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 דברים פרק כט 
 �ֹל ְו�ְֹטֵריֶכ� ִזְקֵניֶכ� ִ�ְבֵטיֶכ� ָראֵ�יֶכ� ֱאלֵֹהיֶכ� 'ה ִלְפֵני ��ְ�ֶכ� ַה��� ִנִָבי� �ֶ��) ט(

) יא( :ֵמיֶמיָ' �ֵֹאב ַעד ֵעֶציָ' ֵמחֵֹטב ַמֲחֶניָ' ְ*ֶקֶרב ֲאֶ�ר ְוֵגְרָ' יֶכ�ְנֵ� ַטְ&ֶכ�) י( :ִיְ$ָרֵאל ִאי�
 אְֹתָ' ָהִקי� ְלַמַע4) יב( :ַה��� ִע3ְָ' �ֵֹרת ֱאלֶֹהיָ' 'ה ֲאֶ�ר 2ְב1ָלת� ֱאלֶֹהיָ' 'ה ִ*ְבִרית ְלָעְבְרָ'
 ְל�ְבָרָה� ַלֲאבֶֹתיָ' ִנְ�ַ*ע ְוַכֲאֶ�ר ָלְ' 5ִֶ*ר רַ�ֲאֶ� ֵלאלִֹהי� ְ�ָ' ִיְהֶיה ְוה2א ְלָע� ל� ַה���

 :ַה6ֹאת ָה1ָלה ְוֶאת ַה6ֹאת ַהְ*ִרית ֶאת �ֵֹרת 1נִֹכי ְלַב5ְֶכ� ִאְ�ֶכ� ְולֹא) יג( :2ְלַיֲעקֹב ְלִיְצָחק
 :ַה��� ִע3ָנ2 &ֹה ֵאיֶנ27 ֲאֶ�ר ֵאתְו ֱאלֵֹהינ2 'ה ִלְפֵני ַה��� עֵֹמד ִע3ָנ2 &ֹה ֶיְ�נ� ֲאֶ�ר ֶאת ִ�י) יד(
 ֲאֶ�ר ַה�9ִי� ְ*ֶקֶרב ָעַבְרנ2 ֲאֶ�ר ְוֵאת ִמְצָרִי� ְ*ֶאֶר8 ָיַ�ְבנ2 ֲאֶ�ר ֵאת ְיַדְעֶ�� �ֶ�� ִ�י) טו(

 ֶ&4) יז( :ִע3ֶָה� ֶ�רֲא ְוָזָהב ֶ�ֶס; ָוֶאֶב4 ֵע8 ��9ִֵליֶה� ְוֵאת ִ�:2ֵציֶה� ֶאת ַוִ�ְרא2) טז( :ֲעַבְרֶ��
 ָלֶלֶכת ֱאלֵֹהינ2 'ה ֵמִע� ַה��� פֶֹנה ְלָבב� ֲאֶ�ר ֵ�ֶבט א� ִמְ�ָ&ָחה א� ִאָ=ה א� ִאי� ָ*ֶכ� ֵי�

 ֶאת ְ*ָ�ְמע� ְוָהָיה) יח( :ְוַלֲעָנה רֹא� &ֶֹרה �ֶֹר� ָ*ֶכ� ֵי� ֶ&4 ָהֵה� ַה�9ִי� ֱאלֵֹהי ֶאת ַלֲעבֹד
 ְספ�ת ְלַמַע4 ֵאֵלְ' ִלִ*י ִ*ְ�ִרר2ת ִ�י ִ�י ִיְהֶיה ָ�ל�� ֵלאמֹר ִ*ְלָבב� ְוִהְתָ*ֵרְ' ַה6ֹאת ָה1ָלה ְבֵרי5ִ

 ַהה2א ָ*ִאי� ְוִקְנ1ת� 'ה �; ֶיְעַ�4 1ז ִ�י ל� ְסלַֹח 'ה יֹאֶבה לֹא) יט( :ַהְֵמ1ה ֶאת ָהָרָוה
 ְוִהְב5ִיל�) כ( :ַהָ=ָמִי� ִמַ�ַחת ְ�מ� ֶאת 'ה 2ָמָחה ַה6ֶה ַ*ֵ<ֶפר ַהְ�ת2ָבה ָה1ָלה ָ�ל *� ְוָרְבָצה

 ְו1ַמר) כא( :ַה6ֶה ַה��ָרה ְ*ֵסֶפר ַהְ�ת2ָבה ַהְ*ִרית 1ל�ת ְ�כֹל ִיְ$ָרֵאל ִ�ְבֵטי ִמ�ֹל ְלָרָעה 'ה
 ֶאת ְוָרא2 ְרח�ָקה ֵמֶאֶר8 ָיבֹא ֲאֶ�ר ְוַה7ְָכִרי ֵריֶכ�ֵמ�ֲח ָיק2מ2 ֲאֶ�ר ְ*ֵניֶכ� ָה�ֲחר�4 ַה�5ר
  לֹא ָכל �ְרָצ? ְ$ֵרָפה ָוֶמַלח 9ְָפִרית )כב( :ָ*? 'ה ִחָ�ה ֲאֶ�ר ַ�ֲחל�ֶאיָה ְוֶאת ַהִהוא ָה1ֶר8 ַמ��ת
 ֵעֶ$ב ָ�ל ָב? ַיֲעֶלה ְולֹא ַתְצִמַח ְולֹא ִת6ַָרע

> וצביי� <�ְדָמה ֲעמָֹרהַו ְסדֹ� ְ�ַמְהֵ&ַכת
) כג( :2ַבֲחָמת� ְ*�&� 'ה ָהַפְ' ֲאֶ�ר 2ְצב�ִי�
 ָל1ֶר8 ָ�ָכה 'ה ָעָ$ה ֶמה ַעל ַה�9ִי� ָ�ל ְו1ְמר2
 ְו1ְמר2) כד( :ַה6ֶה ַה9ָד�ל ָה�; ֳחִרי ֶמה ַה6ֹאת

 ֲאֶ�ר ֲאבָֹת� ֱאלֵֹהי 'ה ְ*ִרית ֶאת ָעְזב2 ֲאֶ�ר ַעל
) כה( :ִמְצָרִי� ֵמֶאֶר8 אָֹת� ְ*ה�ִציא� ִע�3ָ ַרתָ�

 ָלֶה� ַוִ�ְ�ַ�ֲחו2 ֲאֵחִרי� ֱאלִֹהי� ַוַ�ַעְבד2 ַוֵ�ְלכ2
) כו( :ָלֶה� ָחַלק ְולֹא ְיָדע�2 לֹא ֲאֶ�ר ֱאלִֹהי�
 ָ�ל ֶאת ָעֶליָה ְלָהִביא ַהִהוא ָ*1ֶר8 'ה �; ַוִ�ַחר

 'ה ַוִ�ְ�ֵ��) כז( :ַה6ֶה ֵ<ֶפרַ* ַהְ�ת2ָבה ַהְ:ָלָלה
 ַוַ�ְ�ִלֵכ� 9ָד�ל 2ְבֶקֶצ; 2ְבֵחָמה ְ*�; �ְדָמָת� ֵמַעל
 'הַל ַה7ְִסָ�רֹת) כח( :ַה6ֶה ַ���� �ֶחֶרת ֶאֶר8 ֶאל

 ַלֲע$�ת ע�ָל� ַעד 2ְלָבֵנינ2 ָלנ2 ְוַה7ְִגלֹת ֱאלֵֹהינ2
 :אתַה6ֹ ַה��ָרה 5ְִבֵרי ָ�ל ֶאת

 

 י"רש
 מה תאמרו וא� – אלהינו' לה הנסתרת) כח(

 על הרבי� את מעניש אתה, לעשות בידינו
 יש פ4) יז פסוק (שנאמר, היחיד הרהורי

 וראו) כא פסוק (כ' ואחר', וגו איש בכ�
 יודע אד� אי4 והלא, ההיא האר8 מכות את

 אתכ� מעניש אני אי4, חבירו של טמונותיו
 יפרע והוא ינואלה' לה שה4, הנסתרות על

 לבער ולבנינו לנו, הנגלות אבל, יחיד מאותו
 יענשו בה� די4 נעשה לא וא�, מקרבנו הרע
, לדרוש, ולבנינו לנו על נקוד. הרבי� את

 עד הרבי� את ענש לא הנגלות על שא;
 את עליה� משקבלו הירד4 את שעברו

 ונעשו עיבל ובהר גרזי� בהר השבועה
 :לזה זה ערבי�

 

 

 
Rabbi Brovender's Parsha Shiur is sponsored by 

Dr. Bernard & Robin Cohen 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,  
or to sign-up to receive sources in advance. 
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  טו ,דברים כז
 2ַמֵ<ָכה ֶפֶסל ַיֲעֶ$ה ֲאֶ�ר ָהִאי� 1ר2ר

 ְוָענ2 ַ*ָ<ֶתר ְוָ$� ָחָר� ְיֵדי ַמֲעֵ$ה' ה ��ֲעַבת
 : 1ֵמ4 ְו1ְמר2 ָהָע� ָכל
 

  ם "רשב
 כנגד עשר שני� הארורי� כל – בסתר וש�) טו(

 להיות שרגילי� עבירות וכולה שבטי� עשר שני�
 משני� חו8 בכול� פרששא כמו ה� בסתר

 וה4, בסתר ופעמי� בגלוי פעמי� להיות שרגילי�
  שעל .בסתר בשניה� פירש ולכ' רעהו ומכה ז"ע

 הנסתרות הקללות כל בסו;' שכת כמו הגלויות על יענשוהו די4 בית כי, לקלל באו לא שבגלוי עבירות
 עד ולבנינו לנו הנגלות בלא, ה"הקב בש� נתקללו שהרי הנסתרות מ4 נקמה יקח הוא, אלהינו י"לי

 כא4 כתוב אי4 תראה הלא. וחנק הרג שריפה סקילה מלקות, הזאת התורה דברי כל את לעשות עול�
 בית במקו� אביו מקלה. עליו יליזו ולא אחרי� בבית ליכנס לו מה כי" רעהו אשת ע� שוכב ארור"

 עור משגה וכ4. בידו ימחה, יראה �שא, עושה הוא בגנבה גבול משיג וכ4. ש� רגילי4 אחרי� אי4, גידולו
 כל ע�. רואה ואי4 ש� גדל שהוא במקו� זהו אביו אשת ע� שכב. סתר דברי אילו כל, משפט ומטה
 :בתה בבית רגילה הא�, חתנתו. אחותו וכ4. בסתר א� כי זה אי4 בהמה

 

 

 א " מד ע–ב "מסכת סנהדרין דף מג ע

 כל דר' שכ4, התודה: לו י�אומר, אמות כעשר הסקילה מבית רחוק היה .משנה
 לו שאמר, בעכ4 מצינו שכ4. הבא לעול� חלק לו יש המתודה שכל, מתודי4 המומתי4

 עכ4 ויע4) 'ז יהושע(, תודה לו ות4 ישראל אלהי] 'לה [כבוד נא שי� בני) 'ז יהושע( יהושע
 מרשנא – וידויו לו שכיפר ומני4. 'וגו וכזאת וכזאת חטאתי אנכי אמנה ויאמר יהושע את
 ואי, עכור אתה הזה ביו�, הזה ביו�' ה יעכר' עכרתנו מה יהושע ויאמר ) 'ז יהושע(

 כפרה מיתתי תהא אמור: לו אומרי� להתוודות יודע אינו וא�. הבא לעול� עכור אתה
 כפרה מיתתי תהא: אומר מזומ� שהוא יודע היה א�: אומר יהודה רבי. עונותי כל על
 . עצמו לנקות כדי, כ4 אומר אד� כל יהו כ4 א�: לו ואמר. זה מעו4 חו8 עונותי כל על

 

 לשו4 אלא נא אי4 – נא: רבנ4 תנו .גמרא
 הוא ברו' הקדוש שאמר בשעה, בקשה
 אמר, ישראל חטא )'ז יהושע( ליהושע
 אמר? חטא מי, עול� של רבונו: לפניו
. גורלות הפל ל'? אני דילטור וכי: ליה
, 4עכ על הגורל ונפל, גורלות והפיל הל'
? עלי בא אתה בגורל, יהושע: לו אמר
 הדור גדולי שני הכה4 ואלעזר אתה
 על K גורל עליכ� מפיל אני א�, את�
 בבקשה: לו אמר. נופל הוא מכ� אחד
, הגורלות על לעז תוציא אל, ממ'

 בגורל שתתחלק ישראל אר8 שעתידה
 את יחלק בגורל א' )ו"כ במדבר( שנאמר
 דישחו: רבינא אמר. תודה ת4. האר8
 אלא ממ' נבקש כלו�: במילי שחדיה
 ויע4: מיד. והיפטר תודה לו ת4? הודאה

 חטאתי אנכי אמנה ויאמר יהשע את עכ4
. עשיתי וכזאת וכזאת ישראל אלהי' לה

 מלמד: חנינא רבי אמר אסי רב אמר
 בימי שני�: חרמי� בשלשה עכ4 שמעל

 כזאת שנאמר, יהושע בימי ואחד משה
 רבי משו� אמר יוחנ4 רבי. עשיתי וכזאת
 ארבעה, חמשה: שמעו4 ברבי אלעזר
 שנאמר, יהושע בימי ואחד משה בימי
 ועד. עשיתי וכזאת וכזאת חטאתי אנכי

 רבי אמר? איענוש לא טעמא מאי השתא
: שמעו4 ברבי אלעזר רבי משו� יוחנ4
 שעברו עד הנסתרות על ענש שלא לפי

 )ט"כ ברי�ד(: כתנאי. הירד4 את ישראל
 ולבנינו לנו והנגלת ינואלה' לה הנסתרת

 ועל ולבנינו לנו על נקוד למה עול� עד
 על ענש שלא מלמד? שבעד 4"עי

, הירד4 את ישראל שעברו עד הנסתרות
: נחמיה רבי ליה אמר, יהודה רבי דברי
 כבר והלא? לעול� הנסתרות על ענש וכי

 על ענש שלא כש� אלא. עול� עד נאמר
 ישבגלו עונשי4 על ענש לא כ'– הנסתרות

 עכ4 | אלא. הירד4 את ישראל שעברו עד
 ידעי דהוו משו� –? איענוש טעמא מאי
 . ובניו אשתו ביה
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  לפרשת ניצביםלוח ישהמי 
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