
 

  דברים פרק כט פסוק כח

ֹות ֶאת־כָּל־ ם ַלֲעשׂ֕ ינּוֵ֙ ַעד־עֹולָֹּ֔ נ ֵ֙ נּו ּוְלבָּ ָ֤ ת לָּ ינּו וְַהנְִּגֹלֹ֞ ֵ֑ ק ֱאֹלה  ת ַליקֹוָָּ֖ ֹֹ֔ ר נְִּסתָּ ֹֹּֽאת: ַהַ֨ ה ַהז ָ֥ י ַהתֹורָּ ָ֖ ְבר   דִּ
 
 
 
 

ב עמוד מג דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד   

 ? איענוש לא טעמא מאי השתא ועד

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

 ? שבעד ן"עי ועל ולבנינו לנו על נקוד למה .עולם עד ולבנינו לנו והנגלת אלהינו' לה הנסתרת: כתנאי
 .יהודה רבי דברי, הירדן את ישראל שעברו עד הנסתרות על ענש שלא מלמד

 . עולם עד נאמר כבר והלא? לעולם הנסתרות על ענש וכי: נחמיה רבי ליה אמר
 .הירדן את ישראל שעברו עד שבגלוי עונשין על ענש לא כך - הנסתרות על ענש שלא כשם אלא

 
 

ב עמוד מג דף סנהדרין מסכת י"רש   

  עיבל והר גריזים בהר וקללות ברכות עליהם וקבלו ושמעו - הירדן את שעברו עד
  –( ב, לז) סוטה במסכת כדאמרינן - בזה זה ערבים ונעשו

 , חבירו שביד בעבירות זה ידע לא ואפילו, זה על זה נענשו מיד
 .הירדן את עברו כבר עכן ובימי

 
 
 

א עמוד מד דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד   

 . לך קום יהושע אל' ה ויאמר

 , משלהם קשה שלך: הוא ברוך הקדוש ליה אמר: שילא רבי דריש
 .מיל ששים ריחקתם ואתם, תקימו הירדן את בעברכם והיה אמרתי אני

 
 
 

ב עמוד מג דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד   

 .בקשה לשון אלא נא אין - נא: רבנן תנו

 , ישראל חטא ליהושע הוא ברוך הקדוש שאמר בשעה
 ? חטא מי, עולם של רבונו: לפניו אמר

 . גורלות הפל לך? אני דילטור וכי: ליה אמר

 .עכן על הגורל ונפל, גורלות והפיל הלך

 ? עלי בא אתה בגורל, יהושע: לו אמר
 . נופל הוא מכם אחד על - גורל עליכם מפיל אני אם, אתם הדור גדולי שני הכהן ואלעזר אתה

 - בגורל שתתחלק ישראל ארץ שעתידה, הגורלות על לעז תוציא אל, ממך בבקשה: לו אמר
 .הארץ את יחלק בגורל אך שנאמר


