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  ב' התשעלולא                                    ד "בס

  

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

   מעמד הר עיבל

)מאיר שפיגלמןרב אמנון בזק וה של הרב יםעל פי שיעור(א בוכי תלפרשת 

  :ז"דברים כ. 1
 ָּכל ֶאת רָׁשמֹ ֵלאמֹר ָהָעם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוִזְקֵני מֶֹׁשה ַוְיַצו) א(

   :ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהִּמְצָוה
' ה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַּתַעְברּו ֲאֶׁשר ַּבּיֹום ְוָהָיה) ב(

 אָֹתם ְוַׂשְדּתָ  ְּגדֹלֹות ֲאָבִנים ְלךָ  ַוֲהֵקמֹתָ  ָלְך  נֵֹתן לֶֹהיךָ -אֱ 
 ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי לּכָ  ֶאת ֲעֵליֶהן ְוָכַתְבּתָ ) ג( :ַּבִּׂשיד

 ְלךָ  נֵֹתן לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָּתבֹא ֲאֶׁשר ְלַמַען ְּבָעְבֶרךָ 

) ד( :ָלְך  ֲאבֶֹתיךָ  לֵֹהי- אֱ ' ה ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ
 ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָהֲאָבִנים ֶאת ָּתִקימּו ַהַּיְרֵּדן ֶאת ְּבָעְבְרֶכם ְוָהָיה
  :ַּבִּׂשיד אֹוָתם ְוַׂשְדּתָ  ֵעיָבל ְּבַהר ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנִֹכי

 ָתִניף לֹא ֲאָבִנים ִמְזַּבח לֶֹהיךָ - אֱ ' ַלה ִמְזֵּבחַ  ָּׁשם ּוָבִניתָ ) ה(
' ה ִמְזַּבח ֶאת ִּתְבֶנה ְׁשֵלמֹות ֲאָבִנים) ו( :ַּבְרֶזל ֲעֵליֶהם

 ְוָזַבְחּתָ ) ז( :לֶֹהיךָ -אֱ ' ַלה עֹולֹת ָעָליו ְוַהֲעִליתָ  לֶֹהיךָ -אֱ 

  :לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ִלְפֵני ְוָׂשַמְחּתָ  ָּׁשם ְוָאַכְלּתָ  ְׁשָלִמים
 ַּבֵאר ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ָהֲאָבִנים ַעל ְוָכַתְבּתָ ) ח(

  :ֵהיֵטב
  :ם"הרשב. 2
 כשנשבעו עתה –וכתבת על האבנים את כל דברי התורה "

והר עיבל היתה התורה לפניהם ונשבעו בהר גריזים 
  "שיקימוה

  : ן"רמבה. 3
 לך להיות הזאת התורה דברי כל את עליהם תכתוב"

 ותירש אותה ותכבוש הארץ אל אותב אשר למען, לזכרון
 כל ושומר התורה זוכר בהיותך ההם העמים כל את

  ". מצותיה
  : ח כו"דברים כ. 4
 ַלֲעׂשֹות ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ֶאת ָיִקים לֹא ֲאֶׁשר ָארּור"

  "ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר אֹוָתם
  :לה–ל', יהושע ח. 5

 .ֵעיָבל ְּבַהר ִיְׂשָרֵאל לֵֹהי- אֱ ' ַלה ִמְזֵּבחַ  ְיהֹוֻׁשעַ  ִיְבֶנה ָאז
 ְּבֵסֶפר ַּכָּכתּוב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת' ה ֶעֶבד מֶֹׁשה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר
 ֲעֵליֶהן ֵהִניף לֹא ֲאֶׁשר ְׁשֵלמֹות ִניםֲאבָ  ִמְזַּבח מֶֹׁשה ּתֹוַרת

 ַעל ָׁשם ַוִּיְכָּתב .ְׁשָלִמים ַוִּיְזְּבחּו' ַלה עֹלֹות ָעָליו ַוַּיֲעלּו ַּבְרֶזל
 ְּבֵני ִלְפֵני ָּכַתב ֲאֶׁשר מֶֹׁשה ּתֹוַרת ִמְׁשֵנה ֵאת ָהֲאָבִנים
  .ִיְׂשָרֵאל

 ּוִמֶּזה ִמֶּזה עְֹמִדים יוְוׁשְֹפטָ  ְוׁשְֹטִרים ּוְזֵקָניו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל
 ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר' ה ְּבִרית ֲארֹון נְֹׂשֵאי ַהְלִוִּים ַהּכֲֹהִנים ֶנֶגד ָלָארֹון

 ַּכֲאֶׁשר ֵעיָבל ַהר מּול ֶאל ְוַהֶחְציֹו ְּגִרִזים ַהר מּול ֶאל ֶחְציֹו
 ֲחֵריְוַא .ָּבִראׁשָֹנה ִיְׂשָרֵאל ָהָעם ֶאת ְלָבֵרְך ' ה ֶעֶבד מֶֹׁשה ִצָּוה

 ַהָּכתּוב ְּכָכל ְוַהְּקָלָלה ַהְּבָרָכה ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ָקָרא ֵכן
 לֹא ֲאֶׁשר מֶֹׁשה ִצָּוה ֲאֶׁשר ִמּכֹל ָדָבר ָהָיה לֹא .ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר
 ְוַהֵּגר ְוַהַּטף ְוַהָּנִׁשים ִיְׂשָרֵאל ְקַהל ָּכל ֶנֶגד ְיהֹוֻׁשעַ  ָקָרא

    םְּבִקְרּבָ  ַההֵֹלְך 
  : יג–יבח "דברים כ. 6
 ֶאת ְּבָעְבְרֶכם ְּגִרִזים ַהר ַעל ָהָעם ֶאת ְלָבֵרְך  ַיַעְמדּו ֵאֶּלה"

  ..." ֵעיָבל ְּבַהר ַהְּקָלָלה ַעל ַיַעְמדּו ְוֵאֶּלה ...ַהַּיְרֵּדן
  : ביהושע נאמר. 7
 הּוִמּזֶ  ִמֶּזה עְֹמִדים ְוׁשְֹפָטיו ְוׁשְֹטִרים ּוְזֵקָניו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל"

 ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר' ה ְּבִרית ֲארֹון נְֹׂשֵאי ַהְלִוִּים ַהּכֲֹהִנים ֶנֶגד ָלָארֹון
 ַּכֲאֶׁשר ֵעיָבל ַהר מּול ֶאל ְוַהֶחְציֹו ְּגִרִזים ַהר מּול ֶאל ֶחְציֹו
  , "ָּבִראׁשָֹנה ִיְׂשָרֵאל ָהָעם ֶאת ְלָבֵרְך ' ה ֶעֶבד מֶֹׁשה ִצָּוה

   :כ', יהושע ד. 8
ַהַּיְרֵּדן - ֵּתים ֶעְׂשֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָלְקחּו ִמן ְוֵאת ְׁש כ

  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר- ַוּיֹאֶמר ֶאלכא  .ֵהִקים ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל
ֲאבֹוָתם ֵלאמֹר ָמה ָהֲאָבִנים -ֲאֶׁשר ִיְׁשָאלּון ְּבֵניֶכם ָמָחר ֶאת

 ַּבַּיָּבָׁשה ָעַבר  אמֹרְּבֵניֶכם לֵ - ְוהֹוַדְעֶּתם ֶאתכב  .ָהֵאֶּלה

הֹוִביׁש ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם - ֲאֶׁשרכג  .ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה-ִיְׂשָרֵאל ֶאת
יֶכם ֵק  ֱאלֹה ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה  ָעְבְרֶכם-ֵמי ַהַּיְרֵּדן ִמְּפֵניֶכם ַעד-ֶאת

 ְלַמַען ַּדַעת כד  .ָעְבֵרנּו-הֹוִביׁש ִמָּפֵנינּו ַעד-סּוף ֲאֶׁשר-ְלַים
- ַיד ָה ִּכי ֲחָזָקה ִהיא ְלַמַען ְיָראֶתם ֶאת-ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת- לּכָ 

   .ַהָּיִמים- ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ָּכל
  ). ב"לה ע(במסכת סוטה הגמרא . 9

נמצאת אתה אומר שלשה מיני אבנים היו אחד שהקים 
בעבר הירדן בארץ ) דברים א (משה בארץ מואב שנאמר

דברים  (ולהלן הוא אומר' מואב הואיל משה באר וגו
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ואתיא ' וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת וגו)כז
 באר באר ואחד שהקים יהושע בתוך הירדן שנאמר

ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן ) יהושע ד(
ואת שתים עשרה )יהושע ד (ואחד שהקים בגלגל שנאמר

  ' האבנים האלה אשר לקחו וגו
עון בא וראה כמה נסים נעשו באותו שמ' כמאן כר... 

היום עברו ישראל את הירדן ובאו להר גריזים ולהר עיבל 
יתר מששים מיל ואין כל בריה יכולה לעמוד בפניהם וכל 

את אימתי  )שמות כג ( שנאמרהעומד בפניהם מיד נתרז
' יך והמותי את כל העם אשר תבא בהם וגואשלח לפנ

תפול עליהם אימתה ופחד עד יעבר ) שמות טו (ואומר
זו ביאה ראשונה עד יעבר עם זו קנית זו ביאה ' עמך ה

שניה אמור מעתה ראויין היו ישראל לעשות להם נס 
כביאה ראשונה אלא שגרם החטא ואחר כך בביאה שניה 

הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכתבו 
דברים  (עליהם את כל דברי התורה בשבעים לשון שנאמר

באר היטב והעלו עולות ושלמים ואכלו ושתו ושמחו ) כז
 לו וקיפלו את האבנים ובאו ולנו בגלגל שנאמרוברכו וקל

והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון  ) יהושע ד(
 ל אשר תלינו בו הלילה וכתיב"יכול בכל מלון ומלון ת

ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו ) יהושע ד(

  'וגו
  :ע"ראב. 10

ברוך האיש אשר לא יעשה , ל אמרו כי טעם לברך"וחז"
הברכה היא ברוך , ועל דרךהפשט. וכן הכל, פסל ומסכה

שם (והעד בספר יהושע , אתה בעיר והקללה הפך זה
כה ואחרי כן קרא את כל דברי התורה הבר: כתוב

  )."  בספר התורהבוהקללה ככל הכתו
  : כט- כו, א"ידברים . 11

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

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

והיה כי : להים אחרים אשר לא ידעתםללכת אחרי א
לוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה -א' יביאך ה

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

  :טו-א, ח"כדברים . 12
לוהיך לשמֹר לעשות - א' והיה אם שמוע תשמע בקול ה"

לוהיך - א'  ונתנך ה-את כל מצותיו אשר אנֹכי מצוך היום 
ובאו עליך כל הברכות האלה : ון על כל גויי הארץעלי

והיה אם לא תשמע ... לוהיך-א' והשיֻגך כי תשמע בקול ה
לוהיך לשמֹר לעשות את כל מצותיו וֻחקתיו -א' בקול ה

 ובאו עליך כל הקללות האלה -אשר אנֹכי מצוך היום 
    ".והשיגוך

  : ם"רשבה. 13

ם עשר  כל הארורים שנים עשר כנגד שני–ושם בסתר "
השבטים וכולם עברות שרגילים להיות בסתר כמו 
שאפרש בכולם חוץ משנים שרגילים להיות פעמים בגלוי 

ז ומכה רעהו ולכן פירש בשניהם "ופעמים בסתר והן ע
שעל עברות שבגלוי לא באו לקלל כי בית דין . בסתר

יענישוהו על הגלויות כמו שכתוב בסוף כל הקללות 
  ..." וא יקח נקמה מן הנסתרות אלוקינו וה' הנסתרות לה

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

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

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

 


