
 

Uplifting Elul Torah 

Source #1: Devarim Ch. 27, Parshat Ki Tavo 

ם ַהּיֹום ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצוֶׁ ת־ָכל־ַהִמְצָוה ֲאשֶׁ ת־ָהָעם ֵלאֹמר ָשֹמר אֶׁ ה ְוִזְקֵני ִיְשָרֵאל אֶׁ   :א( ַוְיַצו ֹמשֶׁ

ץ  ל־ָהָארֶׁ ת־ַהַּיְרֵדן אֶׁ ר ַתַעְברו אֶׁ יָך ֹנֵתן ָלְך ַוֲהֵקֹמָת ְלָך ֲאָבִנים ְגֹדלֹות ְוַשְדָת ֹאָתם ב( ְוָהָיה ַבּיֹום ֲאשֶׁ ר־ְיֹקָוק ֱאֹלהֶׁ ֲאשֶׁ

ר־ְיֹקָוק ֱאֹל :ַבִשיד ץ ֲאשֶׁ ל־ָהָארֶׁ ר ָתֹבא אֶׁ ָך ְלַמַען ֲאשֶׁ ת־ָכל־ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת ְבָעְברֶׁ ן אֶׁ יָך ֹנֵתן ְלָך ג( ְוָכַתְבָת ֲעֵליהֶׁ הֶׁ

ץ ָזַבת ָחלָ  רֶׁ יָך ָלְךאֶׁ ר ְיֹקָוק ֱאֹלֵהי־ֲאֹבתֶׁ ר ִדבֶׁ ה  :ב וְדַבש ַכֲאשֶׁ ת־ָהֲאָבִנים ָהֵאלֶׁ ת־ַהַּיְרֵדן ָתִקימו אֶׁ ם אֶׁ ד( ְוָהָיה ְבָעְבְרכֶׁ

ם ַהּיֹום ְבַהר ֵעיָבל ְוַשְדָת אֹוָתם ַבִשיד ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצוֶׁ יָך ִמְזַבח ֲאָבִנים ֹלא־ ה( וָבִניָת ָשם ִמְזֵבַח ַליֹקָוק :ֲאשֶׁ ֱאֹלהֶׁ

ל ם ַבְרזֶׁ יָך :ָתִניף ֲעֵליהֶׁ יָך ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹוֹלת ַליֹקָוק ֱאֹלהֶׁ ת־ִמְזַבח ְיֹקָוק ֱאֹלהֶׁ ז( ְוָזַבְחָת  :ו( ֲאָבִנים ְשֵלמֹות ִתְבנֶׁה אֶׁ

יָך ת־ָכל־ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת ַבֵאר ֵהיֵטב: סח( ְוכָ  :ְשָלִמים ְוָאַכְלָת ָשם ְוָשַמְחָת ִלְפֵני ְיֹקָוק ֱאֹלהֶׁ               ַתְבָת ַעל־ָהֲאָבִנים אֶׁ

ה ִנְהֵייתָ  ל ָכל־ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ַהְסֵכת וְשַמע ִיְשָרֵאל ַהּיֹום ַהזֶׁ ה ְוַהֹכֲהִנים ַהְלִוִּים אֶׁ יָךט( ַוְיַדֵבר ֹמשֶׁ י(  : ְלָעם ַליֹקָוק ֱאֹלהֶׁ
ר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהּיֹום: ס ת־ֻחָקיו ֲאשֶׁ ת־ִמְצֹוָתו ְואֶׁ יָך ְוָעִשיָת אֶׁ ת־ָהָעם          ְוָשַמְעָת ְבקֹול ְיֹקָוק ֱאֹלהֶׁ ה אֶׁ יא( ַוְיַצו ֹמשֶׁ

ת־ַהַּיְר  :ַבּיֹום ַההוא ֵלאֹמר ם אֶׁ ת־ָהָעם ַעל־ַהר ְגִרִזים ְבָעְבְרכֶׁ ֵדן ִשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהוָדה ְוִיָששָכר יב( ֵאלֶׁה ַיַעְמדו ְלָבֵרְך אֶׁ

ה ַיַעְמדו ַעל־ַהְקָלָלה ְבַהר ֵעיָבל ְראוֵבן ָגד ְוָאֵשר וְזבוֻלן ָדן ְוַנְפָתִלי: ְויֹוֵסף וִבְנָיִמן ל־ :יג( ְוֵאלֶׁ יד( ְוָענו ַהְלִוִּים ְוָאְמרו אֶׁ
ר טו( ָארור  ָכל־ִאיש ִיְשָרֵאל קֹול ָרם: ס ל וַמֵסָכה תֹוֲעַבת ְיֹקָוק ַמֲעֵשה ְיֵדי ָחָרש ְוָשם ַבָסתֶׁ סֶׁ ה פֶׁ ר ַיֲעשֶׁ ָהִאיש ֲאשֶׁ

       טז( ָארור ַמְקלֶׁה ָאִביו ְוִאמֹו ְוָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן: ס  ְוָענו ָכל־ ָהָעם ְוָאְמרו ָאֵמן: ס

 ָעם ָאֵמן: סיז( ָארור ַמִסיג ְגבול ֵרֵעהו ְוָאַמר ָכל־הָ 

ְך ְוָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן: ס ה ִעֵור ַבָדרֶׁ  יח( ָארור ַמְשגֶׁ

ה ִמְשַפט ֵגר־ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְוָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן  :יט( ָארור ַמטֶׁ

ת ָאִביו ִכי ִגָלה ְכַנף ָאִביו ְוָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן: ס  כ( ָארור ֹשֵכב ִעם־ֵאשֶׁ

 ר ֹשֵכב ִעם־ָכל־ְבֵהָמה ְוָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן: סכא( ָארו

 כב( ָארור ֹשֵכב ִעם־ֲאֹחתֹו ַבת־ָאִביו אֹו ַבת־ִאמֹו ְוָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן: ס

 כג( ָארור ֹשֵכב ִעם־ֹחַתְנתֹו ְוָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן: ס

ר ְוָאַמר ָכל־ָהָעם   ָאֵמן: סכד( ָארור ַמֵכה ֵרֵעהו ַבָסתֶׁ

ש ָדם ָנִקי ְוָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן: ס  כה( ָארור ֹלֵקַח ֹשַחד ְלַהכֹות נֶׁפֶׁ

ת־ִדְבֵרי ַהּתוָֹרה־ַהֹזאת ַלֲעׂשוֹת אוָֹתםכו(  ר ֹלא־ָיִקים אֶׁ  ְוָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן: פ ָארּור ֲאשֶׁ

 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 the LORD thy God giveth thee, that thou shalt set thee 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 the LORD thy God giveth thee, a land flowing with milk and honey, as 

the LORD, the God of thy fathers, hath promised thee. 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 the LORD thy God, an altar of stones; 

thou shalt lift up no iron tool upon them. 6 Thou shalt build the altar of the LORD thy God of unhewn 

stones; and thou shalt offer burnt-offerings thereon unto the LORD thy God. 7 And thou shalt sacrifice 

peace-offerings, and shalt eat there; and thou shalt rejoice before the LORD thy God. 8 And thou shalt 

write upon the stones all the words of this law very plainly.' {S} 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 the 

LORD thy God. 10 Thou shalt therefore hearken to the voice of the LORD thy God, and do His 

commandments and His statutes, which I command thee this day.' {S} 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. 14 And 

the Levites shall speak, and say unto all the men of Israel with a loud voice: {S} 15 Cursed be the man 

that maketh a graven or molten image, an abomination unto the LORD, the work of the hands of the 

craftsman, and setteth it up in secret. And all the people shall answer and say: Amen. {S} 16 Cursed be he 

that dishonoureth his father or his mother. And all the people shall say: Amen. {S} 17 Cursed be he that 

removeth his neighbour's landmark. And all the people shall say: Amen. {S} 18 Cursed be he that maketh 

the blind to go astray in the way. And all the people shall say: Amen. {S} 19 Cursed be he that perverteth 

the justice due to the stranger, fatherless, and widow. And all the people shall say: Amen. 20 Cursed be he 

that lieth with his father's wife; because he hath uncovered his father's skirt. And all the people shall say: 

Amen. {S} 21 Cursed be he that lieth with any manner of beast. And all the people shall say: 

Amen. {S} 22 Cursed be he that lieth with his sister, the daughter of his father, or the daughter of his 

mother. And all the people shall say: Amen. {S} 23 Cursed be he that lieth with his mother-in-law. And 

all the people shall say: Amen. {S} 24 Cursed be he that smiteth his neighbour in secret. And all the 

people shall say: Amen. {S} 25 Cursed be he that taketh a bribe to slay an innocent person. And all the 

people shall say: Amen. {S} 26 Cursed be he that confirmeth not the words of this law to do them. 

And all the people shall say: Amen.'{P} 

Source #2: Mishna Sotah, 7:5 

 והארון והלוים והכהנים עיבל הר לראש עלו שבטים וששה גריזים הר לראש עלו שבטים ששה

 הפכו … ומכאן מכאן ישראל וכל הכהנים את והלוים הארון את מקיפין הכהנים באמצע למטה עומדים

 אמן עונין ואלו ואלו ומסכה פסל יעשה לא אשר האיש ברוך בברכה ופתחו גריזים הר כלפי פניהם

 ואלו ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור( ז"כ דברים) בקללה ופתחו עיבל הר כלפי פניהם הפכו

 וקללות ברכות שגומרין עד אמן עונין ואלו

What new wrinkle does the Mishna add to the scene at Mt. Gerizim ? 

What characterizes most of the halachot in the list of curses (and blessings)? 

Commentary of RashbamSource #3:  

 להיות שרגילים משנים חוץ בכולם שאפרש כמו הם בסתר להיות שרגילים עבירות וכולה
 . בסתר בשניהם פירש ולכך רעהו ומכה ז"ע והן, בסתר ופעמים בגלוי פעמים

 כל בסוף' שכת כמו הגלויות על יענשוהו דין בית כי, לקלל באו לא שבגלוי עבירות שעל

 הקדוש בשם נתקללו שהרי הנסתרות מן נקמה יקח הוא, ”אלהינו י"לי הנסתרות“ הקללות
 סקילה מלקות, הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו הנגלות אבל, הוא ברוך

 ליכנס לו מה כי" רעהו אשת עם שוכב ארור" כאן כתוב אין תראה הלא. וחנק הרג שריפה
 שכב...... שם רגילין אחרים אין, גידולו בית במקום אביו מקלה. עליו יליזו ולא אחרים בבית

 וכן. בסתר אם כי זה אין בהמה כל עם. רואה ואין שם גדל שהוא במקום זהו אביו אשת עם
 :בתה בבית רגילה האם, חתנתו. אחותו

 



 

 

 

The last ארור that appears in the list is 

ת־ִדְבֵרי ַהּתוָֹרה־ַהֹזאת ַלֲעׂשוֹת אוָֹתםכו(  ר ֹלא־ָיִקים אֶׁ   ְוָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן:  ָארּור ֲאשֶׁ

Cursed be he that confirmeth not the words of this law to do them. And all the people shall say: Amen. (JPS) 

Or another version: 

 'Cursed is he who does not uphold and keep this entire Torah.'  
All the people shall say, 'Amen.' 

 

 Rashi Source #4:  

 :ובשבועה באלה עליהם וקבלוה כולה התורה כל את כלל כאן - יקים לא אשר( כו)

Source #5: Ramban 

, הזאת הקבלה כי, דעתי ולפי. י"רש לשון… - הזאת התורה דברי את יקים לא אשר( כו)
 והעובר וטובה שכר לו יהיה אותן שהעושה ויאמין אמת בעיניו ויהיו בלבו במצות שיודה
 עבר אם אבל .ארור הוא הנה לעולם בטלה בעיניו תהיה או מהן באחת יכפור ואם, יענש עליהן

 בחרם איננו, לעצלה ולולב סוכה עשה שלא או לתאותו והשקץ החזיר אכלש כגון, מהן אחת על
 את יקים לא אשר אמר אלא, הזאת התורה דברי את יעשה לא אשר הכתוב אמר לא כי, הזה

 חרם הוא והנה(. כז ט אסתר) היהודים וקבלו קיימו כטעם, לעשות הזאת התורה דברי
 :והכופרים המורדים

Source #6: Rabbeinu Yonah, Sha’arei Teshuva: 1 

, לפעמים בחטא שנכשלים הצדיקים מן יש כי אמת. גדול עיקר הוא כי, זאת שמעה בינה ועתה ו
 כובשים אכן", יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי(: "כ, ז קהלת) שנאמר כענין

 וחוזרים, בפניהם ונקוטו, לו ישנו לא אחת פעם בחטא יפלו ואם, פניהם מאת יצרם את
 הוא אם גם, ממנו להשמר נפשו על מקבל ואינו ידוע מחטא נזהר אינו אשר כל אך. בתשובה
 חולין) ישראל חכמי קראוהו, שבתורה העבירות מכל נזהר שהוא פי על אף, הקלים מהעונות

 העבד יאמר אמור אם כי. מנשוא עונו וגדול, נמנה פושעים ואת", אחד לדבר מומר( "ב ד
 בעיניו והישר, מעליו אדוניו עול שבר כבר - אחד דבר זולתי אעשה אלי תאמר אשר כל: לרבו

 הזאת התורה דברי את יקים לא אשר ארור(: "כו, כז דברים) נאמר הזה הענין ועל, יעשה
 ויורה, סוף ועד מראש התורה דברי כל לקיים נפשו על יקבל לא אשר, ביאורו -" אותם לעשות

 ". אותם יעשה לא אשר" אמר ולא", לעשות יקים לא אשר" זה על

 

 

 

http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=5&CHAPTER=27#C4368


 

 

Source #7a) Talmud Bava Metziah 10a 

 !היום בחצי אפילו בו לחזור יכול פועל: רב והאמר

7b)Vayikra Ch. 25 

ר־הֹוֵצאִתי ֵהם ֲעָבַדי ֲעָבִדים ְבֵני־ִיְשָרֵאל ִכי־ִלי ץ אֹוָתם ֲאשֶׁ רֶׁ ם ְיֹקָוק ֲאִני ִמְצָרִים ֵמאֶׁ  :ֱאֹלֵהיכֶׁ

7c) Shulchan Aruch Choshen Mishpat Ch. 333 

 קבל ואפילו[ יא, חוזר יד, היום בחצי[< ה( >]ה) בו וחזר< ד, >במלאכה הפועל התחיל{ יד}
, עליו חוב והמעות בו לחזור יכול, הבית לבעל לשלם בידו ואין{ טו[ }ו( ]ו) טו שכירותו דמי כבר

 .לעבדים עבדים ולא(, נה, כה ויקרא) עבדים ישראל בני לי כי: שנאמר

Source #8a): Talmud & Rashi Talmud Avoda Zara 2b 

 מצות שבע, ישמיענו וראשונות': שנא, ישמיעונו הראשונות: הוא ברוך הקדוש להם אומר מיד
 מאי, גוים ויתר ראה ארץ וימודד עמד: יוסף רב דתני? קיימום דלא ומנלן! קיימתם היכן שקיבלתם

 איתגורי. להן והתירן עמד קיימום שלא כיון, קיימום ולא נח בני עליהן שקבלו מצות' ז ראה? ראה
 אין - אותן שמקיימין פי על שאף, לומר  :דרבינא בריה מר אמר! נשכר חוטא מצינו כ"א? איתגור

  .שכר עליהם מקבלין

 

, ועושה מצווה שאינו כמי אלא ועושה כמצווה שכר עליהם מקבלין שאין, לך לומר אלא .…? ולא
 .ועושה מצווה משאינו יותר ועושה המצווה גדול: חנינא' ר דאמר

Tosafot A.Z. 3ab)  

 .בוראו מצות ולקיים יצרו לבטל תמיד דואג שהוא מפני' פי - ועושה המצווה גדול

Rambam Hilchot Teshuva 2:2Source #9:          

 עוד יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב הוא התשובה היא ומה
 עליו ויעיד, נחמתי שובי אחרי כי שנאמר שעבר על יתנחם וכן', וגו דרכו רשע יעזוב שנאמר

', וגו ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר ולא שנאמר לעולם החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע
 .בלבו שגמר אלו עניינות ולומר בשפתיו להתודות וצריך

What is seemingly unrealistic about the Rambam in the above Halacha?  

What is the difference between Ramban and Rashi between someone who capitulates to his/her Yetzer 

Hara and commits an עבירה/transgression?  

What implications does this view of Ramban + Rabbeinu Yonah have for the modern-day 

Jewish outreach agenda? 

 

 



 
 

 

Source #10: HaKtav Vehakabala 

כו( לא יקים וגו' לעשות אותם. שפיר אמר רי"ע יש כמה אנשים שמראין עצמן בגלוייהן עוסקים 

במצות ובתורה, אמנם עיקר כוונתם לעשות מזה כסוי חטאה לרמות בני אדם, שיחשיבום בעלי תורה 

ואנשי מעשה, למנותם פרנסים על הצבור או להפקיד בידם נכסי היתומים וזולת זה, ואלו הן באמת 

חנפים אשר לא יראו אל פני השכינה, כי הם שנואים ומאוסים לפניו ית', כמו שאה"כ לא לפניו חנף ה

ועליהם אמר ארור אשר לא יקים דברי התורה הזאת לעשות אותם, כי מי שיקים דבר יבא, 

מדברי התורה חייב שיכוין לעשות אותם בעצם וראשונה, ולא שיראה עצמו עושה מצוה ויהיה 

 בה הבריות, כי הנה אז המצוה היא עמל וכעס בעיני המקום, לפי שמאנה עצםהרמאות בה ב

 עומד אבל, בארור עומד אינו כח ורפיון מהתרשלות התורה דברי את מקיים ואינו היושב ומעתה..…

 חתיכה בה לחתוך קרדום או שמים לשם שלא בה להתגדל עטרה אותה שעושה' ומרמ החנף בארור

 דאיסורא

For the Ktav Vehakabala, to whom does the ארור  primarily apply? 

Summary Chart: 

ת־  ר ֹלא־ָיִקים אֶׁ ָארור ֲאשֶׁ
 ִדְבֵרי ַהתֹוָרה־ַהֹזאת

 ַלֲעשֹות אֹוָתם

Rashi ארור to those who don’t perform the mitzvot… 

Ramban, Rabbeinu 
Yonah 

 due to those who ארור 
reject a particular mitzvah 
as being valid/necessary 

To do them, ie non- performance 

stemming from rejection 

HaKtav Vehakabla ארור due to those who do not fulfill the mitzvot to DO them but for an 
ulterior/negative motive, merely feigning piety 

 

Source #11: Ramban 

 זה אומר יקים בן שמעון רבי, נופלת תורה יש וכי, יקים לא אשר, ראיתי( ד"ה ז"פ) בסוטה ובירושלמי

 ולי. יפלו שלא כתקנן להעמידן התורה ספרי מקים שאינו, החזן זה, אגדה דרך על ואמרו…החזן
 במסכת שמפורש כמו, לכל כתיבתו פני להראות הצבור על תורה ספר מקים שאינו החזן על, נראה

 לפניו ומחזירו ולשמאלו לימינו העומדים לעם כתיבתו פני ומראה אותו שמגביהין( יד יד) סופרים
' וגו משה שם אשר התורה וזאת ולומר ולכרוע הכתוב לראות והנשים אנשים לכל שמצוה, ולאחריו

 :נוהגין וכן(, מד ד לעיל)

Talmud Megilah 32a: aSource 12 

 הגוללו. תורה ספר גולל שבהם הגדול - בתורה שקראו עשרה: יוחנן רבי אמר שפטיה רבי ואמר.…
. כולן שכר קיבל תורה ספר הגולל - בתורה שקראו עשרה: לוי בן יהושע רבי דאמר, כולן שכר נוטל
 .כולן כנגד שכר קיבל: אימא אלא? דעתך סלקא כולן שכר



 
R. Shefatiah further said in the name of R .Johanan: If ten have had a reading of the Torah, the senior among them 

rolls up the Sefer Torah. He who rolls it up receives the reward of all of them, since R. Joshua b .Levi said: If ten 

have had a reading of the Torah, the one who rolls it up receives the reward of all of them. The reward 

of all of them, think you? No; say rather, he receives a reward equal to that of all of them. 

Tur Orach Chaim Ch. 14712b)  

 שכר נוטל הגולל בתורה שקראו' י לוי בן יהושע ר"דא גולל שבכולם גדול בתורה שקראו' י יוחנן ר"א
 המצוה לחבב יקרים בדמים לקנותה באשכנז ורגילים כולם כנגד

12c) Mishna Berura 

 :השכר יקבל שהוא כדי זו במצוה מכובד יהיה שהגדול כדאי ולכך.… -' וכו גדול( ה)

Chet Ha’egel –Shmot Ch. 32 Source #13:  

ה ְיֹקָוק ַוְיַדֵבר( ז) ל־ֹמשֶׁ ְך־ֵרד אֶׁ ר ַעְמָך ִשֵחת ִכי לֶׁ ֱעֵליתָ  ֲאשֶׁ ץ הֶׁ רֶׁ ְך ַמֵהר ָסרו( ח) :ִמְצָרִים ֵמאֶׁ רֶׁ  ִמן־ַהדֶׁ
ר ם ָעשו ִצִויִתם ֲאשֶׁ ל ָלהֶׁ יָך ֵאלֶׁה ַוֹּיאְמרו ַוִּיְזְבחו־לוֹ  ַוִּיְשַתֲחוו־לוֹ  ַמֵסָכה ֵעגֶׁ ר ִיְשָרֵאל ֱאֹלהֶׁ ֱעלוָך ֲאשֶׁ  הֶׁ

ץ רֶׁ ר( ט) :ִמְצָרִים ֵמאֶׁ ה ְיֹקָוק ַוֹּיאמֶׁ ל־ֹמשֶׁ ת־ָהָעם ָרִאיִתי אֶׁ ה אֶׁ ף ְוִהֵנה ַהזֶׁ  ְוַעָתה( י:)הוא ַעם־ְקֵשה־ֹערֶׁ
ם ְוִיַחר־ַאִפי ִלי ַהִניָחה ה ַוֲאַכֵלם ָבהֶׁ ֱעשֶׁ ה ַוְיַחל( יא) :ָגדֹול ְלגֹוי אֹוְתָך ְואֶׁ ת־ְפֵני ֹמשֶׁ  ֱאֹלָהיו ְיֹקָוק אֶׁ
ר ה ְיֹקָוק ָלָמה ַוֹּיאמֶׁ ָך ַאְפָך יֱֶׁחרֶׁ ר ְבַעמֶׁ ץ הֹוֵצאתָ  ֲאשֶׁ רֶׁ  ָלָמה( יב) :ֲחָזָקה וְבָיד ָגדֹול ְבֹכחַ  ִמְצַרִים ֵמאֶׁ
ָהִרים ֹאָתם ַלֲהֹרג הֹוִציָאם ְבָרָעה ֵלאֹמר ִמְצַרִים ֹיאְמרו  ֵמֲחרֹון שוב ָהֲאָדָמה ְפֵני ֵמַעל וְלַכֹּלָתם בֶׁ

ָך ָך ַעל־ָהָרָעה ְוִהָנֵחם ַאפֶׁ יָך וְלִיְשָרֵאל ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ְזֹכר( יג) :ְלַעמֶׁ ר ֲעָבדֶׁ ם ִנְשַבְעָת  ֲאשֶׁ  ָבְך ָלהֶׁ
ם ַוְתַדֵבר ה ֲאֵלהֶׁ ת־ ַאְרבֶׁ ם אֶׁ ץְוכָ  ַהָשָמִים ְככֹוְכֵבי ַזְרֲעכֶׁ ר ַהֹזאת ל־ָהָארֶׁ ֵתן ָאַמְרִתי ֲאשֶׁ ם אֶׁ  ְלַזְרֲעכֶׁ
ם( יד) :ְלֹעָלם ְוָנֲחלו ר ַעל־ָהָרָעה ְיֹקָוק ַוִּיָנחֶׁ ר ֲאשֶׁ  פ: ְלַעמוֹ  ַלֲעשֹות ִדבֶׁ

7 And the LORD spoke unto Moses: 'Go, get thee down; for thy people, that thou broughtest up out of the 

land of Egypt, have dealt corruptly; 8 they have turned aside quickly out of the way which I commanded 

them; they have made them a molten calf, and have worshipped it, and have sacrificed unto it, and said: 

This is thy god, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.' 9 And the LORD said unto 

Moses: 'I have seen this people, and, behold, it is a stiffnecked people. 10 Now therefore let Me alone, that 

My wrath may wax hot against them, and that I may consume them; and I will make of thee a great 

nation.' 11 And Moses besought the LORD his God, and said: 'LORD, why doth Thy wrath wax hot against 

Thy people, that Thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power and with a mighty 

hand? 12 Wherefore should the Egyptians speak, saying: For evil did He bring them forth, to slay them in 

the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from Thy fierce wrath, and repent 

of this evil against Thy people. 13 Remember Abraham, Isaac, and Israel, Thy servants, to whom Thou 

didst swear by Thine own self, and saidst unto them: I will multiply your seed as the stars of heaven, and 

all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it forever.' 14 And the 

LORD repented of the evil which He said He would do unto His people 

A few verses later……………………… 

ר ַוְיִהי( יט) ל־ַהַמֲחנֶׁה ָקַרב ַכֲאשֶׁ ל ַוַּיְרא אֶׁ ת־ָהֵעגֶׁ ה ַוִּיַחר־ַאף וְמֹחֹלת אֶׁ  מידו ַוַּיְשֵלְך ֹמשֶׁ
ת־ַהֻלֹחת ִמָּיָדיו  :ָהָהר ַתַחת ֹאָתם ַוְיַשֵבר אֶׁ

What question could we ask on the pasuk 19? 

 



 
Source #14: Shmot Rabba 46:1 

 לו שאמר בשעה מוצא אתה, חכמה תעלומות לך ויגד( יא איוב) ד"הה, לך פסל משה אל' ה ויאמר א
 אם אמר, ישראל שחטאו מאמין היה ולא בלוחות תופס היה עמך שחת כי רד לך הוא ברוך הקדוש

, בעיניו שראה עד שברן שלא, המחנה אל משה קרב כאשר ויהי( לב שמות' )שנא מאמין איני רואה איני
 לו שאמר ה"בהקב מאמין משה היה שלא אפשר, רואים שאינם מה מעידים שהם אדם לבני להם אי
 אסור נאמן יחידי מן דבר שומע אדם שיהא אפילו לישראל ארץ דרך משה הודיע אלא עמך שחת כי

   רואה אינו אם פיו על דבר לעשות עדותו לקבל

Rav Nebenzhal’s observation: Seeing is believing 

דהיי' שהקמת ספר תורה כראוי ישפיע על  –: אולי זה הפשט של "לעשות אותם" רב נבנצאל
 מידת קיום המצות של הצבור הרואים

ת־  ר ֹלא־ָיִקים אֶׁ ָארּור ֲאשֶׁ
 ִדְבֵרי ַהּתוָֹרה־ַהֹזאת

 ַלֲעׂשוֹת אוָֹתם

 
Jerusalem Talmud 
(cited by Ramban) 

 
  ארור 

due to those who do not 
ensure that we raise up the 
Torah physically so that the 

worshippers can see the Ktav 
 

 
 

….which ultimately impacts on 
the honor and commitment to 

the words of Torah ie the 
mitzvot 

 

Source #15: Jerusalem Talmud, Sotah    

 ולא להחזיק בידו ספיקה והיתה ועשה ושמר ולימד למד חייה ברבי תנחום רבי בשם אחא' ר
 ארור בכלל זה הרי החזיק

Source #16: Rabbeinu Yonah, Sha’arei Teshuva: 3 

 במעשה עבירה מכל ונזהרים המצוה עושים שהם באנשים גם לפעמים נמצא השם שונאי וענין
 בני בהיות ביניהם וירע, בתורה עוסקים חבריהם כאשר להם יקשה לבם ובקרב רעה נפשם אם ,ולשון
 המלך את אדם בני שיכבדו יחפוץ לא אשר האיש על תאמר כאשר, מלפניו ויראים' ה את עובדים אדם

 בני לב את מניאים שהם, הפועל אל מחשבתם הוציאו אם שכן כל, המלך את שונא הוא כי, ושיעבדוהו
 חכמים תלמידי בכבוד צרה עינם אשר האנשים וכן'. ה שונאי הם כי, המצות ומן התורה מעסק אדם

 כי, עפר על ומשלם הרשעים כבוד יאהבון אם וכן. …, תפארתם עטרת ושונאים, והצדיקים הישרים
 מאד ירבון ואשר, יראתו קדש בהדרת יחפצו ולא, עבודתו בקיום רצונם ואין, השם שונאי באמת אלה

 .ויראיו עבדיו

ת־  ר ֹלא־ָיִקים אֶׁ ָארּור ֲאשֶׁ
 ִדְבֵרי ַהּתוָֹרה־ַהֹזאת

 ַלֲעׂשוֹת אוָֹתם

 
Jerusalem Talmud/ 

Rabbeinu Yonah 

 
  ארור 

due to those who do not support others learning Torah and  
performing mitzvot   

 


