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פרשת כי תבוא תשע"ד
וכתבת על האבנים  ...באר היטב
דברים פרק כז

רש"י

)א( שמור את כל המצוה  -לשון הווה גרדנ"ט בלע"ז
)א( וַ יְ צַ ו מ ֶֹשׁה וְ זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת הָ עָ ם לֵאמֹר שָׁ מֹר
)בעאבאכטענד() :ב( והקמות לך  -בירדן ואחר כך
אֶ ת כָּל הַ ִמּ ְצוָ ה אֲ שֶׁ ר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה אֶ ְת ֶכם הַ יּוֹם:
תוציא משם אחרות ותבנה מהן מזבח בהר עיבל
אָרץ
)ב( וְ הָ יָה בַּ יּוֹם אֲ שֶׁ ר ַתּעַ בְ רוּ אֶ ת הַ יּ ְַר ֵדּן אֶ ל הָ ֶ
אֲ שֶׁ ר יְ קֹוָ ק אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ וַ הֲ ֵקמֹתָ לְ  אֲ בָ נִ ים גְּ דֹלוֹת נמצאת אתה אומר ג' מיני אבנים היו שנים עשר
בירדן וכנגדן בגלגל וכנגדן בהר עיבל כדאיתא
וְ שַׂ ְד ָתּ אֹתָ ם בַּ ִשּׂיד) :ג( וְ כָתַ בְ ָתּ ֲעלֵיהֶ ן אֶ ת כָּ ל ִדּבְ ֵרי
במסכת סוטה )ל"ה() :ח( באר היטב  -בשבעים לשון:
אָרץ
הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת בְּ עָ בְ ֶר לְ מַ עַ ן אֲ שֶׁ ר ָתּבֹא אֶ ל הָ ֶ
אֲ שֶׁ ר יְ קֹוָ ק אֱ הֶ י נֹתֵ ן לְ  אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבַ שׁ
כַּאֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר יְ קֹוָ ק אֱ הֵ י אֲ בֹתֶ י לָ) :ד( וְ הָ יָה בְּ עָ בְ ְר ֶכם אֶ ת הַ יּ ְַר ֵדּן ָתּ ִקימוּ אֶ ת הָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לֶּה אֲ שֶׁ ר אָנֹכִ י
ְמצַ וֶּ ה אֶ ְת ֶכם הַ יּוֹם בְּ הַ ר עֵ יבָ ל וְ שַׂ ְד ָתּ אוֹתָ ם בַּ ִשּׂיד) :ה( וּבָ נִיתָ שָּׁ ם ִמזְ בֵּ חַ לַיקֹוָ ק אֱ הֶ יִ מזְ בַּ ח אֲ בָ נִים א תָ נִיף
ֲעלֵיהֶ ם בַּ ְרזֶ ל) :ו( אֲ בָ נִ ים ְשׁלֵמוֹת ִתּבְ נֶה אֶ ת ִמזְ בַּ ח יְ קֹוָ ק אֱ הֶ י וְ הַ עֲלִ יתָ עָ לָיו עוֹת לַיקֹוָ ק אֱ הֶ י) :ז( וְ זָ בַ ְח ָתּ
ְשׁל ִָמים וְ אָכַ לְ ָתּ שָּׁ ם וְ שָׂ מַ ְח ָתּ לִ פְ נֵי יְ קֹוָ ק אֱ הֶ י) :ח( וְ כָתַ בְ ָתּ עַ ל הָ אֲ בָ נִים אֶ ת כָּ ל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת בַּ אֵ ר
הֵ יטֵ ב:
קדושת לוי – פרשת כי תבוא

וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב .ועיין ברש"י ז"ל באר היטב בע'
לשון .וצריך להבין מה צוה בכאן לכתוב את התורה בע' לשון .ויבואר על פי פירוש רש"י
ז"ל בראשית )בראשית א,א( כו' ,כדי שלא יאמרו כו' ,הם אומרים להם כל הארץ כו',
וברצונו ניטלה מהם ונתנה לנו .הפשט הפשוט כיון שישראל קבלו התורה ולכך נתן לנו את
הארץ ,וזה שאמר הקדוש ברוך הוא להקים אבנים ולכתוב עליהם התורה בשבעים לשון
בבואם לארץ כדי להראות לכל האומות לכך יקחו ישראל את הארץ ,כי על שלא קבלו
התורה כל האומות כי אם ישראל לבדם הם קבלו התורה לכך יקחו ישראל את ארץ
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