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36b (יהודה מאי היא)   37b (ואומרים אמן) 

 

  כח, סח תהלים :ַנְפָּתִלי ָׂשֵרי ְזֻבלּון ָׂשֵרי ִרְגָמָתם ְיהּוָדה ָׂשֵרי ֹרֵדם ָצִעיר ִּבְנָיִמן ָׁשם .1

  יב, לג דברים: ָׁשֵכן ְּכֵתָפיו ּוֵבין ַהּיֹום ָּכל ָעָליו ֹחֵפף ָעָליו ָלֶבַטח ִיְׁשֹּכן ה' ְיִדיד ָאַמר ְלִבְנָיִמן .2

  א, יב הושע :ֶנֱאָמן ְקדֹוִׁשים ְוִעם ֵאל ִעם ָרד ֹעד ִויהּוָדה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ּוְבִמְרָמה ֶאְפַרִים ְבַכַחׁש ְסָבֻבִני .3

  ג-ב, סט תהלים :ְׁשָטָפְתִני ְוִׁשֹּבֶלת ַמִים ְבַמֲעַמֵּקי ָּבאִתי ָמֳעָמד ְוֵאין ְמצּוָלה ִּביֵון ָטַבְעִּתי :ָנֶפׁש ַעד ַמִים ָבאּו ִּכי ֱא�ִהים הֹוִׁשיֵעִני .4

  טז, סט תהלים :ִּפיהָ  ְּבֵאר ָעַלי ֶּתְאַטר ְוַאל ְמצּוָלה ִּתְבָלֵעִני ְוַאל ַמִים ִׁשֹּבֶלת ִּתְׁשְטֵפִני ַאל .5

 ַהָּים ְּבתֹו� ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ְוָיֹבאּו ּוְבָקֵעהּו ַהָּים ַעל ָיְד� ֶאת ּוְנֵטה ַמְּט� ֶאת ָהֵרם ְוַאָּתה :ְוִיָּסעּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר ֵאָלי ִּתְצַעק ַמה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .6
 טז-טו, יד שמות :ַּבַּיָּבָׁשה

 ג- ב, קיד תהלים :ְלָאחֹור ִיֹּסב ַהַּיְרֵּדן ַוָּיֹנס ָרָאה ַהָּים :ַמְמְׁשלֹוָתיו ִיְׂשָרֵאל ְלָקְדׁשוֹ  ְיהּוָדה ָהְיָתה .7

  יב, כז דברים :ּוִבְנָיִמן ְויֹוֵסף ְוִיָּׂששָכר ִויהּוָדה ְוֵלִוי ִׁשְמעֹון ַהַּיְרֵּדן ֶאת ְּבָעְבְרֶכם ְּגִרִזים ַהר ַעל ָהָעם ֶאת ְלָבֵר� ַיַעְמדּו ֵאֶּלה .8

  ז, כד ויקרא :ה'ל ִאֶּׁשה ְלַאְזָּכָרה ַלֶּלֶחם ְוָהְיָתה ַזָּכה ְלֹבָנה ַהַּמֲעֶרֶכת ַעל ְוָנַתּתָ  .9

  ג, מ שמות :ַהָּפֹרֶכת ֶאת ָהָאֹרן ַעל ְוַסֹּכתָ  ָהֵעדּות ֲארֹון ֵאת ָׁשם ְוַׂשְמּתָ  .10

  סט, כח דברים: ְּבֹחֵרב ִאָּתם ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ִמְּלַבד מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִלְכֹרת ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ִדְבֵרי ֵאֶּלה .11

  ח, כט דברים: ַּתֲעׂשּון ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ַּתְׂשִּכילּו ְלַמַען ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ַהֹּזאת ַהְּבִרית ִּדְבֵרי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם .12

  טו, כז דברים: ָאֵמן ְוָאְמרּו ָהָעם ָכל ְוָענּו ַּבָּסֶתר ְוָׂשם ָחָרׁש ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ה' ּתֹוֲעַבת ּוַמֵּסָכה ֶפֶסל ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ָארּור .13

  כט, יא דברים :ֵעיָבל ַהר ַעל ַהְּקָלָלה ְוֶאת ְּגִרִזים ַהר ַעל ַהְּבָרָכה ֶאת ְוָנַתָּתה ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ָבא ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱא�ֶהי� ה' ְיִביֲא� ִּכי ְוָהָיה .14

  יג, כז דברים :ְוַנְפָּתִלי ָּדן ּוְזבּוֻלן ְוָאֵׁשר ָּגד ְראּוֵבן ֵעיָבל ְּבַהר ַהְּקָלָלה ַעל ַיַעְמדּו ְוֵאֶּלה .15

 

I Continued explanation of order of names on אבני האפוד – precedence of יהודה –  

a בנימין – ר"מ jumped into ים סוף first as per vv. 1-2 

b יהודה – ר' יהודה was first (נחשון בן עמינדב) – as per vv. 3-7 

II Discussion re: positioning of שבט לוי on גריזים/עיבל (v. 8) 

a ראב"י: elders of tribe were below, rest on גריזים  

b ר' יאשיה: those לויים fit for service were below, the rest above 

c רבי: no one was atop either mountain – על (v. 8) means “near” – as per vv. 9-10 

III Amount of covenants undertaken to observe מצוות 

a Premise #1: each covenanting ceremony involved 4 components – ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות 

b Premise #2: each component was agreed upon in general terms (as part of larger contract) and particular – 2*4=8 

c Premise #3: each set was agreed upon with its inverse (ברוך and ארור) – 16 = 2*8 

d Premise #4: each set of 16 was undertaken 3 times (as per vv. 11-12);  16*3 = 48 

i הר סיני 

ii ערבות מואב 

iii Dispute: 

 גריזים/עיבל – ת"ק 1

 אהל מועד – ר"ש 2

3 Note: dispute parallels dispute between ר"ע and ר' ישמעאל  

(a) all מצוות were given at סיני in full, repeated in אהל מועד and again at ערבות מואב (ר"ע – like ר"ש)  

(b) only general rules given at סיני and details given in אהל מועד (ר' ישמעאל – like ת"ק) 

e final count: 48*613*603,550 covenants (each is responsible for the other’s commitment) 

i alternatively: 48#613*603,550*603,550 (each also responsible for the other’s ערבות towards everyone’s commitment) 

f alternate read of the (ר"ל) :ברכות/קללות – all refer to adultery only (interpretation of v. 13 to exemplify) 

g purpose of v. 14  (vv. 8, 15 already clarify the process of ברכה וקללה, including locations) 

i to teach that ברכה comes first 

ii to teach that each ברכה is followed by its antonymic קללה, (as opposed to all ברכות followed by קללות)  

iii to compare the two: 

1 both are declared by לויים 

2 both declared aloud 

3 both declared in לשון הקודש 

4 both declared as general blessing/curse and the particular text 

5 both are followed by both groups responding with אמן 


