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לך',  אעתיר  'למתי  פרעה  את  ששאל  משה  דברי  את  מבאר   È"˘¯
שה'למ"ד' בתיבת 'למתי' מתפרשת, שמשה שאלו, למתי אתה רוצה 

יושלמו  שדברי  ותראה  הצפרדעים,  שיכרתו  היום  עליך  שאתפלל 

למועד שתקבע.

הרי  היום,  תפילתו  על  פרעה  את  שאל  משה  מדוע  הבנה,   ÍÈ¯ˆÂ
משה יכל לשאול אותו, מתי הוא רוצה שיכרתו הצפרדעים, ובאותה 

ויכרתו  תפילתו  ומיד תתקבל  בתפילה,  משה  יעמוד  שיבקש,  שעה 

מֶֹׁשה  "ַוֵּיֵצא  כ"ז),   - כ"ו  (ח'  ערב  במכת  שמצאנו  וכמו  הצפרדעים, 

ִמַּפְרעֹה  ֶהָערֹב  ַוָּיַסר  ִּכְדַבר מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש ה'  ֶאל ה'.  ַוֶּיְעַּתר  ַּפְרעֹה  ֵמִעם 

ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו ֹלא ִנְׁשַאר ֶאָחד", וכן במכת ברד (ט' ל"ג), "ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה 

ֵמִעם ַּפְרעֹה ֶאת ָהִעיר ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ֶאל ה' ַוַּיְחְּדלּו ַהּקֹלֹות ְוַהָּבָרד ּוָמָטר 

ֹלא ִנַּתְך ָאְרָצה".

הכות  אחרי  ימים  שבעת  "וימלא  י"ב),  ט'  (שמו"ר  במדרש   ‡˙È‡
ה' את היאור. רבי יהודה ורבי נחמיה, אחד מהם אומר, כ"ד ימים 

ימים המכה משמשת  היה מתרה בהם עד שלא בא המכה ושבעה 

בהם. ואחד מהם אומר, ז' ימים מתרה בהם וכ"ד ימים היתה המכה 

משמשת בהם...", ופשטות דברי המדרש כמ"ד שכ"ד ימים היה מתרה 

"ויקרא פרעה,  ה'),  י'  (שם  ימים היתה המכה, כדאיתא במדרש  וז' 

כיון שהתחילה הפורענות בגופו, מיד הרגיש והתחיל צועק העתירו 

שאותו  למד  אתה  מכאן  למחר,  ויאמר  וגו'...  הצפרדעים  ויסר  לה' 

היום היה לו להשלים ז' ימים, לכך אמר לו משה למתי אעתיר לך, 

למחר אעתיר לך ולא לאותו יום, וסרו הצפרדעים", שמבואר בדברי 

המדרש, שמכת צפרדע הסתלקה מפרעה רק למחר, ביום השביעי של 

המכה [מה שצריך הבנה בדברי המדרש, היאך חשבון כ"ד הימים עם 

שבעת הימים עולים יחד רק לחודש אחד, הרי הם ל"א ימים, וחודש 

הוא רק כ"ט ומחצה ימים].

·˘·˙ פ"ו ב' נחלקו מתי נתנה תורה לישראל, "בששי בחדש ניתנו 
רבא...  אמר  בו.  בשבעה  אומר  יוסי  רבי  לישראל,  הדברות  עשרת 

בקיבועא  פליגא  כי  לישראל...  תורה  ניתנה  בשבת  עלמא  ודכולי 

דירחא, רבי יוסי סבר בחד בשבתא איקבע ירחא... ורבנן סברי, בתרי 

בשבתא איקבע ירחא...".

˘ÂÈ בעדויות (פ"ב מ"י), "אף הוא היה אומר חמשה דברים של י"ב 
חודש... משפט המצריים שנים עשר חדש...", וכתב הראב"ד בפירושו 

שם, שהראיה לכך היא, "דכתיב לקושש קש לתבן. אימתי התבן מצוי 

שם, באייר, והם יצאו בניסן", וכ"כ בתוספות שאנץ שם.

שבריש  מסתבר  רבנן,  ולדעת  באייר,  היה  דם  שמכת  האמור,   ÈÙÏ
החודש היו כ"ד ימי ההתראה, ולאחריהם שבעת ימי המכה, וכן היה 

בחודש שלאחריו, חודש סיון, שכל כ"ד הימים הראשונים היה מתרה 

בהם, ושבעת הימים האחרונים שימשה מכת צפרדע, וכידוע, שבין 

שנה לשנה ישנם ארבעה ימים, שלפי רבנן שבשנה שלאחריה, שנת 

יציאת מצרים וקבלת התורה, היה ראש חודש סיון ביום ב', נמצא 

שבשנה שלפניה, בשנת המכות, היה ראש חודש סיון ביום חמישי, 

עם  לאחריהם,  ומיד  קודש,  בשבת  היו  ההתראה  ימי  כ"ד  ותשלום 

תחילת יום א', החלה מכת צפרדע, עד ליום שבת קודש שלאחריה.

מבקש  הוא  למתי  ושאלו  פרעה  לפני  משה  שעמד  שבשעה   ,‡ˆÓ
שיסיר ממנו את מכת צפרדע, היה זה בערב שבת קודש, וכשפרעה 

אמר לו 'למחר', כוונתו היתה על שבת קודש.

·˘Ú"Â אור"ח סי' רפ"ח ס"ט נפסק, "אין צועקים ולא מתריעין בו 
על שום צרה...", ואף שיש יוצאים מן הכלל שמותר לצעוק ולהריע 

עליהם, אבל אם יכולים לצעוק ולהריע לפני שבת, אין דוחים את 

הצעקה וההתרעה לשבת קודש. נמצא, שבמכת צפרדע, שמשה יכל 

להתפלל עליהם מלפני השבת, אסור היה לו להתפלל עליהם בשבת, 

ולכך שפיר אמר משה לפרעה, למתי הוא רוצה שיתפלל היום שיסורו 

ממנו הצפרדעים.

שנה
חמישית

ל
א

ר
ש

 י
ץ
ר
א

 -
ת 

לי
עי

ן 
עי

די
מו

 –
ם 

בי
ת

כו
ה
ם 

ני
ב
ר
ל
 ו

ד"
דו

חי
ב
ד 

חו
אי

ל"
ת 

רו
מו

ש
ת 

יו
כו

הז
ל 

כ
 ©

ראובן חפץ לשלם בחנות במטבע של עשר 

כי  שקל, אך המוכר סירב לקבלו בטענה 

מזויף הוא. כששמע זאת ראובן, שילם לו 

והניח את המטבע המזויף  במטבע אחר, 

עם  יתערב  שלא  במקום  מכיסיו,  באחד 

יתר המטבעות.

את  לו  וסח  שמעון,  בידידו  פגש  בלכתו 

את  שמעון  כשראה  המעשה,  סיפור 

המטבע, הבחין גם הוא בשוני הקל שבין 

היפוכו  תוך  מטבעות.  לשאר  זה  מטבע 

שניתן  לראובן,  שמעון  אמר  במטבע, 

ורצוי  באשפה,  המטבע  את  להשליך 

לעשות כך כדי שלא להיכשל בזה, ויתכן 

שאף חובה היא משום 'אל תשכן באהליך 

עולה'.

אפשרות  לי  יש  טען,  ראובן  ואילו 

כי  גוי,  לפועל  כתשלום  בזה  להשתמש 

שמדובר  לב  ישים  לא  שהלה  מאד  יתכן 

שהרי  חשש,  בכך  ואין  מזויף,  במטבע 

'טעות עכו"ם מותרת'.

לעומתו  השיב  עכו"ם'  'טעות  זה  אין 

העכו"ם'.  של  דעתו  'גניבת  זו  שמעון, 

טעות עכו"ם הוא רק כשהטעה את עצמו. 

מטעם  איסור  בזה  יש  שאולי  ועוד,  זאת 

לידי  תתגלגל  זו  ומטבע  שיתכן  נוסף, 

יהודי, ונמצא שיגרם הפסד ממון על ידך.

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 

 

בספר חסידים (סי' תקע"ג) איתא, 
על  שמחל  האב  שאמרו  "ומה 
אדם,  מדיני  מחול,  כבודו  כבודו 

אבל מדיני שמים חייב".

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם 
גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

אחר  לחזר  חינכו  מי  את  תדע  [ואם 
כוס של ברכה, תגלה מיהו].

במכות ח' א' מבואר שהכנת 

נחשבת  מצוה  לצורך  עצים 

רק הכשר מצוה.

‰ÂÈˆÓ ÔÎÈ שגם הכנת עצים 
בִמְקָדש)  (לא  מצוה  לצורך 

נחשבת מצוה.

נחלקו הראשונים בב"ב (פ"ב א', עיי"ש בתוד"ה עד, ובשא"ר שם, ובירושלמי ביכורים פ"א ה"ה), 
בשליח שהביא ביכורים לירושלים, אם יכולין הבעלים לקרוא 'הנה הבאתי...'.

.‰Ê ÔÈ„· ÚÈ¯Î‰Ï ‰¯Â‡ÎÏ Ô˙È ÂÈ˙˘¯Ù Ù"Ú ÔÎÈ‰

נקראתי כאחד הזקנים,

אחיהם של הניצבים.

אחי שמות רבים נשא,

ונהרג במעשה שעשה.

המתים בסערה מרובים,

ממספר אחי המיוחדים.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

תזכורת:הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא
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נהגו הנשים לקיים 

'מצות עשה שהזמן 

לברך  ואף  גרמא', 

עליהם.

 ‰˘Ú  ˙ÂˆÓ  ‰ÊÈ‡
 ‡Ï  Á"¯Ï  ˙ÎÈÈ˘‰

?ÌÈ˘‰ ‰· Â‚‰

לע״נ הגאון ר' ÛÒÂÈ ב"ר אהרן דוד קולמן זצ"ל,
רב בית הכנסת "אהל מנחם" מודיעין עילית

נלב"ע כ"ג שבט תשע"א



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר

תשובה ל"מעשה רב"
 Ì‚  ÂÈ·‡  Ì˘  ˙¯ÎÊ‰Ó  ¯‰Ê‰Ï  ÍÈ¯ˆ  Ì‡‰  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·

.˙ÂÈÂ˘¯‰ Í¯ÂˆÏ ÒÙÂË ÏÚ ·˙ÂÎ˘Î Ë¯Ù·Â ,‰·È˙Î·
יש לברר אם מותר לכתחילה להזכיר שם אביו בתוספת תואר, 
גם בכתב,  והאם איסור הזכרת שם אביו הוא דוקא בפה, או 
והאם יש איסור גם בכתיבה במילי דעלמא, והאם כשהוא רק 
לצורך רישום, מבלי שמישהו אמור לראות בשם זה כל ענין של 
שם כבוד או בזיון, אלא שהוא כמו מספר זיהוי בלבד, האם גם 

אז צריך לכתוב עם תואר כבוד1.
לא  בשמו,  יקראנו  "ולא  ס"ב,  ר"מ  סי'  יו"ד  בשו"ע  כתב  א] 
בחייו ולא במותו, אלא אומר אבא מארי". והלשון כאן הוא 'ולא 
יקראנו', וכן 'אלא אומר', ולא מזכיר כיצד בכתיבה, אולם להלן 
כיצד,  "חייב לכבדו אפילו אחר מותו,  בסעיף ט' כתב השו"ע, 
מארי...",  אבא  אמר  כך  אומר,  מפיו,  שמועה  דבר  אומר  היה 
וכתב הרמ"א שם, "י"א דאם כותב תוך שנים עשר חודש דבר2, 
ומזכיר אביו, אי"צ לכתוב 'הריני כפרת משכבו', אלא ז"ל, דהא 
כתיבתו מתקיימת לאחר שנים עשר [חודש], ויש מחמירין אפילו 
בכתיבה, וכך נוהגין", הרי שאין חילוק בין אמירה לכתיבה. שו"ר 
חתנו של  זצ"ל,  טברסקי  (להגרמ"ד  עמק שאלה  בשו"ת  שכ"כ 
דנן  בנידון  שמאריך  מה  וע"ש  ס"ז,  סי'  יו"ד  חיים)  דברי  בעל 

ומסיק בצריך עיון.
ב] ובפ"ת שם סק"ב, כתב, "ונראה לי, דאם אחרים שואלים 
ממנו בן מי אתה3, מותר לומר להם בן רבי פלוני אני, וראיה לזה 
ממש"כ מהרש"ל בים של שלמה פ"ק דקידושין סי' ס"ה, דהא 
דהרא"ש הזכיר רבו מהר"ם בשמו, מפני שהיה לו שאר חכמים 
שהיו רבותיו הוצרך להזכירו כו', ובאביו לכו"ע אסור מפני שאין 
לו אלא אב אחד, והא דהטור הזכיר את אביו, מפני שהזכירו 
א"כ  עכ"ד,  ישראל4,  לכל  ראש  כלומר  הרא"ש,  כבוד,  בלשון 
מבואר  שרי",  באב  גם  אותו,  יודעים  להזכירו שאין  כשהוצרך 
אביו,  שם  מלהזכיר  לימנע  יש  בכתיבה  דגם  המהרש"ל,  דעת 
ואפי' תואר לא מהני להתיר, ורק דגבי הרא"ש יש לו משמעות 

חוץ מהשם, להכי מותר.
דכל  מצדד,  פ"ז,  סי'  החיד"א  להגאון  אומץ  ביוסף  אולם 
כללים,  בשד"ח  וע"ע  להזכיר,  מותר  לשם,  התואר  שמקדים 

מערכת כ' כלל ק"ד.
כתב  מ"ג,  סי'  ח"ב  ליו"ד  בהשמטות  חיים,  דברי  ובשו"ת  ג] 
בתו"ד, "...וגם אני בעניי הארכתי באיזה מקומות מזה, אם כתב 
לכל  אי"צ  אביו,  שם  לכתוב  אם  לשאלתך  אולם  כדיבור,  הוי 
[ושם]  בגירושין  אבותיהם  לפרש שם  דתקנו  ראינו  דהלא  זה, 
האיך  דאסור,  איתא  ואם  ב'),  (פ"ז  בגיטין  כדאמרינן  העדים, 
יתקנו רבנן מילתא דאיסורא כמו דאמרינן גבי משכנתא, היכא 
תקנו רבנן (ב"ב ל"ה ב'), אלא ודאי דליכא איסור כלל, כיון דאינו 
ָזכרו רק שיכירו אותו מי הוא, וה"נ בכל מקום אם אין עושה רק 

[להיכרות] שמו, אין איסור כלל.
בר  משה  אני  שכתב,  ז"ל,  כרמב"ם  עולם  גדולי  מצינו  וכן 
ז"ל  וכן הר"ת  ז"ל חתם אברהם בר' דוד,  וכן הראב"ד  מיימון, 
ואחיו בני מהר"מ ז"ל, כידוע בספריהם, וכן הרמב"ן ז"ל, ולפי 
דעתי שנמצא גם בהרי"ף ז"ל (שו"ת הרי"ף סי' י"א), שחתם שמו 
בשם אביו ז"ל, והרא"ש ז"ל בתשובות, ורש"י ז"ל בתשובותיו5, 
וכל גדולי עולם, ולכן אל תזוז, כי זה אינו, ואין חשש איסור 

כלל, והפלפול בזה למותר".
ולכאו' מבואר בדברי חיים, דדוקא כשמזכירו לשם הזדהות, 
וא"כ כשמזכיר ד"ת משם אביו, צ"ע אם לדעתו יאסר לרשום 
דגם איהו ס"ל  די"ל  וגם עם תוארים אפשר דלא מהני,  שמו, 

כהמהרש"ל, אך לא נשאל בכגון דא.
שכתב,  ד',  אות  שופטים  ב'  שנה  חי  איש  בבן  וראה  ד] 
"ובחתימה מותר לחתום יצחק בן אברהם, דאין כתיבה חשיבה 
כדיבור לענין זה, ויש מתחסדים6 לכתוב יצחק בן לאדוני אבי 
כתיבה  דאין  דכתבנו  ואע"ג  הדין,  מן  חיוב  בזה  ואין  אברהם, 

חשיבה כדיבור לענין זה, מ"מ אם הוא כותב כתב לאביו, צריך 
שיכתוב לו מור אבי, או אבא מארי פלוני, וכן כשכותב מכתב 
לאחרים ומזכיר בו שם אביו, ג"כ יכתוב מור אבי פלוני, וכן ה"ה 
יכתוב  ג"כ  וכיוצא,  כשכותב שם אביו בפנקס שלו בחשבונות 
מור אבי, ודין זה של הזכרת השם נוהג גם באמו שצריך ליזהר 

בכל הנ"ל".
המהרש"ל  משיטת  שהביא  אחרי  קל"ג,  סי'  יו"ד  ובאג"מ  ה] 
הנ"ל, כתב בתו"ד: "גם נראה לע"ד דעל כתיבה ליכא האיסור, 
וכדחזינן, שסתם חתימה מפרש בכל מקום שמו ושם אביו, ואם 
היה איסור גם בכתיבה להזכיר שם אביו, איך תיקנו לחתום כן, 
וגם חזינן שגדולי עולם חתמו עצמן בשמו ושם אביו, כהרמב"ם 
שכתב בכמה מקומות אני משה בן מיימון, ואף חתימת הרא"ש 
מרוטנבורג  מהר"מ  וחתימת  יחיאל,  הר'  בן  אשר  בתשובותיו 

מאיר ב"ר ברוך, הרי באמירה היה אסור זה למהרש"ל.
השייכות  שכתב  מיימון,  בן  משה  שכותב  דכיון  לומר  ואין 
דהא  לעיל,  כדכתבתי  איסור,  ליכא  לאביו,  שממנו  והקשר 
הכתיבה אני משה בן מיימון על ספר בתחלתו, הוא כאומר בפני 
רבים, שאסור אף בזה כדלעיל. ולכן צריך לומר דבכתיבה ליכא 

איסור להזכיר השם, ואף לא בתוארים.
פלוני,  ר'  לומר  בתוארים  שנוהגין  בהמקומות  עתה  ואולי 
יהיה אסור לחתום בלא התואר. ולכן תמה אני מה דחק עצמו 
מהרש"ל לומר פירוש רחוק על מש"כ הטור א"א הרא"ש, ומה 
יתרץ על חתימת הרמב"ם, ובעל המאור בפתיחת ספרו כתב, 
בר  משה  אמר  כתב  הרמב"ן  וכן  יצחק,  בר  הלוי  זרחיהו  אמר 

נחמן, והרבה מרבותינו הראשונים וצ"ע.
עצמו  שם  הוא  שכן  שאני,  שחתימה  לתרץ  שרצית  ומה 
לכתיבה בשמו ושם אביו, ולכן רשאי לכתוב בר פלוני אף בלא 
שום תואר, וכן הוא כשכותב אני משה בן מיימון, אמר זרחיהו 
בר יצחק, אבל כשכותב מה שאמר אביו, הרי כשיכתוב השם 
שהוא  מהרש"ל  סובר  שג"כ  בכתב,  אביו  שם  שקורא  נמצא 
הטור  שכתב  מה  על  לו  הוקשה  ולכן  שאסור,  בפיו  כקריאה 
כשהביא דברי אביו, שכן אומר א"א הרא"ש, לשיטת מהרש"ל 
שאוסר אף בתוארים, והוצרך לדחוק כתירוצו. הוא תירוץ נכון, 
לא  מאביו  הלכה  כשהביא  שהרמב"ם  מהא  לזה  ראיה  וקצת 
מן  מרי7  ואבא  ה"י, שכתב,  דפי"א משחיטה  כהא  הזכיר שמו, 
האוסרין, אלמא דמה שכתב אני משה בן מיימון, אף בלא תואר 
כלל, הוא משום שהתם כתב זה בשביל שם עצמו, לא נחשב זה 

קורא לאביו בשמו.
פיו להזכיר שם  גם בדבור  זה  אבל מ"מ לא מסתבר להתיר 
ורק  בזה,  צורך  ליכא  אם  עצמו,  שם  להזכיר  כשצריך  אביו, 
אמירה  בין  חילוק  שיש  וא"כ  כן,  לחלק  מקום  יש  בכתיבה 
והראיה  זה,  איסור  כלל  ליכא  שבכתיבה  אפשר  הרי  לכתיבה, 
בלא  מארי  אבא  בספריהם  ראשונים  ועוד  הרמב"ם  ממש"כ 

הזכרת השם, הא אינה ראיה מוכרחת".
מבואר מדברי מרן בעל אג"מ, דכגון נדו"ד שיש בזה צורך, כיון 
שהוא בכתיבה, וחזינן לגדולי עולם שלא הקפידו בזה, אין בזה 

איסור, וכ"מ מהדברי חיים ומהבא"ח הנ"ל.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ‰ÚÈ˜˙·  ¯‰  ˙˜Ï„‰„  ,'·  ‰"Ï  ˙·˘·  È"˘¯  Î"˘Ó ÌÚ  ‰È„È„

.˙ÈÚÈ·¯
המדובר הוא בהורקנוס בנו של ר"א הגדול, כדאי' בסנהדרין 
ס"ח א', והתניא כשחלה ר' אליעזר, נכנסו ר"ע וחביריו לבקרו8 
וכו' ואותו היום ע"ש היה, ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפיליו, 
גער בו ויצא בנזיפה, אמר להן לחביריו, כמדו' אני שדעתו של 
אבא נטרפה9, אמר להן [ר' אליעזר], דעתו [של הורקנוס (ועי' 
צ"ל,  הב"ח  ולדעת  דשבת),  סופ"ב  הירושלמי  על  העדה  קרבן 
שהכחיש  עצמו,  ר"א  על  קאי  'דעתו'  ולפי"ז  מיושבת",  "דעתו 
היאך  נטרפה10  אמו  ודעת  מיושבת]  שדעתו  לאמר,  בנו,  דברי 

[פרש"י איסור  ועוסקין באיסור שבות"  מניחין איסור סקילה, 
סקילה הדלקת הנר והטמנת חמין, ועוסקין בדבר שאינו אלא 

איסור שבות, דמניח תפילין בשבת אין כאן איסור מלאכה"].
וכבר הקשו התוס' בשבת שם, בד"ה ר' יהודה, דמעובדא דר"א 
נר קודמת לחליצת התפילין,  והורקנוס בנו, מבואר, דהדלקת 
ותירצו, "וי"ל, דשאני התם דמשום חוליו איחרו מלהדליק את 
הנר, לפי שהיו טרודין בו עד שהיה סמוך לחשיכה, ולכך אמר 
ראיה  יש  משם  ואדרבה,  קודם,  סקילה  באיסור  יעסוק  [ר"א] 
דחליצת תפילין קודמת, מדרצה הורקנוס לחלוץ תפילין קודם 
וכעי"ז  לעשות",  רגילין  היו  שכך  יודע  היה  ומסתמא  הדלקה, 

כתבו התוס' בסנהדרין שם בד"ה היאך מניחין, ע"ש.
מעשה  יהודה,  "א"ר  א',  קמ"ז  בשבת  כדאיתא   :ÊÓ¯‰Â
בהורקנוס בנו של ר"א בן הורקנוס, שיצא בסודר שעל כתיפו 
יפול  "שלא  [פרש"י  באצבעו  לו  כרוכה  שנימא  אלא  בשבת, 
נימא  מכתפיו"], וכשבא הדבר לפני חכמים, אמרו, אפילו אין 

כרוכה לו באצבעו".

תשובה ל"מבין חידות"
 ˙Â‡¯‰Ï  Ì„‡  ÏÚ  ÏËÂÓ˘  ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·

.Â· ‡˜Ó ÂÈ‡˘ Â¯È·ÁÏ
בדעת זקנים מבעלי התוס' (שמות ד' י"ד) כותב, "וראך ושמח 
אהרן  של  בתחומו  בא  אני  מה  אומר,  משה  שהיה  לפי  בלבו, 
וגו',  נגליתי  הנגלה  כ"ז),  ב'  (ש"א  שנאמר  במצרים,  שמתנבא 
אמר לו יתברך, למה אתה מזכיר אהרן, אינו מיצר אלא שמח, 
הה"ד ויאמר ה' אל אהרן לך לקראת משה, כדי שידע11 שאתה 

שמח".
וברמב"ן שם כתב, "כלומר, גלוי לפני שידבר בעבורך ברצונו 
יוצא  מעצמו  הוא  הנה  וגם  צויתיו,  לא  ואפילו  לאהבתך, 
לקראתך, וראך ושמח בלבו, ולא יקנא בך למעלתך על השליחות 

הנכבדת הזאת".
ואיתא במדרש (שמו"ר פ"ג י"ז), שאמר הקב"ה למשה, "ומה 
שאתה סבור שהוא מצר, לא כן, אלא שמח, שנאמר וראך ושמח 
ילבש  אחיו,  בגדולת  ששמח  הלב  יוסי,  ב"ר  ר"ש  אמר  בלבו, 
(ממוה"ר  המדרש  על  יושר  באמרי  ומבאר  ותומים".  אורים 
וידאל הצרפתי זצ"ל), "ומידה כנגד מידה ניתן לו זה היה בשכר 
לב אהרן הטוב והנעים, ואמר, ישמח וילבש, כי היה כבוד גדול, 

עוד האבנים טובות יש להם סגולה לשמח הלב ולחזקו".

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 ‰Ó‰· ·»Ï»Á· ÔÈ‡˘ ,ÂÈ˙˘¯Ù· ÁÎÂÓ ÔÎÈ‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

.'ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡'Â ,'Ì„' ¯ÂÒÈ‡ ,‰¯Â‰Ë
שנאמר,  ח'),  (ג'  בפרשתינו  מפורש  ממקרא  נלמד  זה  ענין 
"וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ 
טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי 
והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי", וכן נזכר עוד בפרשתינו (שם 
י"ז), "...ארץ זבת חלב ודבש", ומפסוק זה למדו בבכורות (ו' ב'), 
שָחָלב בהמה אין בו לא איסור דם, ולא איסור אבר מן החי, 
דפריך שם, "וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי, ...ואיבעית אימא 
קרא  לן  דשרי, משתבח  לא  ואי  ודבש,  חלב  זבת  ארץ  מהכא, 

במידי דלא חזי".
בחלב,  להשתבח  הכתוב  שכוונת  דכיון  הדברים,  וביאור 
בהכרח שהוא ראוי ומותר באכילה, שאם לא כן, לא היה הפסוק 
דם,  איסור  לא  בחלב  ובהכרח שאין  דברים האסורים,  משבח 

ולא איסור אבר מן החי.
בגמ'  הביאו  לא  מדוע  מהמפרשים,  רבים  בזה  עמדו  וכבר 
חמאה  "ויקח  דכתיב  ח')  י"ח  (בראשית  אברהם  דגבי  מקרא 
כדאיתא  החי,  מן  אבר  על  מוזהר  ג"כ  נח  בן  והרי  וחלב...", 
בסנהדרין (נ"ט א'), וכמו"כ הוה מצי לאתויי מקרא דפ' האזינו 

1. בשו"ת מהרח"ש אה"ע סי' ב' (הנדמ"ח כרך ד' עמ' קס"ט), 
בשורה  אביו משה  כששם  בגט את שמו  עד שחתם  על  כתב 
את  וראה  הגט,  עמו  [שהביא  השליח  לנו  "ואמר  העליונה. 
העד כשחתם בפניו], כי לתת כבוד לשם אביו, מנהגו לכתוב 
שם אביו למעלה וכן ראה שם בנ"א נוהגין כן, ומצווה בכתב 
שבציץ, שאמרו בפ' במה אשה (שבת ס"ג ב'), וכתוב עליו בשני 
שיטין יו"ד ה"א למעלה, וקדש למ"ד למטה, פרש"י השם שלם 
להקדים  שלא  תחתונה,  בשיטה  למ"ד  וקדש  עליונה,  בשיטה 
וזה  היו,  שאר האותיות למעלה מן השם מאחר ששני שיטין 
האיש רגיל היה לחתום שמו ושם אביו בשני שיטין, כדי למעט 
מקום הכתובה, וכותב, משה בן לאדוני בשיטה אחת, ולא היה 
רוצה לכתוב שם אביו בתחתונה, כותבו בעליונה, אלעזר הכהן 
מש"כ  ועע"ש  מקום",  לכבוד  כבודו  שהוקש  אביו  לכבוד  עד, 
כעי"ז בשם הראב"ד בספרו תמים דעים בפירוש שיטת הש"ס 

בגיטין פ"ז א'.
בדוקא  וצ"ע אם  'דבר שמועה',  מלשון  שונה  'דבר'  הלשון   .2
נקט הרמ"א 'דבר', לרמז שאפי' במילי דעלמא כן, שו"ר דכן הוא 

להדיא בדרכי משה יו"ד ר"מ, בשם רבינו ירוחם.
"עיין  ט', כתב,  ר"מ  ליו"ד  זצ"ל,  והנה בהגהות הגר"ד שפרבר 
תוס' ר"י הזקן קידושין ל"א ב', ד"ה דבר שמועה, דבאמו אינו 
כוונתו  ואם  וצ"ע".  ע"ש  זכרונו,  ולא  הכ"מ  לא  לומר,  חייב 
להעיר דמאי שנא, לכאו' י"ל, דבפשטות בֵאם לא שייך אצלה 
דבר שמועה בדרך כלל, דאין חכמה לאשה אלא בפלך (עי' יומא 
ס"ו ב', ורק באופן יוצא מן הכלל מצינו, עי' ס' הכריתות להר"ש 
גדולות, אם במילי  מקינון, ובכמה דוכתי סמכו אעדות נשים 
או בחכמים שאמרו  לי אם,  אביי שאמר אמרה  כמו  דעלמא, 
בשם אמתא דבי רבי כמה מילי, ועוד כיו"ב), וס"ל דדוקא בת"ת 
צריך להזכיר, ואולם בהג' האדר"ת לירושלמי שם, כתב, "ע"ש 
בהגה, דאין חילוק בין אב לאם בזה, משמע קצת דדבר שמועה 

לאו דוקא ד"ת, רק כל שאומר בשמו".
נכון  הגבאי,  עצמו  וכשהבן  לתורה,  להעלותו  שבאים  כגון   .3
שמו,  מלהזכיר  ימנע  לא  אבל  מורי..."  אבי  "יעמוד  שיאמר 
המתחדשים  מנהג  שזה  כתב  ק"ג,  סי'  חו"מ  אבנ"ז  דבשו"ת 
שבדו לבטל מנהג קריאת העולה בשמו, וע"ע שו"ת בנין ציון 

החדשות סי' קע"ב.
4. ומשמע דבלא"ה אסור, אע"פ שמזכירו בר"ת. והסברא י"ל, 
כיון שהוקש מוראם למורא המקום, ואביו של הטור היה גם 

רבו, ושם ה' אסור לבזות אפילו בר"ת, ה"ה לנדו"ד.
ואכתי צ"ע לגבי אם אולי יש להקל בר"ת.

5. בס' לקוטי שושנים (מהגר"ש ליפשיץ זצ"ל, ראב"ד אורשיווא) 

מערכת ש' אות כ', העיר, דהו"ל לאתויי מפרש"י בסנהדרין צ"ח 
א' ד"ה ראה, שכתב, "דהכי כתבי כולהו אינשי פלוני בן פלוני", 
זה  דבהיפך  "לכאו'  רש"י,  ע"ד  שכותב  מהרש"א  בח"א  וע"ש 

אמרו בכבוד אב, דלא יקרא את אביו בשמו".
כוונתו  רק  העולם,  מנהג  על  להקשות  כוונתו  שאין  ונראה 
דמעצם זה שאסור להזכיר שם האב, משמע שאינו כבוד בעצם, 
ולכן לגבי מרודך בלאדן הנזכר בסנהדרין שם, אינו לכבוד אביו, 
וע"ז מפרש שם מה שמפרש, אבל אינו דן מצד הזכרת שם אביו 

כשהוא למטרת הזדהות בעלמא.
6. בס' חסידים סי' תקכ"ב, דמבואר לכאו' שלא יעשה כן, וע"ש 

בילקוט מפרשים (שנדפס בס"ח המפואר כרך ב' עמ' תע"א).
7. לשון הרמב"ם שם, "ואבא מרי זצ"ל מן האוסרין, ואני מן 
המתירין...", ראיה זו מזכיר גם בשו"ת עמק שאלה הנ"ל באות 

א'.
8. לפי המבואר בגמ' היה זה עם חשיכה, וצ"ע דבנדרים מ' א' 

איתא, לא לסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי קמייתא וכו'.
9. פרש"י, "וקרוב הוא למות, שאילו היתה דעתו מיושבת היה 
דר"ע  דכיון  להם,  לומר  הוצרך  משו"ה  ואולי  תפיליו",  חולץ 
וחבריו נכנסו, ביניהם היו כהנים, שהרי בין חביריו דר"ע היה 

ר"ט שהיה כהן, כדאיתא בקידושין ע"א א'.
10. ומבאר המהרש"א, "לפי שלא הדליקה עדיין הנר, שהמצוה 
לר"א,  הורקנוס  כשניגש  מעיקרא  למה  לפי"ז  וקצ"ע  באשה". 
לא אמר לו שיאמר לאמו שתדליק, והא תנן בשבת ל"ד א', ג' 
דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשיכה וכו' הדליקו 
(ואולי שכל הזמן נמנע ר"א מלהזכירם, דסבר שיש  את הנר" 
עוד שהות ביום, ומשבא לחלוץ לו תפיליו, הבין שהוא מאוחר, 

ועדיין צ"ע).
אי'  נמי  דהא  דוחק,  לכאו'  זה,  קיים  בו,  שגער  שבמה  ולומר 
התם, דהני תלת מילי צריך למימרינהו בניחותא. אבל זה יש 
ור"א  מיניה",  דליקבלינהו  היכי  "כי  לדחות, דהא טעם הדבר, 
קים ליה בבנו שיקבל גם כך, וע"י גערה ידע שימהר לעשותו, 

ומשום השעה המאוחרת, גער בו.
11. ואע"פ שלשון הכתוב "וראך ושמח בלבו", צ"ל שודאי גם 
בפנים ישמח, אלא שהקב"ה הודיע למשה, שהשמחה אינה רק 
לפנים, אלא היא משמחת הלב, שו"ר באוה"ח, שכתב "ואמר, 

ושמח בלבו... או ירצה שלא לפנים בלבד, אלא לפנים ובלב".
12. ובענין שמה של בת פרעה, פשטות הדברים שבתיה שמה, 
וכדכתיב בדהי"א (ד' י"ח), "ְוִאְׁשּתֹו ַהְיֻהִדָּיה ָיְלָדה ֶאת ֶיֶרד ֲאִבי 
ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  ָזנֹוַח  ֲאִבי  ְיקּוִתיֵאל  ְוֶאת  ׂשֹוכֹו  ֲאִבי  ֶחֶבר  ְוֶאת  ְגדֹור 
ִּבְתָיה ַבת ַּפְרעֹה ֲאֶׁשר ָלַקח ָמֶרד", ועיין במגילה י"ג א', שדרשו 

"רבי שמעון  זה על בתו של פרעה שהצילה את משה,  פסוק 
בן פזי, כי הוה פתח בדברי הימים, אמר הכי. כל דבריך אחד 
אבי  ירד  את  ילדה  היהדיה  ואשתו  לדורשן.  יודעין  ואנו  הם, 
בני  ואלה  זנוח  אבי  יקותיאל  ואת  שוכו  אבי  חבר  ואת  גדור 
בתיה בת פרעה אשר לקח מרד. אמאי קרי לה יהדיה, על שום 
שכפרה בעבודה זרה, דכתיב ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, 
ואמר רבי יוחנן, שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה... אשר לקח 
כלב  יבא  הקב"ה,  אמר  שמו.  כלב  והלא  שמו,  מרד  וכי  מרד, 
שמרד בעצת מרגלים, וישא את בת פרעה שמרדה בגלולי בית 

אביה".
13. ומכח מדרשים אלו, שאף הנקבות הבכורות מתו במצרים, 
דנו כבר בראשונים בדין תענית הבכורות בערב פסח, דאם אכן 
להתענות  לבכורות  יש  א"כ  הבכורות,  על  אף  היתה  הגזירה 

כבכורים.
(פסחים סימן צ"א), שהבכורות צריכין  כן כתב באגודה  ואכן 
המהרי"ל  דבריו  והביא  פרעה.  בת  מבתיה  וראיתו  להתענות 
חמיו,  הנהיג  שכן  המהרי"ל,  והוסיף  י"ג),  סימן  (בתשובות 
המנהגים  ובספר  הגרושה, שתתענה.  לבתו  נוימארק,  מהר"מ 
(לר"א טירנא, הגהות המנהגים ה' חודש ניסן אות ס"ב), כתב, 
פסק  וכן  האגודה.  הבכורות...  הנשים  גם  בער"פ  "ומתענים 
להתענות  שלא  הנהיג  לנדא  ומהר"י  [המהר"ל].  מולין  מהר"י 
כל עיקר". ויעוין בבית יוסף (אור"ח סימן ר"ע, ד"ה וכתב אבי 
"ונכון  ע"כ,  כתב  והב"ח  המהרי"ל.  דברי  את  שהביא  העזרי), 

לנהוג כן". ובשו"ע הביא את ב' הדעות בזה.
אכן במהרי"ל מנהגים (הלכות ער"פ ד'), משמעות דבריו שאינן 
מתענות, שלאחר שהביא את דברי האגודה, כתב, "ואולי שאר 
פוסקים חשבינהו להו כגדול הבית, דלא צריך, כדפי' ראבי"ה 
(באור"ח  בדבריו הדרכי משה  למד  וכן  סוס"י תקכ"ה)".  (ח"ב 
על  בהגהותיו  כן  ופסק  מתענות.  שאינן  שדעתו  סק"א),  שם, 
שם  יעקב  החק  שכתב  מה  ועיין  כן".  המנהג  "ואין  השו"ע, 

(מודפס על גליון השו"ע).
וכתב הברכי יוסף (סק"ג), שדעתו של המהרי"ל בכל המקומות, 
בתשובה  שכתב  ומה  במנהגיו.  כן  כתב  ולכן  מתענות,  שאינן 
י"ד שכן הנהיג חמיו. [אדרבה] מכך מוכח שהמנהג היה שאינן 
מתענות, רק חמיו נהג כן לבתו, "אחת היתה ופרסמה". ולכך 
נכונים הדברים מה שהרמ"א הביא מקור לדבריו שאין המנהג 

כן מדברי המהרי"ל, שאכן מדבריו משמע כן.
[אכן, בהגהות המנהגים הביא להדיא, דדעת המהרי"ל שמתענות. 
וכן כתבו הרבה אחרונים. אך הבאתי דברי הברכי יוסף, שלפיו 

מיושבים הסתירה בין מנהגי מהרי"ל לתשובותיו].



(דברים ל"ב י"ד), "חמאת בקר וחלב צאן", ועי' בשטמ"ק בכורות 
שם על הגליון, אות ב', ובמהרי"ט אלגאזי שם, וכן בשפת אמת, 

ועוד מפרשים, ואכמ"ל.

תשובה ל"כתב חידה"
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ְוַנֲערֶֹתיָה  ַהְיאֹר  ַעל  ִלְרחֹץ  ַּפְרעֹה  ַּבת  "ַוֵּתֶרד   :‰¯Â˘˜‰  ˙ÂÓ„
ֶאת  ַוִּתְׁשַלח  ַהּסּוף  ְּבתֹוְך  ַהֵּתָבה  ֶאת  ַוֵּתֶרא  ַהְיאֹר  ַיד  ַעל  הְֹלכֹת 

ֲאָמָתּה ַוִּתָּקֶחָה". שמות ב' ה'.

·È˙ÏˆÈ È˙Ïˆ‰˘ ˙ÂÎÊ – שבזכות שבתיה הצילה את משה, 
היא עצמה ניצלה מלמות במכת בכורות.

שבתיה הצילה את משה, כמפורש בקרא (ב' ג' - י'), שלאחר 
ירדה  היאר,  על שפת  בסוף  שאמו שמה את התבה עם משה 
בתיה לרחוץ על היאר, וכאשר ראתה את התיבה בתוך הסוף, 
עבורו,  כמינקת  אמו  את  ושכרה  ולקחהו,  ידה  את  שלחה 

וגדלתהו כבן וקראה את שמו משה.
ובזכות מה שבתיה הצילה את משה היא נצלה ממות במכת 
ואף  הזכרים  הבכורים  גם  מתו  בכורות  שבמכת  בכורות, 
הבכורות הנקבות13, כדאיתא בשמו"ר י"ח ג', הובא בילקוט בא 

קפ"ו ד"ה ויאמר, "הנקבות הבכורות, אף הן מתות".
ובתיה ניצלה בזכות שהצילה את משה, כדאיתא שם, "הנקבות 
לה  שנמצא  פרעה,  בת  מבתיה  חוץ  מתות,  הן  אף  הבכורות, 
פרקליט טוב, זה משה...". וע"ע במדרש תהלים קל"ו ו', שבתיה 
ניצלה בזכות שמשה התפלל עליה, "ר' אבין בשם ר' יודא בן פזי 
אמר, בתיה בת פרעה בכורה היתה, ובתפלתו של משה נצולה, 
דכתיב (משלי ל"א י"ח), ָטֲעָמה ִּכי טֹוב ַסְחָרּה ֹלא ִיְכֶּבה ַבַּלְיָלה 
ֵנָרּה, ליל כתיב, כד"א (שמות י"ב מ"ב), ֵליל ִׁשֻּמִרים הּוא ַלהשם", 
בילקוט תהלים תתפ"ג  והובא  ז')",  (ז'  וכעי"ז איתא בפסדר"כ 

ד"ה לרוקע, ומשלי תתקס"ד ד"ה אשת.
ובנותן טעם להביא את דברי המדרש (ויק"ר א' ג'), שבתיה 
זכתה להקרא בתו של ה', "ואלה בני בתיה בת פרעה. ר' יהושע 
דסכנין בשם רבי לוי, אמר לה הקב"ה לבתיה בת פרעה, משה 
לא היה בנך וקראתו בנך, אף את, לא את בתי ואני קורא אותך 
בתי, שנא' אלה בני בתיה, בת קה". ותשו"ח להרב שמעון יעקב 

קורץ שליט"א, שציין לנו מדרש זה. 

את  הצילה  שבתיה  שבזכות   –  È˙‡ÂÙ¯  ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰  „·ÏÓ
משה, השתלשלה רפואה מצרעתה.

היאור,  על  לרחוץ  ירדה  כן  ומחמת  מצורעת,  היתה  שבתיה 
כן איתא בתרגום יונתן שמות ב' ה', "ְוָגֵרי ֵמיְמָרא ַדה' צּוְלָקא 
ְדַפְרעֹה  ְּבַרֵּתיּה  ְוִנְחַתת  ְדִמְצַרִים  ְּבַאְרָעא  ִּבְׂשָרא  ְוָטֵריב  ְדִׁשֲחָנא 
ְלִאְתַקְרָרא ַעל ַנֲהָרא...", (וישסה מאמרו של ה' צרבת של שחין 
ודלקת בשר בארץ של מצרים, ותרד בתו של פרעה להתקרר 
פרעה  בת  אמרין,  "רבנן  כ"ג,  א'  בשמו"ר  וכעי"ז  הנהר...),  על 
מ"ח,  בפרדר"א  וע"ע  לרחוץ...".  ירדה  לפיכך  היתה,  מצורעת 
קשים,  בנגעים  מֻנגעת  פרעה  בת  בתיה  "והיתה  שם,  שאיתא 

ולא היתה יכולה לרחץ בחמין, וירדה לרחץ ביאור...".
וכיון שהצילה את משה נתרפאה מצרעתה, כדאיתא בתרגום 
יונתן שם, "ַוֲחַמת ַית ֵּתיבּוָתא ְּבגֹו גּוַמָייא, ְואֹוִׁשיַטת ַית ַגְרִמיָדא 
ּוְנִסיְבָּתא, ּוִמן ַיד ִאיַּתְסַיית ִמן ִׁשיְחָנא ּוִמן ְטִריָבא" (ותראה את 
התיבה בתוך האגם, ותושיט את זרועה ותיקחה, ומיד נרפאה 
"...כיון שנגעה  וכעי"ז בשמו"ר שם,  ומן הצריבה"),  מן השחין 
אהבה  אותו  ואהבה  משה  על  חמלה  לכך  נתרפאת,  בתיבה, 
יתירה". וע"ע בפרדר"א שם, "...וראתה נער בוכה, ושלחה ידה 
והחזיקה בו, והתרפאה, ואמרה, הנער הזה צדיק הוא, וקימתו 

לחיים".
עוד טעמים מדוע ירדה בתיה ליאור, א. דעת רשב"י, שירדה 
לטבול לגירותה, "מלמד שירדה לרחוץ מגילולי אביה", כדאיתא 
בסוטה י"ב ב'. וכעי"ז בשמו"ר א' כ"ג. והובא גם בילקוט אסתר 

תתרנ"ב ד"ה רבי יוחנן ודהי"א תתרע"ד ד"ה ואשתו.
בעת  האלקים  "וישלח  איתא,  רע"ג)  (עמ'  הישר  בספר  ב. 
ההיא שרב וחום בארץ מצרים, ויבער בבשר האדם כאשר יבער 
וירדו כל מצרים לרחץ  ויצר למצרים מאד.  השמש בתקופתו, 

על היאור מפני חם השרב אשר בעור בשרם. ותרד גם בתיה בת 
פרעה לרחץ על היאור מפני חם השרב".

יונתן דלעיל,  וענין השרב הכבד, כבר מוזכר בדברי התרגום 
שה' שלח צרעת ושרב במצרים ובתיה ירדה להתקרר וכו'.

עוד בענין ירידתה אל היאור, כתב האבן עזרא, שירדה לרחוץ, 
שכך היה מנהג המצריות. ובספורנו כתב, שוודאי לא יצאה אל 
היאור, כי כבודה בת מלך פנימה, אלא "בחדר של מלך, שהיה 
ביאור  שהיו  "ויתכן  כתב,  וברמב"ן  בו".  ומביט  ליאור  סמוך 
הראשונה  במעלה  לרחוץ  המלך  מארמון  ירדה  והיא  מעלות, 

אשר ביאור, לא תכנס אל שבולת הנהר, וראתה התיבה...".

ÔÂ¯˙È ÈÂ˘Ï·˘ ‰Ó – שהיה בלשונה של בתיה יתרון על פני 
חברותיה ונערותיה בנות מצרים, שידעה לשון הקודש.

שבתיה ידעה לשון הקודש, כפשטות ביאור דברי הפסוק (ב' 
י'), "...ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֶֹׁשה ַוּתֹאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו", וכפרש"י 
שבתיה  נמצא  הקודש,  בלשון  היסוד  ע"פ  הם  וביאורו  ששמו 

היתה בקיאה בלשון הקודש.
שנתגיירה,  רבותינו  "כדברי  שם,  בחזקוני  להדיא  כתב  וכך 
המים,  מן  שנמשה  הנס  שם  על  הקדש,  לשון  לומדת  והיתה 
להזכיר כי מן העברים הוא, ולכך אינו נזכר בכל התורה אלא 

על שם זה".
ויעויין ברמב"ן (בראשית מ"א מ"ה), שכתב, "...שהיה [פרעה] 
המלך יודע שפת ארץ כנען הקרובה אליו... וכן בתו קראה שם 
משה רבינו כלשון עמו14 מן המים משיתיהו...". ועיין עוד מה 
שהארכנו בדבריו, בגליון ק"נ, פרשת ויחי ע"א, בתשובה לכתב 

חידה, הערה 17.
אכן בחזקוני עצמו הביא דעה נוספת, "דבר אחר, בת פרעה 
לא היתה יודעת לשון הקדש, אלא כך פשוטו של מקרא. ותקרא 
משה,  לשון  מהו  פרעה  בת  לה  ותאמר  משה,  שמו  את  יוכבד 
והגידה היא לה שהוא לשון המשכה. ואז אמרה בת פרעה, יפה 

קראתו כן, כי מן המים משיתיהו".
"ֵשם משה,  הביאורים,  ב'  הביא  הארוך  בביאורו  באב"ע  וכן 
מתורגם מלשון מצרים בלשון הקדש, ושמו בלשון מצרים היה 
מוניוס. וכך כתוב בספר עבודת האדמה הנעתק מלשון מצרים 
בת  למדה  אולי  יון.  חכמי  בספרי  ככה  גם  קדרים'.  לשון  'אל 

פרעה לשונינו, או שאלה.
והלא  תאמר,  "אם  הקשו,  התוספות  מבעלי  זקנים  ובדעת 
שהיא  לומר  ויש  עברי.  בלשון  קראה  והיאך  היתה,  מצרית 
קראה בלשון מצרי שם שמשמעותו משה והתורה קראו משה 
בלשון עברי [וכ"כ במושב זקנים]. דבר אחר, שלמדה לשון עברי 
יוסף  שם  פרעה  שקרא  מצינו  וכן  למצרים,  העבריות  משבאו 

צפנת פענח".
ועיין באברבנאל שהאריך לזעוק חמס על דבר זה, היאך אפשר 
לומר שיתרגמו שם של אדם שהוא שם עצם ולא תואר, וכתב 
ששמו ניתן לו בלשוה"ק ועל ידי יוכבד אמו, לא על ידי בתיה, 

ומפני החידוש שבדבריו, העתקנום בהערה15.
י'),  ובנותן טעם להביא בזאת את דברי המלבי"ם (שמות ב' 
שני]  בית  בימי  באלכסנדריא  [שהיה  היהודי  פילון  כתב  "וכבר 
בספר חיי משה, ששם משה מורכב, מן 'מו', שהוא מים בלשון 
הוצאה  לשון  שהוא  'שה',  ומן  ארמי,  בלשון  מוי  כמו  מצרי, 
בין בלשון  זה  זה מעיד על מקרה  והמלטה בלשון מצרי, ושם 
מצרי ובין בלשון עברי, וכן כתב היוסיפון בקדמוניות שלו ספר 
ב' פרק ט'. ועי"ז נחקק בלבו [של משה] תמיד, שהוא מזרע בני 

תמותה, וכן ידעו כל ישראל כי הוא יהודי".

בתיה,  של  בלשונה  יתרון  שהיה  שמה   –  ÔÂÏ˘Î  È·‡  Ïˆ‡
שידעה לשון הקודש, וכדלעיל, אצל פרעה אביה היה זה כשלון, 

שלא הצליח ללומדה.
שפרעה לא ידע לשון הקודש, כדאיתא בסוטה ל"ו ב', וכפרש"י 
שמות  פר'  (ק"נ,  האחרון  בגליון  בזה  והארכנו  ו',  נ'  בראשית 

ע"א), בתשובה לכתב חידה.
ויתרה מזאת מצאנו, שאף כאשר יוסף ניסה ללמד את פרעה 
לשון הקודש, פרעה לא הצליח ללומדה, כדאיתא בסוטה שם, 

"א"ל [פרעה ליוסף], אגמרי. אגמריה ולא גמר".
וע"ע בגליון הנ"ל הערה 17, שהבאנו שיש מרבותינו הראשונים 

שלמדו שפרעה ידע לשון הקודש.  
 

‚È˙ÓÚË ‡Ï È‡ Ì – שבתיה לא טעמה טעם מיתה.
המדרשים  באוצר  כדאיתא  מיתה,  טעם  טעמה  לא  שבתיה 
פרק  הוא]  שמיני  [פרק  תקי"ג,  עמ'  הקדוש,  רבינו  (פרקי 
(עמ' קס"ג), שנמנית  וכן בילקוט מדרשים  א'),  העשרות, אות 
במנין העשרה שלא טעמו טעם מיתה, "עשרה שלא טעמו טעם 
בני  ושלשה  הן, בתיה בת פרעה, שרח בת אשר,  ואלו  מיתה, 

קרח, חנוך ומתושלח, ואליהו ומשיח ורבי יהושע בן לוי".
 ,(96 עמ'  ל"ד,  כ"ד  שרה,  חיי  (פרשת  רבתי  בבראשית  וע"ע 
שנמנית במנין הי"ג שלא טעמו טעם מיתה, "תני, י"ג הם שלא 
טעמו טעם מיתה, ואלו הן16, מלחם העוף ודורו, חנוך בן ירד, 
סרח בת אשר, בתיה בת פרעה, יעבץ, חירם מלך צור, אליהו, 
ר'  נכדו של  יונדב בן רכב,  ודורו של  עבד מלך הכושי, משיח, 
יהודה הנשיא, ור' יהושע בן לוי, ואליעזר עבד אברהם... בתיה 
בת פרעה, לפי שגדלה למשה והצילתו מן המיתה...". ותשו"ח 

להרב מנחם רוזנטל שליט"א, שציין לנו מדרש זה.

– שהיות ובתיה לא טעמה טעם מיתה,   È˙ÈÓ ÔÈÓÎ ÍÎÏÂ
לכך נמנתה במנין אלו שנכנסו בחייהם לגן עדן17.

שבתיה ירשה גן עדן, כדאיתא בשמו"ר כ' ד', שאמר הקב"ה 
ז'),  כ"ב  (דברים  בתורה  האמור  על  עבר  והוא  (היות  לפרעה 
"שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך", שפרעה שלח את 
כך),  לו  יעשה  הקב"ה  אף  ליאור,  השליך  בניהם  ואת  האבות 
"אני משלח אותך לים ומאבד אותך... ואקח את בתך ואוריש 

לה גן עדן".
שזכו  אלו  במנין  ונמנית  עדן,  לגן  בחייה  נכנסה  אף  ובתיה 
לכך, כדאיתא במסכת כלה רבתי ג', ובמסכת דרך ארץ זוטא א', 
שבשני המנינים שמנו את אותם אלו שנכנסו בחייהם לגן עדן, 
נמנית בתיה עמהם. שבכלה רבתי נמנו שבע וי"א שמונה ואלו 
הם: א. סרח בת אשר. ב. בתיה בת פרעה. ג. חירם מלך צור. ד. 
עבד מלך כושי. ה. אליעזר עבד אברהם. ו. בן בנו של רבי יהודה 
ובדרך ארץ  יעבץ.  [ח]  וי"א אף  לוי.  בן  יהושע  רבי  ז.  הנשיא. 
זוטא נמנו תשע וי"א עשר ואלו הם: א. חנוך בן ירד. ב. אליהו. 
ג. משיח. ד. אליעזר עבד אברהם. ה. חירם מלך צור. ו. עבד מלך 
הכושי. ז. יעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא. ח. בתיה בת פרעה. 
ט. סרח בת אשר. וי"א אף [י] רבי יהושע בן לוי [ועיין בהגהות 
הגרי"ב ובנחלת יעקב על הגליון, שהגירסה בידם היתה, שאף 
"וי"א  גירסתם,  היתה  שכך  תשע,  רק  היו  במנין  הי"א,  לדעת 

הוציא חירם מלך צור, ותכניס תחתיו רבי יהושע בן לוי"].
(ל"א ט"ו),  לכך, איתא במדרש משלי  זכתה  והטעם שבתיה 
ונעשתה  היתה  גויה  פרעה,  בת  בתיה  זו  לילה.  בעוד  "ותקם 
במשה,  שעסקה  בשביל  הכשרות,  בין  שמה  והזכירו  יהודיה, 

לפיכך זכתה ונכנסה בחייה לגן עדן".
ויעויין בא"ב דבן סירא (א"ב אחרת, הובא באוצר המדרשים 
עמ' נ', אות כ"א), "ויש אומרים אנשים מבני אדם נכנסו בחיים 
בגן עדן. אמר לו מי הם, אמר לו חנוך וסרח בת אשר, ובתיה בת 
פרעה וחירם מלך צור, ואליעזר עבד אברהם ועבד מלך הכושי, 
ועבדו של רבי יהודה, ויעבץ, ורבי יהושע בן לוי, וכל זרע יונדב 
וזרעו של מלחס העוף. א"ל [ולמה, א"ל] אני אספר לך: חנוך... 
בתיה בת פרעה, לפי שגידלה משה רבינו מקטנותו, שלא יאמרו 

מה היה שכרה בכך ".
ובענין מקומה בגן עדן, איתא בזוהר (פרשת שלח, דף קס"ז 
ואלפי  רבוא  וכמה  פרעה,  בת  בתיה  אית  חדא  "בהיכלא  ב'), 
דנהורין  דוכתין  מנייהו,  והדא  חדא  וכל  בהדה,  זכיין  נשין 
ועדונין בלא דחקא כלל אית לה. תלת זמנין בכל יומא כרוזי 
אכריזו, הא דיוקנא דמשה נביאה מהימנא אתי, ובתיה נפקת 
לאתר דפרגודא חדא דאית לה, וחמאת דיוקנא דמשה, וסגידת 
לגביה, ואמרה, זכאה חולקי דרביתי נהירו דא, ודא איהו ענוגין 
דילה יתיר מכלהו" (תרגום ע"פ מתוק מדבש - בהיכל הראשון 
נמצאת בתיה בת פרעה, וכמה אלפים ורבבות נשים צדקניות 
נמצאות יחד עמה, וכל אחת ואחת מהן, יש להן מקומות של 
אורות ועדונים בלא שום דוחק כלל, ג' פעמים ביום מכריזים 
יוצאת  ובתיה  בא,  הנאמן  הנביא  משה  של  דיוקנו  כי  כרוז, 
למקום מחיצה אחת שיש לה, והיא רואה את דיוקנו של משה 
ומשתחוית אליו, ואומרת אשרי חלקי שגידלתי לאור הזה. וזהו 
גן  העונג היותר גדול לה יותר מכל התענוגים). וע"ע במסכת 
עדן (הובא באוצה"מ עמ' פ"ד), אריכות גדולה בתיאור ה'גן עדן' 

והתענוגים שיש בו.

ומתוך דברי המשנ"ב שהביא טעם לפסקו של הרמ"א, פשטות 
(חלק  הלכות  משנה  בשו"ת  וע"ע  להלכה.  פסק  שכן  הדברים 
דברי  את  שהביא  שלאחר  ולפענ"ד),  ד"ה  שס"ט  סימן  י"א 
המהרי"ל, כתב, "והאחרונים הקילו בדבר, ולא ראיתי מעולם 

נשים מתענות".
14. והוסיף הרמב"ן וכתב שם, "ואל תשתומם בעבור שקראוהו 
סופרי המצריים 'מוניוס' (עיין באבע"ז), כי ישנו השמות ללשון 
וכן  בקצתם...  התרגום  יעשה  כאשר  להם,  מורגל  או  מובן 
בהרבה מן השמות, ובקצתם לא ישנה דבר, כאשר עשה בסיחון 
מלך חשבון ובעוג מלך הבשן, וזולתם הרבה, וזה לפי מה שהיו 

נקראים בלשון ארמית בדורו, וכן עשו הנוצרים המעתיקים".
ועיין בסמוך בדברי האברבנאל, שהאריך בענין זה.

"ואמנם  שכתב,  י'),  ב'  (שמות  בביאורו  באברבנאל  יעויין   .15
ולפי  משיתהו,  המים  מן  כי  ותאמר  משה  שמו  ותקרא  אמרו 
שהשם והגזרה ההיא הם כפי הלשון העברית, והיא לא היתה 
יתכן  לא  גם  לשונה,  היתה  כי מצרית  יהודית,  בלשון  מדברת 
לצער  לה  מה  כי  וגזרתו,  שמו  על  העבריות  לנשים  ששאלה 
נגזר ממלת  נותן שהיא קראתהו בשם מצרי  לכן השכל  הזה, 
הסרה באותו הלשון, ושאותו שם העתיקו כותב התורה ותרגם 
בלשון הקדש בשם משה, וכן כתב הראב"ע... ואם היה הדבר 
כן בשם משה, מי המונע לומר כזה בשם אדם וחוה איש ואשה 
וקין ושת ונח ופלג, ושאר שמות העצם מהאנשים הראשונים, 
מועתקים  שהיו  יתכן  הענינים,  משמות  נגזרים  היותם  שעם 
ראשונה,  בו  דברו  אשר  מהלשון  העברית  ללשון  ומתורגמים 
ולא תלקח אם כן מהם ראיה על היות הלשון העברית ראשונה 
ללשונות כלן, ושבה נברא העולם וניתנה התורה, כדברי חכמינו 

זכרונם לברכה הקדושים וכמו שפרשתי בסדר בראשית.
אבל זה א"א לציירו בשום לשון, רוצה לומר שיועתקו ויתורגמו 
עם  ללשון,  מלשון  מהענינים  הנגזרים  הפרטים  העצם  שמות 
היות שיועתקו הענינים אשר מהם יוגזרו, לפי שהיה זה חסרון 
תראה  הלא  שכל,  בעל  שום  יעשהו  לא  עצום,  וסכלות  גדול 
שמי שיקרא דרך משל שמעון, בלשון עברי נגזר מלשון שמיעה, 
יקרא שמעון גם כן בכל לשון מהלשונות, עברי או ערבי רומי 
לא  הפרטי,  העצם  ששם  לפי  וזולתו,  הודיי  או  יוני  פרסי  או 
הענין  אבל שם  צד.  בשום  ללשון  מלשון  יועתק  ולא  יתורגם 
שממנו נגזר שם שמעון, שהיא מלת שמיעה, תתחלף אצל כל 

אחד מבעלי אלה הלשונות.
וזה הענין פשוט ומוסכם בכל הלשונות, ולכן כל מעתיק ספר 
והספורים  מהענינים  ומלה  מלה  כל  יעתיק  אותו,  ומתרגם 
שלא  הפרטים,  אדם  בני  שמות  זולתי  הכוללים,  והשמות 

להם  שהונחו  בשמות  אותם  יזכור  אבל  צד,  בשום  יתרגמם 
תרגם  ולכן  המתרגמים,  ושאר  אונקלוס  עשה  וכן  בראשונה, 
ממיא  ארי  ואמרת  משה  שמיה  'וקריאת  משה',  שמו  'ותקרא 
מלת  תרגם  אבל  משה,  שם  תרגם  לא  שהוא  שחלתיה', 
הפרטיים,  האנשים  שמות  התורה  זכרה  זה  ומפני  משיתהו... 
כפי מה שנקראו בלשונותיהם בראשונה, לכן יתרו ורעואל בלק 
שמות  שהם  פוטיפרע,  בת  אסנת  פוטיפר  ועוג  סיחון  ובלעם 
נגזרים בלשונותם משמות  מלשונות העמים, ואין ספק שהיו 

ענינים שקרו.
יוסף,  שם  פרעה  שקרא  פענח  שצפנת  הראב"ע,  כתב  וכבר 
היה שם מצרי שפירושו מגלה עמוקות, ועם היותו שם ליוסף 
יוסף  שם  פרעה  ויקרא  לאמר,  התורה  העתיקהו  לא  העברי, 
מגלה עמוקות, לפי ששמות העצם הפרטיים לא יועתקו מלשון 

ללשון.
מרע"ה,  אדוננו  בשם  אנחנו  נאמר  איך  כן,  שהדבר  ואחר 
שהעתיקה התורה שמו המפורסם שנקרא בו מלידתו, אשר לא 

כדת, אם היה שמו מוניוס כדברי ראב"ע...
ושאר  להראב"ע  מבואר  טעות  הוא  זה  כל  ספק,  בלי  אבל 
המפרשים, כי הנה אדון הנביאים נקרא משה מתחלה עד יום 
ולא נשתנה, והטעות הזה קרה להם  ולא הועתק שמו  מותו, 
לבת  יחזור  משה,  שמו  ותקרא  תורה  שאמרה  שמה  בחשבם 
משיתהו,  המים  מן  כי  בעדה,  מדברת  אמרה  ושהיא  פרעה, 

שרוצה לומר, כי מן המים משיתי אותו.
ואין הדבר כן, כי כל תי"ו הנקבה הנזכר בזה הפסוק, היא כנוי 
לצדקת ֵאם משה, לא לבת פרעה, כמו שאמר ותקח האשה את 
הילד ותניקהו ותביאהו לבת פרעה. ועליה נאמר גם כן, ותקרא 
כך  הכתוב  ופירוש  משיתהו,  המים  מן  כי  ותאמר  משה  שמו 
הוא, שאמו של משה לקחה הילד ותניקהו, ואחרי אשר גמלתו 
וכשהביאתהו  לבן,  לה  אותו  שלקחה  פרעה  לבת  הביאתהו 
לפניה קראה שמו משה, רוצה לומר יוכבד הנזכרת קראתהו כן, 
כי היא אמרה לבת פרעה שהיא ובני ביתה היהודים קראו שמו 
משה, ותאמר, רוצה לומר אמו של משה אמרה לבת פרעה, כי 
מן המים משיתהו, כלומר, גברתי, הלא קראתי אותו משה ע"ש 

המאורע שהיה לך עמו, כי מן המים משית אותו...
היא היתה אשר קראה  הנה התבאר מזה, שאמו של מרע"ה, 
הועתק  ושלא  פרעה,  בת  לא  העברית,  בלשון  משה  שמו  את 
ולא תורגם שמו של משה מלשון מצרית ללשון עברית כדברי 
הראב"ע, ושעל אמו של משה אמר הכתוב ותאמר כי מן המים 
משיתהו, שהיא אמרה לבת פרעה, הנה אנכי קראתי שמו משה 

בלשוננו העברית, לפי שאת משית אותו מן המים.

קורין  שהיו  הצאבה  בספרי  שראה  הראב"ע,  עדות  ואמנם 
למשה מוניוס, אינו סותר לזה, ואפשר שיהיה על אחד משני 
קרוב  שם  הוא  כי  משה,  עצמו  הוא  שמוניוס  האחד,  פנים. 
במבטא לשם משה... הלא תראה שהרומיים קורין שם משה 
מוישיש, והיהודים קורין לפלאטו... אפלטון וקורין לאלישנדרי 
בכל  אחד  היותם  עם  העצם  שמות  שרוב  לפי  אלכסנדרוס, 
הלשונות, מבטאם משונה מלשון ללשון אם מעט ואם הרבה... 
לי, ששם מוניוס בלשון  יאמרו  והפן השני הוא, שאנשי לבב 
מצרים הקדומה, פירושו מפליא, ונקרא כפי זה אדון הנביאים 
שעשה  הפלאות  מפני  מפליא,  שליחותו  בזמן  המצריים  אצל 
על שמו  נוסף  התואר,  לו שם  מוניוס  כן  אם  יהיה  לעיניהם, 

העצמי שהוא משה.
או  גדול  יון  בלשון  שפירושו  מאניוס,  ענינו  שמוניוס  ואולי 
שמו  היה  משה  ששם  כלו[מר],  מזה,  והיוצא  לעשות  מפליא 
העצמי שעטרה לו אמו, ושם מוניוס שקראוהו המצרים, הוא 
שם התאר למעלתו וגודל חכמתו מונח מהמצרים, ואחרי היותו 
וחכמותיו  מעשיו  והתפרסם  פרעה,  לפני  בעמדו  שנה  פ'  בן 
הנפלאים, כי כן קראנוהו אנחנו גם כן בלשוננו, מחוקק ואיש 

האלקים ועבד ה' ודומיהם".
16. וכעי"ז הובא בילקוט יחזקאל שס"ז ד"ה שלשה עשר, אך 
בשינוי קטן בשמות הנמנים, "שלשה עשר הם שלא טעמו טעם 
מיתה, אלו הם, חנוך, ואליעזר עבד אברהם, ומתושלח, וחירם 
מלך צור, ועבד מלך הכושי, ובתיה בת פרעה, וסרח בת אשר, 

ושלשה בני קרח, ואליהו ז"ל, ומשיח, ור' יהושע בן לוי".
17. ולכאורה הם ב' ענינים שונים, האחד, טעם מיתה, והשני, 
להכנס חיים לגן עדן, והראיה הגדולה, שלא כל מי שנמנה בין 
אלו שלא טעמו טעם מיתה, נמנו בין הנכנסים חיים לגן עדן, 

על אף שחלקם נמנו.
שס"ז,  יחזקאל  בילקוט  שאיתא  מה  ע"פ  כן  מבואר  במיוחד 
שהילקוט מנה שני רשימות, רשימה אחת של אלו שלא טעמו 
טעם מיתה, והרשימה השנית, של אלו שנכנסו בחייהם לג"ע, 

עיי"ש.
ומה שאיתא בחופת אליהו שהובא באוצה"מ, שמצאנו לשון 
ולא  לג"ע כפי אמונתנו  נכנסו בחייהם  יחד, "תשעה  הכוללם 
טעמו טעם מיתה", לא קשה מידי. א. שלכאורה אין זו הגירסה 
הנכונה, יעויין בילקוט מדרשים עמ' קס"א הערה קכ"ח. ב. אף 
שניהם, משמע  מה שהוזכרו  לא קשה, שעצם  כן,  נגרוס  אם 

שהם ב' ענינים שונים, ששניהם נאמרו על אותם תשעה.
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הפרסים לשבוע זה:  ספר ”חומש באר יעקב - ביאור עפרש“י“, ה"כ 

עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”שערי תורת הבית“. 

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר ”משך חכמה עם הארות וציונים“. 

פנחס  ר'  התיישב  שבה  מהשעה  עברו,  רבות   ˙ÂÚ˘
על  לחזור  הראשונים  וספרי  הגמ',  מול  נאמענגעבער, 
ולברר את דברי התנאים  יום, ללבן  הסוגיא שלמד באותו 
הראשונים  רבותינו  ושאר  ותוס'  רש"י  והאמוראים, 

והאחרונים.
בבית  עמל  עדיין  פנחס  ור'  לישון,  מזמן  שכבו  הבית   È·
וחושיו  מחשבותיו  כל  מוקשה,  רמב"ם  בהבנת  המדרש 
מרוכזים בדברי הרמב"ם, מנסים להבין את דבריו הקדושים, 

לצלול בעמקי מים אדירים. 
˜¯Â· לשעה שתים לאחר חצות, בא בנו הגדול לקוראו, אך 
מרוב שקיעותו בסוגיא, לא שמע כלל את קולו של הקורא, 
ורק לאחר שהכה בכח ע"ג השולחן, הבחין בו, ובנו הודיעו 
שאמא התקשרה מבית החולים לשכנים, לבקש ממנו שיגיע 

לשם בדחיפות, מסיבות טובות.
Í˘Ó כל הנסיעה, ניסה ר' פנחס להתרכז במזמורי התהילים 
רתוקים  מחשבותיו  כל  והלאה,  ממנו  הריכוז  אך  שאמר, 
לדברי הרמב"ם, לעומק הסוגיא, ולביאור הדברים. כשהנהג 
ומצבו  מקומו  את  שכח  הראשון  ברגע  מה,  דבר  שאלו 
והתחיל להרצות בפניו את קושיתו העצומה, הוא היה בטוח 

ששואלים אותו על כך.
ÚÈ‚‰˘Î לבית החולים, המתין ר' פנחס ליד המחלקה, בצריף 
המיועד לבני המשפחה, כאשר הוא מתפלל ולומד לסירוגין, 
ולרעיונות  הקשים,  הרמב"ם  בדברי  נתון  ורובו  ראשו  וכל 

ליישבו.
Ú˙ÙÏ נכנס בבהלה עודד בריטבויאר, אדם מגודל גוף ושער, 
פנחס,  לר'  פונה  ומיד  ומצוות,  תורה  שומר  אינו  שעדיין 
"כבוד הרב, יש לי שאלה דחופה". ר' פנחס ניתק את עצמו 
בכח מהרמב"ם, אחז בזקנו והקשיב לשאלת אותו המסכן, 
"מי  רב,  בדיוק  להיענות  צריכה  ששאלתו  ואמר,  שהוסיף 
הגדול  הבנין  את  ובנה  ביותר,  הגדול  הבנאי  היה  בתנ"ך 

והגבוה ביותר?".
¯' פנחס הופתע מהשאלה, הוא ציפה לשאלה בנוסח, מה 
הדין כשהיארצייט חל בש"ק, מתי עולים לקבר, ביום א' או 
ביום ו', או כל כיוצ"ב, שאלות מהסוג המצוי אצל אנשים 

מסגנון זה, אך לשאלה מענינת זו, לא ציפה ולא היה מוכן.
·ÚÈÒ˙‡ דשמיא נזכר ר' פנחס בדור ההפלגה, ובדברי רש"י 
זכרונו  שלפי  השיבו,  ולכך  המגדל,  את  בנה  שנמרוד  שם, 
נמרוד היה הבנאי הגדול של דור ההפלגה, שבנו את המגדל 
הענק ביותר שקיים בעולם, למרות שרק שליש ממנו נשאר, 

עדיין גבוה הוא עד מאוד.
·‡Â˙Â רגע הפטיר עודד, מצוין, יש לנו ֵשם לבנינו המהנדס. 
והוסיף והסביר, שהוא קבלן גדול ואשתו מהנדסת ידועה, 
מורשת  את  ימשיך  עתה,  זה  שנולד  שבנם  חפצים  והם 
ויצמח לאחד הקבלנים או המהנדסים הגדולים  המשפחה, 
בארץ. ומסורת בידם מבית הוריהם, שהשם הניתן לתינוק 
שהיה  נמרוד,  בשם  מאוד  שמחים  הם  לכך  עליו,  משפיע 

הקבלן והמהנדס הגדול בעולם.
ÚÓ˘˘Î ר' פנחס את דבריו, חשכו עיניו, הוא ניסה להסביר 
זה  עם  יחד  אך  גדול,  קבלן  היה  שנמרוד  שלמרות  לעודד, 
מלבד  וזאת  שמים,  במלכות  הגדולים  המורדים  אחד  היה 
מה שהיה רוצח ואכזר, בעל מידות מגונות עד אימה, וכפי 
גם  להשפיע  יכול  חלילה  לטובה,  להשפיע  יכול  שהשם 

לשלילה.
אוזנים  על  נפלו  פנחס  ר'  ותחנוניו של  דבריו שכנועיו   ÏÎ
שעלה  ה"תנכ"י"  מהשם  התלהבו  ואשתו  עודד  ערילות, 

בחלקם, ונתנו לתינוק שם נוראי זה.
Á‡Ï¯ כמה דקות הודיעו לר' פנחס על לידת בנו בשעטו"מ 
"הטוב  ברכת  בהתרגשות  בירך  פנחס  ור'  טוב,  ובמזל 
בבן  שזיכהו  להשי"ת,  והודיה  שבח  כדי  תוך  והמטיב", 
בריא ושלם, שלא יעניינוהו הנדסה ובנין, אלא רק תורתנו 

הקדושה.
¯' פנחס שב מביה"ח לתלמודו, אך את המעשה הנורא שנפל 
בחלקו, שמחמתו ניתן לילד בישראל, שמו של אותו רשע 
פעם  ומידי  שכח,  לא  בקב"ה,  למרוד  יד  שהרים  מרושע, 
שיערה  מרומים,  שוכן  לפני  ובקשה  תחינה  שפך  בפעם, 
על אותו התינוק רוח טהרה, ויגלה את האמת והאור, ולא 

ישפיע עליו חלילה השם הנוראי שהוא קרוי בו.
‰˘ÌÈ חלפו ביעף, נמרוד הקטן כבר קרוב לגיל עשר, ממשיך 
צעצועיו  בכל  ובבנין,  בהנדסה  מתענין  הוריו,  מסורת  את 
מתוכננים  ענק,  ומבני  גשרים  מגדלים  ובונה  מתכנן  הוא 
ומהונדסים באופן הראוי והנכון, בחישוב של גובה ומשקל, 

יחד עם שיווי משקל, כמהנדס בניה אמיתי.
חלקי  היו,  ביותר  עליו  והאהובים  לו,  חסרו  לא   ÌÈ˜Á˘Ó

מתכת וקרשים, שבהם היה משחק כיד הדמיון הטובה עליו. 
יחסם של ההורים, שמחמת  לו מאוד, היה  אך מה שחסר 
עיסוקיהם וטירדותיהם הרבים, מעולם לא היה להם פנאי 
עבורו, לשמוע אותו, לראות מה בנה ועשה, לשתף אותם 

בתוכניותיו.
מאוד,  לו  הכאיבה  יחיד,  בן  היותו  עובדת  לכל,   ÛÒÂ·
בשכניו  קינא  ומרווח,  גדול  פרטי  חדר  לו  שהיה  למרות 
שישנו חמשה ששה בחדר אחד קטן. חסר לו אח שמפריע, 
שלפעמים מעצבן, אך הוא יחד איתך, עובר איתך את אותם 

החויות והמצבים.
צעיר  כמהנדס  לפניו,  הולך  לאיש ששמו  והיה  הנער   Ï„‚ÈÂ
וגאון, ומלבד כל עבודותיו, נתקבל אף לטכניון כאיש צוות 
מן המנין, במשכורת נכבדה ובתנאים טובים, לעסוק בקידום 

ענף הבניה.
לשכלל  היה,  כחו  כל  את  בו  שהשקיע  המרכזי   Ë˜ÈÂ¯Ù‰
את בניית הבנינים, שיעמדו בחוזקם אף במצב של רעידת 
אדמה. כל החוקרים המומחים בפרויקט ידעו ברורות, שכל 
אדמה  רעידות  ישנם  מוגבל,  מאוד  הוא  בבניה,  האדם  כח 
ישאר אבן על  קשות מאוד, שביכולתם להרוס הכל, שלא 
אבן, ומאידך, ישנם רעידות אדמה קלות שבקושי מורגשות, 
אך עיקר ההשקעה והעמל הוא, להגיע למצב שאף ברעידות 

האדמה הבינוניות עד קשות, הבתים לא ינזקו.
Í¯ÂˆÏ הענין, בנו במקום תבנית ובו בנויים בתים ממוזערים, 
רעידות  שדימה  מכשיר  ע"ג  שהונחו  שונים,  בניה  באופני 
אדמה עם כל ההשלכות שלהם, וכך בדקו שיטת בניה אחר 
שיטה, כמה ובאיזה אופן ישרדו לאחר רעידת אדמה ובאיזה 

שיעור עצמה.
נוסחא  למצוא  קשות  עמלו  שבראשותו,  ההנדסאי   ˙ÂÂˆ‰
מתאימה שתחזק ותבסס חזק יותר ומוצק יותר את הבנינים, 
את צפיפות המלט והחצץ ביציקות, את החיבור לברזלים, 

וכל זאת כדי לחזק את הבנין.
בשמחה  יחדיו  המהנדסים  חבר  כשישבו  הימים,   „Á‡·
הדתי  המהנדס  פרומביזל,  יורם  אליהם  פנה  משותפת, 
כל  שאת  המקום",  כ"רב  נחשב  היה  שכלפיהם  שביניהם, 
הכתובת  היה  וכן  אליו,  מפנים  היו  הקשות"  "שאלותיהם 
שנים  כשלוש  שכבר  ואמר,  דת,  בעניני  התקפותיהם  לכל 
שהם עמלים קשות וזאת כדי להציל כמה שיותר אם חלילה 
תתרחש רעידת אדמה קשה, אנו לא מוותרים על נסיונות 
זו.  נשגבה  מטרה  למען  והכל  רחוקות,  ואפשרויות  קשים 
על  ובודק  משקיע  מאיתנו  אחד  כל  כמה  שואל,  אני  וכאן 
אורח חייו, שאולי חלילה אינו בדרך הנכונה, ובשעה שיזקין 
ויגלה את האמת, שכל חייו טעה בדרכו, האם כוחו יעמוד 

בפני רעידת אדמה שכזו.
יורם מדבר אליהם  Á·¯ המהנדסים מעולם לא שמעו את 
על  האמונים  "מדענים"  היותם  מכח  אך  ובקי,  כדרשן 
"רב",  אליהם  יביא  הבא  שבשבוע  ליורם  הסכימו  חשיבה, 

והם מסכימים לשמוע את דבריו.
בפני  שיביא  רב,  להשיג  קשות  עמל  יורם  הבאים,   ÌÈÓÈ·
התורה  בשמירת  וחיזוק  האמונה  יסודות  את  חבריו 
מפורסם,  רב  להביא  הצליח  דבר,  של  ובסופו  והמצוות, 
משמירת  רחוקים  שעדיין  אלו  בפני  גם  בדרשות  הרגיל 

התורה וקיום מצוותיה.
חודרים  הרב  של  שדבריו  המהנדסים,  חבר   Â‡¯˘Î
לליבותיהם, הם החלו לחשוש, שאולי בסופו של דבר הם 
ומצוות,  תורה  לשמור  להתחיל  ויצטרכו  מדבריו,  ישוכנעו 
להמשיך  שלא  בכדי  מהמקום  יצאו  קימעה  קימעה  לכך 
יורם  בפנים  נשארו  שלבסוף  עד  הדברים,  את  לשמוע 

ונמרוד.
·ÌÓÂÈÒ של הדברים יצא נמרוד נפעם ממה ששמע, מעולם 
ים  קריעת  על  שמע  לא  הוא  מאומה,  יהדותו  על  ידע  לא 
סוף, על מתן תורה, על שכל ישראל ראו עין בעין שה' דיבר 
תורה  שומר  יהודי  שלהיות  חשב,  הרגע  לאותו  עד  עמם, 
ומצוות, הכוונה להיות מסכן שהכל אסור לו, כעת בדרשה 
זו התעורר לראות, את החיים מלאי התוכן והשמחה שיש 

לשומרי תורה ומצוות.
Â¯Ó„ נזכר בשנות ילדותו, היאך כל השכונה קינאו בו על 
מצבו הכלכלי המיוחד, שהוריו קנו לו כל צעצוע חדש, ואילו 
הוא היה אומלל, הוא קינא בכל לב באותם ילדים שומרי 
תורה ומצוות שאמנם משחקים לא היו להם, אבל היה להם 

הכל, שמחה וסיפוק והנאה מרובה.
מהדברים  ומחודש  מחוזק  יצא  דתי,  בבית  שגדל  יורם   Ì‚
ששמע, גם הוא לא ידע להעריך נכונה את היותו בן לעם 
הנבחר, בן אהוב לקב"ה, ושבכל מצוה ומצוה שעושה, זוכה 

לעוה"ז ועוה"ב.
שאלו  השם,  את  ושמע  לשמו,  נמרוד  את  שאל   ·¯‰˘Î
נמרוד,  השיבו  השם.  משמעות  את  יודע  הוא  אם  הרב, 
שהוריו אמרו לו, שנקרא בשם תנכ"י זה של גדול הבנאים 
בבית  אחד  רב  להם  שאמר  מה  עקב  וזאת  והמהנדסים, 

החולים מיד לאחר לידתו.
שניסה  איך  הזה,  הנוראי  במעמד  הרב  נזכר  הרגע   Â˙Â‡·
לשכנע את ההורים שלא לקרוא בשם המזעזע הזה, וללא 
מרומים,  שוכן  לפני  תפילות שפך  כמה  זה  ומחמת  הועיל. 
שיערה על אותו תינוק וילד וכו' רוח טהרה, שימרוד בגילולי 
בית אביו ויחיה חיי תורה, וכעת שמע ה' תפילתו, והנה הוא 
והריק,  ההבל  חיי  נגד  במרדנותו  הנמרוד,  אותו  את  רואה 

ומקבל על עצמו עול תורה.
·ˆÂÈ„Ú הראשונים בקיום מצוות, הרגיש נמרוד מיד בניגוד 
העצום בין שמו, לבין רצונותיו ושאיפותיו ללימוד התורה 

ושמירת המצוות.
·‰Â¯‡˙ אחד מגדולי ישראל, שינה נמרוד את שמו לאליעזר, 
כשמו של אליעזר בן נמרוד, שהיה דולה ומשקה מתורת רבו 
אברהם, וזכה ליכנס חי לג"ע, ואכן אליעזר מיודענו התקרב 
ליהדות עוד ועוד בקיום מצוות ולימוד תורה, וככל שידע 

עוד קיים עוד.
לההפך  גדול,  כ"כ  שינוי  ובמיוחד  קשות,  ההתחלות   ÏÎ
מנמרוד לאליעזר, ליהודי שומר תורה ומצוות, המהפך היה 
קשה מאוד, לצערו, כל משפחתו וידידיו נשארו מאחור, לא 
היה להם את האומץ להשתנות, להפסיק לחיות כבהמות, 
אלא להיפך, לעגו והציקו לו בכל מיני דברים ואפשרויות, 
הרבות  והתמיהות  השאלות  יום,  היום  קשיי  מלבד  וזאת 
אליעזר  ראה  זאת  עם  יחד  אך  וכו',  וכו'  שלב,  בכל  שצצו 
ושעל,  צעד  בכל  אותו  שליוותה  מיוחדת,  דשמיא  סייעתא 

ונתנה לו כח לעמוד בנסיונות ולעלות ולהתעלות.
שערכו  האסיפות  באחת  לפרויקט,  שנים  חמש   ˙‡ÏÓ·
המהנדסים, שבה סיכמו את מה שהועילו ושכללו, ולהיפך 
מיוחדת,  דעה  אליעזר  העלה  שנכשלו,  הנסיונות  כל  את 
את  לחזק  היאך  היתה,  האחרונות  בשנים  עבודתינו  שכל 
יותר, חשבתי   חזקים  וכך  יותר  ע"י שיהיו קשים  הבנינים, 
אמר אליעזר, שהפתרון הוא בכיון השני, שאם הבנינים יהיו 
גמישים מעט, אולי הם יעמדו יותר במקרי רעידות אדמה 

חלילה.
Á‡Ï¯ נסיונות רבים ושונים שנמשכו קרוב לשנה שלימה, 
בעשרות  הבניה  את  המחזקת  מיוחדת  נוסחה  נמצאה 
אחוזים, והיא ע"י הוספת קל-קר ושאר מוצרי ספיגה ובידוד 
אל תוך הבטון היצוק, כך שע"י הוספות חומרים אלו, הבטון 
מקבל מעט גמישות, ובבדיקות מחקר רבות הוברר, שבניה 
זו מפחיתה בהרבה את סכנת הנפילה והשבירה במקרה של 

רעידת אדמה חלילה, ואף במקרי פיצוץ הגורם הדף רב.
המדע  משרד  העמיד  החדשה,  השיטה  ברבים   ÌÒ¯Ù˙˘Î
שיבדקוה,  בכירים  ומהנדסים  חוקרים  חבר  והתשתיות 
המיוחדת  היא  זו  ששיטה  הודו,  מעמיקה  בדיקה  ולאחר 
בשיטות, המוצלחת ביותר, והמליצו להנהיג בארץ ישראל, 

שיטת בניה זו.
·‡Â˙‰ תקופה, התחילה הצמיחה הכלכלית בארץ ישראל, 
רבי  בבנית  והוחל  הימים,  ששת  מלחמת  של  סיומה  עם 
ישראל  בארץ  הבניה  כל  כמעט  היום  ועד  ומאז  קומות, 
ובעולם כולו, היא ע"פ שיטה זו, כאשר ישנם חילוקי דעות 
בין המדענים בנוסחה המדויקת של הרכב החלקים הגמישים 

בבטון. אך הבניה בכללות היא ע"פ רעיון שיטה זו.
Î˘„·¯ ההמצאה התפרסם בעולם, נקרא אליעזר יחד עם 
עניני  לכל  הממשלתי  המרכז   ,.R.Y.Cל המהנדסים  חבר 
הבניה בארה"ב, להביא בפניהם את דבר הרעיון, שגם הם 
יוכלו ליהנות ממנו ולהציל נפשות רבות. וכאשר מומחיהם 
קיבלו את הדברים, פרסמו ברבים והודיעו להם שהם זכאים 
הניתן  בארה"ב  המדע  ממשרד  היוקרתי,  הפרס  לקבלת 

למדענים המצילים חיים.
סיפר  בהם  דברים,  אליעזר  נשא  המיוחד,  הטקס   ÍÏ‰Ó·
שיסוד הרעיון בא לו, לאחר ששב בתשובה שלימה, והחל 
לעסוק בתורה הקדושה, ונתעורר לזה מרש"י בפירושו על 

התורה.
אינני  בשאלה,  אליו  פנה  אליעזר,  דברי  את  שמע   Ì¯ÂÈ˘Î
זוכר שיש רש"י המפרש את סוד יציקת בטון, היכן מצאת 

רש"י כזה.
Ú‰ לו אליעזר, רש"י זה נמצא בפרשתינו, אע"פ שלא כתוב 
בו מפורש סוד יציקת הבטון, אלא עצם הרעיון שעליו נבנה 

כל השיטה, למדתי ברש"י.
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תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: 
·˙˘ÌÈ„ÏÈ ÔË·‰ ÏÏÁ ‰È‚¯Â¯ÈÎ‘· ˙ÂÁÓ˙‰Ï ¯Á· Ì‚ Â˙ÓÁÓÂ ,ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ÛÂÒ‰ „Ú Â‰˘Ú ,ÂÓˆÚ ÏÚ Á˜Ï˘ ¯·„ ÏÎ ÍÎÏÂ ,ÂÈÈÁ Á¯Â‡Ï ‰¯„‚‰Î ÂÏ ‰ÂÂÈ‰˘ ,È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯ÙÓ Á˜Ï ‰ÓÏ˘ ¯"„˘ „ÂÒÈ‰ Â‰Ó ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â‘. ד״ר שלמה 
לקח לעצמו כלל ויסוד, שכל דבר שאדם מתחיל בו, עליו לסיימו ולהשלימו על הצד היותר טוב ומועיל, וזאת מדברי רש״י ד‘ י״ג, עה״פ, ”ויאמר בי ה‘ שלח נא ביד תשלח״, וביאר רש״י, ”ביד תשלח. ביד מי שאתה רגיל לשלוח והוא 
אהרן. דבר אחר, ביד אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד, יש לך שלוחים הרבה״. מבואר בדברי רש״י, שסברת משה בדבריו לה‘ היתה, שישלח שליח אחר לגאול את ישראל, היות והוא לא ישלים 
את גאולתם, ומכאן יש ללמוד, שכאשר אדם מבצע פעולה ומעשה, עליו לעשותו ולהשלימו, ולכך, כאשר ד״ר שלמה שם אל ליבו למכשול החמור בהתערבותם הגסה של הרופאים בעניני הלכה, אשר הכרעתם מסורה אך ורק למורי 

ההוראה שמסרו נפשם בעמל וביגיעת התורה, והחל לעורר על הענין, לא הסתפק במחאה קלה, אלא השקיע זמן וכוחות רבים לביעור נגע ממאיר זה.
ומטעם זה, כאשר התלבט ד״ר שלמה בדבר התחום בו יתמחה, העדיף את תחומו, ’כירורגיה חלל הבטן ילדים‘, שהוא מוגדר עד מאוד, ויכול להגיע בו לשלימות יחסית, על פני רופא כללי, שלמרות ידיעותיו הרחבות בכל התחומים, 

חסר לו בשלימות.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 

̆.È. – מודיעין עילית – שערי אהרן על חומש שמות.  ı¯Â˜
„Á ÔÈÈ. – בני ברק – ראשית חכמה, ב“כ.

¯Ó ÏËÊÂ. – ירושלים – ראשית חכמה, ב“כ.
̆. – קרית ספר – ראשית חכמה, ב“כ.  ÔÓ„È¯Ù

‡„Ó ¯Ï. – בני ברק – ראשית חכמה, ב“כ.
¯ËÂ¯ ‡. – מודיעין עילית – דרך השם לרמח“ל.

È ¯ÈÈÏ. – בני ברק – דרך השם לרמח“ל.
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