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 דברים פרק כז 
ה ַוְיַצו( א) ת ִיְשָרֵאל ְוִזְקֵני ֹמשֶׁ ת ָשֹמר ֵלאֹמר ָהָעם אֶׁ ר ַהִמְצָוה ָכל אֶׁ ה ָאֹנִכי ֲאשֶׁ ם ְמַצוֶׁ ְתכֶׁ ר ַבּיֹום ְוָהָיה( ב) :ַהּיֹום אֶׁ ת ַתַעְברו ֲאשֶׁ  אֶׁ

ל ַהַּיְרֵדן ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ יָך ְיקָֹוק ֲאשֶׁ ן ְוָכַתְבָת ( ג) :ַבִשיד ֹאָתם ְוַשְדָת  ְגֹדלֹות ֲאָבִנים ְלָך ַוֲהֵקֹמָת  ָלְך ֹנֵתן ֱאֹלהֶׁ ת ֲעֵליהֶׁ  ַהתֹוָרה ִדְבֵרי ָכל אֶׁ
ָך ַהזֹאת ר ְלַמַען ְבָעְברֶׁ ל ָתבֹא ֲאשֶׁ ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ יָך ְיקָֹוק ֲאשֶׁ ץ ְלָך ֹנֵתן ֱאֹלהֶׁ רֶׁ ר וְדַבש ָחָלב ָזַבת אֶׁ ר ַכֲאשֶׁ יָך ֱאֹלֵהי ְיקָֹוק ִדבֶׁ   :ָלְך ֲאֹבתֶׁ

ם ְוָהָיה( ד) ת ְבָעְבְרכֶׁ ת ָתִקימו ַהַּיְרֵדן אֶׁ ה ָהֲאָבִנים אֶׁ ר ָהֵאלֶׁ ה ָאֹנִכי ֲאשֶׁ ם ְמַצוֶׁ ְתכֶׁ  וָבִניָת ( ה) :ַבִשיד אֹוָתם ְוַשְדָת  ֵעיָבל ְבַהר ַהּיֹום אֶׁ
יָך ַליקָֹוק ִמְזֵבחַ  ָשם ם ָתִניף לֹא ֲאָבִנים ִמְזַבח ֱאֹלהֶׁ ל ֲעֵליהֶׁ ה ְשֵלמֹות ֲאָבִנים( ו) :ַבְרזֶׁ ת ִתְבנֶׁ יָך ְיקָֹוק ִמְזַבח אֶׁ  ָעָליו ְוַהֲעִליָת  ֱאֹלהֶׁ

יָך ַליקָֹוק עֹוֹלת יָך ְיקָֹוק ִלְפֵני ְוָשַמְחָת  ָשם ְוָאַכְלָת  ְשָלִמים ְוָזַבְחָת ( ז:)ֱאֹלהֶׁ ת ָהֲאָבִנים ַעל ְוָכַתְבָת ( ח) :ֱאֹלהֶׁ  ַהתֹוָרה ִדְבֵרי ָכל אֶׁ
 : ֵהיֵטב ַבֵאר ַהזֹאת

 

 רש"י
 משם תוציא כך ואחר בירדן - לך והקמות( ב)

 נמצאת עיבל בהר מזבח מהן ותבנה אחרות
  עשר שנים היו אבנים מיני' ג אומר אתה

 כדאיתא עיבל בהר וכנגדן בגלגל וכנגדן בירדן
  - היטב באר( ח(: )ה"ל) סוטה במסכת
 :לשון בשבעים

 אבן עזרא
 להכיל. גדולות אבנים לך והקמות היא ומה - המצוה כל את שמור( א)

 הכתובות כמו, המצות מספר עליהם כתוב כי, ל"ז הגאון ויאמר. התורה
  :שיעמדו - בשיד וטעם( ב) :אמר ויפה, אזהרות בענין גדולות בהלכות

 המצוה וזאת. מצותיו לשמור החלות אם יעזרך השם כי - למען( ג)
 להיותם שהחלו לשם להודות חדש מזבח להם לבנות לביאתם הראשונה

 :בארץ
 

 רמב"ן
 גדולות בהלכות הכתובות כמו המצות מנין עליהם שכתבו, הגאון בשם א"ר אמר - הזאת התורה דברי כל את עליהן וכתבת( ג)

 כל שהיתה, תאגי בספר ומצינו. לשון בשבעים(, א לב סוטה) אמרו ורבותינו. הכתיבה(, ח פסוק" )היטב באר" וטעם, אזהרות כעין
 גדולות האבנים שהיו ויתכן. התורה בכל התאגין נעתקו ומשם, וזיוניה בתאגיה ישראל כל לעיני עד מבראשית בהן כתובה התורה

 זאת כי, מצותיו לשמור החלות אם יעזרך השם כי, אברהם רבי אמר - הארץ אל תבא אשר למען :הנסים ממעשה שהיה או, מאד
 דברי כל האבנים על שתכתוב יאמר, התורה דברי לכל רמז" תבא אשר למען, "דעתי ולפי. לארץ לביאתם הראשונה המצוה היא

 וזכרת כמוך ואמתך עבדך ינוח למען וכן. שמה באת התורה בעבור כי, הארץ אל באת אשר למען מיד בירדן בעברך הזאת התורה
 התורה דברי כל את עליהם תכתוב, טעמו או. היית עבד כי תזכור למען כמוך ואמתך עבדך ינוח(, טו יד ה לעיל) היית עבד כי

 כל ושומר התורה זוכר בהיותך ההם העמים כל את ותירש אותה ותכבוש הארץ אל תבא אשר למען, לזכרון לך להיות הזאת
 :מצותיה

 

 מסכת סוטה דף לה ע"ב 
 שהקים אחד; היו אבנים מיני שלשה: אומר אתה נמצאת

 בארץ הירדן בעבר (א דברים): שנאמר, מואב בארץ משה
 (כז דברים): אומר הוא ולהלן', וגו באר משה הואיל מואב

 באר ואתיא', וגו הזאת התורה דברי כל את עליהן וכתבת
 (ד יהושע): שנאמר, הירדן בתוך יהושע שהקים ואחד; באר

 ואחד; הירדן בתוך יהושע הקים אבנים עשרה ושתים
 האבנים עשרה שתים ואת (ד יהושע): שנאמר, בגלגל שהקים

? התורה את ישראל כתבו כיצד: ר"ת'. וגו לקחו אשר האלה
 (כז דברים): שנאמר, כתבוה אבנים גבי על: אומר יהודה רבי

 כך ואחר', וגו הזאת התורה דברי כל את האבנים על וכתבת
 למדו היאך, לדבריך: שמעון רבי לו אמר; בסיד אותן סדו

 בהם נתן יתירה בינה: לו אמר? תורה הזמן אותו של אומות
, והשיאוה הסיד את וקילפו שלהן נוטירין ושיגרו, ה"הקב
 ללמד להן שהיה, שחת לבאר דינם גזר נתחתם זה דבר ועל
 להן וכתבו, כתבוה סיד גבי על: אומר שמעון' ר; למדו ולא

 ככל לעשות אתכם ילמדו לא אשר למען (כ דברים): למטה
 . אותן מקבלין היו בתשובה חוזרין היו שאם, למדת הא', וגו

 תוספות 
בתוספתא רבי יהודה אומר  - כיצד כתבו ישראל את התורה

על גבי המזבח כתבוה אבל בירושלמי תני על אבני המלון 
נכתבו דברי ר' יהודה ר' יוסי אמר על אבני מזבח נכתבו מאן 

דאמר על אבני המלון בכל יום ויום אומות העולם היו 
משלחין נוטירין ומשיאין את התורה שהיתה כתובה 

לשעה היו ונגנזו ]עוד בשבעים לשון מ"ד על אבני המזבח לא 
הוא מעשה נסים נתן הקדוש ברוך הוא בינה בלב כל אומה 

ואומה והשיאו את התורה שהיתה כתובה בע' לשון מ"ד על 
אבני המלון נכתבו ניחא ושדת אותם בסיד אלא[ מאן דאמר 

 על אבני המזבח ]נכתבו מאי[ ושדת בסיד בין כל אבן ואבן.
ואם תאמר  - שחתועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבאר 

תיפוק ליה דבשעת מתן תורה החזירה הקדוש ברוך הוא על 
כל אומה ולשון ולא קבלוה וי"ל דעונש זה גדול הוא שלאחר 

שהיתה כתובה בידם ולא רצו ללמוד ומיהו תימה והאמר 
בפ"ק דמסכת ע"ז )דף ב:( דעדיין יש להן פתחון פה שיאמרו 

זמן שיש להן פתחון כלום כפית עלינו הר כגיגית כישראל וכל 
 פה איך נתחתם גזר דינם.

 
 חי' אגדות מס' סוטה )דף לה ע"ב( –מהר"ל 

ת"ר כיצד כתבו ישראל את התורה רבי יהודא אומר על גבי אבנים כתבוה וכו': על גבי אבני' וכו'. דברי' אלו הם דברים 
ארץ ישראל, ולכך ראוי לכתוב התורה שם, כי גדולים מאוד לכתוב את התורה על אבנים אלו, כי האבני' האלו הם על גבול 
ורה לכתוב התורה על הגבול כאשר יעברו ה התורה תחתיה ]נכלל[ הכל, שהכל מצטרף אליו )מן( ]אף[ האומת, ולכך אמר

בגבול הארץ אע"ג שהוא קרוב אל האומת, מ"מ הוא תוך הארץ, ]כי  אאו אותם גם האומת. אמנם התורה היהירדן שיקר
 ך ישראל[ בפרט:התורה היא תו

וסבר רבי יהודה שכתבו התורה על האבנים ועל האבנים נתנו הסיד, כי ראוי שיהיה כך לפי ענין האומת אל התורה, כי אין 
התורה כ"כ בנגלה להם, רק כאלו היה הדבר הזה בכח ולא בפעל, לכך התורה על האבנים והסיד הוא הקליפה הוא על 

              הנגלה:התורה עד שלא היה רק בכח ולא בפעל 
>>> 
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 מהר"ל ]המשך[

ולכך מקשה האיך למדו את התורה, ומתרץ בינה יתירה נתן הקב"ה באומות, ודבר זה ענין נפלא, כי יש לאומות בינה יתירה 
עד שהם מקלפים הסיד ואז אפשר להם ללמוד תורה, והבן מה שאמר בינה יתירה נתן השם יתברך להם, ולא אמר חכמה 

הש"י להם, לומר כי מדריגות האומות להבין דבר מתוך דבר, ולכך אע"ג שהוא מכוסה בסיד והקליפה עליו, יתירה נתן 
מתוך בינה יתירה שנתן השם יתברך להם הם יכולים לקפל הסיד, ולדעת רבי יהודה יש לאומות צירוף אל התורה מכח בינה 

ה, ומאחר שאינם לומדים ויש להם בינה יתירה הם יתירה, ואין זה דבר בגלוי רק תחת הסיד והיא מכוסה תחת הקליפ
 יורדים לבאר שחת, שהרי הם מתנגדים אל התורה כאשר אין רוצים בתורה:

ולדעת ר"ש אין הדבר כך, אבל יש לאומות קירוב אל התורה בנגלה ומצד עצמם ולא מצד ]הבינה[ ולכך היו כותבין התורה 
מדו אתכם בכל התועבת, דכיון שכתבו התורה על הסיד, מורה שיש על הסיד, ולכך כתבו להם למטה למען אשר לא יל

לאומות צירוף אל התורה, ואם חוזרים מקבלים אותם. ולפיכך דרש והיו עמים משרפות סיד על עסקי סיד, פירוש כי הסיד 
מנו שהוא על האבן מבחוץ, הוא שריפת האומות, כי במדריגה זאת נרשמת ונכתבת מדריגות ישראל היא התורה, שמ

מתחייב שריפת האומות אשר לא קבלו התורה, ולר"י והיו עמים משרפות סיד שהאומות הם כמו סיד וכל הדברים הם 
 עמוקים מאוד:

 
 פסוק ה דברים פרק א

ת ַהתֹוָרה ַהזֹאת ֵלאֹמר: ... ה ֵבֵאר אֶׁ ץ מֹוָאב הֹוִאיל ֹמשֶׁ רֶׁ ר ַהַּיְרֵדן ְבאֶׁ  ְבֵעבֶׁ
 רש"י 

 בשבעים לשון פירשה להם:א - באר את התורה
 

 שפתי חכמים 
מדכתיב כאן באר את התורה ובפרשת כי תבא כתיב וכתבתם וגו' דברי התורה הזאת באר היטב והיטב מתגלגל בצירופו  )א(

 שבעים ה' ה"י הי"ט היט"ב:
 

 יהושע פרק ד
ר ֵהִכין ִמְבֵני  ָעָשר ִאיש ֲאשֶׁ ל ְשֵנים הֶׁ ַע אֶׁ ָחד )ד( ַוִּיְקָרא ְיהֹושֻׁ ִיְשָרֵאל ִאיש אֶׁ

ט: ָחד ִמָשבֶׁ ם  ִאיש אֶׁ ַע ִעְברו ִלְפֵני ֲארֹון ְיקָֹוק ֱאֹלֵהיכֶׁ ם ְיהֹושֻׁ ר ָלהֶׁ )ה( ַוּיֹאמֶׁ
ן ַאַחת ַעל ִשְכמֹו ְלִמְסַפר ִשְבֵטי ְבֵני  בֶׁ ם ִאיש אֶׁ ל תֹוְך ַהַּיְרֵדן ְוָהִרימו ָלכֶׁ  אֶׁ

 רש"י 
אחרות הקים  - ושתים עשרה אבנים)ט( 

 יהושע בתוך הירדן:
 

ם: ִיְשָרֵאל: ה ָלכֶׁ ם ָמָחר ֵלאֹמר ָמה ָהֲאָבִנים ָהֵאלֶׁ ם ִכי ִיְשָאלון ְבֵניכֶׁ ר  )ו( ְלַמַען ִתְהיֶׁה זֹאת אֹות ְבִקְרְבכֶׁ ם ֲאשֶׁ ם ָלהֶׁ )ז( ַוֲאַמְרתֶׁ
ה ְלִזָכרֹון ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ַעד עֹוָלם:ִנְכְרתו ֵמיֵמי ַהַּיְרֵדן ִמְפֵני ֲארֹון ְבִרית ְיקָֹוק  )ח(  ְבָעְברֹו ַבַּיְרֵדן ִנְכְרתו ֵמי ַהַּיְרֵדן ְוָהיו ָהֲאָבִנים ָהֵאלֶׁ

ְשֵרה ֲאָבִנים ִמתֹוְך ַהַּיְרֵדן ַכאֲ  ַע ַוִּיְשאו ְשֵתי עֶׁ ר ִצָוה ְיהֹושֻׁ ר ַוַּיֲעשו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל ַכֲאשֶׁ ַע ְלִמְסַפר ִשְבֵטי ְבֵני שֶׁ ל ְיהֹושֻׁ ר ְיקָֹוק אֶׁ ִדבֶׁ
ל ַהָמלֹון ַוַּיִנחום ָשם: ַע ְבתֹוְך ַהַּיְרֵדן ַתַחת ַמַצב ַרְגֵלי ַהֹכֲהִנים  ִיְשָרֵאל ַוַּיֲעִברום ִעָמם אֶׁ ְשֵרה ֲאָבִנים ֵהִקים ְיהֹושֻׁ )ט( וְשֵתים עֶׁ

ה:ֹנְשֵאי ֲארֹון ַהְבִרית וַ  ש ָהִראשֹון ַוַּיֲחנו ַבִגְלָגל ִבְקֵצה ִמְזַרח ְיִריחֹו:...  ִּיְהיו ָשם ַעד ַהּיֹום ַהזֶׁ ָעשֹור ַלֹחדֶׁ  )יט( ְוָהָעם ָעלו ִמן ַהַּיְרֵדן בֶׁ
ַע ַבגִ  ר ָלְקחו ִמן ַהַּיְרֵדן ֵהִקים ְיהֹושֻׁ ה ֲאשֶׁ ְשֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאלֶׁ ר  ְלָגל:)כ( ְוֵאת ְשֵתים עֶׁ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ֲאשֶׁ ר אֶׁ )כא( ַוּיֹאמֶׁ

ה: ת ֲאבֹוָתם ֵלאֹמר ָמה ָהֲאָבִנים ָהֵאלֶׁ ם ָמָחר אֶׁ ת ַהַּיְרֵדן  ִיְשָאלון ְבֵניכֶׁ ם ֵלאֹמר ַבַּיָבָשה ָעַבר ִיְשָרֵאל אֶׁ ת ְבֵניכֶׁ ם אֶׁ )כב( ְוהֹוַדְעתֶׁ
ה:  ַהזֶׁ

 
 מכ"י ה' מאוקספארד[ הוספה]פרשת דברים ל מדרש תנחומא

]א[ אלה הדברים אשר דבר משה )דברים א א(. זש"ה אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון אלם )ישעיה לה ו(, בוא וראה כשאמר 
ביר עלי, לא איש דברים אנכי הקדוש ברוך הוא למשה )לך( ]לכה[ ואשלחך אל פרעה )שמות ג י(, א"ל משה בייא אתה מע

לשון עומדין בפלטרין של פרעה, שאם יבא פרוזביטרון ממקום אחר מדברים עמו בלשונו, ואני הולך  שמות ד י(, א"ל שבעים)
בשליחותך, והם בודקין אותי לומר שאני שלוחו של מקום. וגלוי לפניהם שאיני יודע להשיח עמהם, אין שוחקין עלי, לומר 

השיב, הוי בייא, לא איש דברים אנכי )שמות ד י(. )הן ראו שליח של מי שברא העולם, ואת כל הלשונות אינו יודע לשמוע ול
אני( ]ואני[ ערל שפתים )שמות ו יב(, א"ל הקדוש ברוך הוא והרי אדם הראשון שלא למדו בריה, מנין היה יודע שבעים לשון, 

א שמות שנאמר ויקרא להם שמות )בראשית ב כ(, שם לכל הבהמה אין כתיב כאן, אלא שמות, ]מי שם פה לאדם שהיה קור
שם לכל אחד ואחד משבעים לשון[, הפה שאמר לא איש דברים אנכי, אמר אלה הדברים, והנביא צווח ואומר אז ידלג כאיל 

 פסח ותרון לשון אלם, למה כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה )ישעיה לה ו(, לכך נאמר אלה הדברים.
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