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 ד"בס
  הר עיבל והר גגריזים מואבברית ערבות

 סמט' עיונו של ר
 נבון. מ' ר

 
  כח פרק דברים

 ַהְּבִרית ִמְּלַבד מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִלְכרֹת מֶֹׁשה ֶאת ְיקָֹוק ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ִדְבֵרי ֵאֶּלה) סט(
 פ: ְּבחֵֹרב ִאָּתם ָּכַרת ֲאֶׁשר
 

 ז"נאומים בעיקר נגד ע  :יא-פרקים ה
 ז"נאומים המלמדים מצוות חוץ מע : כו-פרקים יב
 ...  :פרק כז
 כו-קללות כסיום לפרקים יב : פרק כח
 יא-הקללות כסיום לפרקים  : טפרק כ
 כט-ה כסיום לפרקים כחגאולתשובה ו  : פרק ל

 
  כט פרק דברים אברבנאל

ויקרא (כמו שכתוב ... ממצרים מבית עבדים... אם מפני שהוציאם, השם יתברך זכה בישראל... 
ולפי שזכה . 'אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, עבדי הם, כי לי בני ישראל עבדים') נה, ה"כ

, לפי שהשלימה שלמות נפשיי במתן תורתו, וזכה גם כן בנפשותיהם, בגופותיהם כעבדים כנעניים
ית ההוא בדם שזרק עליהם והיה הבר, לכן הכניסם בברית הראשון בהוציאו אותם ממצרים

 כולם היו משועבדים אליו -' כי הדם הוא בנפש יכפר '-להורות שגופם ונפשותם , )ח, ד"שמות כ(
, והוא בירושת הארץ הקדושה, ולפי שעתה רצה השם יתברך לעשות עמהם חסד אחר... יתברך

, מונתםלפי שהראשון היה על שעבוד גופם והכנעת א. הביא הצורך שייכנסו בברית חדשה
ולא יירשוה , שלא בחרבם יירשו ארץ, הברית וכוונתו  והיה עניין זה.והשנית היא על ירושת הארץ

כמו שכתוב , לא במתנה כי אם בתורת הלוואה, אבל שהשם יתברך נתנה אליהם, מאבותיהם
 ,ושיתחייבו לעבוד בה את אדוני הארץ', כי לי הארץ, והארץ לא תמכר לצמיתות') כג, ה"ויקרא כ(

הנה התבאר מזה צורך הברית . כי יהיה זה מרד וקשר גדול אליו, ושלא יעבדו אלוה אחר זולתו
וחייבו עצמם לשבת בה ולתת , ובערך הארץ הנבחרת אשר לקחו מאתו יתברך... הזה ותכליתו

הם בהכרח כגרים ותושבים עם  -הביכורים והתרומה והמעשרות ושאר המצוות התלויות בארץ 
יבים הם ובניהם עד עולם לשבת בארץ הזאת ולפרוע החוב אשר הסכימו בראשונה ומחו, לוהינו-א

 .שהם המצוות שקיבלו על עצמם בעת שנכנסו בעבודתו, עם אדוני הארץ לפרעו
 

  כז פרק דברים
) ב( :ַהּיֹום ֶאְתֶכם הְמַצֶּו ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהִּמְצָוה ָּכל ֶאת ָׁשמֹר ֵלאמֹר ָהָעם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוִזְקֵני מֶֹׁשה ַוְיַצו) א(

 ְּגדֹלֹות ֲאָבִנים ְלָך ַוֲהֵקמָֹת ָלְך נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַּתַעְברּו ֲאֶׁשר ַּבּיֹום ְוָהָיה
 ָהָאֶרץ ֶאל ָּתבֹא ֲאֶׁשר ְלַמַען ָךְּבָעְבֶר ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ֲעֵליֶהן ְוָכַתְבָּת) ג( :ַּבִּׂשיד אָֹתם ְוַׂשְדָּת
 ְוָהָיה) ד( :ָלְך ֲאבֶֹתיָך ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ְלָך נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ֲאֶׁשר

 אֹוָתם ְוַׂשְדָּת ֵעיָבל ְּבַהר ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָהֲאָבִנים ֶאת ָּתִקימּו ַהַּיְרֵּדן ֶאת ְּבָעְבְרֶכם
 ְׁשֵלמֹות ֲאָבִנים) ו( :ַּבְרֶזל ֲעֵליֶהם ָתִניף לֹא ֲאָבִנים ִמְזַּבח ֱאלֶֹהיָך ַליקָֹוק ִמְזֵּבַח ָּׁשם ּוָבִניָת) ה( :ַּבִּׂשיד
 ָּׁשם ְוָאַכְלָּת ְׁשָלִמים ְוָזַבְחָּת) ז( :ֱאלֶֹהיָך ַליקָֹוק עֹולֹת ָעָליו ְוַהֲעִליָת ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ִמְזַּבח ֶאת ִּתְבֶנה

 ס: ֵהיֵטב ַּבֵאר ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ָהֲאָבִנים ַעל ְוָכַתְבָּת) ח( :ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ִלְפֵני ְוָׂשַמְחָּת
 ְלָעם ִנְהֵייָת ַהֶּזה ַהּיֹום ִיְׂשָרֵאל ַמעּוְׁש ַהְסֵּכת ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶאל ַהְלִוִּים ְוַהּכֲֹהִנים מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר) ט(

: ַהּיֹום ְמַצְּוָך ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ֻחָּקיו ְוֶאת ִמְצֹוָתו ֶאת ְוָעִׂשיָת ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ְּבקֹול ְוָׁשַמְעָּת) י( :ֱאלֶֹהיָך ַליקָֹוק
 ְּגִרִזים ַהר ַעל ָהָעם ֶאת ְלָבֵרְך ְמדּוַיַע ֵאֶּלה) יב( :ֵלאמֹר ַההּוא ַּבּיֹום ָהָעם ֶאת מֶֹׁשה ַוְיַצו) יא( ס

 ְּבַהר ַהְּקָלָלה ַעל ַיַעְמדּו ֵאֶּלהְו) יג( :ּוִבְנָיִמן ְויֹוֵסף ְוִיָּׂששָכר ִויהּוָדה ְוֵלִוי ִׁשְמעֹון ַהַּיְרֵּדן ֶאת ְּבָעְבְרֶכם
 ס: ָרם קֹול ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ָּכל ֶאל ְוָאְמרּו ְלִוִּיםַה ְוָענּו) יד( :ְוַנְפָּתִלי ָּדן ּוְזבּוֻלן ְוָאֵׁשר ָּגד ְראּוֵבן ֵעיָבל

 ָהָעם ָכל ְוָענּו ַּבָּסֶתר ְוָׂשם ָחָרׁש ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ְיקָֹוק ּתֹוֲעַבת ּוַמֵּסָכה ֶפֶסל ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ָארּור) טו(
 ְוָאַמר ֵרֵעהּו ְּגבּול ַמִּסיג ָארּור) יז( ס: ָאֵמן םָהָע ָּכל ְוָאַמר ְוִאּמֹו ָאִביו ַמְקֶלה ָארּור) טז(ס: ָאֵמן ְוָאְמרּו

 ָיתֹום ֵּגר ִמְׁשַּפט ַמֶּטה ָארּור) יט( ס: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ַּבָּדֶרְך ִעֵּור ַמְׁשֶּגה ָארּור) יח( ס: ָאֵמן ָהָעם ָּכל
: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ָאִביו ְּכַנף ִגָּלה ִּכי יוָאִב ֵאֶׁשת ִעם ׁשֵֹכב ָארּור) כ( ס: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ְוַאְלָמָנה

 ַבת אֹו ָאִביו ַּבת ֲאחֹתֹו ִעם ׁשֵֹכב ָארּור) כב( ס: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ְּבֵהָמה ָּכל ִעם ׁשֵֹכב ָארּור) כא( ס
 ֵרֵעהּו ַמֵּכה ָארּור) כד( ס: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר חַֹתְנּתֹו ִעם ׁשֵֹכב ָארּור) כג( ס: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ִאּמֹו

 ס: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ָנִקי ָּדם ֶנֶפׁש ְלַהּכֹות ׁשַֹחד לֵֹקַח ָארּור) כה( ס: ָאֵמן ָהָעם ָּכל ְוָאַמר ַּבָּסֶתר
 פ: ָאֵמן םָהָע ָּכל ְוָאַמר אֹוָתם ַלֲעׂשֹות ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ֶאת ָיִקים לֹא ֲאֶׁשר ָארּור) כו(
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 חורב עיבל גריזים ענין
ברית לאחר מתן 

 מצוות
ואת כל ' ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה ז"בנאומים שקדמו לפרק כ

 )ג:כד(המשפטים 
את כל ] על האבנים[וכתבת עליהן  כתיבת המצוות

 דברי התורה הזאת
 )ד:כד( 'ויכתב משה את כל דברי ה

 )ד:כד(וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר  להיך-א' ובנית שם מזבח לה בניית מזבח
הקרבת עולות 

 ושלמים
. להיך-א' והעלית עליו עולת לה

 וזבחת שלמים
 )ה:כד(' ויעלו עלות ויזבחו זבחים שלמים לה

בהר ... תקימו את האבנים האלה תפקיד לאבנים
 עיבל

ושתי עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל 
 )ד:כד(

 )יא:כד(ויאכלו וישתו  ם ושמחתואכלת ש אכילה ושתייה
 

  זכ פרק דברים
 ַליקָֹוק ְלָעם ִנְהֵייָת ַהֶּזה ַהּיֹום ִיְׂשָרֵאל ּוְׁשַמע ַהְסֵּכת ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶאל ַהְלִוִּים ְוַהּכֲֹהִנים מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר) ט(

 :ַהּיֹום ְמַצְּוָך ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ֻחָּקיו ְוֶאת ִמְצֹוָתו ֶאת ְוָעִׂשיָת ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ְּבקֹול ְוָׁשַמְעָּת) י( :ֱאלֶֹהיָך
 

  כח פרק דברים
 ִמְּלַבד ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְּבֶאֶרץ מֹוָאבֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה ִלְכרֹת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) סט (

 :ִאָּתם ְּבחֵֹרב
 

  כט דברים
) י( :ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ּכֹל ְוׁשְֹטֵריֶכם ִזְקֵניֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ָראֵׁשיֶכם ֱאלֵֹהיֶכם ְיקָֹוק ִלְפֵני ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום ִנָּצִבים ַאֶּתם) ט(

 ּוְבָאָלתֹו לֶֹהיָךֱא ְיקָֹוק ִּבְבִרית ְלָעְבְרָך) יא( :ֵמיֶמיָך ׁשֵֹאב ַעד ֵעֶציָך ֵמחֵֹטב ַמֲחֶניָך ְּבֶקֶרב ֲאֶׁשר ְוֵגְרָך ְנֵׁשיֶכם ַטְּפֶכם
 ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ֵלאלִֹהים ְּלָך ִיְהֶיה ְוהּוא ְלָעם לֹו ַהּיֹום אְֹתָך ָהִקים ְלַמַען) יב( :ַהּיֹום ִעְּמָך ּכֵֹרת ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ֲאֶׁשר
 :ּוְלַיֲעקֹב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ַלֲאבֶֹתיָך ִנְׁשַּבע ְוַכֲאֶׁשר ָלְך
 

 "ית משני צדי הירדןהבר", אלחנן סמט' ר
חלקה האחד נעשה בידי .  אחת היא ביסודה-הברית בארץ מואב והברית בהר גריזים והר עיבל 

וחלקה האחר נעשה לאחר ; בערבות מואב ערב הכניסה לארץ, משה עצמו בצד המזרחי של הירדן
 לארץ ישראל בברית באחד משערי הכניסה' עברו'בטקס רב רושם שבו , בעמק שכם, חציית הירדן

הניצבים משני צדי העמק הצר , ההרים גריזים ועיבל[מחיצה מכאן ומחיצה מכאן : "ישראל
 ".ועוברים בינתיים] שביניהם

 

  ח פרק יהושע
 יְּבֵנ ֶאת ְיקָֹוק ֶעֶבד מֶֹׁשה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר) לא( :ֵעיָבל ְּבַהר ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ַליקָֹוק ִמְזֵּבַח ְיהֹוֻׁשַע ִיְבֶנה ָאז) ל(

 עֹלֹות ָעָליו ַוַּיֲעלּו ַּבְרֶזל ֲעֵליֶהן ֵהִניף לֹא ֲאֶׁשר ְׁשֵלמֹות ֲאָבִנים ִמְזַּבח מֶֹׁשה ּתֹוַרת ְּבֵסֶפר ַּכָּכתּוב ִיְׂשָרֵאל
 ְּבֵני יִלְפֵנ ָּכַתב ֲאֶׁשר מֶֹׁשה ּתֹוַרת ִמְׁשֵנה ֵאת ָהֲאָבִנים ַעל ָׁשם ַוִּיְכָּתב) לב( :ְׁשָלִמים ַוִּיְזְּבחּו ַליקָֹוק
 נְֹׂשֵאי ַהְלִוִּים ַהּכֲֹהִנים ֶנֶגד ָלָארֹון ּוִמֶּזה ִמֶּזה עְֹמִדים ְוׁשְֹפָטיו ְוׁשְֹטִרים ּוְזֵקָניו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל) לג( :ִיְׂשָרֵאל
 ֶעֶבד מֶֹׁשה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ֵעיָבל ַהר מּול ֶאל ְוַהֶחְציֹו ְּגִרִזים ַהר מּול ֶאל ֶחְציֹו ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר ְיקָֹוק ְּבִרית ֲארֹון
 ְוַהְּקָלָלה ַהְּבָרָכה ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ָקָרא ֵכן ְוַאֲחֵרי) לד( :ָּבִראׁשָֹנה ִיְׂשָרֵאל ָהָעם ֶאת ְלָבֵרְך ְיקָֹוק
 ְקַהל ָּכל ֶנֶגד ְיהֹוֻׁשַע ָקָרא לֹא ֲאֶׁשר מֶֹׁשה ִצָּוה ֲאֶׁשר ִמּכֹל ָדָבר ָהָיה לֹא) לה( :ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ַהָּכתּוב ְּכָכל

 פ: ְּבִקְרָּבם ַההֵֹלְך ְוַהֵּגר ְוַהַּטף ְוַהָּנִׁשים ִיְׂשָרֵאל
 

 ~אדם זרטל ' י פרופ"עאימות  ~ 
 מצוי בהר עיבל .1
 . מזבח היה חד פעמי–ערימת אבנים מכסים אתר  .2
 .ומהוכד,  אי אפשר ליחס למיגורים–מבנה היחיד בהר עיבל מתקופה זו (מצוי בודד  .3
 ! כולם מבהמות כשרות בני שנה–שנשרפו באש פתוח  המבנה המרובע אפר ועצמות בתוך .4
 .ִמְזַּבח ֲאָבִנים לֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזלּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבַח ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך  -מבנה מאבנים לא חטובים  .5
 .]י" רשבר המקיף סביב בעגול קרוי כרכובכל ד, סובב[ ַהִּמְזֵּבַח ַּכְרּכֹב) ה:כז' שמ (-זיז צר מסביב  .6
] מדרגות[ש בלעז "לא תעשהו מעלות מעלות אישיקלונ,  כשאתה בונה כבש למזבח-המבנה כלל סוללה  .7

 ).כב:כ' י שמ"רש(אלא חלק יהא ומשופע 
 .עשואת תקופת יהז ו–נדיר ) scarab (פרעה-חיפושיתי כלים ו"ס ע" לפנה1250 .8

 

“The cultic site on Mt. Ebal satisfies the three criteria necessary to identify a biblical site: 
chronological (beginning of the Israelite settlement), geographical, and the nature of the site 
(a cultic center with a burnt-offering altar). In view of this analysis, the identity of the biblical 
story and this site as the first inter-tribal center of the Israelite tribes can hardly be doubted.” 

 
  קה פרק תהלים

 :ָיּה לּוַהְל ִיְנצֹרּו ְותֹורָֹתיו ֻחָּקיו ִיְׁשְמרּו ַּבֲעבּור) מה( :ִייָרׁשּו ְלֻאִּמים ַוֲעַמל ּגֹוִים ַאְרצֹות ָלֶהם ַוִּיֵּתן) מד(


