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 התודה דברי את לכתוב : מצוה עוד הכתוב מוסיף המצוות נאוםאחרי
 המצוה וכוונת העם, אל והזקנים משה ידי על נאמרה זאת מציה אבנים.על
 כן על א(. )פסוק עכשו להם שנאמרו המצוות שמירת את לעם לשנןהיא,
 אותם לסוד גדולות, אבנים הירדן את שיעברו ביום להקים ישראלנצטוו
 בראשונה : יעשו וכך ב-ג(. )הפסוקים התורה כל את עליהם ולכתובבסיד
 שם אותם ולסוד עיבל בהר הגדולות האבנים את להקים ישראל.נצטוו
 שלא שלימות מאבנים מזבח שם לבנות עליהם כן אחרי ד(. )פסוקבסיד
 בשמחה הזבח בשר ולאכול ושלמים עולות עליו להקריב בברזל,נפסלו

 היטב באר התורה דברי את לכתוב ישראל נצטוו כן אחרי ו-ז(.)הפסוקים
 הזאת, המצוה קיום על סופר ל-לב ח, יהושע בספר ח(. )פסוק האבניםעל

 המצית את שקיימו )לג--לה(, הסמוכים הפסוקים בשלשת שם נאמרוכן
 והלאה. ט בפסוק כאן בהןשנצטוו

 הקושי מתגבר ביהושע הפסוקים ומתוך הסבר, טעונה הזאתהפרשה
 א לב, סוטה במסכת לברכה. זכרונם רבותינו דברי את תחילה נביאשבהם.
 וכתבו בסיד ומדום המזבח את ובנו האבנים את הביאו כך "ואחר :אמרו
 )"בגלגל" במקומן" ולנו ובאו האבנים את ונטלו התורה... דברי כל אתעליהם

 כתבו שעליהן האבנים הן המזבח שאבני מוכח, המשנה לשון מתוך רשיי(.-

 : שם הכתוב שאמר מה כי ל-לב, ח, ביהושע גם משמע כן התורה.את

. . - - - - - - - - - --. 



תצה כזדברים

 שם שנזכרו המזבח אבני על מוסב שהוא נראה האבנים", על שם"ויכתב
 ה ז, סוטה בירושלמי אבל כלל. שם נזכרו לא אחרות אבנים שהריתחילה,
 דברי נכתבו, המלון אבני על "תני : שם איתא וכך בדבר. תנאיםנחלקו
 שלדברי אומרת, זאת נכתבף. המזבח אבני על אומר יוסי רבי יהודה,רבי
 לדברי אבל ו המזבח אבני הן לה ח, ביהושע שנאמרו "האבנים" יוסי,רבי
 הירדן מתש שנמלו האבנים עשרה שתים על התורה נכתבה יהודהרבי

 האבנים, של הרב גודלן )על ח ד, ביהושע שנאמר כמו במלון, אותןוהניחו
 הנ"ל, דמתניתת תנא סובר הירושלמי, מפרשי לדעת א(. לד, סוטהראה

 כאן עד שהבאנו הדעות כל במלון. שהניחו האבנים אותן הן הטזבחשאבני
 והלאה לה ח, ביהושע הנזכר שהמעשה סוברות, עקיבא( רבי מתלמידי)שהן

 ישראל שעברו אחרי קצר זמן נעשה והלאה(, ט בפסוק להלן עליו)שנצטוו
 נחלקו 58( עמוד תנאים מדרש )השוה לדברים במכילתא אבל הירדן.את

 הברכה את "ונחתה : המכילתא לשון וזו עקיבא. ורבי ישמעאל רביבדבר
 י ישמעאל רבי דברי וכו', מדבר הכתוב וישיבה ירושה אחר וגו' גריזיםעל
 ז, סוטה בירושלמי וכו". מדבר הכתוב לארץ בכניסתן אומר עקיבארבי

 גריזים בהר וקללות ברכות נאמרו ישמעאל רבי שלדברי להדיא, אמרוג
 את אבל שחילקו, שנים ושבע שכיבשו שנים שבע אחרי רק עיבלובהר

 במקרא. להדיא שנאמר כמו הירדן, את שעברו לאחר מיד הקימוהאבנים
 משמעם, לפי הפסוקים את נפרש אנו ביחד. המעשים שני נזכרו חביהושע

 כפי רבותינו, בדברי הנמצאת אחרת כדעה ולפעמים זאת כדעהלפעמים
 המפרשים. רוב שעשו כדרך מקרא, של לפשוטו ביותרהמתאים

 את ח"יישראל משה מצך א-,: הפסוקים כגפרק
 אתכם מצוה אנכי אשר המצוה כל את שמור לאמרהעם
 אשר הארץ אל הירסן את תעברו אשר ביום והיההיום.
 אותם החדת גדולות אבנים לך והקמות לך נותן אלקיךה'

 כעברך הזאת התורה דברי כל את עליהן וכתבתכשיר.
 ארץ לך נותן אלקיך ה' אשר הארץ אל תבוא אופרלמען

 לך4 אבותיך אלקי ה' רבר כאשר ורכש חלבזבת

 הסמוכים, ד-ת  הפסוקים ואילו המצוה, כלל את כוללים  הפסוקיםמלשת
 שמצינו כמו ופרט*, "כלל זה הרי המצוה. את לקיים איך האאן אתמפרטים



 כזדבריםתצו

 א, "ישורון" השוה בראשית, בתחילת מיד )למשל בתורה רבותפעמים

 הפרווה, אחדות את שולל הדברים שכפל הטוענים המבקרים 49(.עמוד
 לרוב, בהם מצוי זה שדבר הקודש, מקראי של דרכם מכירים אינםחלילה,

 אפשה ל. א ר ש י י נ ק ז ו - הכתוב. פורטו כן ואחרי כלל נאמרשמתחילה
 המצוות באמירת רבינו תשה אל העם, נציגי שהם הזקנים, נצטרפושכאן
 ; לא כד, יהושע יהושע, אחרי ימים )שהאריכו שהזקנים מפניהבאות,

 יל לשמור התפקיד ימים לאורך עליהם שהוטל אלה היו ז( ב,שופטים
 ם. ע ה ת א - זאת. מצוה ניתנה כך לשם והרי בישראל, התורהקיום
 לשמור התפקיד מישראל אחד כל על הוטל שכאן הירש, רש"ר פירשיפה
 לישראל שנאמר מה כל ו'. ג ו ה ו צ מ ה ל כ ת א - ולקיימה. התורהעל

 פעמים(, כמה כבר שביארנו )כמו כולה התורה כל דהיינו מואב,בערבות
 שם. אף פירושו וכן א, ה, למעלה גם הביטוי הואוכן

 שפירושו אפשר אבל ממש, היום באותו שפירושו יתכן ז'. ג ו ם ו יב
 בדרך הירדן את שיעברו הכתוב רמז ן. ד ר י ה ... ר ש א - תקופה.באותה

 למעשה, סמוך אלא לעם הדבר יוודע שלא כדי להדיא, כן אמר לא אבלנס,

 את שעברו היום שבאותו הוא, מקרא של פשוטו - לכך. ראויים יהיואם
 מן יש כן על התורה. נכתבה שעליהן האבנים את הקימו לו סמוך אוהירדן

 הן שאלה האומרים, הירש( רשור מקלנבורג, צבי יעקב )רביהמפרשים
 הירדן מתוך אותן שנטלו ג ד, ביהושע נאמר שעליהן האבנים עשרהשתים
 שהאבנים נאמר, ז ד, שם אולם לעיל(. יהודה רבי )כדברי במלון אותןוהניחו
 לשם ולא הברית, ארת לפני נבקעו הירדן שמי לזכרון אלא שימשו לאההן

 שעברו שאחרי לומד, אנו צריכים כן על אברבנאל. השוה התורה,כתיבת
 שסעודו התורה, כתיבת לשם רבות גדולות אבנים עוד הקימו הירדןאת
 הירדן, את שעברו אחרי מיד זאת לעשות נצטוו הם עיבל. להר והובאובסיד

 חוקיו ישמרו "בעבור אלא הארץ להם ניתנה שלא בזה, להתבונןכדי
 היום גם שנקרא החומר הוא שיד ד. י ש ב ... ת ד ש ו - ינצורו*.ותודותיו

 היה לא שהכתב אומרת, זאת )אברבנאל(. גבס שהוא אומרים יש אבלסיר,
 לצפות המצרים גם נהגו כך )להבדיל, לבן רקע על כתוב אלא באבנים,חקוק
 או תמונות עליהם ולצייר גבס, או בסיד גדולות אבנים או בניניםקירות
 89(. עגיפ. או. מ. וביכער 464, ב, בייטרגה הנגסטנברג, מוכית כן יתדות.כתב

 יון מה את להדיא הכתוב פירש לא ה.. ר ו ת ה י ר ב ד ... ת ב ת כו



תצז כזדברים

 בפרשת למעלה דעותיהם את שהבאנו כמו בדבר, המפרשים ונחלקולכתוב,
 הכוללים המורכי שחוקי כך, על מעיר לדברים בפירושו )קניג יח יז,המלך
 35 גדולה, אחת בזלת באבן כולם נחקקו סיום ודברי הקדמה סעיפים232

 ה. של בתרגומו תופסים מהם הנשארים ואף כן, אחרי נמחקו מהםסעיפים
 האבנים כספר את הכתוב פירש לא כאן והרי עמודי-אוקטאב. 34ווינקלר
 על אף התורה" "דברי נפרש אם תמיהה כל אין כן ועל הללו,הגדולות
 "בעברכם" וכן עברך, אחרי כלומר ך. ר ב ע ב - ביותר(. הגדולההכמות
 שאי פי על אף שעברה אחרי מיד לכתוב ישראל נצטוו הסמוך.שבפסוק
 שמגדת מפני מה, זמן אחרי אלא עיבל בהר האבנים את להקים היהאפשר
 בתלמוד רבותינו שאמרו כמו מיל, ששים מהלך היה עיבל הר עדהירדן

 את לכתוב שהספיקו עד מסויימת' בתקופה צורך היה גם הנ"ל.במקומות
 ביאתך תהיה אשר למען כלומר א. ו ב ת ר ש א ן ע מ ל - האבנים. עלהכל
 במקחם והקמתן אבנים על התורה כתיבת ידי על כי שם. ותשאר קיימת,ביאה
 ועד, לעולם ישבור ולא חוק היא שהתורה בפרהסיא העם העיד לכל,הנראה

 מבטית עליהם שקבלו הזאת הקבלה וקיום פרט, כל ועבור המלכותעבור
 הקדושה. בארן הנצחית אחיזתם אתלהד

 את תקיפו שרת את בעברכם לוקיה : ח - ד ם י ק 1 ס פה
 עיבל כהר היום אתכם מצוה אנכי אשר האלההאבנים
 פזבח אלקיך לה' מזבח שם ובנית משיד. אותםחדרת
 את תבנה דולפות אבנים ברזל. עליהם תניף לאאבנים
 תבחת אלקיך. לה' עולות עליו והעלית אלקיך ה'מזבח
 על וכתבת אלקיך: ה' לפני הצמחת ועם ואכלתשלמים

 חיטב. באר הזאת התורח דברי כל אתחאבנים

 מך מאד רחוק היה עיבל הר שהרי עברכם, אחרי כלומר ם. כ ר ב עב
 לומר, אלא הכתוב בא לא ישראל. בו עברו אשר המקום מן ובפרסהירדן,

 לארץ כניסתם אחרי האפשרי בהקדם עיבל בהר האבנים את להקיםשמצוה
 וכתבו חתם אלקים דברי זייפו השומרונים ל. ב י ע ר ה ב -הקודש.
 יתכו עיבל. בהר האבנים את להקים נצסיוינו "עיבל". במקום.גריזים"
 בהר שנאמרו  הקללות עשרה משתים האחרונה הקללה : הוא הדברשטעם
 שלפוק אמרו רבותינו התורה". דברי את יקים לא אשר "ארור : היא*יבל



 כזדבריםתצח

 הקמת ידי על האחרות. כל את כוללת זאת קללה כלומר כלל, הואזה
 כדי התורה, דברי את תמיד להקים עליהם ישראל קבלו עיבל בהרהאבנים
 להקים צוותה התורה הזאת. הכללית הקללה ושלום חס עליהם תחולופלא
 שחיטתן קדשים קדשי ובמקדש במשכן גם שהרי הצפוני, בהר המזבחאת

 יא. א, לויקרא פירושי את השוהבצפון.
 דברים, בספר כי טענו, המקרא מבקרי ו/ ג 1 ח ב ז מ ם ש ת י נ ב1
 שתכלל הדעת על מתקבל אין בבמות, להקריב שאסור רבות פעמים נאמר2ו
 שמצינו כמו ה', יבחר אשר המקום את להזכיר מבלי מזבח להקים טצוה12

 כ, שמות )כמו אחר למקור זה מקרא לשיטתם מייחסים הם רבים.בפסוקים

 דברים, בספר הדבר שמפורש ח--יד, יב, לתעלה הוכחנו כבר אולםכד--יו(.
 בזמן הארץ וחילוק כיבוש אחרי אלא ייבחר לא ה' יבחר אשרומהמקום
 ולא ח(. )יב, בעיניו" הישר "כל לעשות אחד לכל מותר אז ועדהמנוחה,
  הכויסה עם שמיד כלליתכן

 לארי
 תקופה אותה  שבשביל אלא  הבמות. נאסרו

 לדורות. ולא שעה לפי אלא שאינו מסויים, מזבח מקום  לקבוס  צריכיםהיו
 שנאמרו הקללות לאמירת עיבל הר של קביעתו לידי שהביא הטעםאותו
 ח זב מ - שם. המזבח לקביעת גרם הטעם אותו כס(, )יא, דבריםבספר

 בפסוק שנאמרו האלה", ל"אבנים מתכוון הכתוב שאין משמע ו'. ג 1 ם י נ בא
 הדעת וכן המזבח. אבני גבי על התורה נכתבה שלא אומרת,  זאתהקודם.
 שסויידו. אחרי ואפילו לכתיבה, מתאימות אינן נפסלו שלא אבנים שכןנותנת,
 ברזל. כלי כלומר ל. ז ר ב - )כה(. כב כ, שמות השוה ר. ג 1 ף י נ ת א ל-

 יחס- נפסלו. שלא דהיינו נפגמו, שלא אבנים ת. ו מ ל ש ם י נ בא
 ישראל, העידו כך ידי על עולות. - 117(. )גק לחומר בנוגעפעול

 סוף א, חלק לויקרא בספרי )עיין לה' קודש הם ומעשיהם חייהם כלשמעכשו
 ומשמעותם"(. הקרבנות של "ערכםהפרק
 למקום ריעים נקראו שמעכשו ישראל, העידו כך ידי על ם. י מ לש
 כריתת בשעת בשר ואכילת קרבנות הקרבת וגו/ ואכלת - שם(.)עיין

 יא(. , ה כד, )שמות סיני שבהר הברית בכריתת שמצינו כסוהברית,
 ושנה ד, בפסוק שנזכרו האבנים אל מתייחס ם. י נ ב א ה ל ע ת ב ת כ1
 כלומר היטב", "באר יהיה שהכתב עליו והוסיף חשיבותו, מפני הכתובעליו
 א, לב, בסוסה רבותינו לפירוש בנוגע לקוראו. אדם כל שיוכל כדיברור,

 בפירושנו. יח---כ יז, למעלה ראה לשון, בשבעים נכתבהשהתורה



תצה בזדברים

 הברית נאום : או דברים, טפר של השלישי הנאוםג.
 כ. ל, - ס כז,פרק

 ובכללה סיני, בהר ישראל עם ברית הוא ברוך הקדוש שכרתכדרך
 הוא ברוך הקדוש שכרת בשעה כך למפיריה, וקללות הברית למקיימיברכות
 וקללות ברכות בה נכללו הקודש, לארץ לכניסתם סמוך ישראל עםברית
 מתחיל ההקללות הברכות את הכולל הנאום ישראל. של וזירוז אזהרהלשם
 העיקרי הנאום חדש. נאום מתחיל שכאן מפני "וירבד", פותח הכתוב ט.בז,

 כז, הפסוקים א--כ. ל, א--סח; כח, ט-י; כז, דלהלן; בפסוקיםנכלל

 כאן. נסגרו מה לשם נבאר ולהלן מוסגרים, מאמרים הם א-כה כס, ;יא-כו

 הברית לנאום פתיחהא(
 י. - ט ז,כ

 כדי ה', מצוות את לשמור ישראל את משה מזרז קצריםבדברים
 שלאחר הדברים, נראים והסרתה. התורה קיום תוצאות על כן אחרילהאריך
 לומר המשיך ט-י, כז, בפסוקים שנכתבו הדברים את רבינו משהשאמר
 המשך הוא א( )כת, שמוע" אם "והיה כי והלאה. א כח, להלן שנכתבמה
 בקול "והיה... כי ועוד, יא(, )כז, "ויצו" של לא אבל ט(, )כז, "וידברושל
 לומר, יש כן על י(. )כז, וגר" בקול ל"ושמעת יפה נמשך א( )כח,וגו'"

 התורה, את משה שכתב בשעה שנוסף מוסגר, מאמר הם יא--כו הפסוקים'כי

 החדשים המבקרים והקללות. הברכות לפני להלן, הטעם את שנבארוכמו
 מחבר ידי על נכתב זה מוסגר מאמר כי טוענים, שטויארנגל( דילמן,)כגון
 העיז מאוחר שמחבר יתכן איך כי להם, נשיב דבריהם לפי אבלמאוחר.
 אילו לו היה טוב יותר והלא רבינו? משה של דבריו באמצעלהפסיק
 היה זה שצווי באופן ח, פסוק אחרי יא-כו שבפסוקים הצווי אתהעמיד
 הפסוקים את לסמוך מאד, מתאים זה והיה א-ח, כז, הצווי אחרינמשך
 עשרה שתים בהם שנאמרו הפסוקים אל עיבל שבהר המזבח בהםשנזכר
 ביהושע שנאמר מה מתוך להלן נוכיח גם עיבל. בהר לאומרן שישהקללות

 את שקראו אחרי מיד יב-כו כז, שנאמרה המצוה את שקיימו והלאה, לגח,
 והלאה. א כח, שנאמרו והקללותהברכות
 הפסוקים כך ט-י, כז, לפסוקים המשך הם והלאה א כח, שהפסוקים~סו



 ז כ ם י ר בדתק

 דברת ידי על סח כח, אחרי ונפסק ט כז, המתחיל הנאום סיום הם א--)ל,
 שלפניו שהפסוקים משמע הדברים". את "וידבר : נאמר א לא, בפסוקהסבר.
 ועוד, א(. כס, - )"ויאמר" לאמירה ולא ט(, כז, - ),,וידבר" לדיבורשייכים

 )יקרא נחמה בדברי הכתוב בהם שסיים כהנים, שבתורת בקללות מצינוהרי
 בדברי מסתיימות תורה שבמשנה הסללות שגם מסתבר כן ועל  לט-מה(,כו,

 הנחמה מדברי יותר הכתוב בהם שהאריך אלא א--כ, ל, הפסוקים והםנחמה,
 הקללות מן מרובות הן תורה שבמשנה הקללות שגם מפני כהנים,שבתורת
 כהנים.שבתורת
 או הנאום, באמצע נאמרו כס שבדברים המוסר דברי אם עיחצריך

 הקללות, סיום אחרי הדברים באמצע בתורה שנכתבו אלא כ(, )ל, סיומואחרי

 ; יג י יא )כט, הברית" "אלות ~עמים כמה נזכרו ההם המוסר שבדברימפני

 שהרי השננה, כסברא לומר מסתבר יותר אבל להכריע. בידי ואין כו(.יט,
 משה הוצרך למה כן ואם ישראל, לכל נאמרה שהתוכחה נאמר ס כז,בפסוק
 את השוה )אולם הקללות את להם שאמר אחרי א( )כט, ישראל לכללקרוא
 אלא היתה לא )"ויקרא"( זאת שקריאה יתכן כן על שם(. הרמב"ןפירוש

 בתורה. וטאוחר מוקדם אין כי מקודם, ונכתבה כן,אחרי

 הלהם והטהרם משה הדבר י - ט ם י ק 1 ט פ ה כבפרק
 נהיית הזה המם -טראל תטמע הסכת לאמר "טראל כלאל
 את ועוטרן אלקיך ה' בקול חטמערנ אלקיך. לה'לעם

 היום. מצוך אנכי אשר חוקיו ואתמצותיו

 היה הכהנים תפקיד ט. יז, למעלה פירושנו את ראה ם. י ו ל ה ם י נ ה כה
 בשעת הזקנים שעמדו כמו דבר, שהוא בשעה רבינו משה של ידו על לעמודרק

 תמגר נאמר כן על לבדה משה אלא דבר לא אבל א. בפסוק הקודמתהמצוה
 משה של ידו על לעמוד צריכים היו הכהנים י. י ד א, בפסוקים יחידלשון
 והקללות הברכות אמירת בשעת ראשי תפקיד הוטל שעליהם מפני כאן,רבינו
4 מהערבית שתיקה, לשון ת. כ ס ה - לג(. ח, ויהושע ד פסוק)השוה ~ 4  . 

 הבאים, בדברים אבל ישראלי, "שמע אלא הכתוב אמר לא אחריםבמקוטות
 כן על היסב, שיקשיבו ביותר להזהיר הכתוב הוצרך הברית, לכריתתשהם
 לשק הוא ש"הסכת" אמרו, א טז, בברכות ישראל". ושמע "הסכת כאןנאמר

 כריתת יום הוא ה. ז ה ום י ה - שמע. בקריאת נתחייבנו וכן הלב,כוונת



תקא בזדברים

 כלותר, ו'. ג 1 1 י ק ו ח ת א - והלאה. מז כו, כמו מואב, בערבותהברית
 שביום פעמים כמה בארנו כבר ם. 1 י ה ך 1 צ מ - כולה. התורה מצוותכל

 שלא אלא שבתורה, המצוות כל את משה שנה מואב בערבות הבריתכריתת
 תורה. משנה בספר כולןנכתבו

 מוסגרת: מצוהב(
 בצנעא התורה עוברי קללת על בפרהסיא להכריזהוראה

 יא-כהכב

 הפסוים את "מחלקי" "ט המבק הבאה. בפרשה לשאף יש קושעתכמה
 המשובשות, סברותיהם על להתעכב כדאי ואינו שונים, מהברים כיזיאך-כו

 ונשתדל שבפרשה, הקושיות את כאן נמנה אנו הספר. לכותב סתירותהמיחסות
 :לתרצן
 אחרים וששה הברכות את אמרו שבטים שששה נאמר, יב בפסוקא(

 רם. בקול הקללות את אמרו שהלוים נאמר יד ובפסוק הקללות,את
 נאמר יד ובפסוק המברכים, בכלל היה לוי ששבט נאמר יב בפסוקב(
 רם. בקול הקללות את אמרוויהלים
 ברבות נזכרו ולא קללות, רק אמרו שהלוים נאמר והלאה יד בפסוקג(
 עליהן שנאמרו העבירות כל שעל מפרשים, אותם כדברי נפרש אםכלל.
 למה קשה כן אם עליהם, עובר שאינו על הברכות את אמרו בתורה,קללות
 )כגון חמורות מעבירות הנמנע יהיה למה ועוד י בפירכם זאת הכתוב אמרלא

 לברכה. ראוי בהמה( עםשוכב
 תואם איננו זאת, מצוה קיום על והלאה לג ח, ביהושע המסופרד(
 כאן. לאמורלכאורה

 "כל שם: הכתוב לשון 111 שביהושע. הפסוקים על נעמוד כלקודם
 הלויים הכהנים נגד לארון ומזה מזה עומדים ושופטיו השוטריו וזקניוישראל
 מול. אל והחציו גריזים הר מול אל חציו כאזרח כגר ה' ברית ארוןתשאי

 ואחרי בראשונה. ישראל העם את לברך ה' עבד משה צוה כאשר עיבלהר
 התורה'. בספר הכתוב כבל והקללה הברבה התורה דברי כל את קראגז

 הבדכות הן לד, בפסוק כאן שנאמרו והקללה", ש"הברכה ספק,אין
 אלה והקללות הברכות נסמכו שם רק שהרי כח, בדברים שנאמרווהקללות
 האלה הדברים "כל הללו והקללות הברכות נקראו א ל, בדברים וגםלאלה,



 כזדבריםהקב

 הברכה התורה דברי כל "את ביהושע: שנאמר כמו והקללה=,הברכה
 וכו', זקניו דהיינו ישראל, שכל לג, בפסוק שנאמר מה אמנם,והקללה'.

 לברכות בזה הכוונה כי ספק אין בראשונה", ישראל העם את "לברךעומדים
 שנצטוו הארורים עשר שנים וכן יב-יג, כז, בדברים עליהן שנצטוווקללות
 "ואחרי : שכתוב מה יתיישב זה לפי רק כי והלאה, יד כז, בדבריםעליהם
 - הארורים. עשר לשנים הסמוך כח, דברים כן אחרי שקראו דהיינו וגו'",כן

 התשובה את ? הלוויים ע"י הללו הארורים לקריאת המטרה היא מהאולם
 בפסוק גם בסתר". "ושם : שם שנאמר הראשון, הארור מן תיכף ללמודנובל

 שהעובר העונות פרטי בכל נתבונן כאשר בסתר". רעהו מכה "ארור : נאמרכד
 דיך בית ואין בסתר, להעשות שדרכם עונות שכולם נמצא נתקלל,עליהם
 אינם אם בזה, זה ערבים ישראל כל אולם עליהם. להעניש יכוליםשלמסה
 עליהן. עונשים אין שבסתר עבירות והרי התורה, על העוברים אתעונשים

 ספר מונח בו אשר המקדש, משרתי הלים שהכהנים תורה, אמרה כןעל
 בעניית הקללות את מאשר העם וכל הללה העבריינים את מקלליםהתורה,
 רבותינו שאמרו כמן הקהל, מתוך הללו העבריינים נבדלים כך ידי עלאמן.

 מן בזה העם כל נפטר פנים כל על נידוים. זה "ארור כי א(, לו,)שבועות
 אלא עליהם נשאר ולא שבצנעא, הללו העבירות עבור והערבותהאחריוה
 שהעבריינים כיון עליהן. ולהעניש שבפרהסיא העבירות את למנועהחוב

 גורמת העבריינים קללת כן אם הערבות, מן נפטר העם כל ושארמתקללים
 בהם שנאמר מקומות בכמה רבגזינו שפירשו כמו העם, כל לשארכרכה

 העם זוכה החוטא בהכרתת כלומר בשלום*, "ועמו עמו מקרב יכרתשהחוטא
 )השהה המשולשת כהנים שבברכת והגדולה האחרתה הברכה שהיאלשלום,
 הרבה(. וערר כ יח, בו ה, - פרידמן הוצאת - ספרי זו יד, צוספרא

 למעלה. שעוררנו השאלות לתשובת נבהאמעתה

 ובפסוק מקללים, שהשבטים נאמר יב שבפסוק היתה, הראשונההשאלה

 היה העם שגם נוכיח להלן פשוטה. היא התשובה מקללים. שהלוים נאמריד
 העם, אמרמ כאילו דינם הלוים מפי שנאמרו הארורים גם אבל קללות.אומר

 כמו מפיו, שבועה כמוציא שבועה אחר אמן שהעונה רבותינו אמרושהרי
 קללת אחרי אמן ענה שהעם כית כן, אם כב. ה, בבמדבר להדיאשמוכח
 והקבלה*. "הכתב השוה מפיהם. קללה כמוציאים הם הריהלוים,

 שבהר השבטים בין לף שבט נזכר יב שבפסוק השניה, לשאלהבנוגע



תקב כזדברים

 שהלוים ברור הדבר הרי הקללות, כל כאומרי הלוים נזכרו יד ובפסוקעיבל,
 שמתברר ובמו ס שבפסוק הלוים" "הכהנים עם זהים הם יד בפסוקהנזכרים
 למעלה, שנזכרו לוי* "בני אותם הם יד( )בפסוק "הלוים" לג. ח,מיהושע

 שנזכר לוי משבט הכהן לאותו הכתוב וכוונת "הלר" ו יח, למעלה שמצינוכמו
 הוא יב בפסוק שנאמר "לוי" אבל שם(. פירושנו את )השוה בסמוךמקודם
 בתוספתא שנינו שם(. פירושנו את )השוה א יח, שנאמר לוי" שבט "כלכמו

 לומר יכול אתה אי : אומר יעקב בן אליעזר "רבי : ז הלכה ח, פרקדסוטה

 לומר יכול אתה ואי יב(, )פסוק למעלה לוי )שבט( נאמר שכבר למטהלוי

 כהונה זקני מעתה, אמור יב(, ח, )יהושע למטה לוי נאמר שכבר למעלה,לוי
 למטה עומדים לשירות הראוים אומר: רבי למעלה. והשאר למטהולויה
 בירושלמי אולם א. לז סוטה השוה למילה*. עומדים לשירות ראויםושאינן
 אומר שמעון "רבי : לשונה וזו לפירושנו, המתאימה שלישית, דעה ד ז,פרק

 כולר לף אף למעלה כולו שמעון מה ללמד[ ]בא יב( )בפסוק ולוישמעון
 לג(. ח, )יהושע הלוים הכהנים נגד הזה( )התנא תנח הדין מקיים מהלמעלה.

 נקראו מקומות וארבע בעשרים לף בן יהושע רבי דאמר האי( )כיכיי
 צדוקי בני הלתם והכהנים טו( מד, )יחזקאל מהם אחד וזה לויםהכהנים
 למטה. עמדו הכהנים שרק אומרתזאת

 דעות נמצאו ברכות, גם או קללות רק אסרו הלוים אם לשאלהבנוגע
 בתקורה היתה הסודית שעריכתו פי צל )שאף יונתן בתרגום לרבותינגשונות

 שרע איתא, ישמעאל( דרבי מכילתא ובפרס עתיקים, מקורותיו אבלמאוחרת,
 לסניך ברכה. בתור הפוכה בלשון תחלה נאמרו והאחרונה הראשונההקללה
 יקים אשר "ברוך : אומרים שהיו בפשיטות להבין אפשר האחרונההקללה
 המקבילת לברכה יונתן של תרגומו על לתמוה יש אבל וגו'". התורה דבריאת

 וכל וצורה צלם יעבד דלא גברא יהוי "בריך לשונו: וזו הראשונה,לקללה
 תחילות בספרי בטומרא". ישוי ולא אומן ידי עובד ה' קדם דמרחק מהדמו

 כל שיהו "שיכול : 55( עמוד אברהם' "זרע מהדורת )ראה אמרו ראהפרשת
 אחת ברכה וקללה, ברכה כו( )יא, לומר תלמוד לקללות קודמותהברכות
 לקללה. ברכה ולהקיש לקללות, קודמת הברכה כל ואין לקללהקודמת
 ברכות אף יד( )כז, רם בקול קללות מה בלוים, ברכות אף בלוים קללותמה
 רם. בקול הלוים ידי על נאמרו ש"ברכות* אמרו ובספרי היות רם*.בקול
 הספרי ברכה. בלשון הפוך בנסוח תחילה נאמרו הקללות ל כ שלדעתומשמע



 בזדבריםהקר

 כל את כן האחרי אחת בבת הברכות כל את תחלה אמרו שלא ראיהמביא
 הברכה את לומר הקדימו וקללה קללה כל שלפני אלא אחת, בבתהקללות
 שנאמרה קללה כל שלפני לומר, נוכל למעלה, שבארנו מה פי על לה.המקבילה

 עבור ערב אינו העבירה את עובר שאינו שמי לומר הקדימו העברייןעל
 אולם לישראל. המיועדות לברכות שיזכה אלא בעונו, יספה ולאהעבריין,
 אמרו שכן הספרי, על חולק א( לז, )סוטה הבבלי שהתלמוד הדברים,נראים
 בלוים קללה מה לקללה ברכה ולהקיש וכו' לקללה קודמת אחת "ברכה :שם
 שלדברי מקלנבורג, צבי יעקב רבי כדברי לפרש אפשר בלוים". ברכהאף

 )אשר בכלל אהת דהיינו הברכות, מש אחת רק לקללות קדמה לאהתלמוד
 הדברים מתאימים זה לפי פסל(. יעשה לא )אשר בפרט ואחת וגו'(יקים

 לפירוש בניגוד הוא מקלנבורג צבי יעקב רבי של פירושו אבל יונתן.לתרגום
 ד(. ז, סוטה ירושלמי השוה )אמנםרשיי

 בעקבות לגמרי מפרש רש"י בדעותיהם. נחלקו הראשונים  התורהמפרשי

 הן יב בפסוק הנזכרת שהברכה אומר הראב"ע הבבלי. התלמות אוהספרי
 י פרק שבאותו הקללות הן יג בפסוק הנזכרת והקללה כח שבפרקהברכות
 עוברי כלפי מכוונות סו-בו( )פסוקים "ארור" קללות עשרה שתים זאתיעומת
 השבטים ידי על נאמרו הברכות כלל. ברכה בלשון נאמרו ולא בצנעאעבירה
 עיבל שבהר השבטים ידי על הקללות יב, בפסוק המנויים גריזיםשבהר
 בעקבותיו הארורים. עשר שנים את אלא אמרו לא והכהנים יג, בפסוק"מנויים
 הרלב*ג לתורה(. בפירושו לא )אבל לג ח, ליהושע בפירושו השלבתםהילך
 שנים את וגם כה שבפרק והקללות הברכות את גם אמרו שהלויםמפרש,
 ברוך. בלשון הפכם את  וגם טו--כו( )בז, הארוריםעשר

 : מקרא של לפשוטו ביותר קרוב דלהלן הפירוש נראה דעתנולעניות
 )הפסוקים הארורים עשר שנים שמספר אמרו שכבר המפרשים כל עםהדין

 ששש ונאמר, בעקבותיהם נלך כן ועל השבטים, עשר לשגיט מקבילסו--כו(
 המברכים, השבטים לששת מקבילות ג-ו, כח, בפרק שנאמרו "בדוך"פעמים
 המקללים. השבטים לששת מקבילות טז--יט, כח, שבפרק "ארור= פעמיםושש
 שיאמרו פירושו, וגף העם את לברך יעמדו "אלה : יב( )כז, הכתוב שאמרמה
 תשמעו שמוע "אם דהיינו: ה', בקול נשמע אם בתורה שנאמרו הברכותאת
 אתה ברוך וגו/..  בעיר אתה ברוך וגו' האלה הברכות כל עליך ובאווגד

 הקללות פסוקי ששת את האחרים השבטים ששת אמרו כן אחריבצאתך".



חקה כזדברים

 היא זאת בצאתך*. אתה ארור וגר... תשמעו לא "אס : דהיינוהמקבילים,
 שנים כל בשם הכהנים אמרו זה כל אחרי רק יג. כז, בפסוק שנאמרההמצוה
 ובזה אמן, ענה העם וכל טז--ין( )כז, הארורים עשר שנים את השבטים*שר
 הכתוב, בכוונת בחרנו כבר הללו. הארורים את אמר העם כל כאילונחשב

 ישראל. כנסת לכל ברכה הביאה שבצנעא העברייניםשקללת

 כאן. הפסוקים עם בהתאם לגמרי שביהושע הפסוקים יתפרשומעתה
 : לג( ח, )יהושע הכתוב שאמו מה להלן. נבאר העם עמידת דרךאת

 שנאמר מה והלאה(. יב כז, )דברים יעמדף "אלה מצות קיום הוא"עומדים",
 העם" את "לברך מצות קיום הוא בראשונה*, העם את "לברך :ביהושע
 כיון אבל קללות, גם אמרו כן שאחרי משמע "בראשונה" יב(. כז,)דברים

 העם. לכל ברכה והביאו העבריינים כלפי אלא מכוונות היו לאשהקללות

 מצות שכל ליהושע(, דילמן )כפירוש עוד לומר אפשר "לברך". בכלל הןהרי
 יש עוד "הברכה*. מצות בשם ביהושע נקראת דברים שבספר ההיאהפרשה
 "ישראל" כי ישראל"(, העם "את הקשה הביטוי את גם בזה )ולפרשלומר
 את לראשונה יברך ללום( )בניגוד שישראל כלומר "לברך", של נושאהוא
 הלרם, כן שאין מה 1 קללות יאמרו כן אחרי ורק המלבי"ם( פירש )כןהעם

 קרא הזאת, המצהר את שקיימו אחרי רק - הקללות. היו אמירתםשתחילת

 הכתוב ככל והקללה "הברכה דהיינו: תורה, משנה ספר כל אתיהושע
 שאמרוה כמו קצרה בלשון והקללה הברכה את לא אומרת, זאת התורה".בספר

 הסוף. עד א כח, דבריט בתורה, שכתוב כמו ממש אלאהשבטים.

 התורה הבטיחה והלאה כז יא, בפרק זה. פירושנו לביסוס נוסיףעכשו
 יחד ח"ה נשמע לא אם בקללה עלינו ואיימה ה' בקול נשמע אם הברכהאת
 יכנסו שכאשר ישראל נצטוו זהעם

 לארי
 בהר הברכה את יאמרו הקדש

 התורה הבטיחה והלאה א כח, בפרק גם והרי עיבל. בהר הקללה ואתגריזים
 נראים כן אם ח4ה נשמע לא אם בקללה ואיימה ה' בקול נשמע אם הברכהאת

 שלנה הסברא עיבל. בהר והקללה גריזים בהר נאמרה שהברכההדברים
 ה"ארור4, ששת את רק והמקללים ה"ברוך= ששת את רק אמרושהמברכים

 כל את קרא שיהושע ח, פרק סוף ביהושע שנאמר ממה אותה לסייעיש
 שלהם. את השבטים שאמרו אחרי רק בתורה שכתוב כמו והקללההברכה
 ישראל את הנביא מוכיח שם ב, יא, בירמיהו שנאמר למה לב לשים ישעוד



 בזדבריםתקו

 שמצא התורה לספר כוונתו כי נראה הזאת". הברית "דברי אללשמוע
 ע"ר הברית". "ספר : ב כג, ב במלכים הנקרא המקדש, בבית הכהןחלקיהו
 הבריתא דברי את ישמע לא אשר האיש "ארור : ג( יא, )ירמיהו ה'אומר

 האחרון ל,,ארור" דומה זה הרי ה(. )פסוק ה'" "אמן : כך על עונהוירמיהו
 נאמר ובירמיהו יקים" לא "אשר נאמר שבתורה אלא טז(, )כז, הלרםשאמרו
 מצוות על העובר אל מתכוונת התורה כי הוא, הדבר טעם ישמע". לא"אשר
 נתקלל כבר תעשה לא מצוות על העובר שהרי להלן(, שנוכיח )כמועשה
 שהקללה בירמיהו, כן שאין מה י הקודמים הארורים עשר אחד מץעל

 אמר כן על תעשה, לא בין עשה בין כולה, התורה מצוות על לעוברמתייחסת
 בפרק בקללות התורה שאמרה כמו ישמעא, לא "אשר שבירמיהו:הכתוב

 כאן נכללו כה שבפרק הקללות שכל זה, לפי נמצא תשמע". לא "אם :כח
 שהמקללים אפשר היה כן אם וגו'". ישמע לא אשר "ארור : קצרהבלשון
 שבהר המברכים וכן וגר*, ישמע לא אשר "ארור אלא יאמרו לא עיבלשבהר
 כל שעל כיון אבל וגר", תשמע אם ב.ברוך להסתפק יכולים היוגריזים
 ושזך .ברוך* פעמים שש נאמר כח ובפרק שבסים, ששה עמדוהר

 והקללות הברכות בשעת אמרו שהשבטים הדברים נראים "ארור*,פעמים
 "ברוך". פעמים ושש "ארוכס פעמיםשש

 בשם apn את יצו,ששה יא--יג: הפסוקים בג5רק
 גרשים הר על העם את לברך יעמדו אלה לאמר.ההוא

 ויוצף ויששכר ויהורה ולוי שמעת הירדן אתבעברכם
 ואשר גד ראובן עיבל בהר הקללה על יעמרו ואלהובנימיה

 ונפתלי. דןוזבולך

 ת א ך ר ב ל - ט. בפסוק הנזכר היום אותו כלומר א. ו ה ה מ ו יב
 כאן מפרש הפסוק ואין והמקללים, המברכים הם הכהנים אהרליך לפי ם. 1ה
 מזרחי. אליהו ר' קדמו וכבר יד. לפסוק שמגיע עד "לברך" של הנושאאת

 הברכות 1ל השבטים מפי אמן ועניית לברך כדי פירכסו .ברשלרשב"ם
 כל "וענו : בסמוך שנאמר שמה לומר, נצטרך דבריו לפי אבל  הברכה.היא

 איך גם המקרא. במשסעות זה ואין העם, למחצית אלא מתייחס אינוהעם",



תקד בזדברים

 כאילר השבטים, מן ששה כלפי רק הקללות את הכהנים יאמרו למהלהבין
 לפרש. מסתבר יותר כן על אלה. שבשבטים לעבריינים אלא כוונתםאין

 כבר, שבארנו כמו דהיינה ההקללות, הברכות את אמרו בעצמםשהשבטים

 זאת מצוה משה אמר שלא וכיון "ארור", פעמים ושש .ברוך" פעמיםשש
 כן על לח, שבפרק והקללות הברכות את להם אמר שכבר אחרי אלאלעם
 רשיי ם. י ז י ר ג ר ה ל ע - האמירה. נוסה את להם לפרש צריך היהלא

 גריזים הר לראש עלו שבטים שששה א( לב, סוטה משנתנו את )השוהמפרש
 שביניהם( לשירות הראוימ )או והלמם הכהנים וזקני עיבל, הר לראשוששה
 כן ואחרי לברך, כדי גריזים הר כלפי פנו הם למטה. ההרים שני ביןעמדו
 פעם. בכל "אמן" אמרו השבטים עשר שנים וכל לקלל, כדי עיבל הר כלפיפנו
 הכהנים שגם א, לו, בסוסה רבי דברי הם מקרא של לפשוטו קרוב יותראבל
 בסמוך. פירושו "על", הכתוב שאמר ומה ההרים, שני בין עמדו הלויםוגם
 עומדים ישהאל... "וכל : שם שנאמר  לג, ח, ביהושי  הבדוב מן גם משמעכן
  ומוהמחה

 לארי
 אל והחצין גריזים הר מול אל חציו הלרם.,.  הכהנים  נגר

 שפירושר ג(, לד, )שמות ההר" מול "אל : מצינו זה כעין וגו'". עיבל הרמול
 ב( פסוק למעלה כסו תעברו*, אשר "ביום )לא ם. כ ר ב ע ב - ההר.בקרבת
 כיבחר לשם הירדן את עברם ידי שעל לומר, הכתוב בא עברכם. אחריפירושו
 למעלה )כמו חהקללות הברכות עם מהדש הברית בכריתת נתחייבוהארץ
 כך הרח ההרים בשני השבטים חלוקת 1ל1י. שמעון - והלאה(. ליא,
 קדימה דין להם יש ולאה( )רחל הגבירות בני : הראב"ע( פירושנלפי

 שבני כיון אולם הקללות, את לומר צריכים השפחות ובני הברכותלאמירת
 השלמות לשם שנים עוד להוסיף הכתוב הוצרך ארבעה אלא אינסהשפתות
 הגדול דהינו מהם, שנים נבחרו מרובים היו לאה שבני וכיף הששה,מספר

 ראובד כי הוא, ראובן את עמהם לצרף טעם עוד )זבוליו(. חהקטן)כשובז(
 יש עהר הירדן. בעבר חלקם את קבלו ששניהם גד, של תבירו להיותראוי
 נזכרו זבולך ואחרי לאה, שפחת בני שני נזכרו ראובן אחרי כי לב,לשים
 בפסוק הנזכרים הגבירות בני כל כי לב, לשים יש עור רחל. שפחת בגישני
 בן אחרי נזכרו יג שבפסוק ;:שפחות בני ואילו החיבור ברעו מחובריםיב

 את "לברך נאמר הברכה לגבי : דקדוק עוד החיבור, ול"ו בלי הגבירותאחת
 "על אלא העם"  את  "לקלל  אמו  ולא הכתוב חס  הקללה לענין ראילוהעם"

 ומצד יב( )בפסוק השבטים בין אחד מצד לוי את מונה הכתוב -הקללה".



 ז כ ם י ר בד"קח

 בספר  הלרם של תפקתט את נבת בנה הכהנע. של כעף א ה "הלתם"אחר
 *4 במברא מתר שיתבאר כס תתז,ששנה

 ישראל א"צ כל אל ואמרו  הלהם דעה יד--כה: קים ו פ פה
 ה' תועבת ומסכה פטל יעשה אשר האיש ארור רם.ק%

  ארור אמן. ואמרו העם כל וענו בסתר חטם חרש ידימעשה
 רעהו גבול מסיג ארור אמן. העם כל ואמר ואמו  אביומקלת
 העם כל ואמר בררך עור משגה ארור אמן. העם כלואמר
 אמן. העם כל ואמר ואלמנה יתום גר משפט מטה ארוראמן.
 העם כל ואמר אשו כנף גלה כי אביו אשת עם שוכבארור
 ארור אמן. העם כל ואמר בהמה כל עם שוכב ארוראמן.
 אמן. העם כל ואמר אמו בת או אביו בת אחותו עםשוכב
 מכה ארור אמה העם כל ואמר חותנתו עם שוכבארור
 להכות שוחד לוקח ארור אמן. העם כל ואמר בסתררעהו

 אמן. העם כל ואמר נקי רםנפש
 קשה תעשה. לא על העובר על נאמרו הראשונות קללות עשרהאחת
 כבר אבל הללה העבירות על דווקא לקלל הכתוב בחר מה מפני מעםלמצוא
 עליהן. להעניש שלמטה דין בית בידי שאין שבהן השוה הצד כיהזכרנו
 מפרש אברבנאל יצחק דון בצנעא. הנעשות רבות עבירות עוד ישנן הןאבל
 פירושו אבל השבטים. מן לאחד מקביל הארורים עשר שנים מן אחדשכל
 קרוב חשש שהיה מפני נזכרו אלה שעבירות אלא לומר, בידינו אין מאד.דחוק
 כנען", וארץ מצרים ארץ "מעשי בכלל שהיו מהן יש עליהן. שיעברוביותר

 עללנה השלטת שהכת מהן ויש ג, יה, בויקרא הכתוב עליהם הזהירשכבר
 שלמטה. דין בית מפני לחוש מבלי ביותר, בהןלהכשל
 - ז. כא, למעלה כמו ב( לז, )סוסה הקודש בלשון ו. ר מ א 1 ו... נ עו

  העם. כל שישמע כדי ם. ר ל וק
 כלפי מופנית הראשונה הקללה  וגר. יעשה אשר האישארור

 ביותר, הגסה הזהה העבודה את הכתוב הזכיר לא אבל זרה. עבת-ההעובד
 בעבודה הנכשל את אלא ממש, ואבנים לעצים ולעבוד חיים באלקיםלכחש

 )המל"ד(. דאבדין .על וחבל בקינו. נם?א לא השיושד המבוא כי כבר,  הזברגו*(



תקן ז כ ם י ר בד

 נכשלר שכבר טעות מהאלקים, ועצנה לו לעשות הטועה רהטנו דק, מסעזרה
 כמה תורה משנה בספר רבינו משה הזהיר עליה ואשר אחת פעם ישראלבה

 צורה כלומר ל. ס פ - כה. ; יח ד, למעלה השוה מיוחד, באופןפעמים
 - ד(. כ, )שמות הדברות בעשרת לאיסור הנזכרת היא אותה,שפסלו

 לד, ; ד לב, שכוה ; יב ט, )למעלה הזהב עגל כמו שניתכה, צורה ה. כ סמ

 כבר שנאמר כמו ה/ תועבת היא כזאת צורה כלומר, ה/ תועבת -יז(.
 ידי "מעשה : נאמו כח ד, למעלה ש. ר ח י ד י ה ש ע מ - כה. ז,למעלה

 )ישעיהו ואבן עץ או מתכת, במלאכת העושה אומן היינו "חרש" מ". דא
 מפני חרש, ידי מעשה הכתוב הזכיר וכאן יא(, כח, שמות י והלאה יבמד,

 אחרים, ידי על ומסכה פסל לו עושה עשיר שאיש בהווה, הכתובשדבר
 )ישעיה חכם חרש לו לבקש ודרכו והלאה( ג יז, )שופטים מיכה שעשהכסו
 שאירע כמו ממנה יגזלוהו שלא כדי בסתר, פסלו את מעמיד כזה איש כ(.מ,

 שעבודת רבותינו, פירשו א נב, זרה עבודה במסכת יח(. יח, )שופטיםלמיכה
 זרה עבודה עובדי שדרך שם, רש"י שפירש כמו דהיינו בצנעא, היאהפסל
 ם ע ה ל כ ו נ ע 1 - דין. לבית הדבר יוודע שמא שחוששים בצנעא,לעבור

 האחרות בקללות כן שאין מה הראשונה, בקללה רק נאמר כן 1. ר מ או
 הראשונה, בפעם כן לפרש הכתוב רצה כנראה העם". כל "ואמר :שנאמר
 ן. מ א - ה. כן, למעלה פירושנו את השוה רם. בקול לענות שמצוהלומר
 הקללה. את העם מאשרבזה

 הדברה על שעובר למי קללה זו הרי ו. מ א 1 1 י ב א ה ל ק מ ר 1 רא
 המזלזל כלומר מכבד, של היפך הוא "מקלה" הדברות. עשרת שלהחמישית
 ההורים אין גם 1 בצנעא להעשות דרכה זאת עבירה גם בבזיון. בהםונוהג

 שכבוד א( לב, מציעא )בבא התלמוד חכמי שאמרו כיון הדבר. אתמפרסמים
 השניה הקללה סמיכות מובנת יפה כן אם המקום, לכבוד הוקש ואמואביו
 ואם "אב של העון על ישראל את מוכיח הנביא יחזקאל גם לראשונה.הזאת
 ז(. כב, )יחזקאל בך"הקלו

 תרצתי "לא נסמכו הדברות בעשרת רע'הה גבול מסיגארור
 וביד בפרהסיא להעשות אלה עבירות של דרכן אבל ל"כבד". תנאף"ו"לא
 במקום הכתוב עליהן דלג כן על עליהן, העובר את להעניש שלמטה דיןבית
 עליה העובר ד"יינו השמינית, הדברה על העובר את לקלל והקדיםהזה

 אבותיו, אחוזת ביותר, היקר רכושו את מחבירו גונב שבסתר כזאתבצוחה
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 בה ירש תורה משנה שבספר העשיר", הדברה על גם עובר הואובזה
 יח(. ה, למעלה פירושנו את )השוה .שדהוי"כתוב
 לדברה חוזרת החמישית הקללה ך. ר ד ב ר ע1 ה ג ש מ ר 1 רא

 אותו, ליראה זה ובבלל יתברך, בבורא להאמין הדברות, עשרת שלוראשונה

 ולהלל יב י, למעלה )השוה תורה משנה בספר פעמים כמה הכתוב ששנהכמו
 "יראת העור את המכשיל על הכתוב שאמר בתורה מצינו והרי נח(,כח,

 עליר מעידים מעשיו בדרך, העור את המשגה כן אם יד(, ים, )ויקראמאלקיך'
 שעושה הדברות, שבעשרת הראשונה לדברה חושש ואינו ה' את יראשאינו
 פירושם גם - .ארור". עליו אמרו כן על רואה, אינה כאילו שלמעלהעין

 את שקללו אומרת זאת כאן, שייך יד יט, בויקרא לפסוק רנותינו שלהשני
 לחטוא. לו גורם או הוגנת שאינה עצה לחבירוהמשיא

 מחא אמשה ואלמנט יתום גר משפט מטהארור
 שעושה א ה ה' דרכי בכלל והרי בדרכני, ללכת ה המצ את גם טללתיתברך
 ואלמנה יתום משפט "עושה : הכתוב שאמר כמו ולחלשים, לעשוקיםמשפט
 יט(. )פסוק העם כל מפי מתקלל כך, על העובר יח(. י, )דברים גר"ואוהב

 את מקללם כ-וג הפסוים אביה אשת עם שוכבארור

 הראשכם הקללה תנאףן ל"לא קרובה עבירה זאת והרי בצבעא, הערוגתסגלי
 תורה משנה בספר למעלה גם שנאסר איסור אביו, אשת עם השוכב עלהיא
 פירושי את )השוה סקילה חייב כך על שהעובר נאמר יא כ, ובויקרא א(,)כג,
 בזיון זה הרי כלומר, אביו. כנף גלה כי - שם(. ט ולפסוק,2ם
 גם נוכל אולי טז. שבפסוק הקללה בכלל גם הוא והרי אביו עבורגדול
 פרשה ידי על הקודמת מן נפסקת אינה זאת קללה מה מפני בזהליישב
 זה, לענין לקודמת דומה שהיא מפני והוא הקללות, שאר כל כמוסתומה

 לחבירו. אדם שבין עבירה גם בה יש למקום אדם שבין העבירה'שמלבד
 הכמס מה מפט לתמה יש בהמה. כל עם שוכבארור

 ערמת איסורי שכל נותנת הדית היתה לכאורה כי זה, במקום זה עתהכתש
 יכתב בהמה עם שוכב ואילו לזה, זה סמוכים יהיו כג( כב, כ,)הפסוקים
 אביו, אשת עם לשוכב בהמה עם שוכב הכתוב סמך לכן כי לומר, ישלבסוף.

 טז(. כ, לויקרא פירושי את )השחה בסקילה ששניהםמפני
 סמך בהמה עם שוכב אחרי וגף. אתותו עם שוכבארור

 משני אחותו שכן וכל אחד, מצד אחותו שהיא אחותה עם קעכבהכתוב
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 'רוכב לאיסור אחותו איטר הכתוב שסמך מצעו ט כ, בעקרא גםבדדיה
 וקודמת אביו, אהלי ביותר לו הקרובה היא אחותו כי ועוד, בהמה.עם

 אשתה אם היא הותנתן כי קידושין, ידי על אלא לו קרובה שאינהלחותנתו,
 יד. כ, ושם יז יח, בויקרא נאמרו ועונשהאזהרתה

 הנא חותנתו ויפעזש אהמרש יש חותנתה עם 'רוכבארור
 בת גם כלשה שבהקרא הנ"ל בפסקים -- נכל. זה אט אבל כלתהעמו
 ובתה" "אשה או ואמה* באשה הוא האיטר עיקר כי פסול באותואשתו
 יד. כ, לויקרא פירושי את השוה לג אסורה השניה מהן אחת שנשאאחרי
 השוה מיתה. לאחר חמותו לאסור כאן הכתוב בא עקיבא רבי לדבריאמנם
 מהלכות ב פרק ורמב"ם ז, קמן סעיף סו סימן העזר אבן תשובהפתחי
 ז. הלכה ביאהאיסורי

 למי הן הסמוכות הקללות שתי בסתר. רעשו מכהארור
 דהיינו מפרשים, ואחרים הרלב*ג תרצחי. "לא על שונות בדרכיםזערער
 כא. , יז כד, ויקרא , ד יט, למעלה כמו ההורגה כלומר רעהו, נפשמכה

 הרע. בלשון רעהו המכה פירשו: נג פרק אליעזר דרבי ופרקי יונתןולתרגום
 תרצחי, ל"לא דומה זאת עבירה זה פירוש לפי גם אבל כן. פירש רש"יגם
 בבודה את הורג הבירו על הרע לשון שהמדבר הירש, רש"ר שפירשכמו

 ושלומו.אושרו
 הראב"ע אבל השופט, על אותו מפרשים רבים ד. ח 1 ש ח ק ו ל ר ו רא
 במדבר השוה להרוג. כלומר ש. פ נ ת ו כ ה ל - שקר. עדי עלמפרשו
 מפרש אהרליך ל"נפש". תואר י. ק נ ם נ - ה יט, דברים , ל טוולה,

 נפש הכאת של מקרה לטובת שוחד המקבל - וגו'" להכות שוחד"לוקה
 כב. פרק יחזקאל השוה נקי. שלדמו

 הזאת התורה דברי את יקים לא אשר ארור : ו כ ק 1 ספ
 אמ4 העם מל ואמר אותםלעשות

 מצות על העובר על כולן נאמרו הראשונות שהקללות מפרש,הראב*ע
 הרמב"ן אבל עשה. מצוות על לעובר זאת קללה נוספה כן על תעשה,לא

 מביא הוא המצוות. מן באחת הכופר על אלא הקללה נאמרה שלאמפרש
 לקיום כחו כל את מקדיש שאינו מי נתקלל שכאן סוטה, ירושלמי בשםעוד

 כלומר בכלל", "ארור הוא אחרון "ארור" א לז, סוטה בברייתא גםהתורה.
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 הראשונים שהארורים אומרת, זאת רשוי. פירש וכן כולה, התורה כל אתכולל
 הרמב"ן, לדברי לומר צריכים אנו אופן בכל בחהרווב דוגמאות אלאאינם

 מן אחת לבטל הרוגה רק אלא נתקלל, אחת מצוה על העובר כלשלא
 השמים. מן בנתינתן כופר אוהמצוות
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