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דברים פרק כט

יכם כֹּל
ֵיכם וְ שׁ ְֹט ֵר ֶ
יכם ִז ְקנ ֶ
יכם ִשׁ ְב ֵט ֶ
אשׁ ֶ
יכם ָר ֵ
ֻלּ ֶכם ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹה ֶ
אַתּם ִנ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כּ ְ
)ט( ֶ
יך) :יא(
ימ ָ
יך ַעד שׁ ֵֹאב ֵמ ֶ
ֶיך ֵמח ֵֹטב ֵע ֶצ ָ
ֵר ָך ֲא ֶשׁר ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנ ָ
יכם ְוג ְ
ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל) :י( ַט ְפּ ֶכם ְנ ֵשׁ ֶ
יך כּ ֵֹרת ִע ְמּ ָך ַהיּוֹם) :יב( ְל ַמ ַען ָה ִקים א ְֹת ָך
אָלתוֹ ֲא ֶשׁר ה' ֱאל ֶֹה ָ
וּב ָ
יך ְ
ְל ָע ְב ְר ָך ִבּ ְב ִרית ה' ֱאל ֶֹה ָ
אַב ָר ָהם
יך ְל ְ
ַהיּוֹם לוֹ ְל ָעם וְ הוּא יִ ְהיֶה ְלּ ָך ֵלאל ִֹהים ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ְך וְ ַכ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
אָלה ַהזֹּאת:
וּל ַי ֲעקֹב) :יג( וְ לֹא ִא ְתּ ֶכם ְל ַב ְדּ ֶכם אָנ ִֹכי כּ ֵֹרת ֶאת ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת וְ ֶאת ָה ָ
ְליִ ְצ ָחק ְ
ֶשׁנוֹ פֹּה ִע ָמּנוּ ע ֵֹמד ַהיּוֹם ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹהינוּ וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ֵאינֶנּוּ פֹּה ִע ָמּנוּ ַהיּוֹם:
)יד( ִכּי ֶאת ֲא ֶשׁר י ְ
ָשׁ ְבנוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ַב ְרנוּ ְבּ ֶק ֶרב ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר
אַתּם יְ ַד ְע ֶתּם ֵאת ֲא ֶשׁר י ַ
)טו( ִכּי ֶ
ָהב ֲא ֶשׁר ִע ָמּ ֶהם) :יז( ֶפּן
ָא ֶבן ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
יהם ֵעץ ו ֶ
ֻל ֶ
יהם וְ ֵאת ִגּלּ ֵ
קּוּצ ֶ
ַתּ ְראוּ ֶאת ִשׁ ֵ
ֲב ְר ֶתּם) :טז( ו ִ
עַ
יֵשׁ ָבּ ֶכם ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה אוֹ ִמ ְשׁ ָפּ ָחה אוֹ ֵשׁ ֶבט ֲא ֶשׁר ְל ָבבוֹ פֹנֶה ַהיּוֹם ֵמ ִעם ה' ֱאל ֵֹהינוּ ָל ֶל ֶכת
ַל ֲעבֹד ֶאת ֱאל ֵֹהי ַהגּוֹיִ ם ָה ֵהם ֶפּן יֵשׁ ָבּ ֶכם שׁ ֶֹרשׁ פּ ֶֹרה רֹאשׁ וְ ַל ֲענָה) :יח( ְו ָהיָה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת
אָלה ַהזֹּאת וְ ִה ְת ָבּ ֵר ְך ִבּ ְל ָבבוֹ ֵלאמֹר ָשׁלוֹם ִי ְהיֶה ִלּי ִכּי ִבּ ְשׁ ִררוּת ִל ִבּי ֵא ֵל ְך ְל ַמ ַען ְספוֹת
ִדּ ְב ֵרי ָה ָ
ֶע ַשׁן אַף ה' וְ ִקנְ אָתוֹ ָבּ ִאישׁ ַההוּא
ֹאבה ה' ְסל ַֹח לוֹ ִכּי אָז י ְ
ָה ָרוָה ֶאת ַה ְצּ ֵמאָה) :יט( לֹא י ֶ
וּמ ָחה ה' ֶאת ְשׁמוֹ ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם) :כ( וְ ִה ְב ִדּילוֹ
תוּבה ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּה ָ
אָלה ַה ְכּ ָ
וְ ָר ְב ָצה בּוֹ ָכּל ָה ָ
אָמר
תּוֹרה ַהזֶּה) :כא( וְ ַ
תוּבה ְבּ ֵס ֶפר ַה ָ
ה' ְל ָר ָעה ִמכֹּל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּכֹל אָלוֹת ַה ְבּ ִרית ַה ְכּ ָ
חוֹקה וְ ָראוּ ֶאת
ָכ ִרי ֲא ֶשׁר ָיבֹא ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
יכם וְ ַהנּ ְ
אַח ֵר ֶ
ֵיכם ֲא ֶשׁר יָקוּמוּ ֵמ ֲ
אַחרוֹן ְבּנ ֶ
ַהדּוֹר ָה ֲ
אַר ָצהּ לֹא
ָמ ַלח ְשׂ ֵר ָפה ָכל ְ
ָפ ִרית ו ֶ
יה ֲא ֶשׁר ִח ָלּה ה' ָבּהּ) :כב( גּ ְ
ֻא ָ
אָרץ ַה ִהוא וְ ֶאת ַתּ ֲחל ֶ
ַמכּוֹת ָה ֶ
ֲלה ָבהּ ָכּל ֵע ֶשׂב
ָרע וְ לֹא ַת ְצ ִמ ַח וְ לֹא ַיע ֶ
ִתזּ ַ
רש"י
אַד ָמה >וצביים<
ְכּ ַמ ְה ֵפּ ַכת ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה ְ
)כח( הנסתרת לה' אלהינו – ואם תאמרו מה
וּב ֲח ָמתוֹ) :כג(
וּצבוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָה ַפ ְך ה' ְבּאַפּוֹ ַ
ְ
בידינו לעשות ,אתה מעניש את הרבים על
אָרץ
אָמרוּ ָכּל ַהגּוֹיִ ם ַעל ֶמה ָע ָשׂה ה' ָכּ ָכה ָל ֶ
וְ ְ
הרהורי היחיד ,שנאמר )פסוק יז( פן יש
רוּ
אָמ
ְ
ו
ְ
(
כד
)
:
ֶה
זּ
ה
ַ
ָדוֹל
גּ
ה
ַ
אַף
ה
ָ
י
ר
ִ
ח
ֳ
ה
מ
ֶ
ֹאת
ַהזּ
בכם איש וגו' ,ואחר כך )פסוק כא( וראו
ַעל ֲא ֶשׁר ָע ְזבוּ ֶאת ְבּ ִרית ה' ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתם ֲא ֶשׁר
את מכות הארץ ההיא ,והלא אין אדם יודע
טמונותיו של חבירו ,אין אני מעניש אתכם
הוֹציאוֹ א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :כה(
ָכּ ַרת ִע ָמּם ְבּ ִ
על הנסתרות ,שהן לה' אלהינו והוא יפרע
ַע ְבדוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם
ֵלכוּ ַויּ ַ
ַויּ ְ
מאותו יחיד ,אבל הנגלות ,לנו ולבנינו לבער
ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר לֹא יְ ָדעוּם ְולֹא ָח ַלק ָל ֶהם) :כו(
הרע מקרבנו ,ואם לא נעשה דין בהם יענשו
ל
יה ֶאת ָכּ
אָרץ ַה ִהוא ְל ָה ִביא ָע ֶל ָ
וַיִּ ַחר אַף ה' ָבּ ֶ
את הרבים .נקוד על לנו ולבנינו ,לדרוש,
תוּבה ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּה) :כז( וַיִּ ְתּ ֵשׁם ה'
ַה ְקּ ָל ָלה ַה ְכּ ָ
שאף על הנגלות לא ענש את הרבים עד
ַשׁ ִל ֵכם
וּב ֶק ֶצף גָּדוֹל ַויּ ְ
וּב ֵח ָמה ְ
אַד ָמ ָתם ְבּאַף ְ
ֵמ ַעל ְ
שעברו את הירדן משקבלו עליהם את
השבועה בהר גרזים ובהר עיבל ונעשו
אַח ֶרת ַכּיּוֹם ַהזֶּה) :כח( ַהנִּ ְס ָתּרֹת ַלה'
ֶאל ֶא ֶרץ ֶ
ערבים זה לזה:
עוֹלם ַלעֲשׂוֹת
וּל ָבנֵינוּ ַעד ָ
ֱאל ֵֹהינוּ וְ ַהנִּ גְ לֹת ָלנוּ ְ
תּוֹרה ַהזֹּאת:
ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
Rabbi Brovender's Parsha Shiur is sponsored by

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,
or to sign-up to receive sources in advance.
Please note! Starting this week, Thursday, September 6th at 8:00 PM,
the shiur will be moving to its new location:
Ohel Nechama, 3 Chopin Street, Jerusalem
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דברים כז ,טו
רשב"ם
)טו( ושם בסתר – כל הארורים שנים עשר כנגד
וּמ ֵסּ ָכה
ֲשׂה ֶפ ֶסל ַ
אָרוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ֲשׂה יְ ֵדי ָח ָרשׁ וְ ָשׂם ַבּ ָסּ ֶתר וְ ָענוּ שנים עשר שבטים וכולה עבירות שרגילים להיות
ֲבת ה' ַמע ֵ
תּוֹע ַ
בסתר הם כמו שאפרש בכולם חוץ משנים
אָמן:
אָמרוּ ֵ
ָכל ָה ָעם וְ ְ
שרגילים להיות פעמים בגלוי ופעמים בסתר ,והן
ע"ז ומכה רעהו ולכך פירש בשניהם בסתר .שעל
עבירות שבגלוי לא באו לקלל ,כי בית דין יענשוהו על הגלויות כמו שכת' בסוף כל הקללות הנסתרות
לי"י אלהינו ,הוא יקח נקמה מן הנסתרות שהרי נתקללו בשם הקב"ה ,אבל הנגלות לנו ולבנינו עד
עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת ,מלקות סקילה שריפה הרג וחנק .הלא תראה אין כתוב כאן
"ארור שוכב עם אשת רעהו" כי מה לו ליכנס בבית אחרים ולא יליזו עליו .מקלה אביו במקום בית
גידולו ,אין אחרים רגילין שם .וכן משיג גבול בגנבה הוא עושה ,שאם יראה ,ימחה בידו .וכן משגה עור
ומטה משפט ,כל אילו דברי סתר .שכב עם אשת אביו זהו במקום שהוא גדל שם ואין רואה .עם כל
בהמה אין זה כי אם בסתר .וכן אחותו .חתנתו ,האם רגילה בבית בתה:
מסכת סנהדרין דף מג ע"ב – מד ע"א

משנה .היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות ,אומרים לו :התודה ,שכן דרך כל
המומתין מתודין ,שכל המתודה יש לו חלק לעולם הבא .שכן מצינו בעכן ,שאמר לו
יהושע )יהושע ז'( בני שים נא כבוד ]לה'[ אלהי ישראל ותן לו תודה) ,יהושע ז'( ויען עכן
את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי וכזאת וכזאת וגו' .ומנין שכיפר לו וידויו – שנאמר
)יהושע ז'( ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכרך ה' ביום הזה ,ביום הזה אתה עכור ,ואי
אתה עכור לעולם הבא .ואם אינו יודע להתוודות אומרים לו :אמור תהא מיתתי כפרה
על כל עונותי .רבי יהודה אומר :אם היה יודע שהוא מזומם אומר :תהא מיתתי כפרה
על כל עונותי חוץ מעון זה .אמרו לו :אם כן יהו כל אדם אומר כן ,כדי לנקות עצמו.
גמרא .תנו רבנן :נא – אין נא אלא לשון
בקשה ,בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא
ליהושע )יהושע ז'( חטא ישראל ,אמר
לפניו :רבונו של עולם ,מי חטא? אמר
ליה :וכי דילטור אני? לך הפל גורלות.
הלך והפיל גורלות ,ונפל הגורל על עכן,
אמר לו :יהושע ,בגורל אתה בא עלי?
אתה ואלעזר הכהן שני גדולי הדור
אתם ,אם אני מפיל עליכם גורל  -על
אחד מכם הוא נופל .אמר לו :בבקשה
ממך ,אל תוציא לעז על הגורלות,
שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל
שנאמר )במדבר כ"ו( אך בגורל יחלק את
הארץ .תן תודה .אמר רבינא :שחודי
שחדיה במילי :כלום נבקש ממך אלא
הודאה? תן לו תודה והיפטר .מיד :ויען
עכן את יהשע ויאמר אמנה אנכי חטאתי
לה' אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי.
אמר רב אסי אמר רבי חנינא :מלמד
שמעל עכן בשלשה חרמים :שנים בימי

משה ואחד בימי יהושע ,שנאמר כזאת
וכזאת עשיתי .רבי יוחנן אמר משום רבי
אלעזר ברבי שמעון :חמשה ,ארבעה
בימי משה ואחד בימי יהושע ,שנאמר
אנכי חטאתי וכזאת וכזאת עשיתי .ועד
השתא מאי טעמא לא איענוש? אמר רבי
יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון:
לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו
ישראל את הירדן .כתנאי) :דברים כ"ט(
הנסתרת לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו
עד עולם למה נקוד על לנו ולבנינו ועל
עי"ן שבעד? מלמד שלא ענש על
הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן,
דברי רבי יהודה ,אמר ליה רבי נחמיה:
וכי ענש על הנסתרות לעולם? והלא כבר
נאמר עד עולם .אלא כשם שלא ענש על
הנסתרות –כך לא ענש על עונשין שבגלוי
עד שעברו ישראל את הירדן .אלא | עכן
מאי טעמא איענוש? – משום דהוו ידעי
ביה אשתו ובניו.
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מי השילוח לפרשת ניצבים
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