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פרשת כי תבוא תשע"ט
בעניין הר גריזים והר עיבל
Sponsored by Batya and Eddie Jacobs in honor of the birth of their newest grandson
דברים פרק כז

ּֽיםֹם אֲ ֶׁ ֵ֣שר ַתעַ בְ ֵ֣רו
ָל־ה ִמצְ ֵ֔ ָוה אֲ ֶׁ ֶׁ֧שר ָאנ ִ ִֹ֛כי ְמצַ ֶׁוֶּ֥ה ֶׁא ְת ֶׁ ָ֖כם ַהּֽיו םֹם (ב) וְ ָה ָ֗ ָיה בַ ֘
מ ֙ר ֶׁאת־כ ַ
מר שָ ֹ
(א) וַיְ ַ ַ֤צו מ ֶֹׁש ֙ה וְ זִ ְקנֵ ֵ֣י י ְִש ָר ֵ֔ ֵאל ֶׁאת־הָ ָעָ֖ם לֵ א ֹ֑ ֹ
ת־כָל־ד ְב ֵרִ֛י
ִ
יהן ֶׁ וא
ֹלהיָך נ ֵ ֵֹ֣תן ָלְֹ֑ך וַ הֲ ֵקמ ָ ַֹ֤ת ְל ָ֙ך אֲ בָ נִ ֵ֣ים גְ ד ֵֹ֔לםֹת וְ ַש ְד ָ ֶּ֥ת א ָ ָֹ֖תם בַ ִ ושיד (ג) וְ כ ַָת ְב ָ ֵ֣ת עֲלֵ ָ֗ ֶׁ
קםֶֹּ֥ק אֱ ֶׁ ָ֖
ֶׁאת־הַ ּֽי ְַר ֵד ֒ן ֶׁאל־הָ ָ֕ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר־יְ ָ
ֹלהי־אֲ ב ֶׁ ָֹ֖תיָך
יְקםֶֹּ֥ק אֱ ֵ ו
ודבֵַ֔ ש כַאֲ ֶׁ ֶּ֥שר ִד ֶׁבִ֛ר ָ
ֹלהיָך׀ נ ֵ ֵֹ֣תן ל ְָָ֗ך ֶׁ ֵ֣א ֶׁרץ ז ַ ַָ֤בת ָח ָל ֙ב ְ
ְקםֶֹּ֥ק אֱ ֶׁ ֵ֣
תםֹרֶּ֥ה הַ ָ֖ז ֹאת בְ עָ בְ ֶׁרָֹ֑ך ל ַ֡ ְַמעַ ן אֲ שֶׁ ר֩ ָת ֹ֨ב ֹא ֶׁאל־הָ ָ֜ ָא ֶׁרץ אֲֽשֶׁ ר־י ָ
הַ ָ
אםֹתם בַ ִ ושיד
יבֹ֑ל וְ ַש ְד ָ ֶּ֥ת ָ ָ֖
ָ ולְך (ד) וְ הָ י ָ֘ה בְ עָ בְ ְר ֶׁכֵ֣ם ֶׁאת־הַ ּֽי ְַרדֵ ֒ן ָת ָ֜ ִקימו ֶׁאת־הָ אֲ בָ ִנֵ֣ים הָ ָ֗ ֵאלֶׁ ה אֲ ֹ֨ ֶׁשר ָאנ ָ֜ ִֹכי ְמצַ ֶׁוֶּ֥ה ֶׁא ְת ֶׁכִ֛ם ַהּֽיָ֖ םֹם ְב ַ ֵ֣הר עֵ ָ
ֹלהיָך
יְקםֵֹ֣ק אֱ ֶׁ ֹ֑
ת־מזְ ַ ָ֖בח ָ
ֵיהם בַ ְרזֶׁ ול (ו) אֲ בָ ִנַ֤ים ְשלֵמםֹ ֙ת ִת ְב ֵ֔ ֶׁנה ֶׁא ִ
ֹא־תנִ ֶּ֥יף ֲעל ֶׁ ָ֖
ֹלהיָך ִמזְ ַבֵ֣ח אֲ בָ ֵ֔ ִנים ל ָ
ם ִמזְ ֵ֔ ֵבחַ לַיקםָֹ ָ֖ק אֱ ֶׁ ֹ֑
ַ֤ית שָ ֙
(ה) ובָ ִנ ָ
ל־האֲ בָ ָ֗ ִנים ֶׁ ואת־כָל־
ֹלהיָך (ח) וְ כ ַָת ְב ָ ֵ֣ת עַ ָ
קםֶֹּ֥ק אֱ ֶׁ ו
ֹלהיָך (ז) וְ זָבַ ְח ָ ֶּ֥ת ְשל ִ ָָ֖מים וְ ָא ַכֵ֣לְ ָת ָ ֹ֑שם וְ ָ ֵ֣שמַ ְח ֵ֔ ָת לִ פְ נֵ ָ֖י ְי ָ
עםֹֹלת ַליקםָֹ ָ֖ק אֱ ֶׁ ו
ַ֤ית עָ לָיו֙ ֵ֔
וְ הַ ע ֲִל ָ
יטב
ִדבְ ֵרִ֛י הַ תםֹ ָרֶּ֥ה הַ ָ֖ז ֹאת בַ ֵ ֶּ֥אר ֵה ֵ ו
רמב"ן

רש"י

(א) וטעם ויצו משה וזקני ישראל  -כי אחרי
(א) שמור את כל המצוה  -לשון הווהת גרדנ"ט בלע"ז (בעאבאכטענד)
(ב) והקמות לך  -בירדן ואחר כך תוציא משם אחרות ותבנה מהן מזבח שהשלים משה דבריו צוה לזקנים שידברו גם הם
עמו ויזהירו בעם לשמור כל המצות ,כי כל עם
בהר עיבל נמצאת אתה אומר ג' מיני אבנים היוא שנים עשר בירדן
וכנגדן בגלגל וכנגדן בהר עיבל כדאיתא במסכת סוטה (ל"ה) (ח) באר הולך בעצת זקניו .וכתיב אשר אנכי מצוה אתכם -
ולא "אנחנו" ,כי עיקר הדיבור למשה ,והזקנים
היטב -ב בשבעים לשון
ירימו קולם לאמר לעם שמעו והאזינו ועשו .וכן
וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל וגו'
אבן עזרא
(א) ויצו משה  -בצווי השם .וזקני ישראל  -אמר כן להקל ,וכן רבים,
(פסוק ט) ,כי אמרו הכהנים לעם הסכת ושמע
וכבר הזכרתים .שמור את כל המצוה  -ומה היא והקמות לך אבנים
ישראל ,ומשה אמר היום הזה נהיית לעם .אבל
גדולות .להכיל התורה .ויאמר הגאון ז"ל ,כי כתוב עליהם מספר
ר"א אמר ,כי שמור את כל המצוה ,מצות האבנים
המצות ,כמו הכתובות בהלכות גדולות בענין אזהרות ,ויפה אמר
אשר יזכיר .ואיננו נכון
אברבנאל

וענין המצוה הזאת הוא שצוה הש"י שבהכנסם לארץ יעשו רושם נפלא לשיכירו וידעו בני אדם תכלית המכוון בהכנסתם
שמה .כי אינו רק כדי שישמרו המצות האלהיות וכמו שרצה שזקני כל עיר ועיר ישתתפו עם מביאי הבכורים לפרסם
תועלתם והמכוון בהם כמו שזכרתי ,כן רצה שישתתפו זקני ישראל בדבור הראשון הזה והכהנים והלויים בדבור הנמשך כי
הם אשר יאריכו ימים אחריו ואשר יעמידו הפעל הזה על מתכנתו.

דברים פרק א פסוק ה

מר
תםֹרֶּ֥ה הַ ָ֖ז ֹאת לֵא ו ֹ
ת־ה ָ
הםֹאיל מ ֵ֔ ֶֹׁשה בֵ ֵ ִ֛אר ֶׁא ַ
מםֹאב ִ ֵ֣
בְ ֵעֶּ֥בֶׁ ר הַ ַּֽי ְר ֵ ָ֖דן בְ ֶׁ ֵ֣א ֶׁרץ ָ ֹ֑
שפתי חכמים

[א] מדכתיב כאן באר את התורה ובפרשת כי תבא כתיב וכתבתם וגו' דברי התורה הזאת באר היטב והיטב מתגלגל בצירופו
שבעים ה' ה"י הי"ט היט"ב
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