
    "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני""ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני""ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני""ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני"
בי אדוני ידבר נא בי אדוני ידבר נא בי אדוני ידבר נא בי אדוני ידבר נא יהודה פונה אל יוסף ואומר לו " 

במהלך שיחה זו עד ההתגלות מוזכרים   עבדך" עבדך" עבדך" עבדך" 
ושבע פעמים המילה אדני  אדני  אדני  אדני  שבע פעמים המילה  

 .עבדעבדעבדעבד
אנחנו כעת שנים עשר יחד עם  "ויאמר בי אדוני""ויאמר בי אדוני""ויאמר בי אדוני""ויאמר בי אדוני"

האבא (ללא יוסף),למרות הפניה  בתואר "עבד" 
שנים עשר אדונים, והמילה   "ב"י אדוני" "ב"י אדוני" "ב"י אדוני" "ב"י אדוני" אנחנו  
המופיעה שבע פעמים גם מרמזת על כך, "אדני" "אדני" "אדני" "אדני" 

בי בי בי בי (אחים) כפול שבע הם בגימט'  אחד עשראחד עשראחד עשראחד עשרשהרי 
 ).77( אדניאדניאדניאדני

    
"אשר מכרתם אותי מצרימה..." "כי מכרתם אותי "אשר מכרתם אותי מצרימה..." "כי מכרתם אותי "אשר מכרתם אותי מצרימה..." "כי מכרתם אותי "אשר מכרתם אותי מצרימה..." "כי מכרתם אותי 

    הנה"הנה"הנה"הנה"
 מכרתם אותי"מכרתם אותי"מכרתם אותי"מכרתם אותי"יוסף מדגיש פעמיים את המלים " 

ן  ו י ע ר ת ה ק א ז ח ל באה  ם  י י מ ע פ שה  ג ההד
שמאחורי "מכרתם אותי" כרמז לחלומות שחלם 
לפני מכירתו, החלום הראשון "והנה תסובנה 
אלומותיכם", הרמב"ן מסביר "תסבינה" "והנה 
תסבינה כי יקיפו אותו כמלך עתיד לכידּור אשר 

 עבדיו יחנו סביב לו".
) כוכבים" ) כוכבים" ) כוכבים" ) כוכבים" 11111111"והנה השמש והירח ו( "והנה השמש והירח ו( "והנה השמש והירח ו( "והנה השמש והירח ו( החלום השני 

) שהוא שורש של "תסבינה" 62( "סב""סב""סב""סב"בצירוף של 
רמז   1,111  -כמנין "מכרתם אותי"   1,111-בגימט' 

 1,111להם על התממשות החלום, אגב המספר  
 אחים. 11כוכבים, 11רומז על  11פעמיים 

 
    "אני יוסף אחיכם""אני יוסף אחיכם""אני יוסף אחיכם""אני יוסף אחיכם"

,יוסף אף ברגע שהוא פיוס פיוס פיוס פיוס בהפוכי אותיות  יוסף  יוסף  יוסף  יוסף  
יכול להענישם על שמכרו אותו, מציין את רוח 

ו   אני מדבר אליכם   "אחיכם" "אחיכם" "אחיכם" "אחיכם" הפיוס בדברי
 םםםםמכרת   ר ר ר ר כאחיכם ולא כמשנה למלך מצרים, אש 

לאחר   "רמיה" "רמיה" "רמיה" "רמיה" סופי אותיות  -ה ה ה ה מצרימ   י י י י אות 
ובכל זאת   , גורלי שרימיתם את אבי בדבר 

 "אחיכם".
 

    "אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח""אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח""אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח""אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח"
כאשר יהודה מזכיר ליוסף את שאלותיו אם יש 

 אבאבאבאב----אח אח אח אח יוסף רומז על המילים    אח אח אח אח או  אב  אב  אב  אב  לכם  
 אחאבאחאבאחאבאחאבשלעתיד לבוא ימלוך על עם ישראל המלך  

שאת אבי אבותיו הלא הוא המלך ירבעם באו 
ישראל להמליך בשכם, וע"פ פירוש הרד"ק מדוע 
בשכם ? כי שכם מזומנת לפורענות, בשכם עינו 
את דינה, בשכם מכרו את יוסף,ובשכם נחלקה 

 מלכות דוד.
 ובשאלתו רמז על מכירתו ע"י אחיו בשכם.

 חובחובחובחוב.יש לכם את ה חוב חוב חוב חוב סופי תיבות    ח ח ח ח א   ו ו ו ו א ב  ב  ב  ב  א 
 12-גימט'   אב אב אב אב ----אח אח אח אח להחזיר המצב לקדמותו של  

 אחים. 12בהם היינו 
 

Email: sharabymail@gmail.com 

Tel: 054-2002882     

Web: harshmuel.com 

tashma.net 

jewishfoshan.com 
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 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

היה שליט כל כך חזק שלא היה צריך להיסמך על שום עם אחר, בדרך כלל יש המלך נבוכדנצר  המלך נבוכדנצר  המלך נבוכדנצר  המלך נבוכדנצר  

מדינות אשר לוקחות משפטים ודינים ממדינות אחרות כי הם צריכים להיות מקובלים עליהם, 

ולכן המדינות קובעות אמנות בין לאומיות, וכל מדינה קשורה במעט או בהרבה לכללים 

ולמשפטים האלה. מלבד זאת כל מדינה גם משתפת את כל מיני התושבים של המדינה בשלטון, 

והמלך ממנה שרים גם מאנשים שממוצא אחר כדי שיהיה לו שקט בממלכתו. נבוכדנצר היה כל 

כך חזק עד כדי כך שלא היה צריך להתייחס כלל 

למשפטים של עמים אחרים, וגם לא היה צריך לפייס אף 

אחד ולמנות שרים שונים, אלא הוא קבע בלבד מה 

המשפט, ומינה שרים רק מהעם שלו! וכך מפורש בנביא 

איום ונורא הוא ממנו איום ונורא הוא ממנו איום ונורא הוא ממנו איום ונורא הוא ממנו חבקוק (פרק א פסוק ז) וכך כתוב:  

, עד כדי כך היה חוזקו של נבוכדנצר משפטו ושאתו יצא משפטו ושאתו יצא משפטו ושאתו יצא משפטו ושאתו יצא 

שהנביא חבקוק סימן עיגול בעפר ואמר לקדוש ברוך הוא 

שאינו יוצא משם עד שיקבל תשובה איך אדם רשע מקבל 

 כזה כח שנראה שאף פעם לא יגמר.

לומדים מזה שעלינו לצפות למלך המשיח! כשיבוא אנו  אנו  אנו  אנו  

המשיח המשפט יהיה משפט התורה! והמלך והשררה יהיה משבט יהודה, וכל שלא תמצא דוגמת 

זה, אלא שתראה שנסמכים על משפטי האומות ואפילו אם רק במקצת, או שדרך השררה אין זה 

דהיינו מעם ישראל ומשבט יהודה, הרי תדע שעדיין נמצאים בעומק הגלות ושהחשך על  -ממנו  -

 פני תהום.

צדיק יש לו שלטון מוחלט, יש לו כעין גאולה פרטית, הוא אינו צריך להיסמך על משפטים אדם  אדם  אדם  אדם  

של אחרים, הוא אינו צריך לגדל את עצמו על ידי עזרה מן החוץ ולהיסמך על שם של ישיבה 

שתגדל אותו, או שם של אגודה או מפלגה, אלא כל השלטון וכל הכח בא ממעלת גופו ומידותיו 

 שלו ולא על ידי אחרים!!

מקומות מבואר שיוסף היה מלך במצרים, ורואים גם שיוסף נקרא בכמה לשונות של בכמה  בכמה  בכמה  בכמה  

ומושל בכל ארץ ומושל בכל ארץ ומושל בכל ארץ ומושל בכל ארץ , וכתוב (בפרק מ"ה פסוק ח') ויוסף הוא השליטויוסף הוא השליטויוסף הוא השליטויוסף הוא השליטשלטון, כתוב (בפרק מ"ב פסוק ו') 

, ונראה בדרך הרמז לבאר את שינוי שמני אלהים אדון לכל מצרים שמני אלהים אדון לכל מצרים שמני אלהים אדון לכל מצרים שמני אלהים אדון לכל מצרים , וכתוב (בפסוק ט')  מצרים מצרים מצרים מצרים 

הלשונות שכידוע שיש לאדם יצה"ר פנימי, היינו מדות האדם, ויש גם יצה"ר חיצוני מצד השפעת 

הסובבים, ונראה שהגדר של שליט מראה שיוסף היה שליט על היצה"ר הפנימי שליטה גמורה, 

ומושל מורה שהוא גם הנהיג לפי שליטתו את כל מידותיו והוא שאמרו חז"ל צדיקים לבם 

ברשותם, ואדון מורה על בעלות על הסובב 

שאינם נכנסים לתוך רשותו, ומי שיש בו שלש 

הוא נקרא שליט, מושל, ואדון,  שליט, מושל, ואדון,  שליט, מושל, ואדון,  שליט, מושל, ואדון,    -מעלות אלו  

    מלך!מלך!מלך!מלך!

úåáø úåëøá 
åéä ïäë .ù áøäì 

 éòåáùä ïåìòä ú÷æçä ìò
!úçðå äçìöä äëøá 

 פרשת ויגש

!úåø÷éä äðåëùä úåùðì 
÷úøî øåòéù ìò ïëì øùáì åðà úåçîù  

 úéðáøä é"òé÷ñðôèñ äáåäà 
:àùåðá 

"íééçä úåðåéñð íò úåéåããåîúä"  
úáèá 'àé éòéáø íåéá 

 äòùá8:00 ÷ééãì àð ,áøòá 
 ïùåçä éðáà áåçø ÷å÷ úçôùî ìöà60 'á 

!ïëúåàøì úåôöîå úåçîù 

ùøãî úéáå áøò ììåë 
"ìàåîù øä" 

 úéá éìñôñ åáøúð òåáùä î"åèòùá
ùøãîä "áøò ììåë"ä úáçøäá 

 óéñåäì úåøùôà ïééãò äðùé
äðåëùä éáùåú íéëøáà 

 úåáøäì ë"â ïîæåî ùåã÷ä ìä÷ä ë"åîë
ùøãîä úéáá äøåú ãåîéì 

 ïéá ãåîéìä úåòù8:30-10:15 áøòá 
 äòùá úéáøò9:15. 

:úåðôì øùôà íéôñåð íéèøôì 
 íéé÷ìà ÷çöé áøäì 

 6המשך בעמוד 
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    האם מותר לשים בשבת תבשיל שיש בו רוטבהאם מותר לשים בשבת תבשיל שיש בו רוטבהאם מותר לשים בשבת תבשיל שיש בו רוטבהאם מותר לשים בשבת תבשיל שיש בו רוטב
    ע"ג פלטה שתדלק ע"י שעון שבתע"ג פלטה שתדלק ע"י שעון שבתע"ג פלטה שתדלק ע"י שעון שבתע"ג פלטה שתדלק ע"י שעון שבת

שורין אותו בחמין בשבת. וכל שלא  -בשבת דף קמה: כתבה . כל שבא בחמין מערב שבת המשנה  המשנה  המשנה  המשנה  

מדיחין אותו בחמין בשבת. חוץ מן המליח הישן (ודגים מלוחין קטנים)   -בא בחמין מערב שבת  

וקולייס האיספנין, שהדחתן זו היא גמר מלאכתן. ופירשו בגמרא דבר שבא בחמין מלפני השבת 

כגון עוף שנתבשל כל צורכו מערב שבת מותר לשרותו בחמין בשבת כדי לחממו , וכן פסק בשו"ע  

סימן שיח סעיף טו וז"ל דבר שנתבשל  כ"צ  והוא יבש שאין בו מרק, לח מותר להניחו  כנגד 

המדורה אפי' במקום שהיד סולדת בו. וכתב המשנה ברורה הטעם דכיון שכבר נתבשל שוב אין 

בזה משום חשש בישול ומיהו  על האש ממש אסור מדרבנן מפני שנראה כמבשל אבל בזה 

שמעמידו כנגד המדורה שאין דרך בני אדם ברוב פעמים לבשל כך אפי' איסור דרבנן ליכא 

[הרשב"א] ועיין מה שכתבנו לקמיה בשם הרא"ש שסובר דסמוך למדורה ג"כ אסור אלא צריך 

 להרחיק קצת.

דעת רש"י בשבת יח: והרא"ש ורבנו יונה שדוקא תבשיל יבש מותר אבל תבשיל לח אסור והנה  והנה  והנה  והנה  

משום שיש בישול אחר בישול בלח , אבל הרמב"ם והרשב"א ועוד ראשונים סוברים שאין בישול 

 אחר בישול גם בדבר לח.

ערוך  סימן שיח סעיף ד פסק  תבשיל שנתבשל כל צרכו,  יש בו משום  בישול  אם נצטנן.  השולחןהשולחןהשולחןהשולחן

(כדעת רש"י והרא"ש). השאלה בנידון דידן היא היות ובזמן ששם את התבשיל על הפלטה היא 

אינה פועלת ותפעל רק אחר זמן האם הוי כמו שעון שבת של אור והוי גרמא באופן המותר או 

 אסור.

בחזו"א (סימן לח סעי' ק"ב) דאף שהוא גרם בישול ובזה אין איסור תורה וכמו שהגמרא וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

בשבת קכ: אומר לא תעשה כל מלאכה עשיה הוא דאסור הא גרמא שרי ואפילו איסור דרבנן אין , 

אולם כתב המרדכי בשם רבנו יואל שלא התירו גרמא רק במקום הפסד כגון בדליקה וכן פסק 

הרמ"א (סימן של"ד סעיף כג) הכא נמי אסור דלא הוי פסידא, ועוד טעם לאסור משום דין שהייה 

 ע"ג כירה ע"ש,

עובדיה שבת א' כתב שלפי כמעט כל הפוסקים גרמא ע"י שעון שבת מותרת כגון באור בחזון  בחזון  בחזון  בחזון  

וכדומה, וכן בפלטה של שבת, ואין את החשש שמא יחתה מפני שאין כפתורים המגדילים או 

מקטינים את החום ואע"פ שדעת המרדכי שגרם כיבוי אסור רק במקום הפסד וכן פסק הרמ"א 

והמ"ב,  אולם בנדון דידן יש כמה צדדים להקל כיון שיש מחלוקת אם יש בישול אחר בישול בלח 

 כדלעיל , וכאן הוי גרמא אפשר להקל, 

בשו"ת ציץ אליעזר פסק לאסור אפילו אם ישים את הקדרה מערב שבת גזרה שמא יעשה אמנם אמנם אמנם אמנם 

כן בשבת וגם יש חשש שמא יגיס בשבת שחייב משום מבשל , אולם הגאון הרב פרנק זצ"ל כתב 

לחלוק עליו שאין לנו לגזור גזרות מדעתינו וגם אין לחוש שמא יגיס שגזירה זו נאמרה רק בצמר 

ליורה שדרכו להגיס ולא בתבשיל, וכן חלק עליו הגרש"ז אוירבאך וכתב להקשות שהרי בשו"ע  

מבואר שכירה גרופה או קטומה מותר להשהות עליה תבשיל אפילו לא הגיע למאכל בן דרוסאי 

ולא חשש משום מגיס, ואם הגיע למאכל בן דרוסאי ודאי מותר, ובמיוחד שהוי רק חשש דרבנן אין 

להחמיר, אולם בשו"ת הר צבי השאיר בצ"ע האם מותר להניח בשבת תבשיל לח שהתבשל 

 והתקרר.

אגרות משה או"ח חלק ד' סימן ס' כתב שאין להתיר בישול ע"י שעון חשמלי שהרי יכולים ובשו"ת ובשו"ת ובשו"ת ובשו"ת 

ע"י שעון שבת לעשות את כל המלאכות וכן בכל בתי החרושת ואין לך זילזול שבת גדול מזה, 

אולם בחזון עובדיה חלק עליו שאין לנו לגזור גזירות מדעתינו וכן מה החילוק בין שעון שבת של 

תאורה ובין בישול, ע"כ. (וכן אפשר להוסיף שהרי גם מנהג כל ישראל לחמם את ההסקה ע"י שעון 

 שבת ושם המים מגיעים ליד סולדת והוי בישול ע"י שעון שבת).

באור לציון פרק ל' סע' י"ח כתב לאסור להניח בשבת אבל מערב שבת מותר , וטעמו שהרי אולם אולם אולם אולם 

הרמב"ם כתב בפרק ט' מהלכות שבת הלכה ד' אחד נתן את הקדירה ואחד את האש הנותן את 

הקדירה פטור ממה שכתב הרמב"ם פטור משמע שאסור מדרבנן , ואע"פ שבחזו"א הצריך כל דני 

שהיה, כתב באור לציון שבפלטה חשמלית שאין שאין בה כפתורים להגדלת החום אין בזה דין 

 שהיה ולכן בערב שבת מותר להניח סיר שיתחיל להתבשל בשבת , אולם בשבת אסור.

לדעת החזון עובדיה מותר להניח תבשיל קר שכבר התבשל כל צורכו בשבת ע"ג פלטה   לסיכום: לסיכום: לסיכום: לסיכום: 

חשמלית שתפעל ע"י שעון שבת בעוד זמן מה , אולם רוב פוסקי האשכנזים וגם באור לציון 

 פוסקים לאסור אא"כ ישים את הסיר מערב שבת.

ם  " ן  ַהַּמְלִּבי ֵּבי ִנְמָנה   , ּבּוׁש] ֵלי ר  ֵמִאי ַרִּבי  ]
 . ך ַהַּתַנ" ְמָפְרֵׁשי  ֹוֵלי  ִמְּגד ם  ֹוִני ָהַאֲחר ְּגדֹוֵלי 
ֵניֶהן  ּוֵבי ְקִהּלֹות,  ְּבִמְסַּפר  ְּבַרָּבנּות  ִּכֵהן  הּוא 

  ִּבְקִהַּלת 'ּבּוַדֶּפְׂשט' ִּביַרת רֹוַמְנָיה.

ְּכָבר ְּבֵראִׁשית ְּכֻהָּנתֹו ָׁשם, ִהְבִחין ַהַּמְלִּבי"ם 
ְּבתֹוָפָעה ֲחמּוָרה ְמאֹד ַהְרָוַחת ַּבְּקִהָּלה. רֹוב 
ְוַהּטֹוִבים ֶׁשָּבֶהם,  ָּבת  ַהָּקָהל ַּגם ׁשֹוְמֵרי ַהׁשַּ
ֵהם  ָאְמָנם   . ת ִצי ִצי ִמְצַות  ַעל  ּו  ד ִהְקִּפי א 
 ִהְתַעְּטפּו ְּבַטִּלית ְּבבֹוָאם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ַא
ֶׁשִּיְהֶיה  ּו  ָּדֲאג ְוא  ֱהִסירּוָה,  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר 

  ָלֶהם ַטִּלית ָקָטן ַעל ּגּוָפם.
ַהְּקִהָּלה  ַאְנֵׁשי  ן  ֵּבי ן  ֵאי ׁשֶּ ם  " ַהַּמְלִּבי ָיַדע 
ְלַחְּנָכם  ַח  ַיְצִלי א  ּוא  ְוה  , ם ֹוִלי ְּגד ם  ַלְמָדִני
ַעל  ֹות  ֹוְצב ח ּוְדָרׁשֹות  ּוַסר  מ ֶׁשל   ְּבֶדֶר
ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ַהִּציִצית, ָלֵכן ֶהְחִליט ִלְפּתַֹח 

  ֶאת ִלָּבם ְּבֶדֶר ֶׁשל ִסּפּור.
ָּבתֹות, ִנַּגׁש ָהַרב ַלֵּתָבה,  ִּבְדָרָׁשתֹו ְּבַאַחת ַהׁשַּ
ם  ּוִדי ְיה  : ָהַרב ַהָּקָהל  ִּבְפֵני  ְלַדֵּבר  ְוֵהֵחל 
ֻמְכָרח  ַוֲאִני   , ּנֹוָרא ֹום  ֲחל ָחָלְמִּתי   , ם ְיָקִרי
ְּבַסֲעַרת  ִעָּמֶכם  ּוְלִהְתַחֵּלק  ֶאְתֶכם  ְלַׁשֵּתף 

  ַהְרָּגׁשֹות ֶׁשַחְׁשִּתי ְּבִעְּקבֹות ַהֲחלֹום.
ָטה  ִהְתַּפׁשְּ ֹוָרָאה  נ ֶׁשַּמֵגָפה  ָחָלְמִּתי  ַהַּלְיָלה 
 , ַהֶּזה ֹוָלם  ֵמָהע ּו  ִנְקַטְפנ ּו  ֻּכָּלנ ּו,  ֵרנ ְּבִעי
ּו  ָהי ָׁשם   , ם ֹוִמי ְמר ְלִגְנֵזי  ָעָלו  ּו  נ ֹוֵתי ְוִנְׁשמ
ְצִריִכים ְלַהְחִליט ְלָאן ָּפֵנינּו מֹוֲעדֹות, ַהִאם 
ִהְתַיַּצְבִּתי   . ִהּנֹום ַלֵּגי ָלה  ָחִלי ֹו  א ֵעֶדן  ְלַגן 

  ְּברֹאׁש ָהֵעָדה, ְוִהַּגְעִּתי ֶאל ַׁשָעֵרי ַּגן ֵעֶדן.
ָּדַפְקִּתי  ַהָּנעּול.  ַער  ְלַיד ַהׁשַּ ָעְמדּו  ַמְלָאִכים 
ְוִיְּתנּו ָלנּו  ַער  ּוְבַקְׁשִּתי ֶׁשִּיְפְּתחּו ָלנּו ֶאת ַהׁשַּ
ְלִהָּכֵנס ּבֹו. ֵהם ָחְקרּו אֹוִתי ְוַׁשֲאלּו ִמי ַאָּתה? 
ָהַרב  ֲאִני  ְלִיּבּוׁש,  ר  ֵמִאי ֲאִני   : ָלֶהם ִתי  ָעִני

  ִמּבּוָקֶרְׂשט, ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות ַחֵּיי ֵנַצח.
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ַער ְלִהָּפַתח ְּבגֶֹדל ֶׁשל ֶסֶדק  ִמַּיד ִהְתִחיל ַהׁשַּ
ֲאִני  ֶרַגע,   : ְוָאַמְרִּתי ְּבקִֹׁשי  ִנְכַנְסִּתי  ְוָאז  ַצר, 
רֹוֶצה ֶׁשָּכל ַהְּיהּוִדים ֶׁשִּלי ָיבֹואּו ִאִּתי. אּוָלם 
ֵהם ָאְמרּו ְּבַתִּקיפּות: א! ַאָּתה ִּתָּכֵנס ְוֵהם 

ֲארּו ַּבחּוץ.   ִיׁשָּ
ְוִהְתַחְלִּתי   , ם ִמִּבְפִני ִלְפעֹל  ִתי  ְוִנִּסי ִנְכַנְסִּתי 
ְלַדֵּבר ַעל ֵלב ַהַּמְלָאִכים, ּוְלִהְתַחֵּנן ִלְפֵניֶהם: 
ֲאִני א ַאְפִקיר ֶאת ַהְּקִהָּלה ֶׁשִּלי, אֹו ֶׁשִּתְּתנּו 
ָלֶהם ְלִהָּכֵנס, אֹו ֶׁשִּתְּתנּו ִלי ָלֵצאת ֲאֵליֶהם, 

  ֵאיִני מּוָכן ְלִהָּפֵרד ֵמֶהם...
ֶׁשָּלֶכם  ַהְּבִכי  ֹות  ֹול ק ּו  ִנְׁשְמע ָוכֹה  ּכֹה  ן  ֵּבי
ַמֲעַבר ָלַׁשַער, ְוַזֲעקֹוֵתיֶכם ִמַּבחּוץ ָפֲעלּו ֶאת 

  ְפֻעָּלָתם, ְוֵלב ַהַּמְלָאִכים ִנְתַרֵּכ ִקְמָעה.
ְוָאז ִנַּגׁש ֵאַלי ֶאָחד ֵמֶהם ְוָלַחׁש ִלי ָּבאֶֹזן: ֵיׁש 
ִלי ִּבְׁשִביְל ֵעָצה ֵּכיַצד ַּתְצִליַח ְלַהְכִניס ֶאת 
ִמִּצִּדי  ֲאִני   . ֵעֶדן ְלַגן  ּבּוָקֶרְׂשט  ּוִדי  ְיה ָּכל 
ַּבחּוץ,  ָלֵצאת   ְל ְוֶאֶּתן  ַער  ַהׁשַּ ֶאת  ֶאְפַּתח 
ְוָאז ִּתַּקח ֶאת ַאַחת ַהִּציִצּיֹות ֶׁשְּל, ְוִתְקׁשֹר 
ּו  ָּכְלֶׁשה ּוִדי  ְיה ֶׁשל  ת  ִצי ַהִּצי ּוֵטי  ְלח ֹוָתּה  א
ִמְּקִהָּלְת, ְוהּוא ִיְקׁשֹר ֶאת ִציִציתֹו ְלִציִצית 
ְוֵכן   , ִעי ָלְרִבי ִיְתַחֵּבר  ִׁשי  ִלי ְוַהׁשְּ  , ַאֶחֶרת
ְּבִקְׁשֵרי  ם  ְקׁשּוִרי ּכּוָּלם  ּו  ֶׁשִּיְהי ַעד   , ָהְלָאה
ַהִּציִצּיֹות. ְוָאז ְּכֶׁשִּתְהיּו ֻּכָּלם ְּכִמְקָׁשה ַאַחת, 
 א ַיְפִרידּו ֵּביֵניֶכם, ְוָכ ִּתָּכֵנס ַּבֲחָזָרה, ְוׁשּוב

  יּוְכלּו ָּכל ְּבֵני ְקִהָּלְת ְלִהָּכֵנס...
 : ְוָׁשַאל ו  ְּדָבָרי ֶאת  ם  " ַהַּמְלִּבי   ִהְמִׁשי ְוָאז 
ַּה  ִהְגִּבי  ? ֵאַלי ר  ְלִהְתַקׁשֵּ ַאֶּתם  רֹוִצים  ַהִאם 
ָהַרב ֶאת ַהִּציִצית ֶׁשּלֹו, ְוָאַמר: ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ִציִצית, ִיְקׁשֹר אֹוָתּה ִעם ַהִּציִצית ֶׁשִּלי, ַוֲאִני 
 . ֵעֶדן ְלַגן  ַהָּבא  ְלַהְכִניסֹו ְּבעֹוָלם  ַּמְבִטיַח לֹו 
ֵאין לֹו ִציִצית, ֵאין ִלי ֵעָצה  ֲאָבל ְּדעּו, ִּכי ִמי ׁשֶּ

  ֲעבּורֹו...

ְּבָלׁשֹון  ו  ְּדָבָרי ָנַקט  ֶׁשָהַרב  ַאף  ַעל  ִהֵּנה 
 ְוָכ  , ָנכֹון ִמָּכל ָמקֹום ַהֶּמֶסר הּוא  ִצּיּוִרית, 
ַּדְרָּכּה ֶׁשל ַהַהְנָהָגה ָהֶעְליֹוָנה. ֵיׁש ְּבבֹוָאּה ֶׁשל 
 , יֶֹׁשר ַצת  ְמִלי ֹות  ִלְהי  , ִּבְלַבד ַאַחת  ִמְצָוה 

  ְוִלְזּכֹות ֶאת ְּבָעֶליָה ְלַחֵּיי ֵנַצח.

 
 
 

    מי שגידל ילד ולא למדו תורה, אם נקרא אביומי שגידל ילד ולא למדו תורה, אם נקרא אביומי שגידל ילד ולא למדו תורה, אם נקרא אביומי שגידל ילד ולא למדו תורה, אם נקרא אביו
    ואם יכול להיקרות בנו, והאם חייב בכבודוואם יכול להיקרות בנו, והאם חייב בכבודוואם יכול להיקרות בנו, והאם חייב בכבודוואם יכול להיקרות בנו, והאם חייב בכבודו    

בתשובת מיימוניות (סימן מ"ח והובא ברמ"א חו"מ סימן מ"ב) מי שמגדל יתום בתוך ביתו כתב  כתב  כתב  כתב  
וכתב עליו בשטר בנו או היתום כתב על המגדלו אבי או אמי לא מקרי מזוייף וכשר, הואיל והם 
גדלוהו ראוי לכתוב כך. עכ"ל. וכן איתא בגמ' קדושין (דף ל"א:) אמר אביי אמרה לי אם, היינו אביי 
קרא לאשה אחת בשם אם ואומרת הגמ' דמרבינתיה הוית והיינו אומנת שלו. וכן בגמ' ב"ב (דף ט':)

גבי עולא מגשש ארחתיה דאמיה ובתוס' (שם ד"ה אתיא אמיה) ומבואר שהיא המינקת של רב 
ששת. ובפשיטות מבואר שקוראים לאומנת אם. וע"ע בפירוש הרמב"ן על התורה (פרשת פנחס 
פרק כ"ו פסוק מ"ו) שכתב על הפסוק ושם בת אשר שרח נראה דלא משום שהיתה בת אשתו 
נקראה בתו רק משום שנתגדלה בביתו. ע"כ. וכן איתא בגמ' סנהדרין (דף י"ט:) שהכתוב קרא 

לחמשת בני מיכל, אף שהיו בני מירב (וע"ע בביאור 
 הגר"א בחו"מ סימן מ"ב אות מ"ב).

בתשובה (סי' ע"ו) כתב גבי אחד שהיו כולם והחת"ס  והחת"ס  והחת"ס  והחת"ס  
מחזיקין אותו לבנו ממש, וחתם עצמו על שם אביו בן 
אליהו, וכן בעליה לס"ת וגם בכתובה ואח"כ נשא אחות 
אביו, בטענה שהוא רק אביו חורגו, וכתב שם החת"ס 

 להצדיק מה שקרא אותו בשם אביו חורגו.
מבואר בתשובה בשו"ת אגרות משה (יו"ד סימן וכן  וכן  וכן  וכן  

קס"א) שכתב באותן שלוקחים ילדי נכרים ומלין אותן וטובלין ואז יקראו להם שמות וכתב 
שיברכהו בזה הנוסח או"א קיים את הילד הזה לישראל ויקרא שמו בישראל פב"פ על שם המגדלו 
כי אף שבעצם היה צריך לומר בן אברהם אבינו אבל כיון שרוצה המגדל שיקרא על שמו יכולין 

 לעשות כן כי יכולין לקרוא לאדם שהוא בן המגדל אותו. עכת"ד.
בשו"ת עמק שאלה (א"ע סי' צ"ח) נראה דס"ל דאם ידוע שם אביו האמתי של הבן אז יש אמנם  אמנם  אמנם  אמנם  

לחוש גם בדיעבד על הגט מטעם שקר וחשש לעז, והיכא דלא ידעו כלל מאביו האמתי, יש 
להכשיר בדיעבד אם כתבו בן פלוני על המגדלו, וראיה לזה מדברי התרומת הדשן (פסקים סי' 
קל"ח), אך לכתחילה יש לכתוב בנידונו פלוני דמתקרי פלוני בן פלוני (המגדלו) עיי"ש. ומבואר 
דלכתחילה אין לרשום שם אביו מגדלו ואם רוצה לעשות כן צריך לרשום קודם שם אביו האמיתי. 
ועפ"ד כתב בשו"ת מנחת יצחק (חלק ד' סימן מ"ט) דלמיחש מיהא בעי לכתחילה בקריאה לס"ת, 
וגם בכתיבת כתובה וכיוב"ז, היכא דאינו מוכח מתוכו דלא הוי אביו ממש, דאף שאין בכוונתם 
להכחיש מקור מחצבתם, מ"מ יש לחוש שלא יצא מכשול מזה ברוב הימים, במקום שאין מכירים 
וכו'. ועוד הוסיף שם בהמשך והנה לית דין צריך בושש דאסור להעלים מחצבת הילד, ממנו 

 ומאחרים מכמה מכשולים המסתעפים מזה וכו'. עכ"ל. עיי"ש באורך. 
בענין זה בשו"ת משנה הלכות (חלק ד' סימן קס"ז) וסיים דבריו (שם סו"ס קס"ט) העולה וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

לדידן דודאי מצוה לפרסם במקום שאין יודעים שזה אינו בנו למען האמת ולאפרושי מן החורבה 
דנפיק מיניה. ולכן לפענ"ד אין לקרותו לתורה בשם המגדלו כמו שכבר הארכתי בזה לעיל ואפילו 
לדעת המקילין כיון דעכשיו כל מגמתם בשביל זה לשכח את מקור מחצבתו הרי עי"ז מסייעים לו 
להוציא מחשבתו לפועל. ובכתובה אם הוא בן עכו"ם יכתבו בן אברהם אבינו ואם הוא בן ישראלית 
ואמו ידועה יכתבו על שם אמה ואם אינה ידועה והוא אסופי יכתבו רק שמו ולא שם אב כלל ואם 
רוצה דוקא אולי שיכול לכתוב אברהם בן פלוני שגדלו, וידעו שנקרא בנו מפני שגדלו וכולי האי 
 ואולי. עכ"ל. ודבריו דומים למ"ש העמק שאלה והמנחת יצחק ושני נביאים מתנבאים בלשון אחד.  
ומ"מ המגדל יתום או מאמץ ילד אינו חייב הילד לכבד את המגדלו מחיוב דאורייתא של כיבוד אב 
ואם. כדאיתא בהדיא בגמ' סוטה (דף מ"ט.) גבי רב אחא בר יעקב שגידל את בן בתו ואפילו הכי לא 

מי שגדל את בן חבירו או למדו תורה אם מקרי שקיים פו"ר הנה ולענין  ולענין  ולענין  ולענין  היו חייב בכבודו. עיי"ש.   
הגר"ש קלוגר בהגהות לשו"ע (אה"ע סימן א' סעי' א') כתב נסתפקתי במי שגידל יתום ויתומה 
בתוך ביתו אם נחשב זה קיום פו"ר כיון דאחז"ל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו כאילו 

 ילדו א"כ יש לומר דהוי נמי כאילו קיים פ"ו, או עכ"פ אינו דומה לולד ממש ולא קיים בזה פ"ו.
ציץ אליעזר (חלק י"ח סימן ע"ג) הביא דבריו וכתב לבאר ע"פ הט"ז (יו"ד סימן רמ"ב אות ובשו"ת ובשו"ת ובשו"ת ובשו"ת 

א') שהביא דעת הדרישה דכל מקום דנאמר כאילו אין המוקש שוה אל מי שמקיש לו (כמו יהי 
מורא רבך כמורא שמים) והט"ז חולק דהוא שוה ממש ולכך ה"נ להדרישה כיון דאינו לידה ממש 
ואינו יוצא בה ידי פ"ו, אבל להט"ז שהוא שוה ממש אז יוצא בה ידי פ"ו. ועוד כתב ומיהו אף 
להדרישה מ"מ הוי רק אם לא הוליד כלל, אבל אם הוליד ומתו וגידל יתום ויתומה ודאי קיים פ"ו 
דממ"נ אם בעינן לידה הרי הוליד ממש, ואף דלא גדלה הרי הגדיל יתום ויתומה, ונהי דלא הוליד 

 עכ"פ גידל ויוצא ממ"נ ומסיק בלשון כן נראה לי נכון לדינא. ע"כ.

 מעשה שהיה... הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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 2המשך מעמוד 



 

 

 
    השומעהשומעהשומעהשומע    ----שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

יש שני חלקים בנוגע להשומע: השמיעה, והקבלה. בנוגע לשמיעה, פעמים מותר לשמוע ופעמים אסור לשמוע. בנוגע לקבלה, אף במקרה  הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:
שהיה מותר מתחילה לשמוע, מ"מ פעמים אסור אפילו למיחש, פעמים מותר למיחש, ופעמים מותר אפילו לקבל בהחלט. עתה נבאר בעזרהי"ת 

 לענין החלק של שמיעה, מתי מותר ומתי אסור לשמוע. ולענין קבלה, בעזרהי"ת בשבוע הבא.
כתב החפץ חיים, שאסור מדאורייתא לשמוע לשון הרע, אף אם בעת השמיעה אין בדעתו איסור שמיעה: איסור שמיעה: איסור שמיעה: איסור שמיעה: 

והמשמעות שם בחפץ חיים, שהטעם של  .(א)לקבל את הדבר, מ"מ אסור מדאורייתא להטות אזנו לשמוע
אינו אסור מדאורייתא   . (ב) איסור שמיעת לשון הרע, הוא כעין סייג (דאורייתא), שמא יבוא להאמין ולקבל

[ובפסיק   . (ד) , אבל אם לא ניחא ליה, אינו אסור אלא מדרבנן (ג) אלא דווקא במקרה שניחא ליה בשמיעתו 
] אמנם, אף במקרה שאין איסור דאורייתא של  .(ה)רישיה, דינו שאסור מדאורייתא אפילו אם לא ניחא ליה

"שמיעת לשון הרע" (כיון שלא ניחא ליה), מ"מ השומע עובר על איסור דאורייתא של "לפני עור" מחמת 
ועוד, אף אם לא ניחא ליה בלב (ולכן לא עבר על איסור דאורייתא של  .(ו)שהכשיל חבירו לספר לשון הרע

שמיעת לשון הרע), מ"מ אם הראה למספר כאילו מסכים לדבריו, עבר על איסור דאורייתא של 
. היוצא מזה, השומע לשון הרע שייך לעבור על איסורי דאורייתא של "שמיעה" "לפני עור" (ז) "חנופה" 

ו"חנופה", ולכל הפחות יש איסור דרבנן של "שמיעה", לכן צריך כל אחד לדאוג שלא להניח את עצמו 
 .(ח)להיות במצב שיבוא לשמוע לשון הרע אפילו שלא ברצונו

עד כאן דברנו לענין אדם הנוטה אזנו לשמוע לשון הרע, שודאי אסור הוא. אבל הרבה פעמים, אדם יכול השומע לשון הרע (באונס) איך ראוי לנהוג: השומע לשון הרע (באונס) איך ראוי לנהוג: השומע לשון הרע (באונס) איך ראוי לנהוג: השומע לשון הרע (באונס) איך ראוי לנהוג: 
למצוא עצמו במצב של אונס. כגון אם באמצע שיחה עם חבירו, התחיל חבירו לספר לשוה"ר. הדין הוא, שעל מה שכבר שמע, אין שום איסור, אבל 

. ומוטל עליו להתנהג כך: א) אם משער שיכול להפוך דעת המספר להסיר השנאה מלבו ולעשות שלום, (ט)מעכשיו חל עליו איסור להמשיך לשמוע
ב) אם משער שלא יעזור לדבר איתו להוציא הגנות מלבו,  .(י)מצוה הוא להשתדל כל מה שאפשר להראות למספר איך הגנאי שהוא מספר אינו אמת

ג) אם משער שאי   . (יב) , או לכל הפחות להחליף את הנושא להסיט השיחה לענין אחר (יא)צריך תיכף להפסיקו מלספר עוד, או ע"י תוכחה אם אפשר
אפשר לתקן, וגם משער שאי אפשר להפסיק את הסיפור או להחליף את הנושא, אז יש חיוב דרבנן לברוח משם או לכל הפחות לשים אצבעותיו 

. ד) אם מתבייש לצאת או לשים אצבעותיו באזניו, כיון שאין כאן אלא איסור דרבנן, התירו לישב שם משום כבוד הבריות (וראוי לישב שם (יג)באזניו
 .(יד)בפנים נזעמים)

מצות העשה של "ובו תדבק", מחייב את האדם להתדבק בחכמים לישב עמהם. והבוחר להיפך, לידבק   ללכת בין אנשים שטבעם לדבר לשה"ר: ללכת בין אנשים שטבעם לדבר לשה"ר: ללכת בין אנשים שטבעם לדבר לשה"ר: ללכת בין אנשים שטבעם לדבר לשה"ר: 
. בנוגע להלכות לשון הרע, ההולך למקום שמכיר שיהיו שם אנשים שטבעם לדבר לשון הרע, (טו)ולישב בין אנשים רשעים, עובר על מצוות עשה זו

. לכן, אף אם לא ניחא ליה בשמיעת לשון הרע, עדיין אסור מדאורייתא ללכת (טז) עובר על "ובו תדבק", כיון שבחר ללכת לישב עם אנשים ריקים 
לשם מטעם "ובו תדבק". אמנם, במקרה שהלך לישב איתם מחמת סיבה אחרת, ולמשל אם היתה שמחה במשפחתו וכולם התקבצו שם, לכאורה 

אמנם, אף במקרה שאין איסור "ובו   . (יז) אינו עובר על "ובו תדבק", כיון שלא בחר מעצמו לידבק בהם, אלא הוכרח ללכת מחמת שהם משפחתו 
תדבק", מ"מ עדיין אסור מדרבנן להניח את עצמו במצב שיבוא לשמוע לשון הרע, אפילו שלא לרצונו, לכן עדיין אסור ללכת לשם אם אינו חושב 

[והא שהתיר החפ"ח משום כבוד הבריות, שמותר לישב שם בלי להניח אצבעות באזניו,  .(יח)שיהיה אפשר למצוא עצה איך לא לשמוע שום לשה"ר
 .](יט)היינו רק במקום שלא ידע מתחילה שיהיו שם אנשים המדברים לשון הרע, לכן לא פשע בהליכתו

. אבל לפני שנוטה לשמוע, יש לשאול את המספר אם הוא חושב שסיפורו (כ)מותר לשמוע אם חושב שאולי יהיה לו תועלת להבאלשמוע לתועלת: לשמוע לתועלת: לשמוע לתועלת: לשמוע לתועלת: 
. אמנם, אינו מותר לשמוע מהמספר אא"כ גם כוונת המספר הוא לתועלת, וגם שמשער שהמספר שייך שיקיים את כל (כא) יהיה לו תועלת להבא 

. לפעמים, שייך גם שיהיה גדר של תועלת אם (כב)תנאי התועלת, דאל"כ יהיה אסור להכשיל אותו לספר, אפילו אם עי"ז יפסיד השומע את התועלת
שומע לו, כגון שרוצה לשמוע מהמספר כל תלונותיו על חבירו כדי שיוכל להסביר לו את הצד השני כדי להשקיט את המריבה ולעשות שלום, והוא 

 .(כד) ובמקרה כזה, מותר ומצוה לשמוע אף אם משער שהמספר כל כך ברוגזה שאי אפשר לו לקיים התנאים של תועלת בסיפורו   . (כג) מצוה גדולה 

 .(כה)כמובן, היינו דווקא במקרה שמשער שהמספר מוכן לקבל צדדי זכות לסיפורו
החפץ חיים בספר שמירת הלשון, הביא הרבה עצות ותחבולות איך להינצל מהחטא המר של לשון הרע. וכתב שם עצות איך לא לשמוע לשון הרע: עצות איך לא לשמוע לשון הרע: עצות איך לא לשמוע לשון הרע: עצות איך לא לשמוע לשון הרע: 

קטע של עצות איך לשמור את עצמו מלהיות במצב של שמיעת לשון הרע. ומסביר שם, שבעיקר יש שני סיבות איך אדם יכול למצוא את עצמו 
. לכן, כתב החפ"ח עצה, להמנע (כו) במצב של שמיעת לשון הרע: א. מחמת הרגלו לילך בקיבוץ אנשים, ב. מחמת הרגלו לדרוש אודות חדשות 

וגם לקבוע בטבעו לא לדרוש אחר החדשות, ולאט לאט לשנוא אפילו לשמוע חדשות, עד שיתפלא איך אנשים   . (כז) מללכת ולישב עם אנשים 
עי"ז, הבעלי לשון בעצמם ימנעו מלספר לו לשון הרע (לא בגלל שהם לא רוצים להכשילו, אלא בגלל שלא רוצים לספר  .(כח)דורשים ומספרים בהם

 .(כט)אלא לאנשים המוכנים להקשיב להם)
יש איסור דאורייתא לשמוע לשה"ר, אפילו אם לא מקבל הלשון הרע. ואם לא ניחא ליה בשמיעתו, עדיין אסור מדרבנן. השומע לשה"ר סיכום:  סיכום:  סיכום:  סיכום:  

באונס, אסור להמשיך לשמוע, אלא יש להשתדל לומר בפני המספר צדדי זכות (אם משער שיעזור), או להפסיקו מלספר, או לברוח. וכל זה הוא 
בלי תועלת, אבל לתועלת מותר, ופעמים מצוה. והנותן עצמו להיות במצב שיודע שישמע לשה"ר אפילו שלא לרצונו, פושע מקרי, ועובר לכל 
 הפחות על תקנת רבנן. לכן, יש להשתדל להימנע מקיבוץ אנשים, ולשנוא חדשות, ועי"ז ימעיט רוב המצבים שעלול להגיע על ידם לשמיעת לשה"ר.
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 .ì"ëò åæ äùò úåöî ìò øáåò ,íéòùø ìù äøåáç íò åîöò ÷áãîù ,äæ êôä äùåòù éî éàãåá ïëì   .ç"é÷ñáå ä"âäá æ"è÷ñ ç"îàá 'å ììëáå ,íù ç"ôç (æè) .àøáúñî ïë (æé)     .å"ñ 'å ììë ç"ôç (çé)    .å"ñ 'å ììë ç"ôç (èé)   àåäù äîã ì"æå ,á"ñ 'å ììë ç"ôç (ë)

  .ì"ëò äáéøîå äöî éãéì åà ÷æéä éãéì ë"çà àåáé àìù åîöò úà ìéöäì äöåø àåä ÷ø ,åøéáç ìù åúåðâ òåîùì åúðååë ïéà ,òåîùì äöåø    .â"ñ 'å ììë ç"ôç (àë)   ìò ïîåà ìåàùì øåñàù (ä"âäá à"éñ 'ã ììë) ç"ôçä áúë äæ íòèîå .â"÷ñ 'å ììë ç"îàá (áë)
æá àöåéë ìë ä"ä äøåàëìå .òøä ïåùì éãéì åàéáîå ,úìòåúä éàðú ìë íéé÷ì åì à"àå ,éðùì ãçà íéàðåùù àåä ÷æçåîù ,úìòåúì óà ,øçà ïîåà  ,ä  .åéô çúåôù éðôì áéèéä áùåç åðéàå ,ìëá íéæâî àåäù ãéîú åòáè ïëù åá øéëîù åäùéîî ù÷áì øåñàù   (âë)

  .íåìù úåùòì òåîùì äåöîù ,â"ô äðåáúä øòù ïåùìä úøéîùå ,ã"ñ 'å ììë ç"ôç    áéùç àìã 'åë øôñîä ìéùëäì íâ øúåîå àôéãò ïåãéðä úåëæ úåàøäì úìòåú êä ì"æå ã"é÷ñ íù ïéîéðá ú÷ìçá áúëå .íù ç"ôçäî çëåî ïë (ãë)ëîë   .ì"ëò ï÷úîë àìà ìåù 
  åìéùëäì äåù íà úåàøì ,åúòã êåôäì øùôàù éåëéñä øòùì ,úåàéöîá éåìú ìëä ."'åë øòùî àåäù ïåâë 'åë òåîùì äåöî" íù ç"ôçä ïåùì (äë)ôñì  .(úîãå÷ä 'òä 'ò) ø"äùì ø    .â"ô äðåáúä øòù ïåùìä úøéîù (åë)   ,à"øâä úøâéàáå .íù ïåùìä úøéîù (æë)

 àèç éë ,ãéçé áùéì øúåéä ìëá ìéâøúù êøéäæî éðà ïëì ì"æå ,ììë íãà éðá úåîå÷îá úåéäì àì ìãúùäì åúùàì øéäæä ïåàâä .ì"ëò åìë ìò ïåùìä  .íù ïåùìä úøéîù (çë) .íù ïåùìä úøéîù (èë) 
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