בס"ד
ברית ערבות מואב הר עיבל והר גגריזים
עיונו של ר' סמט
ר' מ .נבון
דברים פרק כח
)סט( ֵא ֶלּה ִד ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה ִל ְכרֹת ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב ִמ ְלּ ַבד ַה ְבּ ִרית
ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ִא ָתּם ְבּח ֵֹרב :פ
פרקים ה-יא:
פרקים יב-כו:
פרק כז:
פרק כח:
פרק כט:
פרק ל:

נאומים בעיקר נגד ע"ז
נאומים המלמדים מצוות חוץ מע"ז
...
קללות כסיום לפרקים יב-כו
קללות כסיום לפרקים ה-יא
תשובה וגאולה כסיום לפרקים כח-כט

אברבנאל דברים פרק כט
 ...השם יתברך זכה בישראל ,אם מפני שהוציאם ...ממצרים מבית עבדים ...כמו שכתוב )ויקרא
כ"ה ,נה( 'כי לי בני ישראל עבדים ,עבדי הם ,אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים' .ולפי שזכה
בגופותיהם כעבדים כנעניים ,וזכה גם כן בנפשותיהם ,לפי שהשלימה שלמות נפשיי במתן תורתו,
לכן הכניסם בברית הראשון בהוציאו אותם ממצרים ,והיה הברית ההוא בדם שזרק עליהם
)שמות כ"ד ,ח( ,להורות שגופם ונפשותם ' -כי הדם הוא בנפש יכפר'  -כולם היו משועבדים אליו
יתברך ...ולפי שעתה רצה השם יתברך לעשות עמהם חסד אחר ,והוא בירושת הארץ הקדושה,
הביא הצורך שייכנסו בברית חדשה .לפי שהראשון היה על שעבוד גופם והכנעת אמונתם,
והשנית היא על ירושת הארץ .והיה עניין זה הברית וכוונתו ,שלא בחרבם יירשו ארץ ,ולא יירשוה
מאבותיהם ,אבל שהשם יתברך נתנה אליהם ,לא במתנה כי אם בתורת הלוואה ,כמו שכתוב
)ויקרא כ"ה ,כג( 'והארץ לא תמכר לצמיתות ,כי לי הארץ' ,ושיתחייבו לעבוד בה את אדוני הארץ,
ושלא יעבדו אלוה אחר זולתו ,כי יהיה זה מרד וקשר גדול אליו .הנה התבאר מזה צורך הברית
הזה ותכליתו ...ובערך הארץ הנבחרת אשר לקחו מאתו יתברך ,וחייבו עצמם לשבת בה ולתת
הביכורים והתרומה והמעשרות ושאר המצוות התלויות בארץ  -הם בהכרח כגרים ותושבים עם
א-לוהינו ,ומחויבים הם ובניהם עד עולם לשבת בארץ הזאת ולפרוע החוב אשר הסכימו בראשונה
עם אדוני הארץ לפרעו ,שהם המצוות שקיבלו על עצמם בעת שנכנסו בעבודתו.
דברים פרק כז
)א( וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה וְ ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָה ָעם ֵלאמֹר ָשׁמֹר ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצ ֶוּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם) :ב(
ַה ֵקמ ָֹת ְל ָך ֲא ָבנִים ְגּדֹלוֹת
יך נ ֵֹתן ָל ְך ו ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַר ֵדּן ֶאל ָה ֶ
וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ֲא ֶשׁר ַתּ ַע ְברוּ ֶאת ַהיּ ְ
אָרץ
תּוֹרה ַהזֹּאת ְבּ ָע ְב ֶר ָך ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר ָתּבֹא ֶאל ָה ֶ
יהן ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ֲל ֶ
וְ ַשׂ ְד ָתּ א ָֹתם ַבּ ִשּׂיד) :ג( וְ ָכ ַת ְב ָתּ ע ֵ
יך ָל ְך) :ד( וְ ָהיָה
וּד ַבשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ֲאב ֶֹת ָ
ָבת ָח ָלב ְ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ֶא ֶרץ ז ַ
ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אוֹתם
יבל וְ ַשׂ ְד ָתּ ָ
ַר ֵדּן ָתּ ִקימוּ ֶאת ָה ֲא ָבנִים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם ְבּ ַהר ֵע ָ
ְבּ ָע ְב ְר ֶכם ֶאת ַהיּ ְ
יהם ַבּ ְרזֶל) :ו( ֲא ָבנִים ְשׁ ֵלמוֹת
ֲל ֶ
יך ִמ ְז ַבּח ֲא ָבנִ ים לֹא ָתנִ יף ע ֵ
ִית ָשּׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וּבנ ָ
ַבּ ִשּׂיד) :ה( ָ
אָכ ְל ָתּ ָשּׁם
ָב ְח ָתּ ְשׁ ָל ִמים וְ ַ
יך) :ז( וְ ז ַ
ית ָע ָליו עוֹלֹת ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֲל ָ
יך וְ ַהע ִ
ִתּ ְבנֶה ֶאת ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יטב :ס
תּוֹרה ַהזֹּאת ַבּ ֵאר ֵה ֵ
יך) :ח( וְ ָכ ַת ְב ָתּ ַעל ָה ֲא ָבנִ ים ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֵית ְל ָעם
וּשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּוֹם ַהזֶּה נ ְִהי ָ
ֹהנִים ַה ְלוִ יִּ ם ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַה ְס ֵכּת ְ
)ט( וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה וְ ַהכּ ֲ
ְאת ֻח ָקּיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם:
וֹתו ו ֶ
ית ֶאת ִמ ְצ ָ
יך וְ ָע ִשׂ ָ
יך) :י( וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקוֹל יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַע ְמדוּ ְל ָב ֵר ְך ֶאת ָה ָעם ַעל ַהר ְגּ ִר ִזים
ס )יא( וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה ֶאת ָה ָעם ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר) :יב( ֵא ֶלּה י ַ
ַע ְמדוּ ַעל ַה ְקּ ָל ָלה ְבּ ַהר
ָמן) :יג( וְ ֵא ֶלּה י ַ
וּב ְני ִ
ְיוֹסף ִ
שכר ו ֵ
ִיהוּדה וְיִ ָשּׂ ָ
ַר ֵדּן ִשׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִ י ו ָ
ְבּ ָע ְב ְר ֶכם ֶאת ַהיּ ְ
ְאָמרוּ ֶאל ָכּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל קוֹל ָרם :ס
וּזבוּלֻן ָדּן וְ נ ְַפ ָתּ ִלי) :יד( וְ ָענוּ ַה ְלוִיִּ ם ו ְ
אָשׁר ְ
אוּבן גָּד וְ ֵ
יבל ְר ֵ
ֵע ָ
ֲשׂה יְ ֵדי ָח ָרשׁ וְ ָשׂם ַבּ ָסּ ֶתר וְ ָענוּ ָכל ָה ָעם
ֲבת ְיקֹוָק ַמע ֵ
וּמ ֵסּ ָכה תּוֹע ַ
ֲשׂה ֶפ ֶסל ַ
)טו( אָרוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
אָמר
אָמן :ס )יז( אָרוּר ַמ ִסּיג ְגּבוּל ֵר ֵעהוּ וְ ַ
ְאָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
אָביו וְ ִאמּוֹ ו ַ
אָמן :ס)טז( אָרוּר ַמ ְק ֶלה ִ
אָמרוּ ֵ
וְ ְ
אָמן :ס )יט( אָרוּר ַמ ֶטּה ִמ ְשׁ ַפּט גֵּר יָתוֹם
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
אָמן :ס )יח( אָרוּר ַמ ְשׁגֶּה ִעוֵּר ַבּ ָדּ ֶר ְך וְ ַ
ָכּל ָה ָעם ֵ
אָמן:
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
אָביו וְ ַ
אָביו ִכּי ִג ָלּה ְכּנַף ִ
אָמן :ס )כ( אָרוּר שׁ ֵֹכב ִעם ֵא ֶשׁת ִ
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
אַל ָמנָה וְ ַ
וְ ְ
אָביו אוֹ ַבת
אָמן :ס )כב( אָרוּר שׁ ֵֹכב ִעם ֲאחֹתוֹ ַבּת ִ
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
ס )כא( אָרוּר שׁ ֵֹכב ִעם ָכּל ְבּ ֵה ָמה וְ ַ
אָמן :ס )כד( אָרוּר ַמ ֵכּה ֵר ֵעהוּ
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
אָמן :ס )כג( אָרוּר שׁ ֵֹכב ִעם ח ַֹתנְ תּוֹ וְ ַ
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
ִאמּוֹ וְ ַ
אָמן :ס
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
ָקי וְ ַ
ֶפשׁ ָדּם נ ִ
אָמן :ס )כה( אָרוּר ל ֵֹק ַח שׁ ַֹחד ְל ַהכּוֹת נ ֶ
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
ַבּ ָסּ ֶתר וְ ַ
אָמן :פ
אָמר ָכּל ָה ָעם ֵ
אוֹתם וְ ַ
תּוֹרה ַהזֹּאת ַלעֲשׂוֹת ָ
ָקים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
)כו( אָרוּר ֲא ֶשׁר לֹא י ִ
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ענין
ברית לאחר מתן
מצוות
כתיבת המצוות
בניית מזבח
הקרבת עולות
ושלמים
תפקיד לאבנים
אכילה ושתייה

עיבל גריזים
בנאומים שקדמו לפרק כ"ז
וכתבת עליהן ]על האבנים[ את כל
דברי התורה הזאת
ובנית שם מזבח לה' א-להיך
והעלית עליו עולת לה' א-להיך.
וזבחת שלמים
תקימו את האבנים האלה ...בהר
עיבל
ואכלת שם ושמחת

חורב
ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה' ואת כל
המשפטים )כד:ג(
ויכתב משה את כל דברי ה' )כד:ד(
וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר )כד:ד(
ויעלו עלות ויזבחו זבחים שלמים לה' )כד:ה(
ושתי עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל
)כד:ד(
ויאכלו וישתו )כד:יא(

דברים פרק כז
ֵית ְל ָעם ַליקֹוָק
וּשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּוֹם ַהזֶּה נִ ְהי ָ
ֹהנִ ים ַה ְלוִיִּ ם ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַה ְס ֵכּת ְ
)ט( וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה וְ ַהכּ ֲ
וֹתו וְ ֶאת ֻח ָקּיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם:
ית ֶאת ִמ ְצ ָ
יך וְ ָע ִשׂ ָ
יך) :י( וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקוֹל יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֱאל ֶֹה ָ
דברים פרק כח
)סט( ֵא ֶלּה ִד ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה ִל ְכרֹת ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב ִמ ְלּ ַבד ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת
ִא ָתּם ְבּח ֵֹרב:
דברים כט
יכם כֹּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל) :י(
ֵיכם וְ שׁ ְֹט ֵר ֶ
יכם ִז ְקנ ֶ
יכם ִשׁ ְב ֵט ֶ
אשׁ ֶ
יכם ָר ֵ
ֻלּ ֶכם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
אַתּם נִ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כּ ְ
)ט( ֶ
אָלתוֹ
וּב ָ
יך ְ
יך) :יא( ְל ָע ְב ְר ָך ִבּ ְב ִרית יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ימ ָ
יך ַעד שׁ ֵֹאב ֵמ ֶ
ֶיך ֵמח ֵֹטב ֵע ֶצ ָ
ֵר ָך ֲא ֶשׁר ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנ ָ
יכם וְ ג ְ
ַט ְפּ ֶכם נְ ֵשׁ ֶ
יך כּ ֵֹרת ִע ְמּ ָך ַהיּוֹם) :יב( ְל ַמ ַען ָה ִקים א ְֹת ָך ַהיּוֹם לוֹ ְל ָעם וְ הוּא יִ ְהיֶה ְלּ ָך ֵלאל ִֹהים ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ

וּל ַי ֲעקֹב:
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
יך ְל ְ
ָל ְך וְ ַכ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
ר' אלחנן סמט" ,הברית משני צדי הירדן"
הברית בארץ מואב והברית בהר גריזים והר עיבל  -אחת היא ביסודה .חלקה האחד נעשה בידי
משה עצמו בצד המזרחי של הירדן ,בערבות מואב ערב הכניסה לארץ; וחלקה האחר נעשה לאחר
חציית הירדן ,בעמק שכם ,בטקס רב רושם שבו 'עברו' ישראל בברית באחד משערי הכניסה לארץ
ישראל" :מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ]ההרים גריזים ועיבל ,הניצבים משני צדי העמק הצר
שביניהם[ ועוברים בינתיים".
יהושע פרק ח
יבל) :לא( ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ קֹוָק ֶאת ְבּ ֵני
ְהוֹשׁ ַע ִמ ְז ֵבּ ַח ַליקֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַהר ֵע ָ
)ל( אָז יִ ְבנֶה י ֻ
יהן ַבּ ְרזֶל ַו ַיּעֲלוּ ָע ָליו עֹלוֹת
ֲל ֶ
תּוֹרת מ ֶֹשׁה ִמ ְז ַבּח ֲא ָבנִים ְשׁ ֵלמוֹת ֲא ֶשׁר לֹא ֵהנִ יף ע ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַ
תּוֹרת מ ֶֹשׁה ֲא ֶשׁר ָכּ ַתב ִל ְפ ֵני ְבּנֵי
ַליקֹוָק וַיִּ ְז ְבּחוּ ְשׁ ָל ִמים) :לב( וַיִּ ְכ ָתּב ָשׁם ַעל ָה ֲא ָבנִים ֵאת ִמ ְשׁנֵה ַ
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם נ ְֹשׂ ֵאי
וּמזֶּה ָלאָרוֹן ֶנגֶד ַהכּ ֲ
וּז ֵקנָיו וְ שׁ ְֹט ִרים וְ שׁ ְֹפ ָטיו ע ְֹמ ִדים ִמזֶּה ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל) :לג( וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
יבל ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד
ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ קֹוָק ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְז ָרח ֶח ְציוֹ ֶאל מוּל ַהר ְגּ ִר ִזים וְ ַה ֶח ְציוֹ ֶאל מוּל ַהר ֵע ָ
תּוֹרה ַה ְבּ ָר ָכה וְ ַה ְקּ ָל ָלה
ְאַח ֵרי ֵכן ָק ָרא ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
יְ קֹוָק ְל ָב ֵר ְך ֶאת ָה ָעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ִראשֹׁנָה) :לד( ו ֲ
הוֹשׁ ַע ֶנגֶד ָכּל ְק ַהל
תּוֹרה) :לה( לֹא ָהיָה ָד ָבר ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֲא ֶשׁר לֹא ָק ָרא יְ ֻ
ְכּ ָכל ַה ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַה ָ
ָשׁים וְ ַה ַטּף וְ ַהגֵּר ַהה ֵֹל ְך ְבּ ִק ְר ָבּם :פ
ְהנּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ַ
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מצוי בהר עיבל
ערימת אבנים מכסים אתר – מזבח היה חד פעמי.
מצוי בודד )מבנה היחיד בהר עיבל מתקופה זו – אי אפשר ליחס למיגורים ,וכדומה.
בתוך המבנה המרובע אפר ועצמות שנשרפו באש פתוח – כולם מבהמות כשרות בני שנה!
יהם ַבּ ְרזֶל.
ֲל ֶ
יך ִמ ְז ַבּח ֲא ָבנִים לֹא ָתנִ יף ע ֵ
ית ָשּׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וּבנִ ָ
מבנה מאבנים לא חטובים ָ -
זיז צר מסביב ) -שמ' כז:ה( ַכּ ְרכֹּב ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ]סובב ,כל דבר המקיף סביב בעגול קרוי כרכוב רש"י[.
המבנה כלל סוללה  -כשאתה בונה כבש למזבח ,לא תעשהו מעלות מעלות אישיקלונ"ש בלעז ]מדרגות[
אלא חלק יהא ומשופע )רש"י שמ' כ:כב(.
 1250לפנה"ס ע"י כלים וחיפושית-פרעה ) (scarabנדיר – וזאת תקופת יהושע.

“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.

תהלים פרק קה
ִירשׁוּ) :מה( ַבּעֲבוּר יִ ְשׁ ְמרוּ ֻח ָקּיו וְתוֹר ָֹתיו יִ נְ צֹרוּ ַה ְללוּ יָהּ:
ֲמל ְל ֻא ִמּים י ָ
אַרצוֹת גּוֹיִ ם ַוע ַ
)מד( וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ְ
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