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 דברים פרק כז

ם ַהּיֹום: ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצוֶׁ ת ָכל ַהִמְצָוה ֲאשֶׁ ת ָהָעם ֵלאֹמר ָשֹמר אֶׁ ה ְוִזְקֵני ִיְשָרֵאל אֶׁ )ב( ְוָהָיה  )א( ַוְיַצו ֹמשֶׁ
ץ  ל ָהָארֶׁ ת ַהַּיְרֵדן אֶׁ ר ַתַעְברו אֶׁ יָך ֹנֵתן ָלְך ַוֲהֵקֹמָת ְלָך ֲאָבִנים ְגֹדלֹות ְוַשְדָת ֹאָתם ַבּיֹום ֲאשֶׁ ר ְיקָֹוק ֱאֹלהֶׁ ֲאשֶׁ

ר ְיקָֹוק ֱאֹל ַבִשיד: ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ ר ָתבֹא אֶׁ ָך ְלַמַען ֲאשֶׁ ת ָכל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת ְבָעְברֶׁ ן אֶׁ יָך ֹנֵתן )ג( ְוָכַתְבָת ֲעֵליהֶׁ הֶׁ
ץ ָזַבת חָ  רֶׁ יָך ָלְך:ְלָך אֶׁ ר ְיקָֹוק ֱאֹלֵהי ֲאֹבתֶׁ ר ִדבֶׁ ת ָהֲאָבִנים  ָלב וְדַבש ַכֲאשֶׁ ת ַהַּיְרֵדן ָתִקימו אֶׁ ם אֶׁ )ד( ְוָהָיה ְבָעְבְרכֶׁ

ם ַהּיֹום ְבַהר ֵעיָבל ְוַשְדָת אֹוָתם ַבִשיד: ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצוֶׁ ה ֲאשֶׁ יָך ִמְזַבח )ה( וָבִניָת ָשם ִמְזֵבַח ַליק ָהֵאלֶׁ ָֹוק ֱאֹלהֶׁ
ל: ם ַבְרזֶׁ יָך ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹוֹלת ַליקָֹוק  ֲאָבִנים לֹא ָתִניף ֲעֵליהֶׁ ת ִמְזַבח ְיקָֹוק ֱאֹלהֶׁ ה אֶׁ )ו( ֲאָבִנים ְשֵלמֹות ִתְבנֶׁ

יָך: יָך: ֱאֹלהֶׁ ת ָכל ִדְבֵרי ) )ז( ְוָזַבְחָת ְשָלִמים ְוָאַכְלָת ָשם ְוָשַמְחָת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאֹלהֶׁ ח( ְוָכַתְבָת ַעל ָהֲאָבִנים אֶׁ
ל ָכל ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ַהְסֵכת וְשַמע ִיְשָרֵאל  ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַבֵאר ֵהיֵטב: ס ה ְוַהֹכֲהִנים ַהְלִוִּים אֶׁ )ט( ַוְיַדֵבר ֹמשֶׁ

יָך: ה ִנְהֵייָת ְלָעם ַליקָֹוק ֱאֹלהֶׁ ר ָאֹנִכי )י( ְוָשַמְעָת בְ  ַהּיֹום ַהזֶׁ ת ֻחָקיו ֲאשֶׁ ת ִמְצֹוָתו ְואֶׁ יָך ְוָעִשיָת אֶׁ קֹול ְיקָֹוק ֱאֹלהֶׁ
ת ָהָעם ַבּיֹום ַההוא ֵלאֹמר: ְמַצְוָך ַהּיֹום: ס ה אֶׁ ת ָהָעם ַעל ַהר ְגִרִזים  )יא( ַוְיַצו ֹמשֶׁ ה ַיַעְמדו ְלָבֵרְך אֶׁ )יב( ֵאלֶׁ

ת ַהַּיְרֵדן ִשְמעֹון ְוֵלוִ  ם אֶׁ ה ַיַעְמדו ַעל ַהְקָלָלה ְבַהר ֵעיָבל ְראוֵבן  י ִויהוָדה ְוִיָששָכר ְויֹוֵסף וִבְנָיִמן:ְבָעְבְרכֶׁ )יג( ְוֵאלֶׁ
ל ָכל ִאיש ִיְשָרֵאל קֹול ָרם: ס ָגד ְוָאֵשר וְזבוֻלן ָדן ְוַנְפָתִלי: ר  )יד( ְוָענו ַהְלִוִּים ְוָאְמרו אֶׁ )טו( ָארור ָהִאיש ֲאשֶׁ

ר ְוָענו ָכל ָהָעם ְוָאְמרו ָאֵמן: סַיעֲ  ל וַמֵסָכה תֹוֲעַבת ְיקָֹוק ַמֲעֵשה ְיֵדי ָחָרש ְוָשם ַבָסתֶׁ סֶׁ ה פֶׁ ה  שֶׁ )טז( ָארור ַמְקלֶׁ
ה ִעֵור  )יח( ָארור )יז( ָארור ַמִסיג ְגבול ֵרֵעהו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס ָאִביו ְוִאמֹו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס ַמְשגֶׁ

ְך ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס ה ִמְשַפט ֵגר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ַבָדרֶׁ )כ( ָארור ֹשֵכב  )יט( ָארור ַמטֶׁ
ת ָאִביו ִכי ִגָלה ְכַנף ָאִביו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס  ֵהָמה ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס)כא( ָארור ֹשֵכב ִעם ָכל בְ  ִעם ֵאשֶׁ

)כג( ָארור ֹשֵכב ִעם ֹחַתְנתֹו ְוָאַמר ָכל  )כב( ָארור ֹשֵכב ִעם ֲאֹחתֹו ַבת ָאִביו אֹו ַבת ִאמֹו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס
ר ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס ָהָעם ָאֵמן: ס ש ָדם ָנִקי )כה( ָאר )כד( ָארור ַמֵכה ֵרֵעהו ַבָסתֶׁ פֶׁ ור ֹלֵקַח ֹשַחד ְלַהכֹות נֶׁ

ת ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַלֲעשֹות אֹו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס ר לֹא ָיִקים אֶׁ  ָתם ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: )כו( ָארור ֲאשֶׁ
 

 רש"י 
לשון הווה גרדנ"ט בלע"ז  - שמור את כל המצוה)א( 

בירדן ואחר כך  - והקמות לך)ב(  )בעאבאכטענד(:
תוציא משם אחרות ותבנה מהן מזבח בהר עיבל 

נמצאת אתה אומר ג' מיני אבנים היו שנים עשר בירדן 
וכנגדן בגלגל וכנגדן בהר עיבל כדאיתא במסכת סוטה 

 - הסכת)ט(  ון:בשבעים לש - באר היטב)ח(  )ל"ה(:
בכל יום יהיו  - היום הזה נהיית לעם כתרגומו:

לברך את )יב(  בעיניך כאילו היום באת עמו בברית:
כדאיתא במסכת סוטה )לב א( ששה שבטים  - העם

עלו לראש הר גריזים, וששה לראש הר עיבל והכהנים 
והלוים והארון למטה באמצע הפכו לוים פניהם כלפי 

כה ברוך האיש אשר לא יעשה הר גריזים ופתחו בבר
פסל ומסכה וגו' ואלו ואלו עונין אמן. חזרו והפכו 

פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה ואומרים, )פסוק 
טו( ארור האיש אשר יעשה פסל וגו' וכן כולם עד 

 - מקלה אביו)טז(  )פסוק כו( ארור אשר לא יקים:
מסיג )יז(  מזלזל לשון ונקלה אחיך )לעיל כ"ה, ג(:

מחזירו לאחוריו וגונב את הקרקע לשון והוסג  - ולגב
הסומא בדבר  - משגה עור)יח(  אחור )ישעיה נט, יד(:

על לשון  - מכה רעהו בסתר)כד(  ומשיאו עצה רעה:
הרע הוא אומר. ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן 

י"א ארורים יש כאן כנגד י"א שבטים וכנגד שמעון לא 
לברכו לפני מותו  כתב ארור לפי שלא היה בלבו

אשר )כו(  כשברך שאר השבטים לכך לא רצה לקללו:
כאן כלל את כל התורה כולה וקבלוה  - לא יקים

 עליהם באלה ובשבועה:

 רמב"ן 
כאן כלל את כל  - אשר לא יקים את דברי התורה הזאת)כו( 

התורה כולה, וקבלוה עליהם באלה ובשבועה, לשון רש"י. ולפי 
כי הקבלה הזאת, שיודה במצות בלבו ויהיו בעיניו אמת דעתי, 

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 והשקץ 
הזה, כי לתאותו או שלא עשה סוכה ולולב לעצלה, איננו בחרם 

לא אמר הכתוב אשר לא יעשה את דברי התורה הזאת, אלא אמר 
אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות, כטעם קיימו וקבלו 

 היהודים )אסתר ט כז(. והנה הוא חרם המורדים והכופרים:
ובירושלמי בסוטה )פ"ז ה"ד( ראיתי, אשר לא יקים, וכי יש תורה 

זה החזן, רבי שמעון בן חלפתא נופלת, רבי שמעון בן יקים אומר 
אומר זה בית דין של מטן, דמר רב יהודה ורב הונא בשם שמואל 

על הדבר הזה קרע יאשיהו ואמר עלי להקים, אמר רבי אסי בשם 
רבי תנחום בר חייא למד ולימד ושמר ועשה והיה ספק בידו 

להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור. ידרשו בהקמה הזאת, 
שיאות שבידם להקים את התורה ביד המבטלים בית המלך והנ

אותה, ואפילו היה הוא צדיק גמור במעשיו והיה יכול להחזיק 
התורה ביד הרשעים המבטלים אותה הרי זו ארור, וזה קרוב 

ואמרו על דרך אגדה, זה החזן, שאינו מקים ספרי  לענין שפירשנו:
נו התורה להעמידן כתקנן שלא יפלו. ולי נראה, על החזן שאי
מקים ספר תורה על הצבור להראות פני כתיבתו לכל, כמו 

שמפורש במסכת סופרים )יד יד( שמגביהין אותו ומראה פני 
כתיבתו לעם העומדים לימינו ולשמאלו ומחזירו לפניו ולאחריו, 

שמצוה לכל אנשים והנשים לראות הכתוב ולכרוע ולומר וזאת 
 הגין:התורה אשר שם משה וגו' )לעיל ד מד(, וכן נו
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 יהושע פרק ח
ה ְיהֹוֻשַע ִמְזֵבַח ַליקָֹוק ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְבַהר ֵעיָבל:  )ל( ָאז ִיְבנֶׁ

ר  ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַכָכתוב ְבֵספֶׁ ד ְיקָֹוק אֶׁ בֶׁ ה עֶׁ ר ִצָוה ֹמשֶׁ )לא( ַכֲאשֶׁ
ל  ן ַבְרזֶׁ ר לֹא ֵהִניף ֲעֵליהֶׁ ה ִמְזַבח ֲאָבִנים ְשֵלמֹות ֲאשֶׁ תֹוַרת ֹמשֶׁ

)לב( ַוִּיְכָתב ָשם ַעל  ַוַּיֲעלו ָעָליו ֹעלֹות ַליקָֹוק ַוִּיְזְבחו ְשָלִמים:
ר ָכַתב ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל:ָהֲאָבנִ  ה ֲאשֶׁ  ים ֵאת ִמְשֵנה תֹוַרת ֹמשֶׁ

ה  ה וִמזֶׁ )לג( ְוָכל ִיְשָרֵאל וְזֵקָניו ְוֹשְטִרים ְוֹשְפָטיו ֹעְמִדים ִמזֶׁ
ְזָרח  ד ַהֹכֲהִנים ַהְלִוִּים ֹנְשֵאי ֲארֹון ְבִרית ְיקָֹוק ַכֵגר ָכאֶׁ גֶׁ  ָלָארֹון נֶׁ

 רש"י 
פרשה זו כתובה מוקדם ומאוחר שמיום  - אז יבנה וגו')ל( 

הן  - על האבנים ויכתב שם)לב(  שעברו את הירדן עשה כן:
הנה האבנים האמורים למעלה לאחר מעשה זה קפלו הסיד 

לברך את העם ישראל )לג(  מעליהם והביאו' הגלגל:
להקדים ברכו' לקללו' ברוך האיש אשר לא יעשה  - בראשונ'

 פסל ומסכ':
 

ל  ְציֹו אֶׁ ת ָהָעם ִיְשָרֵאל ָבִראחֶׁ ד ְיקָֹוק ְלָבֵרְך אֶׁ בֶׁ ה עֶׁ ר ִצָוה ֹמשֶׁ ל מול ַהר ֵעיָבל ַכֲאשֶׁ ְציֹו אֶׁ )לד( ְוַאֲחֵרי ֵכן  ֹשָנה:מול ַהר ְגִרִזים ְוַהחֶׁ
ר ַהתֹוָרה: ת ָכל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ְכָכל ַהָכתוב ְבֵספֶׁ ר לֹא ָקָרא )לה( לֹא  ָקָרא אֶׁ ה ֲאשֶׁ ר ִצָוה ֹמשֶׁ ָהָיה ָדָבר ִמֹכל ֲאשֶׁ

ד ָכל ְקַהל ִיְשָרֵאל ְוַהָנִשים ְוַהַטף  גֶׁ  ְוַהֵגר ַהֹהֵלְך ְבִקְרָבם:ְיהֹוֻשַע נֶׁ

 
 

 דברים פרק יא
ם ַהּיֹום ְבָרָכה וְקָלָלה: ת )כז( אֶׁ  )כו( ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניכֶׁ

ר ָאֹנִכי  ם ֲאשֶׁ ל ִמְצֹות ְיקָֹוק ֱאֹלֵהיכֶׁ ר ִתְשְמעו אֶׁ ַהְבָרָכה ֲאשֶׁ
ם ַהּיֹום: ְתכֶׁ ה אֶׁ ל ִמְצֹות  ְמַצוֶׁ )כח( ְוַהְקָלָלה ִאם לֹא ִתְשְמעו אֶׁ

ם  ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצוֶׁ ְך ֲאשֶׁ רֶׁ ם ִמן ַהדֶׁ ם ְוַסְרתֶׁ ְיקָֹוק ֱאֹלֵהיכֶׁ
ת ַאֲחֵרי ֱאֹל כֶׁ ם: סַהּיֹום ָללֶׁ ר לֹא ְיַדְעתֶׁ   ִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶׁ

ר ַאָתה ָבא  ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ יָך אֶׁ )כט( ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ְיקָֹוק ֱאֹלהֶׁ
ת ַהְקָלָלה  ת ַהְבָרָכה ַעל ַהר ְגִרִזים ְואֶׁ ָשָמה ְלִרְשָתּה ְוָנַתָתה אֶׁ

ר ַהַּיְרֵדן ַאחֲ  ַעל  ַהר ֵעיָבל: ְך ְמבֹוא )ל( ֲהלֹא ֵהָמה ְבֵעבֶׁ רֶׁ ֵרי דֶׁ
ל ֵאלֹוֵני  ץ ַהְכַנֲעִני ַהֹּיֵשב ָבֲעָרָבה מול ַהִגְלָגל ֵאצֶׁ רֶׁ ש ְבאֶׁ מֶׁ ַהשֶׁ

ה:  ֹמרֶׁ
 

 רש"י 
האמורות  - ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה)כו( 

על מנת אשר  - את הברכה)כז(  בהר גריזים ובהר עיבל:
אנכי מצוה אתכם היום ללכת מן הדרך אשר )כח( תשמעו:

הא למדת שכל העובד עבודה זרה הרי הוא סר מכל  - וגו'
הדרך שנצטוו ישראל. מכאן אמרו כל המודה בעבודה זרה 

כתרגומו  - ונתתה את הברכה)כט(  ככופר בכל התורה כולה:
כלפי הר גרזים  - על הר גרזים ית מברכיא, את המברכים:

ך האיש אשר לא יעשה פסל הופכין פניהם ופתחו בברכה, ברו
ומסכה וגו'. כל הארורים שבפרשה אמרו תחלה בלשון ברוך 

הלא )ל(  ואחר כך הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה:
 אחרי העברת הירדן הרבה  -אחרי  נתן בהם סימן: - המה

להלן מן הירדן לצד מערב. וטעם  - דרך מבוא השמש והלאה למרחוק. וזהו לשון אחרי. כל מקום שנאמר אחרי, מופלג הוא:
המקרא מוכיח שהם שני דברים, שננקדו בשני טעמים, אחרי נקוד בפשטא, ודרך נקוד במשפל והוא דגוש, ואם היה אחרי 

שכם  - אלוני מורה רחוק מן הגלגל: - מול הגלגל דרך דבור אחד, היה נקוד אחרי במשרת בשופר הפוך, ודרך בפשטא ורפה:
 וא, שנאמר )בראשית יב, ו( עד מקום שכם עד אלון מורה:ה
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