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 ד"בס
 ?מי מכר את יוסף

 נבון. מ' ר
 

  לז בראשית
) יד: (ִהֵּנִני לֹו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְוֶאְׁשָלֲחָך ְלָכה ִּבְׁשֶכם רִֹעים ַאֶחיָך ֲהלֹוא יֹוֵסף ֶאל ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר) יג(

 ַוָּיבֹא ֶחְברֹון ֵמֵעֶמק ַוִּיְׁשָלֵחהּו ָברָּד ַוֲהִׁשֵבִני ַהּצֹאן ְׁשלֹום ְוֶאת ַאֶחיָך ְׁשלֹום ֶאת ְרֵאה ָנא ֶלְך לֹו ַוּיֹאֶמר
 ֶאת ַוּיֹאֶמר) טז: (ְּתַבֵּקׁש ַמה ֵלאמֹר ָהִאיׁש ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַּבָּׂשֶדה תֶֹעה ְוִהֵּנה ִאיׁש ַוִּיְמָצֵאהּו) טו: (ְׁשֶכָמה

 אְֹמִרים ָׁשַמְעִּתי ִּכי ִמֶּזה ָנְסעּו יׁשָהִא ַוּיֹאֶמר) יז: (רִֹעים ֵהם ֵאיפֹה ִלי ָּנא ַהִּגיָדה ְמַבֵּקׁש ָאנִֹכי ַאַחי
 ֲאֵליֶהם ִיְקַרב ּוְבֶטֶרם ֵמָרחֹק אֹתֹו ַוִּיְראּו) יח: (ְּבדָֹתן ַוִּיְמָצֵאם ֶאָחיו ַאַחר יֹוֵסף ַוֵּיֶלְך ּדָֹתְיָנה ֵנְלָכה

 ְלכּו ְוַעָּתה) כ: (ָּבא ַהָּלֶזה ַהֲחלֹמֹות ַּבַעל ִהֵּנה ָאִחיו ֶאל ִאיׁש ַוּיֹאְמרּו) יט: (ַלֲהִמיתֹו אֹתֹו ַוִּיְתַנְּכלּו
 ַוִּיְׁשַמע) כא: (ֲחלֹמָֹתיו ִּיְהיּו ַמה ְוִנְרֶאה ֲאָכָלְתהּו ָרָעה ַחָּיה ְוָאַמְרנּו ַהּבֹרֹות ְּבַאַחד ְוַנְׁשִלֵכהּו ְוַנַהְרֵגהּו

 ֶאל אֹתֹו ַהְׁשִליכּו ָדם ִּתְׁשְּפכּו ַאל ְראּוֵבן ֲאֵלֶהם אֶמרַוּיֹ) כב: (ָנֶפׁש ַנֶּכּנּו לֹא ַוּיֹאֶמר ִמָּיָדם ַוַּיִּצֵלהּו ְראּוֵבן
 ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי) כג: (ָאִביו ֶאל ַלֲהִׁשיבֹו ִמָּיָדם אֹתֹו ַהִּציל ְלַמַען בֹו ִּתְׁשְלחּו ַאל ְוָיד ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהּבֹור

 ַוַּיְׁשִלכּו ַוִּיָּקֻחהּו) כד: (ָעָליו ֲאֶׁשר ַהַּפִּסים ְּכתֶֹנת ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו תֶא יֹוֵסף ֶאת ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ָּבא
 אְֹרַחת ְוִהֵּנה ַוִּיְראּו ֵעיֵניֶהם ַוִּיְׂשאּו ֶלֶחם ֶלֱאָכל ַוֵּיְׁשבּו) כה: (ָמִים ּבֹו ֵאין ֵרק ְוַהּבֹור ַהּבָֹרה אֹתֹו

 ַוּיֹאֶמר) כו: (ִמְצָרְיָמה ְלהֹוִריד הֹוְלִכים ָולֹט ּוְצִרי ְנכֹאת נְֹׂשִאים יֶהםּוְגַמֵּל ִמִּגְלָעד ָּבָאה ִיְׁשְמֵעאִלים
 ַאל ְוָיֵדנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְוִנְמְּכֶרּנּו ְלכּו) כז: (ָּדמֹו ֶאת ְוִכִּסינּו ָאִחינּו ֶאת ַנֲהרֹג ִּכי ֶּבַצע ַמה ֶאָחיו ֶאל ְיהּוָדה

 ֶאת ַוַּיֲעלּו ַוִּיְמְׁשכּו סֲֹחִרים ִמְדָיִנים ֲאָנִׁשים ַוַּיַעְברּו) כח: (ֶאָחיו ַוִּיְׁשְמעּו הּוא נּוְבָׂשֵר ָאִחינּו ִּכי בֹו ְּתִהי
 ַוָּיָׁשב) כט: (ִמְצָרְיָמה יֹוֵסף ֶאת ַוָּיִביאּו ָּכֶסף ְּבֶעְׂשִרים ַלִּיְׁשְמֵעאִלים יֹוֵסף ֶאת ַוִּיְמְּכרּו ַהּבֹור ִמן יֹוֵסף

 ַוֲאִני ֵאיֶנּנּו ַהֶּיֶלד ַוּיֹאַמר ֶאָחיו ֶאל ַוָּיָׁשב) ל: (ְּבָגָדיו ֶאת ַוִּיְקַרע ַּבּבֹור יֹוֵסף ֵאין ְוִהֵּנה ּבֹורַה ֶאל ְראּוֵבן
 ַׁשְּלחּוַוְי) לב: (ַּבָּדם ַהֻּכּתֶֹנת ֶאת ַוִּיְטְּבלּו ִעִּזים ְׂשִעיר ַוִּיְׁשֲחטּו יֹוֵסף ְּכתֶֹנת ֶאת ַוִּיְקחּו) לא: (ָבא ֲאִני ָאָנה
) לג: (לֹא ִאם ִהוא ִּבְנָך ַהְּכתֶֹנת ָנא ַהֶּכר ָמָצאנּו זֹאת ַוּיֹאְמרּו ֲאִביֶהם ֶאל ַוָּיִביאּו ַהַּפִּסים ְּכתֶֹנת ֶאת

 ַׂשק ָּיֶׂשםַו ִׂשְמלָֹתיו ַיֲעקֹב ַוִּיְקַרע) לד: (יֹוֵסף טַֹרף ָטרֹף ֲאָכָלְתהּו ָרָעה ַחָּיה ְּבִני ְּכתֶֹנת ַוּיֹאֶמר ַוַּיִּכיָרּה
 ִּכי ַוּיֹאֶמר ְלִהְתַנֵחם ַוְיָמֵאן ְלַנֲחמֹו ְּבנָֹתיו ְוָכל ָּבָניו ָכל ַוָּיֻקמּו) לה: (ַרִּבים ָיִמים ְּבנֹו ַעל ַוִּיְתַאֵּבל ְּבָמְתָניו

 ַּפְרעֹה ְסִריס ְלפֹוִטיַפר ָרִיםִמְצ ֶאל אֹתֹו ָמְכרּו ְוַהְּמָדִנים) לו: (ָאִביו אֹתֹו ַוֵּיְבְּך ְׁשאָֹלה ָאֵבל ְּבִני ֶאל ֵאֵרד
  פ: ַהַּטָּבִחים ַׂשר
 

  כח:לז בראשית י"רש
 :הרבה פעמים שנמכר הכתוב והודיעך, אחרת שיירא היא זו - מדינים אנשים ויעברו )כח(

 והמדינים, למדינים והישמעאלים, לישמעאלים וימכרוהו הבור מן יוסף את יעקב בני - וימשכו
 :למצרים

 

 ִמְצָרִים � ַהְּמָדִנים =ִמְדָיִנים  � ִּיְׁשְמֵעאִלים � אחים: י"רש •
 

  לט בראשית
 ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ִמַּיד ִמְצִרי ִאיׁש ַהַּטָּבִחים ַׂשר ַּפְרעֹה ְסִריס ּפֹוִטיַפר ַוִּיְקֵנהּו ִמְצָרְיָמה הּוַרד ְויֹוֵסף) א(

 :ָׁשָּמה הֹוִרֻדהּו ֲאֶׁשר
 
 . המדיניםבאמצעותהישמעאלים מכרוהו :]  כךי"ור שיטת רשאפשר לתרץ הפסוק עב[ :הירש' ר
 

 : חזקוני
ובטרם הגיעו הישמעאלים , "לכו ונמכרהו לישמעאלים הבאים אלינו"בעוד שהיו מדברים ביניהם 

, פן יבכה לפניהם, ויעברו אנשים מדינים סוחרים ומכרוהו האחים להם בעודו בבור, אליהם
ובעודם מושכים . שהרי קנוהו מיד אחיו, ויעלו את יוסף מן הבורוימשכו המדינים ; ויתביישו ממנו

והישמעאלים , וימכרו המדינים את יוסף לישמעאלים, אותו מן הבור באו הישמעאלים אליהם
ויקנהו ) "'ט א"ל(והא דכתיב לקמן , הרי כאן ארבע מכירות. ומדנים לפוטיפר, מכרוהו למדנים

, ומכירה זו לא נכתבה, השבטים מכרוהו למדינים: כך היה המעשה? "פוטיפר מיד הישמעאלים
 ומכירה זו –וישמעאלים למדינים ; ומדינים מכרוהו לישמעאלים; הואיל ולא היתה רק לפי שעה

שמא יחזרו , כי אמרו, לפי שהשלישית הישמעאלים מכרוהו בחיפזון ובהצנע, שלישית לא נכתבה
, שהיה יפה מראה, שראה פוטיפר את יוסףכ, ומדינים מכרוהו לפוטיפר; בהם המדינים מלקנותו

גרמני לבן ביותר : י"רש(בכל מקום גרמני מוכר כושי : תמה בעצמו ואמר, ביד מדינים
ועל כן כל איש לבן נקרא , מאנשי גרמניה שאנשיה לבנים: ו"פירוש מהרז; והישמעאלים שחורים

שהוא עבד ולא יתבענו שום , בתנו לי ער: "אמר להם! אין זה עבד! ?וכאן כושי מוכר גרמני) גרמני
ויקנהו ) "'ט א"ל(והיינו דכתיב . הלכו מדינים והביאו הישמעאלים וערבו שלא גנבוהו." איש ממני

 "מידי תבקשנו, אנכי אערבנו) "'ג ס"מ(כמו , פירוש מערבותם, "פוטיפר מיד הישמעאלים
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 ְצָרִיםִמ �ַהְּמָדִנים  �ִּיְׁשְמֵעאִלים  �ִמְדָיִנים  �אחים : חזקוני •
 

  כה:לז בראשית ן"רמב
 הגמלים משכירי הישמעאלים ארחת כי, לסחורה בו לסחור אותו שקנו למדינים יוסף את וימכרו

 אותו מסרו להם כי, לישמעאלים יוסף את וימכרו) כח בפסוק (ואמר. לעצמם סחורה הם יקנו לא
 כי, )א לט להלן (שמה הורידוהו אשר הישמעאלים מיד טעם וזה. למצרים הסחורה מוליכים שהם
 :מצרים אל אותו מכרו והמדנים שאמר והוא, בו סחרו והם בעליו היו המדינים אבל, בידם היה
  ...בידו שיעשנו בשליח ופעם, בו המצוה במושל אותו יספר פעם, בכתוב מעשה וכל

 

 ָרִיםִמְצ �)  המוביליםִּיְׁשְמֵעאִליםי " ע( ַהְּמָדִנים =ִמְדָיִנים  �אחים : ן"רמב •
 

 :ח"ז פסוק כ"פרק ל, ע"ראב
וכאשר עברו עליהם הישמעאלים הסוחרים כי המדינים יקראו ישמעאלים וכן אמר על מלכי מדין 

 ).ד"כ' שופטים ח(כי ישמעאלים הם 
 

 ִמְצָרִים � ַהְּמָדִנים = ִּיְׁשְמֵעאִלים =ִמְדָיִנים  �אחים : ע"באר •
 

 ~~?איפה ראובן~~ 
 

  כט וקפס לז פרק בראשית י"רש
 בשקו היה עסוק אחר דבר. אביו את ולשמש לילך יומו שהגיע, שם היה לא ובמכירתו - ראובן וישב

 :אביו יצועי שבלבל על ובתעניתו
 
 ]שמר על האחים עד שהוא יכול להציל את יוסףהמדרש דחוק כי סביר להניח שראובן [: ליבוביץ. נ
 

  ~~ ?איפה הבור~~ 
 

  לז בראשית
 ַהְׁשִליכּו ָדם ִּתְׁשְּפכּו ַאל ְראּוֵבן ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר) כב: (... ַהּבֹרֹות ְּבַאַחד ְוַנְׁשִלֵכהּו ְוַנַהְרֵגהּו כּוְל ְוַעָּתה) כ(

 ...ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהּבֹור ֶאל אֹתֹו
 

  ~~?איפה אכלו~~ 
 

  כא:מב בראשית
 ְולֹא ֵאֵלינּו ְּבִהְתַחְננֹו ַנְפׁשֹו ָצַרת ָרִאינּו ֲאֶׁשר ָאִחינּו ַעל נּוֲאַנְח ֲאֵׁשִמים ֲאָבל ָאִחיו ֶאל ִאיׁש ַוּיֹאְמרּו
 : ַהּזֹאת ַהָּצָרה ֵאֵלינּו ָּבָאה ֵּכן ַעל ָׁשָמְענּו

 
  ~~?איפה השיירה~~ 

 
  לז בראשית ן"רמב

 היא ישמעאלים ארחת כי הכירו, גלעד מדרך באים אנשים מרחוק וראו עיניהם נשאו כאשר
 .אותו להוליך דרכם היה ולמצרים, והנכאת הצרי יובא מגלעד כי, ילכו למצרים כי וידעו, בגמלים
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  כח:לז בראשית ם"רשב
 לבלתי הבור מן קצת היו ורחוקים לחם לאכול יושבים שהיו בתוך - מדיינים אנשים ויעברו )כח(

 מדיינים אנשים ועבר הישמעאלים שבאו וקודם, שראו לישמעאלים היו וממתינים ,הדם על אכול
 לא שהאחים לומר ויש, לישמעאלים המדיינים ומכרוהו ומשכוהו בבור וראוהו שם דרך אחרים

. במכירתו סייעה מעשיהם שהגרמת ל"י, "מצרימה אותי מכרתם אשר" כתב אשר י"ואעפ, ידעו
 והם מקרה ידי על משמע מדיינים אנשים ויעברו כי. מקרא של פשוטו דרך עומק לפי לי נראה זה

 :.... לישמעאלים מכרוהו
 

  לו:לז בראשית ם"רשב
 אחד וישמעאלים ומדן, היו אחים וישמעאלים ומדיין מדן - מצרים אל אותו מכרו והמדנים )לו(

 הם אחד שניהם כי, שמה הורידוהו וישמעאלים מכרוהו מדנים כי' אומ הוא לכך. הפשט לפי הם
 :הפשט לפי

 

 ִמְצָרִים � ְוַהְּמָדִנים =אִלים ַלִּיְׁשְמֵע �ִמְדָיִנים : ם"רשב •
 

  מד בראשית
 :ֲאֵהבֹו ְוָאִביו ְלִאּמֹו ְלַבּדֹו הּוא ַוִּיָּוֵתר ֵמת ְוָאִחיו ָקָטן ְזֻקִנים ְוֶיֶלד ָזֵקן ָאב ָלנּו ֶיׁש ֲאדִֹני ֶאל ַוּנֹאֶמר) כ(
 

  ~~אחריות בכל זאת~~ 
 

  מה בראשית
 :ִמְצָרְיָמה אִֹתי ְמַכְרֶּתם ֲאֶׁשר ֲאִחיֶכם יֹוֵסף ֲאִני ַוּיֹאֶמר ַוִּיָּגׁשּו ֵאַלי ָנא ְּגׁשּו ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר) ד(
 
 )קינה על עשרה הרוגי מלכות" (אלה אזכרה"
 

  .ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה ְוַנְפִׁשי ָעַלי ֶאְׁשְּפָכה
  .ְּכֻעָּגה ְּבִלי ֲהפּוָכה ִּכי ְבָלעּונּו ֵזִדים
  .א ָעְלָתה ֲארּוָכהִּכי ִביֵמי ַהָּׂשר ל

 ַלֲעָׂשָרה ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה
 

  .ֲעֵרַמת ְּבָלְמדו ֵסֶפר ִמִּפי ְמׁשּוֵלי
  .ְוֵהִבין ְוִדְקֵּדק ְּבָדת ְרׁשּוַמת

  .ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָחַׁשב ְמִזַּמת ּוָפַתח ִּבְוֵאֶּלה
  .מות יּוָמת ְוגוֵנב ִאיׁש ּוְמָכרו ְוִנְמָצא ְבָידו

 :נּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּוָחָטאנּו צּוֵר
 

 ֵלב ִּבְגדוִלים ָּגַבּה
 ְוִצָּוה ְלַמּלאת ְּפָלֵטרו ְנָעִלים

 ֲחָכִמים ְּגדוִלים ְוָקָרא ַלֲעָׂשָרה
 ְמִביֵני ָדת ּוְטָעֶמיָה ְּבִפְלּפּוִלים

 
 ִמְׁשָּפט ֶזה ַלֲאׁשּורו ִּדינּו

 ְו9ל ְּתַעְּותּוהּו ְּבָכָזב ְל7ְמרו
 ּוהּו ַלֲאִמּתו ּוְלאורוהוִציא ִּכי ִאם

ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעֶּמר ּבו  ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ּגוֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו
 ּוְמָכרו

 :ָלנּו יוְצֵרנּו ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח
 

 ֵהם ְּכָענּו לו ּוֵמת ַהַּגָּנב ַההּוא
 ֲאבוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ֲאִחיֶהם ְמָכרּוהּו ָנם 9ֵּיה

 ְסָחרּוהּו ְמֵעאִליםְלאְרַחת ִיְׁש
 ּוְבַעד ַנֲעַלִים ְנָתנּוהּו

 

 ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם ְו9ֶּתם ַקְּבלּו ִדין
 ִּכי ִמיֵמי ֲאבוֵתיֶכם לא ִנְמָצא ָּכֶכם

 ַבַחִּיים ָהִייִתי ָדָנם ִלְפֵניֶכם ְוִאם ָהיּו
 ֲאבוֵתיֶכם ְו9ֶּתם ִּתְׂשאּו ֲעון

 :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו
 
 ְּתָנה ָלנּו ְׁשלֶׁשת ָיִמים ְזַמן

 ִמְּמרוִמים ַעד ֶׁשֵּנַדע ִאם ִנְגַזר ַהָּדָבר
 ִאם 7נּו ַחָּיִבים ַוֲאֵׁשִמים

 ַרֲחִמים ִנְסּבל ִּבְגֵזַרת ָמֵלא
 

 ָחלּו ְוָזעּו ְוָנעּו ֻּכָּלמו
 ָּגדול ָנְתנּו ֵעיֵנימו ַעל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ּכֵהן

 ַלֲאדוֵנימו ם ַלֲעלותְלַהְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁש
 ָלַדַעת ִאם ָיְצ7ה ַהְּגֵזָרה ֵמֵאת ֱאלֵהימו

 :צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו ָחָטאנּו
 

 ְוִהְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ְּבִסּלּוִדים ִטֵהר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ַעְצמו
 ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ְוָעָלה ַלָּמרום ְוָׁש9ל ֵמֵאת ָהִאיׁש

 לּו ֲעֵליֶכם ַצִּדיִקים ִויִדיִדיםְוָנם לו ַקְּב
 ָׁשַמְעִּתי ֵמֲאחוֵרי ַהַּפְרּגוד ִּכי ְבזאת 9ֶּתם ִנְלָּכִדים ִּכי
 
 ְוִהִּגיד ַלֲחֵבָריו ַמֲאַמר ֵאל ָיַרד

 ְוָלֵאל ְוִצָּוה ַהְּבִלַּיַעל ְלָהְרָגם ְּבכַח
 ִיְׂשָרֵאל ּוְׁשַנִים ֵמֶהם הוִציאּו ְּתִחָּלה ֶׁשֵהם ְּגדוֵלי

ְנִׂשיא  ִּבי ִיְׁשָמֵעאל ּכֵהן ָּגדול ְוַרָּבן ִׁשְמעון ֶּבן ַּגְמִליֵאלַר
 ִיְׂשָרֵאל

 :יוְצֵרנּו ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו
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 ְּכרת ראׁשו ְּתִחָּלה ִהְרָּבה ֶמּנּו ִלְבען

 ָהְרֵגִני ְתִחָּלה ְו9ל ֶאְרֶאה ְּבִמיַתת ְמָׁשֵרת ְלָדר ְּבָמעון ְוָנם לו
 ּגוָרלות ִצָּוה ִצְפעון לְלַהִּפי

 ְוָנַפל ַהּגוָרל ַעל ַרָּבן ִׁשְמעון
 

 ָּדמו ִמֵהר ְּכׁשור ָּפר ִלְׁשּפְך
ְוָצַרח ָעָליו ְּבקול ַמר  ּוְכֶׁשֶּנְחַּתְך ראׁשו ְנָטלו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל

 ַּכּׁשוָפר
 ְּבִאְמֵרי ְׁשָפר ִאי ַהָּלׁשון ַהְּמַמֶהֶרת ְלהורות

 ָּתה לוֶחֶכת ֶאת ֶהָעָפרַּבֲעונות ֵאיְך ַע
 :צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו ָחָטאנּו

 
 ַּבֲחָרָדה ַמה ְּמאד ָּבָכה ָעָליו

 ָעְמָדה ַּבת ְּבִלַּיַעל ְלקול ְּבִכָּיתו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל
 ּת9ר ָיְפיו ְּבִלָּבּה ָחְמָדה

 ְלַהֲעִמיָדה ְוָׁשֲאָלה ֵמֵאת 7ִביָה ַחָּיתו
 

 ִלַּיַעל ָּדָבר ֶזה ַלֲעשותוִנֵאץ ְּב
 ֵמַעל ָּפָניו ָׁשֲאָלה ֵמִאּתו ְלַהְפִׁשיט עורו

 ַלֲעשותו ְולא ִעֵּכב ָּדָבר ֶזה
 ִנְׁשָמתו ּוְכֶׁשִהִּגיַע ִלְמקום ְּתִפִּלין ָצַרח ְּבקול ַמר ְליוֵצר

 :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו
 

 ַמְעָלה ָצֲעקּו ְבָמָרה ַׂשְרֵפי
 ּו תוָרה ְוזּו ְׂשָכָרּהז

 אוָרה עוֶטה ַּכַּׂשְלָמה
 אוֵיב ְמָנֵאץ ִׁשְמָך ַהָּגדול ְוַהּנוָרא

 ִּדְבֵרי תוָרה ּוְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף ַעל
 

 ָעְנָתה ַּבת קול ִמָּׁשַמִים
 ֶאֱהפְך ֶאת ָהעוָלם ְלַמִים ִאם ֶאְׁשַמע קול 9ֵחר

 ְלתהּו ָובהּו 7ִׁשית ֲהדוַמִים
 ִמְּלָפַני ַקְּבלּוָה ְמַׁשְעְׁשֵעי ַדת יוָמִים יאְּגֵזָרה ִה

 :ָלנּו יוְצֵרנּו ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח
 

 ְכֵנִסּיות ְּפִקיִדים ֶנֶהְרגּו ֵמ9ֲחֵרי ֶׁשֶבת ָּבֵּתי
 ְמֵלֵאי ִמְצות ְּכִרּמון ּוְכָזִוּיות

 ֲעִקיָבא ּדוֵרׁש ִּכְתֵרי אוִתּיות ְוהוִציאּו ֶאת ַרִּבי
 ִּפיִפּיות ָׂשרו ְּבַמְסְרקותְוָסְרקּו ְב

 
 אּוָלמו ִצָּוה ְלהוִציא ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ְּתַרְדיון ִמֵּבית

 ּוַבֲחִביֵלי ְזמורות ָׂשְרפּו ָגְלמו
 ַעל ִלּבו ְלַעֵּכב ַעְצמו ּוְספּוִגין ֶׁשל ֶצֶמר ָׂשמּו

 ּתוָרה ִעּמו ּוְכֶׁשִּנְסַּתְּלקּו ִמָּיד ִנְׂשַרף ְוֵסֶפר
 : צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּוָחָטאנּו

 
 ְקדוִׁשים ַעם לא 9ְלָמן קוְננּו

 ָּדָמן ִּכי ַעל ָּדָבר מּוָעט ִנְׁשַּפְך
 ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ָמְסרּו ַעְצָמן

 ֻחְצִּפית ַהְמֻתְרְּגָמן ַּבֲהִריַגת ַרִּבי
 

 ִׁשּמּוַע ְרָעָדה ֶתֱאחז ָּכל ׁשוֵמַע
 ּמּוַעִתַּזל ָּכל ַעִין ִּד ְו

 ַׁשֲעׁשּוַע ְוֶנְהַּפְך ְלֵאֶבל ָּכל
 ַּבֲהִריַגת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע

 :צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו ָחָטאנּו
 

 ּוְמַעָּני ִׁשֲחתּוִני ָצַרי
 ּוִמְלאּו ְכֵרָסם ֵמֲעָדָני

 ְוַלֲעָני ְוִהְׁשקּוִני ֵמי רוׁש
 יָנאיַּבֲהִריַגת ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ֲחִכ

 
 ָצרות ִמְצות ְלָהֵפר ָּתְקפּו ָעֵלינּו

 ּוֵמֲאנּו ָלַקַחת הון ָוכֶפר
 ֲההוגות ִאְמֵרי ָׁשֶפר ִּכי ִאם ְנָפׁשות

 ְּכמו ַרִּבי ְיֵׁשָבב ַהּסוֵפר
 :ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו ָחָטאנּו צּוֵרנּו

 
 ַהּׁשוֵמָמה ִיֲחתּונּו ְּבֵני ֲעִדיָנה

 י ֲאָדָמהֵהֵרעּו ָלנּו ִמָּכל ַמְלֵכ
 ַּכָּמה ְוַכָּמה ְוָהְרגּו ִמֶּמּנּו

 ַּבֲהִריַגת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ָּדָמה
 

 ֵּבית ַיֲעקב ֵאׁש ּוֵבית יוֵסף ֶלָהָבה ִּדַּבְרָּת
 ֵהן ַעָּתה ַקׁש אּוָרם ָּכָבה

 ְזעְך קוָמָתם ְּבִבעּור ַהּיום ַהָּבא ַחי
 ם ַרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ָּבָבאַצִּדיִקים ִע ִּכי ִהְסִּכימּו ַלֲהרג ֲעָׂשָרה
 :יוְצֵרנּו ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו

 
 זאת ְקָר9ְתנּו ְוִסַּפְרנּו ְּבִׁשּנּון

 ֵלב ָׁשפּול ְו7נּון ְוָׁשַפְכנּו
 ִמָּמרום ַהְסֵּכת ַּתֲחנּון

 ְוַחּנּון ֵאל ַרחּום' ה' ה
 

 ַחּנּון ַהִּביָטה ִמְּמרוִמים
 ְוַתְמִצית ָּדִמים יִקיםִּתְׁשּפֶכת ַּדם ַהַּצִּד

 ִּתְרֶאה ְּבַפְרּגּוָדְך ְוַהֲעֵבר ְּכָתִמים
 יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ֵאל ֶמֶלְך

 


