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 )1בראשית פרק נ
ת־ָאביו׃ (טו) וַ י ְִראֵּ֤ו אֲ ִֽחי־יוֹסףַ֙ כִ י־מ֣ת
ִִֽ
(יד) וַ ָׁי ָָּׁ֨שב יוֹסֵ֤ף ִמצְ ַרַ֙יְמָׁ הַ֙ הּ֣וא וְ אֶ חָׁ ָ֔יו וְ כָׁל־הָׁ עֹלִ ִ֥ים ִאתּ֖ ֹו לִ ְק ֹב֣ר אֶ ת־ָאבִ ִ֑יו ַאחֲ רּ֖י ָׁקבְ רִ֥ ֹו אֶ
֣אמרָּ֔ו לִּ֥ו י ְִש ְטמּ֖נּו יוֹסִ֑ף וְ הָׁ שֵ֤ב י ִָׁשיבַ֙ ָׁלָ֔נּו אֵ֚ת כָׁל־הָׁ ָׁ֣רעָׁ ָ֔ה אֲ ֶשִ֥ר גָׁמַ ּ֖לְ נּו א ִֹֽתוֹ׃ (טז) וַ יְצַ ּוּו אֶ ל־יוֹסף לאמֹר ָאבִ יָך ִצּוָׁ ה
אֲ בִ יהֶ ָ֔ם וַ ֹי ְ
י־רעָׁ ה גְ ָׁמלּוָך וְ עַ ָׁתה ָׁשא נָׁא לְ פֶ ַשע עַ ְבדי אֱ ֹלהי
אתם כִ ָׁ
ֹאמרּו לְ יוֹסף אָׁ נָׁא ָׁשא נָׁא פֶ ַשע ַאחֶ יָך וְ חַ טָׁ ָׁ
לִ פְ ני מוֹת ֹו לא ִֹֽמר( :יז) ִֽ ֹכה־ת ְ
ֹאמרּו ִהנֶנִֽ ּו לְ ָך לַעֲ בָׁ ִִֽדים( :יט) וַ יֹאמֶ ר אֲ להֶ ם יוֹסף ַאל־
ָאבִ יָך וַ יבְ ךְ יוֹסף בְ ַדבְ ָׁרם א ִֽ ָׁליו( :יח) וַ ילְ כּו גַם־אֶ חָׁ יו ִֽ ַויִפְ לּו לְ פָׁ נָׁיו וַ י ְ
ם־רב:
ֹלהים חֲ ָׁשבָׁ ה לְ טֹבָׁ ה לְ ַמעַ ן עֲ שֹה כַיוֹם הַ זֶה לְ הַ חֲ יֹת עַ ִֽ ָׁ
ֹלהים ִֽ ָׁאנִ י( :כ) וְ אַ ֶתם חֲ ַשבְ ֶתם עָׁ לַי ָׁרעָׁ ה אֱ ִ
ִת ָׁיראּו כִ י הֲ ַתחַ ת אֱ ִ
ַאל־ת ָׁיראּו ָאנֹ כִ י אֲ כַלְ כל אֶ ְתכֶם וְ ִֽ ֶאת־טַ פְ כֶם וַ ְינַחם או ָֹׁתם וַ י ְַדבר עַ ל־לִ ִֽ ָׁבם:
ִ
(כא) וְ עַ ָׁתה
 )2רש"י שם
אביך צוה  -שינו בדבר מפני השלום ,כי לא צוה יעקב כן שלא נחשד יוסף בעיניו:
 )3ספורנו שם
(כ) ואתם חשבתם עלי רעה .הנה
פעולתכם היתה בשגגה
שחשבתם אותי לרודף ואם היה
זה האמת היה פעולתכם בדין:
אלהים חשבה לטובה .המציא
בכם זאת השגגה לתכלית טוב:
 )4רשב"ם בראשית שם
(כ) אלהים חשבה לטובה  -הק'
גרם לכם ואתם לא פשעתם בי
כי לטובתכם נתכוון הק':
 )5אור החיים בראשית פרק נ
(יט) כי התחת אלהים וגו' פירוש
אם אתם חייבים עונש על הדבר
אלהים שופט ולא אקום ולא
אטור .וטעם שלא מחל להם,
אפשר לצד שבני נח אין הדבר
תלוי במחילתם כי יחטא אדם
לחבירו כמו שתאמר גזלו ומחל
הנגזל אינו פטור הגזלן ממיתה,
או אפילו ישראל אם גנב ישראל
ומכרו אין ביד הנגנב לפוט רו
לגנב ממות .ואמר עוד להם כי
יש לדון להם משפט זכות:

(כ) ואתם חשבתם וגו' אלהים
חשבה לטובה .והרי זה דומה
למתכוון להשקות חבירו כוס
מות והשקהו כוס יין שאינו
מתחייב כלום והרי הם פטורים
וזכאים גם בדיני שמים:

 )6פיוט אלה אזכרה

אלֶה אֶ זְ כְ ָׁרה וְ נַפְ ִשי עָׁ לַי
אֶ ְשפְ כָׁה .כִ י בְ לָׁעּונּו ז ִדים
כְ ֻעגָׁה בְ לִ י הֲ פּוכָׁה .כִ י בִ ימי
הַ ָׁשר (נ"א :קיסָׁ ר) לא עָׁ לְ ָׁתה
אֲ רּוכָׁה .לַעֲ ָׁש ָׁרה הֲ רּוגי
ְמלּוכָׁה.
בְ ל ְָׁמד ֹו ספֶ ר ִמפִ י ְמשּולי
עֲ רמַ ת .וְ הבִ ין וְ ִד ְקדק בְ דָׁ ת
ְרשּומַ תּ .ופָׁ ַתח בִ וְ אלֶה
הַ ִמ ְשפָׁ ִטים וְ חָׁ ַשב ְמזִמַ ת.
ּומכָׁר ֹו וְ נ ְִמצָׁ א
וְ גוֹנב ִאיש ְ
בְ יָׁדו מוֹת יּומָׁ ת.
ָׁגבַ ה לב בִ גְדוֹלִ ים .וְ צִ ּוָׁ ה
לְ מַ לאת פַ לְ טר ֹו נְעָׁ לִ ים .וְ ָׁק ָׁרא
לַעֲ ָׁש ָׁרה חֲ כ ִָׁמים גְדוֹלִ ים.
ּוטעָׁ מֶ יהָׁ
ְמבִ יני דָׁ ת ְ
בְ פִ לְ פּולִ ים.
ִדינּו ִמ ְשפָׁ ט זֶה לַאֲ שּור ֹו .וְ ַאל
ָאמר ֹו .כִ י
ְתעַ ּוְ תּוהּו בְ ָׁכזָׁב לְ ְ
ִאם הוֹצִ יאּוהּו לַאֲ ִמת ֹו
ּולְ אוֹר ֹו .כִ י יִמָׁ צא ִאיש גוֹנב
נֶפֶ ש מאֶ חָׁ יו ִמבְ ני י ְִש ָׁראל
ּומכָׁר ֹו.
וְ ִה ְתעַ מֶ ר ב ֹו ְ
הם כְ עָׁ נּו לו ּומת הַ ַגנָׁב
הַ הּוא .נָׁם אַ יה אֲ בוֹתיכֶם
אֲ ֶשר אֲ ִחיהֶ ם ְמכָׁרּוהּו.
לְ א ְֹרחַ ת י ְִש ְמעאלִ ים ְסחָׁ רּוהּו.
ּובְ עַ ד נַעֲ ַליִם נ ְָׁתנּוהּו.
וְ אַ תֶ ם ַקבְ לּו ִדין ָׁשמַ יִם
עֲ ליכֶם .כִ י ִמימי אֲ בוֹתיכֶם
לא נ ְִמצָׁ א ָׁככֶם .וְ ִאם הָׁ יּו
ִיתי דָׁ נָׁם לִ פְ ניכֶם.
בַ חַ יִים הָׁ י ִ
וְ אַ תֶ ם ִת ְשאּו עֲ וֹן אֲ בותיכֶם.

These [martyrs] I will remember and pour out my
soul within me. For wicked people have
swallowed us, like a cake, unturned, [not fully
baked] for during the days of Caeser there was
no remedy [reprieve] for the ten martyrs,
doomed to death by the [Roman] government.
Having learned the Written law from those who
are compared to heaps of grain [Torah Scholars],
who understand how to examine the Written
Law; He began to study “These are the
Laws,” and with malicious intent, read the verse:
“If one kidnaps a person and sells him, if he is
”found in his hands, he shall be put to death.
The head of the idolator swelled with malice and
commanded to fill his palace with shoes. He
summoned ten great scholars who understood
the Law and all of its intricacies.
[He ordered]: “decide this case objectively and
don't distort it with intentional trickery, but
rather bring it out to its true light: If a man was
found to have kidnapped one of his brothers,
from among the Children of Yisrael; treating him
”as a slave and selling him.
They answered him: “The kidnapper should be
put to death.” He then exclaimed “Where are
your fathers, who sold their brother and dealt
him to a caravan of Ishmaelites for pairs of
”shoes.
You, therefore, must accept the law of God upon
yourselves, for from the time of your fathers
there has been none like yourselves. For if they
were still living, I would judge them before you,
but now, you must bear the guilt of the sin of
your fathers.

The difficult legacy of Mechiras Yosef
 )7מדרש משלי (בובר) פר' א ס' יג
כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל... .אמר ר' יהושע בן לוי לא נמשכו עשרה הרוגי מלכות אלא בחטא מכירתו של
יוסף ,א"ר אבין הוי אומר נפרעו עשרה מכל דור ודור ועדיין אותו החטא קיים.
 )8בראשית פרק לז
תנֶת הַ פַ ִסּ֖ים אֲ ֶשִ֥ר עָׁ ִֽ ָׁליו( :כד) וַ ִי ָָּׁ֨קחֻ ָ֔הּו וַ ַי ְשלִ ִ֥כּו אֹ תּ֖ ֹו
(כג) ִֽ ַוי ְִהִ֕י ִֽ ַכאֲ ֶשר־בָׁ ִ֥א יוֹסּ֖ף אֶ ל־אֶ חָׁ ִ֑יו וַ יַפְ ִשֵ֤יטּו אֶ ת־יוֹסףַ֙ אֶ ת־כ ָֻׁת ְנתָ֔ ֹו אֶ ת־כְ ֹ ִ֥
הַ ֹב ִָׁ֑רה וְ הַ ב֣וֹר רָ֔ק אִ֥ין בּ֖ ֹו ִֽ ָׁמיִם( :כה) וַ י ְשבּוּ֘ ִֽ ֶלאֱ כָׁל־לֶחֶ ם֒ וַ י ְִשאֵּ֤ו ִֽעיניהֶ םַ֙ וַ י ְִראָּ֔ו וְ ִהנהַ֙ א ְֹרחַ ֣ת י ְִש ְמעאלִ ָ֔ים בָׁ אָׁ ּ֖ה ִמגִלְ עָׁ ִ֑ד ּוגְמַ ליהֶ ֣ם
ת־ד ִֽמוֹ:
ת־ָאחָ֔ינּו וְ כִ ִסּ֖ינּו אֶ ָׁ
ִ
ִֹֽנ ְש ִאִ֗ים נְ כֹאתַ֙ ּוצְ ִר֣י וָׁ ֹלָ֔ט הוֹלְ כִ ּ֖ים לְ ה ֹו ִרִ֥יד ִמצְ ִֽ ָׁריְמָׁ ה( :כו) וַ ֹיִ֥אמֶ ר יְהּודָׁ ּ֖ה אֶ ל־אֶ חָׁ ִ֑יו מַ ה־בֶ ִ֗צַ ע כִ ֵ֤י נַהֲ ֹרגַ֙ אֶ
י־ָאחִ֥ינּו בְ ָׁשרּ֖נּו הִּ֑וא ִֽ ַוי ְִש ְמעּּ֖ו אֶ ִֽ ָׁחיו( :כח) וַ ִֽ ַיעַ ְברּוּ֩ אֲ נ ִָׁשָּ֨ים ִמ ְדיָׁנִ ִ֜ים ִֹֽסחֲ ִרִ֗ים
ַאל־ת ִהי־בָ֔ ֹו ִִֽכ ִ
ְ
(כז) לְ כּ֫ו וְ נִ ְמכְ ֶר֣נּו ַלי ְִש ְמעאלִ ִ֗ים וְ יָׁדַ֙נּוַ֙
ִֽ ַוי ְִמ ְשכּוַ֙ וַ ִֽ ַיעֲ לֵּ֤ו אֶ ת־יוֹסףַ֙ ִמן־הַ בָ֔וֹר וַ י ְִמכְ רּ֧ו אֶ ת־יוֹסֵ֪ף ַלי ְִש ְמעאלִ ּ֖ים בְ עֶ ְש ִר֣ים ָׁכִ֑סֶ ף וַ ָׁי ִבִ֥יאּו אֶ ת־יוֹסּ֖ף ִמ ְצ ִֽ ָׁרי ְָׁמה:
 )9עמוס פרק ב פסוק ו
ל־מכְ ָׁרם בַ כֶסֶ ף צַ ִדיק וְ אֶ בְ י ֹון בַ עֲ בּור נַעֲ ִֽ ָׁליִם:
ל־ַארבָׁ עָׁ ה ֹלא אֲ ִשיבֶ נּו עַ ִ
ֹלשה פִ ְשעי י ְִש ָׁראל וְ עַ ְ
ל־ש ָׁ
ֹכ ה ָאמַ ר ְי ֹקוָׁ ק עַ ְ
 )10רד"ק שם
בעבור נעלים  -אפילו בעבור נעלים שיתנו לשופט יטה דין האביון שהיה זכאי בדינו ונותן השוחד הוא זכאי
במשפטיהם:
 )10פרקי דרבי אליעזר (היגר) " -חורב" פרק לז
ומכרו אותו לישמעאלים בעשרים כסף ,כל אחד ואחד נטל שני כספים לקנות מנעלים ברגליהם ,שנ' על מכרם בכסף
צדיק ואביון בעבור נעלים...
 )11תרגום המיוחס ליונתן  -שם
ַאסיקּו יַת יוֹסף ִמן גּובָׁ א וְ זַבִ ינּו יַת יוֹסף לַעֲ ָׁרבָׁ ִאין בְ עֶ ְש ִרין מָׁ ִעין
( כח) וְ עָׁ בָׁ רּו גַבְ רי ִמ ְד ָׁינָׁאי מָׁ רי פְ ַר ְקמַ ְטיָׁא ּו ְנ ִגידּו וְ ִ
ְיתיּו יַת יוֹסף לְ ִמצְ ָׁריִם:
ִדכְ סַ ף וְ זַבְ נּו ִמ ְנהוֹן סַ נ ְְדלִ ין וְ ַאי ִ
There was never mechila
 )12בראשית פרק מד
ֹלהים מָׁ צָׁ א אֶ ת־עֲ וֹן עֲ בָׁ דֶ יָך ִהנֶנּו עֲ בָׁ ִדים ִֽ ַלא ֹד ִני גַם־אֲ נ ְַחנּו גַם
( טז) וַ יֹאמֶ ר יְהּודָׁ ה מַ ה־נֹ אמַ ר ִֽ ַלא ֹד ִני מַ ה־נְ דַ בר ּומַ ה־ ִנצְ טַ דָׁ ק הָׁ אֱ ִ
ר־נִמצָׁ א הַ גָׁבִ יעַ בְ י ִָֽׁדוֹ( :יז) וַ יֹאמֶ ר חָׁ לִ ילָׁה לִ י מעֲ שוֹת זֹאת הָׁ ִאיש אֲ ֶשר נ ְִמצָׁ א הַ גָׁבִ יעַ בְ יָׁד ֹו הּוא י ְִהיֶה־לִ י עָׁ בֶ ד וְ ַא ֶתם עֲ לּו
אֲ ֶש ְ
לְ ָׁשלוֹם אֶ ל־אֲ בִ י ִֽ ֶכם :פ
 )13רבינו בחיי בראשית פרק מד פסוק יז
(יז) חלילה לי מעשות זאת... .וע"ד הקבלה :מה שנחתמה פרשה זאת בפסוק :עלו לשלום אל אביכם ,זה רמז לעשרה
הרוגי מלכות אשר עלו לשלום אל אביהם שבשמים אחר שנתלבנו ונצרפו מחטאו של יוסף.
וכבר ידעת כי כתונת הפסים היה תחלת הסבות וראשית גלגול הדברים ,ונחשב להם לאכזריות גדול מה שטבלו
הכתונת בדם השעיר ואמרו לאביהם( :לעיל לג ,לב) "זאת מצאנו" ,לפיכך היה העונש בהם בגופם שהתחיל השעבוד
בהם אחרי מות יוסף מיד ,ואחר זמן בהרוגי מלכות שנדונו בגופותם ,כי הגוף כתונת לנפש ,ועל כן תמצא בפרשה זו י'
פעמים "האנשים" ,לרמוז על עשרה הרוגי מלכות .והיה לו לומר :אחי יוסף ,או :בני יעקב ,ואלו הם :ויקחו האנשים
את המנחה הזאת ,הבא את האנשים ,כי אתי יאכלו האנשים ,ויבא האיש את האנשים ,וייראו האנשים ,ויבא האיש
את האנשים ,ויתמהו האנשים ,אמתחות האנשים ,והאנשים שלחו ,אחרי האנשים ,הרי עשר פעמים "אנשים" .ואלו
הם עשרה הרוגי מלכות :רבן שמעון בן גמליאל ,רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול ,רבי עקיבא בן יוסף ,רבי יהודה בן
בבא ,רבי חנניא בן תרדיון ,רבי ישבב הסופר ,רבי אלעזר בן דמא ,רבי חנינא בן חכינאי ,רבי חוצפית המתורגמן ,ר"א
בן שמוע .עליהם אמר דוד ע"ה( :תהלים ט ,יג) "כי דורש דמים אותם זכר לא שכח צעקת ענוים" .ויש לך לדעת שלא
היו בזמן אחד ולא נדונו כולן ביחד.
...ואתם עלו לשלום אל אביכם .והיה יכול לומר :לכו לשלום לדרככם ,אבל הפרשה מבוארת באחי יוסף לשעה ,ורומזת
לעשרה הרוגי מלכות לדורות אשר עלו לשלום אל אביהם שבשמים ,וכן דרשו רז"ל חכמי האמת ז"ל( :פסחים נ א)

עשרה הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם ,וכן הכתוב אומר( :ישעיה סד ,ג) "עין לא ראתה אלהים
זולתך יעשה למחכה לו".
 )14רבינו בחיי בראשית פרק נ פסוק יז
(יז) ויבך יוסף בדברם אליו .תכף שהזכירו לו אביו בכה לגודל האהבה ונכמרו רחמיו ,והנה אחיו בקשו ממנו מחילה,
ולא באר הכתוב שמחל להם ,וכבר בארו רז"ל( :ב"ק צב א) שכל מי שחטא לחברו ועשה תשובה אינו נמחל לעולם עד
שירצה את חברו ,ואף על פי שהזכיר הכתוב :וינחם אותם וידבר על לבם ,שנראה בזה שהיה להם רצוי מיוסף ,מכל
מקום לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף ולא שיודה להם שישא פשעם וחטאתם ,ואם כן מתו בענשם בלא
מחילת יוסף ואי אפשר להתכפר עונם רק במחילתו ,ועל כן הוצרך העונש להיותו כמוס וחתום להפקד אחר זמן בענין
עשרה הרוגי מלכות .וקרוב אני לומר שיש מזה רמז בכתוב ממה שנכפל הלשון ועשה בזה שני חלקים :פשע אחיך
וחטאתם ,פשע עבדי אלהי אביך ,והיה ראוי הכתוב לומר :ועתה שא נא לפשעם .אבל כיון הכתוב לרמוז :אם תשא
פשע אחיך וחטאתם ,יהיה פשע עבדי אלהי אביך נמחל ,ובאר הכתוב :כי פשע עבדי אלהי אביו הוא פשע אחיו ,כי
יזכיר להם הש"י עונות ראשונים ,והבן זה.
There was mechila…but ONLY from Yosef
 )15ספר חסידים (מרגליות) סימן יא
אין חסיד אלא מי שעובר על מדותיו .כשבאין בני אדם בפניו אשר חטאו ועשו לו שלא כהוגן ועתה מתחרטים
ומבקשים מחילתו ממנו ומה שיש בידם לתקן מהמעוות אשר עשו הם מתקנים ועל אשר לא יוכלו לתקן מתחרטים
ומבקשים מחילתו ואומרים לקבל דין עליהם ככל אשר יגזור עליהם וכשרואה זה אשר בידו לעשות להם רעה ולהשיב
להם גמולם מוחל להם בלב שלם ואינו עושה עמהם רעה מפני זה נקרא חסיד שנאמר (ירמי' ג' י"ב) שובה משובה
ישראל [וגומ'] ולא אפיל פני בכם כי חסיד אני .וכן בני יעקב כשחטאו ליוסף מחל להם ולא שלם להם גמולם וזה
שורש החסידות שצריך לעשות לפנים משורת הדין בכל דבר שנאמר (תהלים קמ"ה י"ז) וחסיד בכל מעשיו.
 )16אסתר רבה (וילנא) פרשה ז סימן כה
כה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך וגו' והמלך והמן ישבו לשתות אמר ר' חנין מאן דאמר רחמנא ותרן הוא יתותרון
מעוהי אבל מאריך רוחיה וגבי דידיה ,אמר להם לשבטים אתם מכרתם את אחיכם מתוך מאכל ומשתה כך אני אעשה
לכם ,הדא הוא דכתיב והמלך והמן ישבו לשתות ,היה אחד מישראל יוצא לשוק ומבקש ליקח ליטרא בשר או אגודה
של ירק היה הפרסי חונקו ואומר לו למחר אני הורגך ומבזבז את ממונך ,הדא הוא דכתיב והעיר שושן נבוכה ,אמר רבי
יששכר דכפר מנדי ומה אם מי שמחל ואמר (בראשית מ"ה) לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלהים וגו' ראה עד היכן
היא מתוקנת שהרי עד ימי מרדכי אותו עונש של מכירת יוסף קיים מי שאינו מוחל על אחת כמה וכמה.
 )17ס' חסידים (מרגליות) ברית עולם ושומר הברת ס' יא
וכן בני יעקב כשחטאו ליוסף מחל להם וכו' יש להעיר שאם כבר מחל להם יוסף איך אמרו רז"ל למ"ד והוא בזהר חדש
דגלות מצרים היה בעבור חטא מכירת יוסף וגם גזרת המן אמרו במדרש רבה שהיה בחטא מכירת יוסף ע"ש .עוד
אמרו עשרה הרוגי מלוכה באו עשרה שבטים בגלגול וקבלו ענשם וגם לפי מאי דמסיק רבינו מהרח"ו ז"ל דהעשרה
הרוגי מלוכה היו עשרה טיפין דאזדריקו מיוסף אלא שהשבטים באו בעיבור הא מיהא הי"ל צער גדול .וכל זה קשה
דאין אחר מחיל' יוסף כלום וכבר מחל להם מחילה גמורה ולמה נענשו כל כך ונראה דהשבטים חטאו בשתים חטאו
עם יוסף וחטאו גם כן עם ה' במכירת יוסף באיזה חטאות הן בענין עצמו בן במה שפגמו ביסוד הן מחילול ה' שהיה
לעיני פרעה והמצריים אף שיש לצדד כי לא ידעו הדבר על מתכונתו והו' קרוב לודאי שאמרו לפרעה כי גנוב גונב
מעכו"ם שראוהו בשדה שהיה הולך יחידי וגנבוהו ומכרוהו ומ"מ לא יבצר שאיזה מהם ידע או הבין וא"כ מה שמחל
יוסף הצדיק אהני על מה שחטאו לו דוקא אבל אכתי פש גבייהו מה שחטאו לשמים ומשו"ה נענשו כי הקדוש ברוך
הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה והם מפלאות תמים דעים.
 )18ספר החסידים ס’ תתתתרכה (דפוס ברלין)
אלא כך אמר אילו לא נעשה לטובה הייתם צריכים מחילה אבל כיון שהאלקים חשבה לטובה לכם ולי הרי ממני אינכם
צריכים מחילה אבל מן הקב”ה אתם צריכים מחילה מי שיחשוב רעה אע”פ שלטובה נהפך.
 )19צרור המור בראשית פרשת ויחי
והקדוש רשב"י ז"ל כתב שאחי יוסף היו בני נביאים וראו הרעה הגדולה שעשו .וראו העונש הגדול המעותד לבא
עליהם ועל זרעם בעון זה .ובפרט ראו עשרה הרוגי מלכות שנענשו בעבור זה .ולכן שאלו ממנו ב' דברים .האחד שא

נא לפשע אחיך וחטאתם בענין שלא יהיו נענשים .והב' שא נא לפשע עבדי אלהי אביך .הם עשרה הרוגי מלכות שהיו
עבדי האלהים .ולא היה בכל ישראל כמותם והיו שקולים כנגד עשרה אחי יוסף שהיו במכירה .כאומרם ומימותם לא
נמצאו כמותם .ולכן כשהרגיש יוסף דבר זה ונצנצה בו רוח הקדש .בכה בכי גדול על הריגת הצדיקים .וזהו ויבך יוסף
בדברם אליו .ולכן כשבאו אחיו לפניו השיבם .לפי שזאת התשובה לא היתה ראויה לאומרה לשליח .והשיב להם שני
דברים כנגד השני דברים שאמרו אחיו .כנגד הראשונה שאמרו שא נא לפשע אחיך .אמר ויאמר להם יוסף אל תיראו.
וכנגד השנית שאמרו שא נא לפשע עבדי אלהי אביך שהם עשרה הרוגי מלוכה .אמר כי התחת אלהים אני .אמר וכי
במקומו אני לסלוח לכם .אינו כן כי עמו הסליחה .ומה שחטאתם לי אני סולח ואומר לכם אל תיראו .אבל מה שהוא
ביד השם איני יכול לסלוח ומה תבקשו ממני .ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטובה .ולמה אעשה עמכם רעה.
ועכ"ז ועתה אל תיראו כלומר בעת הזאת אל תיראו .אבל לאחר זמן תיראו .וזהו מה שפירשתי באומרו ועתה אל
תעצבו .אבל אחר זמן תעצבו .שזהו בעשרה הרוגי מלכות שהם בניכם ועצמכם .וזהו כענין מה שפירשתי ג"כ באומרו
והוא צולע על ירכו שאע"פ שהיה שמח ויזרח לו השמש והאירו פניו .הוא צולע ועצב על יוצאי ירכו:
Appendix
 )20רבינו בחיי בראשית פרק מד פסוק יז
אבל יש לתמוה ממה שכתוב כי רבי חנינא בן תרדיון הוחלף בלופינוס קיסר ,ולופינוס קיסר הוא שנשרף ,וכן כל
השאר ,כי כן כתוב שם( :פרקי היכלות ח ,ד) וכמדה זאת לכל חכמי ישראל .ושמעתי בזה :כי כשם שהוחלף יצחק באיל
והוקבע לו שכר כאלו הוקרב וכאלו עפרו צבור על גבי המזבח ,כן הוחלפו חכמי ישראל באחרים ,וכיון שטעמו טעם
מיתה במה שנתפשו ונגמר דינם לכך הם קבלו ענשם והרי זה כאלו נהרגו .ומה שאמר הכתוב :ושים כסף איש בפי
אמתחתו ,ירמוז אל הענין הזה ,כי הכתוב המשיל את הנפש לכסף צרור ,והגוף לאמתחת כי הוא אמתחת הנפש ,וכן
לפי דעתי מה שהזכיר למעלה :כי עתה שבנו זה פעמים ,רמז למה שאמר הכתוב( :איוב לד ,לו) "על תשובות באנשי
און" ,וכתיב( :איוב לג ,כט) "פעמים שלש עם גבר" ,והוא מאמר יהודה שהתחיל במצות יבום תחלה .והבן היטב כי מזה
הזכיר בסוף :וישובו העירה ,והיה אפשר לומר :וישובו מצרימה ,אבל הוא מלשון :עיר קטנה ,והמשכיל יבין .ומפני זה
נחתמה הפרשה:
 )21שלשלת הקבלה  -גדליה בן יוסף אבן יחיא 1515-1587

