
 

Unpacking a Theological Conundrum 

Source 1: Devarim Ch. 27, Parshat Ki Tavo 

ן: סיח ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאמֵּ ְך וְׁ ר ַבָדרֶּ ה ִעּוֵּ גֶּ  ( ָארּור ַמשְׁ

ן ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאמֵּ ָמָנה וְׁ ַאלְׁ ר־ָיתֹום וְׁ ַפט גֵּ ה ִמשְׁ  :יט( ָארּור ַמטֶּ

ת ָאִביו ִכי ִגָלה שֶּ ב ִעם־אֵּ ן: ס כ( ָארּור שֹׁכֵּ ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאמֵּ ַנף ָאִביו וְׁ  כְׁ

ן: ס ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאמֵּ ָמה וְׁ הֵּ ב ִעם־ָכל־בְׁ  כא( ָארּור שֹׁכֵּ

ן: ס ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאמֵּ ב ִעם־ֲאחֹׁתֹו ַבת־ָאִביו אֹו ַבת־ִאּמֹו וְׁ  כב( ָארּור שֹׁכֵּ

ן: ס ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאמֵּ ּתֹו וְׁ ב ִעם־חַֹׁתנְׁ  כג( ָארּור שֹׁכֵּ

ן: ס כד( ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאמֵּ ר וְׁ הּו ַבָסתֶּ עֵּ ה רֵּ  ָארּור ַמכֵּ

ן: ס ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאמֵּ ש ָדם ָנִקי וְׁ פֶּ ַהכֹות נֶּ ַח שַֹׁחד לְׁ  כה( ָארּור ֹלקֵּ

ת־ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה־ַהזֹאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתםכו(  ר לֹא־ָיִקים אֶׁ ן: ָארּור ֲאשֶׁ ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאמֵּ  פ וְׁ

27:18 'Cursed is he who misdirects the blind on the way.'  
All the people shall say, 'Amen.' 

27:19 'Cursed is he who perverts justice for the foreigner, orphan and widow.'  
All the people shall say, 'Amen.' 

27:20 'Cursed is he who lies with his father's wife, thus violating his father's 
privacy.'  

All the people shall say, 'Amen.' 

27:21 'Cursed is he who lies with any animal.'  
All the people shall say, 'Amen.' 

27:22 'Cursed is he who lies with his sister, whether she is the daughter of his father 
or of his mother.'  

All the people shall say, 'Amen.' 

27:23 'Cursed is he who lies with his mother-in-law.'  
All the people shall say, 'Amen.' 

27:24 'Cursed is he who strikes down his neighbor in secret.'  
All the people shall say, 'Amen.' 
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27:25 'Cursed is he who takes a bribe to put an innocent man to death.'  
All the people shall say, 'Amen.' 

27:26 'Cursed is he who does not uphold and keep this entire Torah.'  
All the people shall say, 'Amen.' 

Source 2: Commentary of Rashbam 

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

All of the transgressions are generally done in private, as I will explain in all of them 
– except for two, which sometimes are in public and sometimes in private, and they 
are: idolatry and one who strikes his fellow that’s why it spells out that it’s cursing 
the action done in private…. 

כמו שכת' בסוף כל הקללות  שעל עבירות שבגלוי לא באו לקלל, כי בית דין יענשוהו על הגלויות
ח נקמה מן הנסתרות שהרי נתקללו בשם הקדוש ברוך הוא, , הוא יק”הנסתרות לי"י אלהינו“

אבל הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת, מלקות סקילה שריפה הרג 
 . וחנק

Because the Torah is not cursing public transgressions – because the Bet Din will 
punish those involved in public transgressions, as it says at the end of the curses, 
“The hidden matters are for the Lord our God” ….But the revealed matters are for 
us and our children forever to do all of the words of this Torah….. 

The last ארור that appears in the list is 

ת־ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה־ַהזֹאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתםָארּור כו(  ר לֹא־ָיִקים אֶׁ ן:  ֲאשֶׁ ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאמֵּ   וְׁ

27:26 'Cursed is he who does not uphold and keep this entire Torah.'  
All the people shall say, 'Amen.' 

 
Source 3: Rashi   

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

Who does not uphold – here, he included the entire Torah and they accepted it upon 
themselves in the form of an oath. 
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Source 4: Ramban 

ולפי דעתי, כי הקבלה הזאת, שיודה לשון רש"י. … - )כו( אשר לא יקים את דברי התורה הזאת
במצות בלבו ויהיו בעיניו אמת ויאמין שהעושה אותן יהיה לו שכר וטובה והעובר עליהן יענש, 

אבל אם עבר על אחת מהן,  ואם יכפור באחת מהן או תהיה בעיניו בטלה לעולם הנה הוא ארור.
כי לא , איננו בחרם הזה, לעצלהסוכה ולולב  שלא עשהאו  לתאותוהחזיר והשקץ  אכלכגון ש

את דברי התורה  אלא אמר אשר לא יקיםאת דברי התורה הזאת,  אמר הכתוב אשר לא יעשה
 הזאת לעשות, כטעם קיימו וקבלו היהודים )אסתר ט כז(. והנה הוא חרם המורדים והכופרים:

After quoting Rashi:…In my opinion, this ‘acceptance’ that he should agree with 
the mitzvot in his heart and they should be truthful in his eyes and he should believe 
that one who does these mitzvot will be rewarded and one who transgresses will get 
punished, and if he denies one of them or any mitzvah is null and void in his eyes, 
he is the subject of this curse. But if he transgresses one of them, for example, ate 
pork (because he gave into his desires) or did not fulfill the mitzvah of Sukkah or 
Lulav because he was lazy, he is not included in this matter. (Why?) Because the 
Torah does not say, “Cursed is the one who does not do this Torah” but rather “the 
one who does not uphold this Torah…” 

Source 5: Rabbeinu Yonah, Sha’arei Teshuva: 1 

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

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

כי אם אמור יאמר העבד לרבו: כל אשר . מנה, וגדול עונו מנשואלדבר אחד", ואת פושעים נ
כבר שבר עול אדוניו מעליו, והישר בעיניו יעשה, ועל הענין  -תאמר אלי אעשה זולתי דבר אחד 

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

 לעשות", ולא אמר "אשר לא יעשה אותם". 

True, there are righteous people who occasionally stumble in sin, as it says (Kohelet 
7:20) “Because there is no even righteous person in the land who only does good and 
does not sin”…but they do teshuva. But anyone who is not careful with a known 
transgression and does not accept upon himself to be cautious of it, even a minor 
transgression, even if he is careful about all the mitzvot of the Torah, the Torah 
considers him an apostate for one matter, and he is considered among the 
transgressors. Because if a servant says to his master: Everything you tell me, I’ll do 
– except for one thing – he has thrown off the yoke of his master’s authority, and does 
what he wants – and regarding this type of an approach, the Torah says, 'Cursed is 
he who does not uphold and keep this entire Torah.'  
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        Source 6: Rambam Hilchot Teshuva 2:2 

. 

➢ 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 7: HaKetav 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 

חנפים מעשה, למנותם פרנסים על הצבור או להפקיד בידם נכסי היתומים וזולת זה, ואלו הן באמת ה
ועליהם אשר לא יראו אל פני השכינה, כי הם שנואים ומאוסים לפניו ית', כמו שאה"כ לא לפניו חנף יבא, 

אמר ארור אשר לא יקים דברי התורה הזאת לעשות אותם, כי מי שיקים דבר מדברי התורה חייב 
, כי הנה עצםשיכוין לעשות אותם בעצם וראשונה, ולא שיראה עצמו עושה מצוה ויהיה הרמאות בה ב

ומעתה היושב ואינו מקיים את  ..…אז המצוה היא עמל וכעס בעיני המקום, לפי שמאנה בה הבריות
דברי התורה מהתרשלות ורפיון כח אינו עומד בארור, אבל עומד בארור החנף ומרמ' שעושה אותה 

 עטרה להתגדל בה שלא לשם שמים או קרדום לחתוך בה חתיכה דאיסורא

There are people who hold themselves as being involved in Torah and mitzvot, but their main 
intention is to cover their transgressions and to deceive people so that people will perceive them as 
Torah Jews and do-gooders, to be chosen as communal leaders…but these are the flatterers who 
will never receive the Shehina, because they are rejected by God…and it’s regarding these types of 
people that the Torah says, 'Cursed is he who does not uphold and keep this entire Torah.'  
because one who upholds a mitzvah of the Torah must first and foremost intend to do them, and not 
to give the appearance of doing a mitzvah but deep done live deceptively…. 

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

י   רֵּ ת־ִדבְׁ ֹׁא־ָיִקים אֶּ ר ל ָארּור ֲאשֶּ
ֹׁאת  ַהּתֹוָרה־ַהז

 ַלֲעׂשֹות 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 8: Ramban (continued) 

אשר לא יקים, וכי יש תורה נופלת, רבי שמעון בן יקים ובירושלמי בסוטה )פ"ז ה"ד( ראיתי, 
מקים ספרי התורה להעמידן כתקנן שלא ואמרו על דרך אגדה, זה החזן, שאינו …אומר זה החזן

, כמו יפלו. ולי נראה, על החזן שאינו מקים ספר תורה על הצבור להראות פני כתיבתו לכל
שמפורש במסכת סופרים )יד יד( שמגביהין אותו ומראה פני כתיבתו לעם העומדים לימינו 

ב ולכרוע ולומר וזאת ולשמאלו ומחזירו לפניו ולאחריו, שמצוה לכל אנשים והנשים לראות הכתו
 התורה אשר שם משה וגו' )לעיל ד מד(, וכן נוהגין:

In the Jerusalem Talmud I saw, “who does not uphold – is there a Torah that falls? 
R. Shimon Ben Yakim says this is the Hazzan. And they say homiletically, this is 
the Hazzan – who does not stand up the Sifrei Torah in the proper way so that they 
will not fall down. It seems to me that this is a reference to the Hazzan who does not 
uphold the Sefer Torah so he can show its writing to everyone. This is parallel to 
what it says in Masechet Sofrim 14:14: that we life up the Torah and show its 
writing to those standing to his right and left and turns it in front and back, because 
it’s a mitzvah for both men and women to see the writing and to bow and to say, 
“This is the Torah that Moshe placed…..” and this is the minhag. 

Source 9: Talmud Megilah 32a 

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

 אימא: קיבל שכר כנגד כולן.אלא . שכר כולן סלקא דעתך? שכר כולן

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. 

 



 
9b) Tur Orach Chaim Ch. 147 

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

9c) Mishna Berura 

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

Source 10: Shmot Ch. 32 – Chet Ha’egel 

ְך מידו ִמָיָדיו אֶּ   לֵּ ה ַוַישְׁ חֹֹׁלת ַוִיַחר־ַאף מֹׁשֶּ ל ּומְׁ גֶּ ת־ָהעֵּ א אֶּ ה ַוַירְׁ ל־ַהַּמֲחנֶּ ר ָקַרב אֶּ ִהי ַכֲאשֶּ ת־)יט( ַויְׁ
ר אָֹׁתם ַּתַחת ָהָהר: ַשבֵּ  ַהלֻּחֹׁת ַויְׁ

What question could we ask on the pasuk 19? 

Source 11: Shemot Rabba 46:1 

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

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

   מן יחידי נאמן אסור לקבל עדותו לעשות דבר על פיו אם אינו רואה

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־ִדְבֵרי   ר לֹא־ָיִקים אֶׁ ָארּור ֲאשֶׁ
 ַהּתֹוָרה־ַהזֹאת

 ַלֲעׂשֹות אֹוָתם

 
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 12: Jerusalem Talmud, Sotah    

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

Source 13: Rabbeinu Yonah, Sha’arei Teshuva: 3 

וענין שונאי השם נמצא לפעמים גם באנשים שהם עושים המצוה ונזהרים מכל עבירה במעשה 
חבריהם עוסקים בתורה, וירע ביניהם אם נפשם רעה ובקרב לבם יקשה להם כאשר  ולשון,

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו, כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ שיכבדו 
בני אדם את המלך ושיעבדוהו, כי הוא שונא את המלך, כל שכן אם הוציאו מחשבתם אל הפועל, 

. וכן האנשים אשר עינם שהם מניאים את לב בני אדם מעסק התורה ומן המצות, כי הם שונאי ה'
. וכן אם יאהבון …צרה בכבוד תלמידי חכמים הישרים והצדיקים, ושונאים עטרת תפארתם, 

כבוד הרשעים ומשלם על עפר, כי אלה באמת שונאי השם, ואין רצונם בקיום עבודתו, ולא יחפצו 
 בהדרת קדש יראתו, ואשר ירבון מאד עבדיו ויראיו.

ר לֹא־ָיִקים   ת־ִדְבֵרי ָארּור ֲאשֶׁ אֶׁ
 ַהּתֹוָרה־ַהזֹאת

 ַלֲעׂשֹות אֹוָתם
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