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ו' שבט פרשת בא
תשפ"ב

גליון מספר 242

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את 
לבו" (שמות י א). תמה בעל 'בית הלוי' כיצד הכביד ה' 
את לב פרעה ולקח ממנו את הבחירה לשלח את בני 

ישראל מארצו?

עניין זה יכול להיות מיושב בדרך משל, כמובא בחוות 
יאיר. יהודי אחד היה בסכסוך עם גוי עד אשר העניין 
ושלח  היהודי  עמד  גוי.  שופט  בפני  למשפט  הגיע 
'כיצד אתה  לשופט מתן נאה בסתר. שאלו השופט: 
שולח לי שוחד, והלא בתורתכם כתוב שאסור לתת 
שופט  היית  'אילו  היהודי:  לו  השיב  לדיין?!'.  שוחד 
יהודי והיו באים לפניך ראובן ושמעון לדין הרי דעתך 
הייתה שקולה בין שניהם, ואין ליבך נוטה אל האחד 
יותר מאשר אל השני, והדין יכול להיות דין אמת, ולכן 
משום   – הוא  עבירה  עובר  שוחד  יתן  אחד  צד  אם 
שבאים  כעת  אך  לטובתו.  הדיין  צד  את  שמכריע 
לפניך יהודי וגוי מראש אין דעתך שקולה, וליבך נוטה 
ועל מנת לאזן את דעתך להשוות  ולא לצידי,  לצידו 
יכול  ומעתה  שוחד,  לך  שלחתי  בעיניך  ערכנו  את 

אתה לגשת לדון דין אמת בין שנינו'.  

בני  את  לשלח  שלא  היה  פרעה  של  הבסיסי  הרצון 
ישראל, אבל מתוך הסבל מהמכות שסבלו הוא ועמו 
ישראל  את  לשלח  נכונות  להביע  פרעה  את  הביאו 
ברצון,  שחרור  נחשבת  אינה  זו  הוצאה  אך  מארצם. 

ונחשב הוא אנוס. ממילא חיזוק הלב על ידי ה' לא בא 
כדי  אדרבה  אלא  הבחירה,  את  מפרעה  לשלול 
לב  קושי  בו  ולעורר  המכה,  יראת  את  ממנו  להסיר 
וספק אם המכות באות מאיתו יתברך, וממילא שב 
הוא לרצון שקול ונבחן האם חפץ הוא לשלח או לא.

זה דיוק הלשון שנאמר במכת הארבה "כי אם מאן 
אינך  אם  'כי  ולא  ד),  (שם  עמי"  את  לשלח  אתה 
משלח', שאין המבחן אם ישלח בפועל או לא אלא 
זה  שעניין  אלא  לשלח.  העצמי  מרצונו  יתעורר  אם 
מכוח  שבאה  תשובה  על  לתמיהה  אותנו  מעורר 
דבר  לכל  כתשובה  עליה  מסתכלים  שאנו  יסורים, 
כאשר  רק  מועילה  שהיא  הלוי'  'בית  מיישב  ועניין. 
היסורים מעוררים את השכל וההבנה מן התרדמה, 
היסורים  את  להסיר  מנת  על  רק  שב  כאשר  ולא 
בשעה  האדם  בהתנהלות  נבחן  והדבר  ממנו. 
שהיסורים מוסרים ממנו. ועוד שכל מה שיש מקום 
לתשובה על ידי יסורים הוא דווקא בישראל, שעומק 
לפניך  וידוע  "גלוי  ה'-  רצון  לעשות  תמיד  רצונם 
ומי מעכב? שאור שבעיסה  שרצוננו לעשות רצונך, 
ושיעבוד מלכויות" (ברכות יז.). אבל באומות העולם 
אין  וממילא  יתברך  לעבודתו  האמיתי  רצונם  אין 
היסורים מגלים את עומק הרצון אלא כופים אותם 

לרצון לא להם. 
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בשעה  יצחק:  ר'  "אמר  נג:)  (מנחות  הגמרא  אומרת 
הוא  ברוך  הקדוש  מצאו  המקדש,  בית  שחרב 
מה  לו:  אמר  המקדש,  בבית  עומד  שהיה  לאברהם 
לידידי בביתי? אמר לו: על עיסקי בני באתי. אמר לו: 
בניך חטאו וגלו. אמר לו: שמא בשוגג חטאו? אמר לו: 
חטאו?  מיעוטן  שמא  לו:  אמר  המזימתה".  "עשותה 
אמר לו: הרבים. היה לך לזכור ברית מילה? אמר לו 
אם  שמא  לו:  אמר  מעליך".  יעברו  קודש  "ובשר 
"כי  לו:  אמר  בתשובה?  חוזרין  היו  להם  המתנת 
והיה  ראשו  על  ידיו  הניח  מיד  תעלוזי".  אז  רעתיכי 
להם  אין  ושלום  חס  שמא  לו:  ואמר  ובוכה,  צועק 
תקנה? יצתה בת קול ואמרה לו: "זית רענן יפה פרי 
זו אחריתו בסופו, אף  זית  ה' שמך", מה  תואר קרא 
שמא  חשש  אבינו  אברהם  בסופן".  אחריתן  ישראל 
לישראל חס ושלום אין תקנה אפילו על ידי תשובה 
מכיוון שעושים מתוך יסורי הגלות, ואין הדבר נחשב 
"ר'   – לזית  הדימוי  בא  כך  לשם  אמיתית.  לתשובה 
יוחנן אמר: למה נמשלו לזית? לומר לך מה זית זה אין 
מוציא שמנו אלא על ידי כתישה אף ישראל אין חוזרין 
ירמיהו  שמעוני  (ילקוט  יסורין"  ידי  על  אלא  למוטב 
רפט). הכתישה איננה מוסיפה שמן אלא מוציאה את 
את  מסירה  גם  הכתישה  בזית.  בלוע  שהיה  השמן 
המרירות מהזית, וכך בישראל אין היסורים מייצרים 
מעשיהם  של  המרירות  את  מסירים  אלא  מתיקות 
נשמתם.  של  זך  זית  שמן  ומגלה  המקולקלים 

את  לחשוף  באה  שהכפייה  ישראל  בין  ההבדל  זה 
אל  להשיבו  באה  שהכפייה  פרעה  לעומת  טבעם, 

איבתו ושנאתו הטבועה לישראל. 

שבת שלום!
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ירושלים  של  ברחובה  מהלך  שהיה  עגנון  בש"י  מעשה 
ופגש את הסופר והבלשן יעקב דוד אברמסקי, בנו של הגאון 

רבי יחזקאל אברמסקי, שח לו ש"י עגנון:

"זה עתה בא אנכי מביתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 
שאמר לי כי בטוח הוא שר' אריה לוין זוכה ל"גילוי אליהו". 
שאלתיו: מה צורך לו לאליהו הנביא להתגלות אל ר' אריה 

דווקא?

לר'  הנביא  אליהו  הוא  צריך  גם  צריך  קוק:  הרב  השיבני 
אדם  בידי  לסייע  מבקשים  השמים  ומן  פעמים  אריה... 
הנמצא במצוקה, וישועתו באה לו על ידי אליהו הנביא זכור 
לטוב. אולם כדי שהתשועה תיראה טבעית ולא ניסית – היא 

מושטת לו על ידי ר' אריה...".

(צדיק יסוד עולם עמוד 232)

לעבודה זרה ממש , אלא לעבוד בעבודה שהיא זרה 
בתרא  (בבא  הגמרא  חותמת  לו.  וקשה  אדם  לאותו 
ממון  אחר  להוט  הנער  שאותו  דוד  שמשראה  קי.) 
מינה אותו על אוצרות המלכות: ""ושבואל בן גרשם 
וכי  כד).  כו  א  (דה"י  האוצרות"  על  נגיד  מנשה  בן 
שבואל שמו? והלא יהונתן שמו, אמר ר' יוחנן: ששב 
דוד  ידע  מנין  המפרשים  שואלים  לבו".  בכל  לאל 
שהנער להוט אחר ממון? שמא באמת הבין את דברי 
סבו כפשוטם. אלא שדוד המלך הבין שטעות כל כך 
עמוקה, עד אשר הביאה אותו לעבודה זרה, לא יכולה 
בודאי  כי  דוד  זיהה  שבשמים.  לאביו  נקי  מלב  לבוא 
ישנה נגיעה עמוקה שהביאה אותו לסטיה כה גדולה 
מן הדרך. אם לא שהיה אותו הנער להוט אחר הממון 

כל כך לא היה שוגה שגיה כה חמורה.

דרך  את  לנו  מבאר  מנגיעות  הנקיות  של  זה  עניין 
הפרידה של יעקב מבניו. לאחר שיעקב מוודא שבניו 
ממשיכים באמונתם את דרך ישראל סבא ומקבלים 
יעקב לכל  – מברך  כי ה' אלהינו ה' אחד  על עצמם 
שיעקב  נראה  נתבונן  אם  אך  הבנים.  מן  ואחד  אחד 
ותוכחה,  ביקורת  בדברי  להתחיל  דווקא  בוחר 
בתחילה עם ראובן ולאחר מכן עם שמעון ולוי. לאחר 
"הכזונה  יעקב  כלפי  ולוי  שמעון  טענו  דינה  מעשה 
מצינו  ולא  לא),  לד  (בראשית  אחותנו"  את  יעשה 
שיעקב משיבם דבר או משוחח איתם על כך לאחר 
יעקב  מוצא  מיתתו,  בשעת  כעת  דווקא  והנה,  מכן. 
לנכון להוכיחם על מעשיהם. אלא שיסוד העניין הוא 
יעקב רגע  כי כעת, ברגע פטירתו מן העולם, מזהה 

לכל  עוד  חשש  שום  אין  כעת  צרופה.  אמת  של 
אינטרס ונגיעה, כי מה בצע ליעקב לומר דברים שלא 
הביקורת  כעת  ולכן  זו.  בשעה  נקי  מלב  באים 
לשם  בנקיות  להיאמר  יכולה  יעקב  של  החריפה 
פטירתו  בשעת  המלך  דוד  גם  נהג  כך  שמים. 
כשהורה לשלמה כיצד יש לנהוג עם כל אחד ואחד 
שמא  דוד  חשש  עתה  עד  מהם.  הדין  את  ולפרוע 
יהיה  כבודו האישי מונח על הפרק, אך כעת משלא 
עוד בעולם מה הנאה תהיה לו בפריעת הדין מהם, 
המלכות  כבוד  השבת  היא  מטרתו  שכל  לא  אם 

לישראל, שהוא כבוד ה'. 

שכל  עצמנו  את  לדייק  העת  כל  לדעת  עלינו 
פעולותינו לא יהיו בלתי לה' יתברך לבדו.

שבת שלום!



הלכה ומנהג
היא  שונה  זו  ברכה  טוב.  ריח  הרחת  טרם  שמברכים  הריח'  'ברכת  גם  נמצאת  הנהנין  ברכות  בכלל 

מברכות על אכילה, שבה אין ברכה אלא קודם ההנאה בלבד ולא לאחר ההנאה.

כשם שבברכות טרם האכילה יש סדר קדימה – מג"ע א"ש, כפי שעסקנו בעבר, כך גם בברכות הריח; 
הברכה המוקדמת לכולן היא ברכת "הבורא שמן ערב", כיוון שזו ברכה שהתייחדה על מין מסוים בלבד 
- עץ האפרסמון, שאינו מצוי בימינו. הדרגה השניה היא "בורא עצי בשמים", כיוון שזו ברכה מיוחדת רק 
על עצי בשמים. לאחר מכן ברכת "הנותן ריח טוב בפירות", שכוללת בתוכה גם ברכה על ירקות מדיפי 
ריח טוב. ולאחריה ברכת "בורא עשבי בשמים" שזו ברכה שכוללת גם דברים שאינם פירות. כיוון שברכה 
זו כוללת היא יוצאים ידי חובה באמירתה בדיעבד גם על דברים שהברכה עליהם אמורה להיות שונה, 

כגון על עצי בשמים או פירות.

לגבי בושם העשוי מחומרים כימיים הסתפקו הפוסקים, כיוון שאין הריח ניתן בהם בטבע. למעשה האור 
(יד לח) פסק שיש לברך עליו "בורא מיני בשמים", אך מרן הגרש"ז אויערבאך (שש"כ פרק סא  לציון 
הערה לב) הסתפק בדבר ונטה לומר שאין צריך לברך עליו. ובדיעבד כשאין שום בשמים ראויים במוצאי 

שבת אפשר לסמוך על דעת הפוסקים שהורו לברך על בושם שכזה.

נדגיש שמה שמברכים "הנותן ריח טוב בפירות" הוא דווקא על פירות שריחם נודף באופן חזק ומשמעותי 
ולא על כל ריח של פרי או ירק. ביחס לקפה הורה הגרי"י פישר זצ"ל לברך "הנותן ריח טוב בפירות", שכן 
פולי הקפה נידונים כפרי (וזאת הברכה יט). לעומת זאת ביחס לקינמון יש ספק גדול באחרונים, כיוון 
שאינו פרי (ט"ז רטז ה) אם להגדירו כעצי בשמים (בן איש חי ואתחנן) או עשבי בשמים (אור לציון יד לו - 

מנהג בני תימן) או לא, ולמעשה משום הספק מברכים ברכה כוללת – "בורא מיני בשמים".
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

למיטב ידיעתי שושן צחור הוא צמח רב שנתי וזוהי השושנה המצויה כיום ומוזכרת בתנ"ך. ועל תשובה |
צמח זה יש ספק האם הוא כעשב או עץ ולכן מברכים עליו מספק "בורא מיני בשמים".

מה מברכים על הרחת שושן צחור?שאלה |

על שמן זית שנכתש וריחו נודף פסק מרן (או"ח סי' רטז) לברך "בורא עצי בשמים", ומרן המ"ב תשובה |
(ס"ק כה) הוסיף שזה לאו דווקא בשמן זית אלא בכל פרי שנכתש וגדל על העץ. ובאמת הריח של 
מיצים טבעיים לא חזק, אבל יין שריחו נודף מדוע שלא נברך עליו "הנותן ריח טוב בפירות", והרי 
ביין  יש  שכיום  ויאמר  המחלק  יבוא  ואל  ריח.  בשביל  יין  מזלפים  העשירים  שהיו  מופיע  בגמרא 
חומרים שונים והוא עובר פסטור ועל כן דינו השתנה מפעם שהיה יין בלבד, כי במציאות יין ישן 
ריחו טוב וחזק. וכששאלנו את דו"ז מרן הרב אלישיב זצ"ל הוא פסק שצריך באמת לברך עליו 
הוא  והשמן  שמן,  בדין  מרן  כוונת  הייתה  שזו  שסבר  משום  וכנראה  בפירות",  טוב  ריח  "הנותן 

כדוגמא לכל הפירות כדברי המשנה ברורה (שם).

האם מברכים על ריח של יין חזק?שאלה |
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