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וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה 
   (פ' יח' פסוק א') אלוקים למשה ולישראל עמו

בא קח יתרו חותן משה עלה וזבחים לאלוקים ויוי
לאכול לחם עם חותן משה רן וכל זקני ישראל הא

  (שם פסוק יב') .לפני האלוקים
 

כאן רש"י כאן פסוק א' ד"ה חותן משה כתב וז"ל:  א.
ולשעבר  ך''היה יתרו מתכבד במשה ,,אני חותן המל
לעיל פ' ד' )היה משה תולה הגדולה בחמיו שנאמר 

 וישוב אל יתר חותנו''.  (פסוק יח'
 

, והלא הלךמשה היכן ו ...בד"ה ויבא אהרוןברש"י ו ב.
 הוא שיצא לקראתו וגרם לו את כל הכבוד?? אלא 

 , עכ"ל. היה עומד ומשמש לפניהםש
 .ויסודו הוא מדברי המכילתא

 וז"ל: ...ומשה הוה קאיכאן  ונתן בן עוזיאלוכן הוא בי
 ומשמש כדמיהון.

 

וצ"ע איך היה מותר למשה רבינו לעמוד ולשמש  ג.
הוא ואין  את אהרון וזקני ישראל ויתרו והלא מלך

 זה מכבודו של מלך לעמוד ולשמש אחרים.
וראיה ברורה לדבר מש"ס ערוך בקדושין לב' ב' שם 
איתא אמר רב אשי אפי' למ"ד הרב שמחל על כבודו 

נשיא שמחל על כבודו אין כבודו  -כבודו מחול,
 מחול. 

מיתיבי מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק 
המשתה בנו של רבן גמליאל,  תשהיו מסובין בבי

נתן הכוס והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם, 
 לרבי אליעזר ולא נטלו, נתנו לרבי יהושע וקבלו. 

אמר לו רבי אליעזר מה זה יהושע, אנו יושבין ורבן 
אמר לו מצינו גדול גמליאל עומד ומשקה עלינו, 

ממנו ששימש, אברהם גדול הדור היה וכתוב בו 
תאמרו כמלאכי השרת  ד עליהם ושמא,,והוא עומ

לו, לא נדמו לו אלא לערביים, ואנו לא יהא  נדמו
כלומר אדם גדול, וכן כל ברבי ) רבן גמליאל ברבי

  .עומד ומשקה עלינו (רש"י -שבגמ'

 

 גדר דין מלכות של משה

אמר רב אשי אפילו  ,תמריאלא אי איתמר הכי א...
מלך  -למ"ד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול,

שמחל על כבודו אין כבודו מחול, שנאמר ,,שום 
 ע"כ.  שתהא אימתו עליך  -תשים עליך מלך'',

 

דלעמוד ולשמש אפי'  חזינן מדברי הגמ' להדיא ד.
גדולי עולם נחשב כפגיעה בכבודו של המשמש 
שהוא בשררה גדולה, ומזה שרבן גמליאל עמד 
והשקה אותם מוכח שנשיא שמחל על כבודו כבודו 

 זאת היה אסור לו לעשות כן.  אולמחול, ול
ומעתה הואיל ולמסקנת הגמ' מלך שמחל על כבודו 

, אסור למלך לעמוד ולשרת אחרים אין כבודו מחול
גדולים, אפי' גדולים ככל שיהיו ואין לו אפשרות 
למחול על זה משום שנאמר ,,שום תשים עליך 

, איך הותר למשה רבינו שתהא אימתו עליך -מלך''
שמש את אהרון הכהן וזקני ישראל שהיה מלך ל

 ויתרו ??
                *         *         * 

 

ובכדי ליישב קושיא זו עלינו לעמוד בתחלה על  ה.
מקור הדברים בש"ס ובראשונים שמשה רבינו היה 

 מלך כדלהלן: 
בזבחים קב' א' איתא חמש שמחות היתה אלישבע א. 

  ,יתירה על בנות ישראל
 קאי על משה רבינו שהוא היה מלך.... דיבמה מלך

וכן איתא בשבועות יד' א' במתני' שאין מוסיפין ב. 
... ובגמ' שם העיר ועל העזרות אלא במלך ונביאעל 

דבעינן כל הני לתוספת )יד' ב' איתא מנא הני מילי 
אמר רב שימי בר חייא דאמר קרא  ,(רש"י –עזרה 

,,ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת 
וברשי ד"ה ) ,לדורות -תבנית כל כליו, וכן תעשו''

ובימי משה וכן תעשו קרא יתירא למידרש לדורות, 
 ... דהוא מלך ונביא

 ,שמשה מלך היהובפיה"מ שם איתא וכבר ידעת ג. 
 . ע"כ. ועליו נאמר ויהי בישורון מלך

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

וכן ברמב"ם פ' ו' מהל' בית הבחירה הלכה יא' ד. 
  :וז"ל שם

זרות אלא על פי ר או על העאין מוסיפין על העי
... שנאמר ,,ככל אשר אני מראה המלך ועל פי נביא

 .ומשה רבינו מלך היהלדורות''  -אותך וכן תעשו,
                *         *         * 

 

לכאורה לפ"ז משה רבינו היה ד ,צ"ע רבאך האמת  ו.
המלך הראשון בישראל אך הפליאה  פליאה רבתא 

ם נאמר בהדמצינו במדרשים ובראשונים  ,היא
שראל והרי משה ידשאול נחשב כמלך ראשון על 

 קדמו??
 

 ם:ואלו ה ז.
א"ר יהושע דסכנין ...מד"ר ויקרא פ' כו' סי' ז'  א.

בשם ר' לוי מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה 
והראהו שאול ...דור דור ושופטיו, דור דור ומלכיו, 

  .ובניו נופלים בחרב
שיעמוד על בניך ידקר  מלך ראשוןלפניו  אמר

  ע"כ.??... בחרב
הרי דמשה רבינו בעצמו אמר דשאול הוא המלך 

 . הראשון
על הפסוק ואלה לו' פסוק לא'  בבראשית פ'ב. 

המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך 
: ד"ה ואלה המלכיםכתב רש"י שם ב ,לבני ישראל

שמונה היו, וכנגדן העמיד יעקב וביטל מלכות ,,
 ע"כ.  ...ואיש בשתשאול ואלו הן עשיו בימיהם 

שאול כמלך הראשון במנין שמונת את הרי מונה 
  . המלכים שקמו לישראל

 .הרי המלך הראשון הוא משהותמוה ד
כי יד על על הפסוק  בתרגום ירושלמיכן להדיא וג. 

 (יז' פסוק טז'שמות פ' )מלחמה לה' בעמלק ה -כס י 
מלכא קדמאה דעתיד למיתב על כורסיהון 

 ''...דמלכותיה דבני ישראל ,,הוא שאול בר קיש
כי יד חזקה תהיה באבן עזרא שם ור' ישועה אמר וד. 

כאשר נאמר  -,סא ישראלכליושב בראשונה על 
  .והטעם על שאול -בשלמה על כסא ה',

 גם מדבריו עולה דשאול הוא המלך הראשון. 
 כתב: שם  מב"ןגם הרוה. 

היה ת ויש מפרשים כי כאשר תהיה יד על כסא ה'
כי מלחמה לה' בעמלק, וכן תהיה מדור לדור הענין 

על כסא ה' תהיה  כאשר יהיה מלך בישראל יושב
לשאול המלך ... והוא רמז מלחמה לה' בעמלק

   ע"כ.  ...הראשון
                *         *         * 

 

משה  מלכותו של הואשר יראה לומר בזה דחלוק ח.
ממלכות כל המלכים שאול ודוד וכל מלכי רבינו 

 שלאחריו.  בית דוד
 

יסוד הדבר מה דחלוקים הם דמלכות משה היתה  ט.
אך לא  נוי לשעתו שניתן לו ,,דין מלך'',בגדר של מי

דזה ניתן  ,ניתנה לו המלכות בתורת קנין ורכוש שלו
יו מלכתחילה רק לשאול ואחריו לדוד וכל זרעו אחר

 לדורותיהם.
 

והנפ"מ למעשה שמחלקת ומבדילה בין מלכות  י.
שהיא רק מינוי לזמנו להיות דין מלך לבין מלכות 
בחפצא ובמהות שניתנת כקנין וכרכוש של המלך, 
ניתן לעמוד על זה באם המלכות עוברת בירושה עד 
סוף כל הדורות דאזי מוכח הדבר שזה בבעלותו של 

 המלך וכמו כל קניניו.  
 

ות מצות של מלכות שעליה נאמרו כל כל המה יא.
המלך ושהוא המלך בכל ההגדרות וההתייחסויות 

תוצאה מזה הינה כאמור שבזה נראה כלהם בהלכה ו
 דזו היא מלכותו שלו. 

משא"כ כאשר אין המלכות עוברת בירושה לדורי 
דורות, אזי חזינן דאין זו מלכות ביסוד מהותה, אלא 

 רק מינוי לשעה לדין מלך בלבד. 
                *         *         * 

 

הוא ממה דאמרינן  דידי בס"ד ביסוד זה וחילי יב.
בקש משה מלכות ולא אמר עולא  ('א 'זבחים קב)

דכתיב ,,אל תקרב הלום'' ואין הלום אלא  ,נתנו לו
  .מלכות שנאמר מי אנכי כי הבאתני עד הלום

רבי ישמעאל אומר רבא  ואקשינן בגמ' שם מתיב
 -כמו שנאמר לעיל על אלישבע שיבמה,)יבמה מלך 

. ומתרצינן בגמ' אמר (דהיינו משה רבינו היה מלך
 קאמר... ,,לו ולזרעו'' רבא 

ולהלן בגמ' שאני שאול דאפילו בגויה לא קאים, 
בשעה שפוסקים  כדרבי אלעזר אמר רבי חנינא

ת... גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורו
 ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילו... 

וברש"י שם ד"ה שאני שאול: ,,הלום'' מלכות עולמית 
הוא וכשפסקו לו לשאול מלכות עולמית פסקו לו, 

 ע"כ.  אבל הוא גרם לעצמו שתינטל.
 

ויש לעיין בגמ' דבתחילה אמר בקש משה מלכות  יג.
ולא נתנו לו, ולבסוף קאמרה הגמ' דמה שלא ניתן 

 , ומאי האי??יה לזרעו מלוכהלו הוא דלא יה
 



 

 

  

אמאי נקרא בהו"א של הגמרא המציאות שלא ניתנה 
  ??לזרעו כאילו לא קבל כלל מלכות

חזינן ד,,שם מלכות'' שניתנת היא בחפצא ,,לו 
ולזרעו'' דשם ,,נתינה'' היא נתינה מוחלטת כקנינו 
ורכושו ובאם לא ניתנת לזרעו אחריו חסר בכל 

 החפצא של נתינת המלכות.
 

נמצא דהוא יסוד גדול לדברינו דחלוק לחלוטין  יד.
דין המלך במינויו של משה מחפצא של מלכות, 

 שאול המלך וכן דוד שניתנה להם המלכותולגבי 
ניתנה להם ולזרעם אחריהם, וכמוש"כ רש"י להדיא 
כמובא לעיל דהפשט בגמ' הוא שלשאול ניתנה 
מלכות עולמית כך פסקו לו בתחלה גם לזרעו אחריו 

הוא גרם לעצמו שיתבטל מלכותו  דורות, אבלכל ה
 אפילו על עצמו. 

 

ובדרך חדוד אפשר היה להלום ביסוד זה את ) .טו
דברי המד"ר ויקרא שהראה הקב"ה למשה דוד דור 

והראה לו את שאול ואת ,,בניו'' נופלים ומלכיו, 
לפניו ,,מלך ראשון שיעמוד על  (משה)ואמר  בחרב

טענת שאול היה  עיקרולכאורה  ??בניך ידקר בחרב''
ולמה הראה לו  ,צריך להיות על כך ששאול נהרג

 הקב"ה גם ,,את בניו'' נופלים בחרב. 
ואפשר דכוונת משה רבינו היתה דהרי שאול הוא 
מלך ישראל ומלכותו היא כאמור כנתינה מהקב"ה 

והראהו הקב"ה  ,שבניו יירשו אותו לעולמי עד
שהרי  א"כ מלכותו לא תתקיים םנהרגיששאול ובניו 

 גם זרעו אחריו נהרגו. 
בדרך לאמרו אפי' ניתן אם  ספק וזה רחוק מהפשט ו

  . (חידוד
 

 וברמב"ם פ' א' מהל' מלכים הלכה ז' כתב וז"ל: טז.
כשמעמידים המלך מושחין אותו בשמן המשחה 

 ואל את פך השמן ויצק על ראשו...שנאמר ויקח שמ
המלך הרי זה זוכה לו ולבניו עד  ומאחר שמושחין

עולם, שהמלכות ירושה, שנאמר למען יאריך ימים 
על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל... ולא המלכות 

אלא כל השררות וכל המינויים שבישראל  בלבד
 ע"כ. . ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם

                *         *         * 
 

אל והכל הרי דברי הרמב"ם ברור מללו דמלכות ישר
שקבל שררה השררות הם קנינו של המלך וכל מי 

היא נתינה גמורה להם והרי הם כרכושם וקנינם 
 .ומכח זה אף מורישין לכל הדורות

                *         *         * 

וכד מעיינינן שפיר ודייקינן נראין הדברים מתוך  יז.
בברכות נח' א'  דהנהגם במקום אחר דברי הרמב"ם 

שחלק איתא הרואה מלכי ישראל אומר ברוך 
 ,מכבודו ליראיו

מלכי ,, (הרואה)ברמב"ם נוסח הברכה היא  ברם
, ומה ''ומגבורתו ליראיו ישראל אומר שנתן מכבודו

שהמלכות היא נתינה של הוא שהדגיש כאן הרמב"ם 
הקב"ה למלך ושנהיית קנינו ורכושו והוי נתינה  

 ב"ה למלך. ממש של מלכות הק
ולמשה רבינו לא היה זה אלא משום שכאמור לא 

כמלכי ישראל, ורק  מלכותחפצא של הניתן לו ה
 . קבל מנוי שיהיה לו ,,דין מלך''

                *         *         * 
 

אמאי נחשב  ובזה מיושב שפיר תמיהתינו יח.
במדרשים ובראשונים שאול המלך כמלך ראשון 

 למלכי ישראל והרי משה רבינו היה מלך ראשון. 
אך כאמור מלכות ישראל על דיניה ופרטיה היא רק 
אותה מלכות שניתנה למלך ולזרעו אחריו כקנינו 

 ורכושו. 
  

שבתי וראיתי שבאמת הדברים מבוארים להדיא  יט.
' ב' שלש מצוות ממאי דאמרינן בגמ' סנהדרין כ

נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך 
הרי לנו להדיא דכל דין קביעת מלך ישראל הוא 
רק אחרי שנכנסו לארץ, וא"כ איך נפרנס מה שמשה 

 רבינו ג"כ נחשב למלך לפני שנכנסו לארץ??
אלא ע"כ כפי דברינו דמצוות העמדת המלך שהוא 

ניתנה לו הוא המלך כפי כל דיני מלכי ישראל ש
 . מלכות כקנינו זה רק אחר כניסתן לארץ

                *         *         * 
 

ולאחר כל האמור לעיל יש להסתפק אליבא  כ.
דהרמב"ם דנוסח הברכה על מלכי ישראל הוא 
כאמור ,,שנתן'' מכבודו ומגבורתו ליראיו ייתכן דכל 
זה הוא על מלך שמלכותו היא כ,,נתינה ומתנה'' 

דורות אחריו אך על מלך שאינו  דהוי קנינו לו ולכל
כמלכי ישראל אלא שיש לו רק ,,דין מלך'' לכמה 

 דינים והלכות אין לברך עליו ברכה זו. 
                *         *         * 

 

ואם כנים אנו בדברים אלו אולי אפשר לומר  כא.
דכל הציווים שנאמרו בדברים פ' יז' הכולל כל דיני 

 אסר ברבויהמלכות שמצווה על כתיבת ספר תורה ונ
 אולי כל הציווי והאיסורים ,סוסים ונשים וכסף וזהב



 

מלך כזה שהוא ממלכי ישראל  הללו נאמרו רק על
שזרעו אחריו מלכים לדורות, ולא על מלך  כזה 

  .שיש לו רק ,,דין מלך'' אך אין לו שם מלך בחפצא
ואף דהוא חדוש גדול אך יש טעמא רבא לומר חדוש 

והציוויים שנאמרו שם  משום דבסוף פרשת המלך זה
למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו נאמר ,,

'' ללמדנו שכל זה נאמר בכזו מלכות בקרב ישראל
 של ,,הוא ובניו''. 

 

 ומעתה דאתינן להכי מיושב שפיר מה דהקשינו כב.
והרי מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ואיך 
 יכול היה משה רבינו למחול על כבודו ולשמש את 

 

מלך שמחל על כבודו  אהרון וזקני ישראל ויתרו הא
 אין כבודו מחול. 

אך כיון דאמרינן דחלוק מלכותו של משה רבינו 
שמלך שמחל  ממלך ישראל, הרי כל מה דדרשינן

על כבודו אין כבודו מחול הוא משום דנאמר בתורה 
בפרשת המלך ,,שום תשים עליך מלך'' ועל זה 
דרשינן דתהא אימתו עליך. כל זה אמור לגבי 
,,המלך'' שהוא ככל מלכי ישראל שהמלכות היא 

עולם, משא"כ משה רבינו  קנין לו ולזרעו עד
צא של המלכות דיליה זה רק ,,דין מלך'' ולא החפש

      הוא יכול למחול על כבודו.  המלכות
                *         *         * 

 

 
 


