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 הרב ד"ר דניאל רייפמן - ראהפרשת 
 

, ְוָהיָה: "ארץ ישראלבכניסתם לשבני ישראל אמורים לבצע  קסלראשונה את הט מזכירהפרשתנו 
יֲאָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך י יְבִּ ְשָתּה-ַאָתה ָבא-ֲאֶשר, ָהָאֶרץ-ֶאל, כִּ זִּים-ַהְבָרָכה ַעל-ְונַָתָתה ֶאת--ָשָמה ְלרִּ , ַהר ְגרִּ

אבל הם מפורטים לקראת סוף ספר , הטקס הזה עוד חסרים לנופרטי ."  ַהר ֵעיָבל-ַהְקָלָלה ַעל-ְוֶאת

שכל , ששה שבטים בכל קבוצה ,בני ישראל אמורים להתחלק לשתי קבוצות.  (פרק כז) דברים

הר .  שנמצאים במרכז השומרון –הר גריזים והר עיבל  –ההרים הללו  דאחת מהן תעמוד על אח

', א לעם ישראל אם ישמרו את מצוות הובשת שמסמל את הברכה גריזים הוא הר ירוק ושופע
בין '.  אם יעברו על דברי ה, ס"חו, אול את הקללה שתבממס, מם וצחיחוהר ש, מת הר עיבלולע

 ."ָאֵמן, ָהָעם ְוָאְמרּו-ְוָענּו ָכל, "שני ההרים יעמדו שבט לוי שינאמו את הברכות והקללות
 

ומטרתם , על הרים גבוהים מתרחשיםהם שני: יברור שטקס זה דומה בהרבה פרטים למעמד הר סינ

שניתנות אל עבר הר עיבל אפילו הרבה מהקללות .  י"י בנ"קבלת עול המצוות עלאשר את היא 

י כבר קיבלו "אם בנ: את השאלה ותרק מחזק האלה נקודות הדמיוןאבל .  מקבילות לעשרת הדברות

   ?ארץל הכניסההזה בזמן הנוסף הטקס  ה שלמטרהמהי , עליהם עול מצוות בהר סיני
 

לו הלהבדלים הונראה ש, יש ביניהם גם הבדלים חשובים, ככל שהטקסים הללו דומים זה לזה

וא העובדה שבהר ההבדל הכי בולט ה, כמובן.  הם אמורים לשמשמשקפים את המטרות השונות ש

הגורם על  דמעיעצם הבדל זה .  מת בהר גריזים והר עיבל שיש שני הריםולע, סיני יש רק הר אחד

, כפי שאמרנו.  בחירה חפשית: המרכזי שקיים במעמד הר גריזים והר עיבל שחסר במעמד הר סיני
: שיש לבני ישראל כח לבחור בין שתי אופציות מנוגדות מסמןהר עיבל להר גריזים הניגוד החד בין 
חפשית בחירה  נושא זה של.  שתביא לקללה, או הפרת המצוות, שתוביל לברכה', שמירת מצוות ה

בדיוק , להם באותה מדה ותנגיש אופציותהששתי עם דגש , ושוב בספר דברים חוזר על עצמו שוב

י ְלָפנֶיָך ַהּיֹום: "מונחים לרגליהם שני ההריםכמו ש , ַהָמֶות-ְוֶאת, ַהּטֹוב-ַהַחּיִּים ְוֶאת-ֶאת, ְרֵאה נַָתתִּ
י ָבֶכם ַהּיֹום ...ָהָרע-ְוֶאת דֹתִּ י ְלָפנֶיָך--ָהָאֶרץ-ַהָשַמיִּם ְוֶאת-ֶאת, ַהעִּ ; ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה, ַהַחּיִּים ְוַהָמֶות נַָתתִּ

ְחיֶה--ַבַחּיִּים, ּוָבַחְרתָ   (.  יט-טו,דברים ל" )ַאָתה ְוזְַרֶעָך, ְלַמַען תִּ
 

 :ת לחלוטיןזאת היתה חוויה מהמממשה רבנו מדגיש ש, בתיאורו של מעמד הר סיני, לעמת זאת

י" תֹוְך ַהחֶֹשְך-ְכָשְמֲעֶכם ֶאת, ַויְהִּ ְקְרבּון ֵאַלי; בֵֹער ָבֵאש, ְוָהָהר, ַהקֹול מִּ ְבֵטיֶכם -ָכל, ַותִּ ָראֵשי שִּ

תֹוְך ָהֵאש, ָשַמְענּו קֹלֹו-ְוֶאת, ָגְדלֹו-ְכבֹדֹו ְוֶאת-ֵהן ֶהְרָאנּו יְהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת, ַותֹאְמרּו. ְוזְִּקנֵיֶכם ַהּיֹום ; מִּ

ינּו ים ֶאת-כִּי, ַהזֶה ָראִּ י שום "לבנ החוויה כזאת לא השאיר(.   כ-יט,דברים ה" )ָהָאָדם ָוָחי-יְַדֵבר ֱאֹלהִּ

אותם לקבל את עול המצוות בלי  ההכריחה "התגלותו של הקב: לאלציית או להחליט אם מקום 

ה "כפה הקב, "שבשעת מתן תורה( א' פח עמדף שבת ) ל"זמאמר חב היט ןמוב.  אפילו לחשוב



 

 

."  אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם: עליהם את ההר כגיגית ואמר להם

  .י אלא אופציה אחת בלבד"ה לבנתההר היחידי מסמל את העובדה שבעצם לא הי

במעמד .  הר גריזים והר עיבל בכך ניתן להבין גם הבדלים נוספים בין מעמד הר סיני לבין מעמד

המצוות , לעמת זאת במעמד הר גריזים והר עיבל; יעשרת הדברות מנוסחות בלשון ציוו, הר סיני

 שקולל עצמם מוטל על בני ישראלנוסחה זאת משדרת ש ..." ארור האיש ש" :ניתנות בלשון קללות

של בני ישראל בשני  עוד הבדל חשוב הוא המיקום . את התוצאות של מעשיהם ולבחור בהתאם

, לעמת זאת  .מתגלה אליהם מלמעלה' וה, י נמצאים בתחתית ההר"בנ, במעמד הר סיני.  הטקסים

שהם בעצם  –ושבט לוי , בני ישראל הם אלו שעומדים על ההרים, במעמד הר גריזים והר עיבל

 . ד הר סינימזאת של מעמ מיקום זה יוצר חוייה שונה לגמרי.  עומדים בעמק מלמטה –' נציגי ה

העיניים של כל אחד ואחד נמשכות להמון העם , אל עומדים על ההרים זה מול זהשרבזמן שבני י

לשמור  יחד איתםה ושיהיו אחראים "לאחיהם שנכנסים איתם לברית עם הקב, שעומדים מסביבם

 .  על תנאיה

את ההבדל היותר  הבדל בין אופי מעמד הר סיני לאופי מעמד הר גריזים והר עיבל משקףדומני שה

לא היה ניתן במדבר .  חייהם החדשים בארץ ישראל צורת לביןי במדבר "חיי בנ צורתרחב בין 

. וכל פרנסתם היתה באופן ניסי, בתוך המחנה כנההרי שכינתו ש: משגיח עליהם תמיד' לשכוח שה

ששורה על  ולכן הדאגה', במגע ישיר עם מקום שכינת ה חיובני ישראל כבר לא י, בכניסתם לארץ

כדי מעמד הר גריזים והר עיבל מעוצב .  ויפרו את מצוותיו' כל ספר דברים היא שישכחו את ה

 .את עומס האחריות לבחור בדרך הנכונהלשדר להם 

 


