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ל־ה ָ ֕א ֶרץ ֲא ׁ ֶשר־
ָ ת־היַּ ְרדֵּ ן֒ ֶא
ַ יּוֹם ֲא ׁ ֶש֣ר ַּ ֽת ַﬠ ְב ֣ר ּו ֶא
֮ ל־ה ִּמצְ ָ ֔וה ֲא ׁ ֶש֧ר ָ ֽאנ ִ ֹ֛כי ְמצַ ֶ ּו֥ה ֶא ְת ֶכ֖ם ַהיּֽ וֹם׃ וְ ָה ָ֗יה ַּב
ַ ת־כ
ָּ ר ֶא ֹת־ה ָﬠ֖ם ֵלא ֑מֹר ׁ ָשמ
ָ ה וְ זִ ְקנֵ ֣י יִ ְ ׂש ָר ֵ ֔אל ֶא וַ יְ ַצ֤ו מ ׁ ֶֹש
ל־ה ָ ֜א ֶרץ
ָ ר ָּת ֨בֹא ֶא וֹרה ַה ֹ֖זּאת ְּב ָﬠ ְב ֶ ֑רךָ ְל ַ֡מ ַﬠן ֲא ׁ ֶש
֥ ָ ת־כל־דִּ ְב ֵ ֛רי ַה ּת
ָּ יהן ֶ ֽא
ֶ֗  ֲא ָב ִנ֣ים ְ ּגד ֹ֔לוֹת וְ ַ ׂש ְד ָּ ֥ת א ָ ֹ֖תם ַּב ּ ִ ֽשׂ יד׃ וְ ָכ ַֽת ְב ָּ ֣ת ֲﬠ ֵל ָֹת ְלך
֤ ָ קמ ֥ה' ֱאל ֶֹה֖יךָ נ ֵ ֹ֣תן ָל֑ךְ וַ ֲה
ת־ה ֲֽא ָב ִנ֣ים ָה ֵ ֗א ֶּלה ֲא ׁ ֨ ֶשר ָ ֽאנ ִֹ֜כי
ָ ת־היַּ ְרדֵּ ן֒ ָּת ִ֜קימ ּו ֶא
ַ ֽי־אב ֶ ֹ֖תיךָ ָלֽךְ ׃ וְ ָהיָ ֮ה ְּב ָﬠ ְב ְר ֶכ֣ם ֶא
ֲ שר דִּ ֶּב֛ר ֥ה' ֱאל ֵֹה
֥ ֶ ׁ ב ו ְּד ַ֔ב ׁש ַּכ ֲֽא ר־ה' ֱאל ֶֹה֣יךָ ׀ נ ֵ ֹ֣תן ְל ֗ ָך ֶ ֣א ֶרץ זָ ַב֤ת ָח ָל
֥ א ׁ ֶש
ת־מזְ ַּב֖ח
ִ  ִּת ְב ֔ ֶנה ֶאיה֖ם ַּב ְרזֶ ֽל׃ ֲא ָבנִ ֤ים ׁ ְש ֵלמוֹת
ֶ א־ת ִנ֥יף ֲﬠ ֵל
ָ ֹ ח ַל ֽ֖ה' ֱאל ֶֹה֑יךָ ִמזְ ַּב֣ח ֲא ָב ֔ ִנים ֽל ם ִמזְ ֵּ֔ב אוֹתם ַּב ּ ִ ֽשׂ יד׃ ו ָּבנִ ָ֤ית ׁ ּ ָש
֖ ָ יב֑ל וְ ַ ׂש ְד ָּ ֥ת
ָ ְמצַ ֶ ּו֥ה ֶא ְת ֶכ֛ם ַהיּ֖ וֹם ְּב ַה֣ר ֵﬠ
וֹרה ַה ֹ֖זּאת
֥ ָ ת־כל־דִּ ְב ֵ ֛רי ַה ּת
ָּ ל־ה ֲֽא ָב ֗ ִנים ֶ ֽא
ָ ש ַמ ְח ָּ֔ת ִלפְ נֵ ֖י ֥ה' ֱאל ֶֹהֽיךָ ׃ וְ ָכ ַֽת ְב ָּ ֣ת ַﬠ
֣ ׂ ָ ְו עוֹ ֔ל ֹת ַל ֽ֖ה' ֱאל ֶֹהֽיךָ ׃ וְ זָ ַֽב ְח ָּ ֥ת ׁ ְש ָל ִ ֖מים וְ ָא ַכ ְ֣ל ָּת ׁ ּ ָש֑ם ו ֤ית ָﬠ ָלי
ָ ֣ה' ֱאל ֶֹה֑יךָ וְ ַ ֽה ֲﬠ ִל
'֣ית ְל ֔ ָﬠם ַל ֽ֖ה' ֱאל ֶֹהֽיךָ ׃ וְ ׁ ָש ַ֣מ ְﬠ ָּ֔ת ְּב ֖קוֹל ֣ה
ֽ ָ ֵה ִנ ְֽהי ֶע יִ ְ ׂש ָר ֵ ֔אל ַהיּ֤ וֹם ַהזּ ה וְ ַה ּֽ ֹכ ֲה ִנ֣ים ַה ְלוִ ִ֔יּם ֶ ֥אל ָּכל־יִ ְ ׂש ָר ֵא֖ל ֵלא ֑מֹר ַה ְס ֵּכ ֤ת ׀ ו ׁ ְּש ַמ וַ יְ ַד ֵּב֤ר מ ׁ ֶֹש
יטב׃
ֽ ֵ ַּב ֵ ֥אר ֵה
ת־ה ֔ ָﬠם ַּביּ֥ וֹם ַה ֖הוּא ֵלא ֽמֹר׃
ָ ה ֶא וַ יְ ַצ֤ו מ ׁ ֶֹש
ת־ח ָ ּ֔קיו ֲא ׁ ֶש֛ר ָ ֽאנ ִ ֹ֥כי ְמצַ ְ ּוךָ ֖ ַהיּֽ וֹם׃
ֻ ו וְ ֶא ת־מצְ וֹ ָת
ִ ֤ית ֶא
ָ ֱאל ֶֹה֑יךָ וְ ָﬠ ִ ׂש

ת־היַּ ְרדֵּ ֑ ן
ַ ל־ה֣ר ְ ּג ִר ִ֔זים ְּב ָﬠ ְב ְר ֶכ֖ם ֶא
ַ ם ַﬠ ת־ה ָﬠ
ָ ֵ ֠א ֶּלה יַ ַֽﬠ ְמ ֞ד ּו ְל ָב ֵ ֤רךְ ֶא

יוֹס֥ף ו ִּבנְ יָ ִ ֽמן׃
ֵ ְשכ֖ר ו
ָ ׂן וְ ֵל ִו֣י ִוֽיהו ָ ּ֔דה וְ יִ ּ ָש ׁ ִש ְמעוֹ
יב֑ל
ָ ל־ה ְּק ָל ָל֖ה ְּב ַה֣ר ֵﬠ
ַ וְ ֵ ֛א ֶּלה יַ ַֽﬠ ְמ ֥ד ּו ַﬠ

׃

ן ָ ּג֣ד וְ ָא ׁ ֔ ֵשר וּזְ בו ֻּל֖ן דָּ ֥ ן וְ נַ פְ ָּת ִ ֽלי ְראו ֵּב

1 And Moses and the elders of Israel commanded the people, saying: 'Keep all the commandment
which I command you this day.2 And it shall be on the day when ye shall pass over the Jordan unto
the land which Hashem your God gives you, that thou shalt set you up great stones, and plaster
them with plaster. 3 And thou shalt write upon them all the words of this law, when thou art passed
over; that thou mayest go in unto the land which Hashem your God gives you, a land flowing with
milk and honey, as Hashem, the God of thy fathers, hath promised you. 4 And it shall be when ye
are passed over the Jordan, that ye shall set up these stones, which I command you this day, in
mount Ebal, and thou shalt plaster them with plaster. 5 And there shalt thou build an altar unto
Hashem your God, an altar of stones; thou shalt lift up no iron tool upon them. 6 Thou shalt build
the altar of Hashem your God of unhewn stones; and thou shalt offer burnt-offerings thereon unto
Hashem your God. 7 And thou shalt sacrifice peace-offerings, and shalt eat there; and thou shalt
rejoice before Hashem your God. 8 And thou shalt write upon the stones all the words of this law
very plainly.'
9 And Moses and the priests the Levites spoke unto all Israel, saying: 'Keep
silence, and hear, O Israel; this day thou art become a people unto Hashem your God. 10 Thou shalt
therefore hearken to the voice of Hashem your God, and do His commandments and His statutes,
which I command you this day.'
11 And Moses charged the people the same day,
saying: 12 'These shall stand upon mount Gerizim to bless the people, when ye are passed over the
Jordan: Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Joseph, and Benjamin; 13 and these shall
stand upon mount Ebal for the curse: Reuben, Gad, and Asher, and Zebulun, Dan, and Naphtali.
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על הברכה בני הגבירות ,ועל הקללה בני השפחות ,ואם יחסרו שנים ובני לאה רבים ,ונלקחו הגדול והקטן:
)יב( אלה יעמדו כל העומדים על הברכה היו בני הגבירות וע"י שבני לאה רבים נטלו מהם הקטן והגדול להשלים המנין על בני
השפחות שלא היו רק ד' והיו על הקללה הגדול והקטן הגדול הוא ראובן לפי שהיה חשוד מבלהה וענה אמן על ארור שוכב
עם אשת רעהו ואביו וידעו בודאי שלא פשע בדבר ,והכי איתא בפרק במה בהמה יוצאה אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל
ולומר ארור שוכב עם אשת אביו ויבא חטא זה לידו והקטן הוא זבולון.
שכם

יוסף Premises: This division relates to the brothers themselves, just before the sale of
שמעון  was always supposed to get land with everyone else, as wasלוי )1
2) There was a division of land (theoretical or actual), already in place at the time
 were treated as “second class” children and heirs at the timeבני השפחות 3) The
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