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 3מתוך  1עמ' 

 

 בעבור נעליים

 שכתבנו לפני מספר שנים.  על מכרם בכסף צדיקדף זה ממשיך את הדף  מים ראשונים:

ֹלָשה פ   םכֹּה ָאַמר ה' ַעל שְׁ יֹון ַבֲעבּור ַנֲעָלי  ֶאבְׁ יק וְׁ ָרם ַבֶכֶסף ַצד  כְׁ יֶבּנּו ַעל מ  ֹּא ֲאש  ָבָעה ל ַעל ַארְׁ ָרֵאל וְׁ שְׁ ֵעי י  עמוס ) :שְׁ

 1(.ב ו

י ש  ַמַען ַחֵלל ֶאת ֵשם ָקדְׁ כּו ֶאל ַהַּנֲעָרה לְׁ יו ֵילְׁ ָאב  יש וְׁ א   2.)שם פסוק ז( וְׁ
 

כַ  מְׁ ֶעֶבד נ  יש לְׁ ֵניֶהם א  פְׁ  3)תהלים קה יז(. ר יֹוֵסף:ָשַלח ל 

מְׁ  שְׁ רּו ֶאת יֹוֵסף ַלי  כְׁ מְׁ ן ַהבֹור ַוי  כּו ַוַיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף מ  שְׁ מְׁ ים ַוי  ים סֲֹּחר  ָינ  דְׁ ים מ  רּו ֲאָנש  ים ָכֶסף ַוַיַעבְׁ ר  ֶעשְׁ ים בְׁ ֵעאל 

ָמה:  ָריְׁ צְׁ יאּו ֶאת יֹוֵסף מ   4)בראשית לז כח(.ַוָיב 

 בראשית פרשת וישב פרק לז פסוק כחעוזיאל,  בןיונתן התרגום המיוחס ל

ויעברו אנשים מדינים בעלי מסחר וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לערבים בעשרים מעות של 

 5.כסף ויקנו מהם סנדלים ויביאו את יוסף למצרים

 "חורב"  פרק לז -פרקי דרבי אליעזר )היגר( 

בואו  :ואמרו ,ועברו עליהם אורחת ישמעאלים ,חד ולב אחד ועצה אחתובשעה אחת אחיו היו יושבים במקום א

ומכרו אותו  6ונמכרנו לישמעאלים ויהיו מוליכין אותו לקצה המדבר ואין יעקב אבינו שומע שמע עוד.

על מכרם בכסף "כל אחד ואחד נטל שני כספים לקנות מנעלים ברגליהם, שנאמר:  7לישמעאלים בעשרים כסף,

 :אמרו ביניהם .נשים חרם בינינו שאין אחד ממנו מגיד הדבר ליעקב אבינו :אמרו 8."עבור נעליםצדיק ואביון ב
                                                      

שוט פסוק זה לקוח מהפטרת השבת )בשנים בהם איננה שבת חנוכה(, הפסוק אינו מדבר במפורש על מכירת יוסף ויש לו פירוש פ 1
הדיינין היו מוכרים את מי שהיה זכאי בדין בכסף  -על מכרם בכסף צדיק הקשור לתקופתו של עמוס הנביא. ראה פירוש רש"י שם: "

מטין משפט האביון כדי שיצטרך למכור שדהו שהיה לו בין שדות ...  -ואביון בעבור נעלים שוחד שהיו מקבלים מיד בעל דינו. 
אפילו בעבור נעלים שיתנו לשופט יטה  -בעבור נעלים על הפסוק: "רד"ק וכו' ". ופירוש לה בדמים קלים הדיינין וזה עוקף עליו ונוט

ף פסוק ו: " עמוס פרק חראה גם חזרה על מוטיב זה ב ".דין האביון שהיה זכאי בדינו ונותן השוחד הוא זכאי במשפטיהם סֶּ כֶּ ִלְקנֹות בַּ
ֲעָלִים  ֲעבּור נַּ ְביֹון בַּ ִלים ְואֶּ ְשִבירדַּ ר נַּ ל בַּ פַּ אבל המדרשים "שאלו" אותו לעניין מכירת יוסף ואולי בהשפעתם נלקח להפטרת  ".ּומַּ

 הפרשה )מי קדם למי? קביעת ההפטרות או המדרשים?(.
גם פסוק לקשר גם בפסוק זה מוכיח הנביא עמוס את חטאי הדור שהיו פרוצים בעריות כפי שמבארים שם כל הפרשנים. אבל אפשר  2

 לפרשתנו, למעשה יהודה ותמר. ,על דרך הדרש, זה
כאן דווקא יש לנו אזכור ברור של מכירת יוסף. פרק קה בתהלים הוא מהפרקים בתנ"ך אשר מציגים סקירה היסטורית של תולדות  3

בפרשת מסעי  סקירות היסטוריות בתנ"ךעם ישראל למן ימי אברהם אבינו ועד ההתנחלות בארץ וכבר הזכרנו פרק זה בדברינו 
 ,מפורש היחידי בתנ"ך של מכירת יוסף)שים לב איזה אירוע מרכזי בתולדות העם, לא נזכר שם(. בהקשר מכירת יוסף, זהו האזכור ב

ם ָשָבר:מחוץ לספר התורה. ראה הפסוקים שם: " חֶּ ה לֶּ טֵּ ץ ָכל מַּ ל ָהָארֶּ ִיְקָרא ָרָעב עַּ ף: וַּ ר יֹוסֵּ ד ִנְמכַּ בֶּ ם ִאיש ְלעֶּ ח ִלְפנֵּיהֶּ ל  ָשלַּ בֶּ כֶּ ִעּנּו בַּ
ְפשֹו: ל ָבָאה נַּ ְרזֶּ ְגלֹו בַּ ת רגליו רַּ ת ֹבא ְדָברֹו ִאְמרַּ ד עֵּ הּו: ה' ְצָרָפְתהּו: עַּ ְתחֵּ ְיפַּ ִמים וַּ ל עַּ הּו ֹמשֵּ יִַּתירֵּ ְך וַּ לֶּ ח מֶּ ל  ָשלַּ יתֹו ּוֹמשֵּ ָשמֹו ָאדֹון ְלבֵּ

ְאֹסר ָשָריו ְבָכל ִקְנָינֹו: כֵּם לֶּ ָניו ְיחַּ ְפשֹו ּוְזקֵּ ופחות את הפסוק  את הפסוק בספר עמוסיותר בכל זאת, תפסו המדרשים והפרשנים  ".ְבנַּ
 ואנו נצעד בעקבותיהם. בתהלים,

על בפסוק המתאר את מכירתו של יוסף אין כמובן שום אזכור של נעליים רק של עשרים הכסף שעליהם כבר הארכנו לדון בדברינו  4
הן מצוות פדיון בכורות והן מצוות מחצית השקל. כך גם מתרגם אונקלוס, , שמכאן נתחייבו בני ישראל לדורות מכרם בכסף צדיק

ועברו גוברי מדינאי תגרי ונגדו ואסיקו ית יוסף מן גובא וזבינו ית יוסף לערבאי שבד"כ נצמד ללשון המקרא בלי שינויים ותוספות: "
 ". אבל לא כך המקור הבא.ן כסף ואיתיאו ית יוסף למצריםבעסרי

ף ִמן גּוָבא ראה המקור בארמית ממנו תורגם חזרה לעברית כפי שהבאנו: " 5 ְטָיא ּוְנִגידּו ְוַאִסיקּו יַּת יֹוסֵּ ְקמַּ י ְפרַּ י ָמרֵּ י ִמְדָיָנאֵּ ְברֵּ ְוָעָברּו גַּ
ְשִרין ָמִעי ֲעָרָבִאין ְבעֶּ ף לַּ ִבינּו יַּת יֹוסֵּ ף ְלִמְצָרִיםְוזַּ ְנְדִלין ְוַאְייִתיּו יַּת יֹוסֵּ ְבנּו ִמְנהֹון סַּ ף ְוזַּ ". תרגום יונתן, נכון יותר תרגום התורה ן ִדְכסַּ

המיוחס ליונתן בן עוזיאל, בשונה מתרגום אונקלוס, מרחיב את לשון המקרא ומשלב בו מדרשים ופירושים. ראה ספרו של אביגדור 
. תרגום זה מכניס את הנעליים של ספר עמוס, כאן סנדלים, לתוך הפסוק עצמו. מה עשו אחי יוסף עם הכסף תרגום ואגדה בושנאן 

ל כל צעד שיעשו מכאן ואילך, כאילו הם דורכים על גופו של יוסף. האם בסנדלים אלה גם ירדו שקבלו? קנו לעצמם סנדלים! ע
למצרים לשבור אוכל ועמדו לפני יוסף? האם נשחקו הסנדלים ברבות הזמן והושלכו לאשפה? כך או כך, ננסה להתחקות אחר 

 מקורות נוספים לנושא זה, אולי מהם שאב תרגום יונתן את דבריו אלה.
שם במרחבי המדבר הגדול, כפי שהיה קורה לא במעט לאנשים בתקופה הזו )אולי גם בימינו( ויעקב לא ישמע ממנו -וסף ייעלם איי 6

 יותר ובהדרגה יישכח ממנו. 
וקודם שבאו פרשני המקרא, בראשם רשב"ם, מעלים את האפשרות שלא האחים הם שמכרו פיסית את יוסף, אלא המדינים: " 7

אנשים מדיינים אחרים דרך שם וראוהו בבור ומשכוהו ומכרוהו המדיינים לישמעאלים, ויש לומר שהאחים לא  הישמעאלים עברו
בחז"ל ובמדרשים, אין שום . "שהגרמת מעשיהם סייעה במכירתוש לומר ידעו, ואעפ"י אשר כתב אשר מכרתם אותי מצרימה, י

 והו, בין ישירות בין בעקיפין. אין זה גורע מאחריותם. סוס או התנצלות כל שהיא וברור להם שאחי יוסף מכריפקפוק וה
 יומית.-זו התוספת הקשה שאיננה במקרא. היה ייעוד לכסף, נעשה בו שימוש, "נעליכם ברגליכם" כתזכורת יומ 8

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A71
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a0%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A71
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A71
http://www.magnespress.co.il/Book/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D+%D7%95%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94+%D7%91%D7%95.aspx?code=45-301044


 ח"עתש וישב, שבת חנוכה ראשונהפרשת 
 

 3מתוך  2עמ' 

 

שתפו המקום  ?היאך נעשו ,אם כן .ואין החרם מתקיים אלא בעשרה ואנו תשעה ,בנימין אין כאן ,ראובן אין כאן

 9וחרמו ביניהם שלא יגיד שום אחד מהם סוד זה ליעקב. .עמהם והיו עשרה

 10ך עמוס פרק בחומת אנ

על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים. היה המנהג דאין עבד לובש מנעל ומכרוהו בעבור נעלים להורות כי 

 11.ויוסף עבד. הרב מהר"ר יהונתן ז"להם בני חורין 

 סימן ב מדרש תנחומא פרשת וישב

אחיו יושבין במקום אחד  ותשעה .הלך וישב באחד מן ההרים לירד בלילה להעלות את יוסף ?מה עשה ראובן

לכו ונמכרנו לישמעאלים, הן מוליכין אותו  :עברו עליהם ישמעאלים, אמרו .כאיש אחד בעצה אחד להמיתו

וכי תעלה על  12.לכל אחד מהם שני כסף לקנות מנעלים לרגליהם ,עמדו מכרוהו בעשרים כסף .לקצוות המדבר

נשתנה  ,מתוך פחד נחשים ועקרבים שבו ,ושלך לבוראלא כיון שה ?דעתך שנער יפה כמותו נמכר בעשרים כסף

 13.לפיכך מכרוהו בעשרים כסף בעבור נעלים .זיו פניו וברח ממנו דמו ונעשו פניו ירוקות

 פסוק כח דעת זקנים מבעלי התוספות בראשית פרק לז

ומיד  .יםמפני שהוריקו פניו מפחד הנחש ,לה מכרוהו כשהיה בבור בעשרים כסף בלבדי. מתח"וימשכו ויעלו"

לא רצו  ,להיוכשראוהו אחיו יפה כבתח .צל מן הנחשיםיפיו כשנועד חצי הבור ומיד חזר לו תואר י "וימשכו"

 :וזה שאמר הכתוב .ונתנו להם הישמעאלים בפשרה מנעלים יותר .לתתו בעשרים כסף ואמרו להחזירו לבור

 14.ן הבור לגמרי. ומיד ויעלו את יוסף מ"על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים"

 דעת זקנים מבעלי התוספות בראשית פרק לז

ויעברו אנשים  ,וטרם באו הישמעאלים אליהם .והיו מדברים ביניהם לכו ונמכרנו לישמעאלים הבאים אצלנו

ובעודם מושכים אותו מן הבור  .בספק אם חי אם מת ,מדינים סוחרים ומכרוהו אליהן בעודו בבור בעבור נעלים

 15.אליהם וימשכו המדנים את יוסף מן הבור וימצאוהו חי הישמעאלים באו

                                                      
הקולר ו איזה סוד? רק זה שמכרו את יוסף, או שמא גם פשר הנעליים החדשות שהצטיידו בהם? כבר הארכנו לדון בחרם זה בדברינ 9

נגלתה רוח הקודש ליעקב בכל שנות  בפרשת מקץ, כולל העניין הקשה של שיתוף הקב"ה שאולי מסביר מדוע לא תלוי בצוואר כולם
 אבלו על יוסף )אבות דרבי נתן נוסח א פרק לד, בראשית רבה פד כא(.

 .רבי חיים יוסף דוד אזולאי )החיד"א(פירוש לתנ"ך שכתב  10
לו יותר מאשר קניית נעליים לעצמם, היה חשוב בעיני האחים להסיר מיוסף את מנעליו )לצד הפשטת כתונת הפסים( ובכך לתת  11

מעמד של עבד עוד לפני מכירתו. עבדים הלכו יחפים. בני חורין הלכו עם נעלים. מה התורה מצווה את בני ישראל כהכנה ליציאת 
ם ְביְֶּדכֶּם"מצרים מעבדות לחרות?  ְלכֶּ קֶּ ם ּומַּ יכֶּ ְגלֵּ ם ְברַּ יכֶּ ֲעלֵּ ם ֲחגִֻרים נַּ " )שמות יב יא(. ראה גם בהיפוך, שלא תספיקו לחלוץ ָמְתנֵּיכֶּ

יכֶּם ֹלא ִתְסְפדּו ְוֹלא ִתְבכּו: "כג יחזקאל כדיים ולהתאבל כשורה, נעל ְגלֵּ ם ְברַּ יכֶּ ֲעלֵּ ם ְונַּ יכֶּ ל ָראשֵּ ם עַּ כֶּ רֵּ ָערֹום הולך "ישעיהו ווכו' ".  ּוְפאֵּ
ף ָשֹלש ָשִנים כל בוקר אומרים  "ב שעל נעילת הנעלייםברכות ס עראה עוד בגמרא (. כ ג", כאות על חורבן מצרים הקרוב )ישעיהו ְוָיחֵּ

תחילה: "שלא עשאני עבד" ולאחר מכן: זוקף כפופים, מתיר אסורים,  את הברכה: "שעשה לי כל צרכי". זה הביטוי לאדם בן חורין.
" הוא אחד מהשבעה המונע מנעלים מרגליו"ב: "פסחים קיג ע. ובגמרא שנתן נעליים לרגליי – מלביש ערומים ושעשה לי כל צרכי

ואל תמנע ושם בדף קיב ע"א: " ועוד. מי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחולצד לשמים,  םמנודיש
אמר רב יהודה אמר "א: "קכט ע. ובגמרא שבת וה רבי עקיבא את רבי יהושע בנויוצששבעה דברים הוא אחד מ "מנעלים מרגליך

 ".ליורב: לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרג
 עד כאן, בדומה למדרש פרקי דרבי אליעזר לעיל. 12
אלא מחמת שהוריקו  ?וכי אדם יפה כיוסף לא נמכר אלא בדבר מועט כזה -בעשרים כסף על הפסוק בתורה: "חזקוני וכך גם פירוש  13

שנאמר על מכרם וכל אחד מהשבטים נטל שני כספים לחלקו לקנות להם מנעלים  .פניו בבור מחמת הנחשים לא מכרוהו יותר
נעליים כאן הם במשמעות של דבר מועט, דבר זול. זה מה שיוסף שווה לאחר שזרקו אותו בבור.  ."בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים

אדם יפה כיוסף למה נמכר כל כך בדבר  ,תימאמבעלי התוספות על הפסוק ששואל גם הוא את השאלה: "הדר זקנים ראה פירוש 
 נע"לים עולה ר' ,מאחיו. והיינו דכתיב ואביון בעבור נעלים חדוא חדעשרים כסף לכל אמהאחים קיבל "?" ומתרץ שכל אחד מועט

זה מאתיים כסף ". האם זה הסבר מניח את הדעת? נעליים יקרות לכל אחד? והיינו עשרים כסף לעשרה אחיו )מאתים בגימטריה(
 מחיר טוב בשביל יוסף?כבר 

אר, זה שיופיו בא לו מאמו רחל )בראשית רבה פו ו(, מורד לבור וכל מראהו משתנה לרעה: "הוריקו איזה תיאור נורא. יוסף יפה התו 14
פניו מפחד הנחשים". אז מה הוא שווה כעת? עשרים כסף, חמישה סלעים )כפדיון בן בכור(. אך הנה שלפנו אותו מהבור על מנת 

לא  -לא נמכור לכם אותו בעשרים כסף. אז וא שווה יותר. למוכרו לישמעאלים והוא חזר להיות יפה תואר ויפה מראה ולכן ה
תמכרו? לא נקנה. אז מחזירים את יוסף לבור. מורידים אותו והוא, שיודע כבר מה מחכה לו שם, שוב 'מת מפחד' ומשתנה כליל 

שוב. סוף דבר, אומרים מראה פניו לרעה. אז עכשיו הוא שווה לכם עשרים דינרים? מעלים ומורידים, את יוסף ואת מחירו, הלוך ו
 להם הישמעאלים, קחו במחיר הזה גם זוג מנעלים ונסגור עניין. סגרו עניין.

מי אמר שיוסף בכלל חי? שומעים שם גניחות מתחתית הבור, ספק של אדם חי, ספק של מי שכבר הולך למות. אז כמה שווה אדם  15
 . (ואחד )שלא לדבר על עשרים כסף לכל אחד ואחדכזה? זוג נעליים. כבר אין עשרים כסף ואין נעליים לכל אחד 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D
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 אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד תלט

 :פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה ומצא כתוב 16וכן ישראל אלמלא שלמדו לקיסר תורה לא היו באים לידי כך.

ושלח  .לים ודבקם בכתליםוהלך וטח הבית כלו בנע .)שמות כ"א ט"ז( נמצא בידו מות יומת"וגונב איש ומכרו ו"

: חייב מי שגנב איש מבני ישראל והלך ומכרו מה דינו? אמרו לו :אחר רבן שמעון בן גמליאל וחביריו ואמר להם

בשביל  :אמר להם ?למה :קבלו על עצמכם דין שמים. אמרו לו , אתם חייבים מיתה.אם כן :אמר להם מיתה.

על מכרם בכסף צדיק ואביון " :)בראשית לז כח(, וכתיב "יוסףוימכרו את " :דכתיב ,אחי יוסף שמכרו את יוסף

 ,כדי שיכירו באיזה דבר מכרו את יוסף ,ולכן טח אותו רשע את הבית במנעלים .)עמוס ב ו( "בעבור נעלים

 17.בדמי נעלים -" בעבור נעלים" :שנאמר

 18על עשרה הרוגי מלכות –הפיוט אלה אזכרה 

י ָעלַ ֵא  ְזְכָרה ְוַנְפשִׁ ה אֶּ ְשְפָכה.לֶּ  י אֶּ

י ֲהפּוָכה. ים ְכֻעָגה ְבלִׁ י ְבָלעּונּו ֵזדִׁ  כִׁ

יֵמי ַהָשר )נ"א: ֵקיָסר( לא ָעְלָתה ֲארּוָכה. י בִׁ  כִׁ

 ַלֲעָשָרה ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה:

י ְמשּוֵלי ֲעֵרַמת.בְׁ  פִׁ ר מִׁ  ָלְמדֹו ֵספֶּ

ְקֵדק ְבָדת ְרשּוַמת. ין ְודִׁ  ְוֵהבִׁ

ה ַהמִׁ  ְוֵאלֶּ ַמת.ּוָפַתח בִׁ ים ְוָחַשב ְמזִׁ  ְשָפטִׁ

ְמָצא ְבָידו מֹות יּוָמת. יש ּוְמָכרֹו ְונִׁ  ְוגֹוֵנב אִׁ

יםגָ  ְגדֹולִׁ  ַבּה ֵלב בִׁ

ים ָּוה ְלַמלאת ַפְלֵטרֹו ְנָעלִׁ  ְוצִׁ

ים ים ְגדֹולִׁ  ְוָקָרא ַלֲעָשָרה ֲחָכמִׁ

ים ְלפּולִׁ יָה ְבפִׁ יֵני ָדת ּוְטָעמֶּ  .ְמבִׁ

ה ַלאֲ ד   ְשָפט זֶּ  שּורֹוינּו מִׁ

 ְוַאל ְתַעְּותּוהּו ְבָכָזב ְלָאְמרֹו

תֹו ּוְלאֹורֹו יאּוהּו ַלֲאמִׁ ם הֹוצִׁ י אִׁ  כִׁ

ְשָרֵאל  ְבֵני יִׁ ָחיו מִׁ ש ֵמאֶּ פֶּ יש גֹוֵנב נֶּ ָמֵצא אִׁ י יִׁ  כִׁ

ר בֹו ּוְמָכרֹו ְתַעמֶּ   ְוהִׁ

 וכו'
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ם ְמַכְרתֶּ   םָאח ְבַנֲעֵליכֶּ

ם ם ַעל ָדמֹו ַקְמתֶּ ְטַמְתכֶּ  ְבשִׁ

ם ְרָמה ְשַחְטתֶּ ים ְבמִׁ זִׁ י עִׁ  ְגדִׁ

ם ֱעַרְמתֶּ ם ְוסֹוד הֶּ יכֶּ ם ֵלב ֲאבִׁ ַאְגתֶּ  דִׁ

ף ם ִמִדין חֹוסֵּ  אֹוי ָלכֶּ

ף ם יֹוסֵּ ר ָלהֶּ  ָאמַּ

יָלה ְלָך ְמֻעשֹות זֹאת ָאח ָחלִׁ  הֶּ

ְמָך ָכזֹאת  ְוָתַמְהנּו ְכָשְמֵענּו מִׁ

ה ָרזֹותְזקֹוף ֵעינֶּ    יָך ַלָמרֹום ְוַאל ְתַגלֶּ

 חֹוָבֵתינּו ָגְרָמה ַעל ֵכן ָבָאה ָעֵלינּו ַהָצָרה ַהזֹאת

ְמָתנּו בְרָעָדה  ִבי ֲאדֹוִני ִבְדָבְרָך ֲהמַּ

ם ְיהּוָדה ר ָלהֶּ  ָאמַּ

ים  ְטַרְחתּוהּו ְבַיד עֹוֵשי ֲחָבלִׁ

ים ְכָבלִׁ ם ָלשּום ַרְגלֹו בִׁ  ְיַעְצתֶּ

יםְכַאְכזָ  ים ְמַחְבלִׁ ים ְמַכְרתּוהּו ָלֲאָנשִׁ   רִׁ

ים ים ַבֲעבּור ְנֲעלִׁ ְשְמֵעאלִׁ  ְליִׁ

ף ם ִמִדין חֹוסֵּ  אֹוי ָלכֶּ

ף ם יֹוסֵּ ר ָלהֶּ  ָאמַּ

 

   שבת שלום

 מחלקי המים

                                                      
על שני בבא קמא לח ע"א אם לא היו חכמי ישראל מלמדים תורה לקיסר )לנציב( הרומי, לא היה קורה להם מה שקרה. ראה גמרא  16

 .והבטיחו שלא כל מה שכתוב בה יספרו ברומא הרומיים שבאו ללמוד את תורת ישראל הסרדיוטות
זה מדרש משלי )בובר( פרשה א: "אמר ר' יהושע בן לוי: לא נמשכו עשרה הרוגי מלכות, אלא בחטא מכירתו של אולי קדם למדרש  17

הם המקור לפיוט אלה אזכרה על יוסף. א"ר אבין: הוי אומר, נפרעו עשרה מכל דור ודור ועדיין אותו החטא קיים". מדרשים אלה 
א פלטרו נעלים", וכאן, הדביק אותו רשע נעלים על קירות הבית, שיבינו עשרה הרוגי מלכות שלהלן. בפיוט כתוב: "וציווה למל

אין אנו צריכים לאותו רשע שפתאם נעשה 'שופט צדק' שיזכיר לנו את חטא מכירת אך חכמי ישראל מעצמם על מה הם נדונים. 
ובשעירי החטאת של ראשי  שחטא מכירת יוסף נזכר בכל פדיון בכור, במצוות השקלמספר פעמים יוסף לדורות. כבר הזכרנו 

 חודשים ומועדים.
"נאמרת אצל הספרדים בסדר הקינות לשחרית של תשעה באב ואצל האשכנזים בסליחות שבחזרת הש"ץ בתפילת מוסף )למנהג  18

זמנו יהודה. הוא  הפייטן של 'אלה אזכרה'ם אשכנז המזרחי( או מנחה )למנהג אשכנז המערבי( ביום הכיפורים", מתוך ויקיטקסט. שֵּ 
  עשירית.-מאה תשיעיתכנראה, ומקומו אינם ידועים. 

פייטן ארצישראלי, ראש ישיבה שחי בכפרא שעל יד טבריה במחצית המאה השמינית. רוב יצירותיו , רבי פינחס הכהן ברבי יעקב 19
 זה. פיוטותודה לד"'ר עדן הכהן על סיועו ב .הגיעו לידינו מהגניזה הקהירית


