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Sponsored by Batya and Eddie Jacobs in honor of the birth of their newest grandson 

 
 

 דברים פרק כז
ם הַ )א(  ָ֖ ְתכֶׁ ֶּ֥ה אֶׁ י ְמַצוֶׁ ר ָאֹנִכִ֛ ֶׁ֧ ה ֲאשֶׁ ת־ָכל־ַהִמְצָוֵ֔ ר ָשֹמ֙ר אֶׁ ם ֵלאֹמֹ֑ ת־ָהָעָ֖ ל אֶׁ ֙ה ְוִזְקֵנֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ו ֹמשֶׁ םֹם ַוְיַצַ֤ ו  ּֽיו ר ַתַעְברֵ֣ ֵ֣ ה ַבּֽיםֹ֘ם ֲאשֶׁ )ב( ְוָהָיָ֗

ְך  ן ָלֹ֑ יָך ֹנֵתֵ֣ ָ֖ ר־ְיקםֶָֹּ֥ק ֱאֹלהֶׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ל־ָהָאָ֕ ת־ַהַּֽיְרֵד֒ן אֶׁ יד אֶׁ ם ַבִשו םֹת ְוַשְדָתֶּ֥ ֹאָתָ֖ י  ַוֲהֵקֹמָתַ֤ ְלָ֙ך ֲאָבִנֵ֣ים ְגֹדלֵ֔ ת־ָכל־ִדְבֵרִ֛ ו ן אֶׁ )ג( ְוָכַתְבָתֵ֣ ֲעֵליהֶָׁ֗
ץ ָזַבַ֤  רֶׁ ֵ֣ ן ְלָךָ֗ אֶׁ יָך׀ ֹנֵתֵ֣ ֵ֣ ר־ְיקםֶָֹּ֥ק ֱאֹלהֶׁ שֶׁ ץ אֲֽ רֶׁ ל־ָהָאָ֜ א אֶׁ ֹֹ֨ ֩ר ָתב ַען ֲאשֶׁ ָך ְלַמַ֡ ֹ֑ את ְבָעְברֶׁ ָֹ֖ ה ַהז יָך ת ָחָל֙ב וְדַבֵ֔ ַהתםָֹרֶּ֥ ָ֖ י־ֲאֹבתֶׁ ר ְיקםֶָֹּ֥ק ֱאֹלֵהו ִ֛ ר ִדבֶׁ ֶּ֥ ש ַכֲאשֶׁ

ְך  םֹם ָלו ם ַהּֽיָ֖ ִ֛ ְתכֶׁ ֶּ֥ה אֶׁ י ְמַצוֶׁ ר ָאֹנִכָ֜ ה ֲאשֶֹׁ֨ לֶׁ ים ָהֵאָ֗ ת־ָהֲאָבִנֵ֣ ימו אֶׁ ת־ַהַּֽיְרֵד֒ן ָתִקָ֜ ם אֶׁ ֵ֣ יד  )ד( ְוָהָי֘ה ְבָעְבְרכֶׁ ם ַבִשו ל ְוַשְדָתֶּ֥ אםָֹתָ֖ ר ֵעיָבֹ֑   ְבַהֵ֣
יָת ָשם֙  ל  )ה( וָבִנַ֤ ו ם ַבְרזֶׁ ָ֖ יף ֲעֵליהֶׁ ים לֹא־ָתִנֶּ֥ ח ֲאָבִנֵ֔ יָך ִמְזַבֵ֣ ֹ֑ ק ֱאֹלהֶׁ ַח ַליקםָָֹ֖ יָך  ִמְזֵבֵ֔ ֹ֑ ח ְיקםֵָֹ֣ק ֱאֹלהֶׁ ת־ִמְזַבָ֖ ה אֶׁ ים ְשֵלמםֹ֙ת ִתְבנֵֶׁ֔ )ו( ֲאָבִנַ֤

יָך  ו ק ֱאֹלהֶׁ ת ַליקםָָֹ֖ יָת ָעָלי֙ו עםֹֹלֵ֔ ם וְ  ְוַהֲעִלַ֤ ְלָת ָשֹ֑ ים ְוָאַכֵ֣ יָך )ז( ְוָזַבְחָתֶּ֥ ְשָלִמָ֖ ו ַמְחָתֵ֔ ִלְפֵנָ֖י ְיקםֶָֹּ֥ק ֱאֹלהֶׁ ת־ָכל־ ָשֵ֣ ו ים אֶׁ )ח( ְוָכַתְבָתֵ֣ ַעל־ָהֲאָבִנָ֗
י ַהתםֹ ב  ִדְבֵרִ֛ ר ֵהיֵטו את ַבֵאֶּ֥ ָֹ֖ ה ַהז  ָרֶּ֥

 

 רש"י 
 לשון הווהת גרדנ"ט בלע"ז )בעאבאכטענד(  - שמור את כל המצוה)א( 
בירדן ואחר כך תוציא משם אחרות ותבנה מהן מזבח  - והקמות לך)ב( 

בהר עיבל נמצאת אתה אומר ג' מיני אבנים היוא שנים עשר בירדן 
באר )ח(  וכנגדן בגלגל וכנגדן בהר עיבל כדאיתא במסכת סוטה )ל"ה( 

 ב בשבעים לשון - היטב
 

 אבן עזרא 
אמר כן להקל, וכן רבים,  - וזקני ישראלבצווי השם.  - ויצו משה)א( 

ומה היא והקמות לך אבנים  - שמור את כל המצוהוכבר הזכרתים. 
גדולות. להכיל התורה. ויאמר הגאון ז"ל, כי כתוב עליהם מספר 

 מר המצות, כמו הכתובות בהלכות גדולות בענין אזהרות, ויפה א

 רמב"ן 
כי אחרי  - ויצו משה וזקני ישראל)א( וטעם 

שהשלים משה דבריו צוה לזקנים שידברו גם הם 
עמו ויזהירו בעם לשמור כל המצות, כי כל עם 

 - אשר אנכי מצוה אתכםהולך בעצת זקניו. וכתיב 
ולא "אנחנו", כי עיקר הדיבור למשה, והזקנים 

והאזינו ועשו. וכן ירימו קולם לאמר לעם שמעו 
וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל וגו' 
)פסוק ט(, כי אמרו הכהנים לעם הסכת ושמע 

ישראל, ומשה אמר היום הזה נהיית לעם. אבל 
ר"א אמר, כי שמור את כל המצוה, מצות האבנים 

 אשר יזכיר. ואיננו נכון 
 

 אברבנאל 
שבהכנסם לארץ יעשו רושם נפלא לשיכירו וידעו בני אדם תכלית המכוון בהכנסתם וענין המצוה הזאת הוא שצוה הש"י 

שמה. כי אינו רק כדי שישמרו המצות האלהיות וכמו שרצה שזקני כל עיר ועיר ישתתפו עם מביאי הבכורים לפרסם 
יים בדבור הנמשך כי תועלתם והמכוון בהם כמו שזכרתי, כן רצה שישתתפו זקני ישראל בדבור הראשון הזה והכהנים והלו

 .ואשר יעמידו הפעל הזה על מתכנתו הם אשר יאריכו ימים אחריו
 
 
 

 דברים פרק א פסוק ה
ר ַהּֽיַ  בֶׁ ר ְבֵעֶּ֥ את ֵלאֹמו ָֹ֖ ה ַהז ת־ַהתםָֹרֶּ֥ ר אֶׁ ה ֵבֵאִ֛ יל ֹמשֵֶׁ֔ ב הםִֹאֵ֣ ץ מםָֹאֹ֑ רֶׁ ֵ֣ ן ְבאֶׁ  ְרֵדָ֖

 

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

 "ב שבעים ה' ה"י הי"ט היט
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

 
 
 
 

 
 
 
 


