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  עשרת הרוגי מלכות  –  וישבפרשת 

ם , שנאמר "ראובן רצה להציל את יוסף והציע להשליך אותו לבור ראו את יוסף הם ביקשו להמיתו. השבטיםכאשר  יָּדָּ ֵלהּו מִּ אּוֵבן ַוַיצִּ ַמע רְׁ שְׁ ַויִּ
יכּו אֹּתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶזה ֲאֶשר ּבַ  לִּ ם ַהשְׁ כּו דָּ פְׁ שְׁ אּוֵבן ַאל תִּ ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם רְׁ ֶפש: ַוי ֹּא ַנֶכּנּו נָּ ֹּאֶמר ל ם ַוי יָּדָּ יל אֹּתֹו מִּ ַמַען ַהצִּ חּו בֹו לְׁ לְׁ שְׁ יָּד ַאל תִּ ר וְׁ ּבָּ דְׁ מִּ

יבֹו ֶאל אָּ  יוַלֲהשִּ  לירד בלילה ולהעלות את יוסף מן הבור כדי שיוכל ראובן הלך וישב באחד ההריםויוסף אכן הושלך לבור  .כב( –)בראשית לז, כא  "בִּ
יו ַמה שנאמר " לאורחת ישמעאלים למכור את יוסף החליטוהאחים  נתייםיבאך  .פרק לח ד"ה אמר להם ראובן( ')'פרקי דרבי אליעזר ה ֶאל ֶאחָּ הּודָּ ֹּאֶמר יְׁ ַוי

י בֹו כִּ  הִּ ֵדנּו ַאל תְׁ יָּ ים וְׁ ֵעאלִּ מְׁ שְׁ ֶרּנּו ַליִּ כְׁ מְׁ נִּ כּו וְׁ מֹו: לְׁ ינּו ֶאת דָּ סִּ כִּ ינּו וְׁ חִּ י ַנֲהרֹּג ֶאת אָּ יוֶּבַצע כִּ עּו ֶאחָּ מְׁ שְׁ ֵרנּו הּוא ַויִּ שָּ ינּו בְׁ חִּ  .כז( –)בראשית לז, כו  "י אָּ

 ?הצדיק יוסף של אחיהםמכירה המעשה מה שעשו ב בעבורהשבטים הקדושים עשרת אותם מה עלה בגורלם של ויש להתבונן, 

 על עשרת השבטים הקדושים קטרג במשך מאות שנים הס"מ 

 רא מהם הרבה ולא היה יכול לעמוד לפניהם.י, כיון שהיה יבעבור מכירת יוסף דיןעליהם ולא ביקש  השבטיםבכל ימיהם של הס"מ שתק 
ישגֵֹּנב וְׁ כתוב בתורה "ש ואמר ע דיןותבלפני הקב"ה עמד הס"מ  שמתואבל אחרי  ר אִּ כָּ יָּדֹו מֹות יּומָּ ּומְׁ א בְׁ צָּ מְׁ נִּ ענה לו הקב"ה  )שמות כא, טז( !"תֹו וְׁ

עמוד שלישי סימן יח ב ד"ה אבל קושיא  לר' בצלאל הדרשן )'עמודיה שבעה' היה קטן בן שבע עשרה שנההרי ש )'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ד"ה אבל אנן( "ִאיׁשיוסף לא היה "

ֵצא כתוב "גם אז אמר הס"מ הרי  .(, 'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק יא סימן ב ד"ה ולהבין את זאתזו מָּ י יִּ יש גֵֹּנב כִּ רֹו  ֶנֶפשאִּ כָּ ַעֶמר ּבֹו ּומְׁ תְׁ הִּ ֵאל וְׁ רָּ שְׁ ֵני יִּ ּבְׁ יו מִּ ֵמֶאחָּ
ַערְׁ  ב ַההּוא ּובִּ ּבֶ תָּ ּוֵמת ַהַגּנָּ רְׁ קִּ ע מִּ רָּ דין בכל יום על  מדת הדין שבשמים לתבוע המשיכה וכן .(איכה דף קיג ד"ה אבל אנןמדרש  'זוהר חדש'))דברים כד, ז(  "ָךהָּ

 .(ב –ה וכן פרק ו' א  –פרק ה' ד  לר' ישמעאל כהן גדול היכלות רבתי' 'פרקי, אמר רבי שמעוןד"ה  )זוהר פרשת וירא דף קו ע"א מכרו את יוסףהאחים ש

ַמע בפסוק "נרמז  כנגד האחים של יוסף הצדיק הס"מ קטרוג שְׁ ַהקֹּל נִּ עֹּהוְׁ אּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֵּבית ַפרְׁ הוא קולו של  –" ְוַהקֹּל" ,)בראשית מה, טז( "ֵלאמֹּר ּבָּ
"קֹּל" בגמטריא הוא  וכן. נשמעהוא " שמאליו ְוַהקֹּל ִנְׁשַמעולכן נאמר " .מקטרג עליהם מעת מכירת יוסףוהס"מ אשר היה משמיע קולו 

. 'סמא"ל'הס"מ שהוא ל גימטריא שמו המלא ש יוצא הוא 'הכולל' עוד אחד כנגד ה שלושים כנגד מאה ושלושים מחנות של הס"מ, ועםמא
ַהקֹּ סופי תיבות הפסוק "בלכן גם האותיות ש מַ  לוְׁ שְׁ עֹּ  תֵּבי ענִּ א רֵלאמֹּ  הַפרְׁ כי ענין קטרוג  – 'התור פי עליוצא צירוף התיבות ' "ףיֹוסֵ  יֲאחֵ  ּוּבָּ

ישוְׁ הס"מ היה על פי התורה שנאמר בה " ר גֵֹּנב אִּ כָּ יָּדֹו מֹות יּומָּ ּומְׁ א בְׁ צָּ מְׁ נִּ  .('פרשת ויגש על הפסוק 'והקול נשמע'בני יששכר' הספר למחבר )'אגרא דכלה'  )שמות כא, טז( "תֹו וְׁ

 היה יכוללא על ידי כן 'הדין' ו ,נים רבותעמד לשבטים במשך ש ה ע"ב(דף תענית  גמ' )ראה זכות יעקב אבינו שעליו נאמר "יעקב אבינו לא מת"
ה'  מטיבובעבורו  ,לכלם והגנה הרי הוא מהווה קיּו נפש יעקב קשורה לעולםכי כאשר  (ח' ד"ה וז"ס ו' דגחון שהוא גדולה)'קהלת יעקב' מערכת 'ג לשלוט בהם

אלא  .)עפ"י 'יערות דבש' חלק ב' דרוש ז' ד"ה 'והנה יוסף וכל השבטים', עפ"י 'יערות דבש' חלק א' דרוש ז' ד"ה 'וזהו הטעם שהניח'( לעם ישראל, כי שורש הצדיק נשאר בעולם הזה
ובסוף האלף  ,)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על ספר משלי סימן כו ד"ה ודע כי כישראל( מאוד ונחרב בית המקדש השני 'קליפהה'אז גברו עוונות ישראל וגברה ש

השטן היה מקטרג ו ,והשכינה הסתלקה לה זכות האבותלהם  הכבר לא הועיל )'קהלת יעקב' מערכת 'גח' ד"ה וז"ס ו' דגחון שהוא גדולה( הרביעי לבריאה
 .)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על ספר משלי סימן כו ד"ה ודע כי כישראל( עשרת השבטים ולנקום בהם יהן שלנפשותלקחת את 

 שלא כדין נגזר על נשמות עשרת השבטים לחזור לעולם הזה ולמּות

לר' יוסף 'מגיד מישרים'  ספרו 'ברית הלוי' דף מד ע"א ד"ה פשיטא לי' לר' יודאי שאין לך, תשובת ר' שלמה אלקבץ בסוף) של יוסף השבטים עשו תשובה בחייהם על מעשה המכירה

)'מגיד  צדיקים גמורים היוהם שהרי  'שבט מוסר' פרשת ויחי ד"ה או אפשר ועתה אל תראו( למחבר'מגלה צפונות' חלק א'  ,פרשת מטות מסעי אור ליום ז' כה לתמוז ד"ה והלא בעניינאקארו 

לא היתה מיטתו של יעקב אבינו שלימה בכל יוצאי  אז שאם לא כך, התכפר להם ואכן .ד"ה אבל רזא דמילתא( אור ליום ז' כה לתמוז ' פרשת מטות מסעימישרים
כאשר  על השבטיםורה היתה השכינה ׁשולא  )תשובת ר' שלמה אלקבץ בסוף ספרו 'ברית הלוי' דף מד ע"א ד"ה פשיטא לי' לר' יודאי שאין לך( )ראה גמ' פסחים דף נו ע"א( חלציו

ְבצּו ְוִׁשְמעּואמר יעקב " ָּֽ ֵאל ֲאִביכֶ ְבֵני ַיֲָּֽעקֹּב וְ  ִהק  יוסף גם ו .)'מגיד מישרים' פרשת מטות מסעי אור ליום ז' כה לתמוז ד"ה אבל רזא דמילתא( )בראשית מט, ב( "םִׁשְמעּו ֶאל ִיְשר 
 'שבט מוסר' פרשת ויחי ד"ה או אפשר ועתה אל תראו( למחבר'מגלה צפונות' חלק א'  'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"א ד"ה תו פתח, )'ספר חסידים' סימן יא, על המעשהדו מחל לשבטים מצ

 .)'ברית עולם' להחיד"א על ספר חסידים סימן יא( גמורהמחילה 

 נּונידֹו )'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"א ד"ה לן יאות( של הס"מ )'מגלה צפונות' חלק א' פרשת ויחי ד"ה 'או אפשר ועתה אל תראו' בשם הרב גלאנטי( אמנם מחמת הקטרוג הגדול
 על ידי אופן קצג( 'רנב אופנים –)'מגלה עמוקות  ניתנו לס"מהן ו ,השבטיםשל אותן נפשות  ועתה אל תראו' בשם הרב גלאנטי( )'מגלה צפונות' חלק א' פרשת ויחי ד"ה 'או אפשר

 בעבור ,)'קול בוכים' לרב אברהם גלאנטי דף כו ע"ב ד"ה אי נמי הרס( הרוגי מלכות של עשרת הגוףתוך שנגזר שייצאו מגן עדן ויבואו להתלבש בעולם השפל ב
)'מגלה צפונות' חלק א' פרשת ויחי ד"ה 'או  הדיןִעוּות כזה  לשבטיםנעשה  דבר הזהבו .)'מגיד מישרים' פרשת מטות מסעי אור ליום ז' כה לתמוז ד"ה אבל רזא דמלתא( מכירת יוסף

ִהְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי וְ " ני יעקבעל בנאמר לכן  .(תמני מאה שנין)'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"א ד"ה  שלא היה מאז שנברא העולם אפשר ועתה אל תראו' בשם הרב גלאנטי(
ִיל ִיל"היו  כלומר שהם )קהלת יב, ג( "ֶהח  )'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"א ד"ה  גדול ת דיןוּוהיו צריכים נפשותיהם לסבול עִ אף על פי כן ו "ַאְנֵׁשי ֶהח 

 .(ד"ה תו פתחוו 'והתעותו אנשי החיל'

 לאחיו הקדושיםמלכות ורמז זאת ההרוגי ליוסף ראה מה שעתיד להיות 

התגלה אל הוא לכן כאשר  .)'עיר מקלט' פרשת ויחי מוסרי השל"ה והגהות ד"ה האספו ואגידה( עם עשרת הרוגי מלכות שעתיד להיותיוסף ראה ברוח הקודש מה 
ַחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכםהאחים רמז להם ואמר " ה ִכי ְלִמְחי ה ְׁשל  ְצבּו ְוַאל ִיַחר ְבֵעיֵניֶכם ִכי ְמַכְרֶתם אִֹּתי ֵהנ  ה ַאל ֵתע  ה ַאל " ,מה, ה()בראשית  "ְוַעת  ְוַעת 

ְצבּו 'אלשיך  פרשת ויגש ד"ה והיה ראוי להם להתעצב, לר' אברהם סבע )'צרור המור' תעצבו בעשרת הרוגי מלכותאתם דווקא עתה לא תעצבו, אבל לעתיד לבוא  –" ֵתע 

. שהם בניכם ועצמכם 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב סוף פרשת ויחי ד"ה אנא שא נא( ,וכו' ראה יוסף'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת ויגש ד"ה ועתה  ,פרשת ויחי בראשית נ, יז ד"ה והיו דבריו הקדוש'
םוכן על דרך זה אמר להם " ם ַוְיַדֵבר ַעל ִלב  נִֹּכי ֲאַכְלֵכל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְפֶכם ַוְיַנֵחם אֹות  אּו א  ה ַאל ִתיר  אּו" )בראשית נ, כא( "ְוַעת  ה ַאל ִתיר   –" ְוַעת 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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בנקמת עשרת הרוגי מלכות גדולי ואבירי  ()'צרור המור' פרשת ויחי ד"ה והקדוש רשב"י ז"ל כתב שאחי דווקא עתה אל תיראו, אבל לאחר זמן אתם תיראו
 .פרשת ויחי מוסרי השל"ה והגהות ד"ה האספו ואגידה(על טעמי המצוות )'עיר מקלט'  ישראל

ֵבא ֶאת , שנאמר "ז לזה בדבריולסעוד עמו הוא רמ את השבטיםכאשר יוסף הזמין  ֹּאֶמר ַלֲאֶשר ַעל ֵּביתֹו הָּ ין ַוי יָּמִּ נְׁ ם ֶאת ּבִּ תָּ א יֹוֵסף אִּ ַוַירְׁ
ֲאנָּ  בַֹּח ֶטַבחהָּ ה ּוטְׁ תָּ יְׁ ים ַהּבָּ ים" אמר דווקא ,)בראשית מג, טז( "שִּ ֲאנָּשִּ מפסוק זה ועד סוף החל כנגדם כן הרוגי מלכות. והאנשים שהיו כנגד עשרת " הָּ

יםהתיבה " פעמיםעשר מוזכר הפרשה  ֲאנָּשִּ והוסיף יוסף  .יז ד"ה וע"ד הקבלה, 'שפתי כהן על התורה' פרשת מקץ על הפסוק 'ויקחו האנשים'( )'רבינו בחיי' בראשית מד פסוק "הָּ
זה  .ד"ה 'שוחטי הילדים' בשם מקובלים()'מדרש תלפיות' ענף יוסף  הטבח הגדול שעתיד להיות בחורבן בית המקדש ובהרוגי מלכות כנגד "ּוְטבַֹּח ֶטַבח" ואמר

נשמותיהם שעל ידי כך ה ווקיו, על מעשיהם צריכים לעבור צער שצדיקים אלומצער הרבה את אחיו במצרים, כי הוא ידע  שיוסף היההטעם 
 .כב ע"א ד"ה דע שטלה()'ספר המפואר' לר' שלמה מלכו דרשה על שבת הגדול דף  בגלגול באותם עשרת הרוגי מלכותלחזור  ותלא יהיו צריכ

תֹו" על יוסף נאמרש מהגם וזהו  יו אִּ רּו ֶאחָּ ּבְׁ ַאֲחֵרי ֵכן דִּ ךְׁ ֲעֵלֶהם וְׁ יו ַוֵיבְׁ ל ֶאחָּ כָּ ַנֵשק לְׁ והוא התקרבו אליו  האחיםשכאשר  כלומר )בראשית מה, טו( "ַויְׁ
'שבט מוסר' חלק א' פרשת ויגש על הפסוק 'וינשק לכל אחיו', ספר  למחבר)'מגלה צפונות'  דשֹוקֹו חברּו (ומיד וינשקד"ה  יד)'אלשיך הקדוש' בראשית מה,  הבחין בהםהוא  ,נישק אותם

 זה שנאמרהיה בוכה ומקונן על א בעשרת הרוגי מלכות על מכירתו, ושהם עתידים לבו מאמר רביעי פרק עשירי ד"ה סוף דבר הענין(לר' מנשה בן ישראל 'נשמת חיים' 
, 'דברים אחדים' מאמר רביעי פרק עשירי ד"ה סוף דבר העניןלר' מנשה בן ישראל 'שבט מוסר' חלק א' פרשת ויגש על הפסוק 'וינשק לכל אחיו', 'נשמת חיים' ספר  למחבר)'מגלה צפונות'  "ֲעֵלֶהםַוֵיְבְך "

לֹום ֶאל ֲאִביֶכםְוַאֶתם ֲעלּו כן על זה אמר יוסף לשאר אחיו "ו .(להחיד"א דרוש יג לשבת זכור דף סד ע"ב ד"ה ועתה  אתם דווקאש –" ְוַאֶתם" ,)בראשית מד, יז( "ְלׁש 
תורה שבכתב פרשות וישב מקץ ויגש בחלק )'של"ה הקדוש'  תעלו לשלום אל אביכם שבשמים, אבל בעתיד תמותו עוד הפעם כי תתגלגלו בעשרה הרוגי מלוכה

  .ד"ה ועל ענין זה כתבו(

 .וראה שעתידים עשרה הרוגי מלכות להיהרג על עוון מכירת יוסף 'דשח הקֹורּו'בו  איננו, הציצהר אל הבור וראה שיוסף בשעה שראובן חז
ֹּאַמר ַהֶיֶלד ֵאיֶנּנּו " שאמר ראובן בפסוקמה  וזהו יו ַוי ב ֶאל ֶאחָּ הוַ ַויָּשָּ נָּ י אָּ י בָּ  ֲאנִּ פרשת וישב על הפסוק 'הילד איננו ואני  להאר"י ז"ל )בראשית לז, ל( )'שער הפסוקים' "אֲאנִּ

ֹּאַמר ַהֶיֶלד" ,י ז"ל פרשת וישב ד"ה הילד איננו('ליקוטי תורה' להאר" ,אנה אני בא' יש" ולא "ֶיֶלדכלומר מאחר שיוסף הוא " –" ַוי דין השבטים לא עברו על  לכן "אִּ
ישגֵֹּנב וְׁ " ת אִּ יָּדֹו מֹות יּומָּ א בְׁ צָּ מְׁ נִּ רֹו וְׁ כָּ  לעשרת הרוגי מלכותלהיעשות  יםרואה בנבואה שעתידהוא כל המיתות שהבין שהוא ו .)שמות כא, טז( "ּומְׁ
נ ה"תיבות ואמר  עמוד שלישי סימן יח, ב ד"ה וזהו שאמר( לר' בצלאל הדרשן )'עמודיה שבעה' ת הדין, לכן ביקש נקמהעיוּוזה מקטרוג גדול ו הכל – שהוא  "ֲאִני א 

מֹות נְ ל אֵ ראשי תיבות " מֹות נְ ל אֵ  הו"היק  ד שלישי סימן יח, ב ד"ה 'עמודיה שבעה' עמו, ''שער הפסוקים' פרשת וישב על הפסוק 'הילד איננו ואני אנה אני בא)תהלים צד, א( ) "ֹוִפַיעהק 

  .(וזהו שאמר

 ליוסף בעשרת הרוגי מלכות, ואמרו בגין כך ואת מה שעתיד לבוא עליהם שעשּוראו את הרעה הגדולה הם גם השבטים פגשו את יוסף, כאשר 
א " ּנָּ א נָּאאָּ ם כִּ  שָּ אתָּ ַחטָּ ה ֶפַשע ַאֶחיָך וְׁ ַעתָּ לּוָך וְׁ מָּ ה גְׁ עָּ אי רָּ א נָּ יָך ַויֵ  שָּ בִּ ֵדי ֱאֹלֵהי אָּ ֶפַשע ַעבְׁ ם ֵאלָּ לְׁ רָּ ַדּבְׁ ךְׁ יֹוֵסף ּבְׁ יקשו בכלומר הם  ,)בראשית נ, יז( "יובְׁ
א נ א" ם כִ  ש  את  לּוָךֶפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחט  ה ְגמ  ע  'והקדוש רשב"י ז"ל כתב' בשם רשב"י )'צרור המור' פרשת ויחי ד"ה  על המעשהכעת לא יהיו נענשים ש יהםעל –" י ר 

א נ א" ,הקדוש( ִביָך ש  פרשת ויחי ד"ה 'והקדוש רשב"י ז"ל כתב' בשם רשב"י הקדוש, 'אלשיך )'צרור המור'  עבדי האלקים ,עשרת הרוגי מלכותעל  –" ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי א 

הבין את דבריהם ובכה בכי גדול על הריגת  דשח הקֹו. יוסף שנצנצה בו רּובכל ישראל כמותם ושלא יהי יז ד"ה והיו דבריו( ת ויחי בראשית נ פסוקהקדוש' פרש
ם ֵאלָּ ַויֵ שנאמר " ,הצדיקים רָּ ַדּבְׁ ךְׁ יֹוֵסף ּבְׁ ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל תִּ ענה להם " ואז הוא". יובְׁ ים אָּ ַוי י ֲהַתַחת ֱאֹלהִּ אּו כִּ יירָּ ַאל כלומר " ,)בראשית נ, יט( "נִּ

אּו )'צרור  "?!ִניִכי ֲהַתַחת ֱאֹלִהים א  ו" ,הוא דבר שביד ה' 'עשרת הרוגי מלכותמה שיהיה ל' אני סולח, אבל לגביכי מה שחטאתם לי ב" ִתיר 

 .פרשת ויחי ד"ה 'והקדוש רשב"י ז"ל כתב' בשם רשב"י הקדוש(המור' 

 נשמות השבטים יצאו בעל כורחן מגן עדן והתלבשו בעשרת הרוגי מלכות

י התעוותו מרים "אֹוווחים ואלצאת משם, היו כל אילנות גן עדן צֹו ותהיו צריכ ןהוכש נפשות השבטים היו מרגליות שהאירו את כל גן עדן.
ם , וכל צבאות של רּוהנפשות דים ולא נתנו מקום להוציא את אותןרובים היו עולים ויושומרי גן עדן היו מזדעזעים, והכרּואנשי החיל!" 

עשר מרגליות  ןאותהיו מעכבים לבל יצאו ושערי גן עדן לא רצו להיפתח ו .)'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"א ד"ה מאן חמה( ילליםים היו בוכים ומהשמי
, כל בעלי הגן התקבצו יחד ולא היו מניחים לו ןוכשהשטן בא להיכנס לגן ולקחת אות .דף כו ע"ב ד"ה אי נמי הרס( לר' אברהם גלאנטי )'קול בוכים' טובות

 ,ודע כי כישראל()'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על ספר משלי סימן כו ד"ה  הסתלקה השכינה למעלה ופסקה הארתה ,רוב עוונות ישראלשגברו . אך מחמת להיכנס
)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על  ןהשטן נכנס בכוח להוציאאז ו ,)'קול בוכים' דף כו ע"ב ד"ה אי נמי הרס( נפתחושערים והם הבעט באותם גבר כוח ותוקף הדין שו

 .ספר משלי סימן כו ד"ה ודע כי כישראל(

ִאים מדרש איכה דף קיג ע"ב ד"ה וכד אינון()'זוהר חדש'  עשר מרגליות שיצאו מגן עדן, התלבשו בגופות ןאות )'ילקוט  'הרוגי מלכות'שהיו צריכים להיות  ַהַתנ 

)'צרור המור' פרשת ויחי ד"ה  לא היו בכל ישראל גדולים כמותם שמזמן ימיהם של אחי יוסף חדש' פרק עשרה הרוגי מלכות אות י ד"ה 'וכשיצאו נשמות' בשם ר' אברהם גלאנטי(

'יוסף תהלות' להחיד"א מזמור  ,'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויצא סימן ל על הפסוק 'וישכב עמה בלילה הוא') תוספת לנשמתםכ 'בעיבור'או לתוכם בהם ו .ז"ל כתב(והקדוש רשב"י 

 גדלוכבר חכמים הלאחר שאותם  'פני דוד' להחיד"א פרשת מקץ אות י' ד"ה 'וטבוח טבח' ממהרח"ו( ,בשיטות השונות ל נקמות הופיע' עפ"י הכרעת מהרח"ו-ל נקמות ה' א-צד על הפסוק 'א
םעיני את ובעת בואם לתוכם הם האירו  ,בשנים  בגיל עשרים ושמונה, ור' ישמעאל ור' אליעזר ן ר' עקיבא התחכם רק בגיל ארבעים,לכ .ִשְכל 

)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת ויחי על הפסוק 'איש אשר כברכתו ברך' ד"ה אך הענין כי  שלמדהיה שוכח כל מה ששלש עשרה שנה ראשונות הוא  התגדל בתורה אף

 'לא נמשכו'שון ונקטו ל )ראה 'מדרש משלי' פרשה א אות יג(אמרו רבותינו "לא נמשכו עשרה הרוגי מלכות אלא בחטא מכירתו של יוסף"  ומטעם זה .הכל(
 .)'דבש לפי' להחיד"א מערכת י אות יא ד"ה ובמדרש( 'רעיבּו'בדרך של כי הם באו 

הרוגי  עשרהמות פניהם של דמראה והיה  .)'צרור המור' פרשת ויחי ד"ה והקדוש רשב"י ז"ל כתב( היו שקולים כמו השבטים הקדושים עשרה הרוגי מלכות
'תיקוני הזוהר' תיקון סט דף קי ע"א ד"ה לשון , ועפ"י פשט דר מהר"מ פאפירשי' עפ"י ספר הגלגולים שסטבח וטבוח')'פני דוד' להחיד"א פרשת מקץ אות י' ד"ה  של השבטים המלכות כדמותם

ראובן, שמעון, לוי, יהודה,  הם:שבטים שהיו מעורבים במכירת יוסף הש .השבטים בהרוגי מלכות נרמז בשמם נפשותגלגול  ועוד .(אמר ליה
יהם שמותשל כל מטריא יגהגם  וזהו אלפיים שמונה מאות חמשים ושמונה, עולים גמטריאשמותיהם ו –יששכר, זבולן, גד, נפתלי, דן, אשר 

ר' יהודה )בן בבא(, ר' אלעזר )בן ר' טרפון, , ר' חנניה, )עם האות ה'( ר' עקיבה ר' ישמעאל, רבן שמעון, :עשרת הרוגי מלכות של הפרטיים
ובספר ההיכלות אמר רבי ')'רקנאטי' פרשת וישב ד"ה  לר' חנניה י' פעמיים אותמים שכאשר וזה  – )המתורגמן((, ר' חוצפית בן דמאר' ישבב, ר' יהודה )שמוע(, 

'נשמת חיים' מאמר ספר  לזה כיוןשויתכן  .ופשוט מטריאיכמקובל בג) עצמם החכמיםהתיבות של שמות  עשרכנגד  י' אות עודמונים כאשר או  (' בשם בעל 'הרוקח'ישמעאל

 .(הזהרמז הכשהביא את רביעי פרק עשירי ד"ה 'סוף דבר עניין' 
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 ~3 ~ 
 

 כל אחד מעשרת הרוגי מלכות קיבל נשמה של אחד מהשבטים הקדושים

ה שנאמר ", ר שנים רבות בעבור חטא מכירת יוסףויעקב אבינו רמז לבניו כי הם עתידים לחזור כעב ידָּ ַאגִּ פּו וְׁ סְׁ ֹּאֶמר ֵהאָּ יו ַוי נָּ א ַיֲעקֹּב ֶאל ּבָּ רָּ קְׁ ַויִּ
ֶכם ֵאת  יםלָּ ית ַהיָּמִּ ַאֲחרִּ ֶכם ּבְׁ א ֶאתְׁ רָּ קְׁ יעקב רמז על מותו העתידי  .)בראשית מט, א( )'רקנאטי על התורה' פרשת ויחי ד"ה 'ויאמר יעקב אל בניו' ועיי"ש מה שפירט בזה( "ֲאֶשר יִּ

ים סּותֹובפסוק " יהודה של בִּ ַדם ֲענָּ ֻבשֹו ּובְׁ ן לְׁ ֵּבס ַּבַייִּ עתיד  כי הוא )בראשית מט, יא( )'רקנאטי על התורה' פרשת ויחי ד"ה 'ויאמר יעקב אל בניו' ועיי"ש מה שפירט בזה( "כִּ
 נפתלי וכן על .'ויתנכלו אותו להמיתו' ד"ה גם תבין כי()'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישב על הפסוק  משבט יהודהוהיה נשיא יש ברבן שמעון בן גמליאללהתגלגל 

ה אמר " ה ְׁשֻלח  ִלי ַאי ל  )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישב על הפסוק  התגלגל ברבי חוצפית המתורגמןעתיד לשעל  )בראשית מט, כא( "ֶפרׁש   ַהנֵֹּתן ִאְמֵריַנְפת 

 זבולוןוגם על  .פרשת וישב ד"ה וז"ש כי( ' להאר"י ז"להליקוטים'ספר )'שמן ששון' חלק ה' על  לט ע"ב(דף )ראה קידושין  היה מפיק מרגליותישפיו  'ויתנכלו אותו להמיתו' ד"ה גם תבין כי(
כֹּןאמר " שְׁ ים יִּ חֹוף ַימִּ בּוֻלן לְׁ )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישב על הפסוק 'ויתנכלו אותו להמיתו' ד"ה גם  התגלגל בר' יהודה בן בבאעל שעתיד ל )בראשית מט, יג( "זְׁ

 סנהדרין דף יד ע"א( גמ' )ראה של ברזל חניתותנעצו בו שלש מאות ישני תחומי שבת ושם בין ובין שתי עיירות גדולות וישב בין שני הרים י והוא תבין כי(
  .)'רקנאטי על התורה' פרשת ויחי ד"ה 'ויאמר יעקב אל בניו' ועיי"ש מה שפירט בזה(

את גופו לכלבים, כי שמעון הוא זה שלקח את יוסף  במותו והשליכו שבב לא ניתן לקבורהר' י. לכן התגלגל בר' ישבב הסופר שמעוןועוד 
ר שעליו נאמר " יששכר .דף כח ע"ב ד"ה ובזה נבין למה( 'קרנים'על ספר  הי"ד )ביאור 'דן ידין' לר' שמשון מאוסטרופוליהרג ילבור בכדי שי והשליכֹו שכ  ֶרםִיש  רֵֹּבץ  ֲחמֹּר ג 

ִיםֵבין הַ   פסחים גמ' ראה) ם הארץ "מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור"בהיותו עַ  שהיה אומר ,עקיבא בן יוסףהתעבר בר'  )בראשית מט, יד( "ִמְׁשְפת 

תשובת ר' שלמה אלקבץ בסוף  ,, 'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת ויחי על הפסוק 'יששכר חמור גרם'מט ע"ב( )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויצא סימן ל' על הפסוק 'וישכב עמה בלילה הוא' ועיי"ש דף

עוסק  ר' עקיבאכשנעשה תלמיד חכם היה ו (ו'' פרשת ויחי על הפסוק 'ויאמר יעקב אל בניעל התורה י'רקנאט דברי 'ברית הלוי' דף מד ע"א ד"ה 'פשיטא לי' לר' יודאי שאין לך' עפ"י וספר
ר "כמו  הקדושה בתורה שכ  ֶר ִיש  ֶאת וכן נאמר על יששכר " .)'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת ויחי על הפסוק 'יששכר חמור גרם'( ם"ֲחמֹּר ג  י טֹוב וְׁ ה כִּ נֻחָּ א מְׁ ַוַירְׁ

ַמס עֵֹּבד י לְׁ הִּ ּבֹּל ַויְׁ סְׁ מֹו לִּ כְׁ ה ַוֵיט שִּ ֵעמָּ י נָּ ֶרץ כִּ אָּ ַמס" שעתיד להיות ובזה נרמז על ר' עקיבא )בראשית מט, טו( "הָּ ו אותו בשעת סורים שייסריי" בלְׁ
 .'רקנאטי על התורה' פרשת ויחי על הפסוק 'ויאמר יעקב אל בניו'() צא נשמתו באמירת "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"את ה' ות" עֵֹּבדהיה "וגם אז ימותו, 

)'ספר  גדול'ה'נקרא של כך היה שב ד"ה וכד אינון( )'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"ב ר' אליעזר הגדולבהתגלגל  )ראה רש"י בראשית לז, כב( שהיה בכור וגדול ראובן

הרוגי מלכות, כי לא אותם ן ילא היה ב הגדול ר' אליעזראמנם לבסוף  .הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישב על הפסוק 'ויתנכלו אותו להמיתו' ד"ה גם תבין כי רבי אליעזר(
)'קהלת יעקב'  על כך הצטערהיה בשעת המכירה של יוסף וגם  לאהוא מחמת ש ד"ה וכד אינון()'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"ב  נשמת ראובן לס"מ הנמסר

ב שנאמר " מערכת 'אל' ערך אליעזר בן הורקנוס( ד  ְוִהֵנה ֵאין יֹוֵסף  ְראּוֵבן ֶאל ַהבֹורַוי ׁש  את לאחים  שהוא נתןאך כיון  .)בראשית לז, כט( "יוַבבֹור ַוִיְקַרע ֶאת ְבג 
ם ַהְׁשִליכּו אֹּתֹו ֶאל ַהבֹור ַהֶזה" שנאמר בורהעצה להשליך את יוסף ל ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל ִתְׁשְפכּו ד   הגדול ם ר' אליעזרלכן ג ,)בראשית לז, כב( "ַוי
ראה שם  )גמ' עבודה זרה דף טז ע"ב לבסוף ניצלו ,ם למיתהואף העלוהו לגרדֹו )'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"ב ד"ה וכד אינון( בורב ומו אותשנתפס על ידי המינים ש

 .אינון()'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"ב ד"ה וכד  ניצלה גם נשמתו של ראובן ועמו (את המעשה

)ראה  ד שאינו מאבד טיפה"סּו בֹור" כי הוא ,'ר' אליעזר הגדולשהיה נקרא ' בן הורקנוס ר' אליעזרתלמידו על אמר  רבן יוחנן בן זכאיכנגד זה 

אּוֵבן" ואמר רבינומשה התפלל  עליוו .'בני יששכר' רמז שכז ועיי"ש עוד בדבריו הנפלאים(ספר  למחבר' )'אגרא דפרקא משנה אבות ב, ח( י רְׁ חִּ פָּ וְׁ  יְׁ סְׁ יו מִּ תָּ י מְׁ יהִּ  "רַאל יָּמֹּת וִּ
א ְימּותתרגם אונקלוס "" ְוַאל י מֹּת"בתיבות ש )דברים לג, ו( א ִתְני נ א ל  'מצודת דוד' ) הרוגי מלכות יחד עם עשרת השני מיתהכלומר לא ימות  –" מֹות 

לעומת שאר הרוגי מלכות  וזה .('ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישב על הפסוק 'ויתנכלו אותו להמיתו' ד"ה בענין עשרה הרוגי מלכותלהרדב"ז מצוה קכט ד"ה וכתב ר' אלעזר כל מה, 
ֻמתּון" שנאמר תלוי במותםשכפרתם על עון מכירת יוסף היה  ֶכם ַעד תְׁ ֹון ַהֶזה לָּ ֻכַפר ֶהעָּ ם יְׁ תרגום וב )'מדרש תנחומא' פרשת וישב אות ב( )ישעיה כב, יד( "אִּ

מיתה שניה  תוומישעד  העוון תכפריכלומר שלא  – א"נ  י  נְ א ִת ת  ן מֹותּומּוִדי ְת  דֹון עַ כין לְ דֵ א ה  ב  ק חֹובַ ְת ְש ם יִ "ִא  כתב על תיבות אלו יונתן
 .' בשם מהר"ם רקנאנטי פרשת וישב(והרי לפניך'ד"ה חי ד"ה דף יח )'זכר דוד' מאמר א פרק ז  בגלגול עשרת הרוגי מלכותבהיותם 

ון עשרת נכנס תחת חשבהוא ו ,)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת וישב על הפסוק 'ויתנכלו אותו להמיתו' ד"ה גם תבין כי רבי( ישמעאל כהן גדולר' ב התגלגלהצדיק  יוסף
)'שער  אירע כל מה שאירע שבגינֹו )'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה קכט ד"ה וכתב ר' אלעזר כל מה( לדבר היה הסיבה יוסףכי  .הרוגי מלוכה במקום ראובן שיצא

הַוי ֵבא יֹוֵסף ֶאת שנאמר " כפי (א ד"ה ומה שהיו עשרה , 'רבינו בחיי' בראשית לח פסוקמאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל מסכת שבת דף יא ד"ה ועתה יש לשאול שאלה ע  ם ר  ת   "םֶאל ֲאִביהֶ  ִדב 
)'שער מאמרי  ערהט השהקב"ה מדקדק עם חסידיו כחּוש ,היה צריך להיענשולפיכך הוא  (וכתב ר' אלעזר כל מה)'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה קכט ד"ה  )בראשית לז, ב(

ר' גם נשבה  ךם במצרים כייוסף, וכמו שנשבה יוסף בין הגו יפה תואר כמוהיה ר' ישמעאל לכן ו .רז"ל' מסכת שבת דף יא ד"ה ועתה יש לשאול שאלה(
ובכתבים המוסמכים להאר"י ז"ל לא . 'אמנם כל חכמי' ד"ה בע" לט'ספר הגלגולים' למהרח"ו חלק ליקוטים דף  ,)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל סוף הקדמה לד)ראה המעשה בגמ' גיטין דף נח ע"א(  ישמעאל

 .לכות'(שאר גלגולי השבטים ב'הרוגי מהתגלו 

 הרוגי מלכות  עשרת  גזר גזירת הריגה עללופינוס הקיסר הרשע 

מחשבה בלבו  )'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"א ד"ה לן יאות( חרּו התלבשו הנשמות בגוף בעולם הזה, ניתנה רשות לס"מ והוא ירד והכניסלאחר שירדו ו
תבע דין מאותם עשרה צדיקים יש, מלך רומי הרשע )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת ויחי על הפסוק 'איש אשר כברכתו ברך' ד"ה אך הענין כי הכל( של לופינוס קיסר

רבן שמעון בן גמליאל ור' ובראשם מאבירי ישראל  כמהתפסו ציוה שי הוא ולכן .)'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיג ע"א ד"ה לן יאות( על מכירת יוסף אחיהם
 למיתהנתפסו  ומאוחר יותר. ד"ה 'וע"ד הקבלה' בשם ספר ההיכלות של ר' ישמעאל כהן גדול( )'רבינו בחיי' פרשת מקץ על הפסוק 'חלילה לי מעשות זאת'ישמעאל בן אלישע כהן גדול 

 .)'רבינו בחיי' פרשת מקץ על הפסוק 'חלילה לי מעשות זאת' סוף ד"ה 'וע"ד הקבלה'( אחרים עוד צדיקים

האם היא גזירה הפנים ושאל אותו  רסוריא"ל ש את ם הוא פגששו ,בעליוניםש 'המרכבה'אל עלה  ר' ישמעאל בן אלישע הגזירהבעקבות 
 גזירהאת הכתב להשלים והוא  ,ונתנו לס"מ חכמים עשרהעל כך כתבו אכן בית דין של מעלה ש ,ר הפניםש לו וענהמלפני מלך מלכי המלכים. 

 חכמיםהאחר כך  וכששמעו .היא מלפני" כי גזירהקבלו עליכם דין שמים, " לר' ישמעאל ר הפניםאמר שהוסיף ו. ו''וגונב נפש מישראל של
שער התוהו דף לט ע"ב טור ב ד"ה 'באותה שעה לר' נפתלי הרץ בכרך )'עמק המלך'  הם עשו את אותו היום יום משתה ושמחה מפי ר' ישמעאל כהן גדול את הדברים

י כְֹּרֵתי שנאמר " זבחים לאכול וזבחו שמחו' בשם ר' ישמעאל בן אלישע בספרו 'רזין דרזין'( ַבח ְבִריִתיִאְספּו ִלי ֲחִסיד  )'פדה את אברהם' לר' אברהם פלאג'י  )תהלים נ, ה( "ֲעֵלי ז 

נגילה הואיל לעשות ה' אלהי ישראל פלאי פלאים ננו ואמרו "יושתו ור אכלו והם .והביאו מיני זמר ויין ,ף אברהם(מערכת המ"ם אות כח בשם הר' יוס
בלב שלם ונפש חפצה לקדש את שמו בלו עליהם יקו )'פדה את אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת המ"ם אות כח בשם השבט מוסר( "ונשמחה כשמחת כינור ועוגב

 .שער התוהו דף מ ע"א טור א ד"ה 'ואין ספק'()'עמק המלך'  ברבים
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)עפ"י 'עמק המלך' לר' נפתלי הרץ בכרך שער התוהו  עתידים להיהרג קיבלו עליהם דין שמים במשתה ובשמחה ומיני זמר וייןשהחכמים כל אף שעל  אמנם

)'רבינו בחיי' פרשת מקץ על הפסוק 'חלילה לי מעשות זאת' סוף  היו בזמן אחדולם לא כיש לדעת כי , דף לט ע"ב טור ב ד"ה 'באותה שעה שמחו' בשם ר' ישמעאל בן אלישע בספרו 'רזין דרזין'(

אלא  ,ה'()'רבינו בחיי' פרשת מקץ על הפסוק 'חלילה לי מעשות זאת' סוף ד"ה 'וע"ד הקבל ולא נדונו כולם ביחד ד"ה 'וע"ד הקבלה', 'זכר דוד' מאמר ראשון פרק ז ד"ה יתגבר הביאור ויתבאר הדרוש(
ועמו היה ר' ישמעאל בן רבן גמליאל . בתחילה היה רבן שמעון בזמנים שונים 'קדשו שם שמים ברבים'הזמינו עצמם להריגה ו אותם חכמים

שבעה חלק מה ים שנה אחרי חורבן בית המקדש נהרגו עודתולפחות חמשים ושרבן נהרג ר' חנינא סגן הכהנים. ובן אלישע. אחר כך בזמן הח
 .)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק ז ד"ה יתגבר הביאור ויתבאר הדרוש( המקדש רבןוים לחתעוד זמן רב אחרי שנת חמשים וש היה ומותם של השאר, הנותרים

 ועלו למרומים ממיתה ניצלושהקב"ה החליף את עשרת הרוגי מלכות 

בעל רחמים הקב"ה החליט בשם האר"י ז"ל(  חלק ב פרק יג להרמ"ע מפאנו)'מאמר חיקור דין'  עשרת הרוגי מלכותכל אחד מעל  בפועל שנגמר הדין יאחר
 דיוקנם דמויות ואז נדמּו .(, 'צמח דוד' בעל שו"ת בית דוד חלק א' פרשת וישב ד"ה יש להקשות)'עמק המלך' שער התוהו דף מ ע"א טור ב ד"ה 'וכל זה היה' מידי הרשעים הללו להצילם

ִטיםיו אויביהם, ובהם נעשו כל אותם על גבי גוים אחרים שה של החכמים שו"ת  למחבר'צמח דוד'  ,בשם האר"י ז"ל דין' להרמ"ע מפאנו חלק ב פרק יג )'מאמר חיקור ְׁשפ 

מסעי אור ליום -'מגיד מישרים' פרשת מטות ראה .עיי"שד -וג  אות ' בשם האר"י ז"ל, 'פרקי היכלות רבתי' לר' ישמעאל כהן גדול שהיה מהרוגי מלכות בפרק חלק א' פרשת וישב ד"ה 'יש להקשות'בית דוד' ח

בהרוגי אז  והתקיים. )'לב אריה' פרשת ויחי ד"ה ולפי דרכינו( וייסורים ומיתות משונות חלק ב פרק יג(' מאמר חיקור דין')'יד יהודה' על  גדולים שבת ה' מנחם אב ד"ה והלא בעניינא(
ם ַתְחֶתיָךְוֶאֵתן הפסוק " מלכות ד  )'זכר  גים בהורגיהםהיו הורו (ב טור ב ד"ה 'והבן ואע"פ' ועיי"ש)ישעיה מג, ד( )'עמק המלך' שער התוהו דף לט ע" "ּוְלֻאִמים ַתַחת ַנְפֶׁשָך א 

 .)'עמק המלך' שער התוהו דף מ ע"א טור ב ד"ה 'וכל זה היה'( ריו לא ידעו כלום מההצלה הזאתמי ושומלך רֹו .דוד' מאמר ג פרק צט דף שכא ד"ה 'וכבר מצינו' בשם האר"י ז"ל(

דרוש כח ישרים  'שבט מוסר' למחבר מאמר חיקור דין חלק ב פרק יג, 'מדרש האיתמרי')'יד יהודה' על  נעלמו מן העין בגוף ונפש 'תגי המלכּוהרּואותם החכמים 'ובאותה העת 

, 'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער לט פרק א דרוש א ד"ה 'ואל ף מ ע"א טור ב ד"ה 'וכל זה היה')'עמק המלך' שער התוהו ד אליהו הנביאאצל כי גופם הזדכך כמו  דרכי ה' ד"ה אמנם לעד"ן לפרש(

והם עלו  'אמת ליעקב' לר' יעקב ניניו מערכת ד אות מג(', ר לט פרק א דרוש א ד"ה 'ואל תתמה'עץ חיים' להאר"י ז"ל שע) בני אדם יהם שלנשמות כערך ראוי והפך להיות (תתמה זה'
)'עמק  שלמים בכל אבריהםו בגופם ישמעאל כהן גדול()'עמק המלך' שער התוהו דף מ ע"א טור ב ד"ה 'ואח"כ נסתלק' בשם ספר 'רזא דרזין' לר'  חיים ,למעלה בקדושה וטהרה

ים ֵמֶחֶלד שנאמר " (, 'בגדי אהרן' ר' אהרן דרשן פרשת ויחי דף לט טור א ד"ה או יובן על פיהמלך' שער התוהו דף מ ע"ב טור ב ד"ה הספק הראשון תִּ מְׁ ָך ה' מִּ ים יָּדְׁ תִּ מְׁ יםמִּ ם ַּבַחיִּ קָּ  ֶחלְׁ
ם נָּ טְׁ ַמֵלא בִּ ָך תְׁ פּונְׁ והם עתידים לחזור סמוך לביאת משיחנו ויראו בטובתם של  .יושבים ראשונה במלכות ומושבם בהיכל ה' .)תהלים יז, יד( "ּוצְׁ

 .(' עפ"י הריטב"אוכל הקדושים אשר בארץ')'זכר דוד' מאמר ראשון סוף פרק ח ד"ה  בסוף ימות המשיח שתהיה לישראל תחיית המתים הכללית עוד לפניישראל, 

ז"ל שער לט פרק )'עץ חיים' להאר"י  על קידוש ה' )'עמק המלך' שער התוהו דף מ ע"ב טור ב ד"ה הספק הראשון( מלכותההרוגי החכמים אותם של  םעל ידי מסירות נפש

)עפ"י 'מעבר יבק' חלק מנחת  שהיה מוכרח לקיום העולם )'חוזה דוד' על התהלים מזמור ט ד"ה 'או אפשר במה' בשם האר"י ז"ל( תיקון גדול נעשה ,דרוש א ד"ה 'והנה בזמן חורבן' עיי"ש(

לשמי  בגופם עלו שלמיםבעת הצלתם הם כאשר  (''ואל תתמהדרוש א ד"ה  א לט פרק)'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער  רבנותבחינת קהיו  וגופותיהם אהרן פרק ה ד"ה עוד על(
)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק ו דף יז ע"א ד"ה 'ורבו מספר' בשם  ליקטו והעלו את כל 'הניצוצות' שתחתיהםו ,)'עמק המלך' שער התוהו דף מ ע"ב טור ב ד"ה הספק הראשון( מרומים

)'חוזה דוד' מזמור מז ד"ה 'וא"ת איך אתה אומר' בשם כוח ושפע אל השכינה ו )'עמק המלך' שער התוהו דף מ ע"ב טור ב ד"ה הספק הראשון(שפע לעליונים על ידם וניתן . המקובלים(

)'עץ חיים' להאר"י  עד ימות המשיח ע"א ד"ה 'ודע כי אין המשיח'( 'שער הכוונות' ענין נפילת אפים אות ט ד"ה ודע שעד זמן, וכן 'ספר הגלגולים' למהרח"ו חלק ליקוטים דף מאב העניין ראה .האר"י ז"ל

נשמות השבטים עצמם  היות שהם היו ,בכוחם היה זהדבר ו. ראה זוהר פרשת פקודי דף רנד ע"ב היכלות דקדושה ד"ה תא חזי( .ז"ל שער לט פרק דרוש א ד"ה 'ואל תתמה מזה'
 .שער לט פרק דרוש א ד"ה 'וטעם היות כח' עיי"ש( )'עץ חיים' להאר"י ז"ל ישראל נשמותשהם שורש כל 

 )ראה סנהדרין דף יד ע"א( תנו בו שלש מאות חניתותיאצל ר' יהודה בן בבא שנכמו  ,בהרוגי מלכותמיתה משונה שנעשה  בגמראומה שמבואר 
)ראה גמ' ברכות  היה נסרק במסרקות של ברזלשעקיבא ר' ו קידושין דף לט ע"ב(גמ' )ראה  'דבר אחר'לשונו של ר' חוצפית המתורגמן שהיתה נגררת על ידי ו

לר' ישמעאל כהן גדול )ראה 'פרקי היכלות רבתי'  םפּובאותם אלו שהחלינעשה הכל  – )ראה גמ' עבודה זרה דף יח ע"א( גופו של ר' חנניה בן תרדיוןשריפת כל ו דף סא ע"ב(

' בשם פרקי הספק הראשון')'עמק המלך' שער עולם התוהו פרק סט דף מ ע"ב טור א ד"ה  בניו ושריושתו, א, עצמובשהם לופינוס קיסר  ה( –פרק ח ג שהיה בעצמו מעשרת הרוגי המלכות 

'הרוגי  חכמים שאותםכיון מו .)'עמק המלך' שער עולם התוהו פרק סט דף מ ע"ב טור א ד"ה 'הספק הראשון'( ם של עשרת החכמיםַהֶצלֶ בהם  התלבשבשעה ש ,(היכלות
עשו ו, דמותם התבזתה על גבי גוים ערלים בסוף גםו )'זכר דוד' מאמר ראשון דף כ ע"ב ד"ה וא"ת כיון דבין( למיתהלכתחילה מסרו את עצמם  מלכות'

נעשה להם כך ש נחשבלכן  – נהרגו שהם אלוהרואים היו סוברים  כלו ,)'חוט של חסד' למחבר 'שבט מוסר' פרשת לך לך דף י' ע"ב ד"ה ויהי ריב( שפטיםבצורתם 
 .)'חוט של חסד' למחבר 'שבט מוסר' פרשת לך לך דף י' ע"ב ד"ה ויהי ריב( בגמרא ובמדרשים וכפי המתואר ('שבט מוסר' ענף יוסף ד"ה והוא על דרך שמבואר למחבר)'מדרש תלפיות'  ממש

חֹּק שנאמר " ולא בפועל היה במחשבה בלבדמדה כנגד מדה, לפי שחטאם של השבטים להרוג את יוסף נהג עמהם הקב"ה ו אּו אֹּתֹו ֵמרָּ רְׁ ַויִּ
ַרב ֲאֵליֶהם  קְׁ ֶטֶרם יִּ יתֹוּובְׁ לּו אֹּתֹו ַלֲהמִּ ַנכְׁ תְׁ ַאֶתם וכמו שאמר להם יוסף " )בראשית לז, יח(" ַויִּ ֶתםוְׁ ה ֲחַשבְׁ טֹּבָּ ּה לְׁ בָּ ים ֲחשָּ ה ֱאֹלהִּ עָּ ַלי רָּ )'שערי  )בראשית נ, כ( "עָּ

 הםזה הגזירה עליהם היתה 'במחשבה' בלבד ולבסוף כנגד לכן  'קרבן שבת' פרק יא סימן ג ד"ה הנה הפסוקים(שער ראשון דף יא ע"ב ד"ה אמנם יש, שמים' לר' יחיאל מיכל הלוי 
כאשר משה רבינו עלה למרום וראה שעתידים כי  עניין זה למשה רבינו.והקב"ה רמז על  .'קרבן שבת' פרק יא סימן ג ד"ה הנה הפסוקים() מיתההמ ניצלו

 "שתוק כך עלה במחשבה"לשקֹול ולמכֹור את בשרו של ר' עקיבא באטליז אחרי מותו, אמר לקב"ה "זו תורה וזו שכרה?!" וענה לו הקב"ה 
א ד"ה 'ועל סוד זה'. וראה 'זוהר חדש' פרשת כי תשא דף נז ע"א  )'עמק המלך' שער התוהו דף מ ע"א טור זה יהיה רק 'במחשבה' אך לא במעשהשכלומר  )ראה גמ' מנחות דף כט ע"ב(

 .(בהערת המחבר ענף הריגה ד"ה 'מסכת שמחות' 'מדרש תלפיות'. וראה רמז יפה על הצלת ר' עקיבא בד"ה ודא בעא משה

ורצון מאת ה' שיקבלו כי היה ציווי , שעתידה להיות להם את ההצלה עשרת הרוגי מלכות אותם הצדיקיםכתחילה להקב"ה לא גילה ל
כי לא יבצר המחשבה הטובה שקיבלו עליהם  ,ב כל היוםיעמוד לישראל לטֹוזכותם ואז יצטרף למעשה זה ל מלכות שמים באהבה וֹועליהם ע

עלה להיעקד ולבסוף ש ,אבינונעשה ליצחק כעין מה שנעשה להם ו .)'עמק המלך' שער התוהו דף מ ע"א טור ב ד"ה 'וכל זה היה'( דין שמים ברצון ותשוקה גדולה
נגמר דינם וקיבלו עונשם וטעמו אותם חכמים  ךכו ר על גבי המזבח.לו עפרו צבּוילו הוקרב וכאיואף על פי כן נקבע לו שכר כא הוחלף באיל
חלק שו"ת 'בית דוד'  למחבר)'צמח דוד'  וצער הריגה בסוף 'ברית הלוי' דף מד ע"א ד"ה פשיטא לי' לר' יודאי( )'רבינו בחיי' בראשית מד, יז ד"ה אבל יש לתמוה, תשובת ר' שלמה אלקבץ טעם מיתה

 .ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן .)'רבינו בחיי' בראשית מד, יז ד"ה אבל יש לתמוה( נהרגו שם ממששלהם נחשב  ובזה ,בשם האר"י ז"ל(א' פרשת וישב ד"ה 'יש להקשות' 
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