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יוסף היו הגורם המרכזי  הקנאה והשנאה של אחי 
יוסף  לגלות מצרים. אומרת התורה בהתוודעות של 
אל אחיו: "ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך ובנימן בכה 
על צואריו" (בראשית מה יד) - "ויפול על צוארי בנימין 
אחיו ויבך - על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו 
של בנימין וסופן ליחרב. ובנימין בכה על צואריו - על 
וסופו  יוסף  של  בחלקו  להיות  שעתיד  שילה  משכן 
זו  דווקא בשעה  יוסף  (רש"י שם). מה ראה  ליחרב". 
של התגלותו לאחיו לבכות על החורבן שעתיד לבוא 
ואיחוד  אחר דורות רבים, במקום לשמוח על חיבור 

המשפחה?

נפגשו  כשהשבטים  כי  מקוזמיר  יחזקאל  ר'  אומר 
אחרי פירוד אנוס וממושך של שנים רבות, חשו הם 
פירוד  ואותו  יוסף  של  גלות  אותה  כיצד  בשרם  על 
ברוח  ביניהם.  חינם  שנאת  של  תולדה  היה  נורא 
שהוא  זה,  עוון  וחמור  גדול  כמה  הם  ראו  קדשם 
שעתיד להחריב גם כן את בית המקדש. לכן באותה 
כאבו  מעשיהם  חומרת  לעומק  התוודעות  של  שעה 

גם את העתיד לבוא אליהם מכח חטא זה.

שנאת חינם זוכה להיתקן על ידי אהבת חינם. כאשר 
האדם מיצר בצרתו של השני כפי שהיה מיצר בצרתו 
שעתידה  הצרה  על  איש  ובנימין  יוסף  בכו  לכן  שלו. 
לבוא על אחיו. הבכיה היא על השנאת חינם, והתקנה 
היא בבכיה איש על כאבו של חברו. וכך זוכים לזכות 

לשמחתו של עצמו וגם לשמחת חברו.

המקדש,  בית  בניית  לשמחת  אנחנו  אף  נזכה  כך 
מכח כאבנו את כאבו של חברנו ושמחתנו בשמחתו. 
זהו שאמרו חז"ל שכל המשמח חתן וכלה כאילו בנה 
והכלה  החתן  ו:).  (ברכות  ירושלים  מחורבות  אחת 
שאנחנו  במה  אבל  שלהם,  בשמחתם  שמחים 
שמחים איתם בשמחתם מביאים אנו לריבוי אהבת 
חינם, וזהו תיקון השנאת חינם שגרמה לחורבן, מה 

שיגרום לבניין בית המקדש. 

שבת שלום!

 

ז' טבת פרשת ויגש
תשפ"ג

גליון מספר 286
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מעשה ביהודי פשוט שהיה קצת מעורער בנפשו ואת מחייתו 
נכנס  שהיה  אימת  כל  יהודי'.  'מחנה  בשוק  אשר  בדוכנו  מצא 
לבית הכנסת בו היה ר' אריה יושב רכון על הספסל, היה ר' אריה 

מתרומם ממקומו וקם לכבודו...

לכבדני  ראית  "מה  אריה:  ר'  את  אדם  אותו  שאל  אחת  פעם 
ובני-אדם  אנכי  פשוט  יהודי  הן  לכך?  זכיתי  ובמה  בקימה 

מזלזלים בכבודי ומלגלגים עליי, הגם אתה נמנה על אלה?!". 

השיבו ר' אריה: "חלילה לי מלזלזל בכבודך. זוכר אנכי לטובה 
את אביך ז"ל, שהיה צדיק ותמים בכל דרכיו ובקימתי לכבודך 

חולק אני כבוד לזכרו ולזרעו".

(צדיק יסוד עולם עמוד 80)



הלכה ומנהג
לאחר הפסקה ללימוד דיני חנוכה, שבים אנו ללימוד הלכות השבת, בדיני בציעת הפת בשבת.

פסק מרן השו"ע כי בציעת הלחם-משנה, שתי החלות שעליהן מברכים בסעודה אחר הקידוש, יש לעשות 
באופן "שאוחז שתיהן בידו ובוצע התחתונה", ומרן הרמ"א כתב לחלק שזהו דווקא בליל שבת, אך בליל יו"ט 
וביום השבת עצמו – בוצע את העליונה. ולמנהג השלחן ערוך יש להחזיק את החלה התחתונה בידו הימנית 

ולקרב אותה אליו מעט יותר מהעליונה, כדי להדגיש את מעלתה ושלא 'לעבור על המצוות'.  

קודם הבציעה יש לרשום עם הסכין במקום שבו עתיד לחתוך (מג"א שם סק"א, מ"ב סק"ה). לאחר מכן 
מברך על החלות בעודן מכוסות במפה, כפי שלמדנו בטעמי כיסוי החלות (ערוה"ש רעא כב). ויש שנהגו 
שמברך על החלות מכוסות דווקא בליל שבת ולא ביום השבת (נימוקי או"ח סק"ב). וכתב הכף החיים (רסב 

סק"ב) בשם האר"י ז"ל כי יש להחזיק את החלות באופן שחלקן התחתון צמוד זו לזו.

בשעת אמירת שם שמים בברכה מגביה מעט יותר את החלות (מ"ב קסז ס"ק כג), והכף החיים (ס"ק לב) 
כתב כי אין להגביה אלא בשעת אמירת "המוציא לחם מן הארץ". ולאחר מכן בוצע על החלה שהייתה בידו 
וראוי להשתדל שלא להפסיק בדיבור עד שיסיים אכילת שיעור  ואוכל.  ג' פעמים  הימנית, טובלה במלח 
ונותן לה  יותר לאשתו  גדולה  בוצע חתיכה  ונהגו שאחר שבוצע עבורו חתיכה  (בה"ט קסז סק"ט).  'כזית' 
(פע"ח שער השבת יז, משנת חסידים ליל שבת ד). ולאחר מכן בוצע לשאר הסועדים, כשהיו שהקפידו שלא 

לתת את החלה לידי הסועדים אלא להניחה לפניהם. 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

ובאמת ראיתי תשובה | יודע.  איני  בין התפילות  ואת הסיבה למנהג אשכנז לשנות  זה מנהג אשכנז,  כך 
שהיעב"ץ כותב בסידורו שאין בזה שום טעם ויסוד לשנות בין שחרית למנחה וערבית. והוא שנהג 
כמנהג אשכנז שינה בזה למנהג ספרד, כמו האר"י ז"ל שלא לשנות בין התפילות. אבל את הטעם 
לסיבת השינוי איני יודע בבירור. ומצאתי בעבר טעם בשם המרדכי ש"שים שלום" זה מעין ברכת 
לכן  כפיים.  לשאת  אפשרות  שיש  בזמן  רק  נאמר  זה  וממילא  פניך",  "באור  שאומרים  כהנים 
במנחה של תענית וביום הכיפורים בנעילה גם לנוסח אשכנז אומרים "שים שלום". אבל מעבר 

לזה איני יודע.

מה הסיבה שהאשכנזים אומרים "שלום רב" והספרדים אומרים "שים שלום"?שאלה |

רק אם לא נימנע מלשתות את התה גם אם ייצאו מעט עלים אז יש להתיר, אחרת זו ברירה בכלי תשובה |
(בא"ח בשלח, כה"ח סי' שיט ס"ק קיג, מנח"י ח"ז סי' כז, אול"צ ח"א סי' כז, שבה"ל ח"א סי' פד, 
יחו"ד ח"ב סי' נא). נכון שמרן החזו"א (סי' נג) מתיר וכך העיד הסטייפלר על מנהג מרן, אבל זהו 

התנאי להיתרו.

כלי שיש מסננת בפתחו כדי שעלי התה לא ייצאו יש בזה איסור בורר?שאלה |
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יוסף, שנראה לאחים כשר מצרי, מבקש להשאיר אצלו 
על  כעונש  הגביע  נמצא  שלו  שבתיק  מי  את  כעבד 
שגנב אותו ממנו. יוסף בעצמו דאג שהגביע יהיה בתיק 
של בנימין. ולמה בחר בדרך הזו? יוסף רוצה שהאחים 
ילמדו ממה שהם עשו לו, שהשליכו אותו לבור ומכרו 
שעשו.  מה  על  שיתחרטו  למצרים,  שהגיע  עד  אותו 
ומבקש לראות אם גם על בנימין הם יוותרו ככה וינהגו 
כמו שנהגו בו. יהודה מנסה בעדינות לגשת ליוסף, הרי 
הבטיח לאביו שיחזיר את בנימין הביתה והוא לא יכול 
הקטן.  אחיו  בלי  הביתה  לחזור  יכול  לא  הוא  לוותר, 
את  ליוסף  מסביר  לו,  שיקשיב  מיוסף  מבקש  יהודה 
המצב הרגיש עם בנימין אחרי שאח שלהם לא חזר כי 
וגם  ליעקב  סיפרו  שהם  מה  זה  כן,  חיה.  אותו  טרפה 
עכשיו זה מה שהם מספרים לשר במצרים, והם עדיין 
ליוסף  להסביר  ממשיך  יהודה  יוסף.  שזה  יודעים  לא 
שבנימין הוא האח היחיד שנותר לאביו יעקב מאשתו 
מכולם,  הקטן  הוא  ובנימין  לה  נולדו  ילדים  שני  רחל. 
הסכים  שלא  וכמעט  מאוד  אליו  קשור  יעקב  אבא 
להביא אותו למצרים רק כדי שלא יקרה לו כלום. יהודה 
האבוד,  אחיו  את  חיה  שטרפה  שאחרי  ליוסף  מספר 
שבנימין  בפניו  התחייב  והוא  מאוד  עצוב  אביו  נהיה 
יחזור ואיך יחזור לאביו בלי בנימין איתו? יהודה מציע 
לאביו.   יחזור  שבנימין  רק  לעבד,  ישאר  שהוא 

יוסף שומע את הסיפור הדמיוני שיהודה מספר לו ולא 
מכל  ומבקש  לבכות  מתחיל  הוא  להתאפק.  יכול 
העוזרים שלו לצאת החוצה ולדבר בפרטיות עם אחיו. 
הוא בוכה כל כך חזק ושואל אותם: אני יוסף, האם אבא 

אולי חושבים  נבהלים,  והאחים  חי?  עוד  יעקב   – שלי 
שיוסף רוצה לפגוע בהם על מה שעשו לו. יוסף מבין 
את החשש שלהם ואומר להם תתקרבו אלי, מכרתם 
אותי למצרים, אל תהיו עצובים, כי בשביל שאוכל לתת 
מהרו  בשבילכם.  פה  להיות  אותי  שלח  ה'  אוכל  לכם 
חזרה ותביאו את אבא, אני רוצה לראות אותו. תגידו לו 
שאני אדאג לו ולכם כאן ואתם תשבו קרוב אלי, בארץ 
רעבים  תהיו  ולא  לכולם  אוכל  בה מספיק  גושן, שיש 
יותר. יוסף ניגש לבנימין והם בוכים ומתחבקים. אחריו 
הוא ניגש לאחיו ומחבק גם אותם ובוכה. בדרך חזרה 
אליו  לאביו שמתגעגע  אותם עם מתנות  יוסף שולח 
לדרך  וצידה  מזון  עם  המשפחה  לשאר  וגם  מאוד 
ומבקש מהם כשהם חוזרים הביתה, בדרך, שלא יכעסו 

אחד על השני. 

האחים, בני ישראל, חוזרים ליעקב, הלוא הוא ישראל 
אביהם. הם מספרים לו שפגשו את יוסף והוא חי והוא 
רוצה ומבקש לפגוש אותו ושיבוא  והוא  שר במצרים, 
להיות לידו והוא ידאג לו ולכולם שלא יחסר להם כלום. 
יעקב מתרגש כל כך שהוא רוצה לראות את יוסף לפני 

שיגיע זמנו למות.

המשפחה כולה, האחים עם המשפחות שלהם יורדים 
למצרים ליוסף. 

מתחבקים  והם  יוסף  את  פוגש  יעקב  סוף-סוף  ב"ה 
מתרגש  ויעקב  נפגשו  שלא  השנים  כל  על  ובוכים 

המשך בעמוד הבא

הפעם החלומות מתגשמים!
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שאלות על הפרשה לראות שיוסף הבן האהוב עליו עוד חי. יוסף מביא את 
יעקב אביו לפרעה ויעקב מברך אותו. 

ונותן להם את  ומשפחותיהם  ואחיו  דואג לאביו  יוסף 
בטוב  לחיות  מצליחים  הם  ושם  בה  לגור  גושן  ארץ 

כולם יחד. 

אביו  את  יוסף  הושיב  מצרים  בתוך  ארץ  באיזו   -
ואחיו? 

- כיצד תיאר יהודה את הקשר המיוחד בין בנימין 
לאביו?

- למה אחי יוסף לא ענו לו כשסיפר להם שהוא אח 
שלהם?

- על מי נפל יוסף בהתרגשות?

- מה מילות התוכחה של יוסף לאחיו?

- באיזו עיר עבר יעקב בדרך למצרים?

- איך פרעה הגדיר את ארץ גושן?

- איך קרא יהודה לבנימין?

- בן כמה יעקב כשפגש את פרעה?

- מה שילמו ליוסף כשנגמר הכסף?

- שמו של מלך מצרים?

ילדים יקרים, 

את התשובות תוכלו לשלוח לכתובת המייל: 

 kids@ish-tsadik.org.il
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ר' אריה אהב להביט בילדי תלמוד התורה גם בזמן ההפסקה. היה שמח לראות את הילדים משחקים, 
צוחקים ונהנים ולפעמים כשהיו הילדים מתווכחים ביניהם ור' אריה שהיה רואה ילד מרים יד על חברו, הוא 
היה ניגש אל הילד, מלטף אותו בעדינות ומלא אהבה ואומר לו אחרי שנרגע: למה? הרי אתה יודע שזו לא 

דרכנו.

ר' אריה לא צעק ותמיד דבריו הנעימים היו משפיעים על הילדים יותר מכל צעקה או כעס. 

יום אחד נאמר לר' אריה כי תלמיד בשם בצלאל עשה מעשה פחות טוב. ר' אריה קרא לו לחדר והסביר 
בעדינות כי המעשה אינו רצוי. בצלאל התעקש בפני הרב: אני לא עשיתי את המעשה הזה, כבוד הרב. לא 

הייתי מעורב בדבר. ר' אריה שמע את הדברים ואמר לו שיבדוק את הדברים.

בסוף יום הלימודים, התלמידים חזרו הביתה. בצלאל חזר לביתו פגוע ועצוב. בערב בצלאל התארגן לזמן 
בכניסה  לוין  אריה  ר'  עיניו-  למראה  האמין  ולא  הדלת  את  פתח  בצלאל  בדלת.  דפיקה  ופתאום  השינה 
לביתו. בצלאל יקר, אמר לו ר' אריה, ביררתי את הדברים כפי שהבטחתי ואתה צודק. אני טעיתי. סליחה 

שהערתי לך ואתה בכלל לא היית מעורב במעשה. 

ר' אריה לא המתין עם בקשת הסליחה אפילו לא יום אחד. ר' אריה לא יכול היה ללכת לישון מבלי לבקש 
בו  ר' אריה בפני בצלאל, שחשד  סליחה מהילד הקטן שבטח נפגע ממנו. במשך דקות ארוכות התנצל 

לחינם ורק לאחר שהיה בטוח שבצלאל סלח לו לגמרי, הסתובב וחזר לביתו רגוע. 

ילדים יקרים, מיוסף אנחנו לומדים כמה חשובה הסליחה, גם כשאחיו נהגו בו שלא כראוי, הוא הבין שהם 
כבר לא נוהגים ככה, כשראה איך לא מוותרים על בנימין, ואפילו אמר להם שה' עשה לו את הנס הזה כדי 
שיוכל לעזור לאביו ואחיו בזמן הרעב ולא כעס עליהם. מר' אריה אנחנו לומדים שגם אם פגענו במישהו, 
אפילו בלי כוונה, חשוב לבקש סליחה כדי שאף אחד לא יפגע מאיתנו, ולעשות זאת כמה שיותר מהר ולא 

להמתין ולהשאיר את החבר פגוע.

שנזכה תמיד לנהוג בחברינו ומשפחתנו ובכל מי שאנחנו פוגשים בדרך כמו שהיינו רוצים שינהגו בנו.  

 שבת שלום!

סיפור לאורו של ר' אריה 


