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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה 
אלקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל 

מה שמועה  )מובא בספר קולו של יעקב(ואיתא במדרש  ממצרים:
 ע"כ, והוא תמוה. שמע ובא, פרה אדומה שמע ובא

 
א"ר חייא בר אבא אמר  )דף י"א.(סוטה  'מסדאיתא בוהנבס"ד, 

, בלעם, איוב, )דהבה נתחכמה לו(היו באותה עצה  ר' סימאי, שלשה
ויתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון ביסורין, יתרו 

והקשו המפ'  שברח זכו בניו לשבת בלשכת הגזית וכו' עיי"ש,
דאיך בא יתרו להתגייר ולא חש דאולי לא יקבלו אותו דיאמרו 

 .ד.("כ )דףגזירה עיין בדברי יואל דבשביל שברח משם נגזרה ה
 

דזה אי קושי  )פרשת תבא(שארית יעקב  'אך י"ל, עפימש"כ בס
השעבוד משלים הזמן תליא אי ס"ל לחלק צריך קרא או לא 
צריך קרא, דהגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע מאות 
שנה, א"כ אי ס"ל לחלק לא צריך קרא, י"ל דעבדות או עינוי 

ישראל יותר מדאי קאמר, ולפי"ז י"ל דע"י שהמצריים שעבדו ב
נשלם בזה הזמן, אבל אי ס"ל לחלק צריך קרא, א"כ הגזירה 
היתה עבדות ועינוי, ולא שייך לומר דבשביל קושי השעבוד 

ולפי"ז י"ל דיתרו ס"ל לחלק יצאו ממצרים קודם הזמן עיי"ש, 
צריך קרא ולפי"ז הגזירה היתה עבדות ועינוי, והגזירה דקושי 

 משם, ולכן בא. השעבוד אינו בשביל מה שברח
 
וז"ל, כיון שהגיע משה לפרשת  )פרשת חוקת(איתא בילקוט ו

אמור אל הכהנים, אמר לפניו רבש"ע אם נטמאו במה טהרתן, 
ולא השיבו, כיון שהגיע לפרשת פרה, א"ל זו טהרתן, ולקחו 

, והקשה הקרבן אהרן עיי"ש לטמא מעפר שריפת החטאת
שת אמור אל דבאמת הו"ל להסמיך מיד פרשת פרה אחר פר

הכהנים, כיון דהפרה הוי התיקון על הטומאה הנזכר בפרשת 
אמור, ותירץ דלמאן דס"ל לה יטמא מצוה ניחא, דאי הוה 
כתיב פרשת פרה אצל פרשת אמור, הו"א בטומאה זו דמצוה 
מה"ת בהא מהני טהרה דפרה ולא בשאר טומאות דרשות הן, 

 ולכן לא הסמיכו הכתוב לפרשת אמור עיי"ש.
 

הביא מה שהקשה  )שער אשר(פר חוט המשולש פ' אחרי ובס
הקרבן אהרן, לפי"מ דקיי"ל לה יטמא מצוה, א"כ אמאי צוה 
משרע"ה למישאל ואלצפן שאו את אחיכם מתוך הקודש, הא 

מוטל על אלעזר ואיתמר לטמא לאחיהם, ומדוע  ההחיוב הי
ותי' בספר נפתלי מנע מהם המצוה וצוה לאחרים לעשותו, 

 )שער הקטן(לש פ' בהעלותך מובא בחוט המשושבע רצון 
דאיתא במדרש בשעה שהיו ישראל  ,)שער אשר( ובפרשת קרח

על הר סיני היו כגרים, וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ולית 
 להו קורבה והוי כזרים ולכן היו אסורין ליטמא עכ"ד. 

 
ארבעה ציציות מעכבות זו את  ,)דף כ"ח.(מנחות מסכת ואיתא ב
עתן מצוה אחד, ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע זו שארב

מצות עיי"ש, והקשו המפ' דממנ"פ קשיא, אי תרי"ג מצות הן 
כדחשבינן ד' ציצית לד' מצות, א"כ קשיא לת"ק דר' ישמעאל 
חסרו ג' מצות, ואם תרי"ג מצות הן כדחשבינן להציצית כל 
הד' למצוה אחת, א"כ קשיא לר' ישמעאל אייתר ג' מצות על 

ע"ז הגאון ר' דוד אופנהיים זצ"ל עכ"ק, ונודע מה שתי'  תרי"ג
לש מובא בפתיחה לשו"ת עבודת הגרשוני, ובחוט המשו

דמצינו עוד  ,)סי' ל"ד(ובשו"ת שיבת ציון  ,)שער אשר(פרשת קרח 
דר"ע ס"ל לה  ,)דף ג.(סוטה מסכת פלוגתא דר"ע ור' ישמעאל ב

נא את יטמא מצוה, וכן לעולם בהם תעבודו מצוה, וכן וק
אשתו מצוה, ור' ישמעאל ס"ל דשלשתן רשות, והקשו שם 
התוס' כהאי גוונא, או דמייתרי ג' מצות לר"ע או דמחסרי לר' 
ישמעאל, וע"ז אמר הנ"ל דקושיא חדא מתורצת בירך 
חבירתה, דהא סתם בר פלוגתיה דר' ישמעאל הוא ר' עקיבא, 
 ומעתה ר"ע לשיטתו דס"ל לה יטמא, ולעולם בהם תעבודו,
וקנא את אשתו מצוה, המה משלימין מנין התרי"ג מצות, 
משום דלשיטתו ד' ציצית נחשבין רק למצוה אחת, משא"כ 
לר' ישמעאל דס"ל דנחשבין לד' מצות, המה משלימין 
החסרון, מאחר דס"ל דשלשתן הנ"ל המה רשות, ובממה 

 נפשך עיילי הנך שלשה ואפיק אינך שלשה עכ"ד.
 

כתב, דפלוגתתם  בה בריש הספר דף כ"ג.()בתשוובשו"ת חלקת השדה 
       אי ציצית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תליא בפלוגתת 

יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה שניהם  יביאשיה ור יבר
כאחד במשמע, או דכל אחד ואחד בפני עצמו משמע עד 

לך הכתוב יחדיו, דהתורה אמרה גדילים תעשה לך    שיפרט 
דבעינן קרא  ס"לאי עתה מוגו', ו על ארבע כנפות כסותך

מסתבר לומר דכל הציצית מצוה אחת הן דמהיכי תיתי לחלק 
דלחלק לא צריך קרא י"ל  י ס"למשא"כ א לחלקן לד' מצות,

דכל ציצית הוי מצוה בפ"ע, וכתב שם לבאר דר' ישמעאל 
גבי נשבע  )דף כ"ז.(שבועות מסכת ור"ע אזלי לשיטתייהו ב

אי ור"ע בהאי מילתא  לבטל את המצוה, דמשמע דפליגי ר"י
 לחלק צריך קרא עיי"ש.



 

 ב 

דלכאורה אמאי בא יתרו  ומעתה מבואר דברי המדרש,
להתגייר ולא חש דלא יקבלוהו משום שברח משם ועי"ז 

פרשת פרה אדומה ומתרץ,  נגזרה הגזירה דקושי השעבוד,
דראה דפרשת פרה אדומה לא נכתבה סמוך ראה, דהיינו 

רבן אהרן דלמאן דס"ל לה לפרשת אמור, והטעם כמש"כ הק
דד' ציצית  וכיון דס"ל לה יטמא מצוה ע"כ יטמא מצוה ניחא,

ומעתה ס"ל לחלק צריך קרא, ולפי"ז  נחשבין רק למצוה אחת,
תחלת הגזירה היתה עבדות ועינוי, ולא בשביל מה שברח 

 משם, ולכן בא ודו"ק.
 
 

קבלת מצינו מדרשים חלוקים בדברי חז"ל אם הנה דעוי"ל,  ב(
 ,)דף פ"ז:(פסחים מסכת , כדאיתא בלישראל מעליותא הוא רים ג

הרי , עיי"ש לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים
דגרים חביבין עד שכל גליות ישראל אינם אלא בעבורם 

, כדאמרינן או דגריעותא איכא בקבלתםשיבואו ויתגיירו, 
, עיי"ש קשים גרים לישראל כספחת ,)דף ע:(קידושין מסכת ב

 )ד"ה קשים(הרי דלאו מעליותא הוא לקבל גרים, ועיי"ש בתוס' 
אם הגרים מצד עצמם קשים לישראל דגריעותא הוא לקבלם, 
או דקשים לישראל כיון שהם מדקדקים במצוות יותר 
מישראל, ומתוך כך הקב"ה מזכיר עונותיהן של ישראל 

ולפי"ז לכאורה קשה דאמאי בא יתרו להתגייר, ומנא עיי"ש, 
  .לין גרים, אפשר דאין מקבלין גריםדמקב ליה

 
איתא במסכת דאמנם י"ל דהיה לו הוכחה דמקבלין גרים, 

, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, )דף קט"ו:(שבת 
 )להבדילה מן הסמוכות לה(פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות 

, לומר שאין זה ()בתחלה ובסוף ויהי בנסוע הארוןה מלמעלה ומלמט
)שאינה ראויה לכאן דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל מיניה אלא בדגלים קומה מ

, רבי אומר לא מן השם הוא זה היתה ראויה ליכתב בפרשת במדבר סיני(
)לא זה השם של טעמי הסימניות דמקומה היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו מהר סיני 

, לחדש נעלה הענן וגו'( דאיירי לעיל מיניה ויהי בחודש השני בשנה השנית בעשרים
אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו, כמאן אזלא הא דא"ר 
שמואל בר נחמני א"ר יונתן, חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה 

)דפרשה זו ספר לעצמו נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו ספרי תורה 

תנא  כמאן כר', מאן הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחלק לג' ספרים(
דפליג עליה דר', רשב"ג הוא, דתניא רשב"ג אומר, עתידה 

 )לעתיד שיהו כל הפורעניות בטלין ולא ידאגו לפורענות ויצר הרע בטל(פרשה זו 
שתיעקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה כתבה כאן כדי להפסיק 
בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה, פורענות שנייה מאי 

פורענות ראשונה ויסעו מהר ה' היא ויהי העם כמתאוננים, 
)בתוך ג' ימים למסעם התאוו וא"ר חמא בר' חנינא שסרו מאחרי ה' 

, והיכן מקומה, אמר האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקב"ה(
 רב אשי בדגלים עיי"ש.

 
הביא  מ"ב(-)פ"גובספר זרע יצחק על משניות מסכת ידים 

ן טעם למה הפסיק בין  מהגאון מוהר"ר העשיל זצ"ל וז"ל, תנ

פורעניות, ומה בכך אם המה סמוכות, ותו בעי טעמא למה 
הפסיק דוקא בזה הפרשה ויהי בנסוע וגו', אך י"ל עפי"מ 
דאיתא במדרש רע ירוע כי ערב זר רעה אחר רעה תבוא 
למקבלי גרים, למה שקשה גרים לישראל כספחת, והטעם 

ם גרים, לפי שאין ד"ה קשי )דף ע:(קידושין מסכת כתבו התוס' ב
הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות בישראל, 
וגר זה שמערב את עצמו עם ישראל גורם לשכינה שתסתלק 

ובנוחה יאמר  ,מישראל, אך במדרש איתא להיפך, תנו רבנן
שובה ה' רבבות אלפי ישראל אין השכינה שורה אלא על שני 

ר אחד ובא גר אלפים ושני רבבות, הרי שהיו ישראל כאן חס
זה והשלים נמצא גורם לשכינה שתשרה בישראל ע"כ, ולפי"ז 
מוכח מהך קרא ובנוחה וגו' דראוי לקבל גרים, דהלא הם 
גורמים שתשרה שכינה בישראל, והנה פרשה שלמעלה הימנו 
כתיב, ויאמר משה לחובב וגו' ויאמר אליו לא אלך כי אם אל 

ב אותנו וגו', א"כ ארצי ואל מולדתי אלך, ויאמר אל נא תעזו
לא הניחו את יתרו לשוב לארצו, ובתר הכי כתיב ויסעו מהר 
ה' וגו', וא"כ אי לא הוי מפסיק בין ויסעו וגו' למתאוננים והיו 
סמוכין תרי פורעניות שבא על ישראל אהדדי, הו"א דמשו"ה 
היו שני פורעניות על ישראל מחמת דקבלו את יתרו ולא 

ירוע וגו' רעה אחר רעה על  הניחו אותו לפרוש מהם, רע
מקבלי גרים דגורם שתסתלק שכינה מישראל, ולכן הפסיקו 
הכתוב בפרשת ויהי בנסוע  וגו' ובנוחה וגו', דמכאן מוכח 
דהגר גורם שישרה שכינה בישראל ורשאי לקבל גרים, ולאו 
מהאי טעמא בא שתי פורעניות עכ"ד, מבואר מזה דאי ס"ל 

דמקבלין גרים, משא"כ אי ס"ל  דאיכא ה' ספרי תורות אז י"ל
 דאיכא ז' ספרי תורות אז אין מקבלין גרים.

 
דאיכא ה' ספרי תורות, דכתיב ויהי  הולכאורה יש להביא ראי

ערב ויהי בקר יום הששי, וכתב שם רש"י ז"ל, הוסיף ה' 
בששי בגמר מעשה בראשית לומר שהתנה עמהם על מנת 

כדאיתא "ש, שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה עיי
אמר ר"ש בן לקיש, מאי דכתיב ויהי ערב  )דף ג.(במסכת ע"ז 

הקב"ה עם  , מלמד שהתנה)ה' יתירה למה לי(ויהי בקר יום השישי 
דאם יקבלו ישראל את התורה מוטב ואם ואמר מעשי בראשית 

ומוכח מכאן דאיכא עיי"ש,   חזיר אתכם לתוהו ובהוני מלאו א
  .ה' ספרי תורות

 
ויהי ערב ויהי בקר יום  י"ד(-)פרשה י"טבמד"ר  אמנם מצינו

הששי, א"ר יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על הקודש, 
ובה נגמרה מלאכת העולם, ע"כ כתיב יום הששי עיי"ש, 
ופירשו המפ' דה"א יתירה לרבות שעה ראשונה, אחרונה ליום 

, )פרשת עקב(וכתב בספר כסף נבחר ששי ראשונה לשבת עכ"ד, 
ל חמשה חומשי תורה ס"ל דה"א יתירה בא ללמוד דאי ס"

שהתנה הקב"ה במעשה בראשית, משא"כ אי ס"ל שבעה 
ספרי תורות הן, א"כ אי אפשר דקאי ה"א יתירה ללמוד אם 
יקבלו חמשה ספרי תורה, ולכן סובר דאתיא להך ילפותא 

 דמוסיפין מחול על הקודש עכ"ד.



 

 ג 

, דלפי מה ההקש )אות ט"ו(בספר אור תורה פרשת בראשית ו
דאם ספק  ,)דף ט"ז. מדפי הרי"ף(ביצה מסכת שכתב הר"ן ב

דאורייתא לקולא סגי לעשות תוספת בין השמשות, דשמא בין 
השמשות יום, והוי תוספת עיי"ש, א"כ לפימש"כ הפרי מגדים 

דספק  )דף ע"ג.(קידושין מסכת דאף לפי שיטת הרשב"א ב
ה מה נפקא דאורייתא לחומרא, מ"מ ספק עשה לקולא,  יקש

מינה בזה הפסוק דמרבי תוספת, דהא לא הוי רק עשה, 
וספיקא לקולא וסגי בבין השמשות, ואף אי לא נכתב קרא, 
ג"כ היה בין השמשות אסור, מטעם ספק שבת שהוא בלאו 
ולחומרא, ובע"כ צ"ל דדרשא זו דתוספת לא יצדק רק לפי 

, דעת הרמב"ם דגם ספק לאו לקולא, והיה מותר בין השמשות
ורק מטעם תוספת אסור בין השמשות, על כן שפיר צריך קרא 
לתוספת, אבל לפי דעת הרשב"א על כרחך הששי אתיא 

 לדרשא דתנאי התנה עכ"ד.
 

זכר  )בפרה אדומה(עלה עליה  )דף ל.(ואיתא במסכת בבא מציעא 
דאמאי פסולה, הא ודאי לא  )ד"ה אף(פסולה. והקשו התוס' 

ה יקרים בשביל דבר מועט, ניחא ליה להפסיד הפרה שדמי
ותירצו דכיון דאם היתה כשרה הוי ניחא ליה ולכך אין 

בכה"ג דהדבר מתהפך להכשיר עיי"ש, וכתבו האחרונים ד
מצד לצד אזלינן ביה לחומרא בדאורייתא, דהא באמת לא 
ניחא ליה שיפסל הפרה אדומה, אלא מכח דא"נ דלא מיפסל 

ל דא"כ שוב ניחא ליה הוי ניחא ליה, וא"כ אין לומר דלא ניפס
וניפסל, ואע"ג דעתה דפסלינן הרי לא ניחא ליה מ"מ אזלינן 

כדקיי"ל לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן עכ"ד,  לחומרא
, דהא דאמרינן )ח"א אות י"א(ונודע מש"כ הפמ"ג בפתיחה כוללת 

לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן הוא מטעם דספיקא 
 דאורייתא לחומרא עכ"ד.

 
מה  , ומקשה המדרשהמדרש על נכון, וישמע יתרו ובזה יובן

 שמועה שמע ובא, פי' מנא ידע שמקבלין גרים, ומשני המדרש
פרה אדומה שמע, דמשם מוכח דס"ל ספיקא דאורייתא 

התנה תנאי ולפי"ז אמרינן דיום הששי אתיא להא ד לחומרא,
הקב"ה במעשה בראשית, ולפי"ז איכא ה' ספרי תורה, 

 ן בא ודו"ק.ומקבלין גרים, ולכ
 

**** 
 
 

וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה 
אלקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל 

מה שמועה שמע  ,)דף קט"ז.(זבחים מסכת איתא בו ממצרים:
ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא, שהרי  ,ונתגייר ובא

ר' כתוב בצדו ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, 
יעזר בן יעקב אומר קריעת ים סוף שמע ובא וכו' עיי"ש, אל

קריעת ים  ולכאורה יש להבין מפני מה נתעורר לבא בשמעו
 .ומלחמת עמלק סוף

א"ר אבהו א"ר  ,ב.(")דף לנדרים מסכת והנבס"ד, דאיתא ב
אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 

ח, שנאמר וירק את רד"ו שנים, מפני שעשה אנגרייא בת"
חניכיו ילידי ביתו, ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של 
הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנה, וריו"ח אמר שהפריש 
בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר תן לי הנפש 

 והרכוש קח לך עיי"ש. 
 

דהענין כך הוא, דאמת  )פרשת תולדות(וכתב בספר תולדות יצחק 
     הה' את ישראל ממצרים, אבל יתרו היהוציא ששמע כי 

סבור דילמא לא יקבלו אותו משום דאין מקבלין גרים לא 
 , ד:(")דף כיבמות מסכת בימי דוד ולא בימי שלמה כדאיתא ב

)פרשה ומי גר אתך בעניותך הוא דעליך יפול כדכתיב בישעי' 

, ולא כשישראל המה בשלוותן, ובפרט עכשיו שראה ו("ט-ד"נ
 והנפלאות שנעשו לישראל היה מתיירא שלא  כל הנסים

יקבלו אותו, אלא גמר בדעתו עכשיו בודאי יקבלו אותו, 
משום דראה שישראל היו במצרים רד"ו שנים, וקשה למה, 

י אלא משום שאאע"ה הפריש בני אדם מלבוא תחת כנפ
לו הוכחה שמחוייבים  ההשכינה ולא גייר אותם, ומזה הי

  .רלקבל גרים ולכן בא להתגיי
 

אבל יש לבעל דין לחלוק ולפקפק ולומר דגלות מצרים היתה 
בשביל מה שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים, או בשביל 
שאמר במה אדע, אך כשראה מלחמת עמלק וקריעת ים סוף, 
הכריח מזה דגלות מצרים היתה בשביל שהפריש בני אדם 
מלבוא תחת כנפי השכינה, ומזה ראה וידע שיקבלו אותו 

 אר זאת באריכות לפי דרכו.עיי"ש שבי
 

נחלקו בהא  )שם(דבמסכת נדרים , ואפשר לומר עפ"י דרכו
   דכתיב וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש 
מאות, דאיכא למ"ד שהיו ממש שי"ח עבדים, ויש אומרים 
 שאליעזר לבדו היה והוא מנין גימטריא של שמו עיי"ש, וכתב

בתלמידי שעשה אנגריא  שאמרו שנענש עלדמה  בבעיון יעק
אז שייך  ,, זהו רק למ"ד  שלקח עמו שי"ח אנשיםחכמים

, משא"כ בתלמידי חכמיםלומר שנענש על מה שעשה אנגריא 
   למימר א יכל"כ אם נאמר דלא היה רק אליעזר לבדו א

א לקח אתו אלא את אליעזר י לא בת"ח, שהריעשה אנגרש
שהיה עבדו וזקן ביתו שהיה משרתו בכל אשר הוא  ולבד

ל שעשה נענש עשיהא מר יטא שלא שייך לוהולך, ובזה פש
  אנגריא בת"ח עיי"ש.

 
   כתב, חניכיו חנכו  י"ד(-)םרשה י"דברש"י עה"ת פרשת לך ו

     יוהכתיב בלא י', ומזה ילפינן שהיה אליעזר לבדו ולא 
   ממש שי"ח אנשים עיי"ש, אך דרשה זו הוא דוקא אי נימא

בתר אך אי אמרינן יש אם למקרא ואזלינן יש אם למסורת, 
א"כ ס"ל שהיו ממש הוא חניכיו לשון רבים,  יהקרו הקרי,

 .שי"ח עבדים



 

 ד 

כתב דכוונת אאע"ה היתה  )פ' אמור( ליעזראבי ובספר משנת ר
כתב דאברהם לא שאל  )פרשת לך(באמרו במה אדע, דהחזקוני 

מהקב"ה אות על הבטחת הארץ, אלא היה דואג על הבטחה זו 
י אם יקיימו מצוותיו, שכל הבטחותיו של הקב"ה הם על תנא

ולכן בקש הברית מאת הקב"ה שהרי שבועותיו הם בלא תנאי 
עכ"ד, ולכאורה היכן מצינו שהבטחת הקב"ה היה בתנאי 

 ט"ו(-)פרשת לך י"גשיהיו בניו ראויים לכך, הלא הבטחת הקב"ה 
כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם 

  .נאמרה בסתמא
 

ויאמר אלקים זאת אות  י"ג(-)פרשה טנח  וי"ל דכתיב בפרשת
הברית אשר אני נתן בני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם 
לדרת עולם, וכתב רשיז"ל וז"ל, נכתב חסר שיש דורות שלא 
הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו כמו דורו של חזקיהו 
מלך יהודה ודורו של ר' שמעון בן יוחאי עכ"ל, הרי דכל 

תיב דרת חסר יש לפרש דלמעוטי שלא כל הדורות מקום דכ
העתידין שווין בכך, ומעתה גם לגבי הבטחת נחלת הארץ 

והקמתי את בריתי ביני ובינך  ז(-)פרשה י"זדכתיב בפרשת לך 
לם, להיות לך לאלקים וברית עלובין זרעך אחריך לדרתם 

ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את 
יש לפרש שלא כתיב לדרתם חסר וי"ו, דכנען וגו', כל ארץ 

יהיו כל הדורות שווין בה, דרק כאשר יהיו צדיקים גמורים 
ולכן שאל אברהם אבינו במה אדע יזכו לרשת את הארץ, 

דלמא ח"ו לא יהיו בני צדיקים ולא שבניי יהיו צדיקים וירשנו, 
 תיש אם למסור י ס"לאכ"ז אתיא דיזכו בארץ, וכתב שם 

לא חטא אאע"ה במה י"ל דלדרתם חסר כתיב ויקינן ודי
משא"כ אי ס"ל יש אם למקרא אז לדורותם ששאל במה אדע, 

 .מלא קרינן ולא ממעטינן שלא יהיו כל הדורות שווין עיי"ש
 

עה"פ ואתה  ס"ו(-)פרשה כ"אואיתא במדרש רבה פרשת בשלח 
הרם את מטך, דכשהלך משה רבינו לקרוע את הים, לא קבל 

הקרע וא"ל מפניך אני נקרע וכו' עיי"ש, והקשו המפ' עליו ל
דלכאורה היאך סירב הים להבקע מפני בני ישראל, הלא איתא 

לא קראת מתחלת התורה מה  )למשה(, א"ל הקב"ה )שם(במדרש 
כתיב ויאמר אלקים יקוו המים אני הוא שהתניתי עמו, כך 
התניתי מתחלה שאני קורעו שנאמר וישב הים לפנות בקר 

תנו לתנאו שהתניתי עמו מתחלה וכו' עיי"ש, והיאך שייך לאי
  .שמיאן לקיים התנאי

 
 והמים  )רמז רל"ד(, לפי"מ דאיתא בילקוט שיםרותירצו המפ

להם חומה, שירד ס"מ ואמר לפניו רבש"ע לא עבדו ישראל 
ע"ז במצרים ואתה עושה להם נסים, והיה משמיע קולו לשר 

כו' עיי"ש, וזה של ים ונתמלא עליהם חמה ובקש לטובען ו
היתה סברת הים שאינו צריך לקיים התנאי, כי התנאי היה 
להקרע בפני אנשים צדיקים, אך כאשר עבדו בני ישראל ע"ז 
במצרים אדעתא דהכי לא נאמר התנאי, ולכן מיאן הים להקרע 

 לפני בני ישראל.

אך לפי"מ שכתבו המפ' דבני ישראל עשו תשובה על חטאם, 
התנאי, ואמאי סירב להקרע, אך י"ל  א"כ צריך הים לקיים

דהים ס"ל דכיון דבני ישראל עבדו ע"ז במצרים, ועל חטא 
דע"ז לא מהני תשובה, ומעתה לא צריך לקיים התנאי, ולכן 

 סירב להקרע עכ"ד. 
 

אך י"ל דזה אי מהני תשובה על חטא דע"ז תליא בפלוגתת 
שא ה' י )סי' ד'(ר"מ ור"י, דאיתא במדרש תנחומא פרשת האזינו 

פניו אליך, וכתוב אחד אומר אשר לא ישא פנים, עושה 
תשובה נושא לו פנים, יכול לכל, תלמוד לומר אליך ולא 

 )עיין בבני יששכר לשבת אות מ"ט(לאומה מעכו"ם עיי"ש, וכתבו המפ' 
הטעם דלב"נ לא מהני תשובה, דלכאורה קשה האיך מהני 

)דף ושין קידמסכת תשובה, הלא הקב"ה הוא מלך, וקיי"ל ב

דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אך כיון דבני  ל"ב:(
ישראל נקראו בנים למקום, ואב שמחל על כבודו כבודו 
מחול, ולכן מהני תשובה רק לבני ישראל דנקראים בנים 
למקום והקב"ה הוא אבינו, משא"כ העכו"ם שהם קרוים 

 עבדים והקב"ה נקרא גבם מלך לא מהני תשובה עכ"ד. 
 
     בנים אתם לה' אלקיכם,  )דף ל"ו.(קידושין מסכת איתא בו

בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרוין בנים, אין אתם 
נוהגין מנהג בנים אין אתם קרוין בנים דברי ר' יהודה, ר' מאיר 
אומר בין כך ובין כך אתם קרוים בנים שנאמר בנים סכלים 

בנים המה, ואומר בנים לא אמון בם, ואומר זרע מרעים 
משחיתים, ואומר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם 

ל חי, מאי ואומר וכו', וכי תימא כי לית בהו -יאמר להם בני א
הימנותא הוא דמיקרו בנים, כי פלחו לעבודת כוכבים לא 

)דהיינו מיקרו בנים, ת"ש ואומר זרע מרעים בנים משחיתים 

וכי תימא בנים משחיתים , עבודה זרה כדכתיב פן תשחיתון ועשיתם פסל(
, ת"ש ואומר והיה )עוד לעולם(הוא דמיקרו בני מעלייא לא מיקרו 

ל חי -במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני א
עיי"ש, ולפי"ז דלר"מ דס"ל  ל חי ע"י תשובה(-)הרי דהדרי מקרו בני א

דאף בעוע"ז קרויין בנים מעלייא, ולדידיה שפיר מהני תשובה 
 טא דע"ז.אף על ח

 
וכתב השפע חיים זצ"ל דפלוגתת ר"מ ור"י תליא בפירוש 

א אנחנו עמו וצאן הכתוב דעו כי ה' הוא האלקים הוא עשנו ול
, דהכתיב הוא ול"א אנחנו עמו באלף, והקרי ג(-ק)תהלים מרעיתו 

הוא ולו אנחנו עמו בוי"ו, ולפי הקרי יש לפרש דדייקא כאשר 
בקודשא בריך הוא אז ולו  דעו כי ה' הוא האלקים שמאמינים

אנחנו עמו, משא"כ אי פלחו לצלמא אינם בכלל עמו דאין 
קרוין בנים, משא"כ אי אזלינן בתר המסורת, יש לפרש דעו כי 
ה' הוא האלקים, ולא, כלומר אפילו אם ח"ו לא ידעו את השם 

מ"מ אנחנו עמו וצאן מרעיתו  ,ויטעו אחרי אלהי נכר הארץ
ם בנים למקום, ועז"א במקום אשר דבין כך ובין כך נחשבי

יאמר להם לא עמי אתם דרמז על מה דכתיב ולא אנחנו עמו, 
והיינו דגם כאשר ייאמר להם לא באלף אפי"ה יאמר להם בני 



 

 ה 

ל חי, ומינה מוכיח דגם כאשר יחטאו בע"ז ויהיו בבחינת -א
ל -לא עמי אתם אפי"ה יועיל להם תשובה ויאמר להם בני א

יש אם  )דף י"ט(כריתות מסכת תו דס"ל בחי, ולכן ר"מ לשיט
למסורת, ס"ל דאפילו כשאין עושין רצונו של מקום ופלחי 
לצלמא נקראים בנים עכ"ד השפע חיים זצ"ל, מבואר מזה 

 דלמ"ד יש אם למסורת מהני תשובה אף על חטא דע"ז.  
 

וכן במלחמת עמלק מצינו שלכן בא עמלק להלחם עם בני 
' בקרבנו והוי כפגם ע"ז, ומה"ט ישראל, כיון שאמרו היש ה

והיה כאשר ירים משה וגבר ישראל, והיינו על ידי ששיעבדו 
לבם לאביהם שבשמים ומסתכלין כלפי מעלה היו מתגברים, 

 ובכך תיקנו מה שחטאו באומרם היש ה' בקרבנו.
 

ומעתה יבואר דברי הגמ', דעד עתה נמנע יתרו מלבוא 
א, ואי משום דאברהם ולהתגייר, דדילמא קבלת גרים גריעות

אבינו נענש על שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה, 
דלמא הטעם דנענש על שעשה אנגרייא או על מה שאמר במה 

מלחמת עמלק, דמוכח אדע, אך כששמע קריעת ים סוף ו
ל חטא דע"ז, ומינה דס"ל יש אם למסורת, דמועיל תשובה ע

חטא אאע"ה במה  לאי"ל דלדרתם חסר כתיב ודייקינן מעתה ו
חנכו כתיב בלא י', ואי ס"ל יש אם למסורת,  ששאל במה אדע,

, ממש שי"ח אנשים יוהומזה ילפינן שהיה אליעזר לבדו ולא 
 וע"כ דנענש על א בת"ח,יעשה אנגרשלמימר א יכל"כ א

ולכן בא ומקבלין גרים,  שהפריש גרים, ומינה דחביבין גרים
 ודו"ק.

 
*** 

 
 

משה את כל אשר עשה  וישמע יתרו כהן מדין חתן
אלקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל 

מה שמועה שמע  )דף קט"ז.(זבחים מסכת איתא בו ממצרים:
ר המודעי אומר מתן תורה שמע , ר' אלעזונתגייר ובא
ולכאורה יש להבין מפני מה נתעורר לבא  .עיי"ש ,ובא

 בשמעו מתן תורה.
 

, ויתיצבו בתחתית ח.()דף פ"שבת מסכת בדאיתא  והנבס"ד,
א"ר אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה  ,ההר

עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים את 
רתכם, א"ר אחא בר יעקב התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבו

)ופרש"י שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם רבה לאורייתא,  אמכאן מודע

אמר רבא אעפי"כ הדר  ,ה שקבלוה באונס(מה שקבלתם עליכם יש להם תשוב
קיימו מה  קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב קימו וקבלו היהודים

 .עיי"ש שקבלו כבר וכו'
 

שכתב,  )מהדו"ק ח"ב דרוש ז' אות ו(ועיין בספר מאיר עיני חכמים 
דכבר הקשו אהא דאמרינן מכאן מודעא רבא לאורייתא, הרי 

, וא"כ מה בכך שמתן תורה קיי"ל דתליוהו וזבין זביניה זביני
ורה ניתנה לנו היה באונס ע"י כפיית ההר, והלא ע"י קבלת הת

ויתן להם ארצות  מ"ה(-מ"ד-)פרשה ק"הלים אר"י, וכדכתיב בתה
גוים וגו' בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו וגו', וא"כ 
שפיר חל הקבלה הגם שהיה באונס, וכתב דכ"ז ניחא אי 

מוחזקת מאבותינו רק בשעת קבלת  אמרינן דאר"י לא היה
התורה ניתנה לנו אר"י א"כ הו"ל בכלל תליוהו וזבין ולא 
אהני לומר דמודעא רבא לאורייתא, משא"כ אי ס"ל דאר"י 
כבר היתה מוחזקת בידינו וירושה הוא לנו מאבותינו, א"כ בני 
ישראל לא קבלו דבר עבור קבלת התורה, והו"ל בכלל תליוהו 

 עבד ושפיר איכא טענת מודעא עכ"ד. ויהיב דלאו מידי
 
הנה יש חילוקי דיעות אם קבלת גרים מעליותא הוא לישראל ו

 )דף ס"ז:(פסחים מסכת או דאדרבה איכא גריעותא בזה, דב
דלא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו  ,איתא

עליהם גרים, הרי דגרים חביבין כ"כ דכל גליות ישראל אינו 
 )דף ע:(קידושין מסכת ו ויתגיירו, אך באלא בעבורם שיבוא

קשים גרים לישראל כספחת, הרי דקבלת גרים לאו  ,איתא
ד"ה קשים כתבו בתוך דבריהם שני  )שם(מעליותא הוא, ובתוס' 

טעמים למה קשים גרים לישראל, או דהגרים מצד עצמם 
קשים לישראל דגריעותא הוא לקבלם, או משום שכיון שהם 

ר מישראל, הקב"ה מזכיר מתוך כך מדקדקין במצוות יות
הדרוש,  עונותיהן של ישראל ח"ו עיי"ש, והאריכו  בזה בספרי

דאמאי בא יתרו להתגייר, ומנא ליה  הקשו המפ'ולפי"ז 
 .דמקבלין גרים, אפשר דאין מקבלין גרים

 
)עה"פ דהנה רש"י הוכחה דמקבלין גרים, לו  ההיי"ל דאמנם 

לא היה צריך להתחיל כתב, א"ר יצחק  בראשית ברא וגו'(
מבראשית אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה 
שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו 
הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם 
לישראל לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם 
אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה 

שר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם לא
לבטל טענת  )פ' לך(ה -בספר מתת יונתנה לנו עכ"ד, וכתב 

שותפים בחצר  ו.(")דף מלסטים אתם, דאמרינן במסכת נדרים 
אחד, שנדר אחד מהן הנאתו על אחד מן השוק, מותר ליכנוס 

ך לחצר השותפים ויכול לומר לחלק חבירך אני נכנס ולא לתו
חלקך עיי"ש, וכיון שאנו מקבלין גרים א"כ יכולין לומר 
 בחלק של גרים אנו זוכין ובטל טענת לסטים אתם עיי"ש,

 ומוכח מזה דמקבלין גרים.
 

דטענת  )דף ק"פ: מדפה"ס(אך לפימש"כ בהגש"פ ברית מטה משה 
סטים אתם העכו"ם דא"י שייך להם, וטענתם הוא דאומרים ל

אינה מוחזקת  שראלירץ דא ס"לי שהם ישבו בה, זהו רק א
מוחזקת מאבותינו ליכא  שראלירץ דא י ס"למאבותינו, אבל א

 טענה של לסטים אתם עיי"ש, לפי"ז י"ל דאין מקבלין גרים.



 

 ו 

ולפי"ז א"ש, מה שמועה שמע ובא והיינו שלא חשש שמא לא 
יקבלו אותו, וע"ז אמר מתן תורה שמע, היינו ששמע שמתן 

ההר, ולכאורה הא יש להם טענת תורה היתה ע"י כפיית 
מודעא, וע"כ דליכא טענת מודעא, דס"ל ארץ ישראל אינה 

הטעם דליכא טענת לסטים אתם מעתה מוחזקת מאבותינו, ו
 ולכן בא ודו"ק. ,משום דמקבלין גרים

 
, א"ר חייא בר אבא )דף י"א.(סוטה מסכת דאיתא בעוי"ל,  ב(

, בלעם, נתחכמה לו()דהבה אמר ר' סימאי, שלשה היו באותה עצה 
איוב, ויתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון ביסורין, 

והקשו   יתרו שברח זכו בניו לשבת בלשכת הגזית וכו' עיי"ש,
המפ' דאיך בא יתרו להתגייר ולא חש דאולי לא יקבלו אותו 

דברי ספר דיאמרו דבשביל שברח משם נגזרה הגזירה עיין ב
  .עיי"ש ד(")דף כיואל 

 
, אמרו ישראל א(-ו")פרשה טפרשת בא  ש רבהראיתא במד אך

לפני הקב"ה רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו 
להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

דקושי  )שם(הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר  יא(-)שה"ש ב
א"כ בזה שברח  השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"ש,

גזירה, נצמח מזה טובה גדולה דעי"ז יצאו משם ונגזרה ה
 קודם הזמן ולכן בא.

 
)בפיסקא ובס' שמחת הרגל  )פ' שמות(והנה החיד"א בס' ראש דוד 

י השעבוד השלים הזמן או לא, שוכתב דהא אם ק מה נשתנה(
ן ישראל או דין תליא אם היה לאבותינו קודם מתן תורה די

לך בשר ודם שכעס משל למ ,(.)דף י ב"ב מסכתב"נ, דאמרינן ב
על עבדו וחבשו בבית האסורין, וצוה עליו שלא להאכילו 
ושלא להשקותו, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, כששמע 
המלך מיד כועס עליו, אבל מלך בשר ודם שכעס על בנו 
וחבשו בבית האסורין, וצוה עליו שלא להאכילו ושלא 

לך, שקהו, כששמע המלהשקותו, והלך אדם אחד והאכילו וה
עיי"ש. והנה אם אבותינו היה להם דין ישראל  דורון משגר לו

י שונים למקום, אז שפיר י"ל דהועיל קדאז הם נקראים ב
השעבוד להשלים הזמן, כיון דצער הוא למלך שבניו 
מצטערים, משא"כ אם נאמר דהיה לאבותינו דין ב"נ, דאז הם 
נקראים עבדים למקום, ועבד שכעס עליו רבו, כל מה 

דקושי  ניטין אותו יותר יש נחת לרבו, ולכן ל"ש לומרשמק
 עיי"ש.  השעבוד הועיל להשלים הזמן

 
וזרח כתיב ויאמר ה' מסיני בא , )דף ב:(ואיתא במסכת ע"ז 

מאי בעי בשעיר ומאי בעי משעיר למו הופיע מהן פארן, 
 כל אומהל ה הקב"ה עריחזהשבפארן, א"ר יוחנן, מלמד 

ויטענו  אצל ישראל וקבלוה,ולשון ולא קבלוה עד שבא 
וכו' האומות העולם ויאמרו כלום כפית עלינו הר כגיגית 

עיי"ש, ולכאורה צ"ב מפני מה באמת לא הכריח הקב"ה גם 
 את אומות העולם לקבל התורה.

, עפי"מ דאיתא בשמות רבה )פרשת במדבר(וכתב בספר בתי נפש 
לו בת עה"פ ויקחו לי תרומה, משל למלך שהיה  א(-)פרשה ל"ג

ונטלה, ביקש לילך אל ארצו  יחידה בא אחד מן המלכים
א"ל המלך לומר לך אל תטלוה כבר נתתי את אשתו,  וליטול

לך, לומר לך תטלוה איני יכול כי קשה לפרוש ממנה כי בת 
יחידית היא, אלא זו טובה עשה לי קיטון שאדור בתוכו בכל 

בתי,  מקום שאתה הולך אהיה עמכם כי אנני יכול להניח את
כך אמר הקב"ה לישראל נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה 
איני יכול, לומר לכם אל תטלוה וכו', אלא כל מקום שאתם 
 הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי

  מקדש וגו' עיי"ש.
 

אין השכינה שורה אלא על  ,)דף ע:(קידושין  תואיתא במסכ
ולפי"ז קשה היאך רצה  ,משפחות המיוחסות בישראל עיי"ש

הקב"ה ליתן התורה לאומות העולם, הא לא יוכל לשכון 
שכינתו בתוכם שאינם משפחות המיוחסות כדאיתא בילקוט 

, אבל ע"ז י"ל דאם האומות היו )רמז תרפ"ד(פרשת במדבר 
התורה ממילא היו מגיירים את עצמם וגר  מקבלים את

חסים מהיום שנתגייר כקטן שנולד דמי, וא"כ שפיר היו מיו
 והלאה אם רצו לקבל התורה.

 
     אמנם כל זה אם היו מקבלים מרצונם ודעתם דאז הוי 
         גירות מעלייתא ושפיר הוי כקטן שנולד דמי, משא"כ 
ע"י כפיה כיון שלא מועיל גירותן מהיכי תיתי דהוי כקטן 
שנולד, וא"ש דמשו"ה לא היה שייך להכריח את אומות 

  יות כגר יו נידונין להל התורה, כי אז לא ההעולם לקב
   שנתגייר כקטן שנולד דמי, ובכן לא היה הקב"ה יכול 
לשרות אצלם כנ"ל, וממילא דלא היה שייך לתת להם את 

כיון דלא שייך ליתן התורה אלא במקום דאפשר התורה, 
 להשרות שכינתו ית"ש עכ"ד.

 
     מבואר מזה דגבי בני ישראל שפיר היה שייך כפיית ההר 

ן דלא היו צריכים להתגייר, שהרי האבות על קבלת התורה כיו
    אל, אלא שעדיין כבר יצאו מדין ב"נ להיות נידונים כישר

מצות התורה, ובכן הכריחם בהר סיני לא היו מחוייבים ב
     וכיון דשורש ים ועושים, ולקבל התורה להיות מצו

     מחצבתם זרע קודש הם אפשר להשרות בם שכינתו דהא 
אומות העולם דלא היה היו מיוחסים מאז ומקדם, משא"כ 

אפשר לגיירם בע"כ, א"כ לא היה יתכן שתשרה אצלם 
 השכינה וכנ"ל.

 
אך כ"ז ניחא אי אמרינן דהאבות יצאו מתורת ב"נ קודם מ"ת, 
אבל אי אמרינן דהאבות לא יצאו מתורת ב"נ, א"כ גם בני 
ישראל היו זקוקים להתגייר וא"כ לא אהני כפיית ההר עליהם, 

י כפייה לא מהני מידי, ומעתה ממה דהרי גירות על יד
שהקב"ה כפה עליהם ההר כגיגית מוכרח דהאבות נידונו 

 כישראל קודם מ"ת.



 

 ז 

ומעתה יבואר, דלכאורה קשה אמאי בא יתרו להתגייר, שמא 
לא יקבלו אותו כיון דע"י מה שברח נגזרה הגזירה, וע"כ דלא 
חש לזה משום דעי"ז נצמח להם טובה דיצאו ממצרים קודם 

נם, אך אכתי תקשה דהרי כ"ז א"ש אי היה להם דין בני זמ
ישראל, משא"כ אי היה להם דין ב"נ לא אמרינן דקושי 
השעבוד השלים הזמן, ואכתי קשה מנ"ל דהיה להם דין 
ישראל, וע"ז מתרץ מתן תורה שמע, דשמע דקבלת התורה 
היתה על ידי כפייה, וקשה למה לא כפה הקב"ה גם על אומות 

  ין ישראל ודו"ק.מוכח מכאן דהיה להם ד העולם, וע"כ
 

*** 
 

וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה 
אלקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל 

מה שמועה שמע ובא, מעשה  ואיתא במדרש ממצרים:
 ע"כ, והוא פליאה. דמקושש עצים שמע ובא

 
את דאיתא במכילתא עה"פ ויקח יתרו חותן משה  והנבס"ד,

צפורה אשת משה אחר שלוחיה, ר' יהושע אומר אחר 
)וכתב שנפטרה הימנה בגט, נאמר כאן שלוח ונאמר להלן שלוח 

מה שלוח האמור להלן בגט אף כאן גט, ר'  לה ספר כריתות ושלחה(
)שאמר לה אליעזר המודעי אומר, לאחר שנפטרה הימנה במאמר 

הקב"ה למשה  , שבשעה שאמר ליהבאמירה בעלמא שתשוב בית אביה(
לך הוצא את עמי בני ישראל ממצרים שנאמר לך ואשלחך אל 
פרעה, באותה שעה נטל אשתו ושני בניה והיה מוליכם 
למצרים, שנאמר ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על 

מור וישב ארצה מצרים, באותה שעה אמר לאהרן לך הח
לקראת משה, יצא לקראת משה וחבקו ונשקו, אמר לו משה 
היכן היית כל השנים הללו, אמר לו במדין, אמר ליה מה טף 
ונשים אלו עמך, אמר ליה אשתי ובני, ולאן אתה מוליכם, 
למצרים, אמר ליה על הראשונים אנו מצטערים ועכשיו נצטער 
גם באלו, באותה שעה אמר לצפורה לכי לבית אביך, ובאותה 
 שעה הלכה לבית אביה ונטלה שני בניה, לכך נאמר אחר

 את שני בניה עיי"ש, ולכאורה צ"ב במאי פליגי.שלוחיה ו
 

)דף , דאיתא במסכת זבחים )בפרשתן(וכתב בספר נחל קדומים 

, אמר רב, משה רבינו כהן גדול היה וחולק בקדשי שמים ק"א:(
 )דף ק"ב.(שנאמר מאיל המלואים למשה היה למנה, ולהלן 

, ר' יהושע בן , ויחר אף ה' במשה)אם משה כהן היה(איתא, כתנאי 
)סימן מה של קרחה אומר, כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם 

וזה לא נאמר  חרון אף היה שם פעמים הכאה פעמים נזיפה פעמים קללה וגידוף(
בו רושם, ר' שמעון בן יוחאי אומר אף זה נאמר בו רושם, 

)שהיה ראוי להיות לוי ידעתי כי דבר ידבר שנאמר הלא אהרן אחיך הלוי 

, והלא כהן הוא, אלא הכי קאמר אני אמרתי ומשם זכה לכהונה( הוא
אתה כהן והוא לוי, עכשיו הוא כהן ואתה לוי, ויש אומרים לא 

)אבל הוא כל ימיו כהן היה ורב דאמר פסקה כהונה אלא מזרעו של משה 

 וכו' עיי"ש.  כיש אומרים(

ומעתה לדעת רב ור' יהושע בן קרחה דמשה היה כהן, א"כ לא 
ן לומר שמשה גירש את צפורה אשתו, דא"כ האיך יתכ

החזירה לו לאשה והלא כהן אסור בגרושה, ועכצ"ל דאם 
משה היה כהן אה"נ דלא גירשה אלא פטרה במאמר שאמר 

 .לה לכי בית אביך
 

ולפי"ז מבואר במאי פליגי ר' יהושע ור' אליעזר המודעי, 
 דפליגי אי משה היה כהן, דר' יהושע דס"ל דנפטרה הימנה
בגט ס"ל כר' שמעון דנסתלקה הכהונה ממשה, ולפי"ז שפיר 
יש לומר דגירשה ואח"כ החזירה כיון דנפקע הכהונה הימנו, 
משא"כ ר' אליעזר המודעי ס"ל דמשה היה כהן, ולפי"ז אי 

 אפשר לומר דשילחה בגט, ולכן ס"ל דשילחה במאמר.
 

והביא שם מהגאון מוהר"ר יעקב אב"ד לובלין אביו של 
מוהר"ר העשל ז"ל, לפרש דלמה לגבי משה כתיב את הגאון 

כל אשר עשה אלקים למשה, ולגבי בני ישראל כתיב כי הוציא 
ה' את ישראל ממצרים, ולהנ"ל א"ש, כי בסנה מדת הדין עשה 
רושם שניטלה הכהונה ממשה וניתנה לאהרן דכתיב וירא ה' 
כי סר לראות ויקרא אליו אלקים וגו', ולכן מתחלה לא בא אל 
משה שהרי גירש את צפורה אשתו וכהן אסור בגרושה, אך 
וישמע יתרו את כל אשר עשה אלקים זו מדת הדין למשה, 
ששלט בו חרון אף ונלקחה ממנו הכהונה, ולכן ויקח יתרו את 
צפורה אשת משה, דהרי בידו להחזיר את צפורה כיון דניטלה 

 ממנו הכהונה עכ"ד עיי"ש. 
 
הביא מה שהקשו  ()ריש פרשת בשלחהחיד"א בספר פני דוד הנה ו

דמשה רבינו היה  )דף ק"א:(זבחים מסכת בעלי תוס', דלמ"ד ב
כהן גדול, איך טימא עצמו לעצמות יוסף, וכתבו ליישב 
דצדיקים אינם מטמאין במיתתן עיי"ש, ועיין בספר הדרש 

  .שהאריך בזה ()פרשת בשלחובספר פרדס יוסף  ,)מאמר ק"ו(והעיון 
 

         ת הסוברים דצדיקים אינם מטמאין, לדע י שפירתא זה לאך כ
אך לדעת הסוברים דאף צדיקים מטמאין במיתתן לא נוכל 

 לומר כן.
 

דתליא בזה, דלכאורה יש להביא  ()פרשת בשלחוכתב ביציב פתגם 
מסכת סמך דאף צדיקים מטמאין במיתתן, מהא דאיתא ב

, אמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה )דף ס"ג:(ברכות 
מי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה מתקיימין אלא ב

אדם כי ימות באהל עיי"ש, ויש לבאר שייכות דרשה זו 
לפרשת טומאת מת, ונראה דלהורות נתן דגם צדיקים גמורים 
כאלו שממיתים עצמם באהלה של תורה מטמאין במיתתן, 

  .ולאפוקי מהסברא דקברי צדיקים אינם מטמאין
 

הפסוק זה לדרשה אחרת, נדרש  )דף ס"א.(יבמות מסכת אולם ב
וכן היה ר' שמעון בן יוחאי אומר קברי גויים אינן מטמאין 
באהל, שנאמר אדם כי ימות באהל אתם קרויין אדם ואין 



 

 ח 

עכו"ם קרויין אדם, ויש לומר דלפי דרשא זו אין אנו דורשין 
להך דאין דברי תורה מתקיימין אלא למי שממית עצמו עליה, 

  .בקברי צדיקים ואין לנו קרא לרבות טומאה
 

       היוצא לנו מזה דזה אי קברי צדיקים מטמאין או לא, 
תליא בדין קברי גויים אם מטמאין באהל, דאי אמרינן 
דמטמאין באהל, אייתר קרא לרבות טומאה לצדיקים 
הממיתים עצמם על דברי תורה, אך אם דורשים מקרא דאדם 

קרא כי ימות דעכו"ם שאין קרויין אדם אינן מטמאין, אין לנו 
לרבות טומאה לצדיקים, וי"ל דקברי צדיקים אינם מטמאין 

 .היציב פתגם עכ"ד
 
, דאיתא במסכת עכו"ם קרויין אדםלכאורה יש להביא ראיה דו

דכתיב  )דף מ"ג.(דלולב הגזול פסול, והטעם איתא  )דף כ"ט:(סוכה 
ולקחתם לכם ביום הראשון וגו', משלכם להוציא את השאול 

דלמ"ל קרא דאינו יוצא בגזול,  )דף ל.(וס' ואת הגזול, והקשו בת
 .תיפ"ל דאינו יוצא משום דהו"ל מצהב"ע עכ"ק

 
כתב לתרץ, דלכאורה קשה  )חאו"ח סי' כ"ז(ובשו"ת חלקת יואב 

למה אמרינן דהוי מצהב"ע, ולא נימא דרשאי לגזול משום 
דאמרינן עדל"ת, אך זה טעות משום דהוי עבירה שבין אדם 

ן אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת, דרק לחבירו, ובעבירה שבי
בעבירה לשמים אמרינן עדל"ת וכמש"כ השאג"א בסוף הל' 
מצה, אולם כ"ז ניחא רק בסוכה גזולה מישראל, דבזה י"ל 
דכיון דהוא עבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת והוי 
מצהב"ע, משא"כ בסוכה גזולה מעכו"ם, לפימ"ש בשו"ת 

ר דגזל עכו"ם אינו מצד עצמו רק משום דהאיסו )סי' כ"ו(חכ"צ 
שלא נרגיל עצמנו במדות רעות ונבוא לגזול גם מישראל, 
וא"כ זה לא הוי עבירה שבין אדם לחבירו, כיון דמצד העכו"ם 
אין בו איסור, ושוב אמרינן עדל"ת וליכא בזה מצהב"ע, 
ולפי"ז משום דהוי מצהב"ע הוי אמרינן דיצא, ולכן צריך 

  .דעכ"ז לא יצא משום דל"ה לכם עכ"דהקרא דלכם לומר 
 

דזה אי  )דף כ"ג. מדפה"ס(ומבואר בספר פתח האהל ערך הריגה 
גזל עכו"ם אסור או מותר, תליא אי אמרינן דעכו"ם קרויין 

דעכו"ם קרויין  )דף נ"ט.(אדם או לא, דלמאן דס"ל בסנהדרין 
)דף אדם אז אמרינן דגזל עכו"ם אסור, ולמאן דס"ל ביבמות 

"ם מותר עיי"ש, אינם קרויין אדם אז אמרינן דגזל עכוד ס"א.(
עכו"ם , הרי לן דשעיי" )אות נ"ח(מקץ  רשתועיין בבנין דוד פ

 . קרויין אדם
 

יש לתרץ קו' ד, קרויין אדםאמנם אין ראיה מכאן דעכו"ם 
דהקרא אתא לספק  )ב"ק דף ס"ו(התוס' כמ"ש בספר ים התלמוד 

דנודע א מה"ת לקולא, גזל, לשיטת הרמב"ם דספיקא דאוריית
דהרמב"ם הוציא דינו דספיקא  )קונטרס בית הספק(מש"כ החוו"ד 

, ושם מבואר )דף כ"ט:(סוטה מסכת דאורייתא מה"ת לקולא מ
דהתורה לא דיברה רק מוודאי ולא מספק, וא"כ שאני בין 

היכא דכתיב קום ועשה לשב ואל תעשה, דבכל לאווין 
אבל ספק יאכל, ובקום משמעות הקרא איסור וודאי לא תאכל 

ועשה הוא להיפוך, דעשיית המצוה יהיה בסוג וודאי ולא 
בסוג ספק, ולפי"ז במ"ע מודה הרמב"ם דספיקא לחומרא 

וא"כ הו"א דיוצא בספק גזל, דמצהב"ע ליכא כיון עכ"ד, 
דבספיקא אזלינן לקולא, ולכן צריך קרא דלכם דבעינן שיהא 

, אמנם זה א"ש לשיטת ודאי שלו ובספק גזל אין יוצאין עיי"ש
הרמב"ם דס"ל דספיקא דאורייתא לקולא, משא"כ לשיטת 

תא לחומרא ל"ש לתרץ כן, ומעתה הרשב"א דספיקא דאוריי
ת לקולא שפיר י"ל דעכו"ם דספיקא דאורייתא מה" י ס"לא

 .אין קרויין אדם
 

עה"פ ויהיו בני ישראל, כתב  )פרשת שלח(ובספר כסף נבחר 
וז"ל, ויקריבו אותו  )רמז תש"ן(לבאר מה דאיתא בילקוט 

המוצאים אותו מקושש עצים, למה נאמר, והלא כבר נאמר 
, ר' יהודה אומר, לאחר שאמרו לו וימצאו איש מקושש עצים

שבת בראשית הוא, חזר להיות מקושש עכ"ד הילקוט, והוא 
 פלא בעיני כל עובר.

 
דהמקושש  )דף צ"ו:(אכן צריך להודיע, דאיתא במסכת שבת 

צלפחד עיי"ש, והוא היה משבט מנשה בן יוסף, ואיתא היה 
הר בשם הז )אות ה(, וערך שבת )אות י"ג(בילקוט חדש ערך גלות 

לישראל לכפרת עון מכירת  , דשבת נתן הקב"ה)דף נ"ז:(חדש 
יוסף שפגמו בברית קודש, ולכן ניתן להם שבת לתקן אותו 

לשמור עון, לפי"ז לכאורה יש מענה לבני יוסף שאין צריכין 
מכח  ,שבת באשר יוסף לא חטא, אכן מוכרחים לשמור שבת

 צריכין כולם לשמור שבת. ,כביכול שמר שבת בראשית
 

והשתא א"ש, מאחר שהתרו בו שבת בראשית, רצה לומר 
שלא תאמר שאינך מצווה על שביתת השבת, מאחר שלא 
נתנה שבת אלא לכפרת עון מכירת יוסף, ואתה מבני יוסף, 

יך ליזהר בשמירתו, לכן אמר שהזהיר בו שבת ולכן אינך צר
בראשית, אף על פי כן חזר להיות מקושש ולא השגיח בזה 

 עכ"ד הכסף נבחר.
 

כתב בביאור מחלוקת יוסף והשבטים,  )פ' ויגש(ובשפתי מהר"ש 
דלכאורה קשה היאך אכלו האבות בשר ע"י זביחה, ליחוש 
 שמא במקום נקב שחט, ואי"ל משום דאזלינן בתר רוב

, דהא בב"נ אין הולכין בתר א.(")דף יחולין מסכת כמבואר ב
שהניח קושיא זו  )סי' קי"ב(רוב, ]ועיין בשו"ת מהרי"א חאו"ח 

האריך בזה עיי"ש[,  )ח"ב סי' ט"ז(בצ"ע, ומו"ר בשו"ת בנין צבי 
אך י"ל דאכלי אף דלא אזלינן בתר רוב דל"ה טפי מספק 

ובזה היו מחולקין ולשיטת הרמב"ם ספיקא דאורייתא לקולא, 
יוסף והשבטים, דהשבטים סברו ספיקא לקולא ולכן אכלו 
בשר, ויוסף סבר דספיקא לחומרא ולכן הוציא עליהם דיבה 
שאוכלים אבמה"ח, משום דאף ע"י זביחה אסור להם דשמא 

 .יט ובב"נ לא אזלינן בתר רוב עכ"דבמקום נקב קשח
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בוא אל , דמתחלה היה יתרו תוהה אם לובזה יבואר המדרש
משה ולהחזיר את אשתו, דסבר כיון דמשה הוא כהן אי אפשר 

שילוחה בגט, אך כאשר ראה פרשת שיחזיר את ציפורה אחר 
שהמקושש טען שהוא אינו צריך לשמור את , דהיינו מקושש

השבת, כיון דהוא מזרעו של יוסף ושבת ניתנה לתיקון על 
סף, מכירת יוסף, ומוכחא מילתא דהאחים חטאו במכירת יו

דהרי ניתן להם השבת לכפרה על מכירתו, ומינה דהצדק הוא 
עם יוסף דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, ומעתה מוכח 
מקרא דלכם דגזל עכו"ם אסור, ועכו"ם קרויין אדם, ומעתה 
אתיא קרא דזאת התורה דאין התורה מתקיימת אלא במי 

, ומעתה שממית עצמו עליה, ומינה דקברי צדיקים מטמאין
דלכן יטמא עצמו ליוסף משום דניטלה הכהונה ממנו,  צ"ל

ולכן עכשיו בא יתרו עם ומעתה רשאי להחזיר את ציפורה, 
 צפורה אשת משה ודו"ק.

 
 

וז"ל, בגנות  )פיסקא קי"ג(דאיתא בספרי פרשת שלח עוי"ל,  ב(
א שבת ראשונה, ושניה ישראל הכתוב מדבר שלא שמרו אל

  .עכ"ל ,חללו
 
ממה דאיתא בספרא פרשת אמור ועיין במזרחי שהקשה ]

שמעשה מקושש ומעשה מגדף שניהם היו בפרק אחד, ואותה 
  המעשה דבן האשה הישראלית כבר היה אחר חלוקת 
הדגלים בשנה השנית, ולפי"ד הספרי משמע דמעשה 

למדבר בשבת שניה עיי"ש, וכבר דמקושש היה מיד בבואם 
 שנה ד()פרשתא י"ד מקדמוהו הר"ש משאנ"ץ בספרא פרשת אמור 

שכתב  (ח"ו סי' פ"ג)עיי"ש, ועיין בליקוטי שו"ת חתם סופר 
דהטעם דפרשת מקושש נכתבה בפרשת שלח אף דאירע 
בשבת שניה לצאתם ממצרים כדי לדרוש סמוכין לפרשת 

, ודה זרהבשלפניו להורות דחמירא שבת כע ודה זרהבע
ולפי"ז לר' יהודה דס"ל דלא דרשינן סמוכין י"ל דמחלל שבת 

 .[לא הוי כמומר עיי"ש
 

, אמר רב יהודה אמר שמואל, )דף צ"ו:(ואיתא במסכת שבת 
)לא תלשן ולא עימרן אלא מקושש מעביר ארבע אמות ברה"ר הוה 

, במתניתא תנא תולש הוה, רב אחא ברבי העבירן ד' אמות לכך נהרג(
ולפי"ד עיי"ש,  )תלושין ומפוזרין היו ועמרן(יעקב אמר מעמר הוה  

ת שניה לצאת בני ישראל הספרי דמעשה מקושש אירע בשב
מארץ מצרים ואין מקומו במקום שנכתבה, ומה שנצטוו אז 
על שמירת שבת במרה, מה שאמר להם משה שבו איש תחתיו 

ועבר על הלאו אל יצא אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, 
איש ממקומו, ולפי"ז שפיר י"ל דנענש המקושש משום איסור 

אל יצא איש ממקומו  העברת ד' אמות ברה"ר, ונרמז בפסוק
את ט ואל יצא עם הכלי ללק ,)דף י"ז:(כדאיתא במסכת עירובין 

שזה איסור הוצאה מרשות לרשות כדרך שעושין בחול, המן 
  .נגעו בזה

 

דאיסור העברת ד' אמות  )שם(ונודע שיטת הבעל המאור 
ברה"ר נגעו בה משום איסור הוצאה מרשות לרשות, כי 

וכשהוא מוציא את החפץ מד' מקומו של אדם ד' אמות היא, 
אמותיו הרי הוא כמוציא מרה"י לרה"ר, וכן כתב בחידושי 

, וכ"כ הר"ן בפרק כלל )שם(ובחידושי הריטב"א  )שם(הרשב"א 
ד"ה והמוציא מרשות לרשות עיי"ש,  )דף ל"א: מדפי הרי"ף(גדול 

, ועיין ד"ה תוס' בד"ה הכנסה מנלן )שם(וכ"כ המהרש"א 
 .י' ל"ט()ח"ו סבשו"ת מהרש"ם 

 
אך כ"ז א"ש אי ס"ל דקרא אל יצא איש ממקומו אתיא לאיסור 

דקרא אל  )דף נ"א.(הוצאה, אך לפי"מ דאיתא במסכת עירובין 
יצא אתיא לאיסור תחומין עיי"ש, ומעתה אין שום קשר בין 
איסור תחומין הנאמר בקרא למלאכת המקושש, ומעתה אין 

 לומר שפרשת מקושש נאמרה בשבת שניה.
 

, דזה אי אל כתב )שער הקטן(פר חוט המשולש פרשת עקב ובס
איש ממקומו ביום השביעי קאי על איסור הוצאה או על יצא 

איסור תחומין תליא אי תוספת שבת דאורייתא או מדרבנן, 
יכול יהא בנין בית המקדש דוחה  ,)דף ו.(יבמות מסכת איתא בד

שבת, תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו 
לכם חייבים בכבודי עיי"ש, והקשו המפ' דלמ"ל קרא דאינו כו

דוחה שבת, דמהיכא תיתי לן שיהא מלאכת המקדש דוחה 
הלא בנין בית המקדש הוי עשה דלאחר הדיבור, ושבת  שבת,

הוי לא תעשה דקודם הדיבור דשבת במרה נצטוו, ואין עשה 
דלאחר הדיבור דוחה ל"ת דקודם הדיבור, אך אי אמרינן דעל 

די"ל דאיצטריך אך  סור הוצאה לא איפקדו במרה א"ש,אי
בית המקדש דוחה איסור הוצאה דנאמרה  למעט דאין בנין

לאחר הדיבור, מבואר מזה דמהך קרא אך את שבתותי 
 פקדו במרה.יתשמורו מוכח דעל הוצאה לא א

 
אמנם במדרש איתא אך את שבתותי תשמורו, אין אך אלא 

אין אך  ר הקודש זצ"ל, דהיינוהגאון בעל נזחלק, ופי' אאד"ז 
)דף אלא למעט דהיינו לשון חלק כמש"כ רש"י במסכת פסחים 

ד"ה אך חלק, אך ביום הראשון תשביתו דהיינו חלקהו  ה.(
וכו', והנ"ל קאי על ערב שבת דשובת חצי היום לתוספת מחול 
על הקודש עיי"ש, ולפי"ז להך דרשא דקאי על תוספת שבת, 

פקדו במרה עכ"ד החוט יא לא מוכח דעל הוצאה לא
 המשולש.

 
מבואר מזה, דאי ס"ל דתוס' שבת דאורייתא וי"ל דע"ז קאי 

ולפי"ז י"ל דקרא אל יצא איש קרא אך את שבתותי תשמורו, 
פקדו במרה, ולא קאי יממקומו קאי על איסור הוצאה דכבר א

על איסור תחומין, משא"כ אי ס"ל תוספת שבת לאו 
ת שבתותי אתיא להך דבנין בית דאורייתא, ע"כ דקרא דאך א

המקדש אינו דוחה שבת, וע"כ דאתיא לאיסור הוצאה דלא 
 דאל יצא אתיא לאיסור תחומין. יפקדו במרה, וקראא
 



 

 י 

, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון )דף קט"ו:(ואיתא במסכת שבת 
)להבדילה מן ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות 

(, לומר )בתחלה ובסוף ויהי בנסוע הארון( מלמעלה ומלמטה הסמוכות לה(
)שאינה ראויה לכאן דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל מיניה שאין זה מקומה 

, רבי אומר לא מן השם אלא בדגלים היתה ראויה ליכתב בפרשת במדבר סיני(
)לא זה השם של טעמי הסימניות דמקומה היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו הוא זה 

ירי לעיל מיניה ויהי בחודש השני בשנה השנית בעשרים לחדש נעלה הענן מהר סיני דאי

, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו, כמאן אזלא הא וגו'(
דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, חצבה עמודיה שבעה אלו 

)דפרשה זו ספר לעצמו נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה שבעה ספרי תורה 

כמאן כר', מאן  ומה נמצא ספר וידבר נחלק לג' ספרים(ספר לעצמו הואיל וזה מק
תנא דפליג עליה דר', רשב"ג הוא, דתניא רשב"ג אומר, 

)לעתיד שיהו כל הפורעניות בטלין ולא ידאגו לפורענות ויצר הרע עתידה פרשה זו 

שתיעקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה כתבה כאן כדי  בטל(
נייה, פורענות להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות ש

שנייה מאי היא ויהי העם כמתאוננים, פורענות ראשונה ויסעו 
)בתוך ג' ימים למסעם מהר ה' וא"ר חמא בר' חנינא שסרו מאחרי ה' 

, והיכן מקומה, התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקב"ה(
 אמר רב אשי בדגלים עיי"ש.

 
רים אי מעליותא הוא, הנה בספרי דרוש האריכו בענין קבלת גו

לא גלו ישראל אלא כדי  )דף פ"ז:(פסחים מסכת כדאיתא ב
תם , או דגריעותא איכא בקבלעיי"ש שיתוספו עליהם גרים

 , )דף ע:(קידושין כדאיתא במסכת וקשים גרים לישראל כספחת 
ומנא  ולפי"ז לכאורה קשה דאמאי בא יתרו להתגייר,עיי"ש, 

  .מקבלין גריםלין גרים, אפשר דאין דמקב הלי
 

דזה דמקבלין גרים תליא  ,כתב )לוציק דף כ.(ובספר תפארת צבי 
דיש חמשה ספרי תורות או ז' ספרי תורות, דאיתא  י ס"לא

במדרש בטנך ערימות חטים, חד אמר מה בטן ראש ולב 
מכאן, ורגל וכרעים מכאן, ובטן באמצע, אף תורת כהנים ב' 

כהנים באמצע, וחד ספרים מכאן, וב' ספרים מכאן, ותורת 
אמר מה חטים א"א בלא פסולת, אף ישראל צריכין להיות בהן 

  .פסולת, והיינו גרים עיי"ש
 

ומעתה אי ס"ל דיש ה' ספרי תורות אז אין לנו קרא דמקבלין 
גרים, וי"ל דאין מקבלין גרים, משא"כ א"א דז' ספרי תורות 

 .הן אז ע"כ הקרא אתי דמקבלין גרים עכ"ד

דאיכא ה' ספרי תורות, דכתיב ויהי  הביא ראיולכאורה יש לה
ערב ויהי בקר יום הששי, וכתב שם רש"י ז"ל, הוסיף ה' 
בששי בגמר מעשה בראשית לומר שהתנה עמהם על מנת 

כדאיתא שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה עיי"ש, 
אמר ר"ש בן לקיש, מאי דכתיב ויהי ערב  )דף ג.(במסכת ע"ז 

הקב"ה עם  , מלמד שהתנה)ה' יתירה למה לי(י ויהי בקר יום השיש
דאם יקבלו ישראל את התורה מוטב ואם ואמר מעשי בראשית 

 .עיי"ש חזיר אתכם לתוהו ובהוני מלאו א
 

)פרשה אמנם מצינו במד"ר ומוכח מכאן דאיכא ה' ספרי תורות, 

ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, א"ר יודן זו שעה יתירה  י"ד(-י"ט
ל על הקודש, ובה נגמרה מלאכת העולם, ע"כ שמוסיפין מחו

כתיב יום הששי עיי"ש, ופירשו המפ' דה"א יתירה לרבות 
  .חרונה ליום ששי ראשונה לשבת עכ"דשעה ראשונה, א

 
בספר סמיכת חכמים בהקדמה לסיום מסכת חגיגה וכתב 

, דאי ס"ל )פרשת עקב(בספר כסף נבחר והתחלת מסכת יבמות, ו
דה"א יתירה בא ללמוד שהתנה  חמשה חומשי תורה ס"ל

הקב"ה במעשה בראשית, משא"כ אי ס"ל שבעה ספרי תורות 
הן, א"כ אי אפשר דקאי ה"א יתירה ללמוד אם יקבלו חמשה 
ספרי תורה, ולכן סובר דאתיא להך ילפותא דמוסיפין מחול 

 על הקודש עכ"ד.
 

דלכאורה מנ"ל ליתרו דמקבלין  ומעתה יבואר דברי המדרש,
והיינו דמעשה  ץ מעשה דמקושש עצים שמע,ומתר רים,ג

ואז נצטוו רק דמקושש היתה בשבת שניה בצאתם ממצרים, 
איש ממקומו ומוכח מזה דקרא אל יצא , על איסור הוצאה

ה נענש המקושש קאי על איסור הוצאה, ולפי"ז צ"ל ז שעל
דתוספת שבת  דקרא דאך את שבתותי תשמורו בא ללמד

דיום הששי, ולפי"ז י"ל דאיכא  קראמדאורייתא, וילפינן לה מ
   ז' ספרי תורה, ומינה דמקבלין גרים ולכן בא ודו"ק.
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