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דברים פרק כז

(א) ַויְצַ ו מֹשֶׁ ה וְ זִ ְקנֵי י ְִש ָר ֵאל ֶׁאת הָ עָ ם לֵאמֹר שָ מֹר ֶׁאת כָל הַ ִמצְ וָה אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִ י ְמצַ וֶׁה ֶׁא ְתכֶׁם הַ ּיֹום( :ב) וְ הָ יָה
בַ ּיֹום אֲ שֶׁ ר ַתעַ בְ רו ֶׁאת הַ ּי ְַרדֵ ן ֶׁאל הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר יְקֹוָק אֱ ֹלהֶׁ יָך נ ֵֹתן לְָך וַהֲ ֵקמ ָֹת לְָך אֲ בָ נִים גְ דֹלֹות וְ שַ ְד ָת א ָֹתם
תֹורה הַ ז ֹאת בְ עָ בְ ֶׁרָך לְמַ עַ ן אֲ שֶׁ ר ָתב ֹא ֶׁאל הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר יְקֹוָק אֱ ֹלהֶׁ יָך נ ֵֹתן
בַ ִשיד( :ג) וְ כ ַָתבְ ָת ֲעלֵיהֶׁ ן ֶׁאת כָל ִדבְ ֵרי הַ ָ
ודבַ ש כַאֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר יְקֹוָק אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֶֹׁתיָך לְָך( :ד) וְ הָ יָה בְ עָ בְ ְרכֶׁם ֶׁאת הַ ּי ְַרדֵ ן ָת ִקימו ֶׁאת הָ אֲ בָ נִים
לְָך ֶׁא ֶׁרץ זָבַ ת חָ לָב ְ
ִית שָ ם ִמזְ בֵ חַ לַיקֹוָק אֱ ֹלהֶׁ יָך ִמזְ בַ ח
אֹותם בַ ִשיד( :ה) ובָ נ ָ
הָ ֵאלֶׁה אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִ י ְמצַ וֶׁה ֶׁא ְתכֶׁם הַ ּיֹום בְ הַ ר עֵ יבָ ל וְ שַ ְד ָת ָ
ִית עָ לָיו עֹוֹלת לַיקֹוָק
אֲ בָ נִים ל ֹא ָתנִיף ֲעלֵיהֶׁ ם בַ ְרזֶׁל( :ו) אֲ בָ נִים ְשלֵמֹות ִתבְ נֶׁה ֶׁאת ִמזְ בַ ח יְקֹוָק אֱ ֹלהֶׁ יָך וְ הַ ֲעל ָ
אֱ ֹלהֶׁ יָך( :ז) וְ זָבַ ְח ָת ְשל ִָמים וְ ָא ַכל ְָת שָ ם וְ שָ מַ ְח ָת לִפְ נֵי יְקֹוָק אֱ ֹלהֶׁ יָך( :ח) וְ כ ַָתבְ ָת עַ ל הָ אֲ בָ נִים ֶׁאת כָל ִדבְ ֵרי
ושמַ ע י ְִש ָר ֵאל
תֹורה הַ ז ֹאת בַ ֵאר הֵ יטֵ ב :ס (ט) ַויְדַ בֵ ר מֹשֶׁ ה וְ הַ כֹהֲ נִים הַ לְוִ ּיִם ֶׁאל כָל י ְִש ָר ֵאל לֵאמֹר הַ ְסכֵת ְ
הַ ָ
ֹותו וְ ֶׁאת חֻ ָקיו אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִ י
ית ֶׁאת ִמצְ ָ
ֵית לְעָ ם לַיקֹוָק אֱ ֹלהֶׁ יָך( :י) וְ שָ מַ עְ ָת בְ קֹול יְקֹוָק אֱ ֹלהֶׁ יָך וְ עָ ִש ָ
הַ ּיֹום הַ זֶׁה נ ְִהי ָ
ְמצַ וְ ָך הַ ּיֹום :ס (יא) ַויְצַ ו מֹשֶׁ ה ֶׁאת הָ עָ ם בַ ּיֹום הַ הוא לֵאמֹר( :יב) ֵאלֶׁה יַעַ ְמדו לְבָ ֵרְך ֶׁאת הָ עָ ם עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים
בְ עָ בְ ְרכֶׁם ֶׁאת הַ ּי ְַרדֵ ן ִש ְמעֹון וְ לֵוִ י וִ יהודָ ה וְ יִשָ שכָר וְ יֹוסֵ ף ובִ ְני ִָמן( :יג) וְ ֵאלֶׁה יַעַ ְמדו עַ ל הַ ְק ָללָה בְ הַ ר עֵ יבָ ל ְראובֵ ן
גָד וְ ָאשֵ ר וזְ בולֻן דָ ן וְ נַפְ ָתלִי( :יד) וְ עָ נו הַ לְוִ ּיִם וְ ָא ְמרו ֶׁאל כָל ִאיש י ְִש ָר ֵאל קֹול ָרם :ס (טו) ָארור הָ ִאיש אֲ שֶׁ ר
ַי ֲע שֶׁ ה פֶׁסֶׁ ל ומַ סֵ כָה תֹועֲבַ ת יְקֹוָק מַ עֲשֵ ה יְדֵ י חָ ָרש וְ שָ ם בַ סָ ֶׁתר וְ עָ נו כָל הָ עָ ם וְ ָא ְמרו ָאמֵ ן :ס (טז) ָארור מַ ְקלֶׁה
ָאבִ יו וְ ִאמֹו וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן :ס (יז) ָארור מַ ִסיג גְ בול ֵרעֵ הו וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן :ס (יח) ָארור מַ ְשגֶׁה עִ וֵר
שכֵב
בַ דָ ֶׁרְך וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן :ס (יט) ָארור מַ טֶׁ ה ִמ ְשפַט גֵר יָתֹום וְ ַאלְמָ נָה וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן( :כ) ָארור ֹ
שכֵב עִ ם כָל בְ הֵ מָ ה וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן :ס
עִ ם ֵאשֶׁ ת ָאבִ יו כִ י גִ לָה כְ נַף ָאבִ יו וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן :ס (כא) ָארור ֹ
שכֵב עִ ם ח ַֹתנְתֹו וְ ָאמַ ר כָל
שכֵב עִ ם אֲ חֹתֹו בַ ת ָאבִ יו אֹו בַ ת ִאמֹו וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן :ס (כג) ָארור ֹ
(כב) ָארור ֹ
ֹלקחַ שֹחַ ד לְהַ כֹות ֶׁנפֶׁש דָ ם נ ִָקי
הָ עָ ם ָאמֵ ן :ס (כד) ָארור מַ כֵה ֵרעֵ הו בַ סָ ֶׁתר וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן :ס (כה) ָארור ֵ
תֹורה הַ ז ֹאת ַלעֲשֹות אֹו ָתם וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן:
וְ ָאמַ ר כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן :ס (כו) ָארור אֲ שֶׁ ר ל ֹא י ִָקים ֶׁאת ִדבְ ֵרי הַ ָ
רש"י

רמב"ן

(א) שמור את כל המצוה  -לשון הווה גרדנ"ט בלע"ז
(בעאבאכטענד)( :ב) והקמות לך  -בירדן ואחר כך
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
(ל"ה)( :ח) באר היטב  -בשבעים לשון( :ט) הסכת -
כתרגומו :היום הזה נהיית לעם  -בכל יום יהיו
בעיניך כאילו היום באת עמו בברית( :יב) לברך את
העם  -כדאיתא במסכת סוטה (לב א) ששה שבטים
עלו לראש הר גריזים ,וששה לראש הר עיבל והכהנים
והלוים והארון למטה באמצע הפכו לוים פניהם כלפי
הר גריזים ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה
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
(פסוק כו) ארור אשר לא יקים( :טז) מקלה אביו -
מזלזל לשון ונקלה אחיך (לעיל כ"ה ,ג)( :יז) מסיג
גבול  -מחזירו לאחוריו וגונב את הקרקע לשון והוסג
אחור (ישעיה נט ,יד)( :יח) משגה עור  -הסומא בדבר
ומשיאו עצה רעה( :כד) מכה רעהו בסתר  -על לשון
הרע הוא אומר .ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן
י"א ארורים יש כאן כנגד י"א שבטים וכנגד שמעון לא
כתב ארור לפי שלא היה בלבו לברכו לפני מותו
כשברך שאר השבטים לכך לא רצה לקללו( :כו) אשר
לא יקים  -כאן כלל את כל התורה כולה וקבלוה
עליהם באלה ובשבועה:

(כו) אשר לא יקים את דברי התורה הזאת  -כאן כלל את כל
התורה כולה ,וקבלוה עליהם באלה ובשבועה ,לשון רש"י .ולפי
דעתי ,כי הקבלה הזאת ,שיודה במצות בלבו ויהיו בעיניו אמת
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
לתאותו או שלא עשה סוכה ולולב לעצלה ,איננו בחרם הזה ,כי
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
נופלת ,רבי שמעון בן יקים אומר זה החזן ,רבי שמעון בן חלפתא
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,
בית המלך והנשיאות שבידם להקים את התורה ביד המבטלים
אותה ,ואפילו היה הוא צדיק גמור במעשיו והיה יכול להחזיק
התורה ביד הרשעים המבטלים אותה הרי זו ארור ,וזה קרוב
לענין שפירשנו :ואמרו על דרך אגדה ,זה החזן ,שאינו מקים ספרי
התורה להעמידן כתקנן שלא יפלו .ולי נראה ,על החזן שאינו
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
התורה אשר שם משה וגו' (לעיל ד מד) ,וכן נוהגין:
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יהושע פרק ח

רש"י

(ל) אז יבנה וגו'  -פרשה זו כתובה מוקדם ומאוחר שמיום
שעברו את הירדן עשה כן( :לב) ויכתב שם על האבנים  -הן
הנה האבנים האמורים למעלה לאחר מעשה זה קפלו הסיד
מעליהם והביאו' הגלגל( :לג) לברך את העם ישראל
בראשונ'  -להקדים ברכו' לקללו' ברוך האיש אשר לא יעשה
פסל ומסכ':

ֹלהי י ְִש ָר ֵאל בְ הַ ר עֵ יבָ ל:
(ל) ָאז יִבְ נֶׁה יְ הֹושֻ עַ ִמזְ בֵ חַ לַ יקֹוָק אֱ ֵ
(לא) כַאֲ שֶׁ ר צִ וָה מ ֶֹׁשה עֶׁ בֶׁ ד ְיקֹוָק ֶׁאת בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ַככָתוב בְ ֵספֶׁר
יהן בַ ְרזֶׁל
תֹורת מֹשֶׁ ה ִמזְ בַ ח אֲ בָ נִ ים ְשלֵ מֹות אֲ שֶׁ ר ל ֹא הֵ נִ יף עֲלֵ ֶׁ
ַ
וַ ַּיעֲלו עָ לָיו עֹלֹות ַליקֹוָק וַּיִ זְ בְ חו ְשל ִָמים( :לב) וַּיִ כְ ָתב ָשם עַ ל
תֹורת מ ֶֹׁשה אֲ שֶׁ ר כ ַָתב ִלפְ נֵי ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל:
הָ אֲ בָ נִ ים ֵאת ִמ ְשנֵה ַ
ומזֶׁה
(לג) וְ כָל יִ ְש ָר ֵאל וזְ ֵקנָיו וְ ש ְֹט ִרים וְ שֹפְ טָ יו ע ְֹמ ִדים ִמזֶׁה ִ
ל ָָארֹון ֶׁנגֶׁד ַהכֹהֲ נִ ים ַהלְ וִ ִּים נ ְֹש ֵאי אֲ רֹון ְב ִרית יְקֹוָ ק ַכגֵר כ ֶָׁאזְ ָרח
שנָה( :לד) וְ ַאחֲ ֵרי כֵ ן
חֶׁ צְ יֹו ֶׁאל מול הַ ר גְ ִרזִ ים וְ ַהחֶׁ ְציֹו ֶׁאל מול הַ ר עֵ יבָ ל כַאֲ שֶׁ ר צִ וָ ה מֹשֶׁ ה עֶׁ בֶׁ ד יְק ָֹוק לְבָ ֵרְך ֶׁאת ָהעָ ם י ְִש ָר ֵאל בָ ִרא ֹ
תֹורה( :לה) ל ֹא ָהיָה ָדבָ ר ִמכֹל אֲ ֶׁשר ִצוָה מ ֶֹׁשה אֲ ֶׁשר ל ֹא ָק ָרא
תֹורה הַ ְב ָרכָה וְ הַ ְק ָללָה כְ כָ ל הַ ָכתוב בְ ֵספֶׁר הַ ָ
ָק ָרא ֶׁאת כָל ִדבְ ֵרי הַ ָ
הלְֵך בְ ִק ְרבָ ם:
יְהֹושֻ עַ ֶׁנגֶׁד כָ ל ְקהַ ל י ְִש ָר ֵאל וְ ַהנ ִָשים וְ הַ טַ ף וְ הַ גֵר ַה ֹ
דברים פרק יא

רש"י

(כו) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה  -האמורות
וק ָללָ ה( :כז) ֶׁאת
(כו) ְר ֵאה ָאנֹכִ י נ ֵֹתן לִ פְ נֵיכֶׁם ַהּיֹום בְ ָרכָה ְ
בהר גריזים ובהר עיבל( :כז) את הברכה  -על מנת אשר
ֹלהיכֶׁם אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִ י
הַ בְ ָרכָה אֲ שֶׁ ר ִת ְש ְמעו ֶׁאל ִמצְ ֹות יְקֹוָק אֱ ֵ
תשמעו(:כח) מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת
ְמצַ וֶׁה ֶׁא ְתכֶׁם ַהּיֹום( :כח) וְ הַ ְק ָללָה ִאם ל ֹא ִת ְש ְמעו ֶׁאל ִמצְ ֹות
וגו'  -הא למדת שכל העובד עבודה זרה הרי הוא סר מכל
יְקֹוָק אֱ ֹלהֵ יכֶׁם וְ סַ ְר ֶׁתם ִמן הַ ֶׁד ֶׁרְך אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִ י ְמצַ וֶׁה ֶׁא ְתכֶׁם
הדרך שנצטוו ישראל .מכאן אמרו כל המודה בעבודה זרה
הַ ּיֹום לָ לֶׁכֶׁת ַאחֲ ֵרי אֱ ֹל ִהים אֲ ֵח ִרים אֲ שֶׁ ר ל ֹא יְדַ עְ ֶׁתם :ס
ככופר בכל התורה כולה( :כט) ונתתה את הברכה  -כתרגומו
(כט) וְ הָ יָה כִ י יְבִ יאֲ ָך יְק ָֹוק אֱ ֹלהֶׁ יָך ֶׁאל הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר ַא ָתה בָ א
ית מברכיא ,את המברכים :על הר גרזים  -כלפי הר גרזים
לְר ְש ָתּה וְ נ ַָת ָתה ֶׁאת הַ ְב ָרכָה עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים וְ ֶׁאת ַה ְק ָללָ ה
שָ מָ ה ִ
הופכין פניהם ופתחו בברכה ,ברוך האיש אשר לא יעשה פסל
עַ ל הַ ר עֵ יבָ ל( :ל) הֲ ל ֹא הֵ מָ ה ְבעֵ בֶׁ ר הַ ּי ְַר ֵדן ַאחֲ ֵרי דֶׁ ֶׁרְך ְמבֹוא
ומסכה וגו' .כל הארורים שבפרשה אמרו תחלה בלשון ברוך
הַ שֶׁ מֶׁ ש בְ ֶׁא ֶׁרץ הַ כְ ַנעֲנִ י ַהּיֹשֵ ב בָ ע ֲָרבָ ה מול הַ גִ ְלגָל ֵאצֶׁ ל ֵאלֹונֵי
ואחר כך הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה( :ל) הלא
מ ֶֹׁרה:
המה  -נתן בהם סימן :אחרי  -אחרי העברת הירדן הרבה
והלאה למרחוק .וזהו לשון אחרי .כל מקום שנאמר אחרי ,מופלג הוא :דרך מבוא השמש  -להלן מן הירדן לצד מערב .וטעם
המקרא מוכיח שהם שני דברים ,שננקדו בשני טעמים ,אחרי נקוד בפשטא ,ודרך נקוד במשפל והוא דגוש ,ואם היה אחרי
דרך דבור אחד ,היה נקוד אחרי במשרת בשופר הפוך ,ודרך בפשטא ורפה :מול הגלגל  -רחוק מן הגלגל :אלוני מורה  -שכם
הוא ,שנאמר (בראשית יב ,ו) עד מקום שכם עד אלון מורה:
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