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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 , [מובא בספר קולו של יעקב] ואיתא במדרש ממצרים:
ע"כ, והוא  שמועה שמע ובא, פרה אדומה שמע ובא

  תמוה.
 

ובכלי לבן  מ"א(-ד)פ"והנבס"ד, דאיתא במשנה דמסכת פרה 
היתה נעשית, וכתב הברטנורא דכתיב גבי פרה והיתה לבני 
ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם, וביום הכפורים כתיב 
והיתה זאת לכם לחוקת עולם, מה עבודת יום הכפורים בבגדי 

 כתב ןלבן, אף מעשה פרה בבגדי לבן הכתוב מדבר עכ"ל, וכ
העושה אותה לובש וז"ל, ו )פ"א הי"ב(פרה  ותכהרמב"ם בהל

ארבעה כלים של כהן הדיוט בין שעשאה כהן הדיוט בין 
 שעשאה כהן גדול עכ"ל. 

 
וז"ל, דין זה הוא משנה רפ"ד דפרה דתנן  נה למלךשוכתב המ

ובכלי לבן היתה נעשית, וכבר ביאר רבינו בפ"ד דין ג' שאם 
עשאה מחוסר בגדים או בגדי זהב פסולה, וטעמא דמילתא 

, ר' אליעזר אומר, נאמר כאן חקה קת()פרשת חאיתא בספרי 
ונאמר להלן חקה, מה חוקה האמורה להלן בבגדי לבן אף 
חוקה האמורה כאן בבגדי לבן הכתוב מדבר, וכבר הביא 

 .רבינו ברייתא זו בפי' המשנה
 

והנה דבר ידוע הוא דבגדי לבן שהיה לובש כהן גדול ביום 
כהן  הכפורים אינו דומים לבגדי כהן הדיוט, לפי שבגדי

הדיוט האבנט היה כלאים, אך בגדי לבן שהיה לובש כהן 
מבואר  זה לגדול ביום הצום לא היה בו כלאים כלל, וכ

, ולפי מ"ש דמגז"ש דחקה )פ"ח ה"א א' וג'(כלי המקדש  ותכבהל
האמורה ביוה"כ ילפינן לה, נראה דהבגדים שלובש כהן 
השורף את הפרה הם דייקא הבגדים שלובש כהן גדול ביום 

ם ולא בגדי כהן הדיוט, והכי דייק לישנא דמתני' דקתני הצו
ובכלי לבן היתה נעשית, ומשמעות כלי לבן הם הבגדים 

כלי  ותכשלבוש כהן גדול ביום הצום וכמ"ש רבינו בהל
בגדי לבן הם ארבעה כלים שמשמש בהן כ"ג  )פ"ח ה"ג(המקדש 

 ביוה"ג וכו'. 
 

ובש ולפי"ז יש לתמוה על רבינו שכתב והעושה אותה ל
ארבעה כלים של כהן הדיוט, דמנ"ל דין זה מאחר דמגז"ש 

תנן מצותה  )פ"ג דפרה(דיום צום מייתינן לה, ואע"ג דבתוספתא 

בד' בגדי לבן של כהן הדיוט, אין זה מהקושי, דאפשר 
דהתוספתא ס"ל דאבנטו של כהן הדיוט גם כן היה של בוץ 

 ןו של כהדאבנט )דף י"ב.(ולא היה כלאים, וכמ"ד במסכת יומא 
לא זה הוא אבנטו של כהן הדיוט  )בשאר ימות השנה( גדול

)דרק האבנט של כה"ג בכל השנה היה של שש כמפורש 
ואת האבנט שש משזר ותכלת  כ"ט(-)פרשה ל"טבפרשת פקודי 

היה של בוץ(,  וארגמן ותולעת שני, אבל אבנט כהן הדיוט
)והיינו שגם אם עשאה כה"ג לובש ד' בגדים של כהן הדיוט 

האבנט של כהן הדיוט היה כלאים דנעשה משש משזר, ד
משא"כ האבנט של כה"ג דיוהכ"פ היה של בד כדכתיב 

, אבל לפי"מ שפסק הרמב"ם בהל' כלי ואבנט בד יחגור(
זה  )בשאר ימות השנה(כמ"ד דאבנטו של כה"ג  )שם הי"א והי"ב(המקדש 

הוא אבנטו של כהן הדיוט והיה בו כלאים, יש לתמוה דאיך 
כאן דלובש ארבעה כלים של כהן הדיוט, עיי"ש שמסיים פסק 

ולא יכולתי להלום דבריו שרצה להשוות בגדי כהן הדיוט 
לבגדי לבן של כ"ג והדבר צריך אצלי תלמוד עיי"ש, ועיין 

 שהאריך בישוב דברי הרמב"ם. )פרשת חקת(בכלי חמדה 
 

לתרץ דברי  )שער המים(וכתב בספר חוט המשולש פרשת חקת 
דרבה בר שילא  )דף י"א.(עפי"מ דאיתא במסכת חולין  הרמב"ם,

יליף דאזלינן בתר רוב מפרה אדומה דאמר רחמנא ושחט 
ושרף מה שחיטתה כשהיא שלימה אף שריפתה כשהיא 
שלימה וניחוש דילמא טריפה היא אלא לאו ש"מ דאזלינן 

 בתר רוב עיי"ש. 
 

 , דשחיטת)דף מ"ב.(ולכאורה יש להקשות למ"ד במסכת יומא 
פרה בזר פסולה, מנ"ל ללמוד מהקישא דושחט ושרף 
דשריפתה כשהיא שלימה, וילפינן מכאן דאזלינן בתר רוב, 
דלמא שריפתה לא היה כשהיא שלימה אלא דבדקינן לה, 
והקישא דושחט ושרף אתי לאקושי שחיטה לשריפה, דמה 
שריפה בעי כהן ופסולה בזר דכתיב ושרף הכהן, אף שחיטה 

  .מנ"ל מהכא דאזלינן בתר רובאפסולה בזר וא"כ 
 

וליכא למימר דילפותא דרבה בר שילא קאי למ"ד ביומא שם 
דשחיטת פרה כשירה בזר, חדא הא גופיה דכשרה בזר מנ"ל 
דילמא הקישא אתי לאורויי דפסולה בזר, ומנ"ל למילף 
דאזלינן בתר רוב שהוא נגד סברא חיצונה, ועוד קשה לרבה 

פסולה בזר מנ"ל דאזלינן  בר שילא למאן דס"ל שחיטת פרה
 בתר רוב.



 

 ב 

ויש לתרץ, דידוע מחלוקת הרמב"ם והראב"ד ז"ל אי כהן 
מותר ללבוש בגדי כהונה שלא בשעת עבודה, שיטת הרמב"ם 

, דכהנים )פ"ח הי"א(ובהל' כלי המקדש  )פ"י הל"ב(בהל' כלאים 
שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה לוקין מפני האבנט 

"ד שם חולק עליו עיי"ש, והנה אי נימא שהוא כלאים, והראב
דבלובש בגדי כהונה שלא בשעת עבודה עובר על איסור 
כלאים א"כ יש להוכיח דאזלינן בתר רוב משחיטת קרבנות, 
דהיאך לובש הכהן בגדי כהונה כששוחט הקרבן ניחוש דילמא 
טריפה היא ועובר על איסור כלאים וע"כ דסמכינן על רוב, אך 

הוכיח דהרי שחיטה כשרה בזר, ואין צריך י"ל דמהא ליכא ל
 )שם(בגדי כהונה דהא לאו עבודה היא, אך למ"ד במסכת יומא 

דשחיטת פרה פסולה בזר, א"כ בעי כהן בגדי כהונה, ושוב 
איכא הוכחה מדלובש בגדי כהונה בשעת שחיטת הפרה ולא 
חיישינן דילמא טריפה היא ולובש כלאים, אך כ"ז למ"ד 

בזר, אבל למ"ד דכשירה בזר ליכא שחיטת פרה פסולה 
להוכיח משחיטת הפרה, ובהכרח צריכים להקישא דשחיטה 

 לשריפה כדאמר רבה בר שילא.
 

ומעתה ממנ"פ הוכיח רבה בר שילא מפרה אדומה דאזלינן 
בתר רוב, דלמ"ד דשחיטת פרה כשירה בזר דרשינן הקישא 
דושחט ושרף להא דשריפתה כשהיא שלימה ומינה דסמכינן 

רוב, ולמ"ד דשחיטת פרה פסולה בזר, דהקישא קאי להא על ה
דמה שריפה בכהן אף שחיטה בכהן, מ"מ שפיר שמעינן 
דאזלינן בתר רוב, שהרי לדידיה צריך בגדי כהונה בשחיטה 
ולא חיישינן דילמא טריפה הוי ועובר על איסור כלאים משום 
דסמכינן על הרוב, אמנם כ"ז רק א"נ דכהן העוסק בשחיטת 

לובש בגדי כהן הדיוט שיש בהם אבנט של כלאים, הפרה 
משא"כ א"נ דלובש בגדי כהן גדול דלית בהו כלאים הדקל"ד, 
היכי יליף רבה בר שילא רוב מפרה אדומה מהקישא דושחט 
ושרף דשריפתה כשהיא שלימה, דילמא הקישא אתיא להא 
דשחיטת פרה בעי כהן, ועכצ"ל דלדידיה ילפינן משחיטה 

בגדי כהונה שיש בהם כלאים, והרמב"ם  עצמה שלובש בהן
לשיטתיה דס"ל דיש איסור כלאים כשלובשן בשלא בשעת 
עבודה, ונמצא מוכח מזה דבהכרח צ"ל דשחיטת פרה אדומה 

 היה בבגדי כהונה של כלאים עכ"ד. 
 

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל שהכהן העושה את הפרה לבש בגדי 
ן הלובש כהן הדיוט, בהכרח דס"ל כשיטת הרמב"ם דהכה

בגדי כהונה שלא בשעת עבודה לוקה וכנ"ל, דאי אין איסור 
בלבישה שלא בשעת עבודה לא מצינו הכרח לומר שלבש 

 בגדי כהן הדיוט.
 

בסופו בתשובה להגאון ר'  )הנספח לספר ים התלמוד(ובמפרשי הים 
מרדכי בנעט זצ"ל, כתבו ליישב קושית השאג"א על הרמב"ם 

ונה שלא בשעת עבודה, דא"כ דס"ל דאסור ללבוש בגדי כה
היאך רשאין הכהנים להקריב חטאת העוף הבא על הספק, 
דילמא אין מחוייב בחטאת ונמצא שלובש כלאים שלא בשעת 

עבודה, ותי' דבאמת אין כאן איסור כלאים כיון שאין מכוין 
להנאת לבישה, אלא לובשו לצורך עבודה והו"ל דבר שאין 

ישא דאסור, וצ"ל לפימש"כ מתכוין דשרי. אך הא הוי פסיק ר
הפוסקים דהא דמודה רבי שמעון בפסיק רישא דאסור אף 
כשאינו מתכוין זהו דווקא באיסורין דאורייתא, אבל באיסורי 
דרבנן ס"ל לרבי שמעון דדבר שאין מתכוין שרי אף היכא דהוי 
פסיק רישא, ולפי"ז א"ש דנודע שיטת הרמב"ם דספיקא 

כיון דמן התורה אין כאן  דאורייתא מה"ת לקולא, ולפי"ז
איסור כלאים, שהרי מספק הוי חטאת ושרי, ואין כאן אלא 
איסור דרבנן, ובאיסור דרבנן הא אמרינן דדבר שאין מתכוין 

 מותר אף דהוי פסיק רישא עכ"ד.
 

והנה יש חילוקי דיעות אם קבלת גרים מעליותא הוא לישראל 
איתא,  ס"ז:( )דףאו דאדרבה איכא גריעותא בזה, דבמסכת פסחים 

דלא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים, 
הרי דגרים חביבין כ"כ דכל גליות ישראל אינו אלא בעבורם 

איתא קשים גרים  )דף ע:(שיבואו ויתגיירו, אך במסכת קידושין 
לישראל כספחת, הרי דקבלת גרים לאו מעליותא הוא, ובתוס' 

ריהם שני טעמים למה קשים ד"ה קשים כתבו בתוך דב )שם(
גרים לישראל, או דהגרים מצד עצמם קשים לישראל 
דגריעותא הוא לקבלם, או משום שכיון שהם מדקדקין 
במצוות יותר מישראל, הקב"ה מזכיר מתוך כך עונותיהן של 
ישראל ח"ו עיי"ש, והאריכו  בזה בספרי הדרוש, ולפי"ז הקשו 

ה דמקבלין גרים, המפ' דאמאי בא יתרו להתגייר, ומנא לי
 אפשר דאין מקבלין גרים.

 
אחות לוטן תמנע מאי  )דף צ"ט:(אך י"ל, דאיתא במסכת סנהדרין 

היא, תמנע בת מלכים הואי דכתיב אלוף לוטן אלוף תמנע, וכל 
)שר גדול אלא שאינו מעוטר וכיון דתמנע היתה אלוף מלכותא בלא תאגא היא 

ורי, באתה אצל אברהם יצחק , בעיא לאיגיאחות מלך ודאי בת מלך היא(
ויעקב ולא קבלוה, הלכה והיתה פלגש לאליפז בן עשיו, אמרה 
מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה אחרת, 
נפק מינה עמלק דצערינהו לישראל, מאי טעמא דלא איבעי 

עיי"ש, הרי מזה  )מתחת כנפי השכינה שהי' להם לגיירה(להו לרחקה 
 דמקבלין גרים.

 
כתב דלכן לא רצו לקבלה, עפי"מ  )שם(ברי"ף שבעין יעקב אך 

עה"פ ותמנע היתה  י"ב(-)פרשה ל"ושכתב רש"י פרשת וישלח 
מונה אותה בבניו  ל"ו(-)פרשה אפלגש וגו' וז"ל, ובדברי הימים א' 

של אליפז, מלמד שבא על אשתו של שעיר ויצאת תמנע 
מפני כך מבניהם וכו' עכ"ל, הרי דתמנע היתה ממזרת, וי"ל ד

 לא רצה לגיירה כי לא יבוא ממזר בקהל ה' עכ"ד.
 

וראיתי מבעל השפע חיים זצ"ל שכתב על דברי הרי"ף הנ"ל, 
דלכאורה כיון דאינו מפורש בקרא דהיתה ממזרת, ומסתבר 
דלא היה הדבר ידוע לכל שהרי כן לא יעשה, וי"ל דלא היתה 

ממזרת דהרי רוב בעילות אצל הבעל, ממזרת ודאית אלא ספק 



 

 ג 

וכיון דמצד הדין ספק ממזר מותר נתעורר קטרוג על שלא 
קבלוה, אך נודעים מש"כ המהרי"ט לתרץ שיטת הרמב"ם 
דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, א"כ למ"ל קרא להתיר 
ספק ממזר, וכתב לתרץ די"ל דהא דשריא התורה ספק ממזר 

רת ספק, ולפי"ז י"ל דלא היה הוא בתורת ודאי ולא רק בתו
לאאע"ה למנעה מלהתגייר שהרי ספק ממזר הו"ל היתר גמור 
כודאי, ולכן נתעורר קטרוג על שלא קבלוה ונפק מינה עמלק, 
אמנם אי ס"ל ספיד"א מה"ת לחומרא, לפי"ז י"ל דאעפ"י 
דהתירה התורה ספק ממזר עכ"ז ל"ה היתר גמור כודאי, 

ר ולמנעה מהתערב בכלל ולפי"ז בדין רצה אאע"ה להחמי
 ישראל עכ"ד.

 
ומעתה יבואר המדרש, דעד השתא חשש יתרו מלבוא 
להתגייר, דהיה סבור דבודאי ידחו אותו מלקבלו שהרי קשים 
גרים לישראל, ומה שלא קיבלו את  תמנע הוא משום כמש"כ 

אך כאשר שמע פרשת  הרי"ף משום לא יבוא ממזר בקהל ה',
כ"ג השוחט את הפרה לובש פרה אדומה, דקיי"ל שאפילו 

בגדי הדיוט, וקשה אמאי לא נילוף מהקישא דחקה חקה 
מיוהכ"פ דניבעי בגדי כה"ג וצ"ל כמ"ש החוט המשולש 
דעכצ"ל דלבש בגדי כהונה של כלאים, דבלא"ה יקשה מנלן 
ליליף מפרה אדומה דאזלינן בתר רוב מהא דשריפתה כשהיא 

ות דשחיטת שלימה, דילמא הקישא דושחט ושרף אתי להור
פרה בזר פסולה, ובהכרח צ"ל דשמעינן דאזלינן בתר רוב 
מעצם שחיטת פרה אדומה דפסולה בזר וכיון שהכהן היה 
לובש בגדי כהונה של כלאים ולא חיישינן דילמא טריפה הוי 
שמע מינה דאזלינן בתר רוב, וכ"ז משום דהלובש בגדי כהונה 

ייתא מה"ת שלא בשעת עבודה לוקה, וע"כ דס"ל ספיקא דאור
וכיון דמצד הדין ספק ממזר מותר נתעורר קטרוג על לקולא, 

 שלא קבלוה, ומוכח מכאן דמקבלין גרים ולכן בא ודו"ק.
 

כתב  )אות ז' לסוכות(עוי"ל, דבספר תורת יפה בקונטרס טוב ויפה  ב(
דזה אי מקבלין גרים או לא, תליא בפלוגתא דתנאי אי קהל 

, תנו רבנן, גר )דף ע"ב:(קידושין גרים איקרי קהל, דאיתא במסכת 
נושא ממזרת דברי ר' יוסי, ר' יהודה אומר גר לא ישא ממזרת 
וכו', מאי טעמא דר' יוסי חמשה קהלי כתיבי, חד לכהנים וחד 
ללוים וחד לישראלים וחד למישרי ממזר בשתוקי וחד למישרי 
שתוקי בישראל, קהל גרים לא איקרי קהל, ור' יהודה כהנים 

ד קהל נפקא אייתר ליה לקהל גרים וכו' עיי"ש, ולוים מח
ולפי"ז למאן דס"ל דקהל גרים איקרי קהל, לדידיה י"ל דבודאי 
ראוי לקרבם ולהכניסם לדת ישראל, כיון כשנכנסו לצל כנפי 
השכינה יהיו כקהל עדת ישראל לכל דבר, ומהיכי תיתי שלא 
 לקבלם, משא"כ למאן דס"ל דקהל גרים לא איקרי קהל, וכיון

דלאחר שנתגיירו עדיין לא נחשבים כישראל ממש, שפיר י"ל 
 דאיכא גריעותא לקבלם לעדת ישראל.

 
כתב, דפליגי אי ספיקא דאורייתא מה"ת  )שם(ובאור חדש 

לקולא או לחומרא, דר' יוסי ס"ל דספיקא דאורייתא לחומרא, 

ע"כ צריך ליה תרי קראי להתיר ממזר בשתוקי ושתוקי 
חד מחבריה דהוי ילפינן מאשם תלוי  בישראל, דליכא למילף

דספיקא לחומרא, אבל ר' יהודה ס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת 
לקולא א"כ סגי חד קרא להתיר ממזר בשתוקי ושתוקי 
בישראל, וקרא דמיותר אתיא לאסור גר בממזרת דקהל גרים 

 .)סי' ק"י(אקרי קהל עיי"ש, וכ"כ הפר"ח 
 

דמוכח משם דספיקא ובזה יבואר, דכשראה פרשת פרה אדומה 
דאורייתא מה"ת לקולא, וס"ל דקהל גרים אקרי קהל, ולפי"ז 

 מקבלין גרים, ולכן בא ודו"ק.
 

**** 
 

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.(ואיתא במסכת זבחים ממצרים: 
עזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא  ובא ונתגייר, ר' אל

   עיי"ש, ולכאורה יש להבין מפני מה נתעורר לבא בשמעו 
 מתן תורה.

 
, ויתיצבו בתחתית ההר, )דף פ"ח.(והנבס"ד, דאיתא במסכת שבת 

א"ר אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם את 
ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב, 

ו שם תהא קבורתכם, א"ר אחא בר יעקב מכאן מודעא ואם לא
)ופרש"י שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם רבה לאורייתא, 

, אמר רבא אעפי"כ הדר קבלוה בימי תשובה שקבלוה באונס(
אחשורוש, דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקבלו כבר 

, דלמה כפה עליהם את ההר ה()ד"ה כפוכו', עיי"ש, והקשו התוס' 
 כגיגית הא אמרו נעשה ונשמע עיי"ש.

 
עה"פ ויראו את אלקי  )פרשת משפטים(וכתב בספר יציב פתגם 

ישראל וגו', די"ל הטעם דהקב"ה כפה עליהם ההר בעת קבלת 
וירד ה' על הר סיני  כ(-)פרשה י"טהתורה, דהלא כתיב בפרשת יתרו 

ה' מסיני בא  ב(-)פרשה ל"גכה אל ראש ההר וגו', וכתיב בפרשת בר
וגו', וכדי שלא יסתכלו ויהנו מזיו השכינה, כפה עליהם את 

]ועיין בספר המקנה ההר כדי לכסות מראה עיניהם עכ"ד, 
, ונשנית בספר הפלאה עמ"ס )אות ג'(עמ"ס קידושין בהקדמה 

ד"ה מקדש שכתב, דכפיית ההר כגיגית לא היתה  )דף ז:(כתובות 
  היתה לשם חופה וקידושין עיי"ש[.כדי לכפותם, רק 

 
, וראיתם אותו )דף מ"ג:(אך י"ל, לפי"מ דאיתא במסכת מנחות 

, זכירה )מצות(מביאה לידי זכירה  )ציצית(וזכרתם ועשיתם, ראיה 
מביאה לידי עשיה, ורשב"י אומר כל הזריז במצוה זו זוכה 
ומקבל פני שכינה, כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם את ה' 

עיי"ש, ועיין  )מה להלן שכינה אף כאן שכינה(יך תירא ואותו תעבוד אלק
, ר' מאיר אומר וראיתם אותם לא נאמר אלא )פרשת שלח(בספרי 

וראיתם אותו, מגיד הכתוב שכל המקיים מצות ציצית מעלים 



 

 ד 

עליו כאלו הקביל פני שכינה וכו' עיי"ש, ולפי"ז לא שייך 
לו בשכינה, דהרי לומר דכפה עליהם ההר בשביל שלא יסתכ

 חזינן דמי שזריז במצות ציצית זוכה ומקבל פני השכינה.
 

, ארבע ציציות מעכבות )דף כ"ח.(אך י"ל, דאיתא במסכת מנחות 
זו את זו שארבעתן מצוה אחת, ר' ישמעאל אומר ארבעתן 
ארבע מצות עיי"ש, ולפי"ז לכאורה י"ל דמה דקשה ליה לר"מ 

, א"ש אי ס"ל כר' ולרשב"י דהו"ל לומר וראיתם אותם
ישמעאל דמצות ציצית ארבע מצות הן, ולפי"ז יש לדקדק 
דהו"ל לומר וראיתם אותם, וכיון דכתיב אותו ע"כ דקאי על 
הקב"ה, משא"כ לר"ע דס"ל דמצות ציצית הוא מצוה אחת, 
א"כ א"ש בפשיטות אמאי כתיב אותו, ולר"ע י"ל דוראיתם 

 אותו קאי על מצות ציצית.
 

כתב, דפלוגתתם אי  )בתשובה בריש הספר דף כ"ג.(שדה ובשו"ת חלקת ה
ציצית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תליא בפלוגתת ר' יאשיה 
ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה שניהם כאחד במשמע, 
או דכל אחד ואחד בפני עצמו משמע עד שיפרט לך הכתוב 
יחדיו, דהתורה אמרה גדילים תעשה לך על ארבע כנפות 

וגו', ומעתה אי ס"ל דבעינן קרא לחלק מסתבר לומר  כסותך
דכל הציצית מצוה אחת הן דמהיכי תיתי לחלקן לד' מצות, 
משא"כ אי ס"ל דלחלק לא צריך קרא י"ל דכל ציצית הוי 
מצוה בפ"ע, וכתב שם לבאר דר' ישמעאל ור"ע אזלי 

גבי נשבע לבטל את  )דף כ"ז.(לשיטתייהו במסכת שבועות 
פליגי ר"י ור"ע בהאי מילתא אי לחלק צריך המצוה, דמשמע ד

 קרא עיי"ש.
 

עה"פ קום התהלך בארץ  י(-)פרשה מ"אואיתא בבראשית רבה 
לארכה ולרחבה, תני, הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה 
עד מקום שהלך כדברי ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך 
 קנה, וחכ"א לא קנה עד שיהלך לארכה ולרחבה, אמר ר' יעקב

בן זבדי טעמיה דר"א קום התהלך בארץ וגו', וביפה תואר 
האריך בביאורו, וכתב דלא מצינו בו באברהם שהלך רק 
לארכה ולא לרחבה, ובזה נחלקו אי מהני החזקה, וכתב דזה 

אי  )דף פ"ה:(תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן במסכת סנהדרין 
ק צריך קרא לחלק או לא, דלר' יאשיה דצריך קרא לחל

ובלא"ה משמע שניהם כאחד, א"כ הכא דהקב"ה אמר לו קום 
התהלך בארץ לארכה ולרחבה בעינן שניהם דייקא ולא מהני 
כשהלך לארכה לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע כל אחד בפני 
עצמו שפיר מהני בהלך לארכה או לרחבה לחוד וקנה אברהם 

 את הארץ עיי"ש. 
 

ד"ה ובזה  )פרשת וירא(ם ולפי"ז כתבו בלקט יוסף וביושב אהלי
נפרש, דזאת אם א"י מוחזקת לנו מאבותינו או אינה מוחזקת, 
תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי בלא קרא משמע 
שניהם כאחד ולא הוי חזקה עד שילך לארכה ולרחבה, א"כ 
כיון שאברהם לא הלך רק לארכה לא קנה את הארץ, אך אם 

מו ולא צריך קרא לחלק, משמע כל אחד ואחד בפני עצ
וממילא גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה, ושפיר קנה 

 אברהם את הארץ ואמרינן דא"י מוחזקת לנו מאבותינו עכ"ד.
 

והנה יש חילוקי דיעות אם קבלת גרים מעליותא הוא לישראל 
 ז:()דף ס"או דאדרבה איכא גריעותא בזה, דבמסכת פסחים 

איתא, דלא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו 
עליהם גרים, הרי דגרים חביבין כ"כ דכל גליות ישראל אינו 

 )דף ע:(אלא בעבורם שיבואו ויתגיירו, אך במסכת קידושין 
איתא, קשים גרים לישראל כספחת, הרי דקבלת גרים לאו 

הם שני ד"ה קשים כתבו בתוך דברי )שם(מעליותא הוא, ובתוס' 
טעמים למה קשים גרים לישראל, או דהגרים מצד עצמם 
קשים לישראל דגריעותא הוא לקבלם, או משום שכיון שהם 
מדקדקין במצוות יותר מישראל, הקב"ה מזכיר מתוך כך 
עונותיהן של ישראל ח"ו עיי"ש, והאריכו  בזה בספרי הדרוש, 
ולפי"ז הקשו המפ' דאמאי בא יתרו להתגייר, ומנא ליה 

 דמקבלין גרים, אפשר דאין מקבלין גרים.
 

)עה"פ אמנם י"ל דהיה לו הוכחה דמקבלין גרים, דהנה רש"י 

כתב, א"ר יצחק לא היה צריך להתחיל מבראשית  בראשית ברא וגו'(
אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, 
ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת 

גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים להם נחלת 
  אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל 
הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, 
ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו עכ"ד, וכתב 

לבטל טענת לסטים אתם, דאמרינן  )פ' לך(ה -בספר מתת י
שותפים בחצר אחד, שנדר אחד מהן  מ"ו.( )דףבמסכת נדרים 

  הנאתו על אחד מן השוק, מותר ליכנוס לחצר השותפים 
ויכול לומר לחלק חבירך אני נכנס ולא לתוך 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(מש"כ בהגש"פ ברית מטה משה אך לפי
העכו"ם דא"י שייך להם, וטענתם הוא דאומרים לסטים אתם 
שהם ישבו בה, זהו רק אי ס"ל דארץ ישראל אינה מוחזקת 
מאבותינו, אבל אי ס"ל דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו ליכא 

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

ולפי"ז א"ש, מה שמועה שמע ובא והיינו שלא חשש שמא לא 
יקבלו אותו, וע"ז אמר מתן תורה שמע, היינו ששמע שמתן 
תורה היתה ע"י כפיית ההר, ולכאורה הלא אמרו נעשה 
ונשמע, וע"כ דכפיית ההר הוא כדי שלא להסתכל בשכינה, 
ומינה דמצוה ציצית הוא רק מצוה אחת, וס"ל לחלק צריך 

רץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, והטעם דליכא קרא, וא
 טענת לסטים אתם משום דמקבלין גרים ולכן בא ודו"ק.



 

 ה 

עוי"ל, דאיתא במכילתא עה"פ ויקח יתרו חותן משה את  ב(
צפורה אשת משה אחר שלוחיה, ר' יהושע אומר אחר שנפטרה 

)וכתב לה ספר כריתות הימנה בגט, נאמר כאן שלוח ונאמר להלן שלוח 

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

, שבשעה שאמר ליה הקב"ה למשה לך הוצא בעלמא שתשוב בית אביה(
את עמי בני ישראל ממצרים שנאמר לך ואשלחך אל פרעה, 

ם, באותה שעה נטל אשתו ושני בניה והיה מוליכם למצרי
שנאמר ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור 
וישב ארצה מצרים, באותה שעה אמר לאהרן לך 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, 

ר ליה על אמר ליה אשתי ובני, ולאן אתה מוליכם, למצרים, אמ
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 שלוחיה ואת שני בניה 

 עיי"ש.
 

דפליגי בזה, דאיתא במסכת  )בפרשתן(וכתב בספר נחל קדומים 
בינו כהן גדול היה וחולק , אמר רב, משה ר)דף ק"א:(זבחים 

בקדשי שמים שנאמר מאיל המלואים למשה היה למנה, ולהלן 
, ויחר אף ה' במשה, ר' יהושע )אם משה כהן היה(איתא, כתנאי  )דף ק"ב.(

)סימן מה של בן קרחה אומר, כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם 

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

)שהיה ראוי להיות לוי ידעתי כי דבר ידבר הוא ומשם זכה הלא אהרן אחיך הלוי 

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

 )אבל הוא כל ימיו כהן היה ורב דאמר כיש אומרים(מזרעו של משה  כהונה אלא
 וכו' עיי"ש. 

 
ומעתה לדעת רב ור' יהושע בן קרחה דמשה היה כהן, א"כ לא 
יתכן לומר שמשה גירש את צפורה אשתו, דא"כ האיך החזירה 
לו לאשה והלא כהן אסור בגרושה, ועכצ"ל דאם משה היה 

במאמר שאמר לה לכי בית כהן אה"נ דלא גירשה אלא פטרה 
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 

י ס"ל דמשה היה כהן, ולפי"ז הימנו, משא"כ ר' אליעזר המודע
 אי אפשר לומר דשילחה בגט, ולכן ס"ל דשילחה במאמר.

 
והביא שם מהגאון מוהר"ר יעקב אב"ד לובלין אביו של הגאון 
מוהר"ר העשל ז"ל, לפרש דלמה לגבי משה כתיב את כל אשר 
עשה אלקים למשה, ולגבי בני ישראל כתיב כי הוציא ה' את 

ש, כי בסנה מדת הדין עשה רושם ישראל ממצרים, ולהנ"ל א"
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 

הכהונה, ולכן ויקח יתרו את צפורה חרון אף ונלקחה ממנו 
אשת משה, דהרי בידו להחזיר את צפורה כיון דניטלה ממנו 

 הכהונה עכ"ד עיי"ש. 
 

והטעם דנגזר על משרע"ה שלא יכנס לאר"י, כתב הילקוט 
דהוא משום שאמר שלח  )בפרשתן(ראובני מובא בספר כסף נבחר 

מד"ר נא ביד תשלח וסירב ללכת למצרים, ומקור הדבר איתא ב
אמר רב שמואל בר נחמן, כל שבעת  ס"ו(-)פרשה י"אפרשת שמיני 

ימי הסנה היה הקב"ה מפתה את משה שילך בשליחותו 
למצרים, הה"ד גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל 
עבדך הרי ששה, ובשביעי אמר לו שלח נא ביד תשלח, אמר לו 

ה הקב"ה, משה את אומר שלח נא ביד תשלח, חייך שאני צורר
לך בכנפיך, אימתי פרע לו, ר' ברכיה אמר ר' לוי ור' חלבו, ר' 
לוי אמר כל ז' ימי אדר היה משה מבקש תפלה ותחנונים 
שיכנס לארץ ישראל, ובשביעי אמר לו כי לא תעבור את הירדן 

דששה פגמים  )פרשת מטות סי' ו'(הזה עיי"ש, ועיין במדרש תנחומא 
א לאר"י וחד מינייהו היו למרע"ה דבשבילם נמנע הימנו לבו

על מה שאמר שלח נא ביד תשלח עיי"ש, הרי דהעונש על 
שסירב משה לילך בשליחות הקב"ה הוא שלא יכנס לארץ 

 ישראל, ולפי"ז י"ל דלא ניטלה הכהונה ממשה.
 

אך איתא במדרש, דלכן נענש משה שלא יכנס לארץ ישראל 
סב משום שהרג את המצרי עיי"ש, ולפי"ז י"ל דהעונש על שרי

לילך בשליחות הקב"ה, כר' שמעון בן יוחאי שניטלה הכהונה 
 ממנו, ומעתה הותרה לו צפורה אף אחר שלוחיה.

 
ויך את המצרי במה הרגו,  כ"ט(-)שמות פרשה אואיתא במדרש רבה 

רבנן אמרו הזכיר עליו את השם והרגו שנאמר הלהרגנו אתה 
יומת מות  )דף ל"א:(אומר עיי"ש, ואיתא במסכת בבא מציעא 

המכה אין לי אלא במיתה הכתובה בו, מנין שאם אי אתה יכול 
להמיתו במיתה הכתובה בו שאתה רשאי להמיתו בכל מיתה 
שאתה יכול להמיתו תלמוד לומר מות יומת מכל מקום עיי"ש, 

דזה אי חטא  )דף רל"ט.(ולפי"ז כתב בספר תולדות יצחק פ' וישב 
בה בו, תליא משה במה שהרג את המצרי במיתה שאינה כתו

א"א דברה תורה כלשון בני אדם או לא, דאי אמרינן לא דברה 
תורה כלשון בני אדם שפיר הי' משה יכול להרוג המצרי 
במיתה זו, משא"כ א"א דברה תורה כלשון בנ"א אז לא יכול 

 להרוג את המצרי רק במיתה הכתובה בו עיי"ש.
 

"ר ויתיצבו בתחתית ההר, א )דף פ"ח.(ואיתא במסכת שבת 
אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה עליהם הקב"ה את ההר 
כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם 
לאו שם תהא קבורתכם, א"ר אחא בר יעקב מכאן מודעה רבה 
לאורייתא, ]ופירש"י שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה 



 

 ו 

שקבלתם עליכם, יש להם תשובה שקבלוה באונס[ אמר רבא 
עפי"כ הדר קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב קימו וקבלו וכו', א

דלמה כפה עליהם את ההר  )ד"ה כפה(עיי"ש, והקשו התוס' 
 כגיגית הא אמרו נעשה ונשמע עיי"ש.

 
לתרץ קושית התוס' בשם ספר  )פ' במדבר(וכתב הישמח משה 

עמודי שש, דהלא הקב"ה שומר משמרתו של תורה כדאיתא 
, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם פ"א ה"ג()בירושלמי ראש השנה 

, רצו )הוא עצמו שאין גזירותיו אלא על אחרים(גוזר גזירה, רצה מקיימה 
, )אלו הגוזרים אינן מקיימין אותה אלא אחרים מקיימין אותה(אחרים מקיימים אותה 

אבל הקב"ה אינו כן, אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה, מאי 
', אני הוא ששימרתי מצותיה טעמא, ושמרו את משמרתי אני ה

של תורה תחילה וכו' עיי"ש, וכן איתא במדרש רבה פרשת 
, מגיד דבריו ליעקב אלו הדברות, חוקיו ט(-)פרשה למשפטים 

ומשפטיו לישראל אלו המשפטים, לפי שאין מדותיו של 
הקב"ה כמדת ב"ו, מדת ב"ו מורה לאחרים לעשות והוא אינו 

לא מה שהוא עושה הוא אומר עושה כלום, והקב"ה אינו כן א
 )ולכן נקראו חוקיו ומשפטיו שכביכול הוא עצמו משמרן(לישראל לעשות ולשמור 

וכו' עיי"ש, ולכן במכוון היה מאתו יתברך שיהיה באונס, כדי 
שיהיה להם דין אונס ולא יוכל לשלחה כל ימיו ובזה נדחו כל 

 המקטריגים עיי"ש,
 

דטעמא  ב בשם המדרש()פל"וכן כתב המהר"ל בתפארת ישראל 
דמילתא דכפיית ההר משום דהקב"ה דורש טוב לעמו וחשב 
מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, ולכך כיון שישראל נתקדשו 
לקדושתו של מקום בתורת קידושין, ובאונס אשה כתיב לא 
יוכל לשלחה כל ימיו, לכן כפה עליהם ההר כגיגית כדי 

ן הרי כנסת ישראל שיקבלו בני ישראל התורה מאונס, וכיון שכ
דכלה קרואה הו"ל בבחינת אנוסתו של הקב"ה, ושייך בנו 
אזהרת הכתוב ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו 

בשם המפ'  )פרשת יתרו(עיי"ש, וכן כתב החיד"א בנחל קדומים 
דהטעם שכפה הקב"ה את ההר כגיגית, זהו בשביל שעי"ז יהא 

ל ימיו, ושוב לא דין ישראל כאנוסה, ולא יוכל לשלחה כ
יחליפנו לעולם, וזשה"כ ויתיצבו שהיה לישראל עמידה ומצב 

)סי' על שהיו אנוסים בתחתית ההר עיי"ש, ועיין באגרא דפרקא 

 שהביא כן בשם המדרש. רס"ט(
 

ולכאורה יש להעיר, לפימש"כ בספר המקנה עמ"ס קידושין 
גו' , לפרש הקרא כי לא יטוש ה' את עמו ו)אות ה'(בפתחא זעירא 

כי הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם, דאיתא במדרש אנכי ולא 
יהיה לך מפי הגבורה שמענו, שהתנה הקב"ה עם ישראל שיהיו 
לו לעם סגולה, והוא יהיה להם לאלקים לא יעזבם ולא יטשם, 
והוא בדרך תנאי, כאלו אמר אנכי ה' אלקיך אם לא יהיה לך, 

ה, וקיי"ל דבדיני דהיינו אם ישמרו תורתו להיות לו לעם סגול
תנאי בעינן תנאי קודם למעשה, אבל אם הקדים המעשה 
לתנאי, אמרינן דהתנאי בטל ומעשה קיים, וכיון דהכא אמר 
אנכי ה' אלקיך שהוא המעשה קודם לתנאי שהוא לא יהיה לך, 

ממילא אפילו אם ישראל עוברים על התנאי אפי"ה המעשה 
ו וגו' כי הואיל ה' קיים, והיינו דכתיב כי לא יטוש ה' את עמ

"לעשות" שהתחיל במעשה עכ"ד, ולפי"ז הדקל"ד דלמה כפה 
הקב"ה עליהם ההר, דאי"ל כדי שיהיה להם דין אונס, דהא 
בלא"ה לא יוכל לשלחם כל ימיו, כיון דהוה המעשה קודם 

 לתנאי, ואמרינן דהתנאי בטל ומעשה קיים.
 

באיסורא ד )דף ל"ו:(אולם י"ל לפי"מ דאמרינן במסכת שבועות 
לא בעינן לדיני תנאי עיי"ש, וכיון דכאן הוה איסורא לא בעינן 
דיני תנאי, ואמרינן דהתנאי קיים ומעשה בטל, וא"כ לא הועיל 
כלום במה שאמר המעשה קודם לתנאי, וצריכין היו לכפיית 

 ההר כדי שיהיה להם דין אונס. 
 

ד"ה ה"ג הקשו, מהא דאמרינן  )שם(אמנם י"ל, דהנה התוס' 
, בשלמא לר"מ דבעינן תנאי כפול )דף ס"א:(מסכת קידושין ב

היינו דכתיב ואם בחקתי תלכו וגו' עיי"ש, והתם ליכא אלא 
איסורא גרידא, ומשמע דר"מ ס"ל דבעינן דיני תנאי אף 
באיסורא, ותי' שם הרש"ש משום דזה מקרי איסורא דאית ביה 

י ממונא, משום שכר גופניות שיש בהמצוה, דשכר מצוה בהא
עלמא איכא עיי"ש, וכיון דשכר מצוה בהאי עלמא איכא הוה 
ממונא ובעינן דיני תנאי, ושפיר מהני במה שאמר המעשה 
קודם לתנאי, ולפי"ז אי ס"ל דשכר מצוה בהאי עלמא איכא 
והוה ממונא, ובעינן דיני תנאי, והיכא דהוה המעשה קודם 

מר לתנאי אמרינן דהתנאי בטל ומעשה קיים, ולפי"ז אין לו
דלכן כפה עליהם ההר כדי שיהיה להם דין אונס, דבלא"ה לא 

 יוכל לשלחם כל ימיו.
 

, ר' יעקב אומר, אין לך כל )דף ל"ט:(ואיתא במסכת קידושין 
מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית 

, )באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אלא לעולם הבא(המתים תלויה בה 
אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, בכיבוד 

  בשילוח הקן כתיב למען ייטב לך והארכת ימים, הרי שאמר 
לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח את 
האם ונטל את הבנים, ובחזירתו נפל ומת, היכן טובת ימיו של 
זה והיכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב לך לעולם 

כולו טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, ורבנן ש
, ולמען יאריכון ימיך ם הזהללמען ייטב לך בעו )דף מ.(ס"ל 

 לעוה"ב עיי"ש. 
 

כתב, דר'  )אות ב'(בעמק הלכה  )בפרשתן(ובספר המדרש והמעשה 
יעקב ורבנן פליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, דרבנן 

בני אדם, וא"כ ליכא לפרש שניהם  ס"ל לא דברה תורה כלשון
על עוה"ב, דתרי קראי על עוה"ב למה לי, וע"כ דלמען ייטב 
לך בעוה"ז ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב, וא"כ ע"כ דיש שכר 
מצוה בהאי עלמא, ור' יעקב ס"ל דדברה תורה כלשון בני 
אדם, וא"כ י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר מצוה בהאי 

 "ש.עלמא ליכא עכ"ד עיי



 

 ז 

ובזה יבואר הגמרא, דמתחלה היה יתרו תוהה אם לבוא אל 
משה ולהחזיר את אשתו, דסבר כיון דמשה הוא כהן אי אפשר 
שיחזיר את ציפורה אחר שילוחה בגט, אך כאשר שמע מתן 

כפיית ההר אף שאמרו מעצמם ע"י  תורה, דהיינו שניתן התורה
יוכל  נעשה ונשמע, כדי שיהיה לבני ישראל דין אנוסה ולא

לשלחה כל ימיו, ולכאורה האבלא"ה לא יוכל לשלחם כל 
ימיו, כיון דהוה המעשה קודם לתנאי, ואמרינן דהתנאי בטל 
ומעשה קיים, וע"כ דבאיסורא לא בעינן לדיני תנאי, ומינה 
דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, וס"ל דברה תורה כלשון בני 

שום אדם, ולפי"ז י"ל דלכן לא נכנס משה לארץ ישראל מ
שהרג המצרי, ומעתה העונש על שריסב לילך בשליחות 
הקב"ה הוא שניטלה הכהונה ממנו, ומעתה מותר למשה 
להחזיר גרושתו, ולכן עכשיו בא יתרו עם צפורה אשת משה 

 ודו"ק.
 
 
, דשלשה היו באותה )דף י"א.(עוי"ל, דאיתא במסכת סוטה  ג(

זכו  עצה דהבה נתחכמה לו, בלעם איוב ויתרו, יתרו שברח
    בניו לישב בלשכת הגזית עיי"ש, והקשו המפ' דאיך בא 
  יתרו להתגייר ולא חש דאולי לא יקבלו אותו דיאמרו 

)דף עיין בספר דברי יואל  ,דבשביל שברח משם נגזרה הגזירה

 עיי"ש.  כ"ד(
 

, אמרו ישראל לפני א(-)פרשה ט"ואיתא במד"ר פרשת בא אך 
ת לנו להשתעבד הקב"ה רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמר

הנה  יא(-)שה"ש בועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 
דקושי השעבוד הדומה לסתיו  )שם(הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר 

השלים הגלות עיי"ש, א"כ בזה שברח משם ונגזרה הגזירה, 
 נצמח מזה טובה גדולה דעי"ז יצאו קודם הזמן ולכן בא.

 
רבא בר מחסיא אמר רב חמא , אמר )דף י:(ואיתא במסכת שבת 

בר גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, 
שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר 
משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו 

, ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב )ד"ה ה"ג(למצרים, וכתבו התוס' 
    יה נגזר עליהם עינוי כ"כ ועבדום וענו אותם, שמא לא ה

אלא ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא 
ולפי"ז ליכא למימר דקושי השעבוד השלים דמכירת יוסף, 

אך אם נאמר דהשבטים צדקו במה שמכרו את יוסף, הזמן, 
א"כ שוב נמצא דקושי השעבוד היה שלא כדין, ושפיר י"ל 

 דהשלים הזמן.
  

, מה דבתם רעה הביא יוסף אל ז(-פ"ד)ואיתא במד"ר בראשית 
אביו, ר' מאיר אומר חשודין הן על אבר מן החי וכו' עיי"ש, 

דהשבטים לא אכלו   )דף ק"נ(וכתב בספר שמע יעקב פרשת וישב 
)דף אבמה"ח אלא חצי שיעור, וס"ל כריש לקיש במסכת יומא 

, )דף ק"ב.(דחצי שיעור מותר מה"ת, וכדאיתא במסכת חולין  ע"ד.(

ר רב, אבר מן החי צריך כזית, מאי טעמא אכילה כתיבה אמ
ביה, ובפחות מכזית פטור, אבל לריו"ח דס"ל דחצי שיעור 
אסור מה"ת, אפילו בפחות מכזית איכא איסורא ככל איסורין 
שבתורה, ולכן חלק עליהם יוסף משום דס"ל כריו"ח דחצי 

 שיעור אסור מה"ת עיי"ש.
 

דחצי שיעור אסור מה"ת,  ולכאורה צ"ב דהלא קיי"ל כריו"ח
וא"כ אמאי אכלו השבטים ח"ש אבמה"ח דהוא שלא 

כתב דבאבר  )סי' ס"ב(כהלכתא, והנבס"ד, דהנה הפמ"ג חיור"ד 
מן החי י"ל דח"ש מותר עיי"ש, ולפי"ז צדקו השבטים במה 
שאכלו אבמה"ח, דכיון דלא אכלו רק ח"ש, ובאבמה"ח י"ל 

ת יוסף שהוציא דבה דח"ש מותר, אך לפי"ז צ"ב מה היתה סבר
 על השבטים, הלא באבמה"ח אמרינן דח"ש מותר.

 
כתבנו סברת מחלקותם,  דהנה י"ל  )פרשת אחרי תשס"ט(ובחידושינו 
אמרינן דח"ש מותר, עפי"מ שכתבו  ר מן החיבהטעם דבא

ד"ה האוכל נבילה וכו' וז"ל,  )דף כ"ג.(התוס' במסכת שבועות 
והכ"פ וכו', מתוך פ"ה משמע דאיירי אפילו בנתנבלה בי

והטעם דאיסור יוה"כ לא חל לא מחיים ולא לאחר מיתה, 
משום דאית ביה איסור עשה דאינו זבוח, דכתיב וזבחת 
ואכלת, מה שאתה זובח אתה אוכל אבל מה שאי אתה זובח 
לא, ולריצב"א לא נראה פי' זה, דא"כ למ"ד בהמה בחייה 

ר לאיברים עומדת היכי מצי חייל איסור אבמה"ח על איסו
 עשה דשא"ז וכו' עיי"ש.

 
ובמקנה קידושין כתבו  )דף ק"ג(אך בראש יוסף עמ"ס חולין 

לתרץ, דכיון דלא משכחת לעולם איסור אבמה"ח רק בקדים 
לו איסור עשה דשא"ז, ע"כ דגזיה"כ הוא דחל דהא אי אפשר 

)ח"א בענין אחר עיי"ש, ולפי"מ שכתב הפמ"ג בפתיחה כוללת 

ח אמרינן דח"ש מותר מה"ת דכיון דגבי איסור בב" אות ט"ז(
דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב עיי"ש, וכיון דאיסור 
אבמה"ח הוה חידוש, דבאמת לא הו"ל לחול אעשה דשא"ז 
דאין איסור חל על איסור, רק חידוש הוא שחידשה תורה 
באבמה"ח דחל, וכיון דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב 

 ותר.ולכן באבמה"ח אמרינן דח"ש מ
 

כתב לתרץ קושית  )ח"א סי' ק"ל(אמנם בשו"ת יהודה יעלה חיור"ד 
בישוב  )סי' ס"ו(התוס' הנ"ל, עפימש"כ בשו"ת נובי"ת חאו"ח 

דכיון דטעם כעיקר ילפינן ליה  )סי' קי"ח סק"ח(דברי הש"ך ביור"ד 
או ממשרת או מגעולי מדין, היינו באיסורים דכוותייהו לבד 

, אבל חלב טמאה שהוא לאו הבא שהם לאוין שיש בו מלקות
מכלל עשה, או דנפקא ליה מרבויא דאת הגמל שאין בו 
מלקות, לא אמרינן ביה טעם כעיקר מה"ת דמהי תיתי, מגעולי 
מדין וממשרת אין ללמוד עיי"ש, א"כ איסור אבמה"ח דהוא 
איסור שיש בו מלקות ואמרינן ביה טעם כעיקר מה"ת, א"כ 

עשה דאינו זבוח, דלא אסור ביה  הו"ל איסור מוסיף על איסור
 מה"ת טעמו ולא ממשו עכ"ד.



 

 ח 

 ולפי"ז י"ל דיוסף והשבטים פליגי בזה, דיוסף ס"ל טעם 
על איסור  מן החי ר, וי"ל דלכן חל איסור אבהתורה ןכעיקר מ

לא הוי חידוש,  מן החי ראבעשה דאינו זבוח, ולפי"ז איסור 
אמרינן דחצי שיעור אסור, משא"כ  מן החי ראבוי"ל דגם ב

מן  ראבס"ל דטעם כעיקר הוא מדרבנן, והא דאיסור השבטים 
  חל על איסור עשה דאינו זבוח, כמש"כ הראש יוסף  החי

הנ"ל דגזירת הכתוב הוא דחל כיון דא"א בענין אחר, והו"ל 
חידוש, ובחידוש אמרינן דחצי שיעור  מן החי ראבאיסור 

 מותר.
 

ד"ה לטעם כעיקר כתב, דכיון  )דף צ"ח:(ובמסכת חולין 
י עכו"ם הוה ב' כתובים הבאים כאחד, ואין למדין דנזירוןגיעול

מה שפלפל  )סי' צ"ח סק"ב(ממנו טעם כעיקר עיי"ש, ועיין בפלתי 
בזה דלכן טעם כעיקר לאו דאורייתא משום דשני כתובים 
הבאים כאחד אין מלמדין, אבל אי ס"ל דשני כתובים הבאים 

 כאחד מלמדין, ס"ל טעם כעיקר דאורייתא עיי"ש.
 

א"ר אבדימי בר חמא, מלמד שכפה  )דף פ"ח.(סכת שבת ואיתא במ
, ואמר להם אם )קובא שמטילין בה שכר(הקב"ה עליהם את ההר כגיגית 

אתם מקבלין התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, אמר 
)שאם יזמינם לדין למה רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא 

 , וכו' עיי"ש.שקבלוה באונס( לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה
 

ובספר כתר יוסף על תהלים  )בית המלך חדר י"ב(אך בספר עיר דוד 
כתבו, דהא דיש טענת מודעא לבטל מתן תורה משום  )מזמור ס"ח(

דניתנה באונס תליא אי ס"ל שני כתובים הבכ"א מלמדין, 
דמצינו שני כתובים המורים לפטור אונס מן העונש, חדא 

ולנערה לא תעשה דבר, דמינה  כ"ו(-)פרשה כ"ב בפרשת כי תצא
דאונס רחמנא  )דף כ"ח:(ובמסכת ב"ק  )דף כ"ז.(ילפינן במסכת נדרים 

גבי שחוטי חוץ כתיב  ד(-)פרשה י"זפטריה, ואידך בפרשת אמור 
ההוא  )דף ק"ח:(דם יחשב לאיש ההוא, ודרשינן במסכת זבחים 

דשני  למעט אונס ושוגג ומוטעה עיי"ש, ומעתה אי ס"ל
כתובים הבכ"א אין מלמדין, לא גמרינן מינייהו לכל התורה 
דמעשה אונס אינו כלום, וממילא ליכא טענת מודעא רבא 
לאורייתא לבטל נתינת התורה, משא"כ למ"ד דס"ל שני 
כתובים הבכ"א מלמדין, שפיר גמרינן מהתם דאונס רחמנא 
 פטריה, וקבלת התורה באונס אינו כלום, ושפיר איכא טענת

 מודעא עכ"ד.
 

ובזה יתבאר דברי הגמרא, דכששמע מתן תורה שהיתה ע"י 
כפיית ההר, ולא גמרינן משחוטי חוץ ומנערה המאורסה 
דמעשה אונס אינו כלום, ומינה דשני כתובין הבכ"א אין 
מלמדין, ומעתה הצדק עם השבטים, וליכא חטא דמכירת 

דקושי  יוסף, ואין צריכים לעונש על מכירת יוסף, ושפיר י"ל
השעבוד השלים הזמן, ונצמח להם טובה לישראל שע"י קושי 
השעבוד נגאלו קודם הזמן, ובודאי יקבלו אותו ולכן בא 

 ודו"ק.

א"ר אבדימי בר חמא,  )דף פ"ח.(עוי"ל, דאיתא במסכת שבת  ד(
, )קובא שמטילין בה שכר(מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית 

ורה מוטב ואם לאו שם תהא ואמר להם אם אתם מקבלין הת
  קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה 

)שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה שקבלוה לאורייתא 

 , וכו' עיי"ש.באונס(
 

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

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

ויתן להם ארצות גוים  מ"ה(-מ"ד-)פרשה ק"האר"י, וכדכתיב בתהלים 
וגו' בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו וגו', וא"כ שפיר חל 

  .שהיה באונס הקבלה הגם
 

וכתב דכ"ז ניחא אי אמרינן דאר"י לא היה מוחזקת מאבותינו 
רק בשעת קבלת 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 

עבור קבלת התורה, מאבותינו, א"כ בני ישראל לא קבלו דבר 
והו"ל בכלל תליוהו ויהיב דלאו מידי עבד ושפיר איכא טענת 

 מודעא עכ"ד.
 

עה"פ קום התהלך בארץ לארכה  י(-)פרשה מ"אואיתא במד"ר 
ולרחבה, תני, הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה עד מקום 
שהלך כדברי ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, וחכ"א 

ך לארכה ולרחבה, אמר ר' יעקב בן זבדי לא קנה עד שיהל
טעמיה דר"א קום התהלך בארץ וגו', וביפה תואר האריך 
בביאורו, וכתב דלא מצינו בו באברהם שהלך רק לארכה ולא 
לרחבה, ובזה נחלקו אי מהני החזקה, וכתב דזה תליא 

אי צריך  )דף פ"ה:(בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן במסכת סנהדרין 
א, דלר' יאשיה דצריך קרא לחלק ובלא"ה קרא לחלק או ל

משמע שניהם כאחד, א"כ הכא דהקב"ה אמר לו קום התהלך 
בארץ לארכה ולרחבה בעינן שניהם דייקא ולא מהני כשהלך 
לארכה לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע כל אחד בפני עצמו 
שפיר מהני בהלך לארכה או לרחבה לחוד וקנה אברהם את 

 הארץ עיי"ש. 
 

ד"ה ובזה  )פרשת וירא(כתבו בלקט יוסף וביושב אהלים  ולפי"ז
מוחזקת לנו מאבותינו או אינה  ץ ישראלרנפרש, דזאת אם א

מוחזקת, תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי בלא 
קרא משמע שניהם כאחד ולא הוי חזקה עד שילך לארכה 
ולרחבה, א"כ כיון שאברהם לא הלך רק לארכה לא קנה את 

אם משמע כל אחד ואחד בפני עצמו ולא צריך קרא הארץ, אך 
לחלק, וממילא גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה, ושפיר 
קנה אברהם את הארץ ואמרינן דא"י מוחזקת לנו מאבותינו 

 עכ"ד.



 

 ט 

כתב דהנה נודע שיש חילוקי דעות  )פרשת לך(ובספר כסף נבחר 
 ה(-)פרשה אבחז"ל בענין קבלת גרים, דבמדרש רבה בראשית 

)דף איתא, ג' קדמו לעולם וכו' וקחשיב ישראל, ובמסכת פסחים 

לא קחשיב ישראל, ותי' ביפה תואר דהגמ' סבר דמקבלין  נ"ד:(
גרים ולכן לא שייך לומר דישראל היו במחשבה כבר, דהכל 
בידי שמים חוץ מיראת שמים, ודילמא יתוספו גרים ויהיו 

ס"ל דאין ישראל יותר, ולכן לא חשיב ישראל, והמדרש 
וכתב הכסף נבחר דיש להסביר פלוגתתם,  .מקבלין גרים

עפימש"כ  בעשרה מאמרות דאין תשובה מועלת אלא לישראל 
ולא לבני נח, אולם רש"י סוף פרשת בראשית פי' עה"פ והיו 
ימיו מאה ועשרים שנה וגו', ק"כ שנים האריך להם אולי יעשה 

, וזה י"ל תשובה עיי"ש, ומוכח דס"ל דתשובה מועיל לב"נ
דמ"ד אין מקבלין גרים ס"ל דאין תשובה מועיל לב"נ, ועל 
אותן החטאים שחטא בגיותו אין תרופה למכתו, ולכן אין 
מקבלין אותם, ואידך ס"ל דתשובה מועיל ולכן מקבלין גרים 

 כיון דיכול לתקן אשמתו, עיי"ש.
 

כתב, דזה אי תשובה מהני לב"נ  )פרשת וארא(ובספר כסף נבחר 
בהא דנחלקו ר' יהודה ור' יהשע בן לוי במדרש רבה תליא 
, ר' יהודה אומר תשובה עושה מחצה ותפלה ה(-)פרשה יויקרא 

עושה הכל, ריב"ל אמר תשובה עשתה את הכל ותפלה עשתה 
מחצה, על דעתיה דר"י תשובה עושה מחצה ממי את למד 
מקין שנגזרה עליו גזרה כיון שעשה תשובה נמנע ממנו חצי 

מנין שעשה תשובה שנאמר ויאמר קין אל ה' גדול עוני גזירה, ו
מנשוא, ומנין שנמנע ממנו חצי גזירה, הה"ד ויצא קין מלפני 
ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן, נע ונד אין כתיב כאן אלא בארץ 
נוד קדמת עדן וכו', על דעתיה דריב"ל דאמר תשובה עשתה 

וגו'  את הכל ממי את למד, מאנשי ענתות שנאמר כה אמר ה'
הבחורים ימותו בחרב וכיון שעשו תשובה זכו להתיחס שנאמר 
אנשי ענתות מאה ועשרים ושמונה, ואם אין לך ללמוד מאנשי 
ענתות למד מיכניהו העצב נבזה נפוץ וגו' עיי"ש, ומעתה לר"י 
דיליף מקין דתשובה עושה מחצה מוכח להדיא דגם בב"נ 

ות י"ל דרק מהני תשובה, משא"כ לריב"ל דיליף מאנשי ענת
 בישראל מהני תשובה ולא לב"נ.

 
אך זה תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן אי בעינן קרא לחלק 
ובלא"ה הכל באחד משמע, או דמשמע כל אחד בפני עצמו עד 
שיאמר לך הכתוב יחדיו, דר' יהודה יליף מקין דתשובה עושה 
מחצה, כי מתחלה נגזר עליו נע ונד ולבסוף כשעשה תשובה 
נמחל לו ונשאר בארץ נוד, אך כ"ז אתיא אי ס"ל לחלק צריך 
קרא וא"כ מה שנגזר תחלה נע ונד וגו' קאי אתרווייהו יחד, 
ונמצא מוכח דתשובה עושה מחצה, אך ריב"ל ס"ל דלחלק לא 

ל צריך קרא דבלא"ה כל אחד בפני עצמו במשמע, וא"כ י"
דמיד בתחלה נגזר עליו נע או נד וגם לאחר שחזר בתשובה לא 
נוקל לו מעונשו, ולכן אין ללמוד מקין כלל אלא כדחזינן 

 באנשי ענתות וביכניה עכ"ד.
 

ומעתה יבואר דברי הגמ', דכשראה מתן תורה שנתנה בכפיית 
ההר, ולכאורה הא יש להם טענת מודעא, וע"כ דליכא טענת 

ראל אינה מוחזקת מאבותינו, וס"ל מודעא, דס"ל ארץ יש
לחלק צריך קרא, ומהני תשובה לב"נ, ומקבלין גרים ולכן בא 

 ודו"ק.  
 
 

***** 
 
 

ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ה' לישראל אשר 
, רב אמר )דף צ"ד.(ואיתא במסכת סנהדרין הצילו מיד מצרים: 

, ושמואל אמר )שמל את עצמו ונתגייר(שהעביר חרב חדה על בשרו 
)קמטין קמטין שהיה מיצר מאוד על מפלת שה חדודים חדודים כל בשרו שנע

 עיי"ש. מצרים(
 

ונראה לפרש דלשיטתייהו אזלי, דהמהרש"א הקשה היאך לא 
היה יתרו נימול כבר, הא יתרו ממדין היה, ומדין היו מבני 
קטורה שחייבין במילה, ולמה היה צריך להעביר חרב חדה 

זו קשה רק לשיטת הרמב"ם למול את עצמו עכ"ק, וקושיא 
דבני קטורה חייבין במילה, אך לשיטת  ה"ח(-)פ"יבהל' מלכים 

ד"ה לרבות בני קטורה, דרק  )דף נ"ט:(רש"י במסכת סנהדרין 
אברהם נצטווה שימול הוא והנולדים לו, משא"כ בני קטורה 
לא נצטוו רק אותם ששה לבדם ולא זרעם, לא קשה למה לא 

ו לא היה מאלו הששה, עיין בברכי מל יתרו עד עתה, כי יתר
 עיי"ש. )סי' ר"ס סק"ב(יוסף חיור"ד 

 
הביא בן המחבר ראיה לשיטת  )סוף מצוה ב'(ובמנחת חינוך 

הרמב"ם הנ"ל, דבני קטורה חייבין במילה, דאיתא במסכת 
, דנשים פטורות ממ"ע דמילה דכתיב וימל )דף כ"ט.(קידושין 

קים ודרשינן אותו אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אל
     ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל קרא דנשים פטורות 
תיפ"ל דהוה מ"ע שהז"ג שנימול בשמיני ללידתו ונשים 
פטורות, וי"ל דכיון דמיום השמיני והלאה אין לה הפסק לאו 
זמן גרמא הוא, וא"ת אכתי מעשהז"ג הוא דאין מלין אלא 

נוהגת בין ביום, וי"ל דאתיא כמ"ד התם דמילה שלא בזמנה 
 ביום ובין בלילה עיי"ש.

 
ולכאורה קשה לומר דסתמא דהש"ס אתיא כהמ"ד מילה שלא 
בזמנה נוהגת בין ביום ובין בלילה, הא אנן קיי"ל כמאן דאמר 

)סי' דאף מילה שלא בזמנה אינה נוהגת אלא ביום, עיין ביור"ד 

הנה , וכתב לתרץ וז"ל, ד)פ"א ה"ח(, וברמב"ם הל' מילה רס"ב סעיף א'(
וז"ל,  )בד"ה וכבר כתבתי(ראיתי בדברי אבא מורי בחיבור זה שכתב 

נראה לי פשוט דכי היכי דהאב חייב למול את בנו והבית דין 
 )היינו בני קטורה(ג"כ חייבין, דהני דינים שייכי נמי אצל בן נח 
 עיי"ש, עיין בדבריו הקדושים ולשונו לשון הזהב.

 



 

 י 

אצל בן נח לא אמרינן והנה אמרתי בזה דבר חדש, דידוע ד
)ח"א פ"א חקירה אחרי רבים להטות, עיין בפמ"ג בפתיחה לתערובות 

עיי"ש, כמו כן נראה לי דאצל בן נח לא אמרינן דמצ"ע  ג'(
שהז"ג נשים פטורות, רק דלא משכחת לה, ודעת רש"י כמו 
שיתבאר בסמוך בעזהי"ת, כי התורה לישראל נאמרה כסברת 

דמסוגיא זו יצא לו להרמב"ם ז"ל  הפמ"ג הנ"ל, ולכן נראה לי
דבני קטורה וזרעם עד סוף כל הדורות נצטוו במילה, דהיה 
קשה לו להרמב"ם קושית התוס' דלמ"ל קרא דאותו וכו' תיפ"ל 
דהוה מצ"ע שהז"ג, ולא ניחא ליה בתי' התוס' דאתיא כמ"ד 
מילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום ובין בלילה, ולומר דסתמא 

א כהלכתא, וכמו שהקשיתי לעיל, ולכן יצא לו דהש"ס אתיא דל
מסוגיא הלז דבני קטורה חייבים במילה, והש"ס מיירי בבני 

 קטורה.
 

ומעתה ניחא קושית התוס' הנ"ל, דהא דהביא הש"ס דנשים 
פטורות מאותו, דודאי על נשי דידן לא איצטריך קרא דהוה 
מצ"ע שהז"ג וכקושית התוס', רק דזה ניחא אצל ישראל 

ם שלהם פטורות ממצ"ע שהז"ג, אבל מנ"ל דבני קטורה שנשי
נשיהן פטורות, וא"א לומר מטעם מצ"ע שהז"ג, כמו שהקדמנו 
בתחלת דברינו דהתורה לישראל נאמרה, ומצד הסברא הייתי 
אומר דבאמת בבני קטורה ג"כ הנשים חייבות, אלא פטורות 
ממיעוטא דקרא דאותו וכו', אבל לא מטעם מצ"ע שהז"ג 

 עכ"ד.
 

ד"ה דכתיב תירצו דלכן צריכין  )דף כ.(אך התוס' במסכת מגילה 
הקרא דאותו למעט נשים ממצ"ע דמילה, דאי לאו אותו הו"א 
דהא דאמרינן דנשים פטורות ממעשהז"ג היינו היכא דליכא 
כרת, דומיא דמצה ושמחה והקהל דלית בהו כרת ומנייהו 

י"ג ממעטינן נשים, אבל מילה שיש בה כרת ונכרתו עליה 
בריתות הו"א דנשים חייבות למול את בנייהו אף היכא דהוא 

 מעשהז"ג, קמ"ל קרא דאותו דפטורות עיי"ש. 
 

דרב  )דף קי"ט.(וכתבו המפ' דזה תליא בהא, דאיתא במסכת יבמות 
נחמן ס"ל דמחלקינן בין איסור לאו לאיסור כרת, ואמרינן 

כדי דלאיסור כרת חששו ולאיסור לאו לא חששו, ורבא ס"ל מ
הא דאורייתא והא דאורייתא, מה לי איסור כרת מה לי איסור 
לאו עיי"ש, ולפי"ז י"ל דרב נחמן דס"ל דמחלקינן בין איסור 
לאו לאיסור כרת, ולדידיה י"ל דה"ה דמחלקינן בין מצ"ע 
למצ"ע שי"ב כרת, וי"ל דבמצ"ע דיש בו כרת נשים חייבות אף 

סור לאו מה לי דהוה מעשהז"ג, משא"כ לרבא דס"ל מה לי אי
איסור כרת, לדידיה לא מחלקינן בין איסור לאו לאיסור כרת, 

 וה"ה דלא מחלקינן בין מצ"ע למצ"ע שי"ב כרת עכ"ד.
 

ולכאורה י"ל דזה אי מחלקינן בין איסור לאו לאיסור שי"ב כרת 
עה"פ וסמך ידו על ראש  ד(-)פרשה אתליא בזה, דבפרשת ויקרא 

ירש"י, על מה הוא מרצה לו, אם העולה ונרצה לו לכפר עליו, פ
תאמר על כריתות ומיתות בי"ד או מיתה בידי שמים או מלקות, 

הרי עונשן אמור, הא אינו מרצה אלא על עשה ועל לאו שנתק 
לעשה, וכתב הרמב"ן ז"ל וז"ל, ואני תמה, וכי היכן עונשן 
אמור, כי הקרבנות בשוגגין הן מרצין, ונוכל לומר שיכפרו על 

בידי שמים שוגגין, ועל חייבי מלקות שוגגין, ועל  חייבי מיתה
חייבי מיתות בי"ד שוגגין באותן שאין חייבין עליהן חטאת, 
כגון מכה אביו ואמו ומקלל, כשם שהחטאת מכפרת בחייבי 
כריתות שוגגין, ואולי בעבור שפי' הכתוב בחייבי מיתות בי"ד 

תה בידי ובחייבי כריתות עונשן במזיד ובשוגג, ופי' בחייבי מי
שמים עונשן במזיד למיתה, ובחייבי לאוין למלקות, ולא פי' 
בהם שום עונש בשוגג, נראה להם לחכמים שכל העונש שבהם 
פרשו הכתוב, כי למה יפרש עונשן של אלו במזיד ובשוגג, 
ויפרש עונש האחרים במזיד, ולא יפרש אותו בשוגג, ויאמר 

ן בחייבי מיתה שיהא מחוייב להביא בהן עולה, ולכך ראו שאי
בידי שמים ובחייבי מלקות אלא עונשן המפורש בהן במזיד, 
אבל בשוגג אין עליהם שום נשיאות חטא, ואין צריכין ריצוי 

  .כלל עכ"ל
 

ומבואר מזה דבשוגג של עבירות שהן חייבי מיתה בידי שמים 
או של מלקות, אין עליהם שום נשיאות חטא כלל ואין צריכין 

 ריצוי כלל. 
 

אהא דאמרו שם רב  )דף פ"ד:(ואר בחידושי הר"ן סנהדרין וכן מב
, דילמא חביל )קוץ ישב לו בבשרו(לא שביק לברי' למישקל לי' סילוא 

)לא לשקיל , ופריך אי הכי אחר נמי )של מכה אביו(והו"ל שגגת איסור 

, ומשני אחר שגגת שהרי כל ישרא' הוזהרו על חבלת חבירו דכתיב לא יוסיף פן יוסיף(
, בנו שגגת חנק, וכתב )כשאין מתכוין הוי שגגה באיסור שזדונו לאו בעלמא דקיל(לאו 

הר"ן לבאר שהטעם הנכון דשגגת לאו מותר, מפני שלא מצינו 
שענש הכתוב כלל, ואפשר שאפילו בדיני שמים אינו מתחייב 
עיי"ש, והרי זה כסברת הרמב"ן ז"ל, דמדלא מצינו שענש 

איסור כלל, אמנם בתוס' ביצה הכתוב שגגת לאו מוכח שאין בו 
ד"ה אורך, משמע להדיא דס"ל דשגגת לאו צריך כפרה,  )דף כ"ה:(

ד"ה ל"א,  )דף פ"ט(ד"ה ונקה, ויבמות  )דף כ"ז(וע"ע תוס' קידושין 
ומעתה אי ס"ל שגגת לאו אין צריך כפרה, לפי"ז שפיר יש 
לחלק בין איסור לאו לאיסור כרת, דשגגת לאו ל"ה חטא, 

סור כרת גם בשגגה הוי חטא, משא"כ אי ס"ל דגם משא"כ באי
שוגג בלאו צריך כפרה, לפי"ז אמרינן מה לי איסור לאו מה לי 

 איסור כרת.
 

ונודע פלוגתת הראשונים בכל איסורים שבתורה אי הוי איסורי 
גברא או איסורי חפצא, דהריטב"א ס"ל דכל איסורי תורה המה 

)דף במשנה שם, ובקידושין  )דף ט"ו:(אקרקפתי דגברא עיין בנדרים 

, )דף י"ח.(, וכ"כ הר"ן בנדרים )שם(, וכ"כ הנימוקי יוסף בנדרים נ"ד.(
דכל האיסורין הוי איסור  )ח"א סי' תקט"ו(אבל בתשובת הרשב"א 

ד"ה דכי לא נדר  )דף כ:(בשבועות  'חפצא עיי"ש, וכן ס"ל להתוס
נאה דכל ד"ה איסור ה )דף י"ד.(עיי"ש, וכן מבואר ברש"י כריתות 

האיסורין הוי איסור חפצא עיי"ש, כן דייק בהגהת ברוך טעם 
 עיי"ש באריכות. )חאו"ח סי' קי"ז(על שו"ת נובי"ת 



 

 יא 

שכתב דהא דבאיסור דרבנן  )סי' י"ח(ועיין בשו"ת קרן לדוד או"ח 
אין צריך כפרה בשוגג הוא משום דאיסור דרבנן הוי איסור 

ד"ה והנה, דבאיסור גברא  )כלל י'(כ באתוון דאורייתא גברא, וכ"
  .בשוגג ל"ה איסור כלל ואין צריך כפרה עיי"ש

 
דזה אי שוגג  )סי' ב' אות ה'(ולפי"ז כתב בשו"ת אבני ציון ח"ג 

דלאו צריך כפרה או לא, תליא בפלוגתת הראשונים אי כל 
איסורים שבתורה הוי איסור גברא או איסור חפצא, דלפי"ד 

דנדר חל על כל איסורין  )שם(ובריטב"א  )דף י"ח(וק"י נדרים הנמ
כמו על שבועות, דאיסורין נמי איסור גברא כשבועות, ונדרים 

 )סי' רט"ו סעיף ו'(הוי איסור חפצא, ועיין בחידושי רע"א יור"ד 
חולקין ע"ד הריטב"א וס"ל  )סי' תרט"ו(דהר"ן והרשב"א בתשובה 

וא"כ להריטב"א איסורי לאוין דכל איסורין הוי איסור חפצא, 
א"צ כפרה בשוגג דכל איסורין הוה איסור גברא, ולהרשב"א 

 והר"ן דכל איסורין הוה איסור חפצא צריך כפרה בשוגג.
 

          כתב, דפלוגתת אביי  )סי' ח' או"ד(ובספר אהבת אברהם 
דאביי ס"ל כל מילתא דאמר  )דף ד:(ורבא במסכת תמורה 

ורבא ס"ל אי עביד לא  רחמנא לא תעביד אי עביד מהני,
מהני, תליא בפלוגתת הראשונים הנ"ל אי כל איסורי תורה 
הוי איסור חפצא או איסור גברא, דרבא ס"ל דכל איסורין 

הוי איסור חפצא, ואביי ס"ל דכל איסורין הוי איסור  שבתורה
  .גברא עיי"ש

 
כתב ג"כ כן, והסבר הדבר,  )דף כ"ד. מדפה"ס(ובספר אמת ליעקב 

י עביד מהני, א"כ חזינן מזה דעצם הענין של דאי ס"ל א
האיסור אינו מתועב, ורק דהאיסור הוא על הגברא, ומשו"ה 
כיון דעבדיה לאיסורא מהני, שהרי עצם הענין אינו מתועב, 
וממילא לדידיה כל איסורין שבתורה הוי איסור גברא, 
משא"כ לרבא דס"ל אי עביד לא מהני, י"ל דהסברא הוא 

ין האיסור שלו מתועב לפני הקב"ה, ולכן דס"ל דבעצם הענ
 לדידיה כל איסורין שבתורה הוי איסור חפצא עכ"ד.

 
   כתב, מפי השמועה  ה"א(-)פ"אוהנה הרמב"ם בהל' תמורה 

שאין בה מעשה אין לוקין עליו,  תעשה אלמדו, דכל מצות ל
חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם, שלשה לאוין אלו 

  .ן עליהן עיי"שא"א שיהיה בהן מעשה ולוקי
 

, )פי"ג ה"ב(והמגיד משנה בה' שכירות  )שם( ף משנהסוהקשה הכ
אמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם  )דף ג.(דאיתא בתמורה 

א"ר יצחק אמר ריו"ח משום ריוה"ג, כל ל"ת שבתורה עשה 
בו מעשה לוקה לא עשה בו מעשה פטור, חוץ מנשבע ומימר 

יב, ואיתא שם ומקלל חבירו בשם אעפ"י שלא עשה מעשה חי
 )בכלל שאר לאוין שאין בהן מעשה(א"ל ריו"ח לתנא לא תיתני ומימר  )דף ג:(

עיי"ש, וא"כ  )שעושה מחולין קדשים(משום דבדיבורו עביד מעשה 
אמאי כתב רבינו דתמורה אין בו מעשה, ולא חש לדברי ר' 

 יוחנן שאמר לא תיתני מימר דבדיבורו עביד מעשה עיי"ש.

כתב  )דף ק"ז: מדפה"ס(יאל עמ"ס שבועות פ"ג ובספר נחלת עזר
, אמר רב יהודה אמר רב, כל לא )שם(לתרץ, דאיתא בתמורה 

תעשה שבתורה עשה בה מעשה חייב לא עשה בה מעשה 
פטור, ופריך הגמ' וכללא הוא דלאו שאין בו מעשה פטור, 
והרי מימר דלאו שאין בו מעשה הוא ולקי, דתנן לא שהוא 

ם המיר מומר וסופג את הארבעים, רשאי להמיר אלא שא
ומשני, אמר לך רב, הא מני רבי יהודה הוא דאמר לאו שאין 
בו מעשה לוקין עליו, והקשו התוס' ד"ה והרי, וא"ת כי פריך 
הכא והרי מימר דלאו שאין בו מעשה לימא בדיבורא 

 איתעביד מעשה כדאמר לקמן עכ"ק. 
 

ושחיטתן  הכל שוחטין )דף ב.(אך יש לומר דאיתא בחולין 
כשרה, ופריך הגמ' הכל שוחטין לכתחלה ושחיטתן כשרה 

מפרש הקושיא דמדקתני שחיטתן כשרה  )דף ב:(דיעבד, ולקמן 
  מכלל דהכל שוחטין לכתחלה, דאי דיעבד, תרתי דיעבד 
למה לי, ומפרש רש"י דלמה ליה למיתני הכל שוחטין 
ואצטריך לפרושי ושחיטתן כשרה למימר דשוחטין דרישא 

הוא, והקשה שם רש"י ד"ה תרתי דיעבד, הלא  דיעבד
איתא הכל ממירין אחד אנשים ואחד נשים, לא  )דף ב.(בתמורה 

שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את 
תמורה נמי קשיא הא תני והדר הארבעים עיי"ש, א"כ ב

, ומתרץ רש"י, התם לא קתני כה"ג הכל ממירין מפרש
ואי משום לא שאדם רשאי,  ותמורתן תמורה בהדי הדדי,

משום דבעי לאסוקי וסופג את הארבעים לאשמעינן דלוקין 
 על לאו שאין בו מעשה עיי"ש. 

 
ד"ה התם, דאין נראה דמשום וסופג  )דף ב.( ותפוהקשו התוס

 את הארבעים לחודיה לא הוה ליה למיתני תרתי דיעבד, 
דהוה מצי למיתני הכל ממירים והממיר סופג את הארבעים 

עיי"ש, וכתב לתרץ, די"ל דה"פ אם המיר מומר וסופג  עכ"ק
ארבעים היינו מי שהמיר מומר אז סופג, אבל צבור דאין 

אם  תמורתן תמורה אינן לוקין, אך דקשה ע"ז פשיטא,
אמרינן דלאו שאין בה מעשה אין לוקין רק בתמורה הוא 
  דלוקין משום דבדבורא איתעביד מעשה, א"כ פשיטא 

בהן מעשה, ולכן מתרץ הגמ'  שייך אדצבור אין לוקין דל
לוקין, א"כ סד"א  ן בו מעשהידאתיא כר"י דס"ל לאו שא

דצבור נמי לוקין, קמ"ל דוקא אם המיר מומר אז סופג 
ארבעים אבל צבור אין לוקין, והיינו דרב ס"ל כאביי דכל 
מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עבי מהני דאי לא מהני 

  .אמאי לקי
 

י עביד לא מהני והאי דלקי ומשו"ה הרמב"ם דפסק כרבא דא
משום דעבר אמימרא דרחמנא, וא"כ הוקשה לו קושית רש"י 
תרתי דיעבד למ"ל, ואי"ל כנ"ל דבא למעט צבור, הלא אף 
הצבור לוקין משום דעבר אמימרא דרחמנא, אלא ודאי 
דקמ"ל דלוקין אף דהוי לאו שאב"מ וכפרש"י בחולין, ולכן 

 פסק דתמורה הוי אין בה מעשה עכ"ד.



 

 יב 

אמר שמואל קידשה בתמרה אפילו  )דף י"ב.(ואיתא בקידושין 
עומד כור תמרים בדינר מקודשת חיישינן שמא שוה פרוטה 
במדי עיי"ש, והקשה האו"ח, דלכאורה קשה מהא דאמרינן 

המקדש בערלה וכלאים וכו' אינה מקודשת,  )דף נ"ז:(לקמן 
רצו והקשו התוס' הא חזי ליהנות ממנו שלא כדרך אכילתן, ותי

דמיירי דלית ביה שו"פ שלכד"א עיי"ש, ולכאורה לשמואל 
אמאי אינה מקודשת דניחוש שמא במדי הוה שו"פ להנות 

 שלכד"א 
 

וכתב לתרץ, דבאמת יש לתרץ קושית התוס', לרבא דס"ל 
דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא  )דף ג:(בתמורה 

דהמקדש מהני, א"כ קושית התוס' בלא"ה לא קשה דנימא 
באיסורי הנאה תהא מקודשת משום שהיא יכולה ליהנות ממנה 
שלכד"א, דכיון דהמקדש עבר אדאורייתא דא"ר לא תהנה 
מהם לא תפסי הקידושין כלל, וצ"ל דקושית התוס' לקמן דהא 
חזי ליהנות שלכד"א קאי אליבא דאביי דס"ל אי עביד מהני, 

, ולפי"ז ולפי"ז י"ל דשמואל ס"ל כרבא דאי עביד לא מהני
 ל"ק קושית התוס' דחזי ליהנות שלכד"א עכ"ד

 
ולפי"ז א"ש, דרב לשיטתו דס"ל דכל מילתא דאמר רחמנא לא 
תעביד אי עביד מהני, וס"ל דאיסורי תורה הוה איסור גברא, 

וס"ל דשוגג בלאו אין צריך כפרה, ולפי"ז י"ל דמחלקינן בין 
נן בין איסור לאו לאיסור כרת, ולדידיה י"ל דה"ה דמחלקי

מצ"ע למצ"ע שי"ב כרת, וי"ל דבמצ"ע דיש בו כרת נשים 
חייבות אף דהוה מעשהז"ג, אפשר לתרץ התוס' דלמ"ל קרא 
דאותו כמש"כ במסכת מגילה דמצ"ע שיש בו כרת נשים 
חייבות, ולכן צריך קרא דאותו דנשים פטורות, ולפי"ז לא 
 מוכח מכאן דבני קטורה חייבין במצות מילה, וא"כ יתרו לא

מל את עצמו עד עכשיו, ולכן ס"ל לרב שהעביר חרב חדה על 
בשרו שמל את עצמו, אבל שמואל דס"ל דאי עביד לא מהני, 
וס"ל דכל איסורין הוי איסור חפצא, ושוגג בלאו נמי צריך 
כפרה, ואין לחלק בין איסור לאו לאיסור כרת, וה"ה דאין 
לחלק בין מצ"ע למצ"ע שיש בו כרת, וא"כ הוי מילה 

עשהז"ג ולא צריך קרא דאותו לפטור לנשי ישראל, וע"כ  מ
דאתיא לנשי בני קטורה, ומוכח מכאן דבני קטורה חייבין 
במילה, ולפי"ז לא הוצרך למול את עצמו וכקושית המהרש"א, 

 ולכן דרש שנעשה חדודים חדודים כל בשרו ודו"ק.
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