits
3
. The material world is linked to the spiritual world – the laws of the latter activate 

the former
4
. You will be my nation

5
 - great and prosperous

6
 - and you will feel my presence 

and love for you in your midst
7
. Rain will fall, produce will be plentiful

8
; you will live 

securely and peacefully on the land
9
. 

 If we turn ourselves into morally and spiritually pure men, G-d will align heaven and 

earth to be in total harmony with man, and everything will work together to further their 

progress
10

. This is how G-d built the world
11

. Even peace between us and our enemies is 

                                                           
1
 : לט  קידושי� 

 
2

  בקדושתו  מתדבק  האד� שיהיה, ואוה; הסברא ומ�   המקרא מ�  הוא פשוט הזה השלמות  - השכל  אמר) כד'  ס (תבונות  דעת  

  כח לנו אי� אנו -  הזאת ההשגה ומה, הזה ההתדבקות יהיה מה א�. ומעכב  מפריד מונע שו� בלי כבודו מהשגת ונהנה', ית
 החסרונות   בתו� היותנו עוד  כל אותו  להבי�

3
  כל ממנו  שיסיר  תמיד תה בחכמ ונהגה  נפש ובטובת בשמחה  אותה נעשה שא� בתורה והבטיחנו  :  ט"פ, תשובה'  הל, �"רמב 

  לעשות ידינו את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע בה� וכיוצא ורעב ומלחמה חולי כגו� מלעשותה אותנו המונעי� הדברי�
  בחכמה  ללמוד  פנויי� נשב אלא  לה�  צרי�  שהגו� בדברי� ימינו כל  נעסוק  שלא כדי וזהב כס� ורבוי  ושלו� שובע כגו� התורה 
 הבא  העול� לחיי נזכהש כדי  המצוה ולעשות

4
 כ "כמ אזי,  יעבור  ולא חוק לגביו שה� התורה חוקי פ"ע ובטהרה בקדושה מתנהג יהודי איש שא�: ב בחוקותי שלו� נתיבות 

 .  הבריאה חקות  עניניו בכל אצלו מתקיימי�

5
 : לע� לי תהיו ואת� אלקי�ל לכ�  והייתי בתוככ�  והתהלכתי) יב (

6
 :אתכ�  בריתי את  והקימתי  אתכ� והרביתי כ�את והפריתי אליכ�  ופניתי) ט  (

7
 : אתכ� נפשי תגעל  ולא בתוככ� משכני ונתתי) יא (

8
  את ישיג ובציר  בציר  את  דיש לכ� והשיג) ה( : פריו ית� השדה וע�  יבולה  האר� ונתנה בעת�  גשמיכ� ונתתי) ד (כו ויקרא  

 : תוציאו חדש מפני   ויש�  �נוש  יש� ואכלת� ) י(… : בארצכ� לבטח וישבת� לשבע לחמכ� ואכלת� זרע

9
  איביכ�   את  ורדפת�) ז: (בארצכ� תעבר  לא  וחרב האר�  מ� רעה  חיה והשבתי  מחריד  ואי� ושכבת� באר� שלו� ונתתי) ו (

 : לחרב לפניכ� איביכ� ונפלו ירדפו  רבבה מכ� ומאה מאה  חמשה מכ�  ורדפו) ח: (לחרב לפניכ� ונפלו

10
 Summarized from Rav S.R. Hirsch on these pesukim.  

11
 הבריאה  וסדר המציאות  זוהי : א בחוקותי,  שלו� נתיבות 
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promised on this basis –  � 1.ונתתי שלו� באר

The remarkable thing about this is that man, by obeying his G-d, not only gets the 

World to Come, but This World as well
2
. It is quite ironic. Focus on this world, and it will 

never satisfy you
3
. Focus on the World to Come, and This World will yield its bounty as well.  

CURSES ARE ALSO BLESSINGS 

So much for the blessings. But the curses are also a bracha, if we understand properly. 

The main purpose of the Klalos are to get us to do Teshuva, and they therefore come in 

ascending order, from the least to the most severe. G-d provides us with the smallest possible 

pain to alert us to our own spiritual ill health and only increases the dose if this does not help. 

The increased dosages purify us in any event
4
. There is a second set of 98 curses which 

Moshe gives the people in Parshas  כי תבא, double the number that appears here. 98 is the 

gematria of Gehinom, for the curses obviate the necessity of Gehinom
5
. Look carefully 

enough, says the Chida, and you will find the blessing hidden within
6
. As an example, the 

Chida brings a verse of the curses which, if read backwards, is actually a blessing.
7
 

G-d wants to give to all humans, even those who displease Him, and it is just a 

question of providing the means that will allow him to do so. In the beginning of creation, G-

d created (spiritual) worlds and destroyed them, only to rectify them again. And what was the 

purpose of this? G-d wanted to make it easy for man to receive His goodness. Therefore, He 

put every kind of spiritual destruction in the world and then every kind of  תקו� so that, when 

we come to do the same, we will only be rediscovering the Tikun that is already in creation
8
.  

The Klalos are only an emergency measure, when other options are exhausted. They 

recreate our readiness to receive G-d’s goodness, despite our messing up. How does this 

work? What the Klalos do is separate us from any negativity we might have had. Then, G�d 

takes the slightest goodness that we chose to do, with any one of our limbs, and he spreads 

                                                           
1
 זו  במדה  תלוי  מדינות בי� השלו� שג�: ב  בחוקותי ,  שלו� נתיבות 

2
 הבא  העול� לחיי המביאי� הזה  בעול� טובי� לחיי� העולמות לשני זוכי� ונמצאת� :ט "פ, תשובה' הל, �"רמב 

3
  וישמ�  שנאמר  כעני� הזמ� בהבלי  ונעסוק  מדעת  התורה  נעזוב שא� בתורה הודיענו וכ�: א' הל ח"פ, תשובה' הל �"רמב 

  הרעות כל  עליה� ומביא  לבעוט  ידיה�   חזקו שה� הזה  העול� טובות  כל העוזבי�  מ�  יסיר  האמת  שדיי�  ויבעט ישורו� 
  את  ועבדת ' וגו'  ה את  עבדת  לא אשר תחת  בתורה שכתוב הוא  ברשע� שיאבדו כדי הבא העול�  מלקנות אות�  המונעי� 

 נמצא   ב�' ה  ישלחנו אשר  אויבי�

4
  לחיי יזכו שבה� עוונות מרוק לה� תהיינה  אבל, הקשות התוכחות מפני יאבדו לא] ישראל וכלל ): [ ט כב דברי� (בחיי רבינו 

 . הבא העול�

5
  רבינו   מזה  אמר, ח"צ  גימטריא" גהינו�"ש לפי? תבא כי בפרשת תוכחות ח"צ  ה"ע רבינו משה אמר   למה: מטראני ישעיה  רבי  

 מגהני� לישראל  ויפטרו  תוכחות ח"הצ  אלה יבואו

6
 .  בתוכ� ברכות  גנוזות התוכחות כל): תבא כי פרשת (א"חיד 

7
  צאנ� ,  ל� ישוב  ולא  מלפני� גזול חמר�  ממנו   תאכל ולא  לעיני� טבוח שור� ) "לא כח  דברי� (זה  פסוק ושמעתי: ש�, א"חיד 

  ולא . ישוב ל� צאנ� נתונות� לאובי� ואי� ל� מושיע: "סדרו  וכ�, ברכה הוא למפרע תקרא �א ". מושיע ל� ואי� לאיבי� נתנות
 "  חמור�  גזול מלפני� גזול

8
  ותיקו�. חטאיו  ידי על האד� של הירידה  אפשרויות   לכל הכנה  היה .... העולמות  חורב� : ה" הג: סב ' ס, ב חלק , תבונות דעת  

   התיקו�  אפשריות  לכל הכנה היה  החורב�
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the Kedusha throughout all our limbs
1
.  

But on this we have a question. The Klalos may purify, but how does it count as if we 

have chosen to do this? The answer is that, when G-d spreads that tiny choice for good done 

by even the smallest limb to the rest of our body, the choice benefit of that tiny action spreads 

also
2
. And, even if a person would have not even that tiny element of choice, G-d attaches our 

actions to the Zechus Avos. It is enough for G-d that there was Bechira at the outset
3
. 

It emerges that G-d wishes to give to everyone, even to the evil man
4
 – but He cannot 

to the latter in a normal way
5
. So He created mechanisms to clean the person and to facilitate 

that which He wished to give at the outset
6
. (In some extreme cases, He is forced to give total 

Reshaim in this world, because they have absolutely no relationship with Olam Haba
7
.) But 

these mechanisms - suffering, curses and punishment - are only temporary means to achieve 

the end. They will disappear when everyone fulfills his/her potential
8
.  

That is as much as we can understand at this stage of history – that if we are to have 
                                                           

1
 שה� , ישראל בפושעי הנמצאות   המועטות המצוות באות� הנמצאת המועטת הבחירה:   סב ' ס  ב חלק תבונות דעת 

, העונש ידי על א"הס מה� נפרד כי; העונש ידי על כל� האיברי� שאר כל תיקו� אחריה ממשכת  תהיה... , פרטיי� באיברי�
,  הטובה  הבחירה מעשי  מעט בסיוע , ההשפעות בפני צות שחוצ המניעות את   מסיר  העונש[, בה� הנמצאת  הזאת   הבחירה בכח

 .]   אבריה  ג"תרי לכלל חיות ולתת, בכללה נשמת� את  להחיות  המצוות מעט  של הרוחנית ההשפעה תוכל כ"וא

2
  התיקו� יהיה   אי� א� . מבינה אני  –  העונש ידי   על נתק�   עצמו  החוטא שיהיה הנשמה אמרה:  סא' ס ב  חלק, תבונות דעת  

 בבחירה  תלוי אינו והעונש, הבחירה מ� שיוולד צרי�  הזכות סו� סו� כי, תשובה לבעל או  לצדיק חוטאה   משוה הזה
  המניעות את   מסיר   העונש[, בה� הנמצאת  הזאת ] המועטת [הבחירה בכח ,  העונש ידי על  א"הס מה�  נפרד   כי: סב ' ס 

  את   להחיות המצוות מעט של הרוחנית ההשפעה תוכל כ"וא, הטובה הבחירה מעשי מעט  בסיוע, ההשפעות בפני שחוצצות
 .]  אבריה ג"תרי  לכלל חיות ולתת,  בכללה נשמת�

3
  ימצא  לא א�. תכרת הנה –  זכות שו� לה יהיה שלא נשמה שתהיה –  הדבר יהיה וא�:  סב ' ס ב"ח, תבונות דעת, ל"רמח 

 .   לה ימצא  צד שבאיזה עד , יתבר� חסדו עמה יתגלגל כ�  כל כי. זה
  כי    הדי� מידת את לגמרי  סותר הבני� זיכוי אי� : ה"הג. [בחירה יהיה שהראשית די סו�  וסו�... ,  בחירה] תהאבו בחירת [וג�

 .] לבני� לגמרי דכיסופא נהמא כא� ואי�,  חינ�  מתנת זו  אי� כ� א� ] אבותיה�  למע� לבני�" מגיע"

4
  ורחמי , לרשעי� להרע כמו לצדיקי� בלהיטי -  טוב הוא כ�, תאמר וא�:  ...  ) ו ד� ב פתח (חכמה פתחי ח"קל, ל"רמח 

  חטאת  ואת  ואיננו ישראל  עו� את יבוקש" , וכתיב, "הגו� שאינו פי על א� - אחו�  אשר את וחנותי", כתיב הרי. אכזרי רשעי�
 .לרשעי� ג� להיטיב  שרוצה  הרי, "תמצאנה  ולא  יהודה

5
  שיוכלו  העליו� הרצו� שרצה  לומר אפשר  אי -  טוב  רק הוא ש" ית  המאציל של רצונו:  ב פתח -  חכמה  פתחי ח"קל, ל"רמח 

 שלא -  ודאי טוב אינו וזה, לבד טוב רק רוצה אינו  העליו� הרצו�  כי. שיהיה אופ�  באיזה ידו על  מונעי�, אחרי�  רצונות להיות
 רי ה. אכזרי רשעי�  ורחמי, לרשעי� להרע כמו לצדיקי� להיטיב -  טוב הוא כ�,  תאמר וא�.  בבריותיו להתפשט טובו יוכל

  ולא יהודה   חטאת ואת ואיננו  ישראל עו�  את יבוקש", וכתיב ,  "הגו�  שאינו פי  על  א� -  אחו�  אשר  את וחנותי ", כתיב
 .לרשעי� ג�  להיטיב שרוצה הרי, "תמצאנה

6
  א�,  הנותנת היא -  אשיב�. ענש� וקבלת  הגלות אור� לאחר  הוא זה  כל, תאמר שמא : ב פתח -  חכמה פתחי  ח"קל,  ל"רמח 

  כל  ע� ללכת  שצרי� אלא , ממש  להיטיב רק  הוא  שהרצו� מינה שמע, הכל יזכו   שאחריה� דברי� מסבב  העליו� צו�הר  הרי כ�
  להיות  לה� היה,  הרשעי� לדחות היתה הכונה  שא�. כ�  אחר לה� שימחול כדי  להעניש� צרי�   והרשעי�,  דרכו כפי אחד

  בכל  התכליתית  הכונה הוא  המעשה סו� הרי כי,  ורהבר ראיה  וזה. כ� אחר  אות� לזכות נענשי�  שיהיו ולא,  ממש אובדי�
  התכליתית  הכונה כ�  א�,  טוב לה�  לתת הוא, רשעי�  בי�  צדיקי�  בי�, אד�  בני בכל המעשה סו� א� . ההוא המעשה חלקי
 : טוב רק הוא  שהרצו�  הרי. לכל טוב לתת הוא

7
 Even in the case of a total Rasha, G-d is not בריה  כל  שכר  מקפח , and He will repay the person any reward for 

any good he might have done in this world. Actually, G-d does not want to pay him in this world rather than 

the next. However, Rav Dessler explains that, since this person is simply not spiritual enough to connect with 

the spirituality of the World to Come, such a person would not be able to receive such reward even if he were 

given it. G-d therefore has no choice but to reward the person in this world.  

8
  עד , רע הוא העונש כ�  א�,  לו  ויטיב  שישוב  החוטא  רלהחזי כדי   ... הזה  העונש  ) ו  ד�  ב פתח  (חכמה  פתחי  ח"קל, ל"רמח 

  הרצו�  נגד שהוא כיו� א�.  העליו� הרצו� נגד הוא - רע שהוא ולפי.  החוטא ממנו  שיצא כדי, נצחי  ולא, כלה שיהיה שצרי�
 נצחי  להיותו  אפשר אי איש לכל שבפרטות כמו, העליו�
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choice, there must be a system of reward and punishment (for without that, choice is 

meaningless) and that there are corrective measures within the system. The choice and its 

consequences, good and bad, are not separate things. The consequences are built into the 

choices as their natural result
1
. In the Messianic Era, we will understand more; that the 

goodness was contained not just in the purifying ending but that the process itself was good.  

The very greatness of the  הסתר פני� caused by the קללות will increase our recognition of G-

d’s revelation afterwards. Not only that, but the revelation will arise from the midst of the 

2צרה
.   Moses will be brought and nurtured up by the very man – Pharaoh – who was trying to 

get rid of the Jews. And Moses enters the palace through his being on the very waters – the 

Nile – that Pharaoh was using to rid himself of that Moses
3
.  

We will also understand that the suffering and exile was not just to get us back on 

track, but that its effect was on the entire world – it effected a  4תקו� הכללי
. We will be 

comforted, not just because we will pass the whole ordeal and feel purer because of it, but 

also because we will understand the whole process
5
.  And in so doing, we will understand 

that G-d was only using different ways of giving to us – all He wants is that His creation be 

completed and fulfilled ( תיקו� בריאתו).
6
   

But the Jews did not at first see it that way. When the Jews heard the second set of 

curses, they despaired. They didn’t see how they could maintain the standards that would 

prevent them. Moshe began to console them.  את� נצבי� היו� – You are standing today.
7
 “As 

sure as today ( היו�) has come to be – and every time it becomes dark, it heralds the dawn – so 

will G-d redeem you; the Klalos and Yesurin are just there to sustain you and to bring you 

                                                           
1

  רק  נהנה   יהיה -  וכשישיגהו, הזה השלמות  להשיג ויגע  מתעסק   הואש שנמצא לפי -  זכותו . ושכרו  זכותו ) יד '  ס (תבונות  דעת  

 .נצחי� לנצח בטובה  מתענג  ויהיה, המושל� יהיה הוא סו� סו�  שהרי - שכרו. עמלו  מכל  וחלקו כפיו מיגיע

 מעשה  הוא ב"שהעוה וכתב– ב"עוהב  אמרו ולא" ב"עוהל חלק לה� יש ישראל כל "אמרו ל"שחז דייק יב  א שער החיי� ובנפש

   =  ראשית  ב =  בראשית )לז ד�  (ב"ח תבונות ובדעת ענשו הוא עצמו  שהחטא כ"ג ענינו הגיהנו�  עונש וכ�    בעצמו האד� ידי 
 לנצחיות  ומקור לבחירה  מקור 

2
  הזמ� שכל; השלמה ממשלתו עוצ� להראות - ה"ב לבדו העליו�  היחוד של מחוקו הוא זה  הנה, אמנ�  :מ' ס , דעת תבונות 

  לו  הממשלה  כי, עולמו יאבד זה מפני  לא כי אפס ... לעשות בכחו אשר כל מעשות הזה הרע ידי  על מעכב ואינ …   רוצה שהוא

  אשר העצומה  וממשלתו' ית יחודו  כח יגלה  יותר  כ�, הבריות על סבלו עול את  הרע שהקשה יותר  כל -  הכל ובסו� ...  לבדו 
 ודאי  הגדול כחוב ישועה  מצמיח והרעות הרבות הצרות  עומק  ומתו�,  יכול  כל הוא

3
 ש� , פרידלנדר חיי�' ר של דוגמה 

4
  אלא  היו לא  והיסורי�  התוכחות   אפילו  אי� ישראל  כל לעיני  לבא לעתיד  ה"הקב דרכיו  יודיע  כי) מה  עמ ( נד ' ס  תבונות דעת  

  אלא ;ידי� בשתי   הרשעי� דוחה ואינו, בריאתו בתיקו� אלא  רוצה  אינו  ה"הקב כי. לברכה ממש   והכנה, לטובה הזמנות
  להימי� , עמנו] עושה [שהוא מעשיו   בכל' ית לו  היא  אחת זאת והכוונה. סיג מכל   מנוקי�  ולצאת,  להתק� בכור מצרפ�, אדרבה

 : לעיל שביארנו וכמו, ולהשמאיל

5
  השכר  הוא הנראה,  דהיינו; והנסתר  הנראה, עניני� שני  נבחי�, לנו מודד ש"ית  שהוא ומדה מדה בכל: נד' ס  תבונות דעת 

  בכל  תמיד הנמצאת העמוקה העצה  היא והנסתר; רעה א�  היא הטובה, שהיא מה  לפי ההיא המדה לו שנמדדה למי, שוהעונ
  כוונתו תוכיות שאי� גדול או  קט� מעשה ל� שאי�, ודאי המדה  היא כ� כי. הכללי לתיקו�  הבריות את בה� להביא, מדותיו
,  יב  ישעיהו (הנביא דברי ה� וה�". טב  -  שמיא מ� דעבדי� מאי כל", )י"ע כגירסת, ס ברכות (שאמרו וכעני� , השל� לתיקו�

 "ותנחמני אפ�  ישוב", )א

6
  הזמנות אלא היו לא והיסורי�  התוכחות אפילו אי� ישראל  כל לעיני לבא  לעתיד ה"הקב דרכיו  יודיע כי:  ש�, תבונות  דעת 

,  אדרבה אלא; ידי� בשתי הרשעי� דוחה וואינ , בריאתו  בתיקו� אלא רוצה אינו ה"הקב  כי. לברכה ממש והכנה, לטובה
  להימי� , עמנו] עושה [שהוא מעשיו בכל' ית  לו היא אחת זאת והכוונה. סיג מכל מנוקי�  ולצאת, להתק� בכור מצרפ�

  נראה  לפחות זה  לבא לעתיד א�. ודאי עתה ומוב� נראה אינו וזה, כלל רע ולא טוב רק שכול� - בכול� שוה ...   ולהשמאיל
 . באחריתנו לנו  להטיב עמוקות' ית תחבולותיו מסיבות כול� היו י�א -  ונשיג

7
 לאברה�  לאבתי� נשבע וכאשר ל� דבר כאשר אלקי�ל  ל� יהיה והוא לע� לו היו� את� הקי� למע�) יב: (כט  דברי� 

 : וליעקב ליצחק
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back to your correct spiritual level.”
1
  

TO THE NATION AS A WHOLE 

The Ramban tells us that these Brachos and Klalos do not apply to individuals at all. 

They apply only to the Jewish People as a whole, and only while they are living as a nation in 

the land of Israel
2
. This is why the entire section is in the plural, e.g.: 

וא� בחקתי תמאסו וא� ) טו. (וא� לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה: כה יד
 .נפשכ� לבלתי עשות את כל מצותי להפרכ� את בריתי את משפטי תגעל

We see this clearly from the second verse of the Shema which is in the plural (  והיה א�

 and it will be that if you as a whole nation will listen to My commands) – and – שמעו תשמעו 

hence is dealing with that nation as a whole. The first paragraph of the Shema, which is   בלשו�

 ,does not deal with the earthly consequences of actions, whereas the second paragraph ,יחיד 

dealing with the Tzibur and therefore in לשו� רבי�, does. Here too we see that our ability to 

stay on the land is linked to Mitzvah observance. If we do G-d’s Will we will get rain in its 

season and food will be plentiful. But if we do not do His Will we will quickly be kicked of 

the land. 

True, says the Ramban, any Tzadik who obeys G-d’s will can expect to have a 

Hashgacha level of Nes Nistar - which will yield blessings for him
3
. But the idea of our well 

being on the land being linked to our spiritual wholesomeness is a national, not an individual 

idea
4
. It may be said that although reward and punishment for the individual does not exist in 

this world, some kind of national reward and punishment does exist. Put better, the physical 

well being of the Jewish nation is extraordinarily linked to its moral and spiritual behavior. 

This is reflected to some degree wherever we are. It is clearly reflected when we sojourn on 

the land of Israel.  

THE BRACHOS AND KLALOS – A BRIS 

The reason that this is a national idea is because G-d chose to make a covenant with 

the Jewish people through these blessings and curses
5
. Through the blessings and the curses, 

the bris with HaSh-m is strengthened. Hence, by the blessings it states: 

 

                                                           
1

  כ "שבת ט"ממ חו� תי�ש  חסר קללות   מאה ישראל ששמעו לפי לקללות  נצבי�  את� פרשת נסמכה למה א"ומ:  ש�, י"רש 
  אתכ�   עשה ולא  למקו�  הכעסת� הרבה  היו� נצבי� את�  לפייס� משה  התחיל באלו   לעמוד יוכל מי  ואמרו   פניה� הוריקו
 : לפניו קיימי� את�  והרי כלייה

2
  תמיד  יזכיר  ולכ�,  צדיקי� כל�  עמנו כל בהיות וה�, בע�  כלליות ה� הזאת שבפרשה הברכות אלו:  יא כו ויקרא  �"רמב  

  ... האר� כא�ב

3
 מקרב�  מחלה  והסירותי מימי� ואת לחמ� את  ובר�:  כה כג שמות 

4
,  ורביה ופריה והשלו� השובע המטר בעני� כלליות  רבות היות� ע�, פשוט� כפי האלה הברכות והנה :יא  כו  ויקרא � "רמב 

  יבטיח  ש� כי , מקרב� להמח והסירותי   מימי�  ואת  לחמ� את   ובר�) כה כג שמות  (בקצרה כבר  שבר� הברכות  כמו  אינ� 
  ונחיה  כהוג� ונוליד  ובריאי�  שלמי� הזרע  כלי יהיו כ�  ועל,  בגופינו חולי  שו� יארע שלא עד  לברכה  ושיהיה ,  ובמשתה במאכל 

  טו  ש� (תחילה אמר וכ�, אמלא  ימי� מספר  את  בארצ� ועקרה משכלה  תהיה לא) כו פסוק ש� (שאמר כמו, מלאי� ימי�
  כאשר  מה�  מלאה  התורה  שכל הנסתרי�  הנסי�  מ� ה�, נסי�  שה� פ"אע הברכות  כי , בזה ע� והט רופא� ' ה  אני כי ) כו

  מ�  לקה ישמרהו, יו קאל' ה מצות כל שומר החסיד האיש  יהיה כאשר כי, העובד ליחיד אפילו וה�) א יז בראשית (פירשתי
 : בטובה ימיו  וימלא והשכול והעקרות החולי

5
 הזאת  הברית נת�  בשמו  הוא כי ... הברית אלות  ה� והאלות ... לזאת הברית כורת  ה"הקב כי והכלל:  טז כו �"רמב 
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  אתכ�את בריתיוהקימותי : ויקרא כו ט

The consequence of which is:  

  ואת� תהיו לי לע�אלקי� והתהלכתי בתוככ� והייתי לכ� ל:יב ויקרא כו

Similarly, by the curses it says:  

 לבלתי עשות את כל מצותי להפרכ� את בריתי: ויקרא כו טו

Because you have not done all my Mitzvos and have therefore annulled my 

covenant.  

וזכרתי את בריתי יעקוב וא� את בריתי יצחק וא� את בריתי :   ויקרא כו  טז
 אברה� אזכר והאר� אזכר

And I will remember my Bris with Yaakov and also my Bris with Yitzchak and 

also I will remember my Bris with Avraham and I will remember the land. 

The curses are not simply curses – they are  1אלות הברית
. As such, they are coming to 

recreate the Bris when it gets broken – או אז יכנע לבב� הערל ואז ירצו את עוונ�.
2
 

G-d tells the Jewish people that the type of covenant that He is making with them is 

such that their mitzvah observance will lead to blessing and their non-observances will lead 

to a curse
3
.  

In the course of our history, G-d has made several covenants with us. In Parshas 

Eikev, we see another Bris, similar to this one. There too, a clear pattern of national reward 

and punishment for our behavior emerges: 

Devarim 7: (12) This shall be the reward when you hearken to these 

ordinances, and you observe and perform them; HaSh-m your G-d will 

safeguard for you the covenant and the kindness that He swore to your 

forefathers. (13) He will love you, bless you and multiply you, and He will 

bless the fruit of your womb and the fruit of your Land; your grain, your wine, 

and your oil; the offspring of your cattle and the flocks of your sheep and 

goats; on the Land that He swore to your forefathers to give you. (14) You will 

be the most blessed of all the peoples; there will be no infertile male or 

infertile female among you or among your animals. (15) Hashem will remove 

from you every illness; and all the bad maladies of Egypt that you knew – He 

will not put them upon you, but will put them upon all your foes.
4
  

Each covenant came to strengthen our bond with Him, to tune in to specific G-d-man 

                                                           
1
 כ  כט דברי� 

 הברית דברי אלה:  סט  כח דברי�

2
 מא  כו ויקרא 

3
  להורות באות ה� אלא, הכללי  ועונש שכר  של העני� את לבאר  כדי  באו   לא והקללות   הברכות כי: 423'  עמ, ממעמקי� פ"ע 

  כלל  של המצב  תיאור – יחד  היות  של הצורה על מורות והברכות. הוא ברו�  והקדוש ישראל כלל בי�  שנכרת הברית צורת על
 עוד  ש"ע. יתבר�  לבריתו נאמנת כשהיא ישראל

4
 את ל� י�ק אל 'ד  ושמר את�  ועשית� ושמרת� האלה המשפטי� את תשמעו� עקב והיה) יב): (עקב (ז פרק דברי� ספר 

  שגר ויצהר�  ותירש� דגנ� אדמת� ופרי  בטנ� פרי ובר� והרב�  וברכ� אהב�ו) יג: (לאבתי� נשבע  אשר החסד ואת הברית
  ועקרה עקר ב� יהיה לא  העמי� מכל תהיה ברו�) יד: (ל� לתת לאבתי� נשבע אשר האדמה על צאנ� ועשתרת אלפי�

  שנאי�   בכל ונתנ�  ב� ישימ� לא ידעת אשר הרעי� מצרי� מדוי  וכל חלי כל   ממ�'  ד  והסיר) טו: (ובבהמת�
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relationship needs that we have needed at that point of our history
1
. There will be one more 

covenant at the end of days: 

Yirmiyahu, 31 (30) Behold, the days are coming, G-d says, when I will make a 

new covenant with the house of Israel, and with the house of Yehudah; (31) 

Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I 

took them by the hand to bring them out of the land of Egypt - My covenant 

which they broke, although I was their master, G-d says. (32) But this shall be 

the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, G-d 

says, I will put my Torah in their inward parts, and write it in their hearts; and 

will be their God, and they shall be my people
2
. 

There is a case to say that not just the Brachos and Klalos, but the whole of VaYikra 

reflects the establishment of this covenant. Sefer Bereishis is the book of creation – the roots 

of the nation, ending with the Avos. Sefer Shemos is the book of the birth of the nation. 

Vayikra is the consolidation of that birth into an ongoing covenant, by completing and 

affirming the Sinai experience
3
. Finally, in our Parsha, the Torah makes explicit what has 

been the theme throughout – a Bris, with its blessings and curses.  This is why, when 

Shmittah is given in this book
4
, it is stressed that it was given at Har Sinai, and why this is 

followed by our Parsha, where the Bris is made explicit
5
.  

SPIRITUAL LAWS OF HISTORY 

Our portion is telling us that the Jewish people do not operate according to natural 

causation
6
. Our survival is miraculous. It was only enabled because our covenant with G-d 

means that we don’t follow the normal laws of history, sociology, economics, geography ….. 

But, G-d warns us: 7וא� תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי
 - If you decide to embrace natural 

laws instead of spiritual ones then indeed I will respond in kind - אני עמכ� בקרי �8  והלכתי א
. I 

will allow you to be like all other nations. But, be warned, according to the normal laws of 

history, you will not be able to survive. According to these laws - ויספתי עליכ� מכה שבע 

9כחטאתיכ�
  - I will keep on adding natural disasters that operate according to the laws that 

you have chosen – and according to these laws – the natural laws of history – you cannot 

exist. You should have perished three thousand years ago during your total subjugation in 
                                                           

1
 � "רמב 

2
  את כרתי  אשר  כברית  לא) לא: (חדשה ברית  יהודה   בית ואת  ישראל  בית את   וכרתי ' ד נא� באי�  ימי�   הנה) ל (לא  ירמיהו  

 הברית  זאת כי) לב (: 'ד נא�  ב� בעלתי ואנכי בריתי את הפרו המה אשר מצרי� מאר� להוציא� ביד� החזיקי ביו� אבות�
  והמה אלקי�ל לה� והייתי  אכתבנה לב� ועל בקרב� תורתי את  נתתי 'ד נא� הה� הימי� אחרי  ישראל בית את  אכרת אשר
 :לע� לי יהיו

3
  האבות  סיפורי כלולי� ובו, היצירה ספר,) שמות לספר בהקדמתו (�"הרמב בפי נקרא בראשית ספר: במדבר  ריש, ממעמקי� 

  האומה  התהוות  –  שתוכו מצרי� יציאת  תהלי�  את   מתאר  שמות ספר , הישראלית  האומה  התפתחה שמה� השרשי� –
  האומה  של הגדול שלב –  התורה קבלת   מעמד, שמות  בספר כלול עוד. העובר לידת  לשלב  המקביל שלב , הישראלית
 .   'וגו. נישואי�  ברית בחינת –  סיני ברית  עני� מבואר  ובו  סיני בהר שצטוו הצוויי� את משלי�  ויקרא  ספר. הישראלית

4
 בה  שנאמרה השמיטה על הציווי מובא שש� ויקרא ספר  בסיו� במיוחד בטאמת זה דבר: בהארות: ש�, ממעמקי� 

5
 א  כה  ויקרא,  �"לרמב מצטט: ש�, מעמקי� 

6
   כלל בטבע יתנהג לא ... שלמי� ישראל בהיות והכלל: יא כו ויקרא,  �"רמב 

7
 כחטאתי  שבע מכה עליכ� ויספתי  לי  לשמע תאבו ולא  קרי עמי  תלכו וא�) כא (כו ויקרא 

8
 : חטאתיכ� על שבע  אני  ג� אתכ� והכיתי בקרי עמכ� אני א�  והלכתי) כד (כו ויקרא 

9
 ) כא  כו ויקרא (קרי  עמי תלכו  וא� הפסוק  של סיפא 
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Egypt—like any other conquered people of the ancient world. I will afflict you until you wake 

up and see that you cannot escape Me except by willing your own destruction and that of 

your land: 

והשמתי אני את האר� ושממו עליה איביכ� הישבי� בה: ויקרא לו לב  

Anti-Semitism is a function of us losing our special Providential care that has led to 

our miraculous survival. Witness the destruction of the First and Second Temples. These 

were spiritual not physical processes. We drove the Kedusha from the Temple
1
 – the 

Babylonians and the Romans simply blew over an empty shell
2
.  

And so our parsha is telling us how to understand Jewish history.   לו חכמו ישכילו זאת 

(Haazinu) -   If only they were intelligent they would understand—בינו לאחרית�—they would 

see down to the end of things
3
 - that our spirituality drives our history.  Hence, Jews have fast 

days for their greatest tragedies. These are not merely commemorations; they are there for us 

to reflect on the spiritual deficiencies of our nation
4
.   

Our sins cause Galus HaShechina – a hiding of G-d’s Face. It is caused when – even 

the slightest, the faintest idea that something else independent of Him –  nature or culture or 

the Egyptians -  has any power whatsoever, and it is resolved when we realize that nothing 

other than HaSh-m has this power
5
.  

NO MEDIOCRITY FOR THE JEWS 

The Maharal
6
 explains that there is no such thing as a mediocre energy level for the 

Jews. Either we are fulfilling our spiritual potential, and the physical world will yield its 

bounty, or down into the abyss we go, ruled and controlled by others. In this respect we are 

the inheritors of Adam HaRishon. Of him it was said in  בראשית: '  ורדו בדגת הי� וגו  - that he 

would rule over the fish of the sea. But the Hebrew word for "rule" is ambiguous; it can also 

mean to descend. In fact ruling and descending are simply opposite poles of the same idea or 

force. Should he merit, man rules; should he not, down he goes. 

This has to do with the Jewish nation's great potential; when it goes unfulfilled, it is as 

if the Jewish people have denied their own reality and therefore are subjugated to the lowliest 

of nations. But this very subjugation is a sign of their potential greatness.  

The Gemara in Kesuvos reports that the great Rabbi Yochanan ben Zakai once saw a 

                                                           
1
  The First Temple was destroyed because of דמי�  שפיכת , עריות גלוי, זרה עבודה ; the Second Temple was 

destroyed because of חנ� שנאת . These are spiritual causes.  

2
 החיי�  נפש 

3
  Parts of  this section are based on a lengthy essay Rabbi Moshe Meiselman wrote on the Holocaust.  

4
  דרכי ולפתוח   הלבבות  לעורר כדי בה� שאירעו הצרות מפני   בה� מתעני� ישראל שכל  ימי� ש� יש  :א   תענית' הל, �"רמב 

  שבזכרו�  הצרות אות�  ולנו לה� שגר� עד  עתה  כמעשינו   שהיה  אבותינו  ומעשה הרעי� למעשינו כרו� ז זה ויהיה התשובה 
 :'וגו  אבות� עו�  ואת  עונ� את והתודו) ו"כ ויקרא ( שנאמר להיטיב נשוב אלו  דברי�

5
  יתכ�  ולא ... 'וגו. ק� איני פעמי� כמה מקימני אתה אפילו): ... וישלח פ"ר ר"ב (ל"ואחז: ב מאמר,  א"ח, מוסר שיחות 

  השתיק  סיני הר  על ה"הקב כשדיבר. ... השכינה גלות  הקרוי הוא והוא,  ועפר טבע מסביב שהכל  זמ� כל' ד כבוד  את  לראות
  קדוש  "אומרי�  שרפי� היו אפילו  ...  הטבע קולות  כל לסלק ההכרח מ� אלוקי� ' ד אנכי קול  הבריות שידעו כדי, העול� כל

 במילואו ' ד  כבוד  גילוי ומונעת מסתירה זו א�" כבודו ר�הא כל מלא צבקות' ד קדוש קדוש

6
 ד"פי ישראל נצח  ל"מהר 
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maiden collecting barley from amidst the animal dung of the Arabs. Upon inquiring further 

he discovered that she was from one of the most prestigious, wealthy families of Jerusalem, 

now reduced to total poverty. Upon learning this he exclaimed, "Happy are you, oh Israel, At 

the time that you do the will of G-d, no nation is able to rule you; yet when you disobey His 

will, you are handed over to the animals of the Gentiles."
1
 

But God punished the Jewish people only out of a love for them and their ultimate 

destiny.  אלקי� מיסר� ' כי כאשר ייסר איש את בנו ד , “For in the same manner as a man punishes 

his son does the Lord, your God, punish you.” The regeneration following the destruction is a 

direct by-product of that love. It is made possible by the fact that G-d never abandons us even 

when we abandon Him: 

לא מאסתי� ולא געלתי� לכלות� להפר '  וא� ג� זאת בהיות� באר� וכו: ויקרא כו מד
2אלקיה�' בריתי את� כי אני ד

 

Ezra decreed that this parsha should always come before Shavuos – the giving of the 

Torah
 so that we complete this cycle with an embrace of  the – כדי שתכלה השנה וקללותיה -  3

Torah, leaving all the curses behind us. The whole build-up between Pesach and Shavuos – 

including Sefiras HaOmer – is a process of entering into the  ברית with HaKadosh Baruch Hu, 

in order to accept the Torah.  בחוקותי – the  ברכות וקללות – takes its rightful place right at the 

end of this process.  

                                                           
1

 לשו�  בקיצור: סו  כתובות

2
 לכלות�  נבוכדנצר בימי געלתי� ולא יווני� בימי מאסתי� לא -  לכלות� געלתי� ולא מאסתי� לא אמר  ושמואל.  יא מגילה

 ומגוג  גוג בימי  �אלקיה'  ה אני כי פרסיי�  בימי  את�  בריתי להפר המ�   בימי
 נדח   ממנו ידח לבלתי  מחשבות וחשב  נפש אלקי� ישא ולא :  יד, יד,  ב בשמואל איתא וכ�

3
.  השנה ראש קוד� תורה  ושבמשנה עצרת קוד�  כהני� שבתורת קללות קורי�  שיהו לישראל לה� תיק� עזרא: ב"ע לא מגילה 

 . תיהוקללו השנה שתכלה  כדי: לקיש ריש  ואיתימא  אביי  אמר? טעמא  מאי


