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 ו'התשע אלול                                        בס"ד 

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

  "טקס הר עיבל"
 (הרב אמנון בזקו חנוך וקסמן)על פי שיעור של הרב א בוכי ת פרשתל

 
 ':ח-דברים כ"ז, ב' .1
ת ב ְברּו אֶׁ עַּ ר תַּ ּיֹום ֲאשֶׁ ל-ְוָהָיה, בַּ ן, אֶׁ ְרדֵּ ּיַּ ר-הַּ ץ, ֲאשֶׁ -ָהָארֶׁ

ן ָלְך יָך ֹנתֵּ ְדָת ֹאָתם --ה' ֱאלקֶׁ ֹמָת ְלָך ֲאָבִנים ְגֹדלֹות, ְושַּ ֲהקֵּ וַּ
ִשיד ת ג.  בַּ ן, אֶׁ יהֶׁ ְבָת ֲעלֵּ זֹאת-ָכל-ְוָכתַּ תֹוָרה הַּ י הַּ --ִדְברֵּ

ָך: ל  ְבָעְברֶׁ ר ָתבֹא אֶׁ ן ֲאשֶׁ עַּ ר-ְלמַּ ץ ֲאשֶׁ ן -ָהָארֶׁ יָך ֹנתֵּ ה' ֱאֹלקֶׁ
י ר ה' ֱאֹלקֵּ ר ִדבֶׁ ֲאשֶׁ ש, כַּ ת ָחָלב ּוְדבַּ ץ ָזבַּ רֶׁ יָך, -ְלָך, אֶׁ ֲאֹבתֶׁ

ת.  ָלְך ם אֶׁ ְרדֵּ -ד ְוָהָיה, ְבָעְבְרכֶׁ ּיַּ תהַּ ָהֲאָבִנים -ן, ָתִקימּו אֶׁ
ְדָת  יָבל; ְושַּ ר עֵּ ּיֹום, ְבהַּ ם הַּ ְתכֶׁ ה אֶׁ ּוֶׁ ר ָאֹנִכי ְמצַּ ה ֲאשֶׁ לֶׁ ָהאֵּ

ִשיד יָך: ה.  אֹוָתם, בַּ ה' ֱאֹלקֶׁ , לַּ חַּ ח   ּוָבִניָת ָשם ִמְזבֵּ ִמְזבַּ
ל-ֲאָבִנים, לֹא ְרזֶׁ ם בַּ יהֶׁ ה,  ו.  ָתִניף ֲעלֵּ מֹות ִתְבנֶׁ ֲאָבִנים ְשלֵּ

ת ה' -אֶׁ ֲעִליָת ָעָליו עֹוֹלת, לַּ יָך; ְוהַּ ח ה' ֱאֹלקֶׁ ִמְזבַּ
יָך י ה'  ז.  ֱאֹלקֶׁ ְחָת, ִלְפנֵּ ְלָת ָשם; ְוָשמַּ ְחָת ְשָלִמים, ְוָאכַּ ְוָזבַּ
יָך ל ח.  ֱאֹלקֶׁ ְבָת עַּ ת-ְוָכתַּ תֹוָרה -ָכל-ָהֲאָבִנים, אֶׁ י הַּ ִדְברֵּ
זֹאת ב--הַּ יטֵּ ר הֵּ אֵּ  בַּ

  :דברים י"א, ל' .2
ל כט יָך, אֶׁ ר-ְוָהָיה, ִכי ְיִביֲאָך ה' ֱאֹלקֶׁ ץ, ֲאשֶׁ ָתה -ָהָארֶׁ אַּ
ת--ָשָמה ְלִרְשָתּה-ָבא ָתה אֶׁ ל-ְוָנתַּ ְבָרָכה עַּ ר ְגִרִזים, -הַּ הַּ

ת ל-ְואֶׁ ְקָלָלה עַּ יָבל-הַּ ר עֵּ ן, -ֲהלֹא ל.  הַּ ְרדֵּ ּיַּ ר הַּ בֶׁ ָמה ְבעֵּ הֵּ
כְ  ץ הַּ רֶׁ ש, ְבאֶׁ מֶׁ שֶׁ ְך ְמבֹוא הַּ רֶׁ י דֶׁ ֲחרֵּ ב ָבֲעָרָבהאַּ ֹּישֵּ ֲעִני, הַּ --נַּ

ה י ֹמרֶׁ לֹונֵּ ל, אֵּ צֶׁ ִגְלָגל, אֵּ  .מּול, הַּ
 דברים כ"ז, ג': .3

ר ה' אֱ  ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ ר ָתבֹא אֶׁ ן ֲאשֶׁ עַּ ן ְלָך -"...ְלמַּ יָך ֹנתֵּ ֹלהֶׁ
ר ה' אֱ  ר ִדבֶׁ ֲאשֶׁ ש כַּ ת ָחָלב ּוְדבַּ ץ ָזבַּ רֶׁ יָך ָלְך" -אֶׁ י ֲאֹבתֶׁ  ֹלהֵּ

 : הפירוש השני שמביא הרמב"ן .4
"תכתוב עליהם את כל דברי התורה הזאת להיות לך 
לזכרון, למען אשר תבוא אל הארץ ותכבוש אותה ותירש 
את כל העמים ההם בהיותך זוכר התורה ושומר כל 

  מצותיה".
 דברים כ"ז כו:  .5

י  ת ִדְברֵּ ר לֹא ָיִקים אֶׁ זֹאת"ָארּור ֲאשֶׁ תֹוָרה הַּ ֲעשֹות  הַּ לַּ
ן"  ר ָכל ָהָעם ָאמֵּ  אֹוָתם ְוָאמַּ

 : יגדברים כ"ז  .6
יָבל"  ר עֵּ ְקָלָלה ְבהַּ ל הַּ ְמדּו עַּ עַּ ה יַּ לֶׁ  "ְואֵּ

 

 בזק:אמנון הרב  .7
כללו של דבר, אבנים אלו עליהם חקוקים, בין היתר, 
איסורים רבים, שהעובר עליהם יהיה ארור, הם מונומנט 
הניצב כאזהרה לעם ישראל, ומבטא את מידת היראה 
בעבודת ה'. וכדי שלא יוכל איש להשתמט מאיסורים 
אלו, מדגיש משה באוזני בני ישראל )דברים כ"ז ח(: 

ל ָהֲאָבנִ  ְבָת עַּ זֹאת "ְוָכתַּ תֹוָרה הַּ י הַּ ת ָכל ִדְברֵּ ר ים אֶׁ אֵּ בַּ
ב! יטֵּ  "הֵּ

 :כ-דברים י"ז י"ח .8
ְכתֹו יח ְמלַּ א מַּ ל ִכסֵּ ת-ְוָהָיה ְכִשְבתֹו, עַּ ב לֹו אֶׁ ה -ְוָכתַּ ִמְשנֵּ

ל זֹאת, עַּ תֹוָרה הַּ ֹכֲהִנים -הַּ י, הַּ ר, ִמִלְפנֵּ פֶׁ סֵּ
ְלִוִּים ָּייו-ְוָהְיָתה ִעמֹו, ְוָקָרא בֹו ָכל יט.  הַּ י חַּ ן -ְימֵּ עַּ ְלמַּ

ת ד, ְלִיְרָאה אֶׁ ת-ִיְלמַּ תֹוָרה -ָכל-ה' ֱאֹלָקיו, ִלְשֹמר אֶׁ י הַּ ִדְברֵּ
ת זֹאת ְואֶׁ ֲעֹשָתם-הַּ ה, לַּ לֶׁ ֻחִקים ָהאֵּ ְלָבבֹו -ְלִבְלִתי רּום כ.  הַּ

ָחיו, ּוְלִבְלִתי סּור ִמן אֶׁ ִמְצָוה ָיִמין ּוְש -מֵּ ן --מֹאולהַּ עַּ ְלמַּ
ל ֲאִריְך ָיִמים עַּ ל-יַּ ב ִיְשָראֵּ רֶׁ ְכתֹו הּוא ּוָבָניו, ְבקֶׁ ְמלַּ  מַּ

 :וקסמןחנוך הרב  .9
בדיוק כמו במקרה של המלך, שם כתיבת "התורה 
הזאת" מהווה את המפתח ליראת ה', לאי סטייה ימין 
ושמאל, ללב שפל ולאריכות ימים בארץ, כך גם במקרה 

"התורה הזאת". כתיבת  של הכתיבה המשותפת של
התורה מהווה באופן כלשהו את המפתח למידות 
הרוחניות של יראת ה', אי סטייה ימין ושמאל, לב שפל 

 והמטרה הרצויה של הצלחה ואריכות ימים בארץ.
 ח:-שמות כ"ד ג .10

ת ָכל ג ר ָלָעם אֵּ פֵּ ְיסַּ ה, וַּ ָּיבֹא ֹמשֶׁ ת, ָכל-וַּ י ה', ְואֵּ -ִדְברֵּ
ִמְשָפִטים;  ן ָכלהַּ עַּ ּיַּ ּיֹאְמרּו, ָכל-וַּ ָחד, וַּ ְדָבִרים -ָהָעם קֹול אֶׁ הַּ

ר ה-ֲאשֶׁ ֲעשֶׁ ר ה', נַּ ת ָכל ד.  ִדבֶׁ ה, אֵּ ִּיְכֹתב ֹמשֶׁ י ה', -וַּ ִדְברֵּ
ה  ְשרֵּ ים עֶׁ ת ָהָהר; ּוְשתֵּ חַּ חַּ תַּ ן ִמְזבֵּ ִּיבֶׁ ר, וַּ ֹבקֶׁ ם בַּ ּיְַּשכֵּ וַּ

י ִיְשָר  ים ָעָשר ִשְבטֵּ ָבה, ִלְשנֵּ צֵּ למַּ ת ה.  אֵּ ח, אֶׁ ִּיְשלַּ י -וַּ ֲערֵּ נַּ
ה'  ִּיְזְבחּו ְזָבִחים ְשָלִמים, לַּ ֲעלּו, ֹעֹלת; וַּ ּיַּ ל, וַּ י ִיְשָראֵּ  -ְבנֵּ

ָדם,  ו.  ָפִרים ֲחִצי הַּ ָגֹנת; וַּ ם ָבאַּ ָּישֶׁ ָדם, וַּ ה ֲחִצי הַּ ח ֹמשֶׁ ִּיקַּ וַּ
ל ק עַּ חַּ -ָזרַּ ִמְזבֵּ ִּיְקָר  ז.  הַּ ְבִרית, וַּ ר הַּ פֶׁ ח סֵּ ִּיקַּ י ָהָעם; וַּ א ְבָאְזנֵּ

ר ּיֹאְמרּו, ֹכל ֲאשֶׁ ה ְוִנְשָמע-וַּ ֲעשֶׁ ר ה' נַּ ה  ח.  ִדבֶׁ ח ֹמשֶׁ ִּיקַּ וַּ
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ת ל-אֶׁ ִּיְזֹרק עַּ ָדם, וַּ ם-הַּ ה דַּ ר, ִהנֵּ ּיֹאמֶׁ ר -ָהָעם; וַּ ְבִרית ֲאשֶׁ הַּ
ל ָכל ם, עַּ ת ה' ִעָמכֶׁ ה-ָכרַּ לֶׁ ְדָבִרים, ָהאֵּ  .הַּ

 כ"ו:-כ"ז, י"א דברים .11
ת יא ה אֶׁ ו ֹמשֶׁ ְיצַּ אֹמר-וַּ הּוא לֵּ ּיֹום הַּ ְמדּו  יב. ָהָעם, בַּ עַּ ה יַּ לֶׁ אֵּ

ת ְך אֶׁ ל-ְלָברֵּ ת-ָהָעם, עַּ ם, אֶׁ ר ְגִרִזים, ְבָעְבְרכֶׁ -הַּ
ן: ְרדֵּ ּיַּ ף   הַּ ִוי ִויהּוָדה, ְוִיָששָכר ְויֹוסֵּ ִשְמעֹון ְולֵּ
ל יג.  ּוִבְנָיִמן ְמדּו עַּ עַּ ה יַּ לֶׁ יבָ -ְואֵּ ר עֵּ ְקָלָלה, ְבהַּ ן ָגד   ל:הַּ ְראּובֵּ

ְפָתִלי ר, ּוְזבּוֻלן ָדן ְונַּ ל יד.  ְוָאשֵּ ְלִוִּים, ְוָאְמרּו אֶׁ -ָכל-ְוָענּו הַּ
ל  קֹול ָרם--ִאיש ִיְשָראֵּ

 :דברים כ"ח, ס"ט .12
ר ִצָּוה ְבִרית ֲאשֶׁ י הַּ ה ִדְברֵּ לֶׁ י  "אֵּ ת ְבנֵּ ה ִלְכֹרת אֶׁ ת ֹמשֶׁ ה' אֶׁ

ב"  ת ִאָתם ְבֹחרֵּ ר ָכרַּ ְבִרית ֲאשֶׁ ד הַּ ץ מֹוָאב ִמְלבַּ רֶׁ ל ְבאֶׁ  ִיְשָראֵּ
 :ז'-בראשית י"ב, ו' .13

ֲעִני  ְכנַּ ה ְוהַּ לֹון מֹורֶׁ ד אֵּ ם עַּ ד ְמקֹום ְשכֶׁ ץ עַּ ְבָרם ָבָארֶׁ ֲעֹבר אַּ ּיַּ "וַּ
ּיֹאמֶׁ  ְבָרם וַּ ל אַּ ָרא ה' אֶׁ ּיֵּ ץ: וַּ ץ ָאז ָבָארֶׁ ת ָהָארֶׁ ן אֶׁ תֵּ ְרֲעָך אֶׁ ר ְלזַּ

ָליו"  ה אֵּ ִנְראֶׁ ה' הַּ חַּ לַּ ן ָשם ִמְזבֵּ ִּיבֶׁ זֹאת וַּ   הַּ
 וקסמן:חנוך הרב  .14

ֲעִני ָאז  ְכנַּ הכתוב מציין, בהגעה של אברהם לארץ, "ְוהַּ
ץ". מיד בעקבות ביטוי זה, ה' מתגלה לאברהם  ָבָארֶׁ

ינו ומבטיח את הארץ לצאצאיו )בראשית י"ב, ז'(. הזמן א
בשל והגעתו של אברהם לארץ היא עדיין זמנית. הוא 
יכול לעבור בה, הוא יכול לנדוד, אך הוא אינו יכול 
להתגורר. הארץ עדיין בחזקת הכנעני. כך הוא המצב גם 
בזמן ההגעה השנייה, של יעקב. בעוד יעקב כן אוחז 
חלקית בארץ, והכתוב מתאר אותו כרוכש את השדה בו 

י"ט(, הבעלות שלו תלויה ברצונם  הוא חונה )שם ל"ג,
הטוב של יושבי הארץ והיא עדיין זמנית )ראו שם ל"ד, 
ל'(. אולם, הבטחת ה' לאברהם מבהירה כי מצב זה 
ישתנה, ויום אחד צאצאיו של אברהם יחזיקו בבעלות 
מלאה על הארץ. ההגעה השלישית, הגעתם של בני 

ורה נעשית באותו מקום ובאותה צ –ישראל לארץ ישראל 
ממש כמו ההגעה של אבותיהם. דמיון זה מדגיש כי הם 
מגיעים בזכות ההבטחות לאבות וכמימוש של 
הפוטנציאל הטמון בהגעת אבותיהם. הבטחותיו של ה' 

 התמלאו עכשיו.
למעשה, יש כאן אף יותר מכך. ההקבלה בין בני ישראל 
ובין אברהם ויעקב, מלמדת אותנו על התוכן של הטקס 

ניסה לארץ כולו. כשם שאברהם בנה המבוצע עם הכ
מזבח בהודאה לה' עם הגיעו לשכם בארץ כנען, כך גם בני 
ישראל צריכים לבנות מזבח בשכם כהודאה לה' על 

להית והגעתם לארץ. טקס -מימוש ההבטחה הא
האבנים הוא לא רק חידוש הברית אלא גם והודאה לה' 

 ג'(.על ההגעה לארץ )ראו דברים כ"ז, ז' ואבן עזרא שם 
בטקס האבנים, בהגעתם של צאצאי אברהם לארץ באותו 
מקום ממש כמו אברהם, ובהחייאתם את ברית סיני, 
שתי המורשות הלוו מתמזגות לכדי שלם הרמוני. עניינו 

של הטקס הוא הן מורשתו של אברהם והן מורשתו של 
 משה.

 :לה–יהושע ח', ל .15

ה' אֱ  חַּ לַּ ה ְיהֹוֻשעַּ ִמְזבֵּ יָבל. -ָאז ִיְבנֶׁ ר עֵּ ל ְבהַּ י ִיְשָראֵּ ֹלהֵּ
ר  פֶׁ ָכתּוב ְבסֵּ ל כַּ י ִיְשָראֵּ ת ְבנֵּ ד ה' אֶׁ בֶׁ ה עֶׁ ר ִצָּוה ֹמשֶׁ ֲאשֶׁ כַּ
ן  יהֶׁ ִניף ֲעלֵּ ר לֹא הֵּ מֹות ֲאשֶׁ ח ֲאָבִנים ְשלֵּ ה ִמְזבַּ ת ֹמשֶׁ תֹורַּ

ִּיְכָתב שָ  ִּיְזְבחּו ְשָלִמים. וַּ ה' וַּ ֲעלּו ָעָליו ֹעלֹות לַּ ּיַּ ל וַּ ְרזֶׁ ל בַּ ם עַּ
י  י ְבנֵּ ב ִלְפנֵּ ר ָכתַּ ה ֲאשֶׁ ת ֹמשֶׁ ת ִמְשנֵּה תֹורַּ ָהֲאָבִנים אֵּ

ל.  ִיְשָראֵּ
ה  ה ּוִמזֶׁ ָניו ְוֹשְטִרים ְוֹשְפָטיו ֹעְמִדים ִמזֶׁ ל ּוְזקֵּ ְוָכל ִיְשָראֵּ
ְזָרח  ר ָכאֶׁ גֵּ י ֲארֹון ְבִרית ה' כַּ ְלִוִּים ֹנְשאֵּ ֹכֲהִנים הַּ ד הַּ גֶׁ ָלָארֹון נֶׁ

ְציֹו אֶׁ  ר ִצָּוה חֶׁ ֲאשֶׁ יָבל כַּ ר עֵּ ל מּול הַּ ְציֹו אֶׁ חֶׁ ר ְגִרִזים ְוהַּ ל מּול הַּ
ן  י כֵּ ֲחרֵּ ל ָבִראֹשָנה. ְואַּ ת ָהָעם ִיְשָראֵּ ְך אֶׁ ד ה' ְלָברֵּ בֶׁ ה עֶׁ ֹמשֶׁ
ָכתּוב  ְקָלָלה ְכָכל הַּ ְבָרָכה ְוהַּ תֹוָרה הַּ י הַּ ת ָכל ִדְברֵּ ָקָרא אֶׁ

תֹוָרה. לֹא ָהָיה ָדָבר  ר הַּ פֶׁ ר לֹא ְבסֵּ ה ֲאשֶׁ ר ִצָּוה ֹמשֶׁ ִמֹכל ֲאשֶׁ
ר  גֵּ ף ְוהַּ טַּ ָנִשים ְוהַּ ל ְוהַּ ל ִיְשָראֵּ ד ָכל ְקהַּ גֶׁ ָקָרא ְיהֹוֻשעַּ נֶׁ

ְך ְבִקְרָבם ֹהלֵּ  הַּ
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"וזאת המצוה הראשונה לביאתם לבנות להם מזבח חדש 
 להודות לשם שהחלו להיותם בארץ"
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ְמדּו  עַּ ה יַּ לֶׁ ת "אֵּ ם אֶׁ ר ְגִרִזים ְבָעְבְרכֶׁ ל הַּ ת ָהָעם עַּ ְך אֶׁ ְלָברֵּ

יָבל..." ר עֵּ ְקָלָלה ְבהַּ ל הַּ ְמדּו עַּ עַּ ה יַּ לֶׁ ן... ְואֵּ ְרדֵּ ּיַּ  הַּ
 


