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 משנה מסכת סוטה פרק ז 

 משנה א 

  :ווידוי מעשר קריאת שמע ותפלה וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפקדון  פרשת סוטה  :אלו נאמרין בכל לשון

 משנה ב

ופרשת עגלה  ברכת כהנים וברכת כהן גדול ופרשת המלך   ברכות וקללות מקרא בכורים וחליצה   :ואלו נאמרין בלשון הקודש

  :ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם   ערופה

 

 משנה מסכת סוטה פרק ו משנה ד

 ֵעד אֹוֵמר ִנְטֵמאת ְוֵעד אֹוֵמר לֹא ִנְטֵמאת,  

ה.   ה ׁשֹותָּׁ ְיתָּׁ ה אֹוֶמֶרת לֹא ִנְטֵמאת, הָּׁ ה אֹוֶמֶרת ִנְטֵמאת ְוִאשָּׁ  ִאשָּׁ

ה. ה ׁשֹותָּׁ ְיתָּׁ ד אֹוֵמר ִנְטֵמאת ּוְׁשַנִים אֹוְמִרים לֹא ִנְטֵמאת, הָּׁ  ֶאחָּׁ

ה ה ׁשֹותָּׁ ְיתָּׁ ד אֹוֵמר לֹא ִנְטֵמאת, לֹא הָּׁ  :ְׁשַנִים אֹוְמִרים ִנְטֵמאת ְוֶאחָּׁ

 משנה מסכת סוטה פרק ט משנה ח

 , ִאיתָּׁ ד אֹוֵמר לֹא רָּׁ ִאיִתי ֶאת ַההֹוֵרג, ְוֵעד ֶאחָּׁ ד אֹוֵמר רָּׁ  ֵעד ֶאחָּׁ

יּו עֹוְרִפין.   ִאית, הָּׁ ה אֹוֶמֶרת לֹא רָּׁ ִאיִתי ְוִאשָּׁ ה אֹוֶמֶרת רָּׁ  ִאשָּׁ

יּו עֹוְרִפין.  , הָּׁ ִאיתָּׁ ִאיִתי, ּוְׁשַנִים אֹוְמִרים לֹא רָּׁ ד אֹוֵמר רָּׁ  ֵעד ֶאחָּׁ

ִאינּו וְ  יּו עֹוְרִפיןְׁשַנִים אֹוְמִרים רָּׁ ֶהן לֹא ְרִאיֶתם, לֹא הָּׁ ד אֹוֵמר לָּׁ  :ֶאחָּׁ

 

 משנה מסכת סוטה פרק א משנה ז

לו היא קשטה את עצמה לעבירה המקום ניולה היא גלתה את עצמה לעבירה המקום גלה עליה בירך    במדה שאדם מודד בה מודדין

 התחילה בעבירה תחלה ואחר כך הבטן לפיכך תלקה הירך תחלה ואחר כך הבטן ושאר כל הגוף לא פלט: 

 משנה מסכת סוטה פרק ה משנה ג

את פאת קדמה אלפים באמה וגו' ומקרא אחר אומר )שם( מקיר העיר   ומדותם מחוץ לעירבו ביום דרש רבי עקיבא )במדבר ל"ה(  

   . . .וחוצה אלף אמה סביב אי אפשר לומר אלף אמה שכבר נאמר אלפים אמה ואי אפשר לומר אלפים אמה שכבר נאמר אלף אמה 

 משנה מסכת סוטה פרק ט משנה ב

עיירות שתיהן מביאות שתי עגלות דברי רבי אליעזר ואין  נמצא מכוון בין שתי  אין מודדין אלא מעיר שיש בה בית דין . . .

 ירושלם מביאה עגלה ערופה: 

 משנה מסכת סוטה פרק ט משנה ד 

 רבי אליעזר אומר מטיבורו רבי עקיבא אומר מחוטמו רבי אליעזר בן יעקב אומר ממקום שנעשה חלל מצוארו:  מאין היו מודדין

 

 משנה מסכת סוטה פרק ט משנה ט 

ִנים, ִמֶשַרּבּו  ַרְצחָּׁ ההָּׁ ה ֲערּופָּׁ ה ֶעְגלָּׁ ְטלָּׁ  , ּבָּׁ

ן. ַרְצחָּׁ ְזרּו ִלְקרֹותֹו ֶּבן הָּׁ א, חָּׁ יָּׁה ִנְקרָּׁ ה הָּׁ א ֶאִליֶעֶזר ֶּבן ִדיַנאי, ּוְתִחינָּׁה ֶּבן ְפִריׁשָּׁ  ִמֶשּבָּׁ

ִריםִמֶשַרּבּו ַהְמנֲָּׁאִפים,   ְסקּו ַהַמִים ַהמָּׁ  ,  פָּׁ

נָּׁן ֶּבן ַזַכאי  ן יֹוחָּׁ ן, ֶׁשֶנֱאַמר )ְוַרּבָּׁ  .'( לֹא ֶאְפקֹוד ַעל ְּבנֹוֵתיֶכם ִכי ִתְזֶנינָּׁה ְוַעל ַכּלֹוֵתיֶכם ִכי ְתנַָּׁאְפנָּׁה ִכי ֵהם ְוגֹוהושע דִהְפִסיקָּׁ

  ב-א  הלכה יד פרק(  ליברמן)  סוטה מסכת תוספתא 

   :'אומ זכיי בן יוחנן רבן

   ערופה בטלה הרצחנין משרבו

  .בגלוי ההורגין רבו עכשיו  הספק על  אלא באה  ערופה עגלה שאין לפי

   מרים  מי פסקו המנאפין משרבו

/Hosea.4
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 . בגלוי  הרואין רבו כבר  עכשיו הספק   על אלא באין מרים  מי  שאין לפי

 

 

 

 משנה ה

   ?ברכות וקללות כיצד 

 כיון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם שבאצל אלוני מורה  

  -   שנאמר )שם י"א( הלא המה בעבר הירדן וגו' ולהלן הוא אומר )בראשית י"ב( ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה

 מה אלון מורה האמור להלן שכם אף אלון מורה האמור כאן שכם  

 ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וששה שבטים עלו לראש הר עיבל והכהנים והלוים והארון עומדים למטה באמצע  

 הכהנים מקיפין את הארון והלוים את הכהנים וכל ישראל מכאן ומכאן 

 יו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון וגו'  שנאמר )יהושע ח'( וכל ישראל וזקניו ושוטר 

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

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

 עד שגומרין ברכות וקללות  

 ר כך הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשון שנאמר )שם( באר היטב  ואח

 ונטלו את האבנים ובאו ולנו במקומן: 

 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לג עמוד א 

 ולוים גופייהו מנלן?  

   —אתיא קול קול ממשה

 כתיב הכא: קול רם 

 — הים יעננו בקול ידבר והאלוכתיב התם: משה  

 מה להלן בלשון הקודש 

 אף כאן בלשון הקודש. 

 

 עמוד ב   - תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לז עמוד א 

 .  הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה כו' 

   – "ללמוד וללמד לשמור ולעשות" בפרט,   "ארור"בכלל  "ארור "בפרט,    "ברוך" בכלל  "ברוך "תנו רבנן: 

 ארבע, ארבע וארבע הרי שמונה, שמונה ושמונה הרי שש עשרה,  הרי

 וכן בסיני, וכן בערבות מואב,  

   "אלה דברי הברית אשר צוה ה' את משה וגו', " שנא':

   — "ושמרתם את דברי הברית הזאת וגו' "וכתיב:  

 . .  נמצא מ"ח בריתות על כל מצוה ומצוה. 

 ואין לך כל דבר מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות.  

 ר' שמעון בן יהודה איש כפר עכו אמר משום רבי שמעון: אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה  

 שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים.  

   שאמר משום רבי שמעון: אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה י שמעון בן יהודה איש כפר עכואמר רבי: לדברי רב 

 שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים,  

 נמצא לכל אחד ואחד מישראל שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים.  

 איכא בינייהו.  ערבא וערבא דערבאמאי בינייהו? אמר רב משרשיא:  

 ספרא בחוקותי פרשה ב פרק ז אות ה

   – "וכשלו איש באחיו "

   –  אלא איש בעון אחיו ,אינו אומר איש באחיו

 .מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה

 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כז עמוד ב 
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 ולא?  

   – איש בעון אחיו -   "וכשלו איש באחיו"והכתיב:  

 מלמד שכולן ערבים זה בזה!  

 .התם שהיה בידם למחות ולא מיחו 
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 דברים פרק כז 

ֹמ֙ר  ר ׁשָּׁ ם ֵלאֹמֹ֑ ָ֖ עָּׁ ל ֶאת־הָּׁ ֵאֵ֔ ו ֹמֶׁש֙ה ְוִזְקֵנֵ֣י ִיְשרָּׁ ֹום )א( ַוְיַצַ֤ י ְמַצֶּוֶּ֥ה ֶאְתֶכָ֖ם ַהיּֽ ֹנִכִ֛ ר אָּׁ ה ֲאֶׁשֶׁ֧ ל־ַהִמְצוֵָּׁ֔  :ֶאת־כָּׁ

 ַ֤ ְך ַוֲהֵקֹמתָּׁ ֹ֑ ן לָּׁ יָך ֹנֵתֵ֣ ֶּ֥ק ֱאֹלֶהָ֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ְיֹקוָּׁ אָָּׁ֕ ּו ֶאת־ַהַיְרֵד֒ן ֶאל־הָּׁ ר ַתַעְברֵ֣ ה ַּביֹו֘ם ֲאֶׁשֵ֣ יָָּׁ֗ יד)ב( ְוהָּׁ ם ַּבִשּֽ ָ֖ ֶּ֥ ֹאתָּׁ ֹות ְוַשְדתָּׁ ים ְגֹדלֵ֔ ִנֵ֣  :ְלָ֙ך ֲאבָּׁ

ֶּ֥ )ג( וְ  ֶרץ אֲֶֽׁשר־ְיֹקוָּׁ אָָּׁ֜ א ֶאל־הָּׁ ֹֹ֨ ב ַען ֲאֶׁש֩ר תָּׁ ָך ְלַמַ֡ ְבֶרֹ֑ את ְּבעָּׁ ָֹ֖ ה ַהז ֶּ֥ י ַהתֹורָּׁ ל־ִדְבֵרִ֛ ת־כָּׁ ן ֶאּֽ ֵ֣ ֲעֵליֶהָ֗ ַתְבתָּׁ ׁש  כָּׁ ֙ב ּוְדַבֵ֔ לָּׁ ת חָּׁ ֶרץ זַָּׁבַ֤ ן ְלָךָ֗ ֶאֵ֣ יָך׀ ֹנֵתֵ֣ ק ֱאֹלֶהֵ֣

ְך  ּֽ יָך לָּׁ י־ֲאֹבֶתָ֖ ֶּ֥ק ֱאֹלֵהּֽ ר ְיֹקוָּׁ ר ִדֶּבִ֛  :ַכֲאֶׁשֶּ֥

ֹום ּבְ )ד(  י ְמַצֶּוֶּ֥ה ֶאְתֶכִ֛ם ַהיָ֖ ֹנִכָ֜ ר אָּׁ ֶּלה ֲאֶׁשֹ֨ ֵאָ֗ ים הָּׁ ִנֵ֣ ֲאבָּׁ ימּו ֶאת־הָּׁ ִקָ֜ ְבְרֶכֵ֣ם ֶאת־ַהַיְרֵד֒ן תָּׁ יָּׁ֘ה ְּבעָּׁ ידְוהָּׁ ם ַּבִשּֽ ָ֖ ֶּ֥ אֹותָּׁ ל ְוַשְדתָּׁ ֹ֑ ר ֵעיבָּׁ  :ַהֵ֣

יף   ִנֶּ֥ ים לֹא־תָּׁ ִנֵ֔ ח ֲאבָּׁ יָך ִמְזַּבֵ֣ ָ֖ק ֱאֹלֶהֹ֑ ַח ַליֹקוָּׁ ֙ם ִמְזֵּבֵ֔ יתָּׁ שָּׁ ִנַ֤ ם ַּבְרֶזּֽל)ה( ּובָּׁ  :ֲעֵליֶהָ֖

יָך  ָ֖ק ֱאֹלֶהּֽ ת ַליֹקוָּׁ י֙ו עֹוֹלֵ֔ לָּׁ יתָּׁ עָּׁ יָך ְוַהֲעִלַ֤ ֵ֣ק ֱאֹלֶהֹ֑ ח ְיֹקוָּׁ ה ֶאת־ִמְזַּבָ֖ ים ְׁשֵלמֹו֙ת ִתְבֶנֵ֔ ִנַ֤  :)ו( ֲאבָּׁ

יָך ֶּ֥ק ֱאֹלֶהּֽ ַמְחתֵָּׁ֔ ִלְפֵנָ֖י ְיֹקוָּׁ ֵ֣ ם ְושָּׁ ֹ֑ ְלתָּׁ שָּׁ ַכֵ֣ ים ְואָּׁ ִמָ֖ ֶּ֥ ְׁשלָּׁ  :)ז( ְוזַָּׁבְחתָּׁ

ֵ֣ ַעל־הָּׁ  ַתְבתָּׁ ב: ס )ח( ְוכָּׁ ר ֵהיֵטּֽ את ַּבֵאֶּ֥ ָֹ֖ ה ַהז ֶּ֥ י ַהתֹורָּׁ ל־ִדְבֵרִ֛ ת־כָּׁ ים ֶאּֽ ִנָ֗  ֲאבָּׁ

ֹום הַ  ל ַהיַ֤ ֵאֵ֔ ר ַהְסֵכַ֤ת׀ ּוְׁשַמ֙ע ִיְשרָּׁ ל ֵלאֹמֹ֑ ֵאָ֖ ל־ִיְשרָּׁ ל כָּׁ ם ֶאֶּ֥ ים ַהְלִוִיֵ֔ ר ֹמֶׁש֙ה ְוַהֹכֲהִנֵ֣ יָך)ט( ַוְיַדֵּבַ֤ ָ֖ק ֱאֹלֶהּֽ ם ַליֹקוָּׁ ּֽ ְלעֵָּׁ֔  :ֶז֙ה ִנְהֵיֵ֣יתָּׁ

ַמעְ  ֵ֣ ֹום: ס )י( ְוׁשָּׁ י ְמַצְּוָךָ֖ ַהיּֽ ֹנִכֶּ֥ ר אָּׁ יו ֲאֶׁשִ֛ ֙ו ְוֶאת־ֻחקֵָּׁ֔ יתָּׁ ֶאת־ִמְצֹותָּׁ ִשַ֤ יָך ְועָּׁ ֵ֣ק ֱאֹלֶהֹ֑ ֹול ְיֹקוָּׁ  תֵָּׁ֔ ְּבקָ֖

ר ּוא ֵלאֹמּֽ ֹום ַההָ֖ ם ַּביֶּ֥ עֵָּׁ֔ ו ֹמֶׁש֙ה ֶאת־הָּׁ  :)יא( ַוְיַצַ֤

ְבְרֶכָ֖ם  ים ְּבעָּׁ ר ְגִרִזֵ֔ ֙ם ַעל־ַהֵ֣ עָּׁ ְך ֶאת־הָּׁ ֵרַ֤ ַעְמ֞דּו ְלבָּׁ ֶּלה ַיּֽ ן)יב( ֵאֵ֠ ף ּוִבְניִָּׁמּֽ ָ֖ר ְויֹוֵסֶּ֥ שכָּׁ ה ְוִישָּׁ יהּודֵָּׁ֔ י ִוּֽ ן ִׁשְמעֹו֙ן ְוֵלִוֵ֣  :ֶאת־ַהַיְרֵדֹ֑

י ִלּֽ ן ְוַנְפתָּׁ ֶּ֥ ר ּוְזבּוֻלָ֖ן דָּׁ ֵׁשֵ֔ ֵ֣ד ְואָּׁ ל ְראּוֵב֙ן גָּׁ ֹ֑ ר ֵעיבָּׁ ָ֖ה ְּבַהֵ֣ לָּׁ ּו ַעל־ַהְקלָּׁ ַעְמדֶּ֥ ֶּלה ַיּֽ  :)יג( ְוֵאִ֛

י  ל־ִאֶּ֥ ּו ֶאל־כָּׁ ְמרִ֛ ּֽ ם ְואָּׁ ּו ַהְלִוִיָ֗ נֵ֣ ם: ס )יד( ְועָּׁ ּֽ ֹול רָּׁ ל קֶּ֥ ֵאָ֖  ׁש ִיְשרָּׁ

ר וְ  תֶׂ ם ַבָסָּ֑ ׁש ְוָש֣ י ָחָרָ֖ ֵ֥ ה ְידֵּ ֵׂ֛ ק ַמֲעשֵּ ת ְיֹקָוָ֗ ה ּתֹוֲעַב֣ ָכָ֜ ל ּוַמסֵּ סֶׂ ֩ה פֶֶׂ֨ ר ַיֲעשֶׂ ֣ יׁש ֲאׁשֶׂ ן: ס )טו( ָא֣רּור ָהא ִ֡ ֵֽ ּו ָאמֵּ ם ְוָאְמרָ֖  ָע֧נּו ָכל־ ָהָעֵׂ֛

ם אָ  ר ָכל־ָהָעָ֖ ֹו ְוָאַמֵ֥ מָּ֑ יו ְוא  ָ֖ ה ָאב  ֵ֥ ן: ס )טז( ָא֕רּור ַמְקלֶׂ ֵֽ  מֵּ

ן: ס  ֵֽ ם ָאמֵּ ר ָכל־ָהָעָ֖ הּו ְוָאַמֵ֥ ָּ֑ עֵּ יג ְג֣בּול רֵּ ָ֖  )יז( ָא֕רּור ַמס 

ן: ס  ֵֽ ם ָאמֵּ ר ָכל־ָהָעָ֖ ְך ְוָאַמֵ֥ רֶׂ ָ֖ר ַבָדָּ֑ ּוֵּ ֵ֥ה ע   )יח( ָא֕רּור ַמְׁשגֶׂ

ן ֵֽ ם ָאמֵּ ר ָכל־ָהָעָ֖ ֹום ְוַאְלָמָנָּ֑ה ְוָאַמֵ֥ ט גֵּר־ָיתָ֖ ְׁשַפֵ֥ ה מ  ֵׂ֛ ּור ַמטֶׂ  :)יט( ָארָ֗

ּור ׁשֹ  ן: ס )כ( ָארָ֗ ֵֽ ם ָאמֵּ ר ָכל־ָהָעָ֖ יו ְוָאַמֵ֥ ָּ֑ ה ְכַנַ֣֣ף ָאב  ָלָ֖ י ג  ֵ֥ יו כ  ת ָאב ִ֔ ׁשֶׂ ֣ ם־אֵּ ֙ב ע   כֵּ

ן: ס  ֵֽ ם ָאמֵּ ר ָכל־ָהָעָ֖ ה ְוָאַמֵ֥ ָמָּ֑ ם־ָכל־ְבהֵּ ב ע  ָ֖  )כא( ָא֕רּור ֹׁשכֵּ

ן: ס  ֵֽ ם ָאמֵּ ר ָכל־ָהָעָ֖ ֹו ְוָאַמֵ֥ מָּ֑ יו ֣אֹו ַבת־א  ָ֖ ֹו ַבת־ָאב  ם־ֲאֹחתִ֔ ֙ב ע  ּור ֹׁשכֵּ  )כב( ָארָ֗

ן: ס )כג ֵֽ ם ָאמֵּ ר ָכל־ָהָעָ֖ ֹו ְוָאַמֵ֥ ַתְנּתָּ֑ ם־ֹחֵֽ ב ע  ָ֖  ( ָא֕רּור ֹׁשכֵּ

ן: ס  ֵֽ ם ָאמֵּ ר ָכל־ָהָעָ֖ ר ְוָאַמֵ֥ תֶׂ הּו ַבָסָּ֑ ָ֖ עֵּ ה רֵּ ֵ֥  )כד( ָא֕רּור ַמכֵּ

ן: ס  ֵֽ ם ָאמֵּ ר ָכל־ָהָעָ֖ י ְוָאַמֵ֥ ָּ֑ ם ָנק  ׁש ָד֣ ָ֖פֶׂ ֹות נֶׂ ַחד ְלַהכֵ֥ ַח ֹׁשִ֔ ֣  )כה( ָארּו֙ר ֹלקֵּ

ּור  ן: פ )כו( ָארָ֗ ֵֽ ם ָאמֵּ ר ָכל־ָהָעָ֖ ם ְוָאַמֵ֥ את ַלֲע֣שֹות אֹוָתָּ֑ ָֹ֖ ה־ַהז י ַהּתֹוָרֵֽ ֵ֥ ְברֵּ ת־ד  ים אֶׂ ֵׂ֛ ר לֹא־ָיק  ֧  ֲאׁשֶׂ

 

 

 דברים פרק כז  רב יוסף קרא 

 – ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן)כו( 

 פתר׳: אשר לא יקבל עליו ליכנס לכרות האלה לעשות אותם.  

 שבטים.   ב" יארורים כתובים בפרשה כנגד  ב "י

 (. דברים כ״ז:ט״ו )  וכל פרשה זו נקראת נסתרות על שם: ושם בסתר

 ארורים אזהרה לכל שבט ושבט.   ב" והי

 (  שמות כ״א:י״ב) המשפטים לדון אם מכהו בגלוי כבר הזהיר הכת׳ ]בא[לה( דברים כ״ז:כ״ד)  וכן מכה רעהו בסתר

 אבל הנסתרות הכתובין בפרשה אין דין זה נוהג.  

   (דברים כ״ט:כ״ח)  לפיכך הוא אומר בסוף העניין: הנסתרות לה׳ אלהינו

 אין לבית דין לעונשן שאינן גלויות כי אם לה׳ אלהינו,  

 (  דברים כ״ט:כ״ח )  אבל הנגלות לבית דין לנו לבנינו עד עולם לעשות

 )469.1דין ארבע מיתות בעוברי עבירה. )כ״י בולוניה 

 

 רשב"ם דברים פרק כז  

  כל הארורים שנים עשר כנגד שנים עשר שבטים    -  )טו( ושם בסתר

 וכולה עבירות שרגילים להיות בסתר הם כמו שאפרש בכולם  

 חוץ משנים 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,  
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 הוא יקח נקמה מן הנסתרות שהרי נתקללו בשם הקדוש ברוך הוא,  

 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.  

 שה, שאם יראה, ימחה בידו.  וכן משיג גבול בגנבה הוא עו

 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: 

 על כל עבירות שבסתר:   -  )כו( ארור אשר לא יקים

 

 אבן עזרא דברים פרק כז

 וטעם להזכיר אלה י"א עבירות, בעבור שיוכל לעשותם בסתר, והעד: ושם בסתר )טו(, כי אם יעשה בגלוי יומת.   . . . )יד(

 . . וכן מכה רעהו בסתר )כד(. 

 כי הוא דבר נסתר.   -   )יז( מסיג גבול רעהו

 :גם כן לא יוכל לפרסם מי שהשגהו  - ומשגה עור  

 עוזר. והנה גם הוא בסתר.  כי אין להם  - )יט( ומטה משפט גר יתום

אין להם כח.   - והזכיר הגר גם היתום והאלמנה, כי אם יטה הדיין משפט אחרים יערערו עליו ויפרסמוהו. והגר והיתום והאלמנה 

 :ושוכב עם אשת אב ואחות וחותנת אינו נחשד להתייחד עמה, על כן הוא דבר נסתר, ואין כן שאר העבירות 

 :נקבה, כי אין לה פה שתצעק ותערער כמו הזכור, על כן לא הזכירו זכר או  -  )כא( עם כל בהמה

 :לפי דעת רבים, שהוא הדיין. ולפי דעתי, שהוא עד שקר  -   )כה( לוקח שוחד

 והנכון בעיני, כי קלל על מצות לא תעשה הנזכרים.   . . .  -   )כו( אשר לא יקים

 וקלל מי שלא ישמור גם בסתר מצות עשה, על כן אמר לעשות אותם: 
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  דברים פרק כט פסוק כח

ינּו ְוַהִנְגֹ֞לת   ָ֖ה ֱאֹלֵהֹ֑ ת ַליהוָּׁ ֹרֵ֔ ִנְסתָּׁ ּוָ֤ׄ֙ ַעד־ע ַהֹ֨ נָ֤ׄ יָ֤ׄ ֵנָ֤ׄ֙ בָָּׁ֤ׄ ְלָ֤ׄ ּוָ֤ׄ ּוָ֤ׄ נָ֤ׄ ַָ֤֤ׄ את׃לָּׁ ֹּֽ ה ַהז ֶּ֥ י ַהתֹורָּׁ ל־ִדְבֵרָ֖ ֹות ֶאת־כָּׁ ם ַלֲעשָ֕   ֹולֵָּׁ֔
 

 

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לד 

 הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנ"ו ולבני"נו )דברים כ"ט כ"ח(.  . . . 

   ?למה  –נקוד על לנ"ו ולבני"נו ועל ע' שבעד 

 אם יבא אליהו ויאמר לי מפני מה כתבת כך   :אלא כך אמר עזרא

 אומר אני לו כבר נקדתי עליהן 

 ואם אומר לי יפה כתבת  

 אעבור נקודה מעליהן: 

 

 

 מסכתא דבחדש פרשה ה   -יתרו מכילתא דרבי ישמעאל 

 שכשעמדו כולן על הר סיני לקבל התורה השוו כולם לב אחד לקבל מלכות שמים בשמחה,   : . . .רבי אומר

 אלא שהיו ממשכנין עצמן זה על זה.  ולא עוד

 ולא על הנגלות בלבד נגלה הקדוש ברוך הוא עליהם לכרות ברית עמהם, אלא אף על הסתרים.  

   ,ולא על הסתרים יים אנו כורתים ברית עמךעל הגלו :  אמרו לו

   ויהא הצבור מתמשכן  שלא יהא אחד ממנו חוטא בסתר

 הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו[.  (כח :דברים כט )]שנאמר  

 

 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מג עמוד ב 

 ועד השתא מאי טעמא לא איענוש? 

 אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון: לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן.  

 – ( כח: דברים כט)  " הנסתרת לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם"כתנאי: 

 למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי"ן שבעד?  

 . י יהודהמלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן, דברי רב

   "עד עולם."אמר ליה רבי נחמיה: וכי ענש על הנסתרות לעולם? והלא כבר נאמר 

 כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדן.   ,אלא כשם שלא ענש על הנסתרות 

 

 רש"י מסכת סנהדרין דף מג עמוד ב

 .ישראל על מעילתו כי היכי דאיענוש השתא  -   מאי טעמא לא איענוש

 .המקום את צדיקים שבישראל -  לפי שלא ענש

 .שביד עוברי עבירה, אלא על העבירות הידועות -   על הנסתרות

 , ונעשו ערבים זה בזהושמעו וקבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזים והר עיבל  -   עד שעברו את הירדן

   ,(: כדאמרינן במסכת סוטה )לז

 מיד נענשו זה על זה,  

 . ואפילו לא ידע זה בעבירות שביד חבירו

 ובימי עכן כבר עברו את הירדן. 
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 יהושע פרק ז 

רֶ  ַעל ַּבֵחֹ֑ ל ַמָ֖ ֵאִ֛ י־ִיְשרָּׁ ּו ְבֵנּֽ ָ֖ק ִּבְבֵנֶּ֥)א( ַוִיְמֲעלֶׁ֧ ף ְיֹקוָּׁ ַחר־ַאֶּ֥ ֶרם ַוִיּֽ ֙ה ִמן־ַהֵחֵ֔ ה ְיהּודָּׁ ַרח ְלַמֵטַ֤ י ֶבן־ֶזָ֜ ן ֶּבן־ַכְרִמ֩י ֶבן־ַזְבִדֹ֨ ֵ֣ כָּׁ ח עָּׁ לם ַוִיַקַ֡ ֵאּֽ  :י ִיְשרָּׁ

ֶדם  ֶו֙ן ִמֶקֵ֣ ית אָּׁ֙ ר ִעם־ֵּבֶּ֥ י ֲאֶׁשֹ֨ ַע֞ ֹו הָּׁ יִריחָ֗ ים ִמּֽ ַע ֲאנִָּׁׁשָ֜ ים  )ב( ַוִיְׁשַל֩ח ְיהֹוֻׁשֹ֨ ֲאנִָּׁׁשֵ֔ ַַֽיֲעלּ֙ו הָּׁ ֶרץ ַוּֽ ֹ֑ אָּׁ ּו ֶאת־הָּׁ ּו ְוַרְגלֵ֣ ר ֲעלָ֖ אֶמר ֲאֵליֶה֙ם ֵלאֹמֵ֔ ַֹ֤ ל ַוי ית־ֵאֵ֔ ְלֵבּֽ

י ּֽ עָּׁ ּו ֶאת־הָּׁ ְַֽיַרְגלָ֖  :ַוּֽ

ִפֵ֣  ֶׁשת ֲאלָּׁ יׁש ֚אֹו ִכְׁשֹלֵ֣ ִים ִאָ֗ ֒ם ְכַאְלַפֵ֣ עָּׁ ל־הָּׁ י֘ו ַאל־ַיֵַ֣על כָּׁ ּו ֵאלָּׁ ַע ַויֹאְמרֵ֣ בּו ֶאל־ְיהֹוֻׁשָ֗ ֙ה ֶאת־ ים ִאֵ֔ )ג( ַויָֻּׁׁשֵ֣ מָּׁ י ַאל־ְתַיַגע־ׁשָּׁ֙ ֹ֑ עָּׁ ּו ֶאת־הָּׁ ּו ְוַיכֵ֣ יׁש ַיֲעלָ֖

ה מָּׁ ט ֵהּֽ י ְמַעָ֖ ם ִכֶּ֥ עֵָּׁ֔ ל־הָּׁ  :כָּׁ

י ּֽ עָּׁ י הָּׁ סּו ִלְפֵנָ֖י ַאְנֵׁשֶּ֥ יׁש ַויָּׁנָֻ֕ ים ִאֹ֑ ִפָ֖ ֶׁשת ֲאלָּׁ ה ִכְׁשֹלֶּ֥ מָּׁ ֙ם ׁשֵָּׁ֔ עָּׁ ּו ִמן־הָּׁ  :)ד( ַוַיֲעלַ֤

י  י ִכְׁשֹלִׁשַ֤ ַעָ֗ י הָּׁ ם ַאְנֵׁשֵ֣ ּו ֵמֶהָ֜ ָ֖ם )ה( ַוַיכֹ֨ עָּׁ ס ְלַבב־הָּׁ ד ַוִיַמֶּ֥ ֹ֑ ּום ַּבמֹורָּׁ ים ַוַיכָ֖ ִרֵ֔ ַע֙ר ַעד־ַהְשבָּׁ ִַֽיְרְד֞פּום ִלְפֵנַ֤י ַהַש֙ יׁש ַוּֽ ֙ה ִאֵ֔ ִים ם ְוִׁששָּׁ ּֽ י ְלמָּׁ  :ַוְיִהֶּ֥

ֶרב ֶעֵ֔ ֙ק ַעד־הָּׁ ֹון ְיֹקוָּׁ י ֲארַ֤ ה ִלְפֵנֹ֨ ְרצָּׁ יו ַאָ֜ נָֹּׁ֨ יו ַוִיֹפל֩ ַעל־פָּׁ ַע ִשְמֹלתָָּׁ֗ ע ְיהֹוֻׁשָ֜ ם )ו( ַוִיְקַרֹ֨ ּֽ ָ֖ר ַעל־רֹאׁשָּׁ פָּׁ ּו עָּׁ ל ַוַיֲעלֶּ֥ ֵאֹ֑ ּוא ְוִזְקֵנֵ֣י ִיְשרָּׁ  :הָ֖

ֵתֶּ֥  ן לָּׁ ַ֤ם ַהֶז֙ה ֶאת־ַהַיְרֵדֵ֔ עָּׁ יר ֶאת־הָּׁ ְרתָּׁ ַהֲעִבָ֜ ה ֵהֲעַבֹ֨ מָּׁ ק לֵָּׁ֠ ֵ֣י ְיֹקִוָ֗ ּה׀ ֲאֹדנָּׁ ֵ֣ ַע ֲאהָּׁ אֶמר ְיהֹוֻׁשָ֜ ֹֹ֨ נּו ְולּ֙ו )ז( ַוי י ְלַהֲאִביֵדֹ֑ ֱאֹמִרָ֖ נּו ְּבַיֶּ֥ד הָּׁ ִ֛ ֶׁשב  ת ֹאתָּׁ ְלנּו ַוֵנֵ֔ הֹוַאֵ֣

ן ֶבר ַהַיְרֵדּֽ  :ְּבֵעָ֖

יו  ּֽ ֶרף ִלְפֵנֶּ֥י ֹאְיבָּׁ ל ֹעָ֖ ֵאִ֛ ְך ִיְשרָּׁ ַפֶׁ֧ ר הָּׁ ֲחֵרי ֲאֶׁשֹ֨ ר ַאֵ֠ ה ֹאַמֵ֔ ֵ֣ ֹ֑י מָּׁ י ֲאֹדנָּׁ  :)ח( ִּבָ֖

נּו ִמן־הָּׁ  יתּו ֶאת־ְׁשֵמָ֖ ינּו ְוִהְכִרֶּ֥ ֵלֵ֔ ּבּו עָּׁ ַסֵ֣ ֶרץ ְונָּׁ אֵָּׁ֔ י הָּׁ י ְוֹכ֙ל ֹיְׁשֵבֵ֣ ְכַנֲעִנָ֗ ּו ַהּֽ ֹול: ס )ט( ְוִיְׁשְמעֵ֣ דּֽ ה ְלִׁשְמָךֶּ֥ ַהגָּׁ ה־ַתֲעֵשָ֖ ֶרץ ּוַמּֽ ֹ֑  אָּׁ

יָך  ֶנּֽ ל ַעל־פָּׁ ה ֹנֵפֶּ֥ ָ֖ ה ַאתָּׁ ה ֶזֵ֔ מָּׁ ֵ֣ ְך לָּׁ ֹ֑ ם לָּׁ ַע ֻקֵ֣ ִ֛ק ֶאל־ְיהֹוֻׁשָ֖ אֶמר ְיֹקוָּׁ ֶֹׁ֧  :)י( ַוי

ֶר  ְקחּ֙ו ִמן־ַהֵחֵ֔ ּֽ ם ְוַגַ֤ם לָּׁ ֹ֑ יִתי אֹותָּׁ ר ִצִּוָ֖ י ֲאֶׁשֶּ֥ ּו ֶאת־ְּבִריִתֵ֔ ְברֵ֣ ל ְוַג֙ם עָּׁ ֵאֵ֔ ֙א ִיְשרָּׁ טָּׁ ם )יא( חָּׁ מּו ִבְכֵליֶהּֽ ֶּ֥ ּו ְוַגָ֖ם שָּׁ ֲחׁשֵ֔ ְנבּ֙ו ְוַגֵ֣ם ִכּֽ ּֽ  :ם ְוַגַ֤ם גָּׁ

ּו ְלֵחֹ֑  יָ֖ י הָּׁ ם ִכֶּ֥ ְיֵביֶהֵ֔ ֶרף ִיְפנּ֙ו ִלְפֵנֵ֣י ֹאּֽ ם ֹעָ֗ קּו֙ם ִלְפֵנֵ֣י ֹאְיֵביֶהֵ֔ ל לָּׁ ֵאָ֗ ּו ְּבֵנֵ֣י ִיְשרָּׁ א יְֻכלָ֜ ֹֹ֨ ידּו הַ )יב( ְול א ַתְׁשִמִ֛ ֶֹּ֥ ם ִאם־ל ֶכֵ֔ ֹות ִעמָּׁ ְהיֵ֣ א אֹוִסי֙ף ִלּֽ ַֹ֤ ֶרם  ֶרם ל ֵחָ֖

ם  ִקְרְּבֶכּֽ  :ִמּֽ

ֶרם ּבְ  ל ֵחַ֤ ֵאָ֗ י ִיְשרָּׁ ק ֱאֹלֵהֵ֣ ר ְיֹקוָָּׁ֜ ַמֹ֨ י ֹכ֩ה אָּׁ ר ִכֵ֣ ֹ֑ חָּׁ ּו ְלמָּׁ ָ֖ ִהְתַקְדׁשֵ֣ ַמְרתָּׁ ם ְואָּׁ עֵָּׁ֔ ׁש ֶאת־הָּׁ ם ַקֵדֵ֣ יָך ַעד־ )יג( ֻק֚ קּו֙ם ִלְפֵנֵ֣י ֹאְיֶבֵ֔ ל לָּׁ א תּוַכָ֗ ֵֹ֣ ל ל ֵאֵ֔ ִקְרְּבָ֙ך ִיְשרָּׁ

ם ִקְרְּבֶכּֽ ֶרם ִמּֽ  :ֲהִסיְרֶכֶּ֥ם ַהֵחָ֖

ֹות וְ ) חָ֗ ב ַלִמְׁשפָּׁ ק ִיְקַרֵ֣ נּו ְיֹקוָָּׁ֜ ה ַהֵשֶב֩ט ֲאֶׁשר־ִיְלְכֶדֹ֨ יַָּׁ֡ ֶקר ְלִׁשְבֵטיֶכֹ֑ם ְוהָּׁ ם ַּבֹּבָ֖ ִי֙ת  יד( ְוִנְקַרְבֶתֶּ֥ ים ְוַהַּב֙ ִתֵ֔ ב ַלּבָּׁ ֙ק ִתְקַרֵ֣ נָּׁה ְיֹקוָּׁ ר־ִיְלְכֶדַ֤ ה ֲאֶׁשּֽ חָּׁ֞ ַהִמְׁשפָּׁ

ב ַלְגבָּׁ  ק ִיְקַרָ֖ נּו ְיֹקוֵָּׁ֔ ר ִיְלְכֶדֵ֣ ים ֲאֶׁשֵ֣  :ִרּֽ

ק ְוִכּֽ  ית ְיֹקוֵָּׁ֔ ַב֙ר ֶאת־ְּבִרֵ֣ י עָּׁ ֹו ִכַ֤ ל־ֲאֶׁשר־לֹ֑ ֹו ְוֶאת־כָּׁ ׁש ֹאתָ֖ ֵאֵ֔ ף ּבָּׁ ֵרֵ֣ ֶרם ִישָּׁ ֵ֣ד ַּבֵחֵ֔ יָּׁ֙ה ַהִנְלכָּׁ ל)טו( ְוהָּׁ ֵאּֽ ָ֖ה ְּבִיְשרָּׁ לָּׁ ה ְנבָּׁ ֶּ֥ שָּׁ  :י־עָּׁ

יו ַויִ  ֹ֑ טָּׁ ל ִלְׁשבָּׁ ֵאָ֖ ב ֶאת־ִיְשרָּׁ ֶקר ַוַיְקֵרֶּ֥ ַע֙ ַּבֹּבֵ֔ ם ְיהֹוֻׁש֙ ה)טז( ַוַיְׁשֵכַ֤ ּֽ ֶבט ְיהּודָּׁ ד ֵׁשֶּ֥ ֵכָ֖  :ּלָּׁ

ַחת ַהַזְרחִ  ב ֶאת־ִמְׁשַפַ֤ י ַוַיְקֵר֞ ת ִמְׁשַפֵַ֣חת ַהַזְרִחֹ֑ ד ֵאָ֖ ה ַוִיְלֹכָ֕ ַחת ְיהּודֵָּׁ֔ י)יז( ַוַיְקֵר֙ב ֶאת־ִמְׁשַפֵ֣ ֵכָ֖ד ַזְבִדּֽ ים ַוִיּלָּׁ ִרֵ֔  :֙י ַלְגבָּׁ

ן כָּׁ֞ ד עָּׁ ֵכָ֗ ים ַוִיּלָּׁ ִרֹ֑ ֹו ַלְגבָּׁ ב ֶאת־ֵּביתָ֖ ה   )יח( ַוַיְקֵרֶּ֥ ּֽ ה ְיהּודָּׁ י ֶּבן־ֶזַַָֽ֖רח ְלַמֵטֶּ֥ י ֶבן־ַזְבִדִ֛  :ֶּבן־ַכְרִמֶׁ֧

ה ְוַהגֶ  ֹ֑ ֹו תֹודָּׁ ל ְוֶתן־לֵ֣ ֵאָ֖ י ִיְשרָּׁ ִ֛ק ֱאֹלֵהֶּ֥ יֹקוָּׁ ֹוד ַלּֽ בָ֗ ֵ֣א כָּׁ ים־נָּׁ ן ְּבִנ֙י ִשּֽ כָָּׁ֗ ַע ֶאל־עָּׁ אֶמר ְיהֹוֻׁשָ֜ ֹֹ֨ ִני)יט( ַוי ד ִמֶמּֽ יתָּׁ ַאל־ְתַכֵחָ֖ ִשֵ֔ ה עָּׁ ֶּ֥א ִל֙י ֶמֵ֣  :ד־נָּׁ

יִתי)כ( ַוַיֶַׁ֧ען עָּׁ  ִשּֽ את עָּׁ ָֹ֖ ז את ְוכָּׁ ֶֹּ֥ ז ל ְוכָּׁ ֵאֵ֔ י ִיְשרָּׁ ֙ק ֱאֹלֵהֵ֣ יֹקוָּׁ אִת֙י ַלּֽ טָּׁ֙ י חָּׁ ֹנִכַ֤ ה אָּׁ ְמנָָּׁ֗ ר אָּׁ ַע ַויֹאַמֹ֑ ִ֛ן ֶאת־ְיהֹוֻׁשָ֖  :כָּׁ

֙ד ֲחמִ  ב ֶאחָּׁ ַ֤ ֹון זָּׁהָּׁ ֶסף ּוְלׁשֹ֨ ים ֶכָ֗ ִלֵ֣ ִים ְׁשקָּׁ אַתֶׁ֧ ה ּומָּׁ ת טֹובָָּׁ֜ ֩ר ַאַחֹ֨ ֶרת ִׁשְנעָּׁ ל ַאֶדֵ֣ לַָּׁ֡ ֶרא ַבשָּׁ ֵאֵ֣ ם  ִשַ֤ )כא( ואראה וָּׁ ֵחֹ֑ ֶאקָּׁ ּֽ ם וָּׁ ֶאְחְמֵדָ֖ ֹו וָּׁ לֵ֔ ִלי֙ם ִמְׁשקָּׁ ים ְׁשקָּׁ

יהָּׁ  ֶסף ַתְחֶתּֽ י ְוַהֶכֶּ֥ ֳהִלָ֖ ּֽ אָּׁ ֹוְך הָּׁ ֶרץ ְּבתֶּ֥ ִ֛ אָּׁ ים ּבָּׁ ם ְטמּוִנֶּ֥  :ְוִהנָֹּׁ֨

יהָּׁ  ֶסף ַתְחֶתּֽ ֹו ְוַהֶכֶּ֥ ֳהלָ֖ ִ֛ה ְּבאָּׁ ה ְוִהֵנֶׁ֧ה ְטמּונָּׁ ֱהלָּׁ ֹאֹ֑ צּו הָּׁ ים ַויָֻּׁרָ֖ ִכֵ֔ ַע֙ ַמְלאָּׁ ח ְיהֹוֻׁש֙  :)כב( ַוִיְׁשַלַ֤

 ּֽ ם ִלְפֵנֶּ֥י ְיֹקוָּׁ ל ַוַיִצֻקָ֖ ֵאֹ֑ ל־ְּבֵנֵ֣י ִיְשרָּׁ ל כָּׁ ַע ְוֶאָ֖ ֶהל ַוְיִבאּו֙ם ֶאל־ְיהֹוֻׁשֵ֔ ֹאֵ֔ ֹוְך הָּׁ חּו֙ם ִמתֵ֣  :ק )כג( ַוִיקָּׁ

י  נַָּׁ֡ ֶאת־ּבָּׁ ב ְוּֽ ֹון ַהזָּׁהַָּׁ֡ ֶאת־ְלׁשֵ֣ ֶרת ְוּֽ ַאֶדֵ֣ ֶסף ְוֶאת־הָּׁ ַרח ְוֶאת־ַהֶכֵ֣ ן ֶּבן־ֶזַ֡ ֵ֣ כָּׁ ַע ֶאת־עָּׁ ח ְיהֹוֻׁשֵ֣ ֹו   ו)כד( ַוִיַקֵ֣ ֹו ְוֶאת־צֹאנַ֤ יו ְוֶאת־ׁשֹורֹ֩ו ְוֶאת־ֲחֹמרֹ֨ ֶאת־ ְּבֹנתַָּׁ֡ ְוּֽ

ֹור  כּֽ ֶמק עָּׁ ם ֵעֶּ֥ ָ֖ ּו ֹאתָּׁ ֹו ַוַיֲעלֶּ֥ ל ִעמֹ֑ ֵאָ֖ ל־ִיְשרָּׁ ֹו ְוכָּׁ ל־ֲאֶׁשר־לֵ֔ ֳהלֹ֙ו ְוֶאת־כָּׁ ת־אָּׁ  :ְוֶאּֽ

ֹום ַהֶזֹ֑ה ַויִ  ָ֖ק ַּביֵ֣ נּו ַיְעֳכְרָךֶּ֥ ְיֹקוָּׁ ה ֲעַכְרתֵָּׁ֔ ַע֙ ֶמֵ֣ אֶמר ְיהֹוֻׁש֙ ַֹ֤ ים )כה( ַוי ִנּֽ ֲאבָּׁ ם ּבָּׁ ָ֖ ּו ֹאתָּׁ ׁש ַוִיְסְקלֶּ֥ ֵאֵ֔ ֙ם ּבָּׁ ּו ֹאתָּׁ ֶבן ַוִיְשְרפַ֤ ֵא֙ל ֶאֵ֔ ל־ִיְשרָּׁ ֹו כָּׁ ּו ֹאתַ֤  :ְרְגמֹ֨

רָּׁ֞  ן קָּׁ ֹו ַעל־ֵכֵ֠ ֹון ַאפֹ֑ ָ֖ק ֵמֲחרֵ֣ ב ְיֹקוָּׁ ֶּׁ֥שָּׁ ה ַויָּׁ ֹום ַהֶזֵ֔ ד ַהיֵ֣ ֹול ַע֚ דָ֗ ים גָּׁ ִנֵ֣ יו ַגל־ֲאבָּׁ לָָּׁ֜ ימּו עָּׁ ֹום ַההּו)כו( ַויִָּׁקֹ֨ קַ֤ ם ַהמָּׁ ה: פ א ֵׁשֵ֣ ֹום ַהֶזּֽ ֹור ַעָ֖ד ַהיֶּ֥ כֵ֔ ֶמק עָּׁ  ֙א ֵעֵ֣

 

 יהושע פרק ח 

ה  ּום ֲעֵלֵ֣ ה ְוקָ֖ מֵָּׁ֔ ל־ַעֵ֣ם ַהִמְלחָּׁ ת כָּׁ ח ִעְמָךָ֗ ֵא֚ ת ַקֵ֣ א ְוַאל־ֵתחֵָּׁ֔ ֵ֣ ַע֙ ַאל־ִתירָּׁ ַ֤ק ֶאל־ְיהֹוֻׁש֙ אֶמר ְיֹקוָּׁ ֹֹ֨ ַע֙י ְוֶאת־  )א( ַוי ֶלְך הָּׁ ִתי ְביְָּׁדָךָ֗ ֶאת־ֶמַ֤ ַתֵ֣ ה׀ נָּׁ י ְרֵאֵ֣ ֹ֑ עָּׁ הָּׁ

ֹו:  ֹו ְוֶאת־ַאְרצּֽ ֹו ְוֶאת־ִעירָ֖  ַעמֵ֔

* * * * * 

ה)כח(  ֹום ַהֶזּֽ ה ַעָ֖ד ַהיֶּ֥ מֵָּׁ֔ ֙ם ְׁשמָּׁ הָּׁ ֵתל־עֹולָּׁ י ַוְיִשיֶמַ֤ ֹ֑ עָּׁ ַע ֶאת־הָּׁ ף ְיהֹוֻׁשָ֖  :ַוִיְשֹרֶּ֥

ידּו ֶאת־ִנבְ  ַע ַוֹיִרֶׁ֧ ה ְיהֹוֻׁשָ֜ ֹוא ַהֶשֶמׁ֩ש ִצּוָֹּׁ֨ ֶרב ּוְכבֵ֣ ֹ֑ עָּׁ ת הָּׁ ץ ַעד־ֵעֵ֣ ֵעָ֖ ֶּ֥ה ַעל־הָּׁ לָּׁ י תָּׁ ַעִ֛ ֶלְך הָּׁ יכּו)כט( ְוֶאת־ֶמֶׁ֧ ץ ַוַיְׁשִלַ֤ ֵעָ֗ ֹו ִמן־ הָּׁ תֵ֣ ַער   לָּׁ ַת֙ח ַׁשֵ֣ ּ֙ה ֶאל־ֶפ֙ אֹותָּׁ

ה: פ  ֹום ַהֶזּֽ ד ַהיֶּ֥ ֹול ַעָ֖ דֵ֔ ים גָּׁ ִנֵ֣ י֙ו ַגל־ֲאבָּׁ לָּׁ ימּו עָּׁ יר ַויִָּׁקַ֤ ִעֵ֔  הָּׁ

ל ּֽ ר ֵעיבָּׁ ל ְּבַהָ֖ ֵאֹ֑ י ִיְשרָּׁ ָ֖ק ֱאֹלֵהֵ֣ יֹקוָּׁ ַח ַלּֽ ַע֙ ִמְזֵּבֵ֔ ז ִיְבֶנַ֤ה ְיהֹוֻׁש֙ ֵ֣  :)ל( אָּׁ

ק ֶאת־ְּבֵנֵ֣  ֶבד־ְיֹקוָָּׁ֜ ה ֶעּֽ ֩ה ֹמֶׁשֹ֨ ר ִצּוָּׁ ן ַּבְרֶזֹ֑)לא( ַכֲאֶׁשֵ֣ יף ֲעֵליֶהָ֖ א־ֵהִנֶּ֥ ֹּֽ ר ל ֹות ֲאֶׁשִ֛ ים ְׁשֵלמֵ֔ ִנֵ֣ ה ִמְזַּב֙ח ֲאבָּׁ ת ֹמֶׁשֵ֔ ֶפ֙ר תֹוַרֵ֣ תּו֙ב ְּבֵס֙ ל ַככָּׁ ֵאָ֗ ּו  י ִיְשרָּׁ ל ַוַיֲעלֹ֨

ים  ִמּֽ ּו ְׁשלָּׁ ִַֽיְזְּבחָ֖ ק ַוּֽ יֹקוֵָּׁ֔ יו ֹעלֹו֙ת ַלּֽ ַ֤ לָּׁ  :עָּׁ

ת ִמְׁשֵנ֙ה תֹוַרֵ֣  ים ֵאָ֗ ִנֹ֑ ֲאבָּׁ ם ַעל־הָּׁ ָ֖ ב־ׁשָּׁ ל)לב( ַוִיְכתָּׁ ֵאּֽ ב ִלְפֵנָ֖י ְּבֵנֶּ֥י ִיְשרָּׁ ַתֵ֔ ר כָּׁ ה ֲאֶׁשֵ֣  :ת ֹמֶׁשֵ֔

ים ַהלְ  ֹון ֶנֶג֩ד ַהֹכֲהִנֹ֨ רַ֡ אָּׁ ים ִמֶזֵ֣ה׀ ּוִמֶזֵ֣ה׀ לָּׁ יו ֹעְמִדֵ֣ ים׀ ְוֹׁשְפטַָּׁ֡ יו ְוֹׁשְטִרֵ֣ ל ּוְזֵקנַָּׁ֡ ֵאַ֡ ל־ִיְשרָּׁ ח ֶחְציֹו֙ )לג( ְוכָּׁ ֵ֔ ֶאְזרָּׁ ּֽ ק ַכֵג֙ר כָּׁ ֹון ְּבִרית־ְיֹקוָָּׁ֗ י׀ ֲארֵ֣ ם ֹנְשֵאֵ֣   ִוִיָ֜

ם   ֶּ֥ עָּׁ ְך ֶאת־הָּׁ ֵרִ֛ ק ְלבָּׁ ֶבד־ְיֹקוָָּׁ֗ ה ֶעּֽ ה ֹמֶׁשֵ֣ ר ִצּוָָּׁ֜ ל ַכֲאֶׁשֹ֨ ֹ֑ ּול ַהר־ֵעיבָּׁ ֹו ֶאל־מֵ֣ ֶחְציָ֖ ים ְוַהּֽ ּול ַהר־ְגִרִזֵ֔ הֶאל־מֵ֣ ּֽ ִראֹׁשנָּׁ ל ּבָּׁ ֵאָ֖  :ִיְשרָּׁ
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ּוב ּבְ  תָ֖ ל־ַהכָּׁ ֹ֑ה ְככָּׁ לָּׁ ָ֖ה ְוַהְקלָּׁ כָּׁ ה ַהְּברָּׁ ֵ֔ י ַהתֹורָּׁ ל־ִדְבֵרֵ֣ ֙א ֶאת־כָּׁ רָּׁ ן קָּׁ ֲחֵרי־ֵכָ֗ ה )לד( ְוַאּֽ ּֽ ֶפר ַהתֹורָּׁ  :ֵסֶּ֥

ֵא֙ל ְוַהנָּׁ  ל ִיְשרָּׁ ל־ְקַהַ֤ ַע ֶנֵֶַֽ֣גד כָּׁ א ְיהֹוֻׁשָ֗ ָ֜ רָּׁ א־קָּׁ ֹּֽ ר ל ה ֲאֶׁשֹ֨ ֵ֣ה ֹמֶׁשֹ֑ ל ֲאֶׁשר־ִצּוָּׁ ר ִמֹכָ֖ בֵָּׁ֔ ֵ֣ה דָּׁ יָּׁ א־הָּׁ ֹּֽ ם: פ )לה( ל ּֽ ְך ְּבִקְרּבָּׁ ף ְוַהֵגָ֖ר ַהֹהֵלֶּ֥ ים ְוַהַטֵ֔  ִׁשֵ֣
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Chevruta 

 

Read Devarim 27 (p. 3 of the handout): What is the purpose of this ceremony? Why is such a ceremony 

necessary when the Isralites cross into the land? What is the focus of the specific curses? After thinking 

about this last question, please read one or more of the commentaries included in the handout. 

 

Look at Devarim 29:28 (p. 5 of the handout) – notice the dots over several of the letters. (Note: The text 

as included here is missing a dot above the ‘ayin, which most texts have – that is, most texts include dots 

above each of the letters that appear here in red). Think about what this verse is saying. Please look at 

the context of the verse and think about how the verse relates to its context. 

 

Read the passages from Avot deRabbi Natan, the Mekhilta, and Bavli Sanhedrin, with at least the last 

comment of Rashi included here (all of these texts are on p. 5 of the handout). (Note on the Sanhedrin 

passage: The gemara is discussing the sin of Akhan in Yehoshua 7. Akhan has committed a sin, and the 

entire people has suffered in consequence of that sin. The gemara has just positied that Akhan had 

actually committed that same sin several times in the past. The selection that is included here begins at 

this point in the sugya; it is asking: If in fact Akhan has sinned in the past, why is it only now that the 

whole nation is punished?) 

 

Please discuss the two positions in the Sanhedrin passage. Why do you think that both sages understand 

communal responsibility as changing when the Israelites cross the Jordan? How can you make sense of 

each of the sages’ positions? In particular, think about R. Yehuda’s position – how can it be that the 

entire people are to be punished for sins about which they are ignorant? 

 

If you have time, read the selections from Yehoshua on page 6 of the handout. 

 


