
 זכמתווה מפורט פרק 

דיבורי המתחיל  תכנים מרכזיים ודגשים פרק נושא

 ברש"י

 הצעות ודגשים

 

 

 

 

 

 

 הברכה

 והקללה
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 כז

ח: הקמת האבנים: הסבר כללי, תוך קריאה בפסוקים -א

ג: מצווה על דור באי הארץ, שזמן ביצועה לאחר מעבר -א

ְבֵרי  כָּל"עליהן את כתוב יטול אבנים גדולות וללהירדן:  דִּ

ֹּאת ה ַהז  "ַהּתֹורָּ

 

 

מעמד הברכה והקללה: הציווי לקיים את המעמד  :יד-ט

ְבְרֶכם ֶאת" חלוקת השבטים בין  -: סדר המעמד "ַהַיְרֵדן ְבעָּ

והכהנים ")ששה שבטים על כל הר  –הר גרזים להר עיבל 

 –, תוכן המעמד רש"י( -" ם והארון למטה באמצעיוהלוי

הלויים קוראים את פסוקי הברכה והקללה וכל העם עונים 

 מזה ומזה: אמן! 

קבלה כללית על כל   - האחרונה הלויים, אמרות 12כו: -וט

קללה, על סדר  וברכה ולאחרי)וכל מאמר ראשיתו  התורה

 ר' הרחבה(.  -המעמד 

את  ךלבר"פס' יב: 

תיאור מעמד  – העם"

, הברכה והקללה

האמורים  דבריםה

הן כו נאמרים -בפס' טו

בלשון ברוך והן בלשון 

 .ארור

ֹדלֹות אינם ברורים דיים מהכתוב  פרשת האבניםפרטים שונים ב ֲאָבִנים גְּ

, יש בה (, מה תפקידו של השיד)כמה מיני אבנים היו, היכן הוצבו, מה נכתב עליהן

עולים קשיים מהשוואת פרשה זו למתואר וכן , כפילויות הדורשות לימוד

. רבותינו עסקו רבות בהסבר הפרשה והציעו דרכים (ד)פרק בספר יהושע 

שונות לביאורה. אין כל צורך להיכנס לעיסוק פרשני זה. ההצעה היא 

ג, והוא הציווי לכתוב באופן -להתמקד בהוראת התוכן המרכזי בפסוקים א

ה  כָּלטקסי את " ְבֵרי ַהּתֹורָּ ֹּאתדִּ על אבנים גדולות בעת הכניסה לארץ.  "ַהז

  סמלי לקשר בין ירושת הארץ לבין קיום התורה ומצוותיה.-זהו ביטוי רוחני

בהמשך לציווי לכתוב את התורה על האבנים, התורה  המזבח בהר עיבל

מצווה גם על הקמת מזבח בהר עיבל, לאחר מעבר הירדן. קיומו של ציווי זה 

מפה ולהראות את . מומלץ מאד להשתמש בלה(-לא ח)מפורש בספר יהושע 

התקיימה סדרה  80הר גרזים והר עיבל. בשנות ה -המקומות הנזכרים בפרק 

של חפירות בהר עיבל ומנהל החפירה, פרופ' אדם זרטל ז"ל, זיהה באופן 

הבנוי מאבני גוויל )אבנים בלתי מסותתות, אשר לא  מזבח אבנים גדולברור 

"(, לצידו כבש משופע, וסביבו שרידי אפר ועצמות של ֲעֵליֶהם ַבְרֶזלהונף "

שר מיד את הממצא לנזכר בפרשתנו בעלי חיים טהורים. פרופ' זרטל קי

ובספר יהושע, וקרא לאתר: "מזבח יהושע", או: "המזבח בהר עיבל". זוהי 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8uZv5nqHdAhVqI8AKHf9cC7gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%259E%25D7%2596%25D7%2591%25D7%2597_%25D7%2594%25D7%25A8_%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2591%25D7%259C&psig=AOvVaw020J0YguNRlVuVfiqpfwY-&ust=1536146753487351


 

 

עדות יוצאת דופן וייחודית בקדמותה, הקושרת בין הארכאולוגיה של ארץ 

 ישראל לבין הכתוב בתורת משה. 

ברכות וקללות כיצד? כיון שעברו : "מתואר במשנה הברכה והקללהמעמד סדר 

ראל את הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם ששה שבטים עלו ראש יש

 .והכהנים והלוים והארון עומדים למטה באמצע ,הר גריזים וששה שבטים עלו לראש הר עיבל

הפכו פניהם כלפי הר ...והלוים את הכהנים וכל ישראל מכאן ומכאן ,הכהנים מקיפין את הארון

הפכו פניהם ! אמן :ואלו ואלו עונין ,ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה :בברכהגריזים ופתחו 

עד  !אמן :ואלו ואלו עונין ,ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה: כלפי הר עיבל ופתחו בקללה

 משנה ה( זסוטה פרק  סכת)מ .."שגומרין ברכות וקללות


