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35b ( אתה אומרנמצאת  )   36b (כאשר השביעך) 

 

  ה, א דברים :ֵלאֹמר ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ֶאת ֵּבֵאר ֹמֶׁשה הֹוִאיל מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר .1

  ג, כז דברים :... ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ְל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָּתֹבא ֲאֶׁשר ְלַמַען ְּבָעְבֶר� ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ֲעֵליֶהן ְוָכַתְבּתָ  .2

  ט, ד יהושע :ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ָׁשם ַוִּיְהיּו ַהְּבִרית ֲארֹון ֹנְׂשֵאי ַהֹּכֲהִנים ַרְגֵלי ַמַּצב ַּתַחת ַהַּיְרֵּדן ְּבתֹו� ְיהֹוֻׁשעַ  ֵהִקים ֲאָבִנים ֶעְׂשֵרה ּוְׁשֵּתים .3

  כ, ד יהושע :ַּבִּגְלָּגל ְיהֹוֻׁשעַ  ֵהִקים ַהַּיְרֵּדן ִמן ָלְקחּו ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָהֲאָבִנים ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ְוֵאת .4

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

  יח, כ דברים: ֱא�ֵהיֶכם ה'לַ  ַוֲחָטאֶתם ֵלא�ֵהיֶהם ָעׂשּו ֲאֶׁשר ּתֹוֲעֹבָתם ְּכֹכל ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם ְיַלְּמדּו �א ֲאֶׁשר ְלַמַען .6

  יב, לג ישעיהו :ִיַּצּתּו ָּבֵאׁש ְּכסּוִחים קֹוִצים ִׂשיד ִמְׂשְרפֹות ַעִּמים ְוָהיּו .7

  י, כא דברים :ִׁשְביוֹ  ְוָׁשִביתָ  ְּבָיֶד� ֱא�ֶהי� ה' ּוְנָתנוֹ  ֹאְיֶבי� ַעל ַלִּמְלָחָמה ֵתֵצא ִּכי .8

  כז, כג שמות :ֹעֶרף ֵאֶלי� ֹאְיֶבי� ָּכל ֶאת ְוָנַתִּתי ָּבֶהם ָּתֹבא ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל ֶאת ְוַהֹּמִתי ְלָפֶני� ֲאַׁשַּלח ֵאיָמִתי ֶאת .9

  טז, טו שמות :ָקִניתָ  זּו ַעם ַיֲעֹבר ַעד ה' ַעְּמ� ַיֲעֹבר ַעד ָּכָאֶבן ִיְּדמּו ְזרֹוֲע� ִּבְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ִּתֹּפל .10

  ג, ד יהושע: ַהָּלְיָלה בוֹ  ָּתִלינּו ֲאֶׁשר ַּבָּמלֹון אֹוָתם ְוִהַּנְחֶּתם ִעָּמֶכם אֹוָתם ְוַהֲעַבְרֶּתם ֲאָבִנים ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ָהִכין ַהֹּכֲהִנים ַרְגֵלי ִמַּמַּצב ַהַּיְרֵּדן ִמּתֹו� ִמֶּזה ָלֶכם ְׂשאּו... .11

  ט, ב עמוס :ִמָּתַחת ְוָׁשָרָׁשיו ִמַּמַעל ִּפְריוֹ  ָוַאְׁשִמיד ָּכַאּלֹוִנים הּוא ְוָחֹסן ָּגְבהוֹ  ֲאָרִזים ְּכֹגַבּה ֲאֶׁשר ִמְּפֵניֶהם ָהֱאֹמִרי ֶאת ִהְׁשַמְדִּתי ְוָאֹנִכי .12

 ֶ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 .13
  לג, ח יהושע :ָּבִראֹׁשָנה ִיְׂשָרֵאל ָהָעם ֶאת ְלָבֵר� ה' ֶעֶבד ֹמֶׁשה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ֵעיָבל ַהר מּול

  י, כח שמות :ְּכתֹוְלֹדָתם ַהֵּׁשִנית ָהֶאֶבן ַעל ַהּנֹוָתִרים ַהִּׁשָּׁשה ְׁשמֹות ְוֶאת ָהֶאָחת ָהֶאֶבן ַעל ִמְּׁשֹמָתם ִׁשָּׁשה .14

  יד, יז יהושע :ה' ֵּבְרַכִני ֹּכה ַעד ֲאֶׁשר ַעד ָרב ַעם ַוֲאִני ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד ּגֹוָרל ַנֲחָלה ִּלי ָנַתָּתה ַמּדּועַ  ֵלאֹמר ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת יֹוֵסף ְּבֵני ַוְיַדְּברּו .15

  טו, יז יהושע :ֶאְפָרִים ַהר ְל� ָאץ ִּכי ְוָהְרָפִאים ַהְּפִרִּזי ְּבֶאֶרץ ָׁשם ְל� ּוֵבֵראתָ  ַהַּיְעָרה ְל� ֲעֵלה ַאָּתה ַרב ַעם ִאם ְיהֹוֻׁשעַ  ֲאֵליֶהם ַוֹּיאֶמר .16

  כב, מט בראשית :ׁשּור ֲעֵלי ָצֲעָדה ָּבנֹות ָעִין ֲעֵלי ֹּפָרת ֵּבן יֹוֵסף ֹּפָרת ֵּבן .17

  טז, מח בראשית :ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב ָלֹרב ְוִיְדּגּו ְוִיְצָחק ַאְבָרָהם ֲאֹבַתי ְוֵׁשם ְׁשִמי ָבֶהם ְוִיָּקֵרא ַהְּנָעִרים ֶאת ְיָבֵר� ָרע ִמָּכל ֹאִתי ַהֹּגֵאל ַהַּמְלָא� .18

  ו, פא תהלים :ֶאְׁשָמע ָיַדְעִּתי �א ְׂשַפת ִמְצָרִים ֶאֶרץ ַעל ְּבֵצאתוֹ  ָׂשמוֹ  ִּביהֹוֵסף ֵעדּות .19

  יח, לה בראשית :ִבְנָיִמין לוֹ  ָקָרא ְוָאִביו אֹוִני ֶּבן ְׁשמוֹ  ַוִּתְקָרא ֵמָתה ִּכי ַנְפָׁשּה ְּבֵצאת ַוְיִהי .20

  יא, לט בראשית :ַּבָּבִית ָׁשם ַהַּבִית ֵמַאְנֵׁשי ִאיׁש ְוֵאין ְמַלאְכּתוֹ  ַלֲעׂשֹות ַהַּבְיָתה ַוָּיֹבא ַהֶּזה ְּכַהּיֹום ַוְיִהי .21

  יב, לט בראשית :ַהחּוָצה ַוֵּיֵצא ַוָּיָנס ְּבָיָדּה ִּבְגדוֹ  ַוַּיֲעֹזב ִעִּמי ִׁשְכָבה ֵלאֹמר ְּבִבְגדוֹ  ַוִּתְתְּפֵׂשהּו .22

  ג, כט משלי :הֹון ְיַאֶּבד זֹונֹות ְוֹרֶעה ָאִביו ְיַׂשַּמח ָחְכָמה ֹאֵהב ִאיׁש .23

  כד, מט בראשית :ִיְׂשָרֵאל ֶאֶבן ֹרֶעה ִמָּׁשם ַיֲעֹקב ֲאִביר ִמיֵדי ָיָדיו ְזֹרֵעי ַוָּיֹפּזּו ַקְׁשּתוֹ  ְּבֵאיָתן ַוֵּתֶׁשב .24

  ב, פ תהלים :הֹוִפיָעה ַהְּכרּוִבים ֹיֵׁשב יֹוֵסף ַּכֹּצאן ֹנֵהג ַהֲאִזיָנה ִיְׂשָרֵאל ֹרֵעה .25

  ב, לז בראשית ... ַּבֹּצאן ֶאָחיו ֶאת ֹרֶעה ָהָיה ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְׁשַבע ֶּבן יֹוֵסף ַיֲעֹקב ֹּתְלדֹות ֵאֶּלה .26

  כא, מו בראשית :ָוָאְרּדְ  ְוֻחִּפים ֻמִּפים ָוֹראׁש ֵאִחי ְוַנֲעָמן ֵּגָרא ְוַאְׁשֵּבל ָוֶבֶכר ֶּבַלע ִבְנָיִמן ּוְבֵני .27

  מד, מא בראשית :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְּבָכל ַרְגלוֹ  ְוֶאת ָידוֹ  ֶאת ִאיׁש ָיִרים �א ּוִבְלָעֶדי� ַפְרֹעה ֲאִני יֹוֵסף ֶאל ַּפְרֹעה ַוֹּיאֶמר .28

  ה, נ בראשית :ְוָאׁשּוָבה ָאִבי ֶאת ְוֶאְקְּבָרה ָּנא ֶאֱעֶלה ְוַעָּתה ִּתְקְּבֵרִני ָׁשָּמה ְּכַנַען ְּבֶאֶרץ ִלי ָּכִריִתי ֲאֶׁשר ְּבִקְבִרי ֵמת ָאֹנִכי ִהֵּנה ֵלאֹמר ִהְׁשִּביַעִני ָאִבי .29

  ו, נ בראשית :ִהְׁשִּביֶע� ַּכֲאֶׁשר ָאִבי� ֶאת ּוְקֹבר ֲעֵלה ַּפְרֹעה ַוֹּיאֶמר .30

 

I :ותוספתא (סוטה ח( : 3 sets of rocks  

a משה in ערבות מואב (v. 1 from v. 2) 

b יהושע in the ירדן (v. 3) 

c יהושע in גלגל (v. 4) 

d Method of writing 

i ר' יהודה – wrote on the rocks, then plastered them (v. 5) 

1 note: nations were given intuitive understanding that underneath the plaster was God’s word – but they 

didn’t uncover it and for that they were punished – based on v. 7 

ii ר' שמעון – plaster, then wrote over plaster; underneath, wrote v. 6, teaching that had they “returned” from their 

evil ways, they would have been accepted – based on v. 7 (ר' יהודה has alternate interpretation) 

1 note: this is consistent with interpretation of v. 8 that we accept כנענים residing in חו"ל who repent their ways  

II Futher in (ח:ז) תוספתא – how many miracles occurred on the day of crossing 

a They  crossed 

b They came to גריזים ועיבל  - over 60 Roman miles – with no opposition (vv. 9-10)  

i note: should have been similar miracles at יבת ציוןש , but their sins prevented that from happening 

ii note: further interpretations of vv. 11-12 regarding lack of military challenges to “victory march” & role of hornets 

III Interpretation of “the half” (החציו v. 13) – parallels division in stones of אפוד (v. 14) 

a Dispute regarding order of writing names (birth order or by houses/mothers)  

b Role of בני יוסף – overly large household and “balanced” ברכה/קללה sides (vv. 15-18) 

c Type of names used – (plene or חסר) – vv. 19-20 

d Extended homily on יוסף’s name and his interaction with אשת פוטיפר and the resultant קידוש השם (vv. 21-30) 

i Tangent: יוסף’s knowledge of languages and his “deal” with פרעה regarding the burial of יעקב in כנען (vv. 19, 28-30) 

 

 


