
"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר 
באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה". 
מבאר רש"י "ואל יחר אפך - מכאן אתה למד שדבר 
בעיני  אתה  חשוב   - כפרעה  כמוך  כי  קשות:  אליו 
ואינו  גוזר  פרעה  מה  אחר  דבר  פשוטו.  זה  כמלך 
היא  זו  וכי  כן,  אתה  אף  עושה,  ואינו  מבטיח  מקיים, 
כי  אחר  דבר  עליו.  עינך  לשום  שאמרת  עין  שימת 
כמוך כפרעה אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדוניך".

במדרש (בראשית רבה פרשה צג) ובזהר (בראשית 
נועדו  "כי הנה המלכים  רו.) ביארו חז"ל את הפסוק 
עברו יחדו" על יהודה ויוסף- "'כי הנה המלכים נועדו' 
זה יהודה ויוסף, 'עברו יחדו' זה נתמלא עברה על זה, 
וזה נתמלא עברה על זה, 'המה ראו כן תמהו' ויתמהו 
האנשים איש אל רעהו, 'נבהלו נחפזו' ולא יכלו אחיו 
לענות אתו וגו', 'רעדה אחזתם שם חיל כיולדה' אילו 
השבטים, אמרו מלכים מדיינים אילו עם אילו אנו מה 
ולהיהרג,  להרוג  שפחדו  הזהר  ומסביר  לנו",  אכפת 

וכל זה נעשה בשביל בנימין.

הזו  ליהודה  יוסף  של  ההתקרבות  הזהר:  ממשיך 
בין  שלום  עשתה   - לעולם  טובות  כמה  גרמה 
אביהם,  יעקב  רוח  את  להחיות  גרמה  השבטים, 
למעלה  סטרין  לכל  נצרכה  שלהם  ההתקרבות 

ולמטה. 

הוא  ביניהם,  בויכוח  דבר  חידש  לא  יהודה  לכאורה 
אבל   לפרטיה.  הפרשה  כל  את  סיכם  הכל  בסך 
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ז' טבת פרשת ויגש
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בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

גליון מספר 155

המשך בעמוד הבא

זעקת הכאב שצורב אותו על הצער של אביו יעקב 
גרונו. הוא לא בא לסתור את האשמה  יצאה מתוך 
אפשרי  רעיון  שום  העלה  לא  הוא  בנימין,  של 
אצל  המושל  של  היקר  הגביע  מציאת  לתעלומת 
האב  מצוקת  את  תיאר  רק  הוא  בנימין.  אמתחת 
אינו  שהנער  יראה  כי  היגון,  את  לשאת  יכול  שאינו 
מילים  מפיו  להוציא  מהסס  לא  יהודה  וימות.  נמצא 
קשות, אף שאסור לאדם לפתוח פה לשטן, משום 

שכאן היה ברור ליהודה כשמש שזה מה שיקרה. 

יעקב  של  מדבריו  יהודה  למד  זו  דרך  שאת  נראה 
עכשיו  עד  האיש".  לפני  רחמים  לכם  יתן  שדי  "ואל 
בכל הצרות של יעקב הוא לא אמר ביטוי שכזה, וכאן 
פתאום הוא אומר "אל שדי"- שמי שאמר לעולמו די 
הוא יגיד לצרותיי די, הוא הגיע לקצה גבול היכולת כי 
הנער  את  שערב  ויהודה  בנפשו".  קשורה  "נפשו 
חולל  וזה  אחריותו,  תחת  הדבר  שחומרת  הרגיש 
סערה כה גדולה בתוכו עד שאין מנוס אלא לצאת 
למלחמה, עד כדי להפוך את מצרים כולה לנחלי דם 

ובלבד שיחזיר את הנער לאביו.

ולפיוס  השבטים  בין  לשלום  גרמה  זאת  קרבה  לכן 
עם יוסף. משום שבאותו רגע התגלה מסירות נפש 
על זרעה של רחל, וזה הייתה התיקון לעוון המכירה. 
ויהודה  שהאחים,  הגדול  הניסיון  אחרי  עכשיו, 

בראשם, עמדו בו, הגיע הזמן לגילוי האמת.
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אך צריך להוסיף זיכוך וצירוף נוסף. נכון שהיה תיקון 
יוסף  השלם.  לתיקון  הגיע  לא  עדיין  זה  אבל  גדול, 
אמנם נוכח לראות שדבריו של יהודה כנים ואמיתיים, 
יהרוג  יהודה  זהותו האמיתית  יגלה את  לא  ולכן אם 
אותו. ואז המכירה שהתחילה בחטא תסתיים בחטא 
קשה שבעתיים- ואז לא תהיה להם את התקנה על 
אבל  ההמשך.  על  לוותר  יוסף  מוכרח  לכן  המכירה. 
להמשיך  יכול  היה  הוא  יוסף,  של  ויתור  אותו  לולא 
שהתיקון  משום  אך  השלם.  התיקון  את  ולהביא 
השלם על המכירה לא הגיע, גלגל הקב"ה שעשרת 
השבטים  עשרת  על  לכפר  יצטרכו  מלכות  הרוגי 

ולהביא תיקון שלם לעוון המכירה.

אומר המשך חכמה על מה שנאמר בתפילות ראש 
ומחלן  לישראל  סלחן  אתה  "כי  כיפור  ויום  השנה 
אדם  בין  של  החטא  הדורות  בכל  ישורון"-  לשבטי 
זרה  עבודה  שאותה  העגל,  מחטא  נובע  למקום 
כבודו,  הארץ  כל  שמלוא  מה  של  לשכחה  הביאה 
וממילא ניתן לחטוא כנגדו. וכל החטאים של בני אדם 
בחטא  שורשם  ושנאה  מקנאה  שנובעים  לחברו 
סלחן  אתה  "כי  אומרים  אנו  לכן  יוסף.  מכירת 
לישראל" על חטא העגל, "ומחלן לשבטי ישורון" על 

מכירת יוסף.

שבת שלום!
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היה  כי  האסירים  בבית הסוהר, הבחינו  אריה  ר'  כשביקר 
נבראו  הם  "גם  הערבים,  האסירים  אצל  גם  לבקר  נכנס 

בצלם" הסביר לכל שואל.

האדמו"ר מסוכטשוב, ר' מנחם שלמה בורנשטיין, סיפר כי 
אריה  ר'  ידי  על  התבקש  הימים  ששת  מלחמת  קודם 
בשכונת  ששכן  המצורעים  בבית  לבקר  אליו  להתלוות 
טלביה. ר' אריה נטל בידיו חבילות מזון ומצרכים רבים בכדי 
להרנין את ליבם של המצורעים, והיטלטל דרך ארוכה עד 
המצורעים  כי  האדמו"ר  נוכח  הגיעו,  כאשר  למקום.  הגיעו 
המאושפזים שם הם ערבים. הוא שאל את ר' אריה: "וכי אין 
גבול? האם בשביל ערבים טרחת את כל הטרחה הזאת?". 
בין  המאושפז  אחד  יהודי  כאן  "יש  ואמר:  אריה  ר'  נענה 
הזאת  המרובה  הטרחה  כל  שווה  הייתה  בשבילו  הערבים, 

וטלטולי הדרך הארוכים". 

(דרך אבות עמוד קעה)  



הלכה ומנהג
כפי שהזכרנו מעלת אמירת "ובא לציון", הנקראת בפי חז"ל 'קדושה דסידרא', רבה היא ולכן כתב בעל סדר 
היום, בן דורו ודיין בבית דינו של מרן הבית יוסף, ש"אין לשום בר ישראל לבטל אותה כלל ועיקר". ולכן אין 
ואפילו רואה שמכניסים ספר התורה להיכל  ומודים.  להפסיק בה כלל, מלבד לעניית אמן, קדושה, ברכו 

בשעה שאומרה- מנשק הספר תורה, אך אינו אומרים את הפסוקים ("הודו" ו"לדוד מזמור"). 

ישנה מחלוקת אם לומר את קדושת "ובא לציון" בעמידה או בישיבה. לפי דעת המקובלים אומרים אותה 
דווקא בישיבה, אך לפי בעלי הנגלה באה קדושה זו כהשלמה לקדושה שלא יכלו לומר בשעת חזרת הש"ץ 
משום הגזירות, כפי שכתב מרן הב"י (סי' קלב), ולפי זה יש לאמרה דווקא בעמידה (שבה"ל ח"ו סי' יג). ולכן 
כל אחד ינהג כמנהגו. ובאמירת "ובא לציון" במוצאי שבת כתב מרן המשנה ברורה שיש לשבת, אך החזון 
איש נהג דווקא לעמוד. ולכן גם שם הציבור לא מדקדק בדבר אם לעמוד או לשבת. אמנם בהזכרת "קדוש" 

ו"ברוך" בברכת 'יוצר' יש לשבת, ויש להקפיד לשבת בתחילת הברכה ולא בסמוך להזכרתה.

לכתחילה אומרים קדושה דסידרא עם הציבור, ולכן ימתינו לשליח הציבור קודם שיאמרו כולם יחד "קדוש" 
ו"ברוך". אך המנהג שגם יחיד יכול לאמרו, ולכן לא בכל המקומות מקפידים לומר קדושה זו בציבור. ובבית 
כנסת שנוהגים לומר קדושה זו בציבור יאמר היחיד עמהם אף אם נמצא באמצע 'אשרי' או 'למנצח'. ונכון 

שאם אמרה לבדו יאמרה בניגון טעמיה כקורא בתורה, כפי שהזכרנו בדין קדושה שבברכת 'יוצר'.

פסוקי התרגום של קדושה יש הנוהגים לאמרם בלחש ויש שאומרים אותם בקול כשאר הפסוקים ב"ובא 
לציון".

אחר  עד  בתפילין  מעוטר  הכנסת  בבית  להישאר  שישתדל  ראוי  התפילה  בסיום  לביתו  שממהר  אדם  גם 
תום  עד  להישאר  מאמץ  כל  יעשה  לכתחילה  ודאי  אמנם  תתקבל.  קדיש  ושמיעת  לציון"  "ובא  אמירת 
התפילה, כדי לזכות לסיימה עם הציבור ולא לעזבה טרם לכן, ובכך יזכה לענות לכל הקדישים, ובמיוחד 

לקדיש דרבנן שאחר פטום הקטורת, שעליו ועל קדושה דסדרא העולם קיים.   
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

הספרדים סוברים שאין צורך לשטוף כבד אחר צליה מן הדם שנשאר. משום שהאש הוציאה את תשובה |
ואילו האשכנזים  ומותר באכילה.  פירש  נחשב כדם שלא  והדם שנשאר בכבד עצמו  כל הדם, 
היוצאים ביד רמ"א צריכים לשטוף את הכבד קודם הטיגון או הבישול. כל האמור הוא לכתחילה, 

אבל גם לאשכנזים אם בדיעבד בישלו או טיגנו את הכבד בלא שטיפה- ניתן לאכלו.

אך זהו דווקא בכבד טרי שלא עברו עליו ג' ימים משעת שחיטתו. אך בכבד שעברו עליו ג' ימים 
אין הדם יוצא לחלוטין בצלייה באש. אמנם מותר לאכלו, כי אינו נחשב לדם שפירש ממקומו, אך 
אם מבשל את הכבד הדם כן יכול לצאת אל התבשיל ונמצא שכל הכבד מבושל עם דם. לכן 

מותר יהיה לצלותו בלבד, ולא ניתן לבשלו אפילו אחר הצלייה. 

כבד שהוקפא נחשב ככבד שהזמן כאילו עצר לגביו. כלומר סופרים את הזמן משעת הפשרתו 
בהמשך לזמן שעד הקפאתו. כך פוסקים ערוך השולחן והדרכי תשובה (סי' סט). אך הפרי מגדים 
חלק על דעתם, ולדעתו אין ההקפאה משנה, וממשיכים לספור את זמן שלושת הימים משעת 
שחיטתו גם בזמן הקפאתו. מרן הרב עובדיה (יבי"א ח"ב) היקל בכבד קפוא שהזמן כאילו עוצר. 
יו"ד) שבשעת הדחק ניתן לבשל את הכבד אם  האגרות משה מזכירים בשתי תשובות (בחלק 
אחר הקפאה לא עברו ג' ימים. אך בדיעבד שנתבשל ניתן ודאי להקל ולאכלו. ממילא לשאלת 
הלכתחילה, ניתן לסמוך על דעת המקילים ולהקפיא כבד טרי, לצלותו ולאחר מכן לעשותו כבד 

קצוץ.

האם ניתן לכתחילה להקפיא כבד טרי, על מנת להוציאו לאחר זמן ולעשותו 'כבד קצוץ'? והאם שאלה |
צריך לשטוף כבד אחר הצליה קודם הטיגון?

עניין זה מופיע בספר 'זכירה', וכך מנהג האמהות שהיו נוהגות לשים משהו בפה בשעת התפירה. תשובה |
אך שם מופיע שכל זה הוא דווקא כאשר תופרים בגד תוך כדי שהאדם לבוש בו, משום שהוא 

גורם לשכחה. הליקוטי מהרי"ח (סי' קע) כותב שזהו דבר שמציל משכחה. 

האם יש מקור למנהג לשים דבר מה בפה בשעת תפירת בגד?שאלה |
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