בס"ד

קיומיות בהר עיבל והר גריזים –
מי עמד איפה ולמי זה אכפת?
הרב מואיז נבון

דברים פרק יא
ּוקלָ לָה [רש"י :האמורות בהר גריזים ובהר עיבל[( :כז) ֶאת
(כו) ְר ֵאה ָאנֹכִ י נ ֵֹתן ִלפְ נֵיכֶם ַהּיֹום בְ ָרכָה ְ
ֹלהיכֶם אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְּמצַ וֶה ֶא ְּתכֶם ַהּיֹום( :כח) וְּ ַה ְּק ָללָה ִאם ל ֹא
הַ בְּ ָרכָה אֲ שֶ ר ִת ְש ְמעּו ֶאל ִמצְּ ֹות יְֹּקֹוָֹק אֱ ֵ
ֹלהיכֶם וְּ סַ ְּר ֶתם ִמן הַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְּמצַ וֶה ֶא ְּתכֶם ַהּיֹום ָל ֶלכֶ ת ַאחֲ ֵרי
ִת ְש ְמעּו ֶאל ִמצְּ ֹות יְֹּק ָֹוֹק אֱ ֵ
ֹלהיָך ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר ַא ָתה בָ א ָש ָמה
ֹלהים אֲ חֵ ִרים אֲ שֶ ר ל ֹא יְּדַ עְּ ֶתם :ס (כט) וְּ הָ יָה כִ י יְּבִ יאֲ ָך יְּ ֹקֹוָֹק אֱ ֶ
אֱ ִ
ל ְִּר ְּש ָתּה וְּ נ ַָת ָתה ֶאת הַ בְּ ָרכָה עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים וְּ ֶאת הַ ְּק ָללָה עַ ל הַ ר עֵ יבָ ל:
דברים פרק כז
(יא) ַו ְּיצַ ו מֹשֶ ה ֶאת הָ עָ ם בַ ּיֹום הַ הוא לֵאמֹר( :יב) ֵאלֶה יַעַ ְּמדו לְּבָ ֵרְך ֶאת ָהעָ ם עַ ל ַהר גְּ ִרזִ ים ְּבעָ ְּב ְּרכֶ ם
וב ְּני ִָמן( :יג) וְּ ֵאלֶה יַעַ ְּמדו עַ ל ַה ְּק ָללָ ה ְּב ַהר עֵ יבָ ל ְּראובֵ ן
יהודה וְּ יִשָ שכָר וְּ יֹוסֵ ף ִ
ָ
ֶאת הַ ּי ְַּר ֵדן ִש ְּמעֹון וְּ ֵלוִ י וִ
גָד וְּ ָאשֵ ר וזְּ בולֻן דָ ן וְּ נַפְּ ָתלִי( :יד) וְּ עָ נו הַ לְּ וִ ִּים וְּ ָא ְּמרו ֶאל כָל ִאיש י ְִּש ָר ֵאל ֹקֹול ָרם :ס
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לב עמוד א
הפכו [הלוויים] פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה :ברוך האיש אשר לא יעשה פסל
ומסכה ,ואלו ואלו עונין אמן ,הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בֹקללה+ :דברים כז+
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ,ואלו ואלו עונין אמן ,עד שגומרין ברכות וֹקללות.
יהושע פרק ח
ֹלהי י ְִּש ָר ֵאל בְּ הַ ר עֵ יבָ ל( :לא) כַאֲ ֶשר ִצוָה מ ֶֹשה עֶ בֶ ד יְֹּקֹוָ ֹק ֶאת ְּבנֵי
(ל) ָאז יִבְּ נֶה יְּ הֹושֻ עַ ִמזְּ בֵ חַ לַ יֹקֹוָֹק אֱ ֵ
ֵיהן בַ ְּרזֶל ַו ַּיעֲלו עָ לָיו עֹלֹות
תֹורת מֹשֶ ה ִמזְּ בַ ח אֲ בָ נִ ים ְּש ֵלמֹות אֲ ֶשר ל ֹא ֵהנִ יף ֲעל ֶ
י ְִּש ָר ֵאל ַככָתוב בְּ סֵ פֶר ַ
תֹורת מ ֶֹשה אֲ ֶשר כ ַָתב ִלפְּ נֵי ְּבנֵי
לַיֹקֹוָֹק וַּיִ זְּ ְּבחו ְּש ָל ִמים( :לב) וַ ּיִכְּ ָתב שָ ם עַ ל הָ אֲ בָ נִ ים ֵאת ִמ ְּשנֵה ַ
ומזֶה ל ָָארֹון ֶנגֶד ַהכֹּהֲ נִים ַהלְ וִ יִ ם נ ְֹּש ֵאי
י ְִּש ָר ֵאל( :לג) וְּ כָ ל י ְִּש ָר ֵאל וזְּ ֵֹקנָיו וְּ ש ְֹּט ִרים וְּ שֹפְּ טָ יו ע ְֹּמ ִדים ִמזֶה ִ
אֲ רֹון בְּ ִרית ְּיֹקֹוָֹק ַכגֵר כָ ֶאזְּ ָרח חֶ צְ יֹו ֶאל מול הַ ר גְּ ִרזִ ים וְ הַ חֶ ְציֹו ֶאל מול ַהר עֵ יבָ ל כַאֲ ֶשר ִצוָ ה מ ֶֹשה עֶ בֶ ד
תֹורה ַה ְּב ָרכָ ה וְּ ַה ְּקלָלָה
שנָה( :לד) וְּ ַאחֲ ֵרי כֵ ן ָֹק ָרא ֶאת כָל ִד ְּב ֵרי ַה ָ
יְֹּקֹוָֹק לְּ בָ ֵרְך ֶאת ָהעָ ם י ְִּש ָר ֵאל בָ ִרא ֹ
תֹורה( :לה) ל ֹא ָהיָה דָ בָ ר ִמכֹל אֲ שֶ ר צִ וָ ה מ ֶֹשה אֲ ֶשר ל ֹא ָֹק ָרא יְּ הֹושֻ עַ ֶנגֶד כָל ְֹּק ַהל
כְּ כָל הַ כָתוב בְּ סֵ פֶר ַה ָ
הלְֵך בְּ ִֹק ְּרבָ ם :פ
י ְִּש ָר ֵאל וְּ הַ נ ִָשים וְּ הַ טַ ף וְּ הַ גֵר ַה ֹ
~ איפה הלוויים? ~
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לז עמוד א
תניא ,רבי אליעזר בן יעֹקב אומר :אי אפשר לומר לוי למטה ,שכבר נאמר למעלה [משה כתב
בתורה – רש"י] ,ואי אפשר לומר למעלה ,שכבר נאמר למטה [בספר יהושע (ח) – רש"י] ,הא כיצד?
זֹקני כהונה ולויה למטה ,והשאר למעלה; ...
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לז עמוד א
רבי אומר :אלו ואלו [ישראל ולוים – רש"י] למטה הן עומדים.
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לז עמוד א
רבי יאשיה אומר :כל הראוי לשרת [לשאת את הארון דהיינו מבן שלשים ועד בן חמשים
– רש"י; והם בני ֹקהת – מהרש"א]  -למטה ,והשאר למעלה; ...
תלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק ז דף כא טור ג /ה"ד
 ...רבי שמעון אומר שמעון ולוי מה שמעון כולו למעלה אף לוי כולו למעלה מה מֹקיים הדין תנייה
נגד הכהנים הלוים כיי דאמר רבי יהושע בן לוי בעשרים וארבעה מֹקומות נֹקראו הכהנים לויים
וזה אחד מהן ...
~ למה החילוק הזה? ~
ִש ְּמעֹון וְּ ֵלוִ י וִ יהודָ ה וְּ יִשָ שכָר וְּ יֹוסֵ ף ובִ ְּני ִָמן ~ ְּראובֵ ן גָד וְּ ָא ֵשר וזְּ בולֻן ָדן וְּ נַפְּ ָת ִלי
K! / [(K-M)! * M!] => 12! / (12-6)! * 6! => 924 => 924/2 => 462 combinations
)K=members=12 (tribes); M=members in a set=6 (on each mount

הצעות הגמרא לתרץ חילוֹק השבטים
 ע"פ צעדתם (עם שינוים) ע"פ רשימתם בשמות (א:ב) (עם שינוים) ע"פ רשימתם באפוד הכהן הגדול (עם שינוים) ע"מ שמספר האותיות בשמותיהם שוות (עם שינוים באיות) ע"פ סדר לידתם (עם שינוים)www.DivreiNavon.com

1

© Mois Navon

ברוידי וווינר  -ע"פ שיווין אוכלוסיות ()M. Broyde & S. Weiner, Tradition, Fall 1992
הר גריזים
הר עיבל
22,200
שמעון
43,730
ראובן
14,150
לוי ()23,000 * 61.52%
40,500
גד
76,500
יהודה
53,400
אשר
64,300
יששכר
60,500
זבולון
85,200
יוסף
64,400
דן
45,600
בנימין
45,400
נפתלי
סכ"ה 307,950
סכ"ה 307,930
“[T]he biblical allocation remains the most optimal of all 462 possibilites [with a disparity of 20, the next
”combinations producing disparities of 180, 220, 380, … 192720].

Broyde & Weiner
Perhaps the division of the tribes stands for the proposition that the forces of truth and evil are
equally balanced, and the actions of each individual can have an impact on the balance.

~ הקללה ~
אֹותם וְּ ָא ַמר כָל ָהעָ ם ָא ֵמן :פ
תֹורה ַהז ֹאת ַלעֲשֹות ָ
דברים כז ( -כו) ָארּור אֲ שֶ ר ל ֹא י ִָקים ֶאת ִדבְּ ֵרי הַ ָ
רמב"ן דברים פרק כז פסוק כו –
אשר לא יֹקים את דברי התורה הזאת – כאן כלל את כל התורה כולה ,וקבלוה עליהם
באלה ובשבועה ,לשון רש"י .ולפי דעתי ,כי הֹקבלה הזאת ,שיודה במצות בלבו ויהיו בעיניו
אמת ויאמין שהעושה אותן יהיה לו שכר וטובה והעובר עליהן יענש ,ואם יכפור באחת מהן
או תהיה בעיניו בטלה לעולם הנה הוא ארור .אבל אם עבר על אחת מהן ,כגון שאכל החזיר
והשֹקץ לתאותו או שלא עשה סוכה ולולב לעצלה ,איננו בחרם הזה ,כי לא אמר הכתוב
אשר לא יעשה את דברי התורה הזאת ,אלא אמר אשר לא יקים את דברי התורה הזאת
לעשות ,כטעם ֹקיימו וֹקבלו היהודים (אסתר ט כז) .והנה הוא חרם המורדים והכופרים...:
בראשית פרק ג פסוק יד
ומכֹל ַחּיַת ַה ָש ֶדה עַ ל גְּ חֹנְָּך
ית ז ֹאת ָארּור ַא ָתה ִמכָל ַה ְּב ֵה ָמה ִ
ֹלהים ֶאל ַהנ ָָחש כִ י עָ ִש ָ
וַּי ֹאמֶ ר יְֹּקֹוָֹק אֱ ִ
ֵתלְֵך וְּ עָ פָר ת ֹאכַל כָ ל ְּי ֵמי ַחּיֶיָך:
 oרד"ק ברא' ג:יד  ...-וכל לשון מארה הוא ענין חסרון והברכה בהפך היא תוספת טובה.
 oכלי יקר ברא' ג:יד  -והנחש אין לו שום הנאה
 oספורנו ברא' ג:יד  -ארור אתה מכל .שישיג תאוותיו וצרכיו בצער ובחסרון תענוג.
 oרש"ר הירש בראשית פרק ג פסוק יד " -ארר" ֹקרוב ל"ערר" :בודד ,שומם; בלא חברה עם
אחרים ובלא ֹקשר עם העתיד :ערירי .נמצאת משמעות "ארור" :בלא שמחה ובלא פריחה -
בניגוד ל"ברכה" ,המביעה התפשטות ופריחה.
Camus, Albert (1913- 1960) – The Absurd
Absurdity is a feeling which arises from the confrontation of the world, which is irrational, with
… the hopeless but profound human desire to make sense of our condition.
“Ah, mon cher, for anyone who is alone, without God and without a master, the weight of days
”is dreadful.
)Jean-Paul Sartre (1905-1980
Life has no meaning the moment you lose the illusion of being eternal.
.חי את המוות ,מת את חייו One lives one's death, one dies one's life.
Nietzsche (1844-1900) - Nihilism
;- What does nihilism mean? That the highest values devalue themselves. The aim is lacking
“why?” finds no answer.
- What I relate is the history of the next two centuries. I describe what is coming, what can no
longer come differently: the advent of nihilism. . . . For some time now our whole European
culture has been moving as toward a catastrophe, with a tortured tension that is growing from
decade to decade: restlessly, violently, headlong, like a river that wants to reach the end.

רש"ר הירש דברים פרק יא פסוק כו
וֹקללה :הֹקללה איננה רֹק ניגודה של הברכה ,ואין היא מורה רֹק על חוסר התֹקדמות ועל העדר
שגשוג (על כך מורה "ארר") ,אלא הֹקללה היא היפוכה של הברכה :להיות ריק וחסר כל תוכן
(משורש "ֹקלל" :להיות ֹקל ונטול כל משֹקל) .הברירה בין שני ההפכים האלה "נתונה לפנינו" על
ידי תורת ה' ובנו הדבר תלוי ,אם נביא עלינו ברכה או ֹקללה.
www.DivreiNavon.com
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~ הברכה ~
אור החיים דברים פרק יא פסוק כז
את הברכה אשר וגו' .אמרו את ,להעיר כי מלבד הברכה המושגת מדרך ה' עוד לו עמה יעוד הטוב,
והוא אשר תשמעו כי השמיעה בתורה הוא תענוג מופלא ומחיה הנפש כאומרו (ישעי' נ"ה) שמעו
ותחי נפשכם ,והמרגיש בטעם התורה תשיחנו נפשו כי עליו לשלם גמול טוב למתן מתנה טובה
מופלאת ואין צריך לומר שאין לתבוע שכר עליה:
עוד ירצה על פי דבריהם ז"ל שאמרו זכות ,יש לה ֹקרן ויש לה פירות (ֹקידושין מ א) ,והוא מה
שרמז באומרו "את הברכה" כי תיבת הברכה מציינת עולם שהוא מֹקור הברכה וכולו ברוך ,וריבוי
"את" לפירות הזכות שאוכל בעולם הזה ,ודֹקדֹק לומר "אשר" גילה הכתוב שלא רצה הנביא
לעשות הדבר בגדר הספֹק לומר "אם" ואמר "אשר" שהוא דבר מוחלט כאשר ֹקוותה להם נפש
הצדיֹק ,ותלה הכתוב הברכה בשמיעה ולא הזכיר לא מעשה ולא שמירה ,לפי שהשומע דברי
אלהים חיים התורה מטיבה נפשו ומישרתו כי יש בה סם חיים כאומרם ז"ל (פתיחתא איכה רבתי)
וז"ל המאור שבה מחזירו למוטב ,לזה תלה הכל בשמיעה:
R. Soloveitchik, Halakhic Man, p. 109
[M]an himself symbolizes, on the one hand, the most perfect and complete type of existence, the
image of God, and, on the other hand, the most terrible chaos and void to reign over creation.
The contradiction that one finds in the macrocosm between ontic beauty and perfection and
monstrous “nothingness” also appears in the microcosm - in man - for the latter incorporates
within himself the most perfect creation and the most unimagineable chaos and void… Judaism
declares that man stands at the crossroads and wonders about the path he shall take. Before him
there is an awesome alternative- the image of God or the beast of prey… Herein is embodied the
…entire task of creation

רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ד
אף על פי שתֹקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם
ונרדמים הֹקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם ,אלו השוכחים את
האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריֹק אשר לא יועיל ולא יציל ,הביטו לנפשותיכם
והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה,
לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב ,וכן כל העולם חציו
זכאי וחציו חייב ,חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו
השחתה ,עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם
תשועה והצלה שנאמר 'וצדיֹק יסוד עולם' זה שצדֹק הכריע את כל העולם לזכות והצילו... ,
כלי יקר דברים פרק יא פסוק כו
ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וֹקללה" .ראה" כמדבר ליחיד" ,לפניכם" כמדבר
לרבים ,לפי שאמרו חז"ל (ֹקידושין מ ב) לעולם ידמה לאדם כאילו היה כל העולם מחצה
על מחצה זכויות ועוונות עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות .לכך
אמר אל כל יחיד ראה שיראה בעין שכלו כי כל מעשיו יחזרו לפניכם לכולכם .והזכיר ענין
זה בפרשה זו המדברת מענין הר גריזים והר עיבל כי שם נעשו כל ישראל ערבים זה בעד
זה ומצד הערבות רבים נתפסים בעוון היחיד.
MAN: The covenant at Mount Gerizim and Mount Ebal is structured to depict the fateful
choice between blessing and curse in the starkest terms. With the twelve tribes divided
equally on two mountains, it is a choice that is wholly given to man to decide: will he choose
to climb the mountain of blessed purpose, “green and smiling like a garden,” or the
”mountain of accursed meaninglessness, “bleak and bare.

ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדֹקה ובמעשים טובים ולעסוֹק במצות מראש השנה
ועד יום הכפורים יתר מכל השנה ,ונהגו כולם לֹקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי
כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום.
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