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ני ואל יחר אפ# וני ידבר נא עבד# דבר באזני אדוֱוִיגש אליו ֱיהודה ויאמר בי אד ":תנונאמר בפרש
 למלחמה נגד יוס� ונגד מצרי� א� ניגש שיהודה , ל" זופירשו רבותינו". בעבד# כי כמו# כפרעֲה

 . כמבואר בפסוקי�, ודיבר אליו קשות, �ת בנימיוס� את דעתו וישחרר אלא ישנה 
  

מה ", הלא ה� עצמ� אמרו לו, ובאמת שיש להקשות באיזו טענה בכלל באו יהודה ואחיו אל יוס�
וג� יוס� השיב לה� בדר# , "הננו עבדי� לאדוני ג� אנחנו", "מה נדבר ומה נצטדק, נאמר לאדוני
כי איני רוצה לקחת , קחת את כולכ� כעבדי�ל" חלילה לי מעשות זאת", ואמר לה�, אר( כראוי

וא� כ� רואי� אנו כי יוס� נהג עמ� . אלא את בנימי� אשר הגביע נמצא בידו ולא מעבר לכ#
 .עד שבא במלחמה כנגד יוס�, ואי� מקו� א� כ� לכעס מצדו של יהודה, בטובה גדולה

  
נדונו כול� ,  קדושי�כי ידוע הדבר שעשרת הרוגי מלכות שהיו תנאי�, ליישב כל זאת נקדי�

רבי , ואמרו רבותינו שביקשו עשרת הרוגי מלכות מהגדול שבה�, למיתה בצורה אכזרית ביותר
ושאל . שישאל מ� השמי� א� גזירת מיתת� היא גזירה מ� השמי� א� לאו, ישמעאל כה� גדול

.  נגזרקבלו עליכ� את הדי� כי הכל מ� השמי�, והשיבו, על זה רבי ישמעאל את המלא# גבריאל
הוא מפני שהיה לאל , וטע� הדבר שרצו עשרת הרוגי מלכות לשאול א� גזירה היא מ� השמי�

אבל לא , ולהמית את המבקשי� להרג�, יד� לבטל את הגזירה על ידי ש� המפורש וכיוצא בזה
ואכ� , רצו לנהוג כ� מפני שחששו שמ� השמי� חפצי� במיתת� בצורה כזו לתק� איזה עני�

  .כ# עשו, מ� השמי� שיקבלו עליה� את הדי�כשהשיבו לה� 
   

שכ� נאמר בפרשה , ועל פי זה יש לפרש את טע� הדבר שרצה יהודה לצאת למלחמה כנגד יוס�
שהרי ידעו השבטי� , יע הכס�ובודאי שאי� הכוונה לגניבת גב, "י� מצא את עוו� עבדי#קוהאל"

אבל כשראו השבטי� ,  המפרשי�כמו שכתבו, אלא כוונת� לעוו� מכירת יוס�, � לא גנבשבנימ
, �ואינו מתנכל אלא לבנימ, "שות זאתחלילה לי מע"כי אמר לה� , שיוס� חדל מלהתנכל לה�

וא� , שהרי בנימי� כלל לא חטא במכירת יוס�, הבינו כי לא בא לה� הדבר כעונש על מכירת יוס�
 .יהודה למלחמה ע� יוס�לכ� ניגש , ויוס� מתנכל לה� בחינ�, כ� אי� זו גזירה מ� השמי� עליה�

  

ולא מצאו לה� עוו� מלבד , שישבו ופשפשו במעשיה�, כמה היו השבטי� צדיקי�, רואי� אנו
יקשה , ואפילו בתקופה קצרה יותר, א� נתבונ� במעשינו בכל ימי חיינו, ואילו אנו, מכירת יוס�

איזה עו� , ו לבדוק מיידעלינ,  צרה חלילהזווא� כ� כשבאה עלינו אי, עלינו למנות את כל עוונותינו
,  שכאשר בא לה� איזה חולי אד�ואל לנו לנהוג כדר# בני, שיש בידינו שגר� לנו לאותו עונש

והיא , ואינ� שמי� לב לכ# שאינ� מרפאי� את סיבת המחלה, משקיעי� את כל כוח� ברפואות
ויותר יש , תכאשר ה� מלאי� עוונו, וכיוצא בזה" עי� הרע" שתולי� את סיבת הצרה באוהעוו� 

כאשר באה לו איזו צרה , וכ� בשאר עניני האד�. לה� לתלות את צרת� בעוונ� מאשר בעי� רעה
 יראה לתק�, או קושי

 
 

באותה עליית הגג של , במשך שנים רבות ישבו על אותם כסאות, שנה אחרי שנה, חודש אחרי חודש
 . ל וחברו"בית הכנסת ולמדו בהתמדה מופלאה הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ

כשהתברר כי במקום . קולות של חפירה נשמעו בסמוך לבית הכנסת, הימים הופרעה שלוותםבאחד 
במיוחד ,  מקום של טומאה כה קרוב לבית הכנסת-התמלא ליבם בצער עמוק , הולכת לקום כנסיה

. מתכננים כי הכנסיה תהיה גבוהה מבית הכנסת של היהודים, שברור היה שהגויים שליטי האיזור
אולם חברו לא היה מסוגל , לים בצער רב עם בניית בית התיפלה לצד בית הכנסתרבי יהונתן הש

. חרה לו מאוד לראות כיצד בית טומאה זה הולך וגבה מעל לבית הכנסת. לראות את המבנה החדש
צערו גדל במיוחד מיום בו נעשה טכס גדול ורב משתתפים לרגל קביעת צלב גדול עשוי מזהב 

שהיה מפואר ומרשים באופן , מיים הייתה התפעלות גדולה מהצלבלגויים המקו. בראש המבנה
והשפלת ' מידי יום היה החבר מסתכל מבעד לחלון בית הכנסת וליבו נחמץ על חילול ה. מיוחד

, הוא שמע את הגויים באים להתפעל מהצלב ויופיו, בזמן הלימוד היה הריכוז קשה לו. בית הכנסת
כשיום אחד לא יכל יותר . קא ליד בית הכנסת של היהודיםואת שמחתם המיוחדת על כך שהוקם דו

טיפס לגג ופירק את , בלילה התגנב חרש אל עבר הכנסיה. החליט לעשות מעשה, לעמוד בהשפלה
 .תפסוהו והעבירוהו לתחנת המשטרה, אולם שני אנשים שהבחינו בו ארבו לו למטה. הצלב המאוס

משלחות . יה דינו של הפוגע בדתם של הנוצריםברור היה לכולם מה יה, כשהתפרסם הדבר למחרת
בית . אולם הדבר לא עלה בידם כלל, רבנים ועוד ניסו לפעול בכל דרך לשחררו, של נכבדים

 . המשפט גזר דין מוות על האיש
הרב הפסיק את תפילותיו להצלתו של חברו . בלילה נשמעו דפיקות על דלת ביתו של רבי יהונתן

לבית נכנס אדם גבוה לבוש בגדים שחורים וכובע רחב המכסה את . דלתוניגש לפתוח את ה, האהוב
וכי תמורת עשרים אלף זהובים , האיש סיפר לרבי יהונתן כי הוא השומר בבית הסוהר המקומי. פניו

רבי יהונתן רצה . הוא מוכן להבריח את האסיר היהודי לעיר אחרת, שתמסור לו הקהילה היהודית
אולם אז נזכר כי .  מנת לחשוב כיצד לגייס את סכום הכסף הגדוללרוץ לקרוא לראשי הקהל על

שֵמח על זכות זאת שהתגלגלה . ברשותו סכום זה אותו שמרו הוא והרבנית לצרכי נישואי ילדיהם
ועוד של חברו הצדיק שלשל לידיו של האיש מחצית מהסכום כשאת , מצוות פדיון שבויים, לידיו

 .עת ראה את חברו קודם בריחתו מהעירהחצי השני השלים לאחר מספר שעות 
שכן בקושי רב ובעמל עצום הצליחו . רבי יהונתן חשש מאוד כי הרבנית תקפיד עליו על מעשהו

והרי כאן יכל לאסוף את הכסף מכל אנשי העיר שללא ספק היו תורמים , לשמור על סכות כסף זה
 .ולכן הסתיר ממנה לעת עתה את מעשהו, לעניין בשמחה רבה

יצא רבי יהונתן לסיבוב בין כמה ימים , שהתפרסם בעיר דבר בריחתו של הנידון למותלאחר 
הגיע לביתו אדם לא מוכר וביקש , בלילה לאחר צאתו. שגם עליהם היה מופקד, בעיירות הסמוכות

סיפר לרבנית כי הוא שומר בית הסוהר ששחרר את חברו , כששמע כי הרב אינו. להפגש עם הרב
. יודע הוא כי למחרת ייקחוהו למשפט ורע ומר יהיה גורלו, ע כי התגלה מעשהוהיות ושמ. של הרב

חשב להפקיד את , והיות וצבר במהלך השנים סכומי כסף רבים ועצומים, לכן החליט לברוח מהעיר
מאשר , שהתגלה כאדם אציל שלהצלת חברו היה מוכן להפקיר את כל כספו, כל כספו אצל הרב

כולל כספו , האיש הכניס לבית ארגז מלא כסף וחפצי ערך יקרים. עתושיפול בידיהם של מבקשי ר
 .של רבי יהונתן

כשחזר . ובמהלך בריחתו נורה על ידי שוטרים ומת, למחרת התפרסם בעיר כי האיש ניסה להימלט
. רבי יהונתן לביתו לאחר מספר ימים סיפרה לו הרבנית בהתלהבות על האוצר האדיר שנפל לידים

הוא הבין כי אם כל כספו הושב לו כנראה כי בשמים לא ראו . תן הגיב לידיעה בצעראולם רבי יהונ
בחלום נאמר לו . החליט לערוך שאלת חלום, בצערו כי רב. בעין טובה את המצוה החשובה שעשה

אולם הרב . היה מוטל על כולם, של אדם שחס על כבוד יהודי העיר, כי מצוה זו של פדיון שבויים
 לכן זכה במצוה אולם את שכרה, כל המצוה לעצמו ולא לזכות את כולם במצוההחליט לקחת את 

  .היות ואינה מושלמת, קיבל מידית
  

 ר לשבתסיפו -קומי אורי

 עטרת פז



  

  

  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 

  

  

 
  

 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
על השוכר , המשכיר בית לחבירו, תנו רבנ�.) ד� קב(בגמרא במסכת בבא מציעא 

לא , וכשהוא יוצא ועוזב את הבית ששכר לעבור לדירה אחרת, לעשות מזוזה
ומעשה באחד .  קבועות בבית שעוזבאלא ישאיר את המזוזות, יטלנה בידו ויצא

וקבר את אשתו ואת שני , )כדי להעבירה לבית שהול� לגור בו(שנטל את המזוזה 
וא� הוא , אסור לו לקחת את המזוזות מ� הבית שהוא עוזב, דהיינו שא� כשאד� עובר דירה(. בניו

  ).יש סכנה שחס ושלו� ימותו אשתו ובניו, עושה כ�
  

א בטע� הדבר שאסור ליטול את המזוזות מ� " יוס� כתב בש� הריטביובנימוק
ובנטילת , לפי שעל ידי המזוזות חלה קדושת השכינה על הבית, הבית שעוזב אותו

  .המזוזות מסתלקת השכינה
  

,  כתב טע� לסכנה שיש בסילוק המזוזות)למסכת בבא מציעא(א "ובחידושי הריטב
ולכ� המסלק את המזוזות , דרי� בביתלפי שהמזוזה עומדת בפתח לשמירה על ה

מה , לפיכ� מידה כנגד מידה, מ� הבית גור� סכנה לאות� שיבואו לדור בבית אחריו
וכשאינ� משומרי� ה� עלולי� , הוא לא חשש למיתת בני חבירו הצריכי� שמירה

ומוב� שיש עומק . כ� קרה לאותו אד� שנטל המזוזות וקבר את אשתו ובניו, למות
רי עיקר החיוב לשי� מזוזות מוטל על הדיירי� החדשי� שבאי� שה, בטע� זה

�לפי , ומכל מקו� כ� ה� הדברי� על פי פשט�. לדירה ולא על זה שדר בה מקוד
ולפי שאפשר , שחששו חכמי� מאד לסכנה שיש בהעדר מזוזות בבית ישראל

אסרו על , שהדיירי� החדשי� ישתהו איזה זמ� עד קביעת המזוזות החדשות
� שעוזבי� ליטול עמ� את המזוזותהדיירי.  

  
וקשה לו להשיג מזוזות יקרות , וא� יש לו בביתו מזוזות מהודרות ויקרות ביותר

שיש להקל ליטול המזוזות באופ� , א"כתב מר� הרב עובדיה יוס� שליט, כמות�
ומיד יקבע במקומ� מזוזות אחרות כשרות , שיטל� לצור� בדיקת� א� ה� כשרות

. יטל� לעצמו לביתו החדש,  כשיקבל את המזוזות מ� הבודקואחר כ�, פשוטות
שהרי חכמי� לא חששו אלא מפני הדייר החדש שמא , שבאופ� כזה אי� כל חשש

אבל באופ� שהוא עצמו קובע מיד , ישתהה בקביעת המזוזה ויבואו בניו לסכנה
 .וטוב לעשות כ� מספר ימי� קוד� עזיבתו את הדירה. מזוזות אחרות אי� כל חשש

  .ויכול לתבוע מהדייר החדש את מחיר המזוזות שמשאיר לו
  

ואסור ואסור ואסור ואסור , , , , כי מצב המזוזות בשוק הוא בכי רע בהרבה מקומותכי מצב המזוזות בשוק הוא בכי רע בהרבה מקומותכי מצב המזוזות בשוק הוא בכי רע בהרבה מקומותכי מצב המזוזות בשוק הוא בכי רע בהרבה מקומות, , , , וכא� המקו� להזכירוכא� המקו� להזכירוכא� המקו� להזכירוכא� המקו� להזכיר
�שהרבה מאד מהמזוזות הנמכרות אינ� שהרבה מאד מהמזוזות הנמכרות אינ� שהרבה מאד מהמזוזות הנמכרות אינ� שהרבה מאד מהמזוזות הנמכרות אינ� , , , , לקנות מזוזה ממי שאינו ירא שמי�לקנות מזוזה ממי שאינו ירא שמי�לקנות מזוזה ממי שאינו ירא שמי�לקנות מזוזה ממי שאינו ירא שמי

 שלו  שלו  שלו  שלו וא� אינו יודע מקור המזוזותוא� אינו יודע מקור המזוזותוא� אינו יודע מקור המזוזותוא� אינו יודע מקור המזוזות, , , , וצרי� כל אד� לשי� לבו לכ�וצרי� כל אד� לשי� לבו לכ�וצרי� כל אד� לשי� לבו לכ�וצרי� כל אד� לשי� לבו לכ�, , , , כשרות כלל וכללכשרות כלל וכללכשרות כלל וכללכשרות כלל וכלל
וא� יש צור� וא� יש צור� וא� יש צור� וא� יש צור� , , , , יל� אצל בודק מזוזות ויעשה שאלת חכ� כיצד יש לנהוגיל� אצל בודק מזוזות ויעשה שאלת חכ� כיצד יש לנהוגיל� אצל בודק מזוזות ויעשה שאלת חכ� כיצד יש לנהוגיל� אצל בודק מזוזות ויעשה שאלת חכ� כיצד יש לנהוג, , , , ומה טיב�ומה טיב�ומה טיב�ומה טיב�

שרוכש את המזוזות שרוכש את המזוזות שרוכש את המזוזות שרוכש את המזוזות , , , , בכ� ירכוש לעצמו מזוזות מסוחר ירא שמי� בתכליתבכ� ירכוש לעצמו מזוזות מסוחר ירא שמי� בתכליתבכ� ירכוש לעצמו מזוזות מסוחר ירא שמי� בתכליתבכ� ירכוש לעצמו מזוזות מסוחר ירא שמי� בתכלית
�        ....לקיי� מצוה יקרה זו כדתהלקיי� מצוה יקרה זו כדתהלקיי� מצוה יקרה זו כדתהלקיי� מצוה יקרה זו כדתה, , , , מסופרי� יראי� ושלמי�מסופרי� יראי� ושלמי�מסופרי� יראי� ושלמי�מסופרי� יראי� ושלמי

        

  הו�אוהבי רבנ� ותלמיד, רב פעלי� לתורה ולתעודה, ת להצלחת ידידינו היקרי�"ד
  העור�, החפצי� בעילו� ש� שיזכו לכל משאלות לב� לטובה ולברכה

 
  
  ." ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה'וגוויגש אליו יהודה "

ועוד אני אריה , תדע שאני מלך על השבטים ואתה רק משנה למלך: יהודה נגש אל יוסף ואמר לו
מסביר יהודה . 'גור אריה יהודה': ועלי נאמר', בכור שורו הדר לו': שנאמר עליך, ואתה שור

ואומר לו יש לנו אב זקן גדול ותפלתו זוהי ,  אלא רוחני,ליוסף שכוחם של השבטים לא גשמי
ועוד ידוע לכם היטב מה . ולכן לא טוב שתהיה מחלוקת בין השכנים שהם כנען ומצרים, מלחמתו

איך נעזוב , קל וחומר מצרים מקור הטומאה, עבור דינה אחותנובשעשו שני אחי בשכם ואגפיה 
אני שולח את , ואם לא תשמע לנו, רה בכל מחירלכן אני מוכרח לקחת אותו בחז, שם את הנער

עוד לא גמר יהודה לדבר והנה נפתלי בא . להחריבה) כדי(שערי מצרים ) לספור(נפתלי למנות 
אנחנו : אמר יהודה לאחיו. וכל שער פונה לשוק אחד, שיש שתים עשרה שערים במצרים, ואמר

ים לצד פרעה ויוסף ששם כח ושלשה שערים הנמצא, תשעה מכם כל אחד יקח שער אחד, עשרה
מיד חרה אפו של יהודה ועמדו שתי שערות בחזהו כמסמרים , הצבא והנשק שלהם זה יהיה חלקי

ובא , תיכף רמז למנשה, ובאותו רגע ראה יוסף את עצמו בסכנה, וקרעו בגדיו ונטף ממנו דם
אי זה משלנו כי בוד, הסתכל יהודה במנשה ואמר, מנשה וליטף את יהודה על חזהו ונתקרר יהודה

באותה שעה אמר , המדרש אומר? איך יכול להיות שהוא ידע הסוד ששייך רק למשפחתנו
  .היום הוא יום מלחמה בין האריה והשור, ה לכל פמלייתו"הקב

בדורון בפיוס : ל שיהודה נגש ליוסף בשלשה דברים"אמרו חז, ויגש אליו יהודה, דבר אחר
ל אחר פרשת מקץ "עוד אמרו חז). עשה יעקב לעשוכמ(מעשה אבות סימן לבנים . ובמלחמה

וחושך התפשט בכל העולם צרות ומהומות , כיוון שהגיע הקץ, לרמז לנו, באה פרשת ויגש
באותו , באותו הזמן כמעט וישראל עתידין להתייאש, ומלחמות בכל חלקי תבל וישראל בתוכם

, ה אלא להלחם באדוםחלק אחד יאמרו אין לנו בריר, זמן יתחלקו ישראל לשלשה חלקים
וזהו ויגש יהודה שכמו שנגש יהודה למלחמה כך , ויאמרו שכל יהודי צריך לתפוס נשק בידו

חלק שני יאמרו בגלותנו חלשים ואין בידינו אלא תפילה ואז יאמרו , ישראל יגשו למלחמה
ת יען שהתפילה מונעת א, וגם זה בלי תשובה לא מועיל, דהיינו פיוס, שצריך להתפלל הרבה

וחלק , הגזירות הרעות שיצאו לפועל אבל לא מבטלתן לגמרי אלא נשמרים הגזירות תוך האוצר
וכן , ה"ובזה יפייסו להקב, שלישי יאמרו שצריך להרבות בצדקה כמו שנאמר בצדקה תכונני

לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו כמעט אויביהם אכניע ועל ': אמר דוד המלך עליו השלום
זאת אומרת ', ויתן את קולו בבכי': ושלום לא חוזרים בתשובה כתוב-ואם חס', דיצריהם אשיב י

אבל מובטח , ושלום קרבנות בנפש וצרות בגוף בארצנו הקדושה- בבכי יבואו כדי שלא יהיו חס
' והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים'שנאמר , י התשובה"לנו שסוף סוף ישראל נגאלין ע
אך משעה שנתנו דעתם לחזור בתשובה תשובתם ,  פי שחטאווכבודם של ישראל הוא שאף על

  ).אהבת חיים (.כי אין דבר העומד בפני התשובה, מתקבלת

  

 מחשבה עתידית
 אעלה אל כי איך",  מפרישמילן לדברי הסיום של יהודה ליוסףכשהיה מגיע הצדיק רבי מאיר

 איך יכול אדם מישראל - "כי איך אעלה אל אבי": היה נאנח ואומר". והנער איננו אתי, אבי
 אם הדור הצעיר - "והנער איננו אתי"; לעלות על אביו שבשמים לאחר שנות חיים בעולם הזה

בהצלחתו למסור : כי בזאת נבחן כל דור בישראל. לא הלך אתי בקבלת עול תורה ומצוות
  .כראוי את מורשת האבות לדור הבנים

         אור מהפרשה––––    כתם פז

 
 הליכות מלכי

 קביעת מזוזה בבית שכור 


