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 ז'התשעאלול                                      בס"ד 

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

              " משמעות הארורים במעמד הר גריזים והר עיבל"
   ( והרבנית שרון רימון ים של הרב אמנון בזק)על פי שיעורתבוא -כיפרשת ל

 
 יג: -כ"ז, יבדברים  .1

"אלה יעמדו לברך את העם על הר גִרזים בעברכם את 
שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנָיִמן: ואלה  -הירדן 

ראובן גד ואשר וזבוֻלן דן  -יעמדו על הקללה בהר עיבל 
  ונפתלי".

 כ"ז, יד: דברים  .2
  "וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם".

 לד:-יהושע ח', לג .3
וֹשטרים וֹשפטיו ֹעמדים מזה ומזה "וכל ישראל וזקניו 

לארון נגד הֹכהנים הלוים ֹנשאי ארון ברית ה', כגר 
כאזרח, חציו אל מול הר גרזים והחציו אל מול הר עיבל, 
כאשר צוה משה עבד ה' לברך את העם ישראל בראֹשנה: 
ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה, ככל 

  הכתוב בספר התורה".
 משנה סוטה לב ע"א:  .4

"ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וששה שבטים עלו 
לראש הר עיבל, והכהנים והלוים והארון עומדים למטה 
באמצע. הכהנים מקיפין את הארון, והלוים את הכהנים, 
וכל ישראל מכאן ומכאן, שנאמר: 'וכל ישראל וזקניו 

ו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון' וגו'. הפכ
פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה: 'ברוך האיש אשר 
לא יעשה פסל ומסכה', ואלו ואלו עונין אמן. הפכו פניהם 
כלפי הר עיבל ופתחו בקללה: 'ארור האיש אשר יעשה 
פסל ומסכה', ואלו ואלו עונין אמן, עד שגומרין ברכות 

 וקללות". 
 סוטה לז ע"א:בבלי  .5

ר: אי אפשר לומר לוי "תניא, רבי אליעזר בן יעקב אומ
למטה, שכבר נאמר למעלה, ואי אפשר לומר למעלה, 
שכבר נאמר למטה. הא כיצד? זקני כהונה ולויה למטה, 
והשאר למעלה. רבי יאשיה אומר: כל הראוי לשרת 

למטה הן  -למטה, והשאר למעלה. רבי אומר: אלו ואלו 
עומדים. הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה, 

 ר עיבל ופתחו בקללה". כלפי ה
  

  על האתר:ראב"ע  .6
"על דרך הפשט, הברכה היא: ברוך אתה בעיר, והקללה 

 היפך זה. והֵעד בספר יהושע" -
 כט: -דברים י"א, כו .7

 -"ראה אֹנכי ֹנתן לפניכם היום ברכה וקללה: את הברכה 
לוהיכם אשר אֹנכי מצוה -אשר תשמעו אל מצות ה' א

-תשמעו אל מצות ה' א אם לא -: והקללה אתכם היום
 אשר אֹנכי מצוה אתכם היוםוסרתם מן הדרך  לוהיכם

ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם: והיה כי 
לוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה -יביאך ה' א

ונתתה את הברכה על הר גִרזים ואת הקללה על הר  -
  עיבל".

 טו:-דברים כ"ח, א .8
לשֹמר לעשות  לוהיך-והיה אם שמוע תשמע בקול ה' א"

לוהיך -ונתנך ה' א - מצותיו אשר אֹנכי מצוך היוםאת כל 
עליון על כל גויי הארץ: ובאו עליך כל הברכות האלה 

והיה אם לא לוהיך... -והשיגֻך כי תשמע בקול ה' א
 מצותיו לשֹמר לעשות את כל לוהיך-תשמע בקול ה' א

לות ובאו עליך כל הקל - אשר אֹנכי מצוך היוםוֻחקתיו 
  האלה והשיגוך".

 דברים ו', כ: .9
מה העֹדת והֻחקים  -"כי ישאלך בנך מחר לאֹמר 

  לוהינו אתכם".-והמשפטים אשר צוה ה' א
 כה:-דברים ו', כא .10
עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו  -"ואמרת לבנך  א.

ה' אוֹתת וֹמפתים גֹדלים  ה' ממצרים ביד חזקה: ויתן
ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו: ואותנו הוציא 
משם למען הביא ֹאתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע 
לאֹבתינו: ויצונו ה' לעשות את כל הֻחקים האלה ליראה 

 לוהינו".-את ה' א
"לטוב לנו כל הימים לחֹיֵתנו כהיום הזה: וצדקה תהיה  ב.

-עשות את כל המצוה הזאת לפני ה' אלנו כי נשֹמר ל
 לוהינו כאשר ִצונו".
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 כו:-דברים כ"ז, יד .11
 ְוָענּו ַהְלִוִים ְוָאְמרּו ֶאל ָכל ִאיׁש ִיְשָרֵאל קֹול ָרם:

ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶשה ֶפֶסל ּוַמֵסָכה ּתֹוֲעַבת ה' ַמֲעֵשה ְיֵדי 
 ָאְמרּו ָאֵמן:ָחָרׁש ְוָשם ַבָסֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם וְ 

 ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמֹו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן:
 ָארּור ַמִסיג ְגבּול ֵרֵעהּו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן:
 ָארּור ַמְׁשֶגה ִעֵּור ַבָדֶרְך ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן:

 ם ָאֵמן:ָארּור ַמֶטה ִמְׁשַפט ֵגר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְוָאַמר ָכל ָהעָ 
ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ֵאֶׁשת ָאִביו ִכי ִגָלה ְכַנף ָאִביו ְוָאַמר ָכל ָהָעם 

 ָאֵמן:
 ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ָכל ְבֵהָמה ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: 

ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ֲאֹחתֹו ַבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָאַמר ָכל ָהָעם 
 ָאֵמן:

 ֹחַתְנּתֹו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן:ָארּור ֹׁשֵכב ִעם 
 ָארּור ַמֵכה ֵרֵעהּו ַבָסֶתר ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן:

 ָארּור ֹלֵקַח ֹׁשַחד ְלַהכֹות ֶנֶפׁש ָדם ָנִקי ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן:
ָארּור ֲאֶׁשר לֹא ָיִקים ֶאת ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹאת ַלֲעשֹות אֹוָתם 

 ָהָעם ָאֵמן.ְוָאַמר ָכל 
  :רשב"ם )בפסוק טו( .12

...וכולה עבירות שרגילים להיות בסתר  –"ושם בסתר" 
הם, כמו שאפרש בכולם, חוץ משנים שרגילים להיות 
פעמים בגלוי ופעמים בסתר, והן ע"ז ומכה רעהו ולכך 
פירש בשניהם בסתר. שעל עבירות שבגלוי לא באו לקלל, 

על הגלויות כמו שכת' בסוף כל  כי בית דין יענשוהו
הקללות הנסתרות לה' אלקינו, הוא יקח נקמה מן 
הנסתרות שהרי נתקללו בשם הקב"ה, אבל הנגלות לנו 
ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת, 

 מלקות סקילה שריפה הרג וחנק. 
הלא תראה אין כתוב כאן "ארור שוכב עם אשת רעהו" כי 

ת אחרים ולא יליזו עליו. מקלה אביו מה לו ליכנס בבי
במקום בית גידולו, אין אחרים רגילין שם. וכן משיג גבול 
בגנבה הוא עושה, שאם יראה, ימחה בידו. וכן משגה עור 
ומטה משפט, כל אילו דברי סתר. שכב עם אשת אביו זהו 
במקום שהוא גדל שם ואין רואה. עם כל בהמה אין זה כי 

 חתנתו, האם רגילה בבית בתה.אם בסתר. וכן אחותו. 
 כא: -ראב"ע כ"ז, יד .13

"והחל מהעיקר, שהוא בינו ובין בוראו, ואחר כן בינו ובין 
 -אבותיו, כי מי ידע אם יקלה אותם... מסיג גבול רעהו 

גם כן לא יוכל לפרסם  -כי הוא דבר נסתר. ומשגה עיוור 
כי אין להם עוזר,  -מי שהשגהו... ומטה משפט גר יתום 

גם הוא בסתר. והזכיר הגר גם היתום והאלמנה, כי  והנה
יערערו עליו ויפרסמוהו,  -אם יטה הדיין משפט אחרים 

אין להם כח. ושוכב עם אשת  -והגר והיתום והאלמנה 
אב ואחות וחותנת אינו נחשד להתייחד עמה, על כן הוא 
דבר נסתר, ואין כן שאר העבירות. עם כל בהמה, זכר או 

ה פה שתצעק ותערער כמו הזכור, על כן כי אין ל -נקבה 
 לא הזכירו".

 כב: -במדבר ה', כא .14
"והשביע הכהן את הִאשה בשֻבעת האלה, ואמר הכהן 

יתן ה' אותך לאלה ולשֻבעה בתוך עמך, בתת ה'  -לִאשה 
את ירכך ֹנפלת ואת ִבטנך צבה: ובאו המים המאררים 

אמן  -האלה במעיך לצבות בטן וַלנִפל ירך, ואמרה האשה 
  אמן".

 במדבר ה', יג:  .15
"ונעלם מעיני אישּה ונסתרה והיא נטמאה, ועד אין בה 

 וִהוא לא נתפשה" 
 ראב"ע: .16

יש אומרים, על כל התורה. ויש  –"אשר לא יקים" 
אומרים, על אלה הנזכרים. ולא אמרו כלום, בעבור 
שכתוב "לעשות אותם". והנכון בעיני, כי קלל על מצות 

וקלל מי שלא ישמור גם בסתר מצות לא תעשה הנזכרים. 
 עשה, על כן אמר לעשות אותם

 רש"י: .17
כאן כלל את כל התורה כולה וקבלוה  –"אשר לא יקים" 

 עליהם באלה ובשבועה.
 רמב"ן:  .18

ולפי דעתי, כי הקבלה הזאת, שיודה במצות בלבו ויהיו 
בעיניו אמת ויאמין שהעושה אותן יהיה לו שכר וטובה 

אם יכפור באחת מהן או תהיה והעובר עליהן יענש, ו
בעיניו בטלה לעולם הנה הוא ארור. אבל אם עבר על אחת 
מהן, כגון שאכל החזיר והשקץ לתאותו או שלא עשה 
סוכה ולולב לעצלה, איננו בחרם הזה, כי לא אמר הכתוב 
אשר לא יעשה את דברי התורה הזאת, אלא אמר אשר 

ימו לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות, כטעם קי
וקבלו היהודים )אסתר ט כז(. והנה הוא חרם המורדים 

 והכופרים 
 
 


