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פרשת ויגש תשע"ו
עוד אבינו חי
בראשית פרק מא פסוק נא

ֹלהים ֶאת כָ ל ע ֲָמלִּי וְ ֵאת ָכל בֵּ ית ָא ִבי:
יֹוסף ֶאת ֵשם ַה ְבכֹור ְמנ ֶַשה כִּ י נַשַ נִּ י אֱ ִּ
ַיִּק ָרא ֵ
ו ְ
בראשית פרק מב

ֹּאמר ְראּובֵ ן ֶאל
(לו) וַ י ֹּאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ַי ֲעקֹּב אֲ בִ יהם א ִֹּּתי ִּש ַכל ְֶתם יֹוסֵ ף ֵּאינּנּו וְ ִּש ְמעֹון ֵּאינּנּו וְ ֶאת ִּב ְני ִָּמן ִּת ָקחּו עָ לַ י ָהיּו ֻכ ָלנָה( :לז) וַי ֶ
ֹּאמר ל ֹּא י ֵֵרד ְבנִּ י עִּ ָמכֶם כִּ י
יאּנּו ֵאלֶיָך ְתנָה אֹּתֹו עַ ל י ִָּדי וַאֲ נִּ י אֲ ִּשיבֶ ּנּו ֵא ֶליָך(:לח) וַי ֶ
ָאבִּ יו לֵ אמֹּר ֶאת ְשנֵי בָ נַי ָת ִּמית ִּאם ל ֹּא אֲ בִּ ֶ
הֹור ְד ֶתם ֶאת ֵשיבָ ִּתי ְביָגֹון ְשאֹולָה:
ּוק ָר ָאהּו ָאסֹון בַ ּדֶ ֶרְך אֲ שֶ ר ֵת ְלכּו בָ ּה וְ ַ
ָא ִּחיו מֵ ת וְ הּוא לְבַ ּדֹו נ ְִּש ָאר ְ
בראשית פרק מג

ֹּאמרּו ָשאֹול ָש ַאל ָה ִּאיש ָלנּו ּולְמֹול ְַד ֵתנּו לֵאמֹּר ַהעֹוד
(ו) וַי ֹּאמֶ ר יִּ ְש ָר ֵאל לָמָ ה הֲ ֵרע ֶֹּתם לִּי ְל ַהגִּ יד ל ִָּאיש ַהעֹוד ָלכֶם ָאח( :ז) וַי ְ
הֹורידּו ֶאת אֲ ִּחי ֶכם...:
ֹּאמר ִּ
אֲ בִ יכם חַ י הֲ יֵש ָלכֶם ָאח וַ ַּנגֶד לֹו עַ ל פִּ י הַ ְּדבָ ִּרים הָ ֵאלֶה הֲ יָדֹועַ נֵדַ ע כִּ י י ַ
ֹּאמרּו ָשלֹום לְעַ ְב ְּדָך לְ ָא ִבינּו עֹודּנּו חָ י
(כז) וַ ִּי ְש ַאל לָ הֶ ם ְלשָ לֹום וַ י ֹּאמֶ ר הֲ שָ לֹום אֲ בִ יכם הַ ז ֵָּקן אֲ שר אֲ מַ ְרתם הַ עֹודּנּו ָחי( :כח) ַוי ְ
וַיִּקדּו וישתחו ַו ִּי ְש ַתחֲ וּו:
ְ
בראשית פרק מד

ְהּודה וַ י ֹּאמֶ ר בִּ י אֲ דֹּנִּ י ְי ַדבֶ ר נָא עַ בְ ְּדָך דָ בָ ר ְב ָאזְ נֵי אֲ ֹּדנִּי וְ ַאל י ִַּחר ַאפְ ָך ְבעַ ְב ֶּדָך כִּ י כָמֹוָך כְ פ ְַרעֹּה( :יט) אֲ דֹּנִּ י שָ ַאל
(יח) וַ ִּיגַש ֵאלָ יו י ָ
לְאמֹו
יִּּוָתר הּוא לְבַ ּדֹו ִּ
ֶאת עֲבָ דָ יו לֵאמֹּר הֲ יֵּש לָכם ָאב אֹו ָאח( :כ) וַ ּנ ֹּאמֶ ר ֶאל אֲ דֹּנִּ י יש לָנּו ָאב ז ֵָּקן וְ ֶילֶד זְ ֻקנִּ ים ָק ָטן וְ ָא ִּחיו ֵמת וַ ֵ
הֹור ֻדהּו ֵאלָ י וְ ָא ִּשימָ ה עֵ ינִּ י עָ לָ יו:
וְ ָאבִ יו אֲ הֵ בֹו( :כא) וַת ֹּאמֶ ר ֶאל עֲבָ דֶ יָך ִּ
ֹּאמר ֶאל עֲבָ ֶדיָך ִּאם ל ֹּא י ֵֵרד אֲ ִּחיכֶם ַה ָקטֹּן
(כב) וַּנ ֹּאמֶ ר ֶאל אֲ דֹּנִּ י ל ֹּא יּו ַכל הַ ּנַעַ ר ַל ֲעזֹּב ֶאת ָאבִ יו וְ עָ ַזב ֶאת ָאבִ יו וָמֵ ת( :כג) וַת ֶ
ֹּאמר ָא ִבינּו שֻ בּו ִּש ְברּו לָנּו ְמעַ ט
ִּא ְתכֶ ם ל ֹּא ת ִֹּּספּון ל ְִּראֹות ָפנָי( :כד) ַו ְי ִּהי כִּ י עָ ִּלינּו ֶאל עַ בְ ְּדָך ָאבִ י וַ ַּנגֶד לֹו ֵאת ִּּד ְב ֵרי אֲ דֹּנִּ י( :כה) וַי ֶ
אֹּכֶל( :כו) וַ ּנ ֹּאמֶ ר ל ֹּא נּוכַ ל ָל ֶרדֶ ת ִּאם יֵש ָא ִּחינּו הַ ָקטֹּן ִּא ָתנּו וְ י ַָר ְדנּו כִּ י ל ֹּא נּוכַל ל ְִּראֹות פְ נֵי ָה ִּאיש וְ ָא ִּחינּו ַה ָקטֹּן ֵאינֶּנּו ִּא ָתנּו:
יתיו עַ ד
(כז) וַי ֹּאמֶ ר עַ בְ ְּדָך ָאבִ י ֵא ֵלינּו ַא ֶתם יְדַ עְ ֶתם כִּ י ְש ַניִּם ָילְדָ ה לִּ י ִּא ְש ִּתי( :כח) ַויֵצֵ א ָה ֶא ָחד ֵמ ִּא ִּתי ָוא ַֹּמר ַאְך ָטרֹּף ט ָֹּרף וְ ל ֹּא ְר ִּא ִּ
א ָלה( :ל) וְ עַ ָתה כְ ב ִֹּּאי ֶאל עַ ְב ְּדָך ָא ִבי וְ ַהּנַעַ ר
הֹור ְד ֶתם ֶאת שֵ יבָ ִּתי ְב ָרעָ ה ְש ֹּ
הֵ ּנָה( :כט) ּול ְַק ְח ֶתם גַם ֶאת זֶ ה מֵ עִּ ם פָ נַי וְ ָק ָרהּו ָאסֹון וְ ַ
הֹורידּו עֲבָ ֶדיָך ֶאת ֵשיבַ ת עַ ְב ְּדָך ָא ִבינּו ְביָגֹון ְשאֹּלָה:
שּורה בְ נַפְ שֹו( :לא) וְ ָהיָה כִּ ְר אֹותֹו כִּ י ֵאין הַ ּנַעַ ר וָמֵ ת וְ ִּ
ֵאינֶּנּו ִּא ָתנּו וְ נַפְ שֹו ְק ָ
אתי ל ְָא ִבי כָל ַהי ִָּמים( :לג) וְ עַ ָתה י ֵֶשב נָא עַ ְב ְּדָך ַתחַ ת
יאּנּו ֵאלֶ יָך וְ חָ טָ ִּ
(לב) כִּ י עַ בְ ְּדָך עָ ַרב ֶאת ַהּנַעַ ר מֵ עִּ ם ָאבִ י ֵלאמֹּר ִּאם ל ֹּא אֲ בִּ ֶ
הַ ּנַעַ ר עֶ בֶ ד לַאדֹּנִּ י וְ הַ ּנַעַ ר יַעַ ל עִּ ם ֶאחָ יו( :לד) כִּ י ֵאיְך ֶאעֱלֶ ה ֶאל ָאבִ י וְ הַ ּנַעַ ר ֵאינֶּנּו ִּא ִּתי פֶן ֶא ְר ֶאה בָ ָרע אֲ ֶשר י ְִּמצָ א ֶאת ָא ִבי:
בראשית פרק מה

יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו גְ שּו נָא
ֹּאמר ֵ
(ג) וַי ֹּאמֶ ר יֹוסֵ ף ֶאל ֶא ָחיו אֲ נִּי יֹוסֵ ף הַ עֹוד ָא ִבי חָ י וְ ל ֹּא ָיכְ לּו ֶאחָ יו ַלעֲנֹות אֹּתֹו כִּ י נ ְִּבהֲ לּו ִּמ ָפנָיו( :ד) וַי ֶ
כַר ֶתם א ִֹּּתי הֵ ּנָה כִּ י
ֹּאמר אֲ נִּ י יֹוסֵ ף אֲ ִּחיכֶ ם אֲ ֶשר ְמכַ ְר ֶתם א ִֹּּתי ִּמצְ ָרי ְָמה( :ה) וְ עַ ָתה ַאל ֵתעָ ְצבּו וְ ַאל י ִַּחר ְבעֵ ינֵיכֶם כִּ י ְמ ְ
ֵאלַי וַ ִּיגָשּו וַי ֶ
ֹלהים לִּפְ נֵיכֶ ם( :ו) כִּ י זֶה ְשנ ַָתיִּם הָ ָרעָ ב בְ ֶק ֶרב הָ ָא ֶרץ וְ עֹוד ָח ֵמש ָשנִּ ים אֲ ֶשר ֵאין ָח ִּריש וְ ָק ִּציר( :ז) וַיִּ ְשלָחֵ נִּ י
לְמ ְחיָה ְשלָ ַחנִּי אֱ ִּ
ִּ
ֹלהים
ֹלהים לִּ פְ נֵיכֶם לָשּום ָלכֶם ְש ֵא ִּרית בָ ָא ֶרץ ּו ְל ַהחֲ יֹות ָלכֶם לִּ פְ לֵיטָ ה גְ ֹּדלָה( :ח) וְ עַ ָתה ל ֹּא ַא ֶתם ְשל ְַח ֶתם א ִֹּּתי ֵהּנָה כִּ י ָהאֱ ִ
אֱ ִּ
יֹוסף
וַיְשימֵּ נִי לְ ָאב ְלפ ְַרעֹה ּול ְָאדֹון ְלכָל בֵ יתֹו ּומ ֵֹּשל בְ כָל ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָר ִּים( :ט) מַ הֲ רּו ַועֲלּו ֶאל ָא ִבי וַאֲ ַמ ְר ֶתם ֵאלָ יו כֹּה ָא ַמר ִּבנְ ָך ֵ
ִ
ּובנֵי בָ נֶיָך וְ צ ֹּאנְָך
ִּית ָקרֹוב ֵאלַי ַא ָתה ּובָ נֶיָך ְ
ֹלהים ל ְָאדֹון ְלכָ ל ִמ ְצ ָריִם ְרדָ ה ֵאלַ י ַאל ַת ֲעמֹּד( :י) וְ יָשַ בְ ָת בְ ֶא ֶרץ ג ֶֹּשן וְ ָהי ָ
שָ מַ נִי אֱ ִ
יתָך וְ כָל אֲ ֶשר ָלְך:
ּובְ ָק ְרָך וְ כָ ל אֲ שֶ ר ָלְך( :יא) וְ כִּ לְ ַכל ְִּתי א ְֹּתָך שָ ם כִּ י עֹוד חָ מֵ ש שָ נִּים ָרעָ ב ֶפן ִּתּו ֵָרש ַא ָתה ּובֵ ְ
בֹודי ְב ִּמ ְצ ַריִּם וְ ֵאת כָל אֲ ֶשר
(יב) וְ ִּהּנֵה עֵ ינֵיכֶם רֹּאֹות וְ עֵ ינֵי ָא ִּחי בִּ נְ י ִָּמין כִּ י פִּ י הַ ְמדַ בֵ ר אֲ לֵ י ֶכם( :יג) וְ ִּהג ְַד ֶתם ל ְָא ִבי ֶאת כָ ל כְ ִּ
הֹור ְד ֶתם ֶאת ָאבִ י ֵהּנָה...:
ּומהַ ְר ֶתם וְ ַ
יתם ִּ
ְר ִּא ֶ
יֹוסף ַחי וְ כִּ י הּוא מ ֵֹּשל ְבכָל ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם וַ יָפָג
(כה) וַ ַיעֲלּו ִּמ ִּמצְ ָריִּם וַ ָיבֹּאּו ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן ֶאל ַי ֲעקֹּב אֲ בִ יהם( :כו) ַויַגִּ דּו לֹו לֵאמֹּר עֹוד ֵּ
יֹוסף
לִּבֹו כִּ י ל ֹּא הֶ אֱ ִּמין לָהֶ ם( :כז) ַויְדַ בְ רּו ֵא ָליו ֵאת ָכל ִּּדבְ ֵרי ֵ
אֲ שֶ ר ִּּדבֶ ר אֲ לֵהֶ ם ַוי ְַרא ֶאת הָ ֲעגָלֹות אֲ שֶ ר שָ לַ ח יֹוסֵ ף לָשֵ את אֹּתֹו
רש"י
(כז) ותחי רוח יעקב  -שרתה עליו שכינה שפירשה ממנו:
וַת ִּחי רּוחַ ַי ֲעקֹּב אֲ ִּביהֶ ם:
ְ
בראשית פרק מו

רש"י

(כא) ּובְ נֵי בִּ ְני ִָּמן בֶ לַ ע וָבֶ כֶר וְ ַא ְשבֵ ל ג ֵָרא וְ ַנעֲמָ ן ֵא ִּחי וָר ֹּאש מֻ פִּ ים
וָא ְר ְּד...:
וְ חֻ פִּ ים ָ
(כט) וַ י ְֶאסֹּר יֹוסֵ ף ֶמ ְרכַבְ תֹו ַויַעַ ל ל ְִּק ַראת י ְִּש ָר ֵאל ָאבִ יו ג ְֹּשנָה ַוי ֵָרא
ּוָאריו עֹוד( :ל) וַי ֹּאמֶ ר י ְִּש ָר ֵאל ֶאל
ָאריו וַ יֵבְ ךְ עַ ל צַ ָ
ֵאלָיו ַויִּ פֹּל עַ ל צַ ּו ָ
עֹודָך חָ י:
אֹותי ֶאת ָפנֶיָך כִ י ְ
מּותה הַ פָעַ ם ַאחֲ ֵרי ְר ִּ
יֹוסֵ ף ָא ָ

(כט) ויבך על צואריו עוד  -לשון הרבות בכיה וכן (איוב לד
כג) כי לא על איש ישים עוד ,לשון רבוי הוא ,אינו שם
עליו עלילות נוספות על חטאיו ,אף כאן הרבה והוסיף
בבכי יותר על הרגיל אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף
ולא נשקו ,ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע:

מסכת סוטה דף לו ע"ב

ובני בנימן וגו' ,תני ,כולם נקראו על שמו של יוסף ,בלע  -שנבלע בין האומות ,בכר  -שהיה בכור לאמו ,אשבל  -ששבאו אל,
גרא  -שגר באכסניות ,נעמן  -שנעים ביותר ,אחי וראש  -אחי הוא וראשי הוא ,מופים וחופים  -הוא לא ראה בחופתי ואני לא
ראיתי בחופתו ,ארד  -שירד לבין אומות העולם ,ויש אומרים  -שפניו דומין לורד:
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בראשית רבה ויגש פרשה צג

[י] ויתן את קולו בבכי ולא יכלו אחיו לענות אותו ,אבא כהן ברדלא אמר ,אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה בלעם
חכם של העובדי כוכבים לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו ,הה"ד (במדבר כב) ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא,
יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו י כולים לעמוד בתוכחתו ,הה"ד ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו ,לכשיבא
הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא ,שנאמר (תהלים נ ,כה) אוכיחך ואערכה לעיניך על אחת כמה וכמה...
[יא] ר' אלעזר בן עזריה אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה ,ומה יוסף הצדיק שהוא ב"ו כשהוכיח את אחיו לא
יכלו לעמוד בתוכחתו ,הקדוש ברוך הוא שהוא דיין ובעל דין ויושב על כסא דין ודן כל אחד ואחד עאכ"ו שאין כל בשר ודם
יכולים לעמוד לפניו .
כלי יקר בראשית פרק מה

(ג) העוד אבי חי וגו' .אף על פי שכבר אמרו לו שהוא חי כמובן מכל דברי יהודה ,מכל מקום חשב יוסף אולי אמרו כן כדי
שיכמרו רחמיו על הזקן ולא יגרום לו מיתה כי נפשו קשורה בנפשו ,על כן שאלם שנית העוד אבי חי .ולבבם לא כן ידמה
וחשבו שלא נתכוון לשאול אם הוא חי או לא ,אלא שבא להזכיר עוונם על כן אמר העוד אבי חי ,לומר שאביו הוא ולא
אביכם כי לא חסתם על צערו כאילו אינו אביכם .על כן נבהלו ולא יכלו לענות דבר... :
וחז"ל אמרו (בראשית רבה צג יא) שמבהלה זו יוקח לימוד על יום הדין ,כדאמר רבי אלעזר בן עזריה ווי לנו מיום הדין ווי
לנו מיום תוכחה ומה יוסף כשאמר לאחיו אני יוסף לא יכלו לענות אותו כשהקב"ה עומד לדין על אחת כמה וכמה שנאמר
(ישעיה י ג) ומה תעשו ליום פקודה וגו' ,כי האחים סברו שיוסף הזכיר עוונם בדרך שנתבאר ,ומה יעשה האדם ליום פקודה
כי יפקד מושבו ומשאו ומתנו ,וביד כל אדם יחתום לומר ראי דרכך מה עשית ,ודעת ר' אלעזר שלכך כתבה לנו התורה
שאחיו נבהלו כדי שהמשכיל יתן אל לבו חרדת יום הדין וללמוד קל וחומר מאחי יוסף:
בית הלוי בראשית פרק מה

(ג) אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו .הנה בפסוק זה יש להתבונן בו הרבה .אחד דהרי כל
דברי יהודה אליו בויכוחו עם יוסף עתה היה רק שחושש לצערו של אביו וכמו שאמר לו כי איך אעלה אל אבי גו' ,והנער יעל
אל אביו ,ותוך כדי דיבור שואל ממנו העוד אבי חי .וגם דהרי תיכף בעת ביאתם פעם שני למצרים שאל להם השלום אביכם
הזקן אשר אמרתם העודנו חי והם השיבו לו כי הוא חי והלא מאז בואם למצרים עוד לא נסעו מזה ומה מקום יש לשואלם
עכשיו שנית .ועוד יותר כי אם תתכן השאלה מדוע לא נאמר התשובה על זאת השאלה מה ענו לו אחיו על זאת השאלה:
במדרש רבה (צג י) איתא על פסוק זה אמר אבא כהן ברדלא אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה יוסף קטנן של שבטים
לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו לכשיבא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא שנאמר (תהלים נ)
אוכיחך ואערכה לעיניך על אחת כמה וכמה .וכבר דברו רבים לבאר זה המדרש וכוונתו .גם יש להבין מה תוכחה שהיה כאן
להשבטים ,רק נבהלו מההודעה הפתאומית שלא עלה על דעתם כלל שזהו יוסף .וגם יש להבין מה שחלק המדרש לשנים
ואמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה מהו דין ומהו תוכחה .וגם שארי דברי המדרש שהאריך בלשונו ואמר
לכשיבא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא שנאמר אוכיחך ואערכה לעיניך .ויש להבין אומרו לפי מה שהוא
וגם מהו הראיה מן הפסוק:
ואת אשר נראה בזה דהמדרש מפרש דפסוק זה לא אמרו יוסף בגדר פיוס לאחיו כלל .ותדע דאח"כ בהפסוק השני אחר
שנבהלו מפניו אמר להם שנית אני יוסף אחיכם הזכיר להם אחוה שהוא הוראה להם שאוהב אותם ומחשבם לאחים.
ובפסוק ראשון לא אמר להם רק אני יוסף ולא הזכיר להם אחוה ואהבה כלל .ובהודע להם שהוא יוסף לא היה להם שום
פיוס רק אדרבה עוד נתוסף להם יראה ופחד בהודע להם שזה האיש הנלחם עמהם עד עתה ומבקש עליהם עלילה בחנם הרי
הוא יוסף שגמלו לו רעה והן עתה נפלו בידו וביכולתו לעשות בהם כרצונו ובודאי לפי השכל נקם ינקם והרי גם אח"כ
כשכבר ראו טוב לבו עליהם ומ"מ כשמת יעקב חזרו להפחד ממנו ואמרו אולי ישטמנו יוסף והשב ישיב גו' ואף כי עתה
בודאי דנפל הפחד עליהם וע"כ נתייראו ונבהלו מפניו ולא יכלו לענות אותו .וגם מה שאמר להם העוד אבי חי ג"כ מפרש
המדרש דלא היה בגדר שאלה כלל וכמו שכתבנו למעלה דלא היה מקום לשאלה כזו כלל עתה .רק המדרש מפרש ליה שהוא
בגדר תמיה ופליאה ,ה' התימה ,ואמר להם בלשון תמיה אני יוסף העוד אבי חי כמתמיה ואומר איני מבין היאך יכול אבי
לחיות עד עתה מרוב צערו שאינו יודע ממני עד עתה .ובדברים אלו נטמן ברמז שאלה גדולה להם וגם סתירה על כל טענותיו
של יהודה בויכוחו ,דכל טענותיו של יהודה היה מצערו של יעקב שיגרום לו בלקיחתו את בנימין וא"כ הרי קשה עליהם
מדוע לא חששו הם לצערו של אביהם ומכרו ליוסף .וגם דאם יכול לחיות בלא יוסף כן יהיה יכול לחיות בלא בנימן .וזהו
אחרי שהגדילו לפניו גודל הרחמנות של אביהם כשיקח ממנו בנו אהובו סידר להם מעשה עצמם ונבהלו מתוכחתו ולא יכלו
אחיו לענות לו על תוכחתו כי הוא סתירה וקושיא עליהם מעצמם על עצמם ,וזהו שסיים המדרש לכשיבא הקדוש ברוך הוא
ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא ,דקדק ואמר לפי מה שהוא דגם ביום הדין יהיה התוכחה לכל אחד ממעשיו על מעשיו ויהיו
מעשיו נתפסים ממעשיו היאך הם סותרים זה את זה דעל כל עון וחטא בפני עצמו סובר האדם שיש לו קצת תירוץ דהרי כל
דרך איש ישר בעיניו (משלי כא) ,ולמשל מי שאינו נותן צדקה סובר בדעתו שיש לו תירוץ כובד ודוחק הפרנסה וריבוי
ההצטרכות של הכרחיות מבני ביתו עד שאין בכחו לפזר על אחרים ,והגם דאין זה תירוץ מספיק כלל וכמו שאמרו במסכת
גיטין (דף ז') אם רואה אדם שמזונות מצומצמין יעשה מהם צדקה ואפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה ,מ"מ קצת
תירוץ ודיחוי הוא דהרי אינו לדמות עונש העשיר הקופץ ידו מצדקה לעונש המגיע לעני שאינו נותן צדקה .וא"כ בתירוץ זה
הרי יוקל עונשו הרבה .אמנם מראים לו ממעשיו אשר במקום אחר פיזר הרבה ממון עבור דבר שאינו הגון כמו להשיג איזו
תאוה האסורה או כבוד או עבור מחלוקת וכמה ממון מפזר ללמד לבנו דברים שאינם הגונים ומדוע בעסק העבירה לא
עצרוהו כובד הפרנסה ונסתר בזה התירוץ ויוגדל עונשם כפלים ,וזהו שאמר במדרש ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא
דהתוכחה יהיה לכל אחד ממעשיו .וזהו שאמר הכתוב (ירמיה ב') תיסרך רעתך ומשובותיך יוכיחוך ,דהרע שעשה היא עצמה
היא מוסר ותוכחה לעבירה אחרת שעשית .וזהו שחלקם המדרש לשנים יום הדין ויום התוכחה דדין הוא על עצם העבירה
והתוכחה הוא הויכוח שמראים לו ממעשה אחרת על זו ויוגדל העונש עליהם עד שאין לו גם קצת התירוץ שהיה דומה לו
להנצל על ידו וכמו שנתבאר... :

