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בס"ד

Rashi on Genesis 37:2

.1א. רש"י על בראשית ל״ז:ב׳

(ה) את דבתם רעה ָּכל ָרָעה ֶׁשָהיָה רֹוֶאה ְבֶאָחיו ְבנֵי ֵלָאה ָהיָה ַמִּגיד ְלָאִביו, ֶׁשָהיּו אֹוְכִלין 
ֵאֶבר ִמן ַהַחי ּוְמזְַלזְִלין ִּבְבנֵי ַהְּׁשָפחֹות ִלְקרֹוָתן ֲעָבִדים, ַוֲחׁשּוִדים ַעל ָהֲעָריֹות ּוִבְׁשָלְׁשָּתן 

ָלָקה ַוּיְִׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעּזִים ִּבְמִכיָרתֹו ְוIא ֲאָכלּוהּו ַחי ְוַעל ִּדָּבה ֶׁשִּסֵּפר ֲעֵליֶהם ֶׁשּקֹוִרין 
ַלֲאֵחיֶהם ֲעָבִדים – "ְלֶעֶבד נְִמַּכר יֹוֵסף“ ְוַעל ֲעָריֹות ֶׁשִּסֵּפר ֲעֵליֶהם, ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדֹונָיו ְוגֹו:

 THEIR EVIL REPORT — Whatever he saw wrong in his brothers, the את דבתם רעה (5)
sons of Leah, he reported to his father: that they used to eat flesh cut off from a living 
animal, that they treated the sons of the handmaids with contempt, calling them slaves, and 
that they were suspected of living in an immoral manner. With three such similar matters 
he was therefore punished. In consequence of his having stated that they used to eat flesh 
cut off from a living animal Scripture states, (Genesis 37:31) “And they slew a he-goat" 
after they had sold him and they did not eat its flesh whilst the animal was still living.
(6) And because of the slander which he related about them that they called their brothers 
slaves — (Psalms 105:17) “Joseph was sold for a slave.” And because he charged them 
with immorality (Genesis 39:7) “his master’s wife cast her eyes upon him etc.” (Genesis 
Rabbah 84).

שיחות מוסר שערי חיים, רב חיים שמואלביץ, מאמר יז:
 

כי תכלית העונש בעולם הזה היא ללמד את האדם לקח ולהוכיח לו כי טועה הוא וטעות
בידו.

.2ב.

פירוש בית הלוי על התורהת בראשית:
 

כל העונשים הכתובים בתורה אינם בגדר עונש ונקמה חלילה, אלא בגדר תקון.

.3ג.

שערי אורה, ר׳ יצחק בלזר .4ד.
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אמנם אם כי תכלית יראת ה׳ הוא בודאי מדרגה הגבוה של יראת הרוממות. אולם ידוע
כי יראת ה׳ ראשית דעת היא יראת העונש. והחסיד הקדוש מוהר״ח וויטאל זצוק״ל
בהקדמה לס׳ הקדוש עץ חיים כתב, וז״ל, ״והבא לטהר ולקרב ראשית הכל יראת ה׳
להשיג יראת העונש. כי יראת הרוממות שהיא יראה הפנימית לא ישיגוה אלא מתוך
גדלות החכמה״ עכ״ל ע״ש. והנה גדולה מזו כתבו חכמי היראה. כי מבלעדי יראת

העונש, לא יוכל לעלות כלל במעלות מדרגה העליונה של יראת הרוממות...

שיר השירים רבה ז׳:ח׳ה.

(ח) ... אם כן למה באו ישראל בספק בימי המן? רבנן ור' שמעון בן יוחאי רבנן אמרי: 
על שעבדו ישראל עבודת כוכבים. ... על דעת ר' שמעון: לא עבדו ישראל עבודת 

כוכבים. הא כיצד? נבוכדנצר העמיד צלם והפריש מכל אומה ואומה שלושה שלושה, 
ושלשה מכל ישראל, וחנניה מישאל ועזריה שהיו השלשה מישראל עמדו ומיחו על 

עצמן, ולא עבדו עבודת כוכבים. הלכו להם אצל דניאל, אמרו לו: רבינו דניאל, 
נבוכדנצר העמיד צלם והפריש מכל אומה ואומה שלושה שלושה, ולנו הפריש מכל 

ישראל, מה אתה אומר לנו, נסגוד ליה או לא? אמר להם: הנה הנביא לפניכם לכו אצלו. 
הלכו להם מיד אצל יחזקאל, אמרו לו כמו שאמרו לדניאל, נסגוד ליה או לא? אמר להם: 

כבר מקובל אני מישעיה רבי: (ישעיה כ"ו) חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. אמרו ליה: 
מה את בעי דיהון אמרין הדין צלמא סגדין ליה כל אומיא! אמר לון: ומה אתון אמרין? 
אמרו ליה: אנן בעינן נתן ביה פגם דניהוי תמן ולא נסגוד ליה, בגין דיהון אמרין: הדין 

צלמא כל אומיא סגיד ליה, לבר מישראל. אמר להם: אם כדעתכם המתינו לי עד שאמלך 
בגבורה, הדא הוא דכתיב: (יחזקאל כ') באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את ה' וישבו 

לפני. ומי היו אלו? חנניה מישאל ועזריה. אמר לפני הקב"ה: רבש"ע! חנניה מישאל 
ועזריה מבקשים ליתן נפשם על קדושת שמך, מתקיים את עליהן או לא? אמר לו: איני 

מתקיים עליהם, הדא הוא דכתיב: (שם) בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת אליהם וגו' 
הלדרוש אותי אתם באים מאחר שגרמתם לי להחריב ביתי ולשרוף היכלי ולהגלות בני 
לבין האומות ואח"כ אתם באים לדרשני?! (שם) חי אני אם אדרש לכם! באותה שעה 
בכה יחזקאל וקונן והילל בעצמו ואמר: ווי לשונאי ישראל אבדה שארית יהודה, שלא 

נשתייר מיהודה, אלא אלו בלבד, שנאמר: (דניאל א') ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה 
מישאל ועזריה וזו תשובה באה להם והוה בכי ואזיל. כיון דאתא, אמרו ליה: מה אמר לך 

הקדוש ברוך הוא? אמר להם: אינו מתקיים עליכם. אמרו לו: בין מתקיים בין שאין 
מתקיים אנו נותנין נפשותינו על קדושת שמו! ... מן דנפקין מן גביה דיחזקאל, נגלה 
הקב"ה ואמר לו: יחזקאל, מה את סבור שאיני מתקיים עליהם, מתקיים אני עליהם 

בודאי, הדא הוא דכתיב: (יחזקאל ל"ו) כה אמר ה' אלוקים עוד זאת אדרש לבית ישראל, 
אלא שביק להון ולא תימר להון מידי אשבוק להון, מהלכין על תומם, הדא הוא דכתיב: 

(משלי י') הולך בתום ילך בטח וגו'....
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Ezekiel 20:1-4

.6ו. יחזקאל כ׳:א׳-ד׳
ׁש ֶאת־ה'  ֹ֣ ל ִלְדר ים ִמּזְִקֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ אּו ֲאנִָׁש֛ ֶדׁש ָּב֧ ֹ֔ ית ַּבֲֽחִמִׁש֙י ֶּבָעׂ֣שֹור ַלח י ׀ ַּבָּׁשָנ֣ה ַהְּׁשִביִע֗ (א) ַויְִה֣

ר ֶאת־זְִקֵנ֤י יְִׂשָרֵאל֙ ְוָאַמְרָּת֣  ם ַּדֵּב֞ ר׃ (ג) ֶּבן־ָאָד֗ ֹֽ י ְדַבר־ה' ֵאַל֥י ֵלאמ ַוּיְֵׁש֖בּו ְלָפָנֽי׃ (ס) (ב) ַויְִה֥
ם ה' אלקים׃ (ד)  ם נְֻא֖ ׁש ָלֶכ֔ נִ֙י ִאם־ִאָּדֵר֣ ים ַחי־ָא֙ ם ָּבִא֑ י ַאֶּת֣ ׁש אִֹת֖ ֹ֥ ה ָאַמ֙ר ה' ֲהִלְדר ֹ֤ אלהם ּכ

ם הֹוִדיֵעֽם׃ ת ֲאבֹוָת֖ ֹ֥ ם ֶאת־ּתֹוֲעב ם ֲהִתְׁשּ֖פֹוט ֶּבן־ָאָד֑ ט אָֹת֔ ֹ֣ ֲהִתְׁשּפ

(1) In the seventh year, on the tenth day of the fifth month, certain elders of Israel came to
inquire of the LORD, and sat down before me. (2) And the word of the LORD came to me:
(3) O mortal, speak to the elders of Israel and say to them: Thus said the Lord GOD: Have
you come to inquire of Me? As I live, I will not respond to your inquiry—declares the
Lord GOD. (4) Arraign, arraign them, O mortal! Declare to them the abhorrent deeds of
their fathers.

שיר השירים רבה ז׳:ט׳ז.

(ט) ... אמר רבי אבדימי דמן חיפה: (שלשה) [ששה] נסים נעשו באותו היום: צף 
הכבשן, ונפרץ הכבשן, ונשרפו ד' מלכיות, ונעשה נבוכדנצר אימוס שירוף, והפילה 

הרוח את הצלם, והחיה יחזקאל המתים בבקעת דורא. ...
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