
!מנהיגי חינוך יקרים

צום עשרה בטבת–ויגשפרשת 

בכי על חורבן המקדשים-הבכי בפגישת יוסף ובנימין 

ל עמדו על משמעות  "וחז, התורה מספרת על המפגש בין יוסף לאחיו בנימין

ל"הבכיות פֹּ אֵריַעל ַויִּ יו ַצוְּ ן ָאחִּ ָימִּ נְּ ךְּ בִּ ן ָבָכה ַעל ַוֵיבְּ ָימִּ נְּ אפשר  , "ַצָואָריו ובִּ

ל"ל שמעו במילה "אולם אפשר שחז, היה לפרש שהם בכו בכי של שמחה פֹּ "  ַויִּ

' בנימן אחיוצואריעל ויפל'( " ב"עטזמגילה דף )צליל של נפילה ודאגה ופרשו 

בכה על שני מקדשים  : אמר רבי אלעזר-? הוו ליה לבנימיןצואריןכמה -

-' צואריוובנימן בכה על '. ליחרבועתידין, להיות בחלקו של בנימיןשעתידין

וכך , "ליחרבועתיד , בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף

.י"רשפירש

לכאורה אינה מובנת  : " כיל"הרב אליהו מרדכי זצבספר דברי מרדכי מסביר

אירועים אלו יקרו רק . בכייתם של יוסף ובנימין על חורבנם של המקדשים

נלמד  . יוסף ובנימין דואגים למקדשים אלו כבר עכשיו, אלא, בעוד מאוד שנים

מכאן שכל דבר שבונים בקודש יש לדאוג לקיומו ולחיזוקו עוד בראשית  

."הדרך

הם נזכרו , לכאורה קשה מדוע בשעת שמחה זו: " הרב דוד לבנוןמסביר

ולא נכון חדוהוהלא בשעת חדוה , שעדין לא נבנו, לבכות על חורבנות המקדש

ראיתי בשם ? ועוד למה כל אחד בכה על מקדשי חברו? עתה להצטער על כך

שהסביר בגלל שברגע זה הם חשו מה גורמת המחלוקת  ל"זצמקוזמירי "ר

וראו ברוח קודשם שזה  , בין האחים ומשמעותה הסתלקות השכינה מישראל

ולכן כדי לתקן זאת בכו כל אחד מהם על  . מה שיביא לחורבן בית המקדש

להראות איך כל אחד חרד על מקדש חברו  , מקדש חברו שעתיד להיחרב

.וגילוי בכך אהבת אחים, שיחרב

הוא שישראל יהיו  , בית המקדשלבניןשהתנאי החשוב ביותר , ויש להוסיף

' ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו'אנו מוצאים על ירושלים , באחדות

עיר שהיא עושה  : יהושע בן לויר"א( "קכבמדרש תהלים מזמור )ל "ואמרו חז

ולכן מקום המקדש הוא בחלקו של בנימין שלא השתתף  ". כל ישראל חברים

-ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת)וכך מובא במדרש , במחלוקת האחים

שכל , מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו( "תתקנזהברכה רמז 

אמר  , השבטים היו במכירתו של יוסף ובנימן לא היה במכירתו של יוסף

לפני ואני  מתפלליןה אני אומר לאלו שיבנו בית הבחירה לא שיהיו "הקב

איני משרה שכינתי בחלקן שלא היו רחמנים על  , מתמלא עליהן רחמים

" .אחיהם

,  גם יהודה זכה שיהיה לו חלק במקום השראת השכינה בירושלים ובהר הבית



,  יהודה זכה שיהיה לו חלק במקום השראת השכינה בירושלים ובהר הביתגם 

יבדף )כמו שמופיע בתלמוד בבלי מסכת יומא , ואף בחלק ממקום המזבח

.  הלשכות והעזרות, הר הבית-מה היה בחלקו של יהודה : דתניא( "עמוד א

היתהורצועה . ובית קדשי הקדשים, והיכל, אולם-ומה היה בחלקו של בנימין 

מפני  . ובה היה מזבח בנוי, יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין 

,  ל שזכה לכך בגלל שקבל ערבות על בנימין"אמרו חז? מה זכה יהודה לכך

י ( "בראשית פרק מג)שנאמר  כִּ ֹּא ֶאֶעְרֶבּנּוָאנֹּ ם ל י ְתַבְקֶשּנּו אִּ ָידִּ יו מִּ תִּ יאֹּ ֵאֶליָך  ֲהבִּ

ים י ְלָך ָכל ַהָימִּ יו ְלָפֶניָך ְוָחָטאתִּ ַצְגתִּ ,  ערבות היה בה מסירות נפש גדולה" ְוהִּ

י "כמו שמצאנו שאמר ליוסף –גופו , שהיה מוכן למסור גופו ונפשו על הדבר כִּ

י  ם ָאבִּ רַעְבְדָך ָעַרב ֶאת ַהַּנַער ֵמעִּ ֹּא ֵלאמֹּ ם ל יֶאּנּואִּ י ָכל ֲאבִּ י ְלָאבִּ  ֵאֶליָך ְוָחָטאתִּ

ים ם ֶאָחיו: ַהָימִּ י ְוַהַּנַער ַיַעל עִּ נִּ ".  ְוַעָתה ֵיֶשב ָנא ַעְבְדָך ַתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאדֹּ

ים"ומסירות נפש שאמר  י ְלָך ָכל ַהָימִּ בזכות הערבות זכה שתשרה  ". ְוָחָטאתִּ

הרי לנו שהאחדות היא הערובה להשראת השכינה ובנין בית  , השכינה בחלקו

".המקדש

בעשרה בטבת החל המצור של  .יום שישי נציין את עשרה בטבת, מחר

,  ונמשך כשנה וחצי עד לבקיעת החומות ולחורבן, על ירושליםנבוכדנצאר

י ְדַבר ה":' ד ב"יחזקאל כ ית' ַוְיהִּ יעִּ י, ֵאַלי ַבָשָנה ַהְתשִּ ירִּ ֶדש ָהֲעשִּ ֶבָעשֹור  , ַבחֹּ

ֶדש ר, ַלחֹּ י ְדַבר ה"ֵלאמֹּ ית' ַוְיהִּ יעִּ י, ֵאַלי ַבָשָנה ַהְתשִּ ירִּ ֶדש ָהֲעשִּ ֶבָעשֹור  , ַבחֹּ

ֶדש ר, ַלחֹּ , ֶאת ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה, ְלָך ֶאת ֵשם ַהיֹום[ ְכָתב]ֶבן ָאָדם כתוב ....ֵלאמֹּ

ַם ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ַהיֹום ַהֶזה הרב צבי מסביר" ָסַמְך ֶמֶלְך ָבֶבל ֶאל ְירּוָשלִּ

העיר ממשיכה להתקיים  . בעשרה בטבת לא אירע שום דבר, כי לכאורהרימון

כתוב  ! "משהו מתרחש, שימו לב: עד כדי כך שהנביא צריך לומר, עוד זמן רב

אנשים ". סמך מלך בבל אל ירושלים, את עצם היום הזה, לך את שם היום

המצור  . אבל לא שמים לב לנקודת הראשית, חורבנות, רגילים לציין אירועים

בעצם היום הזה התברר שגורלה של ירושלים עתיד  . הוא נקודה התחלתית

.להיות בסכנה

יום הקדיש  "הרבנות הראשית תיקנה את יום עשרה בטבת כ

המכוון בעיקר לאותם מיליונים שנרצחו בשואה ואין אנו יודעים את  ,"הכללי

ערבות 'בהחלטה של הרבנות הראשית יש אומץ ועומק של . יום מיתתם

אני ערב לנערים  . ''..עבדך ערב את הנער''לאור דברי יהודה בפרשה . 'ישראל

מתבקש לומר קדיש לעילוי  מאיתנוכל אחד . ולכל מי שלא זכה להיות כאן

שהוא מי  , במעשה זה הוא מרגיש שהוא קרוב משפחתם. הניספיםנשמת 

וכפי  -נבקש להעמיק עם תלמידנו בנקודה זו . שאחראי ודואג לעילוי נשמתם

, כולנו ערבים-' איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי'שאמר יהודה בפרשה 

בחיים ואחרי  -כולנו שותפים וכולנו מבקשים לעשות נחת רוח לסובבים אותנו 

.החיים



למדנו מהמפגש והבכי שבין יוסף ובנימין כי כל דבר שבונים  , מנהיגים יקרים

במיוחד בעבודתנו  , בקודש יש לדאוג לקיומו ולחיזוקו עוד בראשית הדרך

כל יעד כדי להוביל להצלחה לדאוג לחיזוקו בראשית  , החינוכית כל פעולה 

עשרה בטבת היום בו החל , ה נזכה לברכה"היסוד בע, הדרך ולפי הראשית

שהתנאי  ועוד למדנו. המצור על ירושלים היה אות הזהרה לעתיד להתרחש

באהבת חינם  ,הוא שישראל יהיו באחדות , בית המקדשלבניןהחשוב ביותר 

י "ונחרב העולם עמנו ע, נחרבנוואם : " יה"הראוכמו שכותב , ובערבות הדדית

." .י אהבת חינם"ע, והעולם עמנו יבנה, נשוב להיבנות–שנאת חינם 

בטוחה כי בכל בתי החינוך עם חזרת תלמידנו השבוע לשגרת למידה לאחר  

ובחזרה מלאה ללמידה  " הראשית"חופשת חנוכה עסקתם בחיזוק 

,  עניני דיומא, עיסוק באקטואליה, אנו מקפידים על שעת חינוך, ולהתקדמות

בטבת כחלק מהזיכרון הלאומי שלנו הן  ' מעגל השנה ומקנים ערכי ומהות י

י הרבנות  "שחרב והן לנספים בשואה שעשרה בטבת נקבע עק"לביהמ

.הראשית כיום הקדיש הכללי לזכרם

.טבת ' כ-ם "שימו לב לציון יום הרמבהאגרתבהמשך 

ושולחים נחמות לכל בני ד''היהרצח הנורא של אסתר משתתפים באבל

.משפחת הורגן

.נזכה שיהפוך הצום העשירי לששון ושמחה

שושנה נגר


