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33b ( וקללות כיצדברכות  )   34b (מים קלים) 

  ל, יא דברים :ֹמֶרה ֵאלֹוֵני ֵאֶצל ַהִּגְלָּגל מּול ָּבֲעָרָבה ַהֹּיֵׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבֶאֶרץ ַהֶּׁשֶמׁש ְמבֹוא ֶּדֶר� ַאֲחֵרי ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ֵהָּמה ֲה�א .1

  ו, יב בראשית :ָּבָאֶרץ ָאז ְוַהְּכַנֲעִני מֹוֶרה ֵאלֹון ַעד ְׁשֶכם ְמקֹום ַעד ָּבָאֶרץ ַאְבָרם ַוַּיֲעֹבר .2

 ֵעיָבל ַהר מּול ֶאל ְוַהֶחְציוֹ  ְּגִרִזים ַהר מּול ֶאל ֶחְציוֹ  ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר ה' ְּבִרית ֲארֹון ֹנְׂשֵאי ַהְלִוִּים ַהֹּכֲהִנים ֶנֶגד ָלָארֹון ּוִמֶּזה ִמֶּזה ֹעְמִדים ְוֹׁשְפָטיו ְוֹׁשְטִרים ּוְזֵקָניו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל .3
  לג, ח יהושע :ָּבִראֹׁשָנה ִיְׂשָרֵאל ָהָעם ֶאת ְלָבֵר� ה' ֶעֶבד ֹמֶׁשה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר

  טו, כז דברים :ָאֵמן ְוָאְמרּו ָהָעם ָכל ְוָענּו ַּבָּסֶתר ְוָׂשם ָחָרׁש ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ה' ּתֹוֲעַבת ּוַמֵּסָכה ֶפֶסל ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ָארּור .4

  ח, כז דברים: ֵהיֵטב ַּבֵאר ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ָהֲאָבִנים ַעל ְוָכַתְבּתָ  .5

  ד, כז דברים :ַּבִּׂשיד אֹוָתם ְוַׂשְדּתָ  ֵעיָבל ְּבַהר ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָהֲאָבִנים ֶאת ָּתִקימּו ַהַּיְרֵּדן ֶאת ְּבָעְבְרֶכם ְוָהָיה .6

  יא, ג יהושע :ַּבַּיְרֵּדן ִלְפֵניֶכם ֹעֵבר ָהָאֶרץ ָּכל ֲאדֹון ַהְּבִרית ֲארֹון ִהֵּנה .7

  יג, ג יהושע :ֶאָחד ֵנד ְוַיַעְמדּו ִמְלָמְעָלה ַהֹּיְרִדים ַהַּמִים ִיָּכֵרתּון ַהַּיְרֵּדן ֵמי ַהַּיְרֵּדן ְּבֵמי ָהָאֶרץ ָּכל ֲאדֹון ה' ֲארֹון ֹנְׂשֵאי ַהֹּכֲהִנים ַרְגֵלי ַּכּפֹות ְּכנֹוחַ  ְוָהָיה .8

 ֵנד ָקמּו ִמְלַמְעָלה ַהֹּיְרִדים ַהַּמִים ַעְמדּוַוּיַ  :ָקִציר ְיֵמי ֹּכל ְּגדֹוָתיו ָּכל ַעל ָמֵלא ְוַהַּיְרֵּדן ַהָּמִים ִּבְקֵצה ִנְטְּבלּו ָהָארֹון ֹנְׂשֵאי ַהֹּכֲהִנים ְוַרְגֵלי ַהַּיְרֵּדן ַעד ָהָארֹון ֹנְׂשֵאי ּוְכבֹוא .9
 טז-וט, ג יהושע:ְיִריחוֹ  ֶנֶגד ָעְברּו ְוָהָעם ִנְכָרתּו ַּתּמּו ַהֶּמַלח ָים ָהֲעָרָבה ָים ַעל ְוַהֹּיְרִדים ָצְרָתן ִמַּצד ֲאֶׁשר ָהִעיר ֵמָאָדם ְמֹאד ַהְרֵחק ֶאָחד

 ְו�א ְלָבָבם ַוִּיַּמס ָעְבָרם ַעד ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ִמְּפֵני ַהַּיְרֵּדן ֵמי ֶאת ה' הֹוִביׁש ֲאֶׁשר ֵאת ַהָּים ַעל ֲאֶׁשר ַהְּכַנֲעִני ַמְלֵכי ְוָכל ָיָּמה ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ֲאֶׁשר ָהֱאֹמִרי ַמְלֵכי ָּכל ִכְׁשֹמעַ  ַוְיִהי .10
  א, ה יהושע: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּפֵני רּוחַ  עֹוד ָבם ָהָיה

  י, ב ו'יה :אֹוָתם ֶהֱחַרְמֶּתם ֲאֶׁשר ּוְלעֹוג ְלִסיֹחן ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ֲאֶׁשר ָהֱאֹמִרי ַמְלֵכי ִלְׁשֵני ֲעִׂשיֶתם ַוֲאֶׁשר ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאְתֶכם ִמְּפֵניֶכם סּוף ַים ֵמי ֶאת ה' הֹוִביׁש ֲאֶׁשר ֵאת ָׁשַמְענּו ִּכי .11

  יא, ב יהושע :ִמָּתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ֱא�ִהים הּוא ֱא�ֵהיֶכם ה' ִּכי ִמְּפֵניֶכם ְּבִאיׁש רּוחַ  עֹוד ָקָמה ְו�א ְלָבֵבנּו ַוִּיַּמס ַוִּנְׁשַמע .12

  נב, לג במדבר :ַּתְׁשִמידּו ָּבֹמָתם ָּכל ְוֵאת ְּתַאֵּבדּו ַמֵּסֹכָתם ַצְלֵמי ָּכל ְוֵאת ַמְׂשִּכֹּיָתם ָּכל ֵאת ְוִאַּבְדֶּתם ִמְּפֵניֶכם ָהָאֶרץ ֹיְׁשֵבי ָּכל ֶאת ְוהֹוַרְׁשֶּתם .13

  ז- ו, ד יהושע  ...ַהַּיְרֵּדן ֵמיֵמי ִנְכְרתּו ֲאֶׁשר ָלֶהם ַוֲאַמְרֶּתם :ָלֶכם ָהֵאֶּלה ָהֲאָבִנים ָמה ֵלאֹמר ָמָחר ְּבֵניֶכם ִיְׁשָאלּון ִּכי ְּבִקְרְּבֶכם אֹות ֹזאת ִּתְהֶיה ְלַמַען .14

 ג, ד יהו': ַהָּלְיָלה בוֹ  ָּתִלינּו ֲאֶׁשר ַּבָּמלֹון אֹוָתם ְוִהַּנְחֶּתם ִעָּמֶכם אֹוָתם ְוַהֲעַבְרֶּתם ֲאָבִנים ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ָהִכין ַהֹּכֲהִנים ַרְגֵלי ִמַּמַּצב ַהַּיְרֵּדן ִמּתֹו� ִמֶּזה ָלֶכם ְׂשאּו ֵלאֹמר אֹוָתם ְוַצּוּו .15

  כג, יג במדבר :ַהְּתֵאִנים ּוִמן ָהִרֹּמִנים ּוִמן ִּבְׁשָנִים ַבּמֹוט ַוִּיָּׂשֻאהּו ֶאָחד ֲעָנִבים ְוֶאְׁשּכֹול ְזמֹוָרה ִמָּׁשם ַוִּיְכְרתּו ֶאְׁשֹּכל ַנַחל ַעד ַוָּיֹבאּו .16

 

I 'ברכות וקללות :משנה ה (on הר גריזים ועיבל)  

a Detailed geographic markers (vv. 1-2) 

i Note: used as anti-Samaritan polemic (ר"א) 

ii Note: details provide guidance for route to take to get there (ר"א and ראב"י)   

b 6 tribes ascend 6 ,גריזים ascend כהנים ולויים ,עיבל around the ארון between the mountains as per v. 3 

c the כהנים ולויים first turn towards גריזים and intone the ברכה (inverse of v. 4 ff.) and all answer אמן 

d Then כהנים ולויים then turn towards הר עיבל and intone the קללה (v. 4 ff.) and all answer אמן 

e They then bring "the" rocks, build a מזבח, plaster them and write on them the entire תורה in 70 languages (v. 5) 

f They then took the rocks to their lodging place  (גלגל) and lodged there 

II ברייתא describing crossing of ירדן ( ד- יהושע ג )  

a as opposed to usual practice (ארון in middle of marching camp) ארון led the way – v. 7 

b as opposed to usual practice (ארון carried by לויים), carried by כהנים – v. 8 

i note: ר' יוסי – this is one of 3 occasions where כהנים carried ארון  - also: 

1 when they circumnavigated יהושע ו -  יריחו  

2 when they brought it into מל"א ח – מקדש 

c as soon as the כהנים's feet entered the river, the water stopped up (v. 9) 

d height of "water-wall" (נד) 

i מיל 12 – ר' יהודה high, 12 מיל wide; same size as מחנה ישראל 

1 challenge: ( ב"שרא ) – since water is faster than people, when it reached that height and בנ"י wouldn't have 

finished crossing, the water would overflow 

ii rather: (ראב"ש) – it reached 300 מיל high and was seen by kings of the east and west (as per vv. 10-12) 

iii Note: core of dispute: 

1 Possibility #1: whether they crossed as a camp (ר' יהודה) or in single file (ראב"ש)  

2 Possibility #2: all agree they crossed as a camp 

(a) Speed of water: faster than people (ראב"ש) or slower (ר' יהודה)  

e While in the יב"נ ,ירדן spoke with them: 

i That they should know why they are crossing – to inherit the Land (v. 13) – else, the water will drown all of us 

ii That they should raise up 12 boulders from the ירדן to bring as a commemoration of their crossing (v. 14) 

iii That they should take 12 boulders and place them in their lodging place that night (v. 15) 

1 Story: several תנאים stood atop the boulders and measured each at 40 סאה 

(a) comment: lifting alone, people are able to lift 1/3 of what they can lift when assisted (could lift 120 סאה) 

(b) conclusion: we can see the weight of the cluster of grapes carried by the pairs of scouts (v. 16) 

(c) dissent: 8 – ר' יצחק of them carried it with series of poles criss-crossing each other 

(i) Note: 1 carried pomegranates, 1 carried figs, יהושע וכלב didn't participate either out of considerations 

of dignity or desire to avoid associating with other 10 scouts 


