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  מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו תו כל המגדל יתו� ויתומה בתו� בי
  

  

åù"ú íëç éáö )ïîéñ âö(  
  

 כאותה יצירה ספר ל ידיע הנוצר אד� נסתפקתי

 זקני על העידו וכ� ,גברא ברא רבא בסנהדרי� שאמרו

 מצטר� מי ,חעל� ק"קד ד"אב אליהו ר"מוהר הגאו�

 מי ,קדושהו קדיש כגו� עשרה �הצריכי לדברי� לעשרה

 לא ישראל בני בתו� ונתקדשתי דכתיב כיו� אמרינ�

 יתו� המגדל בסנהדרי� ל"דקיי כיו� דילמא או מיצטר�

� חמשת מדכתיב ילדו כאילו לה עליו הכתובמע ביתו בתו

 מירב אלא ילדה מירב והלא ילדה מיכל וכי' כו מיכל בני

 של ידיה� שמעשה כיו� נ"ה ,'כו גדלה ומיכל ילדה

 שה ידיה�שמע י ישראלבנ בכלל ה ליההו ואה �צדיקי

  .תולדות� ה� ה� �צדיקי של

 אחבריי מ� דאמר זירא בילר דאשכח� דכיו� לי ראהונ 

 בו שיש לקא דעת�ס ואי ,שהרגו הרי לעפר� תוב את

 ביר היה לא שבקדושה דבר לכל לעשרה לצרפו תועלת

 דמי� שפיכת איסור בו שאי� דא� העול� מ� מעבירו זירא

 ד� שופ�) אחרות דרשות בו שיש א�( קרא דייק דהכי

 אד� תו� הנוצר אד� דוקא ,ישפ� דמו באד� האד�

 משו� עליה דחייב הוא אמו במעי הנוצר עובר דהיינו

 נעשה שלא רבא דברא גברא ההוא יצא יכת דמי�שפ

 לו היה לא תועלת בו שיש כיו� כל מקו�מ ,אשה במעי

 לכל לעשרה ר�מצט שאינו לא ודאיא העול� מ� להעבירו

   .ל"נ כ� שבקדושה דבר

  
  

äîìù úîëç )à óéòñ à ïîéñ øæòä ïáà(  
  

ל כל המגדל יתום ויתומה בתוך "והנה נסתפקתי במי שגידל יתום ויתומה בתוך ביתו אם נחשב זה קיום פרו ורבו כיון דאמרו חז

פ אינו דומה לולד ממש ולא קיים בזה "או עכים פרו ורבו יכ יש לומר דהוי נמי כאלו ק"ביתו מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו א

דנאמר כאלו אין דדעת הדרישה דכל מקום ) ב"סימן רמ(ד "ז ביו"פרו ורבו ולכאורה נראה דזה תלוי בפלוגתת הדרישה עם הט

נ להדרישה כיון דאינו שוה ממש ולכך נהי דאמרינן דהוי "ז חולק דהוא שוה ממש ולכך ה"המוקש שוה אל מי שמקיש לו והט

ז שהוא שוה ממש אז יוצא בה ידי פרו ורבו מיהו אף "בו אבל להטמ אינו לידה ממש ואינו יוצא בה ידי פרו ור"אלו ילדו מכ

נ אם בעינן לידה "ומה ודאי קיים פרו ורבו דממאבל אם הוליד ומתו וגידל יתום ויתמ הוי רק אם לא הוליד כלל "להדרישה מ

  :ק"ן נראה לי נכון לדינא ודוכנ "פ גידל ויוצא ממ"יתום ויתומה ונהי דלא הוליד עכהרי הוליד ממש ואף דלא גדלם הרי הגדיל 

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ùø"é )ïéèéâ ãì ò"ã á"éðîçðë àúëìäå ä(  
  

 חמנינ בר שרבה שם דעל בעיני ונראה

 יתום שהיה תורה ולמדו בביתו אביי גידל

 הוא סתם רבה נחמני אביו שם את השיאו

  :נחמני בר רבה

ùä ïåéìâ"ñ )ïéèéâ ãì ò"á(  
  

ה והילכתא כנחמני "ד י"רש

ובערוך . דעל שם שרבה' כו

ערך אביי כתב בשם הגאונים 

דנחמני שמו והיה בר אחוה 

ה בר נחמני ותלמידיה דרב

וכיון דהוה שמיה נחמני כשם 

אבוה דרבה בר נחמני לא הוה 

עיין (קרי ליה בכל שעה נחמני 

) ממרים' ם פרק ו מהל"ברמב

קורא ליה אביי בלשון ' והי

ארמית כאדם שקורא אבי 

  :וסליק ליה אביי

  למה התבלבלו איצטגניני פרעה
  
  "ויצו פרעה לכל עמו כל הב� הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיו�"
  

יו� שנולד בו משה אמרו לו . א� עליה� גזר –לכל עמו "
א� ממצרי� ואי� אנו יודעי� , היו� נולד מושיע�: איצטגניניו

לפיכ� גזר , �ורואי� אנו שסופו ללקות במי, א� מישראל
  )י"רש(  "אותו היו� א� על המצרי�

  

לחשוב שמושיע� של ישראל , מני� נבעה טעות� זו של איצטגניני פרעה   
  ?יבוא דוקא ממצרי�

הצביע על דברי הגמרא  ,�ד ירושלי"ראב, הגאו� אבי אליהו רא�   
כל המגדל יתו� בתו� ביתו מעלה עליו הכתוב ": האומרת:) יט �סנהדרי(

תו ואש"וש� בגמרא הביא רבי יוחנ� הוכחה לכ� מ� הפסוק , "כאלו ילדו
וכי  –' אלה בני בתיה בת פרעה וכו' היהודית ילדה את ירד אביגדור וגו

לפיכ� , אלא יוכבד ילדה ובתיה גידלה? והלא יוכבד ילדה, בתיה ילדה
משו� שהיא , השל בתי השה נחשב כבנשמ, הרי לנו". נקרא על שמה

ויגדל הילד ) "י, ב(בפסוק , כ� משמע ג� להל� בפרשה. גידלה אותו
  ".ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לב�

, שהיתה מצרית, מכיוו� שמשה נקרא ג� ב� יוכבד וג� ב� בתיה, ל כ�עו   
מכא� בא הבלבול לאיצטגניני פרעה שלא ידעו לקבוע בבירור הא� 

 –כי כ� באמת היה , ישראל יבוא מישראל או ממצרי�מושיע� של 
  ...שהתייחס אחר שניה�

  עמוד פב –" ואדרת אליה"ספר הזכרו� 
  

 )כט/שמות א, כמוצא שלל רב(
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åù"ú îøä"à )ïîéñ çé÷(  
  

 הניכר ומעונה אלהי� מוכה מהזק� נתבקשתי    

 לו לחוות ,טייזינגר אנשיל הנקרא אשר כמר בשערי�

 אחרי שקדי לו לומר יוכל בתו שב� אפשר א� דעתי

 רבי לו והשכיר בביתו גדלו שהוא מאחר, מותו

 ממני וביקש, כ� לו ואמרתי. ב"עוה לחיי והביאו

 בכל לראיה בתו לב� שיהיה כדי בכתב לו להורות

  . יל� אשר מקו�
  

 ומפורס� גלוי והנה, רצונו למלאות באתי והנה    

 קדיש לומר שיוכל בהדיא כ� שכתב ק"מהרי בתשובת

 על המגידי� אבלי� שאר ו�במק וא#. במקומו

 אחר בזה הולכי� ואי�, חלק לו יש אמ� ועל אביה�

 להוסי# באתי ואני. בתשובותיו הת� כדאיתא המנהג

 הב� שב� מצינו שלא ש� כתב ק"מהרי כי, דבריו על

 שב� בתחילה קצת הרחיק ולכ� אביו אבי בכבוד חייב

� אמרו דהרי, עמדי הוא כ� ולא. יחשב כאחר הב

 ולא יצחק אביו לאלהי זבחי� יעקב זבחוי: במדרש

 יותר אביו בכבוד אד� שחייב, אביו אבי לאלהי

. ויגש פרשת י"רש כתב וכ�, אביו אבי מבכבוד

 דחייב משמע אביו אבי מבכבוד יותר ומדקאמר

 להו והוי יותר למימר שיי� לא הכי דבלאו, בכבודו

 והוא, אביו אבי בכבוד ולא אביו בכבוד חייב למימר

  . ק"מהרי כדברי שלא נגלה מבואר
  

 ואמרו, ביתו תו� היתו� גדל ל"הנ אשר דכמר ש"כ    

 בתו� יתו� המגדל כל: גדול כה� פרק סנהדרי� במסכת

 ש"וכ. הרבה מפסוקי� ש� ולמדו, ילדו כאילו ביתו

 ואמרו, ללמדו רבי לו ששכר ב"עוה לחיי שהביאו

 לחיי מביאו שזה, אביו לכבוד קוד� הוא רבו דכבוד

 דכולהו אשר בכמר ש"כ. ב"לחעה מביאו וזה ז"עוה

 כשאר קדיש עליו יאמר בתו שב�, ביה איתנהו

 שבנה תקפיד ולא לזה בתו שתתרצה ובלבד. אבלי�

 ואמו אביו בכבוד חייב יותר כי, בחייה קדיש יגיד

 דסנהדרי� ק"פ שאמרו משו� מ"ומ. אביו אבי מבכבוד

 חדש כדבר זה נראה יהא שלא ג�, לבצוע דמצוה

 פע� יאמר הב� שב�, ק"מהרי פשרת על הדבר אניח

 יהיה כ�. פעמי�' ב יאמר ואמו אביו על והמגיד אחת

 אחד חלק לו ויהא אחת פע� הוא יאמר בתו הב�, לזה

. פ"ב ויאמר חלקי�' ב ואמו אביו על והאבל בקדיש

 הראשוני� בימי� היה כי, חדש דבר יהיה לא ובזה

 ושלו� וחיי�, ק"ימהר בדברי כמבואר לפנינו אשר

  .מקראקא איסרלש משה נאו�. ישראל לכל

  

  

  

 êåúî"éîåéä óãä úåøåàî"  
  

אהבת "ביא בנו בספר דרושיו כפי שמ(" נודע ביהודה"ה. הרי הוא כמי שילדו, סוגייתנו אומרת, ג� המלמד את ב� חברו תורה

א התכוו� לומר כי ל, "נפשי חשקה בתורה" )ב/יבמות סג(מבאר את דברי ב� עזאי שלא נשא אשה באמרו  )'פרוש ט" ציו�

ד שעל ידי שילמ אלא כוונתו היתה, מצוות תלמוד תורה על פני קיו� מצוות פריה ורביה שהוא מעדי� את קיו�

  .ו ילד� וממילא יקיי� את שתי המצוות יחדיואחרי� תורה ייחשב לו הדבר כאיל

  

, רהארי� לבא )ו"ט' פ" ש� עול�("" חפ& חיי�"כי ה, ביאמ )א"ל 'פ" חיי עול�("ל "י קנייבסקי זצ"הגר :�נילחשוכי בעצה 

ייטיב לעשות א� יממ� את לימודו של ילד עד , שמי שלא זכה לבני�, וכתב. שבדברי� אלו יש עצה לחשוכי בני�

  ".ייחשב לו בבית די� של מעלה כאילו הניח ב� ממש"ועל ידי כ� , שיגדל לתלמיד חכ�

  


