
 

 מדוע רק כששמע יתרו על מת"ת בא להתגייר

איתא בגמ' )שלהי זבחים( מה שמועה  וישמע יתרו וגו' )יח א(
ובא להתגייר, ר"א המודעי אומר מתן תורה שמע ובא וכו'.  שמע

 ויש להבין הטעם מדוע דוקא כששמע מתן תורה בא להתגייר.
הנה איתא בשיטמ"ק למס' בכורות )ו:( שמשום שאכלו 
המלאכים אצל אברהם אבינו בשר בחלב, לא יכלו לעכב התורה 

ר בשמים וניתנה תורה לישראל, ואיתא בגמ' חולין )קיד:( בש
בחלב מנין שאסור באכילה, שנאמר לא תאכל כל תועבה, כל 
דבר שתעבתי לך הרי הוא בבל תאכל, אין לי אלא איסור אכילה, 
איסור הנאה מנין, כדאמר ר' אבהו כל מקום שנאמר לא יאכל לא 
תאכל לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה משמע, 

מר לא תאכל כל עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט בנבלה שנא
נבלה לגר אשר בשעריך תתננה או מכור לנכרי וכו', נמצא אחד 
גר ואחד ב"נ בין בנתינה בין במכירה דברי ר"מ, ר' יהודה סבר 
דברים ככתבן לגר בנתינה ולב"נ במכירה וכו', ופריך הגמ' )קטו.( 
אלא מעתה לר' אבהו מעשה שבת ליתסרי דהא תעבתי לך אמר 

מעשיה קודש. והקשה תוס' )שם ד"א היא קרא, היא קודש ואין 
קדש( אימא קרא דקדש אתי לאשמועינן דמעשה שבת מותר 
בהנאה אבל באכילה יהא אסור מעשה שבת, ואיך הוכיחה הגמ' 
שמעשה שבת מותר אף באכילה ולדרוש שאין מעשיה קדש, 

 ועיי"ש מה שתירץ.
אלא שהמתבונן יחזה שקו' התוס' קשה רק אליבא דר"מ שלא 

שדברים ככתבן אלא לומד שבין לגר ובין לב"נ שרי בין  לומד
בנתינה ובין במכירה בנבלה, שלדבריו בשאר מקומות שלא פרט 
הכתוב במפורש אכן אין הבדל בין הנאה לאכילה ולעולם אסור 
בין בהנאה ובין באכילה עד שיפרט לך הכתוב, ולדבריו קשה גבי 

ה ומותרת שבת דכתיב היא קדש נדרוש שאסורה דוקא באכיל
בהנאה, שהרי לדבריו אין חילוק בין הנאה לאכילה ששניהם 
אסורים באותה מידה, אומנם לר"י שלומד דברים ככתבן ונבלה 
אע"ג שאסורה באכילה מותרת בהנאה, נמצא שלדבריו גבי שבת 
פשיטא שמותר בהנאה שלדבריו הנאה קיל טפי מאכילה, וא"כ 

דאאכילה קאי,  נמצא שכשהגמ' רוצה למעט מקרא דקדש ע"כ
דגבי הנאה בלאו הכי שרי, וא"כ לדבריו ע"כ דקדש קאי ההיתר 
אכילה, וקו' הגמ' כפשוטה דהו"א דמשום דכתיב לא תאכל כל 
תועבה ודרשינן כל דבר שתיעבתי לך, לא יוכל לאכול מעשה 

 שבת, קמ"ל היא קדש ואין מעשיה קדש.
ות( והנה בשיטת ר"י שדברים ככתבן איתא בתוס' )במס' יבמ

הטעם, בכדי שיתפסו גרים לישראל, דהיינו שיבואו להתגייר 
 בכדי שיתנו להם הנבילות.

ועתה מתבאר שפיר הטעם שדוקא כאשר שמע יתרו מתן תורה 
בא להתגייר, שקודם מת"ת לא בא יתרו שחשב שאין מקבלים 
גרים לישראל, אבל אחר מתן תורה ידע שמקבלים גרים לישראל 

ששמע שקיבלו ישראל את התורה וטעמו כדלהלן, שמאחר 
הוקשה לו מדוע לא קיבלוה המלאכים, אלא ע"כ משום שאכלו 
 בשר בחלב, ומנלן שאסור בשר בחלב משום דכתיב כל תועבה כל 

 אשר תעבתי לך, וקשה דא"כ אף מעשה שבת יאסר באכילה,
אלא התירוץ הוא שבמעשה שבת כתיב קדש, דהיא קודש ואין 
מעשיה קדש, וע"כ שמותר באכילה, אלא שתקשה קו' תוס' 

לה ומה שכתוב הוא קודש דילמא אכן אסור מעשה שבת באכי
נדרוש רק לגבי הנאה שמעשה שבת מותר בהנאה, ובכדי ליישב 
זה ע"כ צ"ל שהלכה כר"י שאמר גבי נבילה לגר בנתינה דוקא, 
משום שסובר שאכן בכ"מ שרי בהנאה ולזה אי"צ קרא דקודש 
וע"כ דלהיתר אכילה, ולפי"ד ר' יהודה שאכן בכ"מ מותר בהנאה 

היות שבין לב"נ ובין לגר בין במכירה ובין א"כ מדינא היה צריך ל
בנתינה, וא"כ מה הטעם לר"י שנבלה לגר דוקא בנתינה, זהו רק 
בכדי שיתפסו גרים לישראל, הרי לנו שישראל מקבלין גרים 
שלפיכך ציוותה התורה לגר בנתינה. ומשו"ה כששמע יתרו על 

 מתן תורה בא, שאז הוברר לו שישראל מקבלים גרים.
 ןאסיפת הכה

 מה שמע יתרו על קריעת ים סוף שהביאו להתגייר

ופרש"י מה שמועה שמע ובא, קריעת ים  וישמע יתרו )יח א(
סוף ומלחמת עמלק. וקשה מדוע דוקא כששמע קריאת ים סוף 
בא, הלא הרבה ניסים נעשו לישראל קודם לכן, כגון עשרת 

 המכות ויציאת מצרים עצמה.
כשרצה הקב"ה לקרוע ונראה ליישב ע"פ מה דאיתא במדרש ש

את הים אמר עוזיה שר של מצרים הללו עובדי ע"ז והללו עובדי 
ע"ז, ומפני מה הללו נטבעין והללו עולין. ענה לו הקב"ה וכי 
לדעתם עבדו, הלא לא עבדו אלא מתוך שיעבוד וטירוף הדעת, 
וכי אתה דן שוגג כמזיד ואונס כרצון ע"כ. והקשה היפה תואר 

דין הוא יהרג ואל יעבור וא"כ מה שייך בזה שהרי בע"ז קיי"ל דה
אונס, הלא היה להם ליהרג ולא לעבוד ע"ז. ומה"ט מוכיח 
בפרשת דרכים שקודם מתן תורה אע"פ שקיימו האבות את כל 
התורה כולה עדיין לא היה להם דין ישראל אלא דין ב"נ, וב"נ אינו 

כדי  מצווה על קידוש ה', לכן לא היו ישראל מצווין למסור נפשם
 שלא לעבוד ע"ז, וזהו שענה הקב"ה לעוזיה.

מעתה שפיר מה שבא יתרו רק אחר קריעת ים סוף, שקודם לכן 
לא בא להתגייר מפני שחשב שהיה לאבות דין ישראל אף קודם 
מתן תורה, וא"כ הוא נמי דין ישראל לו, אבל כששמע על ים סוף 

ל, שהסיבה שנקרע הים הינה משום שלא היה לאבות דין ישרא
א"כ גם לו לא היה שם ישראל, לפיכך בא להתגייר כדי שיהיה לו 

 דין ישראל.
ולפי"ז שפיר נמי ביאור הפסוק כי עתה ידעתי כי גדול ה', פי' 
שעכשיו שנתגיירתי וא"כ צריך אני למסור נפש על קידוש ה' כי 

 גדול ה' מכל אלוהים.
 פרדס דוד

 כיצד נדר משה ליתן את בנו הראשון לע"ז

 האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה )יח ג( אשר שם
הנה אמרו חז"ל שמשה אמר ליתרו שיתן את בנו הראשון לע"ז, 

 בקל  י"ל דברים  הוו   שבלב  דדברים נימא  אי   דבשלימא וקשה 
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א יתן, ומה שחשב בלבו הוי דברים, אך שבלבו חשב משה של
אי נימא שדברים שבלב לא הוו דברים הרי שלא יכל לבטל 
בלבו, ונמצא שכשאמר שיתן בנו לע"ז חשיב בדיבורו זה שנתנו 
לע"ז שהרי אינו יכול לבטל הדיבור בליבו, וקשה כיצד עשה 

 זאת.
שנחלקו בגמ' האם דברים שבלב  ונראה ליישב שהנה כל מה

הוו דברים או לא הוא בעלמא, אך באונס כו"ע מודו דהוו 
דברים, דהיינו היכא שאנסוהו לומר משהו מסויים שאינו רוצה 
לומר וכשאומרו חושב בליבו להיפך, כו"ע מודו דהוו דברים 
)עיי' בארוכה בגמ' קידושין נ. ובר"ן שם במעשה דר"ע 

 ובמעשה דמכס(.
שה שהיה בארץ נכריה הרי שהיה אנוס על כך ליתנו והנה מ

לע"ז, ובזה לכו"ע דברים שבלב הוו דברים, ושפיר יכל לבטל 
 בליבו מה שאמר שיתנו לע"ז.

מעתה יש לבאר שזה הטעם שקרא לבנו הראשון גרשם כי גר 
הייתי בארץ נכריה, שלא יקשה כיצד אמר משה שיתן בנו 

שבלב לא הוו דברים  הראשון לע"ז, שאם תאמר משום דברים
הרי זה מחלוקת בגמ', ועי"ז שקראו על שם שהיה גר בארץ 
נכריה חזינן שהיה אנוס, והרי באונס לכו"ע דברים שבלב הוו 

 דברים.
 אמרי אש וחומת אש

 מהיכן למד רש"י שאהרון יצא עם משה

ופרש"י כיון שיצא משה  ויצא משה לקראת חותנו )יח ז(
מנא ליה לרש"י שיצא אהרון עמו, יצא אהרון עמו. ויש להבין 

 הרי בקרא כתיב רק ויצא משה.
ונראה לפרש שהנה בתחילת פרשת ויצא דכתיב ויצא יעקב וגו' 
)כח י( מקשה רש"י שלא היה צריך לומר ויצא אלא וילך ומדוע 
הזכיר יציאתו, אלא מגיד לך שיציאת צדיק עושה רושם, 

רה, יצא משם, שבזמן שצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הד
 פנה הודה פנה זיוה ופנה הדרה.

ולפי"ז הכא דכתיב ויצא משה ולא כתיב וילך משה ע"כ צריך 
 לומר שמכיון שיצא מן המקום פנה הודה פנה זיוה ופנה הדרה.

אלא שיש להקשות כיצד שייך לומר פנה הודה זיוה והדרה על 
מחנה ישראל, והלוא אע"פ שיצא משה נשאר אהרון, והרי 

ואהרון היו שקולים כאחד, וא"כ צריך היה לומר וילך ולא משה 
ויצא, אלא ע"כ שאף אהרון יצא עמו ולא נשאר צדיק כמותם, 
ולפיכך ויצא, שאכן כשיצאו פנה הודה פנה זיוה ופנה הדרה. 

 ומזה הוכיח רש"י את דבריו שגם אהרן יצא.
 מהג"ר צבי ב"ר חיים מפיורדא –פנני קדם 

 ש ומשלחו נענשהמירע לישראל הוא נענ

ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה' לפרעה 
בספר מענה לשון )עמ'  ולמצרים על אודות ישראל )יח ח(

זך( כתב ששרו של מצרים היה מכניס בלב פרעה להרע 
לישראל והוא שהיה שולחו להרע להם, נמצא שפרעה היה רק 
שליחו, אלא שמכיון שאין שליח לדבר עבירה, לכן גם פרעה 

וגם השר לקה משום שבדיני שמים המשלח חייב, זהו  לקה
 תוכן דבריו עיי"ש.

ועל דרך זו יש לפרש הפסוק "קדש ישראל לה' ראשית תבואתו 
כל אוכליו יאשמו רעה תבא אליהם נאום ה'", שהנה ישראל הם 
קדש, ולענין מעילה הרי קיי"ל )קידושין ריש פרק האיש 

 ה"ב(,  מעילה מהל'  פ"ז  הרמ' )וכ"פ לד"ע שליח שיש מקדש( 

)וע"ע שבות יעקב ח"ב סי' קע"ד(, אך כ"ז לענין מעילה דיש 
שליח לד"ע אבל לענין תרומה אף שהיא קודש אין שליח 
לד"ע, וכ"פ הרמ' )פ"ה מתרומות ה"י(. ועפי"ז ביאור הפסוק 
כדלהלן, "קדש ישראל לה'", שדינן של ישראל הינו כמעילה 

אלא שישראל הינם גם שיש בה שליח לד"ע והמשלח חייב, 
"ראשית תבואתו", והיינו שדינן נמי כתרומה )שהיא ראשית 
התבואה( שבה אין שליח לד"ע והשליח חייב, וא"כ הנוגע 
בישראל גם השליח וגם המשלח חייבים, המשלח כדין 
מעילה, והשליח כדין תרומה, וזה המשך הפסוק "כל אוכליו 

שישראל הם  יאשמו", דהיינו גם השליח וגם המשלח משום
גם קודש וגם תרומה, "רעה תבוא עליהם נאום ה'", נאום ה' 
כלומר בדיני שמים שהמשלח נמי חייב גם היכא שאין שליח 

 לד"ע, כך הוא ביאור הפסוק.
מעתה נראה שזהו נמי הביאור בפסוק "אשר עשה ה' לפרעה 
ולמצרים", לפרעה היינו שפרעה השליח, ולמצרים היינו לשר 

ינו המשלח, ששניהם לקו, וכ"ת דאין שליח של מצרים דהי
לד"ע, לזה אמר משה "על אודות ישראל", והיינו שמכיון 
שישראל הינם גם קדש וגם תרומה, א"כ לגביהם גם השליח 
וגם המשלח חייבים, וזהו נמי שאמר לו משה "אשר עשה ה' 
לפרעה ולמצרים", אשר עשה ה' היינו בדיני שמים, שבדיני 

 ייב.שמים גם המשלח ח
 פני דוד להחיד"א

עשה יתרו קנין בבהמה בתוך המתנה  כיצד
 שהוא רשות השותפין

 ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים וגו' )יח יב(
יש לבאר מדוע כתבה תורה לשון ויקח ולא לשון ויבא או 
ויקרב, שהרי כך איתא בכל התורה ויבא קין )בראשית ד, ג(, 

ג(, ויביאו את קרבנם )במדבר טו, הביא את קרבנו )ויקרא ד, כ
 כה(.

ונראה לומר ע"פ דברי הירושלמי )קידושין פ"א ה"ד( משכו 
וקחו, מכאן שבהמה דקה נקנית במשיכה, נמצא לפי"ז שיתרו 
היה צריך לקנות הבהמה במשיכה, ברם הוא לא יכל לעשות 
זאת בדרך פשוטה מכיון דאיתא בגמ' )ב"ב פד:( שאין משיכה 

ולא בחצר השותפין, והרי מחנה ישראל היה  קונה לא ברה"ר
מחנה השותפים, נמצא לפי"ז שכשרצה יתרו לקנות במשיכה 
היה צריך לעשות את המשיכה מרשות כל ישראל שכולם היו 
שותפים במחנה, וא"כ כולם ביחד היו צריכים להקנות לו 

 הבהמה.
ובכדי שלא יצטרך יתרו לכל זאת קנה הבהמה מתחילה לעולה 

וע"י שקנאה להקדש שאמירתו לגבוה כמסירתו וזבחים, 
להדיוט כדאיתא בקידושין )כח:( לא היה צריך משיכה אלא 
דיבור בעלמא מהני, ותו אינו צריך לערב בכך את כל מחנה 
ישראל, ומה"ט איתא בפסוק ויקח עולה וזבחים לאלוקים, 

 שתחילת קנינו היה לעולה וזבחים כדי שיוכל לקנותם בדיבור.
נמי מה דכתיב לשון ויקח, שהרי איתא בגמ'  מעתה שפיר

עירובין )לז.( אין הקנין מתפרשת אלא בלקיחת בעלים, דהיינו 
שכשאדם לוקח בהמה להקדש כגון עולה חטאת וכדו' אין אנו  
יודעים עבור מה הבהמה שהקדיש אלא ע"י שיאמר בלקיחתו 
למה לוקחה, וא"כ שפיר לשון ויקח, שבשעה שלקח יתרו 

הוצרך לומר שהיא לעולה וזבחים בכדי שיקנה  הבהמה כבר
 בדיבור ולא יצטרך מסירה.

 פנים יפות

 

 לע"נ מוקדש  
  זצ"ל ברהם צבי גלינסקיא ב"ר יצחק יעקב רבי

 ת.נ.צ.ב.ה. -שבכ"ה בשבט פקידת שנתו 

 

 מוקדש לע"נ 
  ע"ה מסעודה תב עישה מרת

 ת.נ.צ.ב.ה. -שהשבוע )כ"ד בשבט( פקידת שנתה 

 


