
 

 ארבע כוסות כנגד מה

 ח(-והוצאתי כו' וגאלתי וכו' ולקחתי כו' והבאתי וגו' )ו ו
 אלו הן ד' לשונות של גאולה.

איתא בגמ' ריש פרק ערבי פסחים )צט:( שיש חיוב לשתות ד' 
כוסות בליל פסח, ואפילו עני שבישראל. וכתבו רש"י ותוס' 

ירושלמי, שהכוסות הן כנגד ד' לשונות של גאולה. הטעם לכך מה
וידועה קושיית רבותינו שרש"י סותר לדבריו, שבגמ' )קח.( יש 
נידון לגבי חיוב נשים בד' כוסות, ופי' רש"י הטעם ששותים ד' 
כוסות, ג' כוסות כנגד ג' כוסות האמורות בפסוק "וכוס פרעה 

ל כף פרעה" בידי ואשחוט אותם אל כוס פרעה ואתן את הכוס ע
יא(, וכוס רביעית לברכת המזון, הרי שכתב רש"י ב' -)בראשית מ

טעמים סותרים בסיבת חיוב שתיית ד' כוסות, ועיי"ש 
 במפרשים.

ויש לתרץ בדרך חריף, שהנה הד' לשונות של גאולה הן והוצאתי 
וגאלתי ולקחתי והבאתי, ולשון והבאתי היינו מה שנאמר 

 והבאתי אתכם אל הארץ וגו'.
והנה שיטת רש"י במס' ברכות )ז: ד"ה או דרבנן( שנשים אינן 
חייבות בברכת המזון מדאוריתא משום שלא נטלו חלק בארץ 
ישראל, נמצא לפי"ז שאף לשון רביעית של והבאתי אתכם אל 
ארץ וגו' לא שייך בהן, ולפי"ז תו לא שייך לומר שאשה חייבת 

שייכת בכל הד' בד' כוסות כנגד ד' לשונות של גאולה שהרי לא 
 לשונות.

ועפי"ז מיושב שפיר שבריש ערבי פסחים מיירי גבי חיוב האיש 
בשתיית ד' כוסות, ועל כך כ' רש"י לפרש הטעם משום ד' 
לשונות של גאולה, משא"כ בהמשך הגמ' מיירי גבי חיוב אשה 
בד' כוסות, ואצלה לא יכל רש"י לפרש הטעם משום ד' לשונות 

שייכת בלשון והבאתי, ומה"ט  שהרי לשיטת רש"י אשה לא
הוצרך רש"י לפרש שהד' כוסות הינם ג' כנגד ג' כוס שבקרא גבי 
פרעה וחד לברכת המזון, ומיושבים דברי רש"י כמין חומר 

 )עיי"ש שדן בזה עוד(.
 תשו' שואל ומשיב תליתאה
 )ח"א סי' קכ"ו(

ההוכחה מסדר שמותן שלא שינו מאומה מצווי 
 הקב"ה

שר צוה ה' אותם כן עשו ומשה בן ויעש משה ואהרן כא
יש  ז(-שמונים שנה ואהרן בן שלוש ושמונים שנה וגו' )ז ו

להקשות על כפל הלשון, שכבר תחילה כתוב ויעש כו' כאשר 
צוה ה' ומדוע חזר קרא וכפל כן עשו. עו"ק מדוע דוקא כאן הוזכר 

 גילם של משה ואהרן.
ק שעשו ונראה לפרש שבאה התורה להשמיע ב' מעלות, שלא ר

מה שהקב"ה רצה אלא עשו זאת במדוייק לפי איך שאמר להם 
הקב"ה ולא שינו שום פרט, וכהוכחה לזה שלא שינו שום פרט 
ממשיך קרא שמשה היה בן שמונים ואהרן בן שמונים ושלוש, 

 ממשה    שנים     בג'     גדול      היה     ואהרן    מאחר     שהנה

היה צריך שיהא מוזכר ראשון כלומר ויעש אהרן ומשה, ומדוע 
משה הוקדם לאהרן, אלא מזה מוכח שעשו בדיוק כמו שצוה להם 
הקב"ה, ומאחר והקב"ה ציוה תחילה למשה ורק אח"כ לאהרן לכך 

 נכתב משה תחילה אפי' שאהרן היה גדול ממנו בג' שנים.
 תפארת יהונתן

מישאל ועזריה מהצפרדעים על  הק"ו של חנניא
 מסירות נפש תלוי במחלוקת ר"ע וראב"ע

ד( ר' עקיבא -איתא במדרש רבה )פר' י ותעל הצפרדע וגו' )ח ב(
אומר צפרדע אחת היתה והיא השריצה ומלאה את ארץ מצרים, 
אמר לו ראב"ע עקיבא מה לך אצל אגדה כלה מדברותיך ולך אצל 

ושרקה לה ובאו ע"כ. ותמוה נגעים ואוהלות, צפרדע אחת היתה 
מדוע הקפיד כ"כ ראב"ע על דברי ר"ע, וכי מאי נפק"מ האם 

 היתה צפרדע אחת שהשריצה או ששרקה ובאו כולן.
ונראה לפרש שהנה הגמ' בפסחים )נג( מביאה שחנניא מישאל 
ועזריה נשאו ק"ו מהצפרדעים שלא מצווין על קדושת ה' ואפ"ה 

אנו המצווין על קדוש ה'  מסרו נפשם שנכנסו לתנורים, כ"ש
שצריכים למסור נפשינו, ברם קשה דיש לפרוך ק"ו זה, שדוקא 
הצפרדעים יכלו למסור נפשם מפני שאין להם תורה ומצות ואינם 
מפסידים ע"י שמתים, משא"כ חמו"ע שחייבים בתורה ומצוות 
שמא אסור להם למסור נפשם, ובפרט שכבר כתב תוס' )שם( 

 אלא רק אנדרטה, ומה ק"ו איכא.שלא היתה זו ע"ז ממש 
ונראה ליישב ע"פ מאי דאיתא בילקוט תהילים )רמז תתפ"ט( 
בשעה שסיים דוד ספר תהילים זחה עליו דעתו, אמר לפניו 
רבש"ע כלום יש דבר בעולם שאמר שירה כמותי, נזדמנה לו 
צפרדע אחת, אמרה לו אל תזוח דעתך עליך שאני אומרת שירה 

פי"ז שאף הצפרדע מפסידה במותה יותר ממך ע"כ. נמצא ל
שיותר לא יכולה לומר שירות ותשבחות, וא"כ שפיר נשאו ק"ו 
ובטלה הפירכא, שהרי הן לאדם והן לצפרדע יש הפסד מהמיתה, 
לצפרדע בכך שלא תאמר יותר שירות ותשבחות ולאדם בכך שלא 
יוכל לקיים תורה ומצוות, ואפ"ה הצפרדע שלא מצווה על קידוש 

שה והפסידה המעלה של אמירת שירות ותשבות, ה' מסרה נפ
ק"ו האדם שמצווה על קידוש ה' שימות ויפסיד שמירת תורה 

 ומצות.
ועפי"ז נבוא אל המכוון בהבנת המדרש, שר"ע אמר צפרדע אחת 
היתה והשריצה את שאר הצפרדעים, והנה אם כל הצפרדעים 

ק תיכף ללידתן נכנסו לתנורים הרי שלא הורגלו לומר שירה שר
עתה נולדו, וא"כ שוב אין ק"ו מפני שיש פירכא שהצפרדעים 
הללו עדיין לא אמרו שירות ותשבחות, משא"כ לראב"ע שהיו 
הצפרדעים קיימות וכבר הורגלו לומר שירה הרי שהם מסרו 

 נפשם, ושפיר יש מכך ק"ו לחמו"ע.
ומעתה שפיר שהקפיד ראב"ע כ"כ על ר"ע, שלפירושו של ר"ע 

מהצפרדעים, משא"כ לפירושו איכא ק"ו אין לחמו"ע ק"ו 
 לחמו"ע מהצפרדעים.

 תורת מהרי"ץ
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 ע"י הצפרדעים נודעו גבולותיה של ארץ מצרים

ויעשו כן החרטומים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על 
יש להבין מדוע מדגישה התורה שעלו  ארץ מצרים )ח ג(

הצפרדעים על ארץ מצרים, וכי מה אכפת לן אם עלו אף חוצה 
 .לה

ב( דכמה שנים -ונראה ליישב ע"פ מה דאיתא בילקוט )שמו"ר י
היתה מלחמה בין מלך מצרים למלך כוש על הגבולות, וכאשר 
היתה מכת צפרדע עלו הצפרדעים בכל ארץ מצרים, וע"י כך 
נודע להם הגבולות, שהיכן שהיה צפרדעים היה מצרים והיכן 

 שלא היו צפרדעים היה זה כוש.
וכאשר אמר פרעה לחרטומים שיעשו צפרדעים אמר להם 
שיפזרו את הצפרדעים גם חוץ לארץ מצרים וכך יורחב גבולם, 
שיטענו שכל היכן שיש צפרדעים זה מצרים, ועל כך כתבה 
התורה שלא נתקיימה מזימתם של החרטומים, אלא עלו 

 צפרדעים רק על ארץ מצרים עצמה ולא מחוצה לה.
 עדות ביהוסף

 אכלו ישראל אחר שמתו הדגים שביאור מהיכן

והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור ולא יכלו מצרים 
איתא במדרש רבה  לשתות מים מן היאור וגו' )ז כא(

ט( שממכת דם העשירו ישראל, שהיו מוכרים מים -)שמו"ר ט
למצרים. ויש להקשות מדוע דרשו זאת חז"ל דוקא על קרא זה 

 שהדגה שביאור מתה.
פרש שהמצרים היו נותנים לישראל רשות לדוג דגים ונראה ל

ולאוכלם בחינם, וכמו שנאמר בקרא "זכרנו את הדגה אשר 
נאכל במצרים חינם" )במדבר יא ה(, הרי שאת הדגים קבלו 
חינם, ומעתה יקשה כיצד הפך הקב"ה את היאור לדם, הרי ע"י 
כך מתו כל הדגים ותו אין לישראל אוכל שיכולים לאוכלו 

 .בחינם
ומשום קושיא זה הוכרח המדרש לומר דוקא על קרא זה 
שנאמר בו שמתו דגי היאור שישראל העשירו ממכת דם, 
דה"פ, שמאחר וישראל העשירו הרי שכבר אינם זקוקים 
לחסדי המצרים שיתנו להם רשות לקחת דגים, שיכולים הם 

 לקנות אוכל בכסף שקבלו ממכירת המים למצרים.
 זרע שמשון

שה שמכת ברד לא השפיעה על פרעה מהיכן ידע מ
 לטובה

ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון כו' והפשתה 
והשעורה כו' והחטה והכוסמת לא נכו כי אפילות הנה 

כלומר שכשהגיע משה אל פרעה באמצע מכת  לב(-וגו' )ט ל
ברד בקשו פרעה שיתפלל שתיפסק המכה, אמר לו משה, יודע 

יין אינכם יראים את אני שהמכה לא השפיעה עליכם ועד
האלוקים, ולזה ממשיך משה מיד ומזהירו שעדיין לא כל 

 התבואה נהרסה.
ויש לתמוה חדא מהיכן לו למשה שאף אחר מכה זו יעמדו 
במרדם )עיי' באוה"ח מה שכתב(, עו"ק מדוע סדר המקרא הוא 
כך שפרעה קראו שיתפלל שתיפסק המכה ומיד אמר לו משה 

אח"כ יצא להתפלל, היה צריך  שלא כל התבואה נהרסה ורק
להיות שאחר שבקשו פרעה יאמר ויצא משה מעם פרעה וגו' 

 )לג(, ורק אח"כ היה צריך משה להודיעו מה עשה הברד.
ונראה לפרש שהנה משה ראה שהקב"ה עשה נס ופלא, 

 ניזקו  לא  והכוסמת החיטה  זאת  בכל  ברד    שהביא   שאע"פ

ס זה והא עדיין, והוקשה לו למשה מדוע עשה הקב"ה נ
הקב"ה לא עביד ניסא לשיקרא )ברכות נח.(, כלומר שאינו 
עושה נסים סתם, ומכך הבין משה שאי"ז נס סתם אלא 
מטרתו שתשאר תבואה למכת ארבה, ומכך הבין משה 
שצריכה להיות עוד מכה, וע"כ שפרעה עדיין עומד במרדו 
דאל"כ לא היתה עוד מכה, ומאחר וכך לפיכך כשבא משה 

י שיצא להתפלל אמר לו דע לך שהחטה והכוסמת לפרעה לפנ
עדיין לא ניזקו, וא"כ תבוא עוד מכה אחריה אם עדיין תעמדו 

 במרדכם ולא תשחררו את ישראל מחמת מכה זאת.
ושפיר היטב מהיכן ידע משה שעדיין עומד פרעה במרדו, 
ומדוע תיכף שיצא להתפלל אמר לו שהברד לא הזיק לחטה 

 ולכוסמת.
 וש ד'(ערבי נחל )דר

היכן סתר ר' עקיבא את דברי עצמו בדין מסירת 
 נפש על קידוש ה'

בגמ' סנהדרין )סז:( איתא ר"ע  ותעל הצפרדע וגו' )ח ב(
אומר צפרדע אחת היתה והשריצה ומלאה כל ארץ מצרים, 
אמר לו ראב"ע עקיבא מה לך אצל אגדה כלה מדברותיך ולך 

ם והם באו אצל נגעים ואוהלות, צפרדע אחת היתה שרקה לה
 ע"כ. ויש להבין מדוע כ"כ התנגד ראב"ע לדברי ר"ע.

ובפירוש הענין נראה ובהקדם דבגמ' פסחים )נט:( איתא 
שחנניא מישאל ועזריה למדו ק"ו מהצפרדעים, שהצפרדעים 
לא נצטוו על קדוש ה' ומסרו נפשם ק"ו הם שנצטוו על קדוש 

ק"ו,  ה' שימסרו נפשם, ובתוס' )דה מה( הקשה מדוע הוצרכו
הרי ע"ז היא מג' מצות שנאמר בהם יהרג ואל יעבור וא"כ בדין 
שצריכים למסור נפשם אף בלא הק"ו, ותירץ תוס' שלא היה 
זה ע"ז ממש אלא כעין אנדרטה שבה לא נאמר יהרג ואל 
יעבור, אלא שרצו להחמיר על עצמם ולזה הוצרכו ק"ו 

 מהצפרדעים.
יא מישאל ויש לפרש את הק"ו מהצפרדעים, שאמרו חננ

ועזריה שבודאי שהקב"ה לא יכניס בלב הצפרדעים רעיון 
להיכנס לתנורים ולמות אם לא שראוי לכל בריה למסור עצמה 
לשריפה על קדוש שמו יתברך, שהקב"ה אין עול בחיקו 
לשרוף אפי' בריה קלה שלא כדין, ומכיון שכך למדו חמו"ע 

נפש שאע"פ שהיתה זאת רק אנדרטה מ"מ ראוי להם למסור ה
 על קדושת שמו אפי' שאינם חייבים.

אלא שק"ו זה תלוי במחלוקת ר"ע וראב"ע, שלראב"ע 
שצפרדע אחת קראה לכל הצפרדעים שפיר ק"ו זה שלא 
לחינם הכניס להם הקב"ה שישרפו עצמם, אבל לר"ע אין זה 
ק"ו שלדבריו היו אלו צפרדעים שנבראו רק לשם כך, וא"כ י"ל 

ה ומה שהצפרדעים מסרו שאי"צ למסור נפש על אנדרט
נפשם הוא רק משום שלכך נוצרו. נמצא שלדברי ר"ע שאין 
ק"ו ע"כ שיחלוק ויסבור שאכן לא נשאו חמו"ע ק"ו 
מהצפרדעים, ומה שמתו הוא מעיקר הדין שהיה זה ע"ז ממש 

 ומסרו נפשם מעיקר הדין.
אלא שלפי"ז נמצא שר"ע עבר על דברי עצמו, דאיתא בגמ' 

מסר עצמו למיתה כשלימד תורה ברבים,  ברכות )סא:( שר"ע
כמבואר בויכוח שהיה בינו לבין פפוס בן יהודה ובמשל 
השועל והדגים עיי"ש, ולפי דבריו אסור למסור נפש על דבר 
שאינו מצווה בו אלא רק על ג' עבירות, שהרי המקור שיכול 
למסור נפש הוא מהק"ו מהצפרדעים, ור"ע לפי דבריו 

כך ע"כ אינו סובר לאותו הק"ו, שהצפרדעים נבראו לשם 
 וכיצד עבר על דברי עצמו.

לפיכך אמר לו ראב"ע לר"ע כלה מדברותיך, שנזרקה בו רוח 
 הקודש שעתיד ר' עקיבא לבטל דברי עצמו.

 תורת משה
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