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 דברים פרק כז
ת ָכל  ת ָהָעם ֵלאֹמר ָשֹמר אֶׁ ה ְוִזְקֵני ִיְשָרֵאל אֶׁ )א( ַוְיַצו ֹמשֶׁ

ר  ם ַהּיֹום: )ב( ְוָהָיה ַבּיֹום ֲאשֶׁ ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצוֶׁ ַהִמְצָוה ֲאשֶׁ
יָך ֹנֵתן ָלְך ַוֲהֵקֹמָת  ר ְיקָֹוק ֱאֹלהֶׁ ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ ת ַהַּיְרֵדן אֶׁ ַתַעְברו אֶׁ

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

יָך ָלְך: ) ת ֱאֹלֵהי ֲאֹבתֶׁ ת ַהַּיְרֵדן ָתִקימו אֶׁ ם אֶׁ ד( ְוָהָיה ְבָעְבְרכֶׁ
ם ַהּיֹום ְבַהר ֵעיָבל ְוַשְדָת  ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצוֶׁ ה ֲאשֶׁ  ָהֲאָבִנים ָהֵאלֶׁ

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

בירדן ואחר כך תוציא  - והקמות לך)ב(  )בעאבאכטענד(:
משם אחרות ותבנה מהן מזבח בהר עיבל נמצאת אתה אומר 
ג' מיני אבנים היו שנים עשר בירדן וכנגדן בגלגל וכנגדן בהר 

 - באר היטב)ח(  עיבל כדאיתא במסכת סוטה )ל"ה(:
כאן כלל את כל  - לא יקים אשר)כו( ...  בשבעים לשון:

 התורה כולה וקבלוה עליהם באלה ובשבועה:

ל: )ו ם ַבְרזֶׁ יָך ִמְזַבח ֲאָבִנים לֹא ָתִניף ֲעֵליהֶׁ ת ִמְזַבח ְיקָֹוק אֹוָתם ַבִשיד: )ה( וָבִניָת ָשם ִמְזֵבַח ַליקָֹוק ֱאֹלהֶׁ ה אֶׁ ( ֲאָבִנים ְשֵלמֹות ִתְבנֶׁ
יָך: )ז( ְוָזַבְחָת ְשָלִמים ְוָאַכְלָת ָשם ְוָשַמְחָת ִלְפֵני ְיק יָך ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹוֹלת ַליקָֹוק ֱאֹלהֶׁ יָך: )ח( ְוָכַתְבָת ַעל ָהֲאָבִנים ֱאֹלהֶׁ ָֹוק ֱאֹלהֶׁ

ת ָכל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹא ת ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַלֲעשֹות א ... ת ַבֵאר ֵהיֵטב: סאֶׁ ר לֹא ָיִקים אֶׁ ֹוָתם ְוָאַמר ָכל ָהָעם )כו( ָארור ֲאשֶׁ
 ָאֵמן:

 
 יהושע פרק ד פסוק ח

ְשֵרה ֲאָבִנים ִמתֹוְך ַהַּיְרֵדן ַכאֲ  ַע ַוִּיְשאו ְשֵתי עֶׁ ר ִצָוה ְיהֹושֻׁ ַע ְלִמְסַַּר ִש ַוַּיֲעשו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל ַכֲאשֶׁ ל ְיהֹושֻׁ ר ְיקָֹוק אֶׁ ר ִדבֶׁ ְבֵטי ְבֵני שֶׁ
ל ַהָמלֹון ַוַּיִנחום ָשם:  ִיְשָרֵאל ַוַּיֲעִברום ִעָמם אֶׁ

 
 יהושע פרק ח

ד ְיקָֹוק אֶׁ  בֶׁ ה עֶׁ ר ִצָוה ֹמשֶׁ ַע ִמְזֵבַח ַליקָֹוק ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְבַהר ֵעיָבל: )לא( ַכֲאשֶׁ ה ְיהֹושֻׁ ר תֹוַרת ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַכָכתוב בְ )ל( ָאז ִיְבנֶׁ ֵספֶׁ
ל ַוַּיֲעלו ָעָליו ֹעלֹות ַליקָֹוק ַוִּיְזְבחו ְשָלִמ  ן ַבְרזֶׁ ר לֹא ֵהִניף ֲעֵליהֶׁ ה ִמְזַבח ֲאָבִנים ְשֵלמֹות ֲאשֶׁ ים: )לב( ַוִּיְכָתב ָשם ַעל ָהֲאָבִנים ֵאת ֹמשֶׁ

ר ָכַתב ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל: ה ֲאשֶׁ  ִמְשֵנה תֹוַרת ֹמשֶׁ
 

 רש"י 
הן הנה  - ויכתב שם על האבנים)לב(  פרשה זו כתובה מוקדם ומאוחר שמיום שעברו את הירדן עשה כן: - אז יבנה וגו')ל( 

 האבנים האמורים למעלה לאחר מעשה זה קפלו הסיד מעליהם והביאו' הגלגל:
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