בס"ד,

בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל437494@gmail.com :

כל הזכויות שמורות למו"ל.

לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת
מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה
ובשפטים גדלים :ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וגו' (ו ,ו
ז)

בתלמוד ירושלמי (פסחים פ"י ה"א  -דף סח ,ב) "מניין לארבעה כוסות
רבי יוחנן בשם ר' בנייה כנגד ארבע גאולות לכן אמור לבני ישראל אני ה'
והוצאתי אתכם וגו' ולקחתי אתכם לי לעם וגומר והוצאתי והצלתי וגאלתי
ולקחתי".
מה העניין של הארבע כוסות כנגד לשונות אלו?
בספר "פרדס דוד" (וכעין זה מביא הרב החיד"א בספרו 'ראש דוד')
כתב עפ"י דברי חז"ל שהיו ישראל צריכים להשתעבד במצרים ת"ל שנה,
כדכ' בפר' שמות ספר שמות (יב ,מ) "ומושב בני ישראל אשר ישבו
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה" ולמעשה נשתעבדו רק פ"ו
שנים ,שכן קושי השעבוד התחיל רק משנולדה מרים (ראה ילקוט שמעוני
שמות פרק יד רמז רמא) ,והנה ארבע מאות ושלושים עולה כמנין ה'
פעמים פ"ו ,ובני ישראל עבדו רק חמישית ,פ"ו שנים .כנגד זה אנו שותים
ארבע כוסות ,שכל כוס מכוון כנגד פ"ו שנים שלא נשתעבדנו במצרים,
שכו"ס בגימטרי' פ"ו.
אמנם אנו נוהגים ליתן אף כוס חמישי ,ואין שותים אותו ,וקרוי "כוס
של אליהו הנביא" .ומה טעם יש בו?
אפשר לבאר ,בהקדם דברי ה"כתב סופר" בפרשתן עה"פ "וארא אל
אברהם אל יצחק ואל יעקב וכו' ושמי ה' לא נודעתי להם"( .עיין פירוש רש"י,
ועיין בפנים במדרש) .ולפי ע"ד לפרש ,כי בוודאי מאתו לא תצא הרע ,והכל
לטוב לאדם להצמיח ישועה ,או כדי למעט עונותיו .ואם יודע האדם כי כן הוא,
מקבל הכל באהבה ושמחה כי לטוב הוא ,משא"כ כשאין יודע מכל זה לפעמים
מתרעם על מדותיו של הקב"ה ,אבל האבות לא כן עשו ,כי הגם שברע היו,
ולא ידעו כי הוא לטוב להם ,מ"מ לא התרעמו על מעשה ה' אשר עשה עמהם.
והיינו וארא אל אברהם וכו' ,כפירוש רש"י והמדרש שהיו לאבות תלאות רבות
דלא היה לאברהם מקום לקבור וכו' ,ושמי ה' לא נודעתי להם ,דהיינו כי ה'
הוא רחמים ובאמת הכל רחמים וטוב מה' ,אבל אני לא הודעתי להם ככה".
עפי"ז ,אפ"ל שהכוס החמישי הרי מרמז על הפ"ו שנים שכן נשתעבדו,
ולכן אין שותים אותו ,כיוון שכעת נראה לנו הגלות כדבר מר ,אמנם מאמינם
אמו שכל הגלויות הכל לטובה ,לכן ממלאים כוס זה אבל כעת איננו שותים
ממנו .שרק לעתיד יתגלה הטוב שבכך.
והטעם שנקרא על שמו של אליהו הנביא אפשר לבאר בהקדם הסיפור
הידוע מחז"ל ,כפי שכתבו רב ניסים גאון בספרו "יפה מהישועה" (פרק ב):
"רבי יהושע היה צם ומתפלל וביקש את ה' ,שיגלה לו את אליהו ז"ל .והנה
פגשו פעם אחת בדרך .אמר לו [אליהו] ,האם יש לך עניין [אלי]? אמר לו:
אתאווה ללכת עמך כדי לראות את הנפלאות שתעשה בעולם .אמר לו אליהו:
אתה לא תוכל לשאת את מעשי שתראה ,ונצטרך לטרוח אתך כדי להודיעך
מהו שחייב אותו מעשה .אמר לו :רבי! לא אטריח עליך ביותר ולא אכביד עליך
בשאלות ,אולם תאוותי לחזות מה תעשה  -ותו לא .התנה אתו [אליהו]
שכשירצה לדעת את סבות מעשיו מיד ייפרד ממנו .מעשיו התמוהים של
אליהו:
הלך אתו [אליהו] עד שהגיעו לעת ערב אל אדם עני שאין לו כלום ,פרט
לפרה אחת העומדת בביתו  -והאיש יושב עם אשתו .ומשראה העני את
השנים קיבל אותם בסבר פנים יפות ,והגיש להם את האוכל שנמצא .אכלו
ושתו השנים ,והוא כיבד אותם לפי יכולתו .וכשבא הבוקר קם אליהו ז"ל ,הרג
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את הפרה ,והלכו שניהם .השתומם ר' יהושע ואמר בנפשו ,אין תגמול?! עני
זה לא כבדנו אלא כדי שתמות פרתו?! אמר לו ,האם לא התניתי אתך,
שכשתראה דבר תשתוק? האם תרצה שאפרד ממך? שתק יהושע.
הלכו שניהם כל היום ,ובערב התארחו אצל אדם עשיר .זה לא שעה
אליהם ולא האכילם דבר; והיה לו קיר ,שנטה לנפול .וכשהשכימו בבוקר עמד
אליהו ז"ל ובקש את ה' ונסמך [נבנה] הקיר .לאחר מכן הלכו שניהם .גדל
תמהונו של ר' יהושע על זאת ,ונמנע מלשאול.
הלכו שניהם כל היום עד הלילה .נכנסו אל בית כנסת .מצאו שם כסאות
של זהב וכסף וכל אדם יושב על כסאו .אמרו האנשים ,מי יכבד אנשים עניים
אלה הלילה? אמר אחד מהם ,אנשים אלה  -מזונם לחם ומלח ,ולא שעו
אליהם .ישנו השנים במקום ,וכשהשכימו אמר להם אליהו ,ישים ה' כולכם
ראשים! פנו מהם והלכו כל היום עד הלילה .התארחו אצל אנשים עניים,
מסכנים .וכשראו את השנים הקבילו אותם בסבר פנים יפות ,כיבדום לפי
יכולתם והגישו להם מאכלים רבים; אכלו ושתו שניהם ולנו בטוב .וכשהשכימו
בבקר אמר להם אליהו ,ישים עליכם ה' ראש אחד בלבד! ולא יכול ר' יהושע
להתאפק על כך .אמר לו ,אדוני ,נחמני מצערי זה  -ואפרד ממך ,אין ביכולתי
לשאת את שחזיתי ממעשיך.
אמר לו אליהו ,מה שנוגע לעני זה שמתה פרתו ,הרי אשתו היתה צריכה
למות באותו היום ,וביקשתי מאת ה' שתמות הפרה תמורתה ,ומה שנוגע
לאיש ,זה שבניתי את קירו ,לו הנחתיו עד שיתגלו היסודות ,היה מוצא בו
אוצר גדול ,והוא לא היה ראוי לכך .לכן בניתיו והוא יפול לאחר זמן רב ולא
יבנה לעולם .והאנשים שהתפללתי עליהם שיהיו כולם ראשים ,זה לרעתם;
מפני שמקום שראשיו מרובים ייחרב .ואלה שהתפללתי עליהם ,שיהיה להם
ראש אחד יצליחו ,וכו' ,אחר כן אמר לו ,עתה ,כשנפרד אצווך על דבר שיועיל
לך ,אם ראית רשע בהצלחה ועושר ,אל תתפלא על כך  -וזה לרעתו( .יא ,א)
וכן אם ראית צדיק במצוקה או מתנסה בנסיונות  -הרי בזה תוסר ממנו [צרה]
גדולה מזו .לכן המנע מספקות הלב על זה .אחרי כן הניח אותו והלך".
חזינן מכאן שאליהו הנביא הוא מרמז על העניינים האלו שנראים כעת
כהיפך הטוב ובבא הזמן מתבררים כתכלית הטוב ,אשר על כן קרוי הכוס
החמישי" :כוסו של אליהו".
(ציוני תורה)
ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם (ז ,יד)

אמרו חכמים משל למלך שבחיות שמינה החמור לגבות המכס .פעם אחת
בא הארי שהוא המלך והזאב והשועל עמו בעיר .בא החמור ושאל להם המכס.
אמר לו השועל :כמה עזות יש לך מכל החיות! אינך יודע שהמלך בא עמנו,
ונחנו עמו ,ואתה שואל לנו מכס?! א"ל החמור ,אפי' המלך עצמו גם ישלם
מס! בא החמור ובקש למלך מס .בא המלך וטרפו ,ונתנו לשועל ,וצוהו לסדר לו
איבריו .סדר השועל איבריו וראה הלב יפה ואכלו .וכשבא הארי וראה איבריו
ולא ראה לבו ,אמר לשועל איה לבו .אמר השועל "וכי אם היה לו לב היה שואל
מכס למלך"?...
כך פרעה הרשע נבזה ושכחן .שכח כל מה שעשה לו הקב"ה .אמר
הקב"ה :שוטה זה אין לו לב .לבו נעשה כבד והיינו דכתיב כבד לב פרעה.
(בעלי התוספות עה"ת)
ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים (ז ,כט)

בגמרא סוטה (יא ,א) "הוא התחיל בעבירה תחלה לפיכך נלקה תחלה",
ובמהרש"א שם הקשה למה לא מייתי מקרא קמא "ועלו ובאו בביתך"
כפירש"י וע"ש.

ויש לומר ,דמקרא קמא ליכא הוכחה ,די"ל שהיה ביתו של פרעה קרוב (שמות י) כי אם מאן אתה לשלח ,פירוש שמה שתשלח ע"י הכרח של המכה
ליאור ,כמשמעות הכתוב "הנה יוצא המימה" וכן בבת פרעה "ותרד לרחוץ" ,לא יועיל לך להסיר המכות מעליך כל זמן שלא תרצה ברצונך העצמי לשלח.
ולא כתיב לשון הליכה ,משמע שהיה ביתו סמוך ליאור .א"כ ,כיון שעלו
ובהקשר לזה ,ידוע שפעם שאלו להמלבי"ם ,על מה מסתמכים כשנותנים
הצפרדעים מן היאור הלכו מיד לביתו שהיה סמוך ליאור ,ואח"כ נתפשטו בכל שוחד לגוי? וענה שהטעם שאסור ליקח שוחד הוא ,כיוון שצריך להיות
מצרים .אבל מה שעלו בתוך מעיהם לא היה מיד כמשמעות הכתוב שבתחלה "משפט צדק" ,והשוחד מטה את הדין ,אבל אצל גוי ,כיוון שבאים לפניו יהודי
עלו בכל בתי מצרים ואח"כ היה תוקף המכה שעלו בתוך מעיהם ,א"כ בזה אין וגוי למשפט ,הרי מטבעו נוטה יותר לטובת הגוי ,לכן ,כשהיהודי נותן לו שוחד
טעם להתחיל בו יותר מבכל ארץ מצרים ,כיון שכבר היו בתיהם מלאים הרי הוא מתקן את ה"משפט צדק" שיהיה שווה לב' הצדדים...
צפרדעים ,ועל כרחך הטעם מפני שהתחיל בעבירה תחלה.
ובאמת כתב כן מרן החת"ס (שו"ת חתם סופר חלק ח"ו תשובה יד)" :אך
(פנים יפות) לפעמים הישראל יודע בעצמו שהדין עמו ,ועוד לפעמים ורוב פעמים שכנגדו
מודה וידוע ומבורר שחייב לו ,אלא שמחוסר גוביינא וקשה להוציא חובו מיד
ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים (ח ,ב)
הלוה ,והשופט מתרשל ומתעצל ומרחם על הארמאי שהוא בעל דתו ,וסובר
פירש"י ז"ל צפרדע אחת היתה והיו מכין אותה והיא מתזת נחילין נחילין,
שעשה מצוה בזה שלא לנגוש הארמאי עבור ישראל אע"פ שהדין עמו ,בזה
וכ"ה במדרש תנחומא שהיו המצריים מכין אותה והיא מתזת כו'
מותר ליתן שוחד להשופט לעשות משפט צדק ,ולא מיבעיא דאין הישראל
והנה כשראו המצרים המכים אותה כי עי"ז היא מוסיפה להתיז צפרדעים עובר על לפני עור ,אדרבה מצוה קעביד ,דלולי שוחד שלו היה השופט מטה
הרבה ,הלא הדעת נותן שצריכים להפסיק מלהכותה כדי שלא להרבות משפטו של ישראל והיה עובר על ז' מצות שלו ,ועכשיו ניצול מזה" עיי"ש.
השרצים הללו?! כותב הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" בשם אביו
וזה מה שכתב בבית הלוי שהקב"ה חיזק את לב פרעה שיוכל להתנהג כפי
הסטייפלער זצ"ל:
טבעו ,שהרי מחמת המכות היתה ניטלת בחירתו לבחור ברע ,וע"י ה"ויחזק
אבל מה מדת הכעס אומרת ,אדרבה מכיון שמוסיפה להתיז כ"ש וכל שכן לבו" תהיה לו בחירה שווה לב' הצדדים.
שצריכים להוסיף להתנקם ממנה ולהכותה ככל האפשר ,וכל שהוסיפה להתיז
(ציוני תורה בשם מפרשים)
הוסיפו לכעוס וחמתם בערה בהם ,וכך חוזר חלילה ,הם הוסיפו להכות
וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא
ולהתנקם והיא הוסיפה להתיז נחילין נחילין ,עד כי ותכס את ארץ מצרים .וכן
הוא בכל מקום שכועסים ,כי אם ישמעו חרפתם ולא ישיבו ישתקע הדבר ועבדיו (ט ,לד)
לאט לאט ,אבל כשמשיבים לשכנגדו ,הרי הוא מוסיף להשיב לעומתו כהנה
מפשטות הכתוב משמע שזה שהפסיק הברד זה עצמו גרם ל"ויכבד לבו",
וכהנה ,וכל מה שיוסיף להתנקם גם הלה יוסיף לעומתו ככל האפשר ,ואם כן,
ויש להבין מה גרם לו זאת.
הדעת נותן שטוב ויפה לו לא להטפל עם זה שציערו ,ולעבור בשתיקה עד
מבאר בספר "בכורי ישראל" ,שהנה במכת ברד היו ג' דברים :מטר ,קולות
יעבר זעם ,אבל מדת הכעס אומרת הכי :אנכי אשתוק על זאת?! ומתחיל
להשיב או להתנקם ,וגם שכנגדו הולך ומוסיף ,ומדת הכעס שלו אומרת שכ"ש וברד .פרעה רצה שיפסיקו רק הקולות והברד כמו שאמר" :העתירו אל ה' ורב
שיש להשיב מנה אחת אפים ,וכך לעולם ,וסופו כמכת הצפרדעים במצרים .מהיות קולות אלקים וברד ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד" (ט ,כח) ,אבל
הגשם היה ברכה למצרים .ואכן משה נענה לבקשתו והבטיח לו" :ויאמר אליו
(טעמא דקרא)
משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה' הקולות יחדלון והברד לא יהיה
ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה( :ח ,ח)
עוד למען תדע כי לה' הארץ (ט ,כט).
ובערוב כתיב ויעתר (בפסוק כ"ו) ובחתם סופר [תורת משה וארא ד"ה
ויצעק] כתב דבגמ' סוכה (יד ,א) "תפלה של צדיקים נמשל כעתר ,מה עתר
מהפך התבואה אף תפלה כן" ,ובצפרדע לא נהפך לרחמים דהא מתו ותבאש
הארץ ,לכן כתיב ויצעק ,אבל בערוב הלכו לגמרי לכן כתיב שם ויעתר.

אמנם ,למעשה נפסקו כל ג' הדברים כדכתיב" :ויצא משה מעם פרעה את
העיר ויפרש כפיו אל ה' ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתך ארצה (ט ,לג).
כיוון שכך ,אמר פרעה ,זה וודאי לא מכח משה רבינו שהוא הרי הבטיח
שייעצרו רק הברד והקולות ,וזהו אומרו" :וירא פרעה כי חדל המטר והברד
והקולות" לכן "ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו" .ובזה מובן מה שמצינו
בתחילת פרשת בא שהקב"ה אמר למשה אריכות דברים "ויאמר ה' אל משה
בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה
בקרבו" וגו' ,שהקב"ה אמר לו שאל ירע לבבו בכך שכביכול לא נתקיימה
הבטחתו ,כי כל המטרה בזה היא בכדי להכביד את לב פרעה וכו'

(ע"פ פרדס יוסף)

(עפ"י בכורי ישראל)

והגאון רבי אברהם ברודא ז"ל אמר דהצפרדעים השמיעו קול ,והמתפלל
צריך להשמיע קולו לאזניו הוצרך לצעוק .וזהו ויצעק משה "על דבר"
הצפרדעים ,מחמת דיבור וצעקת הצפרדעים ...והגאון ר' ליב חריף ז"ל אמר
לפי זה טעם הכבדת לב פרעה ,דבברכות (ב"ד ).המשמיע קולו בתפלה הוא
מקטני אמנה ,ופרש"י [ד"ה הרי] כאלו אין ה' שומע בלחש.
בספר ציוני תורה כתב לבאר בזה בדרך הלצה ,שב'פרק שירה' איתא

 נושא מהפרשה :קושיות של רשעים



"צפרדע אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ,והרי אנו אומרים זה וישלח פרעה ,והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ,ויכבד את לבו ,ולא
בלחש ,ולכן אומרת הצפרדע דוקא פסוק זה ,כיון שכל המתפלל ע"י הצפרדע שלח את העם (ט' ,ז')
תפילתו בלחש מחמת צעקת הצפרדע...
(ציוני תורה)
ויחזק ה' את לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דבר ה' אל משה (ט,
יב)

בספר "בית הלוי" הקשה :לכאורה יש להבין הא דהקב"ה חיזק לב פרעה
והרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו (ע"ז ג א) ומה חטא פרעה אחרי כי
השי"ת חזק לבו לבל ישלח .וכבר נתקשו רבים בזה.
ומתרץ :והנכון בזה דפרעה בעצם רצונו היה חפץ לבל לשלחם ,ורק המכה
הכריחתו לעשות נגד רצונו ,ומה דנעשה בהכרח אין בו ממש ,וכמאמר
המפורסם ההכרח לא ישובח ולא יגונה ,ומש"ה חיזק ה' את לבו ,ולא שנתן
בלבו שלא ירצה לשלח ,רק חיזק לבו עד כדי שיסור ממנו יראת המכה ונשאר
כמקדם על רצונו העצמי ושוב לא רצה לשלח מדעת עצמו ,דהרי גם אם היה
משלח ע"י הכרח המכה אינו רק אנוס ולא נחשב למאומה .וזהו שאה"כ

ב

קושיא שהיא תירוץ...
הנה מלשון הפסוק משמע שהסיבה ל"ויכבד לב פרעה"  -היתה מפני
ש"ממקנה ישראל לא מת עד אחד" .וכל הרואה תמה ,וכי זו סיבה להכבדת
לבו של פרעה? התינח במכת צפרדע ,שראה כי היתה הרווחה  -זו היא סיבה
מובנת להכבדת לבו ,או כשעשו החרטומים בלהטיהם  -גם זה מובן ,אך
ש"ממקנה בני ישראל לא מת עד אחד" יהיה סיבה להכבדת הלב שלא לשלח
את בני ישראל? זה ממש אינו מובן.
עוד צריכים להבין ,דהנה התורה מספרת (פסוקים ו' ,ז)" :ויעש ה' את הדבר
הזה ממחרת ,וימת כל מקנה מצרים ,וממקנה בני ישראל לא מת אחד .וישלח
פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ,ויכבד לב פרעה ולא שלח את
העם" ,הרי ששינתה התורה לשונה ,שבתחילה ,בסיפור עצם המכה  -כתבה
התורה שלא מת ממקנה ישראל "אחד" ,ואילו בסיפור השמועה ששמע
פרעה משלוחיו כותבת התורה לא מת ממקנה ישראל "עד אחד" ,ומה טעם
השינוי?

מאשר לעשות בהיפוך ,וא"כ מה הקושיא? הרי כל צד שהיה נבחר היה
משאיר לפרעה מקום לטענה ...אך לפרעה פתרונים - ...כבד לב פרעה!!...
אלו תהפוכות לב האבן העומד כסלע איתן ,אשר אחר תאותו ימשיך לרדוף,
וכל הראיות השכליות לא יזיזוהו ממקומו כמלא נימא ,אלא ימצא דחיה כל
שהיא  -אע"פ שאינה אלא דחיה בקש...
אמנם באמת היה אפשר לקיים שניהם :שלא להפסיד את ממון ישראל ,ושלא
להותיר מבהמת מצרים ,ושאעפ"כ לא תהיה קושיא על אחת מהגזרות  -ע"י
שהקב"ה היה גורם שעוד לפני מכת דבר כל השותפויות של בני ישראל עם
מצרים יתפרדו .אך כאן התעלל הקב"ה בפרעה ,והניח לו מקום שתהיה לו
"קושיה"  -כדי ש"יחזק לבו"!!!

אכל לכשנתבונן נמצא ,שכאן חבוי הטעם להכבדת לב פרעה ,ופה נעוץ יסוד
מוסרי נפלא.
הנה שני דברים יצאו מפי הגבורה לפני מכת דבר .האחד  -שימות מקנה
מצרים ,והשני  -שמקנה בנ"י לא ימות .וחז"ל מוסיפים במדרש (שמ"ר י"א,
ד') לדרוש מהמילים "עד אחד"" ,מהו עד אחד?  -אפילו בהמה חציה של
ישראל וחציה של מצרי  -לא מתה".
ולכאורה מדוע התורה מדגישה את הריבוי שגם בהמת השותפים לא מתה,
דוקא בפסוק בו התורה מתארת מה ראה והבין פרעה ,ולא בתיאור עצם
המכה?  -הוי אומר שזהו הטעם ל"ויכבד לב פרעה"!
שאם תשאל ,באיזה כח העמיד פרעה את לבו מול מכת הדבר ,שהמיטה אסון
על אלהי מצרים ,על כלכלתם ועל מאכלם? הכיצד מכבידים לב מול אמת
נוקבת שכזו?  -התשובה נעוצה בפסוק זה" :וישלח פרעה ,והנה לא מת
ממקנה ישראל עד אחד" ,וכפי שדרשו חז"ל שאפילו בהמה חציה של ישראל
וחציה של מצרי  -לא מתה.
כי לפרעה היתה ק-ו-ש-י-ה על הקב"ה...
אם דבר ה' אמת ולא יחטיא ,איך אותה בהמה שחציה של מצרי לא מתה? כך
סובב פרעה עם האצבע ,ועשה "פשעטל" ,ומצא לו "פירכא" על כל מכת דבר...
שהנה סוף סוף מצא הוא חצי בהמה של מצרי שלא מתה ...ומיד  -ויכבד לב
פרעה...

לפתח חטאת רובץ
וכך אמר הרבי ,ר' ליב חסמן זצ"ל" :לפתח חטאת רובץ" (בראשית ד' ,ז')  -לב
האדם מלא וגדוש באמונה ויראה ,שהרי "מבשרי אחזה אלו-ה" ,ו"השמים
מספרים כבוד א-ל"  -כל הבריאה זועקת אמונה ,ואת כל האמת והאמונה
הלזו מכיל לב האדם.
אבל תנאי אחד יש לקיום האמת בלב האדם ,והוא שהלב אטום מכל צדדיו!!
כי אם נפער סדק קל בלבו של האדם ,ואפילו פתח כחודו של מחט ,מיד -
"לפתח" הזה " -חטאת רובץ" ,היצה"ר תיכף נדחף שם ומצליח להחליש
באחת את כל מצבור האמונה האדיר שבקירות הלב פנימה!!!
הלב המלא אמונה הרי הוא כשקית גדושה ומלאה במים ,אשר די בחור  -ולו
הקטן ביותר  -בכדי שישפכו כל מימיה לארץ!! וכך הוא הדבר אף בליבו של
אדם ,כי כנגד כל האמת הגדולה שבלב  -די בליצנות אחת ,בקושיא אחת,
ברפיון ידים אחד  -וכבר "לפתח חטאת רובץ"  -תוקף האמת וחוסנה פג והולך
לו.
כך היא מידת הלב באמונה ,כך היא במידות ,ובכל דבר!!
וזכורני שפעם ביקרתי אצל גביר גדול אחד לצורך התרמתו לדבר מצוה חשוב.
הגביר הנ"ל באמת יותר הולם היה לכנותו "עני מר" (א ביטערע ארעמאן) ,כי
אמנם כסף לא היה חסר לו ,אלא שהוא היה עכברא דשכיב אדינרי ...שאין לו
כל יכולת להתרומם משכיבתו זו ,ואין לו כל שליטה על ממונו ,ואפילו על
פרוטה אחת אינו בעה"ב להוציא מתחת ידו ...וכי הלזה "גביר" יקרא?! ...והלא
עני מר הוא...
עכ"פ אותו "עני מר" שרובץ על דינרים רבים תחתיו ,התבקש על ידי לתרום
לענין נכבד ,והוא אכן אפילו הסכים שצריך לתת עבור ענין חשוב זה ,אלא
שבסופו של דבר קמץ את לבו ,שהרי אין הוא שולט אפילו על פרוטה אחת
מכל ממונו הרב  -ולא נתן מאומה.
ומדוע לא נתן? משום שהיו לו ט-ע-נ-ו-ת על הרבנים בענינים שונים...
למה עושים כך ,ולמה לא עושים כך ,וכו' וכו' .נו ...וכי משום כך סרה הסיבה
לתרום לאותה מצוה המדוברת?  -לא! אבל כסף כבר לא ראינו "עד אחד"...
ולמה? כי מצא איזה ק-ו-ש-י-א...
הוי  -לפתח חטאת רובץ!

מאזניים של רשע...
והנה ,אפילו אם נניח שקושיתו של פרעה אכן קושיה חזקה היא ,ובאמת אותן
בהמות שחציין של מצרי היו צריכות למות לפי דברי משה ,ומפני שלא מתו -
יש כאן סיבה להכבדת לבו כי לא נתקיימו דברי משה ,עדיין כלום יש לו תירוץ
על כל הבהמות שכן מתו?! אף אם "בהמות שותפים" אלו הן קושיא על
האמת והאמונה  -כלום מליוני הבהמות שנשמדו במכת דבר אינן מהוות
קושיא על הכפירה?!
היכן מצא לו פרעה מאזניים שכאלו ,המכריעות ע"י קושיא אחת כנגד מליוני
הראיות הניצחות ההפוכות?
ובאמת גם אצלינו בחיי היום יום ,לפעמים מתעוררות אצל חלושי הדעת אי
אלו תמיהות ,ושואלים "שאלות" כביכול על הקב"ה ,רח"ל :למה? מדוע? וכו'
וכו' ,ואנו שואלים :למה אותם אלו ששואלים על האמונה  -אינם שואלים על
הכפירה!?...
נכון שאינם מבינים כמה דברים ,אבל את כל השאלות על כפירה הם כבר
תירצו? הם כבר תירצו את השאלת" :מי ברא אלה"? הם תירצו את הקושיא
מי הוצאינו ממצרים וקרע לנו את הים ונתן לנו את התורה במעמד הר סיני?
הם חקרו כבר מי מקיימנו בגלות אלפי שנים ,חרף כל הרדיפות והרציחות בכל
פינה בעולם?
וכי אין כל אלו שאלות של ממש על כפירה? וא"כ גם אם אין להם תירוץ על
השאלות באמונה  -מדוע לא ישארו לכה"פ בספק? ובפרט שרוב השאלות
הקשות דוקא מופנות על הכפירה( ...הבה ונחשוב :את התורה ,שהקב"ה נתן
לנו בשביל שנבין אותה  -איננו משיגים בשכלנו הדל .ואת הבריאה ,שלא
ניתנה כלל להבנתנו ,ואנו רק מתארחים בה לשבעים שנה  -בה אנו כבר רוצים
להשיג הכל ,עד שיש לנו ש-א-ל-ו-ת באמונה)!?...
ואגב ,ניתן להניח שכל אלו "השואלים שאלות" ,גם הם חשים בסתר לבם שכל
השאלות שלהם אינן בגדר "קושיות עצומות" ,ומסתמא הרעק"א היה מצליח
ליישב אותן ...אלא שבדרך כלל השאלות אינן באות מהראש  -מתוך
התבוננות ,אלא מהבטן  -מ"בטן רשעים תחסר" החושקת בעוה"ז...

קושיתו של אחאב
עוד מקשן גדול מצאנו בנ"ך ,מקשן שהקשה "קושיא" בדומה לפרעה ,הלא
הוא אחאב שהקשה קושיא לאליהו הנביא במעשה דחיאל.
הנה כתוב במלכים (ט"ז ,ל"ד)" :בימיו בנה חיאל בית האלי את ירחיה ,באבירם
בכורו יסדה  -ובשגיב צעירו הציב דלתיה ,כדבר ה' אשר דבר ביד יהושע בן
נון" ,שיהושע קילל את מי שיבנה את העיר יריחו ,ואותו חיאל החליט לבנותה
על אף קללת יהושע ,ובעוון זה לקה במיתת בנו בכורו בעת שהחל לבנותה -
וכשהציב דלתיה מת בנו הקטן.
ומסופר בגמרא (סנהדרין קי"ג ).שכשבא אחאב לנחם את חיאל על מות בנו
השביעי הקטן ,פגש שם את אליהו הנביא ,והקשה לו קושיא ...כיצד יתכן
שקללת התלמיד  -נתקיימה ,ואילו קללת הרב  -לא נתקימה? קללת
התלמיד  -זו קללת יהושע  -שנתקיימה בחיאל ,ואילו קללת הרבה  -היינו
משה רבינו ,רבו של יהושע  -לא נתקיימה ,שהרי משה קלל" :השמרו לכם פן
יפתה לבבכם ,וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם ,וחרה אף ה'
בכם ,ועצר את השמים ולא יהיה מטר" ,ובימי אחאב עבדו הרבה ע"ז ,ובכ"ז
היה גשם.
קושיא זו ,כקושיתו של פרעה ,קושיית קינטור היא .שהרי הודה אחאב והכיר
בקללת התלמיד וקיומה ,וידע גם כי כל כוחו של התלמיד אינו אלא מרבו,
וא"כ גם לשיטתו מוכרח הדבר שיש הסבר וטעם מדוע לא נתקיימה עדיין

תשובה לפרעה הרשע...
ומכיון שבארנו שבדרך כלל ניתן למצוא תשובות ל"שאלות" באמונה  -הנה
ננסה אנו הקטנים לענות לפרעה על "שאלתו"...
הנה נתבאר לעיל ,שבמכת דבר נגזרו שתי גזרות ,האחת  -שימות מקנה
מצרים ,והשניה  -שמקנה ישראל לא ימות .ומעתה בבהמה משותפת ,תמיד
תהיה סתירה לאחת משתי הגזירות .אם תמות הבהמה  -הרי מת ממקנה
ישראל ,והקב"ה אמר שממקנה ישראל לא ימות אחד .ואם לא תמות  -הרי
חציה של המצרי נשאר חי ,והרי זו סתירה לגזירה שכל מקנה מצרים ימות.
ואם כן מובן מאליו שאין כאן קושיא ,כי בהכרח שאחת מן הגזירות לא תחול
במקרה כזה .ונמצא שכל הספק הוא איזו גזירה להעדיף ,אם להעדיף את
הצלת בהמת ישראל עם הצלת בהמת המצרי  -או את איבוד שתיהן ,והעדיף
הקב"ה להציל את חציו של היהודי על אף קיומו המוכרח של החצי השני -

ג

קללת משה ,וכל הקושיא היא רק עליו  -מדוע אינו מבין את התירוץ ...הרי לא
צריך להיות למדן כל כך מופלג בשביל לחלק בין הדברים ...אבל בשביל אחאב
העיקר היה שמצא איזו שאלה שעל ידה יוכל לקנטר את אליהו...
ובזה נבין את תשובתו של אליהו ,שאמר לאחאב" :חי ה' אם יהיה טל ומטר כי
אם לפי דברי" .ולכאורה מה תשובה יש כאן לקושיתו של אחאב? הרי קללתו
של אליהו שוב קללת תלמיד היא ,וקללת התלמיד האמין גם אחאב ,וקושייתו
לא היתה אלא על קללת הרב שלא נתקימה!...
ברם ,הרי באמת כל קושייתו של אחאב אינה אלא שאלת קינטור ,המנסה
להסיר מעליו הרהורי תשובה ,ולסייעו לברוח מפני הכניעה .ועל שאלות כאלו
עונים תשובה אחרת לגמרי...
וכך אומר לו אליהו לאחאב :יודע אתה מתי כל הקושיות הללו צצות במוחך?
כשאתה שליו ורגוע ,ורק חיאל הוא זה שמתייסר ...אזי עומד אתה מן הצד,
ובמקום ללמוד להתבונן ולקיים  -אתה שואל שאלות ...אבל כשיעשו לו קצת
קראצין (בלע"ז) ...וכשיכאבו מעיך מרעב  -או אז תכנע ,ותפרחנה כל
השאלות מלבך...
כי לכל אלו השואלים "שאלות" של הבל וסרק על מנת להצדיק את דרכיהם
ומעלליהם הרעים  -התשובה היא :יסורים!!
כי כמו שלליצנות שהיא כשמן על הלב מפני ההתבוננות  -אין תרופה אלא
ביסורים (וכמש"כ המס"י בפ"ה  -בביאור מפסידי הזהירות  -המפסיד השני),
כך גם עונה אליהו על שאלת אחאב ששרשה קינטור וקלות דעת הדומה
לליצנות  -ביסורים!!
ובדרך נוספת יש לומר ,שאליהו הנביא גילה את צפוני לבו של אחאב ,וכך אמר
לו אליהו :אתה אומר "קללת התלמיד נתקימה" ,כאילו הינך מאמין שמות בני
חיאל נבע מחמת קללת התלמיד ,אבל האמת היא :שמחמת הקושיא של
קללת הרב  -מתכחש אתה גם לקללת התלמיד ,והינך כופר בה ...ואם כך  -חי
ה' אם יהיה טל ומטר  -אראה לך קיום של "קללת תלמיד"...

וא"כ הכיצד זה שואלים על איש כזה ,ועל מעשה כזה ,בו קיבל הסכמה פרטית
מהשמים? איך מדפיסים כזו שאלה ברצינות תהומית ,ומפיצים אותה בכל
מקום ללא כל בושה עצמית? איך?
כנראה שהיו להם מלמדים טובים לשיטת ה"שאלות המופרכות מיניה וביה",
שיטה ההופכת כל שאלה להגיונית אם נועדה היא בכדי לנגח את התורה ...ומי
הם?  -אחאב ופרעה...
סופו של מעשה שכבר אינו נוגע לעניננו היה ,שהח"ח שמע את שאלתם ,וענה
להם תשובה ,ומכיון שהיה כבר זקן ,ציוה לאברך אחד לכתוב מילה במילה,
והוא ז"ל חתם מלמטה ,וכה נכתב במכתב שהתפרסם אז בתפוצות ישראל
בארץ ובגולה:
"מה שהם אומרים שקללתי אותו  -זה שקר! מימי לא קללתי יהודי!! אבל
סוף המעשה שהשתגע ,ואח"כ נאבד מן העולם  -זה אכן אמת ויציב!! וזאת
למען ישמעו ויראו ,שעם ישיבע בוחרים אסור להתחיל!!" עכ"ד מרן הח"ח
זצוק"ל ,וכמה הילכתא גבירתא איכא למילף מיניה.
(לב שלום)

 בדרך הדרוש



וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני
פרעה ואני ערל שפתים (ו ,יב)
וברש"י ,זה אחד מעשרה ק"ו שבתורה .ויש לדקדק דתיבות "ואני ערל
שפתים" אין שייכים לכאן ומיותרים.

וי"ל ,ונקדים דלכאורה יש להקשות על הק"ו שאמר משה הן בני ישראל
לא שמעו אלי דמשה אמר לישראל ונתתי אותה לכם מורשה ואיתא בגמ'
ב"ב קי"ט דלשון מורשה משמע מורישין ואינם יורשין ,והי' להם לישראל
צער מזה אבל תיבת ירושה משמע שהוא בעצמו יורש ,וא"כ מופרך ק"ו דמה
שישראל לא שמעו לו הוא מחמת דאמר להם לשון מורשה והי' להם צער
קושיתו של "האינט"
מזה .אמנם ידוע דמשה היה ערל שפתים ,ואותיות בומ"ף הוא ממוצא
עוד זכורני מימי צעירותו ,מעשה שהיה בראדין בסוף ימיו של הח"ח זצ"ל ,השפתים ולא היה יכול לומר תיבת מורשה וע"כ הי' מוכרח לומר תיבת
מעשה שהרעיש בשעתו את העולם היהודי כולו ,והיה לשיחת היום ,וממנו ירושה והי' מוכרח לשנות ממה שאמר לו השי"ת ונתתי אותה לכם מורשה
נלמד עוד מהו כוחן של תהפוכות ללב האדם ,ואנה יכול הוא לבוא ע"י והוא היה אומר ירושה.
"קושיותיו" ו"שאלותיו" הנובעות מלבו ותאוותיו...
ובזה מיושב ,הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ,וא"ת הלא
והוציאו
התארגנו
הללו
ציון".
בעיירה ראדין היו קבוצת פורקי עול בשם "פועלי
הק"ו פריכא דכיון דא"ל מורשה הי' להם צער ,עז"א ואני ערל שפתים ולא
איזה כתב עת ,בו הפיצו את דעותיהם הכוזבות.
יכולתי לומר תיבת מורשה וע"כ אמרתי ונתתי אותה לכם ירושה ושפיר
מלחמה
להשיב
עצה
וטכסו
קבוצה מבני הישיבה בראדין התארגנו כנגד
פירש"י זה אחד מי' ק"ו.
שערה ,עד שפעם אחת הגו רעיון :באחת הפעמים שהיה העלון צריך להיות
(טללי אורות)
מופץ ,הקדימו הבחורים בשעת לילה מאוחרת טרם הפצתו ,קפצו דרך
החלונות של בית הדפוס ,רוקנו מתוכו את כל החומר המודפס ,והוליכוהו אחר
כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך
כבוד אל התנור שבפאתי היכל הישיבה ,ישיבת ראדין  -שם בעזרת כמה גזרי בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ( :ט ,יד)
עצים הבעירו את כל העלונים...
ברש"י על הפסוק כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי וגו'.
הכלל
את
הבחורים
זכרו
לא
המבורך,
וכשרונם
אלא שעם כל רצונם הטוב
פירש רש"י מכאן למדנו שמכת בכורות שקולה כנגד כולן .ומקשים
"פועלי
אותם
ראו
כאשר
למחרת,
ולפיכך
עקבות...
הבסיסי שלא להשאיר
העולם מכת בכורות מאן דכר שמיה הלא כאן מיירי ממכת ברד .ויש
הישיבע
החשודה
הכתובת
אל
בזריזות
רצו
כבודם,
ציון" את אשר חולל
לתרץ דהנה איתא ברש"י בפרשת שמות על הפסוק אם מאן אתה לשלח
..
הדבר.
נודע
אכן
שיריים...
מצאו
התנור
את
בוחרים ...ומשפתחו
את עמי הנה אנכי הורג את בנך בכורך פירש רש"י ומכת בכורות באה
תיכף ומיד החישו הפרחחים צעדיהם ,ובאו לפרק את זעמם בבית הכהן הגדול באחרונה ולמה פתח בה להפחידם תחלה אלא ללמדך שהיא קשה
החפץ חיים זצוק"ל.
מכולם ביחד עיין שם.
והנה נכנסים המה קבוצה של מספר אנשים ,איזה חצוף אחד פתח ראשון את
והנה מכאן גם כן מוכח שמכת בכורות קשה מכולם ביחד דהא כאן
פיו בדברי חוצפה נגד מרן הח"ח ,ובו ברגע  -תוך כדי חירופיו וגידופיו  -מיד
נכנסה בו רוח שטות והשתגע לפתע לעיני כל ,ובשגעונו יצא אל הבית ,הרחיק גבי ברד כתיב את כל מגפותי ללמד שהיא קשה מכולן אם כן קשה היה
לכת עד שפת הים ,שם עלה אל אוניה כלשהיא ,והטביע עצמו למוות ,ותהום לו להפחידם במכת ברד מתחלה דהא היא שקולה ככולם .אלא על כרחך
צריכין לומר דמכת בכורות היה קשה מכולן אף כנגד מכת ברד משום הכי
כל העיר.
המעשה כמובן היה לשיחת היום בין הבריות ,זה אומר בכה וזה אומר בכה ,התחיל במכת בכורות תחלה ולא במכת ברד .לפי זה יובנו דברי רש"י ז"ל
ואילו בכתב העת של הציונים היוצא בוורשא בשם "האינט" (אצל היראים כאן דכתיב את כל מגפותי להורות שמכת ברד שקולה כנגד כולם אם כן
היה נקרא אינט בחיריק תחת האלף ...ומשמעותו באידיש "כלב נובח")  -קשה קושיא הנזכר לעיל למה לא פתח בה תחלה לכך מתרץ דמכאן
למדין שמכת בכורות היתה שקולה כנגד כולם וגם כנגד מכת ברד לכך
שאלו שאלה על החפץ חיים ...הבה ונשמע את הקושיא של "האינט":
הרי החפץ חיים חיבר ספר על הלכות לשה"ר ,והרי כולם יודעים שהח"ח פתח להתרות תחלה במכת בכורות:
מעורר על הצורך באהבת איש את רעהו ,וא"כ הכיצד זה קילל הח"ח את
או יאמר דבאמת פירש רש"י ז"ל זאת על מכת ברד שהיתה שקולה
האיש שישתגע וימות? שאלת תם ...ממש כשאלתו של אחאב...
וכו' רק שטעות נפל בדפוס שהיה כתוב ברש"י מכת ברד בראשי תיבות
הרי מודים המה שלפי הסיפור שהם בעצמם סיפרו  -הח"ח קילל את האיש ,מ"ב וסברו המדפיסים שהוא מכת בכורות:
ומחמתו השתגע ומת ,והיאך עשה זאת הח"ח? אלא ודאי יודעים הם
(חנוכת התורה)
שהקב"ה שמע את דבריו ,וקיימם ,ועל כרחך שדבריו חשובים מאוד בשמים.
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