בס"ד
מי מכר את יוסף?
ר' מ .נבון
בראשית לז
ֹאמר לוֹ ִהנֵּנִ י) :יד(
יהם ַויּ ֶ
יך ר ִֹעים ִבּ ְשׁ ֶכם ְל ָכה וְ ֶא ְשׁ ָל ֲח ָך ֲא ֵל ֶ
אַח ָ
יוֹסף ֲהלוֹא ֶ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֵ
)יג( ַויּ ֶ
ַה ִשׁ ֵבנִ י ָדּ ָבר וַיִּ ְשׁ ָל ֵחהוּ ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְברוֹן ַו ָיּבֹא
יך וְ ֶאת ְשׁלוֹם ַהצֹּאן ו ֲ
אַח ָ
ֹאמר לוֹ ֶל ְך נָא ְר ֵאה ֶאת ְשׁלוֹם ֶ
ַויּ ֶ
ֹאמר ֶאת
אָלהוּ ָה ִאישׁ ֵלאמֹר ַמה ְתּ ַב ֵקּשׁ) :טז( ַויּ ֶ
ְשׁ ֶכ ָמה) :טו( וַיִּ ְמ ָצ ֵאהוּ ִאישׁ ו ְִהנֵּה ת ֶֹעה ַבּ ָשּׂ ֶדה וַיִּ ְשׁ ֵ
ָסעוּ ִמזֶּה ִכּי ָשׁ ַמ ְע ִתּי א ְֹמ ִרים
ֹאמר ָה ִאישׁ נ ְ
ידה נָּא ִלי ֵאיפֹה ֵהם ר ִֹעים) :יז( ַויּ ֶ
אַחי אָנ ִֹכי ְמ ַב ֵקּשׁ ַה ִגּ ָ
ַ
יהם
ִק ַרב ֲא ֵל ֶ
וּב ֶט ֶרם י ְ
אַחר ֶא ָחיו וַיִּ ְמ ָצ ֵאם ְבּד ָֹתן) :יח( וַיִּ ְראוּ אֹתוֹ ֵמ ָרחֹק ְ
יוֹסף ַ
ֵל ְך ֵ
ֵל ָכה דּ ָֹתיְ נָה ַויּ ֶ
נְ
אָחיו ִהנֵּה ַבּ ַעל ַה ֲחלֹמוֹת ַה ָלּזֶה ָבּא) :כ( וְ ַע ָתּה ְלכוּ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ִ
ַכּלוּ אֹתוֹ ַל ֲה ִמיתוֹ) :יט( ַויּ ְ
וַיִּ ְתנ ְ
אָמ ְרנוּ ַחיָּה ָר ָעה ֲא ָכ ָל ְתהוּ וְ נִ ְר ֶאה ַמה יִּ ְהיוּ ֲחלֹמ ָֹתיו) :כא( וַיִּ ְשׁ ַמע
אַחד ַהבֹּרוֹת וְ ַ
ַשׁ ִל ֵכהוּ ְבּ ַ
ַה ְרגֵהוּ וְ נ ְ
וְ נ ַ
אוּבן אַל ִתּ ְשׁ ְפּכוּ ָדם ַה ְשׁ ִליכוּ אֹתוֹ ֶאל
אמר ֲא ֵל ֶהם ְר ֵ
ָפשׁ) :כב( ַויֹּ ֶ
ַכּנּוּ נ ֶ
ֹאמר לֹא נ ֶ
ָדם ַויּ ֶ
ַצּ ֵלהוּ ִמיּ ָ
אוּבן ַויּ ִ
ְר ֵ
אָביו) :כג( וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר
ָדם ַל ֲה ִשׁיבוֹ ֶאל ִ
ַהבּוֹר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ יָד אַל ִתּ ְשׁ ְלחוּ בוֹ ְל ַמ ַען ַה ִצּיל אֹתוֹ ִמיּ ָ
ַשׁ ִלכוּ
ִקּחֻהוּ ַויּ ְ
ֻתּנְ תּוֹ ֶאת ְכּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים ֲא ֶשׁר ָע ָליו) :כד( ַויּ ָ
יוֹסף ֶאת כּ ָ
ַפ ִשׁיטוּ ֶאת ֵ
יוֹסף ֶאל ֶא ָחיו ַויּ ְ
ָבּא ֵ
ֵיהם וַיִּ ְראוּ ו ְִהנֵּה א ְֹר ַחת
ֵשׁבוּ ֶל ֱא ָכל ֶל ֶחם וַיִּ ְשׂאוּ ֵעינ ֶ
ְהבּוֹר ֵרק ֵאין בּוֹ ָמיִ ם) :כה( ַויּ ְ
אֹתוֹ ַהבּ ָֹרה ו ַ
ֹאמר
הוֹריד ִמ ְצ ָריְ ָמה) :כו( ַויּ ֶ
הוֹל ִכים ְל ִ
וּצ ִרי ָולֹט ְ
יהם נ ְֹשׂ ִאים נְ כֹאת ְ
וּג ַמ ֵלּ ֶ
אלים ָבּאָה ִמ ִגּ ְל ָעד ְ
יִ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ָדנוּ אַל
אלים ְוי ֵ
אָחינוּ וְ ִכ ִסּינוּ ֶאת ָדּמוֹ) :כז( ְלכוּ וְנִ ְמ ְכּ ֶרנּוּ ַליִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ַהרֹג ֶאת ִ
הוּדה ֶאל ֶא ָחיו ַמה ֶבּ ַצע ִכּי נ ֲ
יְ ָ
ֹח ִרים ו ִַיּ ְמ ְשׁכוּ ַו ַיּעֲלוּ ֶאת
ָשׁים ִמ ְדי ִָנים ס ֲ
ַע ְברוּ ֲאנ ִ
אָחינוּ ְב ָשׂ ֵרנוּ הוּא וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֶא ָחיו) :כח( ַויּ ַ
ְתּ ִהי בוֹ ִכּי ִ
ָשׁב
יוֹסף ִמ ְצ ָר ְי ָמה) :כט( ַויּ ָ
ָביאוּ ֶאת ֵ
אלים ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ָכּ ֶסף ַויּ ִ
יוֹסף ַל ִיּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
יוֹסף ִמן ַהבּוֹר ו ִַיּ ְמ ְכּרוּ ֶאת ֵ
ֵ
ַאנִ י
ֶלד ֵאינֶנּוּ ו ֲ
ֹאמר ַהיּ ֶ
ָשׁב ֶאל ֶא ָחיו ַויּ ַ
ָדיו) :ל( ַויּ ָ
יוֹסף ַבּבּוֹר וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
אוּבן ֶאל ַהבּוֹר וְ ִהנֵּה ֵאין ֵ
ְר ֵ
יוֹסף וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים וַיִּ ְט ְבּלוּ ֶאת ַה ֻכּתֹּנֶת ַבּ ָדּם) :לב( וַיְ ַשׁ ְלּחוּ
אָנָה ֲאנִ י ָבא) :לא( וַיִּ ְקחוּ ֶאת ְכּתֹנֶת ֵ
ֹאמרוּ זֹאת ָמ ָצאנוּ ַה ֶכּר נָא ַה ְכּתֹנֶת ִבּנְ ָך ִהוא ִאם לֹא) :לג(
יהם ַויּ ְ
ָביאוּ ֶאל ֲא ִב ֶ
ֶאת ְכּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים ַויּ ִ
ָשׂם ַשׂק
יוֹסף) :לד( וַיִּ ְק ַרע ַי ֲעקֹב ִשׂ ְמל ָֹתיו ַויּ ֶ
ֹאמר ְכּתֹנֶת ְבּנִ י ַחיָּה ָר ָעה ֲא ָכ ָל ְתהוּ ָטרֹף ט ַֹרף ֵ
ירהּ ַויּ ֶ
ַכּ ָ
ַויּ ִ
ֹאמר ִכּי
ַחם ַויּ ֶ
ַחמוֹ וַיְ ָמ ֵאן ְל ִה ְתנ ֵ
ָקמוּ ָכל ָבּנָיו וְ ָכל ְבּנ ָֹתיו ְלנ ֲ
ָמים ַר ִבּים) :לה( ַויּ ֻ
אַבּל ַעל ְבּנוֹ י ִ
ִת ֵ
ְבּ ָמ ְתנָיו ַויּ ְ
יפר ְס ִריס ַפּ ְרעֹה
פוֹט ַ
ְה ְמּ ָד ִנים ָמ ְכרוּ אֹתוֹ ֶאל ִמ ְצ ָר ִים ְל ִ
אָביו) :לו( ו ַ
ֵב ְךּ אֹתוֹ ִ
אָבל ְשׁא ָֹלה ַויּ ְ
ֵא ֵרד ֶאל ְבּנִי ֵ
ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים :פ
רש"י בראשית לז:כח
)כח( ויעברו אנשים מדינים  -זו היא שיירא אחרת ,והודיעך הכתוב שנמכר פעמים הרבה:
וימשכו  -בני יעקב את יוסף מן הבור וימכרוהו לישמעאלים ,והישמעאלים למדינים ,והמדינים
למצרים:
•

ִׁש ְמעֵאלִים  ִמ ְדיָנִים = ַה ְּמ ָדנִים  ִמ ְצ ָריִם
רש"י :אחים  ּי ְ

בראשית לט
אלים
יפר ְס ִריס ַפּ ְרעֹה ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ִמיַּד ַה ִיּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
פּוֹט ַ
הוּרד ִמ ְצ ָריְ ָמה וַיִּ ְקנֵהוּ ִ
יוֹסף ַ
)א( וְ ֵ
הוֹרדֻהוּ ָשׁ ָמּה:
ֲא ֶשׁר ִ
ר' הירש] :אפשר לתרץ הפסוק עבור שיטת רש"י כך [:הישמעאלים מכרוהו באמצעות המדינים.
חזקוני:
בעוד שהיו מדברים ביניהם "לכו ונמכרהו לישמעאלים הבאים אלינו" ,ובטרם הגיעו הישמעאלים
אליהם ,ויעברו אנשים מדינים סוחרים ומכרוהו האחים להם בעודו בבור ,פן יבכה לפניהם,
ויתביישו ממנו; וימשכו המדינים ויעלו את יוסף מן הבור ,שהרי קנוהו מיד אחיו .ובעודם מושכים
אותו מן הבור באו הישמעאלים אליהם ,וימכרו המדינים את יוסף לישמעאלים ,והישמעאלים
מכרוהו למדנים ,ומדנים לפוטיפר .הרי כאן ארבע מכירות ,והא דכתיב לקמן )ל"ט א'( "ויקנהו
פוטיפר מיד הישמעאלים"? כך היה המעשה :השבטים מכרוהו למדינים ,ומכירה זו לא נכתבה,
הואיל ולא היתה רק לפי שעה; ומדינים מכרוהו לישמעאלים; וישמעאלים למדינים – ומכירה זו
שלישית לא נכתבה ,לפי שהשלישית הישמעאלים מכרוהו בחיפזון ובהצנע ,כי אמרו ,שמא יחזרו
בהם המדינים מלקנותו; ומדינים מכרוהו לפוטיפר ,כשראה פוטיפר את יוסף ,שהיה יפה מראה,
ביד מדינים ,תמה בעצמו ואמר :בכל מקום גרמני מוכר כושי )רש"י :גרמני לבן ביותר
והישמעאלים שחורים; פירוש מהרז"ו :מאנשי גרמניה שאנשיה לבנים ,ועל כן כל איש לבן נקרא
גרמני( וכאן כושי מוכר גרמני?! אין זה עבד! אמר להם" :תנו לי ערב ,שהוא עבד ולא יתבענו שום
איש ממני ".הלכו מדינים והביאו הישמעאלים וערבו שלא גנבוהו .והיינו דכתיב )ל"ט א'( "ויקנהו
פוטיפר מיד הישמעאלים" ,פירוש מערבותם ,כמו )מ"ג ס'( "אנכי אערבנו ,מידי תבקשנו"
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•

ִׁש ְמעֵאלִים  ַה ְּמ ָדנִים  ִמ ְצ ָריִם
חזקוני :אחים  ִמ ְדיָנִים  ּי ְ

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

ִׁש ְמעֵאלִים המובילים(  ִמ ְצ ָריִם
רמב"ן :אחים  ִמ ְדיָנִים = ַה ְּמ ָדנִים ) ע"י ּי ְ

ראב"ע ,פרק ל"ז פסוק כ"ח:
וכאשר עברו עליהם הישמעאלים הסוחרים כי המדינים יקראו ישמעאלים וכן אמר על מלכי מדין
כי ישמעאלים הם )שופטים ח' כ"ד(.
•

ִׁש ְמעֵאלִים = ַה ְּמ ָדנִים  ִמ ְצ ָריִם
ראב"ע :אחים  ִמ ְדיָנִים = ּי ְ
~~ איפה ראובן?~~

רש"י בראשית פרק לז פסוק כט
וישב ראובן  -ובמכירתו לא היה שם ,שהגיע יומו לילך ולשמש את אביו .דבר אחר עסוק היה בשקו
ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו:
נ .ליבוביץ] :המדרש דחוק כי סביר להניח שראובן שמר על האחים עד שהוא יכול להציל את יוסף[
~~ איפה הבור? ~~
בראשית לז
אוּבן אַל ִתּ ְשׁ ְפּכוּ ָדם ַה ְשׁ ִליכוּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְר ֵ
אַחד ַהבֹּרוֹת ) :...כב( ַויּ ֶ
ַשׁ ִל ֵכהוּ ְבּ ַ
ַה ְרגֵהוּ וְ נ ְ
)כ( וְ ַע ָתּה ְלכוּ וְ נ ַ
אֹתוֹ ֶאל ַהבּוֹר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ַבּ ִמּ ְד ָבּר...
~~ איפה אכלו? ~~
בראשית מב:כא
ַפשׁוֹ ְבּ ִה ְת ַחנְ נוֹ ֵא ֵלינוּ ְולֹא
אָחינוּ ֲא ֶשׁר ָר ִאינוּ ָצ ַרת נ ְ
ַחנוּ ַעל ִ
אָחיו ֲא ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנ ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ִ
ַויּ ְ
ָשׁ ָמ ְענוּ ַעל ֵכּן ָבּאָה ֵא ֵלינוּ ַה ָצּ ָרה ַהזֹּאת:
~~ איפה השיירה? ~~
רמב"ן בראשית לז
כאשר נשאו עיניהם וראו מרחוק אנשים באים מדרך גלעד ,הכירו כי ארחת ישמעאלים היא
בגמלים ,וידעו כי למצרים ילכו ,כי מגלעד יובא הצרי והנכאת ,ולמצרים היה דרכם להוליך אותו.
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רשב"ם בראשית לז:כח
)כח( ויעברו אנשים מדיינים  -בתוך שהיו יושבים לאכול לחם ורחוקים היו קצת מן הבור לבלתי
אכול על הדם ,וממתינים היו לישמעאלים שראו ,וקודם שבאו הישמעאלים עברו אנשים מדיינים
אחרים דרך שם וראוהו בבור ומשכוהו ומכרוהו המדיינים לישמעאלים ,ויש לומר שהאחים לא
ידעו ,ואעפ"י אשר כתב "אשר מכרתם אותי מצרימה" ,י"ל שהגרמת מעשיהם סייעה במכירתו.
זה נראה לי לפי עומק דרך פשוטו של מקרא .כי ויעברו אנשים מדיינים משמע על ידי מקרה והם
מכרוהו לישמעאלים:... .
רשב"ם בראשית לז:לו
)לו( והמדנים מכרו אותו אל מצרים  -מדן ומדיין וישמעאלים אחים היו ,ומדן וישמעאלים אחד
הם לפי הפשט .לכך הוא אומ' כי מדנים מכרוהו וישמעאלים הורידוהו שמה ,כי שניהם אחד הם
לפי הפשט:
•

ִׁש ְמ ֵעאלִים = וְ ַה ְּמ ָדנִים  ִמ ְצ ָריִם
רשב"םִ :מ ְדיָנִים  ַלּי ְ

בראשית מד
ְאָביו ֲא ֵהבוֹ:
ָתר הוּא ְל ַבדּוֹ ְל ִאמּוֹ ו ִ
אָחיו ֵמת ַו ִיּוּ ֵ
ֶלד ְז ֻקנִ ים ָק ָטן וְ ִ
ָקן ְוי ֶ
ֹאמר ֶאל ֲאדֹנִ י יֶשׁ ָלנוּ אָב ז ֵ
)כ( ַונּ ֶ
~~ אחריות בכל זאת ~~
בראשית מה
יכם ֲא ֶשׁר ְמ ַכ ְר ֶתּם א ִֹתי ִמ ְצ ָר ְי ָמה:
יוֹסף ֲא ִח ֶ
ֹאמר ֲאנִי ֵ
יוֹסף ֶאל ֶא ָחיו ְגּשׁוּ נָא ֵא ַלי וַיִּ גָּשׁוּ ַויּ ֶ
ֹאמר ֵ
)ד( ַויּ ֶ
"אלה אזכרה" )קינה על עשרה הרוגי מלכות(
וְּ9תֶם ַקּבְלּו דִין ָׁש ַמיִם ֲעלֵיכֶם
ּכִי מִימֵי אֲבותֵיכֶם לא נִ ְמצָא ָּככֶם
וְאִם הָיּו ַב ַחּיִים ָהיִיתִי ָדנָם ִל ְפנֵיכֶם
ִׂשאּו עֲון אֲבותֵיכֶם
וְּ9תֶם ּת ְ
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ

ֶׁש ְּפכָה .
ְׁשי ָעלַי א ְ
ֵאּלֶה ֶאזְְּכרָה וְנַפ ִ
ּכִי ְבלָעּונּו זֵדִים ְּכ ֻעּגָה ְּבלִי הֲפּוכָה .
ַּׂשר לא ָע ְלתָה אֲרּוכָה .
ּכִי בִימֵי ה ָ
ֲׂשרָה הֲרּוגֵי מְלּוכָה
ַלע ָ
ְּב ָלמְדו ֵספֶר ִמּפִי מְׁשּולֵי ֲע ֵרמַת .
וְ ֵהבִין וְִד ְקּדֵק ְּבדָת רְׁשּומַת .
ָׁשב ְמזִּמַת .
ִׁש ָּפטִים וְח ַ
ּו ָפתַח ִּבוְ ֵאּלֶה ַהּמ ְ
וְגונֵב אִיׁש ּו ְמכָרו וְנִ ְמצָא ְביָדו מות יּומָת .
ָטאנּו צּו ֵרנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ

לׁשת יָמִים
זְמַן ְּתנָה לָנּו ְׁש ֶ
עַד ֶׁשּנֵדַע אִם נְִגזַר ַה ָּדבָר ִמּמְרומִים
ֲׁשמִים
אִם 7נּו ַחּיָבִים וַא ֵ
נִסְּבל ִּבְגזֵרַת ָמלֵא ַר ֲחמִים
חָלּו וְזָעּו וְנָעּו ֻּכּלָמו
ִׁש ָמעֵאל ּכהֵן ּגָדול נָתְנּו עֵינֵימו
עַל ַרּבִי י ְ
ַּׁשם ַלעֲלות ַלאֲדונֵימו
ְל ַהזְּכִיר אֶת ה ֵ
ָל ַדעַת אִם יָצְ7ה ַהְּגזֵרָה ֵמאֵת אֱלהֵימו
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ

ָּגבַּה לֵב ִּבגְדולִים
וְ ִצּוָה ְלמַּלאת ְּפ ָלטֵרו נְ ָעלִים
ֲׂשרָה ֲח ָכמִים ּגְדולִים
וְ ָקרָא ַלע ָ
ְמבִינֵי דָת ּו ְט ָעמֶי ָה ְּב ִפלְּפּולִים
ִׁשּפָט זֶה ַלאֲׁשּורו
ּדִינּו מ ְ
וְ9ל ְּת ַעּוְתּוהּו ְּב ָכזָב לְ7מְרו
ּכִי אִם הוצִיאּוהּו ַל ֲאמִּתו ּולְאורו
ִׂש ָראֵל וְ ִה ְת ַעּמֶר ּבו
ּכִי יִ ָּמצֵא אִיׁש ּגונֵב נֶפֶׁש ֵמ ֶאחָיו ִמ ְּבנֵי י ְ
ּו ְמכָרו
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ

ַּׁשם ְּבסִּלּודִים
ִׁש ָמעֵאל ַעצְמו וְ ִהזְּכִיר אֶת ה ֵ
ִטהֵר ַרּבִי י ְ
ְׁש9ל ֵמאֵת ָהאִיׁש לְבּוׁש ַה ַּבּדִים
וְ ָעלָה ַלּמָרום ו ָ
וְנָם לו ַק ְּבלּו ֲעלֵיכֶם ַצּדִיקִים וִידִידִים
ּכִי ָׁש ַמ ְעּתִי ֵמאֲחורֵי ַה ַּפרְּגוד ּכִי בְזאת ּ9תֶם נִ ְל ָּכדִים

הֵם ְּכעָנּו לו ּומֵת ַהַּגּנָב הַהּוא
ֲׁשר ֲאחִיהֶם ְמכָרּוהּו
נָם ּ9יֵה אֲבותֵיכֶם א ֶ
ִׁש ְמעֵאלִים ְסחָרּוהּו
לְא ְרחַת י ְ
ּו ְבעַד נַ ֲע ַליִם נְתָנּוהּו

יָרַד וְ ִהּגִיד ַל ֲח ֵברָיו ַמ ֲאמַר אֵל
וְ ִצּוָה ַה ְּב ִלּיַעַל ְל ָה ְרגָם ּבְכ ַח וְָלאֵל
ִׂש ָראֵל
ּוׁשנַיִם ֵמהֶם הוצִיאּו ְּת ִחּלָה ֶׁשהֵם ּגְדולֵי י ְ
ְ
ְׂשיא
ִׁש ָמעֵאל ּכהֵן ּגָדול וְ ַרּבָן ִׁשמְעון ּבֶן ַּג ְמלִיאֵל נ ִ
ַרּבִי י ְ
ִׂש ָראֵל
יְ
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ
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ַּב ֲהרִיגַת ַרּבִי ֻח ְצּפִית ַה ְמ ֻת ְרְּגמָן
ּכְרת ראׁשו ְּת ִחּלָה ִה ְרּבָה מֶּנּו ִלבְען
ְׁשרֵת ְלדָר ְּבמָעון ְר ָעדָה ֶתאֱחז ּכָל ׁשו ֵמ ַע ִׁשּמּו ַע
וְנָם לו ָה ְרֵגנִי ְת ִחּלָה וְ9ל ֶא ְראֶה ְּבמִיתַת מ ָ
ִתּזַל ּכָל ַעיִן ִּדּמּו ַע
וְ
ְל ַהּפִיל ּגורָלות ִצּוָה ִצפְעון
וְנֶ ְה ַּפ ְך ְל ֵאבֶל ּכָל ַׁשעֲׁשּו ַע
וְנָפַל הַּגורָל עַל ַרּבָן ִׁשמְעון
ַּב ֲהרִיגַת ַרּבִי ֶא ְל ָעזָר ּבֶן ַׁשּמּו ַע
ִׁשּפ ְך ּדָמו ִמהֵר ּכְׁשור ּפָר
לְ
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ
ִׁש ָמעֵאל וְ ָצרַח ָעלָיו ּבְקול מַר
ְׁשּנֶ ְח ַּת ְך ראׁשו נְטָלו ַרּבִי י ְ
ּוכ ֶ
ּכַּׁשופָר
ִׁשחֲתּונִי ָצרַי ּו ְמ ַעּנָי
ּו ִמלְאּו ְכ ֵרסָם ֵמ ֲע ָדנָי
אִי ַהּלָׁשון ַה ְּמ ַמ ֶהרֶת לְהורות ְּב ִא ְמרֵי ְׁשפָר
ִׁשקּונִי מֵי רוׁש וְַל ֲענָי
וְה ְ
ַּבעֲונות אֵי ְך ַעּתָה לו ֶחכֶת אֶת ֶה ָעפָר
ַּב ֲהרִיגַת ַרּבִי ֲחנִינָא ּבֶן ֲח ִכינָאי
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ
ָּתקְפּו ָעלֵינּו צָרות ִמצְות ְל ָהפֵר
ּו ֵמאֲנּו ָל ַקחַת הון וָכפֶר
ּכִי אִם נְפָׁשות הֲהוגות ִא ְמרֵי ָׁשפֶר
ְׁשבָב הַּסופֵר
ּכְמו ַרּבִי י ֵ
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ

מַה ּמְאד ָּבכָה ָעלָיו ַּב ֲח ָרדָה
ִׁש ָמעֵאל ָע ְמדָה
ּבַת ְּב ִלּיַעַל לְקול ְּב ִכּיָתו ֶׁשל ַרּבִי י ְ
ּת9ר יָפְיו ְּבִלּבָּה ָח ְמדָה
ְׁש ֲאלָה ֵמאֵת 7בִי ָה ַחּיָתו ְל ַה ֲעמִידָה
וָ
נִאֵץ ְּב ִלּיַעַל ָּדבָר זֶה ַלעֲשותו
ְׁשיט עורו ֵמעַל ָּפנָיו ָׁש ֲאלָה ֵמאִּתו
ְל ַהפ ִ
וְלא ִעּכֵב ָּדבָר זֶה ַלעֲשותו
ִׁשמָתו
ְׁש ִהּגִי ַע ִלמְקום ְּת ִפּלִין ָצרַח ּבְקול מַר לְיוצֵר נ ְ
ּוכ ֶ
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ

יִחֲתּונּו ְּבנֵי ֲעדִינָה הַּׁשו ֵממָה
ֵהרֵעּו לָנּו ִמּכָל ַמ ְל ֵכי ֲא ָדמָה
וְ ָהרְגּו ִמּמֶּנּו ַּכּמָה וְַכּמָה
ַּב ֲהרִיגַת ַרּבִי יְהּודָה בֶן ָּדמָה

ַׂש ְרפֵי ַמ ְעלָה ָצעֲקּו ְב ָמרָה
זּו תורָה וְזּו ְׂש ָכרָּה
ַּׂש ְלמָה אורָה
עוטֶה ּכ ַ
אויֵב ְמנָאֵץ ִׁש ְמ ָך ַהּגָדול וְהַּנורָא
ּו ְמ ָחרֵף ּו ְמַגּדֵף עַל ִּד ְברֵי תורָה

ִּד ַּב ְר ָּת ּבֵית יַעֲקב אֵׁש ּובֵית יוסֵף ֶל ָהבָה
הֵן ַעּתָה קַׁש אּורָם ָּכבָה
חַי זְע ְך קו ָמתָם ְּבבִעּור הַּיום ַהּבָא
ֲׂשרָה ַצּדִיקִים ִעם ַרּבִי יְהּודָה בֶן ָּבבָא
ּכִי ִה ְסּכִימּו ַלהֲרג ע ָ
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ

ִּׁש ַמיִם
ָענְתָה ּבַת קול מ ָ
ֶׁשמַע קול 9חֵר ֶאהֱפ ְך אֶת הָעולָם ְל ַמיִם
אִם א ְ
ׁ7שית הֲדו ַמיִם
לְתהּו וָבהּו ִ
ְׁשעֵי דַת יו ָמיִם
ְׁשע ְ
ְּגזֵרָה ִהיא ִמ ְּל ָפנַי ַקּבְלּו ָה מ ַ
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ

ְׁשּנּון
זאת ְקרָ9תְנּו וְ ִס ַּפרְנּו ּב ִ
ְׁש ַפכְנּו לֵב ָׁשפּול וְ7נּון
וָ
ִמּמָרום ַה ְסּכֵת ַּתחֲנּון
ה' ה' אֵל רַחּום וְחַּנּון
חַּנּון ַהּבִיטָה ִמּמְרומִים
ִׁשּפכֶת ּדַם ַה ַּצ ִּדיקִים וְ ַת ְמצִית ָּדמִים
ּת ְ
ִּת ְראֶה ְּב ַפרְּגּו ָד ְך וְ ַה ֲעבֵר ְּכ ָתמִים
יוׁשב עַל ִּכּסֵא ַר ֲחמִים
אֵל ֶמ ֶל ְך ֵ

ְּפקִידִים נֶ ֶהרְגּו מֲֵ 9חרֵי ֶׁשבֶת ָּבּתֵי ְכנֵסִּיות
ְמ ֵלאֵי ִמצְות ְּכרִּמון ּו ְכזָוִּיות
וְהוצִיאּו אֶת ַרּבִי ֲעקִיבָא ּדורֵׁש ִּכ ְתרֵי אותִּיות
וְ ָסרְקּו ְב ָׂשרו ְּב ַמ ְסרְקות ּפִיפִּיות
ִצּוָה לְהוצִיא ַרּבִי ֲחנַנְיָא ּבֶן ְּת ַרדְיון ִמּבֵית אּולָמו
ּו ַב ֲחבִילֵי זְמורות ָׂשרְפּו ָגלְמו
ּוסְפּוגִין ֶׁשל ֶצמֶר ָׂשמּו עַל לִּבו ְל ַעּכֵב ַעצְמו
ִׂשרַף וְ ֵספֶר ּתורָה עִּמו
ְׁשּנִ ְס ַּתּלְקּו ִמּיָד נ ְ
ּוכ ֶ
ָטאנּו צּורֵנּו ְסלַח לָנּו יו ְצרֵנּו:
חָ
ְדוׁשים עַם לא ְ 9למָן
קונְנּו ק ִ
ִׁש ַּפ ְך ָּדמָן
ּכִי עַל ָּדבָר מּועָט נ ְ
ְל ַקּדֵׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִם ָמסְרּו ַע ְצמָן

www.DivreiNavon.com

4

© Mois Navon

