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מעמד הברכה והקללה בתוספתא
בשיעור הקרוב נלמד את מקורות התנאי המתארי את מעבר הירד ומעמד הברכה והקללה:
 .1סוטה פרק ז' משנה ה'
 .2תוספתא סוטה פרק ח' )טקסט המשנה והתוספתא צור לד מקורות קוד(.
 .3המקבילות של ברייתת התוספתא בתלמודי.
 .4מכילתא לדברי ,בתו $קטעי מדרש הלכה מ הגניזה ,עמ' ) 345מצור(
 .5דיו רחב בתוספתא כפשוטה לפרק זה בתוספתא..
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מכילתא לדברי )הובא מהמילו ההיסטורי(

5

"והיה כי יביא $יי אל'י ."$שלש בריתות כרת המקו ע יש'? .אחת? >בחור<ב ואחת בערבות מואב ואחת
>בהר< גריזי ובהר ?ע?יבל .אלא שזו נאמרה !ל><..תר! .דברי ר' ישמע?ל?.
איזו היא הברית שכרת >עמ<ה בחורב .שנ' "ויקח ספר הברית ויקרא > <2,130באזני הע" .קרא באזניה
מ"בראשית" עד "לעיני !כל! יש'" .דברי ר' יוסה ברבי יהודה.
ר' אומ' .עד "אנכי יי אל'י."$
ר' יודה אומ' .מצוות שניצטוו במ?ר?ה?" .ש? ש > "<...וג'.
...
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איזה הוא הברית שכ?רת? ע>מ<ה בערבות מואב .שנ' "את נצבי היו כלכ" וג'?" .טפ?כ נשיכ" וג'.
מפני מה" .לעבר $בברית יי אל'י "$וגו'.
איזו היא הברית שכרת עמה ב)ע(]ה[ר)ב( גריזי ובהר עיבל .שנ' "ונתת את הברכה על הר גריזי" וג' .נאמר כ
ברכה וקללה ו?נא?מר בחורב ברכה וקללה ונאמר בערבות מואב ברכה וקללה .מה ברכה וקללה האמורה להל
>ברית< ?א? ב?רכ?ה וקללה האמורה כא ברית.
ר' שמ' ב יוחיי > <2,132אומ' .אי ל $דבר בתורה שלא כרת עליו המקו ארבעי ושמונה בר>יתות.
ואי<ל>ו< ה  .ללמד וללמד לשמור ולעשות .ברו $בכלל .ברו $בפרט .ארור בכלל .ארור בפר>ט<? .ארבע? על
ארבע הרי שמונה .שמונה על שמונה הרי שש/עשרה .שלש בריתות לכל אחת ?ו?אחת הרי ארבעי ושמונה.
ר' שמעו ב יהודה איש כפר/א!ב!ו אמ' מש ר' שמעו  .אי ל $דבר !במצרי! שלא כרת המקו עליו
כפלי ?ב?יוצאי מצרי .ואלו ה  .ברכות וקללות שנאמרו בלשו הקודש.
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"ונתתה את הברכה על הר גריזי" וג' .אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר .אתה אומ' אחר ירושה וישיבה הכתוב
מ?דבר? .או אינו מדבר אלא ?מ?ביאת לאר 0והל .$תל'/לו' "והיה ?כי? יביא $יי אל'י "$וג' .הא אחר ירושה
וישיבה הכת' מדבר .דברי ר' ישמעל.
ר' עקיבא אומ' .בכניסת לאר 0הכת' מד' .א>תה< או' >בכניסת< לאר 0הכת' מד' .או אינו >.<...

25

> <...בחוקי ברכות וקללות הכתוב מדבר .אתה אומר בחוקי ברכות וקללות הכ' מדבר .או אינו מדבר אלא
בשאר כל החוקי .ת'ל "אלה החוקי והמשפטי אשר תש' לעשות" .הרי כל שאר החוקי אמורי  .ומה ת'ל
"ושמרת לעשות כל החוקי" .הא בחוקי ברכות וקללות הכתוב מדבר.
בו ביו עברו ישראל את הירד ונטלו את האבני והעבירו והעמידו וכתבו על>יה < ?את? כל דברי התורה
>בלשו הקודש< .ר' ישמעאל אומ' .בשבעי לשו כתבו >.<...
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רבי שמעו ב יוחאי א' .לא כתבו עלי>ה א<ל>א  <...תורת משה .שנ' "ויכתב ש על האבני את משנה תורת
משה" וג'.
ר' יוסה ב יוסי אומ' משו ר' אלעזר ב שמעו  .לא כתבו עליה אלא מה שאומות העול רוצי  .כגו "כי תקרב
אל עיר להלח עליה וקראת עליה לשלו" "א שלו תענ "$וג'" .כי תצור אל עיר ימי רבי" וג'.

35

על >המזב<ח כתבו .דברי ר' יודה .ר' שמעו א' .על האבני כתבו ...> .נרא<י דברי ר' שמעו  .שאמר .על
האבני > <...האבני .מדברי ר' יודה .שאמר .על המזבח כתבו .שאלו >על< המזבח כתבו האי $היו אומות
העול רוצי לקרות .די > <...עליה כל הרוצה לקבל ימי יבוא ויקבל .וגנזו בו ביו.
> <...משתכבש ותירש ותשב מנה את המברכי על הר גריזי >ואת המק<לל>י ע<ל >הר< עיבל .אתה
אומר .משתכבש ותירש ותשב מנה >את< המברכי >על הר< גריזי ואת המקללי על הר ?עיבל?.

40

"> <...את הברכה על הר גריזי ואת הקללה על הר עיבל" ?בשמ? >.<...
"אלה יעמדו לבר $את הע" >וג'< "ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל" .מיכ אמ''' .ששה שבטי עלו לה>ר
 <...שבטי עלו להר עיבל .והכהני הלוי והארו עומ>די  ...באמ<צע .הכהני מקיפי את הארו  .והלוי
את הכהני .וכל ישראל >מיכ< >ומיכ< > .שנ'< >" <1,190וכל ישראל וזקניו" וג''' >#משנה .סוטה ז,ה<.#
45

''הפכו פניה כלפי הר גריזי ופתחו בברכה .ברו $האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה .הפכו פניה כלפי הר
עיבל ופתחו בקללה" .ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה" וג' .והיו אילו ואילו עוני ואומ' אמ עד שה גומרי
ברכות וקללות'' >#משנה .סוטה ז,ה<.#
אתה אומ' לצד זה .או הממוני על הברכות יהו אומר' ברכה והממוני על הקללה יהו אומ' קללה .ת'ל "וענו
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הלוי ואמרו" .מגיד שאי אומרי אלא הלוי.
אמרת הלוי אומ' הקללה > ...אב<ל ממוני על הברכה יהו אומר' ברכה .ת'ל "ברכה וקללה" .אי > <...קללה.
מה הקללה הלוי אומ' א הברכה הלוי אומ'.
באמת הלוי מברכי ומקללי אבל הממוני על הברכה יהו עוני אמ אחר הברכה .ת'ל "ארור האיש אשר" וגו'
עד "וענו כל הע ואמרו אמ ".
אילו ואילו עוני אמ אחר הקללה אבל הממוני על הברכה יהו עוני אמ אחר הברכה .ת'ל "ברכה וקללה".
הקיש ברכה לקללה .מה הקללה הכל עוני א ברכה הכל עוני  .מה קללות בקול ר ובאמ ובלוי ובכלל
ובפרט ובלשו הקודש ובסתרי א ברכות בקול ר ובאמ ובלוי ובכלל ובפרט ובלשו הקודש ובסתרי .מה
קללות בשתי/עשרה א ברכות בשתי/עשרה.
כיצד הלוי מברכי ומקללי  .א שבטו של לוי היה בכלל .שנ' "אלה יעמדו לבר $את הע על הר גריזי
בעבר!! את הירד שמעו לוי יהודה יששכר !וזבולו ! ובנימי ואלה יעמדו על הקללה בהר עי'" וג'<...> .
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?אומ'  /אלו? הממוני על הברכה עומדי באמצע ופניה כלפי הר גריזי ואחוריה כלפי הר עיבל .והממוני
על הקללה עומדי באמצע ופניה כלפי הר עיבל ואחוריה כלפי הר גריזי.
או א רצו למנות מברכי מקללי ומקללי מברכי ימנו .ת'ל "אלה יעמדו לבר $את הע" וג' "ואלה יעמדו על
הקללה" וג' .מגיד שאינ רשאי לשנות.
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אמרת .ארו היה באמצע והכהני מקיפי את הארו >.<...
ירושלמי סוטה פרק ז' הלכה ה )מובא מהמילו ההיסטורי(

#הל' ה'.
תני .#על אבני המלו נכתבו# .דברי ר' יודה .ר' יוסי או' .#על אבני המזבח נכתבו.
#מא דמר .#על אבני המלו נכתבו .בכל יו ויו אומ' העול משלחי נוטריה ומשיאי את התורה שהיתה
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כתובה בשבעי לשו .
#מא דמר .#על אבני המזבח נכתבו .לא לשעה היו ונגנזו.
עוד הוא מעשה ניסי .נת הקב'ה בינה בלב כל אומה ואומה והשיאו את התורה שהיתה כתובה בשבעי לשו .
#מא דמר .#על אבני המלו נכתבו# .ניחא )מא דמר .#על אבני המזבח" (1ושדת אות בשיד"# .מא דמר .#על
אבני המזבח נכתבו# .מה מקיי" #ושדת אות בשיד".
)(]בי [1כל אב ואב .
#ר' שמואל בר נחמני בש ר' יונת " .#והיו עמי משרפות סיד" .מסיד נטלו איפופסי שלה מיתה.
#ר' אבא בר כהנא בש ר' יוחנ " .#והגוי חרוב יחרבו" .מחורב נטלו איפופסי שלה מיתה.
נמצאת או' .שלשה מיני אבני ה  .אבני המלו  .ואבני שהניח יהושע תחת כפות רגלי הכהני .ואיסטליות
שנת לה משה.
#אמ' ר' חנינ  .פשיט ל  .#ארבעה מיני אבני ה .
#אמ' ר' סימו בר זביד .ויאות .אי תימר .#אבני המלו  .לשעה היו ונגנזו# .אי תימר .#אבני שהקי יהושע
תחת כפות רגלי הכהני .משוקעות היו במי# .אי תימר .#איסטליות שנת לה משה .כבר נכנסו עמה לאר.0
#אלא כ אנ קיימי  #באבני שהקי לה יהושע על גב הירד .
#תני .ר' יודה בר אלעאי או' .#אבא חלפתא ור' אלעזר ב מתיה וחנינה ב חכינאי עמדו על אות האבני
ושיערו כל אחת ואחת משוי ארבעי סאה .מיכ את למד כמה היה באשכול.
#כת' "והרימו לכ איש אב אחת על שכמו" .לא דמי ההוא דטע מ ארעא לכתפיה לההוא דטע מארעא
לארכובתיה .ומ ארכובתיה לכתפיה .לא דמי ההוא דטע מ ארעא לארכובתיה ומ ארכובתיה לכתפיה לההוא
דאוחר תלי ליה .לא דמי ההוא דאוחר תלי ליה לההוא דטעי בתריי .#
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#כת' "איש אחד לשבט".
על דעתיה דר' עקיבה דו אמ' .#לשונות ]רבויי ה  <3> .שני/עשר היו .שמנה באשכול וארבע בתאני
ורמוני ובנושא כלי<2> .
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?#ו?על דעתיה דרבי !שמעו ! דהוא אומר .#לשונות [1כפולי ה  <1> .עשרי וארבעה היו .ששה/עשר
באשכול ושמונה בתאיני ורימוני ובנושא כלי.
#על דעת' דר' ישמעאל #טורטורי # .על דעת' דר' עקיבה #טורטורי וטורטורי טורטורי .
#כת' "ויעמדו המי היורדי מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד מאד העיר אשר מצד צרת ".
אמ' ר' יוחנ '' .אד'' קרייה ו"צרת " קרייה .#שני/עשר מיל מזו לזו .מלמד שהיו המי גדושי ועולי כמצד
צרת .
וכי אי/זה קל .המי או אד .המי קלי מאד .תדע ל $שהוא כ  .אלא מלמד שהיו המי גדושי ועולי כיפי
]על כיפי # .[1ר' לוי אמ' .#עד לבו שלרקיע# .תמ אמרי  .#עד בבל .נאמ' כא "הרחק" ונאמ' להל "מאר0
רחוקה }מאד{ באו אלי מבבל".
>כב,א< #תני .ר' אליעזר ב יעקב או' .#יותר משלש מאות מיל היו המי גדושי ועולי כיפי )כ( על גבי כיפי
עד שראו אות כל אומות העול# .הדא היא דכת'" .#ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירד וכל
הכנעני אשר על הי את אשר הוביש י'י את מי הירד מפני בני יש' עד עבר" וגו'.
#אמ' ר' שמעו ב לקיש .#בירד קיבלו עליה את הנסתרות .אמ' לה יהושע] .א אי את[ מקבלי עליכ את
הנסתרות המי באי ושוטפי אתכ.
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#אמ' ר' סימו בר זבדא .#ויאות .תדע ל $שהוא כ  .שהרי עכ חטא ורובה שלסנהדרי נפלה בעי# .אמ' ר' לוי.#
ביבנה הותרה הרצועה .יצתה בת קול ואמרה .אי לכ עסק בנסתרות.

