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רשב"ם
דברים כז ,טו
)טו( וש בסתר – כל הארורי שני עשר כנגד
2מ ֵ> ָכה
ֲ$ה ֶפ ֶסל ַ
1ר2ר ָה ִאי ֲא ֶר ַיע ֶ
ֲ$ה יְ ֵדי ָח ָר וְ ֶָ >ָ *ַ $תר וְ ָענ 2שני עשר שבטי וכולה עבירות שרגילי להיות
ֲבת ה' ַמע ֵ
ע ַ
בסתר ה כמו שאפרש בכול חו 8משני
1מ:4
1מרֵ 2
ָכל ָה ָע וְ ְ
שרגילי להיות פעמי בגלוי ופעמי בסתר ,וה4
ע"ז ומכה רעהו ולכ' פירש בשניה בסתר .שעל
עבירות שבגלוי לא באו לקלל ,כי בית די 4יענשוהו על הגלויות כמו שכת' בסו; כל הקללות הנסתרות
לי"י אלהינו ,הוא יקח נקמה מ 4הנסתרות שהרי נתקללו בש הקב"ה ,אבל הנגלות לנו ולבנינו עד
עול לעשות את כל דברי התורה הזאת ,מלקות סקילה שריפה הרג וחנק .הלא תראה אי 4כתוב כא4
"ארור שוכב ע אשת רעהו" כי מה לו ליכנס בבית אחרי ולא יליזו עליו .מקלה אביו במקו בית
גידולו ,אי 4אחרי רגילי 4ש .וכ 4משיג גבול בגנבה הוא עושה ,שא יראה ,ימחה בידו .וכ 4משגה עור
ומטה משפט ,כל אילו דברי סתר .שכב ע אשת אביו זהו במקו שהוא גדל ש ואי 4רואה .ע כל
בהמה אי 4זה כי א בסתר .וכ 4אחותו .חתנתו ,הא רגילה בבית בתה:

מסכת סנהדרין דף מג ע"ב – מד ע"א

משנה .היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות ,אומרי לו :התודה ,שכ 4דר' כל
המומתי 4מתודי ,4שכל המתודה יש לו חלק לעול הבא .שכ 4מצינו בעכ ,4שאמר לו
יהושע )יהושע ז'( בני שי נא כבוד ]לה'[ אלהי ישראל ות 4לו תודה) ,יהושע ז'( ויע 4עכ4
את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי וכזאת וכזאת וגו' .ומני 4שכיפר לו וידויו – שנאמר
)יהושע ז'( ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכר' ה' ביו הזה ,ביו הזה אתה עכור ,ואי
אתה עכור לעול הבא .וא אינו יודע להתוודות אומרי לו :אמור תהא מיתתי כפרה
על כל עונותי .רבי יהודה אומר :א היה יודע שהוא מזומ אומר :תהא מיתתי כפרה
על כל עונותי חו 8מעו 4זה .אמרו לו :א כ 4יהו כל אד אומר כ ,4כדי לנקות עצמו.
גמרא .תנו רבנ :4נא – אי 4נא אלא לשו4
בקשה ,בשעה שאמר הקדוש ברו' הוא
ליהושע )יהושע ז'( חטא ישראל ,אמר
לפניו :רבונו של עול ,מי חטא? אמר
ליה :וכי דילטור אני? ל' הפל גורלות.
הל' והפיל גורלות ,ונפל הגורל על עכ,4
אמר לו :יהושע ,בגורל אתה בא עלי?
אתה ואלעזר הכה 4שני גדולי הדור
את ,א אני מפיל עליכ גורל  Kעל
אחד מכ הוא נופל .אמר לו :בבקשה
ממ' ,אל תוציא לעז על הגורלות,
שעתידה אר 8ישראל שתתחלק בגורל
שנאמר )במדבר כ"ו( א' בגורל יחלק את
האר .8ת 4תודה .אמר רבינא :שחודי
שחדיה במילי :כלו נבקש ממ' אלא
הודאה? ת 4לו תודה והיפטר .מיד :ויע4
עכ 4את יהשע ויאמר אמנה אנכי חטאתי
לה' אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי.
אמר רב אסי אמר רבי חנינא :מלמד
שמעל עכ 4בשלשה חרמי :שני בימי

משה ואחד בימי יהושע ,שנאמר כזאת
וכזאת עשיתי .רבי יוחנ 4אמר משו רבי
אלעזר ברבי שמעו :4חמשה ,ארבעה
בימי משה ואחד בימי יהושע ,שנאמר
אנכי חטאתי וכזאת וכזאת עשיתי .ועד
השתא מאי טעמא לא איענוש? אמר רבי
יוחנ 4משו רבי אלעזר ברבי שמעו:4
לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו
ישראל את הירד .4כתנאי) :דברי כ"ט(
הנסתרת לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו
עד עול למה נקוד על לנו ולבנינו ועל
עי" 4שבעד? מלמד שלא ענש על
הנסתרות עד שעברו ישראל את הירד,4
דברי רבי יהודה ,אמר ליה רבי נחמיה:
וכי ענש על הנסתרות לעול? והלא כבר
נאמר עד עול .אלא כש שלא ענש על
הנסתרות –כ' לא ענש על עונשי 4שבגלוי
עד שעברו ישראל את הירד .4אלא | עכ4
מאי טעמא איענוש? – משו דהוו ידעי
ביה אשתו ובניו.
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