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 .1תלמוד בבלי מסכת תענית דף כו עמוד א
חֲ ִמ ָשה ְּדבָ ִרים אֵ ְּירעו אֶ ת אֲ בוֹתֵ ינו בְּ ִשבְּ עָ ה עָ ָשר בְּ תַ ּמוז ,וַ חֲ ִמ ָשה בְּ ִת ְּשעָ ה בְּ ָאב .בְּ ִשבְּ עָ ה
עָ ָשר ְּב ַתמוז תלמוד בבלי מסכת תענית דף כו עמוד ב נִ ְׁש ַתבְׁ רּו הַ ּלּוחוֹת ,ובוטַ ל הַ ָת ִמיד ,וְּ הָ בְּ ְּקעָ ה הָ עִ יר,
פוטמוֹס אֶ ת הַ תו ָֹרה ,וְּ הֶ ע ֱִמיד צֶ לֶם בַ הֵ יכָ ל…
וְּ ָש ַרף אֲ ְּ
 .2תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב
ֹלשה ְּדבָ ִרים " -עֲבו ָֹדה זָ ָרה"" ,גִ ּלוי ע ֲָריוֹת",
ִמ ְּק ָדש ִראשוֹן ִמעְּ נֵי מַ ה חָ ַרב? ִמעְּ נֵי ֶשהָ יו ב ֹו ְּש ָ
ו" ְּשפִ יכות ָד ִמים".
 .3תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עד עמוד א
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :נימנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד :כל
עבירות שבתורה אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג  -יעבור ואל יהרג ,חוץ מעבודה זרה
וגילוי עריות ושפיכות דמים.
 .4שמות פרק לב ,ו
וַ ט ְַּשכִ ימו ִמּמָ חֳ ָרת וַ ַטעֲלו עֹֹלת וַ טַגִ שו ְּשל ִָמים וַ ט ֵֶשב הָ עָ ם לֶאֱ כֹל וְּ ָשת ֹו וַ טָקֺ מו לְּצַ חֵ ק:
 .5רש"י שמות פרק לב פסוק ו
לצחק  -יש במשמע הזה גלוי עריות ,כמו שנאמר (בראשית לט יז) לצחק בי ,ושפיכות
דמים ,כמו שנאמר (שמואל ב' ב יד) יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו ,אף כאן נהרג חור:
 .6רש"י שמות פרק לב פסוק ד
עגל מסכה  -כיון שהשליכו לכור ,באו מכשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים ועשאוהו
בכשפים ויש אומרים מיכה היה שם שיצא מתוך דמוסיר בנין שנתמעך בו במצרים,
והיה בידו שם ,וטס שכתב בו משה עלה שור ,עלה שור ,להעלות ארונו של יוסף מתוך
נילוס ,והשליכו לתוך הכורש ויצא העגל:
 .7בראשית פרק מט ,כב
(כב) בֵ ן ע ָֹרת יוֹסֵ ף בֵ ן ע ָֹרת ֲעלֵי עָ יִן בָ נוֹת צָ ע ֲָדה ֲעלֵי שור:
Joseph is a fruitful son, [like] a fruitful vine by the fountain, with branches running over the wall.

 .8דברים פרק לג ,יג-יז
(יג) ולְּ יוֹסֵ ף ָאמַ ר … לְּ רֹאש יוֹסֵ ף ולְּ ָק ְּדקֹד נְּזִ יר אֶ חָ יו( :יז) בְּ כוֹר שוֹרוֹ הָ ָדר ל ֹו וְׁ ַק ְׁרנֵי ְׁראֵ ם
ָארץ וְּ הֵ ם ִרבְּ בוֹת אֶ פְּ ַריִם וְּ הֵ ם ַאלְּ פֵ י ְּמנ ֶַשה :ס
ַק ְׁרנָיו בָ הֶ ם עַ ִּמים ְּי ַנגַח י ְַּח ָדו ַאפְּ סֵ י ֶ
 .9שמות פרק יג פסוק יט
יִש ָראֵ ל לֵאמֹר עָ קֹד יִ פְּ קֹד
טִפח מ ֶֹשה אֶ ת עַ ְּצמוֹת יוֹסֵ ף עִ ּמ ֹו כִ י הַ ְּשבֵ עַ ִה ְּשבִ יעַ אֶ ת בְּ נֵי ְּ
וַ ַ
ֹלהים אֶ ְּתכֶם וְּ הַ עֲלִ יתֶ ם אֶ ת עַ ְּצמֹתַ י ִמזֶ ה ִא ְּתכֶם:
אֱ ִ
 .10כתר יונתן שמות פרשת בא  -בשלח פרק יג
(יט) ויעל משה ארון של עצמות יוסף בתוכו ִמן נילוס והיה לוקח עִ מו כי השבע ִהשביע
את בני ישראל לאמור זכור יזכור יי אתכם ותעלו את עצמותי ִמכאן עִ מכם:
 .11בראשית פרק לז ,א-כ
גורי ָאבִ יו בְּ אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן( :ב) אֵ ּלֶה תֹלְּ דוֹת ַי ֲעקֹב יוֹסֵ ף בֶ ן ְּשבַ ע עֶ ְּש ֵרה
(א) וַ ט ֵֶשב ַי ֲעקֹב בְּ אֶ ֶרץ ְּמ ֵ
ָשנָה הָ יָה רֹעֶ ה אֶ ת אֶ חָ יו בַ ףֹאן וְּ הוא נַעַ ר אֶ ת בְּ נֵי בִ לְּ הָ ה וְּ אֶ ת בְּ נֵי זִ לְּ עָ ה נ ְֵּשי ָאבִ יו וַ טָבֵ א יוֹסֵ ף
יִש ָראֵ ל ָאהַ ב אֶ ת יוֹסֵ ף ִמכָל בָ נָיו כִ י בֶ ן זְׁ קֺ נִ ים הוא ל ֹו
אֶ ת ִדבָ תָ ם ָרעָ ה אֶ ל אֲ בִ יהֶ ם( :ג) וְּ ְּ
תנֶת פַ ִסים( :ד) וַ טִ ְּראו אֶ חָ יו כִ י אֹת ֹו ָאהַ ב אֲ בִ יהֶ ם ִמכָ ל אֶ חָ יו וַיִ ְׁשנְׁ אּו אֹת ֹו וְּ ֹלא
וְּ עָ ָשה ל ֹו כְׁ ֹ
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לְּשֹלם( :ה) וַ טַחֲ ֹלם יוֹסֵ ף חֲ לוֹם וַ ַטגֵד לְּ אֶ חָ יו וַ טו ִֹספו עוֹד ְׁשנֹא אֹת ֹו( :ו) וַ טֹאמֶ ר
יָכְּ לו ַדבְּ ר ֹו ָ
אֲ לֵיהֶ ם ִש ְּמעו נָא הַ חֲ לוֹם הַ זֶ ה אֲ ֶשר חָ ל ְָּמ ִתי( :ז) וְּ ִהנֵה אֲ נ ְַּחנו ְׁמאַ ּלְׁ ִמים אֲ ל ִֺמים בְּ תוְֹך
הַ ָש ֶדה וְּ ִהנֵה ָקמָ ה אֲ לֺּמָ ִתי וְּ גַם נִףָ בָ ה וְּ ִהנֵה ְּתסֺ בֶ ינָה אֲ לֺּמֹתֵ יכֶם וַ ִת ְּש ַתחֲ וֶ יןָ לַאֲ לֺּמָ ִתי( :ח)
ֹאמרו ל ֹו אֶ חָ יו הֲ מָ ֹלְך ִת ְׁמֹלְך עָ לֵינו ִאם מָ שוֹל ִת ְׁמשֹל בָ נו וַ טו ִֹספו עוֹד ְׁשנֹא אֹת ֹו עַ ל
וַ ט ְּ
חֲ ֹלמֹתָ יו וְּ עַ ל ְּדבָ ָריו( :ט) וַ טַחֲ ֹלם עוֹד חֲ לוֹם ַאחֵ ר וַ יְּסַ עֵ ר אֹת ֹו לְּ אֶ חָ יו וַ טֹאמֶ ר ִהנֵה חָ ל ְַּמ ִתי
חֲ לוֹם עוֹד וְּ ִהנֵה הַ ֶשמֶ ש וְּ הַ ט ֵָרחַ וְּ ַאחַ ד עָ ָשר כוֹכָבִ ים ִמ ְּש ַתחֲ וִ ים לִ י( :י) וַ יְּסַ עֵ ר אֶ ל ָאבִ יו וְּ אֶ ל
אֶ חָ יו וַ טִגְּ עַ ר ב ֹו ָאבִ יו וַ טֹאמֶ ר ל ֹו מָ ה הַ חֲ לוֹם הַ זֶ ה אֲ ֶשר חָ ל ְָּמ ָת הֲ בוֹא נָבוֹא אֲ נִי וְּ ִא ְּּמָך וְּ ַאחֶ יָך
ָארצָ ה( :יא) וַיְׁ ַקנְׁ אּו ב ֹו אֶ חָ יו וְּ ָאבִ יו ָשמַ ר אֶ ת הַ ָדבָ ר( :יב) וַ טֵלְּ כו אֶ חָ יו לִ ְּרעוֹת
לְּ ִה ְּש ַתחֲ וֹת לְּ ָך ְּ
יִש ָראֵ ל אֶ ל יוֹסֵ ף הֲ לוֹא ַאחֶ יָך רֹעִ ים בִ ְּשכֶם לְּ כָה
אֶ ת צֹאן אֲ בִ יהֶ ם בִ ְׁשכֶם( :יג) וַ טֹאמֶ ר ְּ
וְּ אֶ ְּשלָחֲ ָך אֲ לֵיהֶ ם וַ טֹאמֶ ר ל ֹו ִה ֵננִי( :יד) וַ טֹאמֶ ר ל ֹו לְֶך נָא ְּראֵ ה אֶ ת ְּשלוֹם ַאחֶ יָך וְּ אֶ ת ְּשלוֹם
טִשלָחֵ הו מֵ עֵ מֶ ק חֶ בְּ רוֹן וַ ָטבֹא ְּשכֶ מָ ה( :טו) וַ טִ ְּמצָ אֵ הו ִאיש וְּ ִהנֵה תֹעֶ ה
הַ ףֹאן וַהֲ ִשבֵ נִ י ָדבָ ר וַ ְּ
ידה נָא לִ י
טִשָאלֵהו הָ ִאיש לֵאמֹר מַ ה ְּתבַ ֵפש( :טז) וַ טֹאמֶ ר אֶ ת ַאחַ י ָאנֹכִ י ְׁמבַ ֵקש הַ גִ ָ
בַ ָש ֶדה וַ ְּ
אֵ יפֹה הֵ ם רֹעִ ים( :יז) וַ טֹאמֶ ר הָ ִאיש נ ְָּסעו ִמזֶ ה כִ י ָשמַ עְּ ִתי א ְֹּמ ִרים נֵלְּ כָה דֹתָ יְּ נָה וַ ֵטלְֶך יוֹסֵ ף
טִתנַכְּ לו אֹת ֹו
יִק ַרב אֲ לֵיהֶ ם וַ ְּ
ַאחַ ר אֶ חָ יו וַ טִ ְּמצָ אֵ ם בְּ דֹתָ ן( :יח) וַ ט ְִּראו אֹת ֹו מֵ ָרחֹק ובְּ טֶ ֶרם ְּ
ָאחיו ִהנֵה בַ עַ ל הַ חֲ ֹלמוֹת הַ ּלָזֶ ה בָ א( :כ) וְּ עַ ָתה לְּ כו וְּ נַהַ ְּרגֵהו
ֹאמרו ִאיש אֶ ל ִ
לַהֲ ִמיתוֹ( :יט) וַ ט ְּ
טִהיו חֲ ֹלמֹתָ יו:
וְּ נ ְַּשלִ כֵהו בְּ ַאחַ ד הַ בֹרוֹת וְּ ָאמַ ְּרנו חַ טָה ָרעָ ה אֲ כָ ל ְָּתהו וְּ נ ְִּראֶ ה מַ ה ְּ
 .12רש"י בראשית פרק מב
את שמעון  -הוא השליכו לבור ,הוא שאמר ללוי (לעיל לז יט) הנה בעל החלומות הלזה
בא .דבר אחר נתכוין יוסף להפרידו מלוי שמא יתיעצו שניהם להרוג אותו:
 .13בראשית פרק לד ,כה
ישי בִ ְּהיוֹתָ ם כֹאֲ בִ ים וַ ט ְִּקחו ְּשנֵי בְּ נֵי ַי ֲעקֹב ִש ְּמעוֹן וְּ לֵוִ י אֲ חֵ י ִדינָה ִאיש
יְּהי בַ טוֹם הַ ְּשלִ ִ
(כה) וַ ִ
חַ ְּרב ֹו וַ ָטבֹאו עַ ל הָ עִ יר בֶ טַ ח וַ טַהַ ְּרגו כָל זָ כָ ר:
 .14בראשית פרק ד ,א-יב
ִיתי ִאיש אֶ ת ה'( :ב) וַ תֹסֶ ף
ָאדם י ַָדע אֶ ת חַ וָה ִא ְּשת ֹו וַ ַתהַ ר וַ ֵתלֶד אֶ ת ַקיִן וַ תֹאמֶ ר ָקנ ִ
(א) וְּ הָ ָ
ָאחיו אֶ ת הָ בֶ ל וַ י ְִּהי הֶ בֶ ל רֹעֵ ה צֹאן וְּ ַקיִן הָ יָה עֹבֵ ד אֲ ָדמָ ה( :ג) וַ י ְִּהי ִמ ֵפץ י ִָמים
ָלל ֶֶדת אֶ ת ִ
טִשע
וַ טָבֵ א ַקיִן ִמעְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה ִמנְּחָ ה לַה'( :ד) וְּ הֶ בֶ ל הֵ בִ יא גַם הוא ִמבְּ כֹרוֹת צֹאנ ֹו ומֵ חֶ לְּ בֵ הֶ ן וַ ַ
ה' אֶ ל הֶ בֶ ל וְּ אֶ ל ִמנְּחָ ת ֹו( :ה) וְּ אֶ ל ַקיִן וְּ אֶ ל ִמנְּחָ ת ֹו ֹלא ָשעָ ה וַ טִחַ ר לְּ ַקיִן ְּמאֹד וַ טִעְּ לו עָ נָיו( :ו)
יטיב ְּשאֵ ת וְּ ִאם ֹלא
וַ טֹאמֶ ר ה' אֶ ל ָקיִן לָּמָ ה חָ ָרה לְָך וְּ לָּמָ ה נָפְּ לו פָ נֶיָך( :ז) הֲ לוֹא ִאם ֵת ִ
ָאחיו
שוקת ֹו וְּ אַ ָתה ִת ְּמ ָשל ב ֹו( :ח) וַ טֹאמֶ ר ַקיִ ן אֶ ל הֶ בֶ ל ִ
יטיב לַעֶ תַ ח חַ חָ את רֹבֵ ץ וְּ אֵ לֶיָך ְּת ָ
תֵ ִ
ָאחיו וַיַ הַ ְׁרגֵהּו( :ט) וַ טֹאמֶ ר ה' אֶ ל ַקיִן אֵ י הֶ בֶ ל
יְּהי בִ ְּהיוֹתָ ם בַ ָש ֶדה וַ ט ָָקם ַקיִ ן אֶ ל הֶ בֶ ל ִ
וַ ִ
ָאחיָך ֹצע ֲִקים
ָאחי ָאנֹכִ י( :י) וַ טֹאמֶ ר מֶ ה עָ ִשיתָ קוֹל ְּדמֵ י ִ
ָאחיָך וַ טֹאמֶ ר ֹלא י ַָדעְּ ִתי הֲ שֹמֵ ר ִ
ִ
אֵ לַי ִמן הָ אֲ ָדמָ ה( :יא) וְּ עַ ָתה ָארור אָ ָתה ִמן הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר עָ ְּצתָ ה אֶ ת עִ יהָ ל ַָקחַ ת אֶ ת ְּדמֵ י
ָארץ:
ָאחיָך ִמט ֶָדָך( :יב) כִ י תַ ֲעבֹד אֶ ת הָ אֲ ָדמָ ה ֹלא תֹסֵ ף ֵתת כֹחָ ה לְָך נָע ָונָד ִת ְּהיֶה בָ ֶ
ִ
 .15בראשית פרק לז ,כא-כח
טִשמַ ע ְּראובֵ ן וַ טַףִ לֵהו ִמט ָָדם וַ טֹאמֶ ר ֹלא נַכֶ ּנּו נָפֶ ש( :כב) וַ טֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ְּראובֵ ן ַאל
(כא) וַ ְּ
ִת ְׁש ְׁפכּו ָדם הַ ְׁשלִ יכּו אֹתוֹ אֶ ל הַ בוֹר הַ זֶה אֲ ֶשר בַ ִּמ ְּדבָ ר וְּ יָד ַאל ִת ְּשלְּ חו ב ֹו לְּ מַ עַ ן הַ ִףיל אֹת ֹו
יְּהי כַ אֲ ֶשר בָ א יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו וַ טַפְּ ִשיטו אֶ ת יוֹסֵ ף אֶ ת כ ָֺתנְּת ֹו
ִמט ָָדם לַהֲ ִשיב ֹו אֶ ל ָאבִ יו( :כג) וַ ִ
תנֶת הַ עַ ִסים אֲ ֶשר עָ לָיו( :כד) וַ טִ ָפחֺ הו וַ ט ְַּשלִ כו אֹת ֹו הַ ב ָֹרה וְּ הַ בוֹר ֵרק אֵ ין ב ֹו מָ יִם:
אֶ ת כְּ ֹ
טִשאו עֵ ינֵיהֶ ם וַ טִ ְּראו וְּ ִהנֵה א ְֹּרחַ ת יִ ְׁש ְׁמעֵ אלִים בָ ָאה ִמגִ לְּ עָ ד
(כה) וַ ט ְֵּשבו לֶאֱ כָ ל לֶחֶ ם וַ ְּ
הּודה אֶ ל אֶ חָ יו
וצ ִרי וָ ֹלט הוֹלְּ כִ ים לְּ הו ִֹריד ִמ ְּצ ָריְּמָ ה( :כו) וַ טֹאמֶ ר יְׁ ָ
וגְּ מַ ּלֵיהֶ ם נ ְֹּש ִאים ְּנכֹאת ְּ
ָאחינּו וְׁ כִ ִסינּו אֶ ת ָדמוֹ( :כז) לְּ כו וְּ נ ְִּמכְּ ֶרנו לַיִ ְׁש ְׁמעֵ אלִ ים וְּ י ֵָדנו ַאל ְּת ִהי
מַ ה בֶ צַ ע כִ י נַהֲ רֹג אֶ ת ִ
טִש ְּמעו אֶ חָ יו(:כח) וַ טַעַ בְּ רו אֲ נ ִָשים ִמ ְׁדיָנִ ים סֹחֲ ִרים וַ טִ ְּמ ְּשכו וַ ַטעֲלו
ָאחינּו בְׁ ָש ֵרנּו הּוא וַ ְּ
ב ֹו כִ י ִ
ַטִש ְּמעֵ אלִ ים בְּ עֶ ְּש ִרים כָסֶ ף וַ טָבִ יאו אֶ ת יוֹסֵ ף ִמ ְּצ ָריְּמָ ה:
אֶ ת יוֹסֵ ף ִמן הַ בוֹר וַ ט ְִּמכְּ רו אֶ ת יוֹסֵ ף ל ְּ
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 .16בראשית פרק לז ,לג-לד
ירה וַ טֹאמֶ ר כְּ ֹתנֶת בְּ נִי חַ טָה ָרעָ ה אֲ כָ ל ְָּתהו טָ רֹף ט ַֹרף יוֹסֵ ף( :לד) וַ טִ ְּק ַרע ַי ֲעקֹב
(לג) וַ טַכִ ָ
ִש ְּמֹלתָ יו וַ ט ֶָשם ַשק בְּ מָ ְּתנָיו וַ טִ ְּתאַ בֵ ל עַ ל בְּ נ ֹו י ִָמים ַרבִ ים:
 .17תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב עמוד א
יד ֵתיה? עְּ לִ יגֵי בָ ה ַרבִ י דוֹסָ א וְּ ַרבָ נָן .חַ ד ָאמַ ר ,עַ ל מָ ִשיחַ בֶ ן יו ֵֹסף
וְּ הַ אי הֶ ְּסעֵ ָדא מַ אי עֲבִ ְּ
ֶשּנֶהֱ ַרג ,וְּ חַ ד ָאמַ ר ,עַ ל יֵצֶ ר הָ ַרע ֶשנֶהֱ ַרג…
 .18שמות פרק יז ,ט-יג
(ט) וַ טֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל יְׁ הוֹשֺ עַ בְּ חַ ר לָנו אֲ נ ִָשים וְּ צֵ א ִהּלָחֵ ם בַ עֲמָ לֵק מָ חָ ר ָאנֹכִ י נִףָ ב עַ ל רֹאש
ֹלהים בְּ י ִָדי( :י) וַ טַעַ ש יְׁ הוֹשֺ עַ כַאֲ ֶשר ָאמַ ר ל ֹו מ ֶֹשה לְּ ִהּלָחֵ ם בַ עֲמָ לֵק ּומ ֶֹשה
הַ גִ בְּ עָ ה ומַ חֵ ה הָ אֱ ִ
יִש ָראֵ ל וְּ כַ אֲ ֶשר ָינִיחַ
ַאהֲ רֹן וְׁ חּור עָ לו רֹאש הַ גִ בְּ עָ ה( :יא) וְּ הָ יָה כַ אֲ ֶשר י ִָרים מ ֶֹשה יָד ֹו וְּ גָבַ ר ְּ
ידי מ ֶֹשה כְּ בֵ ִדים וַ ט ְִּקחו אֶ בֶ ן וַ ט ִָשימו תַ ְּח ָתיו וַ ט ֵֶשב עָ לֶיהָ וְׁ ַאהֲ רֹן וְׁ חּור
יָד ֹו וְּ גָבַ ר עֲמָ לֵק( :יב) וִ ֵ
יְּהי י ָָדיו אֱ מונָה עַ ד בֹא הַ ָשמֶ ש( :יג) וַ טַחֲ ֹלש יְׁ הוֹשֺ עַ אֶ ת
ומזֶ ה אֶ חָ ד וַ ִ
ָת ְּמכו בְּ י ָָדיו ִמזֶ ה אֶ חָ ד ִ
עֲמָ לֵק וְּ אֶ ת עַ ּמ ֹו לְּ פִ י חָ ֶרב :פ
 .19שמות פרק כד ,יד
וְּ אֶ ל הַ זְּ ֵקנִים ָאמַ ר ְּשבו לָנו בָ זֶ ה עַ ד אֲ ֶשר נָשוב אֲ לֵיכֶם וְּ ִהנֵה ַאהֲ רֹן וְּ חור עִ ּמָ כֶם ִמי בַ עַ ל
ְּדבָ ִרים יִ גַש אֲ לֵהֶ ם:
 .20איכה פרק ב פסוק כ
ְּראֵ ה ה' וְּ הַ בִ יטָ ה לְּ ִמי ע ֹולַלְּ ָת כֹה ִאם תֹאכַ לְּ נָה נ ִָשים עִ ְּריָם ֹעלֲלֵי ִטע ִֺחים ִאם יֵהָ ֵרג בְּ ִמ ְּק ַדש
אֲ ֹדנָי כֹהֵ ן וְּ נָבִ יא :ס
 .21רש"י שמות פרק לב
ויאמר חג לה' מחר  ...-ומדרשו בויקרא רבה (ה /י ,/ג) דברים הרבה ראה אהרן ,ראה
חור בן אחותו ,שהיה מוכיחם והרגוהו ,וזהו ויבן מזבח לפניו  -ויבן מזבוח לפניו.
 .22תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ז עמוד א
ופְּ לִ יגָא ְּד ַרבִ י ַתנְּחום בַ ר חֲ נִיל ִָאיְּ ,דָאמַ ר ַרבִ י ַתנְּחום בַ ר חֲ נִיל ִָאיֹ ,לא נֶאֱ מַ ר ִמ ְּק ָרא זֶ ה אֶ ּלָא
כְּ ֶנגֶד מַ ע ֲֵשה הָ עֵ גֶלֶ ,שנֶאֱ מַ ר( ,שמות לב) "וַ ט ְַּרא ַאהֲ רֹן וַ טִבֶ ן ִמזְּ בֵ חַ לְּ פָ נָיו" ,מָ ה ָרָאה? ָאמַ ר
ַרבִ י בִ ְּני ִָמין בַ ר יֶפֶ תָ ,אמַ ר ַרבִ י אֶ לְּ עָ זָ רָ ,רָאה חור ֶשזָ בוחַ לְּ פָ נָיוָ ,אמַ רִ ,אי לָא ָשמַ עְּ נָא לְּ הו
יקטֵם בִ י (איכה ב) " ִאם יֵהָ ֵרג בְּ ִמ ְּק ַדש ה' כֹהֵ ן וְּ נָבִ יא",
ומ ַ
הַ ְּש ָתא ,עָ בְּ דו לִ י כִ ְּדעָ בְּ דו בְּ חורִ ,
וְּ לָא הַ וְּ ָיא לְּ הו ַת ַפנ ְָּתא לְּע ֹולָם; מוטָ ב ְּדלִ יעַ בְּ דו לְּ עֶ גְּ לָא ,אֶ פְּ ָשר הַ וְּ יָא לְּ הו ַת ַפנ ְָּתא בִ ְּתשובָ ה:
 .23במדבר פרק יג ,ו-יא
יִששכָ ר יִ גְּ ָאל בֶ ן יוֹסֵ ף( :ח) לְּ מַ חֵ ה אֶ ְׁפ ָריִ ם הו ֵֹשעַ
הּודה כָ לֵב בֶ ן יְּ ֺפנֶה( :ז) לְּ מַ חֵ ה ָ
(ו) לְּ מַ חֵ ה יְׁ ָ
בִ ן נון( :ט) לְּ מַ חֵ ה בִ ְּני ִָמן עַ לְּ ִטי בֶ ן ָרפוא( :י) לְּ מַ חֵ ה זְּ בולֺן ג ִַדיאֵ ל בֶ ן סו ִֹדי( :יא) לְּ מַ חֵ ה יוֹסֵ ף
סוסי:
לְּ מַ חֵ ה ְּמנ ֶַשה ג ִַדי בֶ ן ִ
 .42ספר השל"ה הקדוש  -ספר בראשית  -פרשת וישב מקץ ויגש תורה אור (י)
וזה הוא ראובן היה חושב שלפי עומק הדין יוסף הוא בן מות ,כי מורד במלכות בית
דוד ,רק חשב ושפטו העדה והצילו העדה בכל מאי דאפשר להציל ,אפילו בזכות קטן
ניתן להציל לפנים משורת הדין .אבל לפי האמת לא היה על יוסף שום חיוב ,כי לא חפץ
במלוכה ולא מרד במלכות בית דוד ,ואדרבא עניינו היה להחזיק מלכות בית דוד כמו
שכתבתי .רק הענין היה כמו שכתבתי לעיל ,כי שלושה כתרים הן ,כתר תורה וכתר
כהונה וכתר מלכות ,וכהונה ומלכות הוא בשביל תורה .ויוסף הוא כתר תורה ,על כן
הוצרך לגלגל הזיכוך של ישראל להיותן לעם ראוים למלוכה ,היה צריך להיות על ידי
יוסף שהוא על ידי כתר תורה .והוא שטנו של עשו וכחו למעלה שהוא סמאל הוא השטן
הוא היצר הרע ,אשר כתר תורה מגרשו ,כמו שאמרו רז"ל (סוכה נב ,ב) ,אם פגע בך
מנוול משכהו לבית המדרש .על כן כשהיו ישראל במדבר היו נושאין שני ארונות ,ארון
שבו הלוחות והתורה וארונו של יוסף היו נושאין ביחד ,לומר קיים זה מה שכתוב בזה.
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והארון היו נושאין אותו בכתף ,כמו שנאמר (במדבר ז ,ט) ,בכתף ישאו ,ועל זה אמר אלו
היה יודע ראובן זה אז גם כן בכתף היה נושאו:
 .25תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קב/א
ָאמַ ר ַרבִ י אַ בָ אַ ,אחַ ר ֶש ְּתפָ ש ֹו הַ ָפדוֹש בָ רוְך הוא לְּ י ָָרבְּ עָ ם בְּ בִ גְּ ד ֹוָ ,אמַ ר ל ֹו ,חֲ ֹזור בְּ ָך ,וַ אֲ נִי
יִשי בָ רֹאשִ - .אי הָ כִ י  -לָא
ומי בָ רֹאש? ָאמַ ר ל ֹו ,בֶ ן ַ
יִשי נְּטַ יטֵל בְּ גַן עֵ ֶדןָ .אמַ ר ל ֹוִ ,
וְּ אַ ָתה ובֶ ן ַ
בָ עִ ינָא
 .26מלכים א פרק יא ,כח-לט
(כח) וְּ הָ ִאיש י ָָרבְּ עָ ם גִ בוֹר חָ יִל וַ ט ְַּרא ְׁשֹלמֹה אֶ ת הַ נַעַ ר כִ י ע ֵֹשה ְּמלָאכָ ה הוא וַ טַפְּ ֵקד אֹת ֹו לְּ כָל
ירוש ִ ָלם וַ טִ ְּמצָ א אֹת ֹו אֲ ִחטָה הַ ִשיֹלנִי
סֵ בֶ ל בֵ ית יו ֵֹסף :ס (כט) וַ יְּ ִהי בָ עֵ ת הַ ִהיא וְּ י ָָרבְּ עָ ם יָצָ א ִמ ָ
ושנֵיהֶ ם לְּ בַ ָדם בַ ָש ֶדה( :ל) וַיִ ְׁתפֹש אֲ ִחטָה
הַ נָבִ יא בַ ֶד ֶרְך וְּ הוא ִמ ְּתכַ סֶ ה בְׁ ַשלְׁ מָ ה חֲ ָד ָשה ְּ
בַ ַשלְׁ מָ ה הַ חֲ ָד ָשה אֲ ֶשר עָ לָיו וַיִ ְׁק ָרעֶ הָ ְּשנֵים עָ ָשר ְּק ָרעִ ים( :לא) וַ טֹאמֶ ר לְׁ י ָָרבְׁ עָ ם ַקח לְָּך
יִש ָראֵ ל ִה ְּננִי ק ֵֹרעַ אֶ ת הַ ּמַ ְּמ ָלכָה ִמטַד ְּשֹלמֹה וְּ נָתַ ִתי לְּ ָך
ע ֲָש ָרה ְּק ָרעִ ים כִ י כֹה ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י ְּ
רוש ִ ַלם הָ עִ יר
אֵ ת ע ֲָש ָרה הַ ְּשבָ ִטים( :לב) וְּ הַ ֵשבֶ ט הָ אֶ חָ ד י ְִּהיֶה ּל ֹו לְּ מַ עַ ן עַ בְּ ִדי ָדוִ ד ולְּ מַ עַ ן יְּ ָ
טִש ַתחֲ וו לְּ עַ ְּשת ֶֹרת אֱ ֹלהֵ י ִצ ֹדנִין
יִש ָראֵ ל( :לג) יַעַ ן אֲ ֶשר עֲזָ בונִי וַ ְּ
אֲ ֶשר בָ חַ ְּר ִתי בָ ה ִמכֹל ִשבְּ טֵ י ְּ
לִ כְּ מוֹש אֱ ֹלהֵ י מוָֹאב ולְּ ִמלְּ כֹם אֱ ֹלהֵ י בְּ נֵי עַ ּמוֹן וְּ ֹלא הָ לְּ כו בִ ְּד ָרכַי ַלעֲשוֹת הַ ט ָָשר בְּ עֵ ינַי וְּ חֺ פֹתַ י
ומ ְּשעָ טַ י כְּ ָדוִ ד ָאבִ יו( :לד) וְּ ֹלא אֶ ַפח אֶ ת כָ ל הַ ּמַ ְּמלָכָ ה ִמטָד ֹו כִ י נ ִָשיא אֲ ִשתֶ נו כֹל יְּמֵ י חַ טָיו
ִ
לְּ מַ עַ ן ָדוִ ד עַ בְּ ִדי אֲ ֶשר בָ חַ ְּר ִתי אֹת ֹו אֲ ֶשר ָשמַ ר ִמצְּ וֹתַ י וְּ חֺ פֹתָ י( :לה) וְּ ל ַָק ְּח ִתי הַ ְּּמלוכָה ִמטַד
ֲש ֶרת הַ ְׁשבָ ִטים( :לו) וְּ לִ בְּ נ ֹו אֶ ֵתן ֵשבֶ ט אֶ חָ ד לְּ מַ עַ ן הֱ יוֹת נִיר לְּ ָדוִ יד
בְּ נ ֹו ּונְׁ תַ ִתיהָ ּלְׁ ָך אֵ ת ע ֶ
ירוש ִ ַלם הָ עִ יר אֲ ֶשר בָ חַ ְּר ִתי לִ י לָשום ְּש ִמי ָשם( :לז) וְּ א ְֹּתָך אֶ ַפח
ָ
עַ בְּ ִדי כָ ל הַ ט ִָמים לְּ פָ נַי בִ
יִש ָראֵ ל( :לח) וְּ הָ יָה ִאם ִת ְּשמַ ע אֶ ת כָ ל אֲ ֶשר
ומָ לַכְּ ָת בְּ כֹל אֲ ֶשר ְּתאַ וֶ ה נַפְּ ֶשָך וְּ הָ יִיתָ ּמֶ לְֶך עַ ל ְּ
ומצְּ וֹתַ י כַ אֲ ֶשר עָ ָשה ָדוִ ד עַ בְּ ִדי
אֲ צַ וֶ ָך וְּ הָ לַכְּ ָת בִ ְּד ָרכַ י וְּ עָ ִשיתָ הַ ט ָָשר בְּ עֵ ינַי לִ ְּשמוֹר חֺ פוֹתַ י ִ
יִש ָראֵ ל( :לט) וַ אעַ נֶה
ִיתי לְּ ָדוִ ד וְּ נָתַ ִתי לְּ ָך אֶ ת ְּ
ִיתי לְּ ָך בַ יִ ת נֶאֱ מָ ן כַ אֲ ֶשר בָ נ ִ
ִיתי עִ ּמָ ְך ובָ נ ִ
וְּ הָ י ִ
אֶ ת זֶ ַרע ָדוִ ד לְּ מַ עַ ן זֹאת אַ ְך ֹלא כָל הַ ט ִָמים :ס
מלכים א פרק יב,
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יִש ָראֵ ל לְּ הַ ְּמלִ יְך אֹת ֹו:
(א) וַ ֵטלְֶך ְּרחַ בְּ עָ ם ְׁשכֶ ם כִ י ְׁשכֶ ם בָ א כָל ְּ
(כה) וַ טִ בֶ ן י ָָרבְּ עָ ם אֶ ת ְׁשכֶם בְּ הַ ר אֶ פְּ ַריִם וַ ט ֵֶשב בָ ה וַ טֵצֵ א ִמ ָשם וַ טִ בֶ ן אֶ ת פְׁ נּואֵ ל( :כו) וַ טֹאמֶ ר
י ָָרבְּ עָ ם בְּ לִ ב ֹו עַ ָתה ָתשּוב הַ מַ ְׁמלָכָ ה לְׁ בֵ ית ָדוִ ד( :כז) ִאם ַי ֲעלֶה הָ עָ ם הַ זֶ ה ַלעֲשוֹת זְּ בָ ִחים
הודה וַהֲ ָרגֺנִ י וְּ ָשבו אֶ ל
ירוש ַלִם וְּ ָשב לֵב הָ עָ ם הַ זֶ ה אֶ ל אֲ ֹדנֵיהֶ ם אֶ ל ְּרחַ בְּ עָ ם מֶ לְֶך יְּ ָ
ָ
בְּ בֵ ית ה' בִ
יְּהודה( :כח) וַ טִוָ עַ ץ הַ ּמֶ לְֶך וַ טַעַ ש ְׁשנֵי עֶ גְׁ לֵי זָהָ ב וַ טֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ַרב לָכֶ ם מֵ עֲלוֹת
ָ
ְּרחַ בְּ עָ ם מֶ לְֶך
רוש ַלִם ִהּנֵה אֱ ֹלהֶ יָך יִ ְׁש ָראֵ ל אֲ ֶשר הֶ עֱלּוָך מֵ אֶ ֶרץ ִמצְׁ ָריִ ם( :כט) וַ ט ֶָשם אֶ ת הָ אֶ חָ ד בְּ בֵ ית אֵ ל
יְּ ָ
יְּהי הַ ָדבָ ר הַ זֶ ה לְּ חַ חָ את וַ טֵלְּ כו הָ עָ ם לִ פְּ נֵי הָ אֶ חָ ד עַ ד ָדן( :לא)
וְּ אֶ ת הָ אֶ חָ ד נָתַ ן בְּ ָדן( :ל) וַ ִ
וַ טַעַ ש אֶ ת בֵ ית בָ מוֹת וַ טַעַ ש כֹהֲ נִ ים ִמ ְּקצוֹת הָ עָ ם אֲ ֶשר ֹלא הָ יּו ִמבְׁ נֵי לֵוִ י( :לב) וַ טַעַ ש י ָָרבְּ עָ ם
יהודה וַ טַעַ ל עַ ל הַ ִּמזְּ בֵ חַ כֵן עָ ָשה
ָ
חָ ג בַ ח ֶֹדש הַ ְּש ִמינִי בַ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר יוֹם ַלח ֶֹדש כֶחָ ג אֲ ֶשר בִ
בְּ בֵ ית אֵ ל לְּ זַ בֵ חַ ָל ֲעגָלִ ים אֲ ֶשר עָ ָשה וְּ הֶ ע ֱִמיד בְּ בֵ ית אֵ ל אֶ ת כֹהֲ נֵי הַ בָ מוֹת אֲ ֶשר עָ ָשה( :לג)
וַ טַעַ ל עַ ל הַ ִּמזְּ בֵ חַ אֲ ֶשר עָ ָשה בְּ בֵ ית אֵ ל בַֻחֲ ִמ ָשה עָ ָשר יוֹם בַ חֹדֶ ש הַ ְׁש ִמינִ י בַ ח ֶֹדש אֲ ֶשר בָ דָ א
יִש ָראֵ ל וַ טַעַ ל עַ ל הַ ִּמזְּ בֵ חַ לְּ הַ ְּק ִטיר :פ
ִמּלִ בוֹ וַ טַעַ ש חָ ג לִ בְּ נֵי ְּ
 .28ספר עמק המלך  -שער ה  -פרק מו Naftali Hertz Bachrach
 ,...כדאמרו רבותינו ז"ל במסכת סנהדרין פרק חלק [ק"ב א']' ,אמר הקב"ה לירבעם,
חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן ,אמר ,מי ילך בראש אמר לו הקב"ה ,בן ישי
ילך בראש ,אמר אי הכי לא בעינא' ,ומי שיש לו עינים בראשו יבין המאמר על מתכונתו.
יְּהודה
ָ
ְּהודה יִ כָ ֵרתו אֶ פְּ ַריִם ֹלא יְּ ַקנֵא אֶ ת
אבל לעתיד לבוא " וְּ סָ ָרה ִקנְַּאת אֶ פְּ ַריִם וְּ צ ְֹּר ֵרי י ָ
יהודה ֹלא ָיצֹר אֶ ת אֶ פְּ ָריִם[ :ישעיהו י"א י"ג] ולכן אומר הנביא 'והביטו אלי את אשר
ָ
וִ
דקרו' [זכריה י"ב י'] ,כי הם הסכימו בדינו כי היה ירבעם מורד במלכות בית דוד,
ומשיח בן יוסף יהיה נשמת ירבעם המשנה ,שפרחה ממנו קודם שחטא ונסתלקה
בנקיות.
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