
 

 מצוות חינוך על ארבע כוסות

אמרו חז"ל בבראשית רבה )פר' פ"ח  והוצאתי והצלתי וגו' )ו ו(
ד'( נגד ד' גאולות תיקנו ד' כוסות, ואיתא בגמ' פסחים )קח:( אות 

ת"ר הכל חייבים בד' כוסות כו' ואחד תינוקות, א"ר יהודה וכי מה 
תועלת יש לתינוקות ביין, אלא מחלקין להם קליות ואגוזים 

 בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו.
ונראה לפרש שהנה מצאנו שבכל מצוות התורה יש חובה לאדם 

בנו חוץ ממצות ק"ש, ופי' תוס' )ברכות כ'( הטעם משום  לחנך
שבזמן ק"ש התינוקות ישנים ואינם מצויים אצל אביהם עיי"ש, 
ונראה שזה מה שהוקשה לר' יהודה משום שמצות ד' כוסות היא 
רק בלילה מה שייך בזה מצוות חינוך, הרי זה בשעה שאין 

בלא זה צריך התינוקות מצויים אצל אביהם, ולזה מפרש ר"י שגם 
ליתן להם קליות ואגוזים כדי שלא ישנו ויספרו בסיפור יציאת 
מצרים, ומכיון שאינם ישנים נמצא שמצויים הם אצל אביהם 

 בשעה זו ושפיר שחייב בחינוכם גם לגבי ארבע כוסות.
 פנים יפות

 מדוע נקראת כוס של אליהו הנביא

איתא  לכן אמור לבני ישראל כו' והוצאתי אתכם וגו' )ו ז(
בירושלמי פסחים )ערבי פסחים( שחכמים תיקנו ד' כוסות כנגד 

 ד' לשונות של גאולה.
ונראה לפרש מה שאנו מוזגים כוס חמישי וקוראים אותו כוס של 
אליהו הנביא, משום דבגמ' איכא פלוגתא האם צריך ד' כוסות או 
ה' כוסות, ולא הכריעה הגמ' לדינא ונישאר בתיקו, והרי שכאשר 

ליהו הנביא ויפשוט כל הספיקות יתברר נמי האם צריך אף יגיע א
 כוס חמישי או לא, ולכן נקראת כוס זו של אליהו הנביא.

 קול אליהו החדש

 האם ארץ ישראל לעם ישראל ירושה או מתנה

אשר נשאתי אותה על ידי לתת אותה לאברהם יצחק 
לכאו' קשה  ויעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני ה' )ו ח(

כשאומר ונתתי אותה לכם משמע שהקב"ה נותן לבנ"י הלשון, ש
 את הארץ מתנה, ואילו לשון מורשה היינו ירושה מאבותינו.

ונראה ע"פ מאי דאיתא בגמ' )ב"ב קכא( ההוא דאמר נכסי 
לסבתא ובתרא לירתא )ואחריה ליורשיה(, כך גרסו שם הגאונים, 
והקשו הרז"ה והר"ן לגירסא זו מדוע הוצרך לומר ואח"כ 

ורשיה של הסבתא, פשיטא שהרי הם יורשיה וודאי שירשו לי
אותה. ותירצו שאם לא אמר כך יכלה הסבתא למכור הנכסים 
לאחר, ומכיון שאמר כך אינה יכולה למכור אלא חייבת להוריש 
אותם ליורשיה, וכן אם יש לסבתא בע"ח ומתה אין הבע"ח 
 יכולין לגבות נכסים אלו מיורשיה, שיורשיה לא ירשו זאת

 מכוחה אלא מכח מי שנתן לה.

וכבר אמר הגאון מהר"י זאב שקושיא ותירוץ אלו איתא נמי 
בירושת הארץ, שהקב"ה אמר לאברהם ונתתי לך ולזרעך אחריך, 
וקשה מדוע אמר ולזרעך, והרי פשוט שזרעו הם היורשים שלו, 

א שהקב"ה רצה שזרע אברהם לא ירשו את אלא ביאור הדבר הו
הארץ מכוחו של אברהם אלא מכוחו שלו עצמו, שהוא הנותן 
ועושה זאת בכדי שיהיו זרעו אחוזים בארץ ולא יהיה להם רשות 
למוכרה, שלא קיבלו זאת ירושה מאביהם אלא מכוחו של הקב"ה 

 שנתן להם.
מעתה נראה שזה ביאור הפסוק הכא שאמר הקב"ה גם לשון 

רושה וגם לשון מתנה, משום שאכן ירשוה מאבותיהם אלא שגם י
קיבלוה מהקב"ה עצמו, כמו שאמר אותו אחד נכסי לסבתא 
ובתרא לירתא, והיינו שירשוה מאבותיהם, אומנם מה שירשו 
אינו מכח ירושה בעלמא אלא שכח הנותן דהיינו הקב"ה הורישם 

 להם לאחר אבותיהם.
 החיד"א

טה במים שהרי מבטלים מדוע לא בדק פרעה את המ
 כישוף

קח את מטך וגו' ויהי לתנין וגו' ויעשו גם הם חרטומי 
מרן הגר"ח שאל לבנו הגרי"ז  יא(-מצרים בלהטיהם כן וגו' )ז ט

בילדותו, מדוע לא יכלו משה ואהרון להוכיח לפרעה שלא הפכו 
את המטה לתנין בעזרת כישוף ע"י שהיו מניחים אותו במים, 

וף בטל במים, ואם לא היה בטל התנין במים שהרי קיי"ל שכיש
הרי הוכחה שאי"ז כישוף אלא נס. וענה לו הגרי"ז שעדיין פרעה 
לא היה מאמין וחושב שעשו זאת בעזרת כישוף, אלא שהכישוף 
לא היה כעת כשהפכו את המטה לתנין, אלא שקודם שהגיעו 
לקחו תנין והפכוהו בכישוף למטה, וכעת כשהגיעו לפני פרעה 

לו את הכישוף וחזר המטה להיות תנין שזה מה שהוא היה ביט
קודם שכישפוהו, וא"כ עתה גם אם יכניסוהו למים לא יתבטל 

 התנין.
 שמעתי

האם המים עצמם נעשו לדם או שנתמלאו מי מצרים 
 בדם

ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם והדגה אשר ביאור מתה 
תחילה בני העיר  איתא בגמ' ב"ק )פא.( מעין היוצא כא(-וגו' )ז כ

מסתפקין ממנו, והקשה תוס' דהא אמרי' בגמ' ע"ז )מז.( 
דהמשתחוה למעין אין המים נאסרים דאין אדם יכול לאסור מים 
של רבים, ותי' שדוקא מים שנבעו מעצמם אין יכול אדם לאסור 

 שאינם קנינו, אך מים שיצאו ע"י חפירה הם כן קנינו.
אור דם זה מפני שהיאור היה ולפי"ז צריך לומר על מה שנעשה הי

חפירה בידים וממילא הרי זה קנינם, ולכן נלקה היאור, משא"כ 
שאר מעיינות שהיו במצרים שלא היו מחפירה אלא ע"י נביעה 

 וממילא לא היו קנינם לא לקו בדם.
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בגמ' נדרים )נא.( מדקדקת הגמ' מהמילה והדגה, שדוקא הדגים 
הקטנים מתו אבל לא הגדולים עיי"ש, והקשתה הגמ' מאי 

נראה לפרש, שהרי רק מה שהיה שייך  שנא, וע"פ הדרך הנ"ל
למצרים לקה שלכן רק היאור לקה ולא שאר מעיינות, ולפי"ז 
י"ל שהרי גבי דגים איתא שגזילתם הוי גזל רק מפני דרכי 
שלום, אך מעיקר הדין אי"ז גזל מפני שאינם קנינו, ברם איתא 
בירושלמי )גיטין פ"ה( שדוקא דגים גדולים אי"ז גזל אלא מפני 

שלום אך דגים קטנים הרי זה גזל גמור מדאורייתא, נמצא דרכי 
שהדגים הקטנים היו קנינם ואילו הגדולים לא היו קנינם, לזה 
דוקא הדגה דהיינו הקטנים לקו שהיו קנינם אבל הגדולים שלא 

 היו קנינם לא לקו.
הרי שלא רק  והנה כתיב בהמשך ויהי דם בכל ארץ מצרים,

היאור נהפך לדם אלא כל ארץ מצרים וגם המעיינות, ברם י"ל 
שאכן בכל ארץ מצרים היה דם, אלא ששונה היאור שאצלו 
המים עצמם נהפכו לדם והיינו שנשתנתה ברייתם, משא"כ 
בשאר מעיינות שלא היו קניינם לא נהפכה המציאות של המים 

 לדם אלא רק נהיה בהם דם.
קרא היטב, שגבי היאור כתוב ויהפכו כל המים ואכן מדוקדק כך 

אשר ביאור לדם, היינו שנהפכו ממש, ואילו גבי כל ארץ מצרים 
כתיב רק ויהי הדם בכל ארץ מצרים, היינו שלא נהפכו כל המים 

 לדם אלא רק שנהיה דם במים.
 ע"פ הצפנת פענח עה"ת ובשו"ת ח"א דף קצא.

 השייכות בין מכת צפרדע לנגעים ואוהלות

איתא בגמ' בסנהדרין )סוף ארבע  תעל הצפרדע וגו' )ח ב(ו
מיתות( ר' עקיבא אומר צפרדע אחת היתה ומלאה כל ארץ 
מצרים, אמר לו ר' אלעזר בן עזריה עקיבא מה לך אצל הגדות, 
כלך מדבריך ולך אצל נגעים ואהלות, צפרדע אחת היתה שם 

 ושרקה להם והם באים.
סק גם באגדה שאמר לו וקשה מה כ"כ מופרך בכך שר"ע יתע

 ראב"ע כך, ועוד מדוע אמר לו דוקא אצל נגעים ואוהלות.
ונראה לפרש שהנה יש דין בנגעים שאם פשה תפשה הנגע 
ופרח בכולו טהור, ודין זה הוא דוקא אם הנגע הראשון פשה 
דאז כולו טהור, אבל אם באו נגעים אחרים ומילאו את כל גופו 

 אי"ז טהור אלא טמא. 
ע שמכות מצרים נקראו גם בשם נגע, כדכתיב עוד נגע והנה ידו

אחד הביא על פרעה ועל מצרים. ולפי"ז יש ליישב היטב שר"ע 
אמר שהיתה צפרדע אחת ומלאה כל ארץ מצרים, ולזה אמר לו 
ראב"ע שיש סתירה לדבריך מנגעים, שבנגעים מוכח שכאשר 
הנגע הראשון התפשט אי"ז נגע טמא, וממילא ה"ה שאם 

אחת מילאה כל מצרים אי"ז נגע, והיינו שאי"ז מכה, צפרדע 
אלא ע"כ שהיו הרבה צפרדעים שנתפשטו בכל ארץ מצרים 
דזה שפיר חשיב נגע, ולזה אמר לו ראב"ע לך לנגעים ותראה 

 שמוכח שלא כדבריך וכהנ"ל.
 מים יחזקאל

כיצד יכלו ישראל להקריב צאן שהוא ע"ז למצרים 
 וממילא הוי נעבד

לכאו' קשה  נכון לעשות כן וגו' )ח כב(ויאמר משה לא 
מדוע אמר משה לשון ולא נכון ולא אמר כפשוטו בלשון ולא 
נוכל, עוד קשה במה שאמר משה ולא יסקלונו פי' התרגום הלא 
יימרון למרגמנא, מדברי התרגום עולה שלא חשש משה שאכן 
יסקלום אלא חשש שיאמרו כן שיסקלום, אבל שלמעשה 

שלא היה בידם לסולקם, וקשה וכי מה יסקלום לא חשש משה 
 אכפת למשה שיאמרו המצרים כך אם לא יוכלו לעשות.

 כמבואר למקניהם  עבדו  הרי  מצרים  כל  שהנה  ונראה לפרש 

לקמן בפסוק גם אתה תתן בידינו, וכדאיתא במכילתא עה"פ 
משכו וקחו לכם צאן, משכו מע"ז וקחו לכם צאן, וא"כ כיצד 

ת מהם הבהמות להקריבם והרי אלו יכולים ישראל לקח
 בהמות של ע"ז. 

אלא דקיי"ל בגמ' )ע"ז נג.( בע"ז שמכרו נכרי סתמא ביטלו, 
ולכן יכלו ישראל לקחת בהמות ממצרים להקריבם שמסתמא 
ביטלום המצרים כשמכרום, אומנם כל מה שאמרינן 
שמכירתה זו היא ביטולה הוא דוקא כשמוכרה הנכרי לישראל, 

נכרי אחר אי"ז ביטולה, והטעם לכך הוא אבל כשמכרה ל
שכאשר מוכרה לישראל יודע שלא יעבדנה אלא ישחטה וא"כ 
מבטלה קודם שמוכרה כדי שלא ישחוט את הע"ז, אבל 
כשמוכרה לנכרי יודע שלא ישחטנה לכן לא מבטלה, אלא 
שא"כ יקשה להיפך אמאי הוצרכו למשוך מע"ז ואז לקחת 

חת ומיד להקריב שהרי להקריב, הרי גם בלא כך יכלו לק
כשמוכרה לישראל מבטלה, וי"ל שהרי ישראל כשהיו במצרים 
עבדו ע"ז, וא"כ כשמכרו להם המצרים לא בטלוה לע"ז מפני 
שגם ישראל עבדו ע"ז, לכן אמר להם משכו מע"ז וקחו לכם 

 צאן.
מעתה שפיר מה שאמר משה לא נכון לזבוח במצרים ולא 

אלא אמר שאי"ז נכון אמר לא נוכל, שלא חשש שלא יוכל 
ע"פ דין, שמכיון שהמצרים עבדו את הבהמות הוו נעבד, אלא 
שמשום שאמרינן שכשנכרי מוכר לישראל הוא מבטל את 
הע"ז לכן יכלו לקנות, אלא שהטעם הוא שמכיון שיודע 
שהישראל ישחטנה מבטלה, אבל כאן אם ישראל יצטרכו 

ם לשחוט לחוג את החג במצרים יתכננו המצרים שלא יתנו לה
את אלוהיהם, וא"כ כשימכרו לישראל לא יבטלו הע"ז, וזה מה 
שפירש התרגום הלא יימרון למרגמנא, פי' שיאמרו שלא יתנו 
להם לשחוט את הבהמות ולכן לא יבטלו הע"ז, נמצא 
שהבהמות הוו נעבד ואסורות, וא"כ מדינא א"א לשוחטן 
 במצרים, ורק אם יצאו למדבר ששם ידעו המצרים שיוכלו

ישראל לשחוט את הבהמות א"כ יבטלו את הע"ז כדי שלא 
ישחטו אותה, וממילא לא יהיו הבהמות נעבד ושפיר שיוכלו 

 ישראל מדינא לשוחטם.
 פנים יפות

האם אף משל ישראל מתה בהמה אחת במכת דבר 
 או שלא

וממקנה בני ישראל לא מת אחד וגו' והנה לא מת 
שאחד מת  ובמדרש איתא ממקנה ישראל עד אחד )ט ו(

ועי"ז הוכבד לב פרעה שלא לשלחם. וקשה שהרי בתחילה 
 כתוב שלא מת אפי' אחד. 

ונראה לקיים שני המקראות, שהיה לאחד מישראל קנין 
בבהמה של נכרי מעכשיו ולאחר שלושים יום, ומשך הישראל 
בהמה זו וקיי"ל שאין משיכה קונה אלא א"כ עומדת בחצר 

"ז סעיף ז' ובנו"כ(, ומיירי הלוקח )עיי' שו"ע חו"מ סי' קצ
שהישראל משך הבהמה בחצירו, ומכיון שישראל היו בטוחים 
שאחר מכה זו יצאו ממצרים כהבטחת פרעה, בדעתם היו כל 
חצרותיהם הפקר ולא נחשבו כשלהם, נמצא שכשמשך 
הישראל נחשב שלא משך בחצירו וממילא לא קנה את 

כו רק דרך הבהמה, אבל המצרים שחשבו שאחר המכה בנ"י יל
ג' ימים ואח"כ יחזרו למצרים וא"כ לא הפקירו ישראל 
חצרותיהם, לפיכך חשבו שכשמשך הישראל עשה קנין טוב, 
לכן חשבו שבהמה אחת מתה, אבל באמת לא מתה שום 
בהמה של ישראל שהמשיכה לא היתה טובה והישראל לא 
קנאה, ורק המצרים חשבו שקנאה שלא ידעו שהפקירו 

 יד ה' את לב פרעה.רכושם, וכך הכב
 תורת משה

 לע"נ מוקדש  
  ע"ה סעדה תב מרסל מזל מרת
 ת.נ.צ.ב.ה. - פקידת שנתוש"ק שב

 

 יהודה משה יהושע רבימוקדש לע"נ 
  "לצז בנימין דיסקין ב"ר ליב

 ת.נ.צ.ב.ה. - פקידת שנתו טבתשבכ"ט ב

 

  ב"ר מאיר רבילע"נ מוקדש 
  זצ"ל בן ציון הלוי חדש

 ת.נ.צ.ב.ה. - שבכ"ט בטבת פקידת שנתו
 


