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17.07.02
)מים קלים( )  34bברכות וקללות כיצד( 33b
מ ֶֹרה :דברים יא ,ל

 .1הֲ א הֵ מָּ ה ְבּעֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן אַחֲ ֵרי דֶּ ֶר ְמבוֹא הַ ֶשּׁמֶ שׁ בְּ אֶ ֶרץ הַ כְּ נַעֲ נִי הַ יּ ֵֹשׁב בָּ עֲ ָרבָ ה מוּל הַ גִּלְ גָּל אֵ צֶ ל אֵ ל ֹונֵי
אָרץ עַ ד ְמקוֹם ְשׁכֶם עַ ד אֵ לוֹן מו ֶֹרה וְ הַ כְּ נַעֲ נִי אָז בָּ ֶ
ַ .2ויַּעֲ בֹר אַבְ ָרם בָּ ֶ
אָרץ :בראשית יב ,ו
וּמזֶּה לָאָרוֹן ֶנגֶד הַ כֹּהֲ נִ ים הַ לְ וִ יִּם נֹ ְשׂאֵ י אֲ רוֹן ְבּ ִרית ה' ַכּגֵּר כָּאֶ זְ ָרח חֶ ְצי ֹו אֶ ל מוּל הַ ר גְּ ִרזִ ים וְ הַ חֶ ְצי ֹו אֶ ל מוּל הַ ר עֵ יבָ ל
יִשׂ ָראֵ ל וּזְ ֵקנָיו וְ שׁ ְֹט ִרים וְ שׁ ְֹפטָ יו ע ְֹמ ִדים ִמזֶּה ִ
 .3וְ כָל ְ
כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּ ה מֹ ֶשׁה עֶ בֶ ד ה' לְבָ ֵר אֶ ת הָ עָ ם י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ ִרא ֹ
שׁנָה :יהושע ח ,לג
 .4אָרוּר הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶשׂה פֶ סֶ ל וּמַ סֵּ כָה תּוֹעֲ בַ ת ה' מַ עֲ ֵשׂה יְדֵ י חָ ָרשׁ וְ ָשׂם בַּ סָּ ֶתר וְ עָ נוּ כָל הָ עָ ם וְ ְ
אָמרוּ אָמֵ ן :דברים כז ,טו
 .5וְ כ ַ
ָתבְ ָתּ עַ ל הָ אֲ בָ נִ ים אֶ ת כָּל ִדּ ְב ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת בַּ אֵ ר הֵ יטֵ ב :דברים כז ,ח
 .6וְ הָ יָה בְּ עָ בְ ְרכֶם אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן ָתּ ִקימוּ אֶ ת הָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר אָנֹ כִ י ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם ְבּהַ ר עֵ יבָ ל וְ ַשׂ ְד ָתּ או ָ
ֹתם בַּ ִשּׂיד :דברים כז ,ד
ִ .7הנֵּה אֲ רוֹן הַ בְּ ִרית אֲ דוֹן כָּל הָ ֶ
אָרץ עֹבֵ ר לִ פְ נֵיכֶם בַּ יּ ְַרדֵּ ן :יהושע ג ,יא
 .8וְ הָ יָה כְּ נוֹחַ כַּפּוֹת ַרגְ לֵי הַ כֹּהֲ נִים נֹ ְשׂאֵ י אֲ רוֹן ה' אֲ דוֹן כָּל הָ ֶ
אָרץ בְּ מֵ י הַ יּ ְַרדֵּ ן מֵ י הַ יּ ְַרדֵּ ן ִיכּ ֵָרתוּן הַ מַּ יִם הַ יּ ְֹר ִדים ִמלְ ָמ ְעלָה וְ יַעַ ְמדוּ נֵד אֶ חָ ד :יהושע ג ,יג
 .9וּכְ בוֹא נֹ ְשׂאֵ י הָ אָרוֹן עַ ד הַ יּ ְַרדֵּ ן וְ ַר ְגלֵי הַ כֹּהֲ נִים נֹ ְשׂאֵ י הָ אָרוֹן נִ ְטבְּ לוּ בִּ ְקצֵ ה הַ מָּ יִם וְ הַ יּ ְַרדֵּ ן מָ לֵא עַ ל כָּל גְּ דו ָֹתיו כֹּל יְמֵ י ָקצִ יר :וַ ַיּעַ ְמדוּ הַ מַּ יִם הַ יּ ְֹר ִדים ִמלְ מַ עְ לָה ָקמוּ נֵד
אָדם הָ ִעיר אֲ ֶ
אֶ חָ ד הַ ְרחֵ ק ְמאֹד מֵ ָ
שׁר ִמצַּ ד צָ ְר ָתן וְ הַ יּ ְֹר ִדים עַ ל יָם הָ עֲ ָרבָ ה יָם הַ מֶּ לַח ַתּמּוּ נִכְ ָרתוּ וְ הָ עָ ם עָ בְ רוּ ֶנגֶד י ְִריח ֹו:יהושע ג ,טו-טז
ַ .10וי ְִהי כִ ְשׁמֹ עַ כָּל מַ לְ כֵי הָ אֱ מ ִֹרי אֲ שֶׁ ר בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן יָמָּ ה וְ כָל מַ ְלכֵי הַ כְּ נַעֲ נִי אֲ ֶשׁר עַ ל הַ יָּם אֵ ת אֲ ֶשׁר הוֹבִ ישׁ ה' אֶ ת מֵ י הַ יּ ְַרדֵּ ן ִמפְּ נֵי בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ד עָ בְ ָרם וַ יּ ִַמּס לְ בָ בָ ם וְ א
הָ יָה בָ ם עוֹד רוּחַ ִמפְּ נֵי בְּ נֵי י ְ
ִשׂ ָראֵ ל :יהושע ה ,א
מֹרי אֲ ֶשׁר ְבּעֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן ִ
לִשׁנֵי מַ לְ כֵי הָ אֱ ִ
יתם ְ
עֲשׂ ֶ
אתכֶם ִמ ִמּ ְצ ָריִם וַאֲ ֶשׁר ִ
 .11כִּ י ָשׁמַ ְענוּ אֵ ת אֲ ֶשׁר הוֹבִ ישׁ ה' אֶ ת מֵ י יַם סוּף ִמפְּ נֵיכֶם ְבּצֵ ְ
לְסיחֹן וּלְעוֹג אֲ ֶשׁר הֶ חֱ ַר ְמ ֶתּם או ָֹתם :יהו' ב ,י
ַנִּשׁמַ ע ַויִּמַּ ס לְ בָ בֵ נוּ וְ א ָקמָ ה עוֹד רוּחַ ְבּ ִאישׁ ִמפְּ נֵיכֶם כִּ י ה' אֱ הֵ יכֶם הוּא אֱ ִהים בַּ ָשּׁמַ יִם ִמ ַמּעַ ל וְ עַ ל הָ ֶ
 .12ו ְ
אָרץ ִמ ָתּ ַחת :יהושע ב ,יא
אָרץ ִמפְּ נֵיכֶם וְ ִאבַּ ְד ֶתּם אֵ ת כָּל ַמ ְשׂכִּ יּ ָֹתם וְ אֵ ת כָּל צַ לְ מֵ י מַ סֵּ כ ָ
 .13וְ הו ַֹר ְשׁ ֶתּם אֶ ת כָּל י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
ֹתם ְתּאַ בֵּ דוּ וְ אֵ ת כָּל בָּ מֹ ָתם ַתּ ְשׁ ִמידוּ :במדבר לג ,נב
 .14לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶה זֹ את אוֹת בְּ ִק ְרבְּ כֶם כִּ י י ְִשׁאָלוּן בְּ נֵיכֶם ָמחָ ר לֵאמֹ ר מָ ה הָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לֶּה ָלכֶם :וַאֲ מַ ְר ֶתּם לָהֶ ם אֲ ֶ
שׁר נִ כְ ְרתוּ מֵ ימֵ י הַ יּ ְַרדֵּ ן ...יהושע ד ,ו-ז
 .15וְ צַ וּוּ או ָֹתם לֵאמֹר ְשׂאוּ ָלכֶם ִמזֶּה ִמתּ ֹו הַ יּ ְַרדֵּ ן ִממַּ צַּ ב ַרגְ לֵי הַ כֹּהֲנִים הָ כִין ְשׁתֵּ ים עֶ ְשׂ ֵרה אֲ בָ נִים וְ הַ עֲבַ ְר ֶתּם או ָֹתם ִע ָמּכֶם וְ ִהנּ ְַח ֶתּם או ָֹתם בַּ מָּ לוֹן אֲ ֶ
שׁר ָתּלִינוּ ב ֹו הַ ָלּ ְילָה :יהו' ד ,ג
וּמן הָ ִרמֹּנִ ים ִ
ַ .16ויָּבֹאוּ עַ ד נַחַ ל אֶ ְשׁכֹּל וַ יִּכְ ְרתוּ ִמ ָשּׁם זְמו ָֹרה וְ אֶ ְשׁכּוֹל עֲ נָבִ ים אֶ חָ ד וַ יּ ִָשּׂאֻהוּ בַ מּוֹט בִּ ְשׁ ָניִם ִ
וּמן הַ ְתּאֵ נִים :במדבר יג ,כג

)הר גריזים ועיבל  (onברכות וקללות :משנה ה'
a
)Detailed geographic markers (vv. 1-2
i
)ר"א( Note: used as anti-Samaritan polemic
)ראב"י  andר"א( ii Note: details provide guidance for route to take to get there
 between the mountains as per v. 3ארון  around theכהנים ולויים ,עיבל , 6 ascendגריזים b 6 tribes ascend
c
אמן  (inverse of v. 4 ff.) and all answerברכה  and intone theגריזים  first turn towardsכהנים ולויים the
אמן  (v. 4 ff.) and all answerקללה  and intone theהר עיבל  then turn towardsכהנים ולויים d Then
e
) in 70 languages (v. 5תורה , plaster them and write on them the entireמזבח They then bring "the" rocks, build a
f
) and lodged thereגלגל( They then took the rocks to their lodging place
)יהושע ג-ד( ירדן  describing crossing ofברייתא
a
 led the way – v. 7ארון ) in middle of marching campארון( as opposed to usual practice
 – v. 8כהנים ), carried byלויים  carried byארון( b as opposed to usual practice
i
 - also:ארון  carriedכהנים  – this is one of 3 occasions whereר' יוסי note:
1
יהושע ו  -יריחו when they circumnavigated
2
מל"א ח – מקדש when they brought it into
c
)'s feet entered the river, the water stopped up (v. 9כהנים as soon as the
)נד( "d height of "water-wall
i
מחנה ישראל  wide; same size asמיל  high, 12מיל  – 12ר' יהודה
1
 wouldn't haveבנ"י ) – since water is faster than people, when it reached that height andראב"ש( challenge:
finished crossing, the water would overflow
) high and was seen by kings of the east and west (as per vv. 10-12מיל ) – it reached 300ראב"ש( ii rather:
iii Note: core of dispute:
1
)ראב"ש( ) or in single fileר' יהודה( Possibility #1: whether they crossed as a camp
2
Possibility #2: all agree they crossed as a camp
)ר' יהודה( ) or slowerראב"ש( (a) Speed of water: faster than people
e
 spoke with them:יב"נ ,ירדן While in the
i
That they should know why they are crossing – to inherit the Land (v. 13) – else, the water will drown all of us
) to bring as a commemoration of their crossing (v. 14ירדן ii That they should raise up 12 boulders from the
)iii That they should take 12 boulders and place them in their lodging place that night (v. 15
1
סאה  stood atop the boulders and measured each at 40תנאים Story: several
)סאה (a) comment: lifting alone, people are able to lift 1/3 of what they can lift when assisted (could lift 120
)(b) conclusion: we can see the weight of the cluster of grapes carried by the pairs of scouts (v. 16
 – 8 of them carried it with series of poles criss-crossing each otherר' יצחק (c) dissent:
 didn't participate either out of considerationsיהושע וכלב (i) Note: 1 carried pomegranates, 1 carried figs,
of dignity or desire to avoid associating with other 10 scouts
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