הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org

ביה"כ אהל נחמה

פרשת בא תשע"א

www.atid.org

ואני אחזק את לב פרעה

מכת ארבה  /שמות פרק י פסוק כ

וַיְ ַחֵק יְ קֹוָק ֶאת ֵלב ַ ְרעֹה וְ לֹא ִ ַח ֶאת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל:
מכת חושך  /שמות פרק י פסוק כז

בה ְל ַ ְ ָח:
וַיְ ַחֵק יְ קֹ ָוק ֶאת ֵלב ַ ְרעֹה וְ לֹא ָ
מכת בכורות  /שמות פרק יא

+הרֹ%
מ&פ ַתי ְ ֶא ֶר( ִמ ְצ ָריִ ) :י( *מ ֶֹה וְ ֲ
יכ ַ ְרעֹה ְל ַמ ַעְ %רב&ת ְ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה לֹא יִ ְ ַמע ֲא ֵל ֶ
)ט( ַו" ֶ
+רצ&:
ָע* ֶאת ָ,ל ַהְֹ -פ ִתי ָה ֵא ֶה ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה וַיְ ַחֵק יְ קֹוָק ֶאת ֵלב ַ ְרעֹה וְ לֹא ִ ַח ֶאת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֵמ ְ
שמות פרק ז פסוק ג

רש"י

ואני אקשה  .מאחר שהרשיע והתריס כנגדי,
יתי ֶאת אֹת ַֹתי
+ק ֶה ֶאת ֵלב ַ ְרעֹה וְ ִה ְר ֵ ִ
ַאנִ י ְ
וֲ
וגלוי לפני שאי %נחת רוח באומות עובדי עבודה
מ&פ ַתי ְ ֶא ֶר( ִמ ְצ ָריִ :
וְ ֶאת ְ
זרה לתת לב של לשוב ,טוב לי שיתקשה לבו
למע %הרבות בו אותותי ותכירו את את גבורותי .וכ %מדתו של הקב"ה מביא פורענות על האומות
עובדי עבודה זרה כדי שישמעו ישראל וייראו ,שנאמר )צפניה ג ו( הכרתי גוי נשמו פנות וגו') ,ש ז(
אמרתי א 8תיראי אותי תקחי מוסר ,וא 9על פי כ %בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזק ה' את לב
פרעה ,אלא ויחזק לב פרעה:
רמב"ן

ואני אקשה את לב פרעה  .אמרו במדרש רבה )שמו"ר ה ו( גילה לו שהוא עתיד לחזק את לבו בעבור
לעשות בו הדי ,%תחת שהעביד בעבודה קשה .ועוד ש )יג ד( כי אני הכבדתי את לבו )להל %י א( ,אמר
רבי יוחנ %מכא %פתחו %פה למיני %לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה .אמר רבי שמעו %ב %לקיש יסת
פיה של מיני ,%אלא א ללצי הוא ילי( )משלי ג לד( ,מתרה בו פע ראשונה ושניה ושלישית ואינו
חוזר בו והוא נועל בו דלת מ %התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא .כ 8פרעה הרשע ,כיו %ששגר הקב"ה
אצלו חמש פעמי ולא השגיח על דבריו ,אמר לו הקב"ה אתה הקשית את ערפ 8והכבדת את לב,8
הריני מוסי 9ל 8טומאה על טומאת:8
דברים פרק ה

אבן עזרא

)כו( מי ית  .אי %הכתוב אומר מי ית %לי ,רק מי
)כה( ִמי יִ ֵ %:וְ ָהיָה ְל ָב ָב זֶה ָל ֶה ְליִ ְרה א ִֹתי
ית ...לה ,על כ %נכתב לה אחר והיה לבב זה.
יטב ָל ֶה
ָמי ְל ַמ ַע %יִ ַ
&תי ָ,ל ַה" ִ
וְ ִל ְמֹר ֶאת ָ,ל ִמ ְצ ַ
ודע ,כי שורש כל המעשי והתנועות גזרות הש.
ֵיה ְלע ָֹל) :כו( ֵל ְֱ 8אמֹר ָל ֶה *ב* ָל ֶכ
וְ ִל ְבנ ֶ
וכל הנמצאי תחת השמי כח ותולדות כפי
יכ:
ה ֵל ֶ
ְל ֳ
המערכת העליונה ע השרשי למטה ,וכ %ע
המורכבי ,וכ %כפי תנועת יו יו ועת עת כי לעול יהיה שנוי ,כאשר פירש בעל ספר יצירה,
והחלקי יקבלו מהכללי כפי תולדת .ובעבור כח הכללי יוכלו לשנות מעט בתולדה .וזה טע
ויחזק ה' את לב פרעה )שמות יא ,י( ,ובמקו אחר ויכבד לבו הוא ועבדיו )ש ט ,לד( ,והכל אמת ,על
כ %אומר :ידעתי ה' כי לא לאד דרכו )ירמי' י ,כג( ,ואומר :למה תתענו ה' מדרכ) 8ישעי' סג ,יז( .ומשה
אמר ובחרת בחיי )דברי ל ,יט( .ואחר שהש לא ימנע טוב ,הנה הוא אוהב להטיב ,ואמר הכתוב
כלשו %בני אד מי ית:%
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שמות פרק ט פסוק לד

ֲב ָדיו:
ַכ ֵד ִל& ה*א ַוע ָ
ַרא ַ ְרעֹה ִ,י ָח ַדל ַה ָָ -טר וְ ַה ָ ָרד וְ ַה=ֹלֹת ַו" ֶֹסַ 9ל ֲחטֹא ַו" ְ
ַו" ְ
שמות פרק יד פסוק ח

*בנֵי יִ ְ ָר ֵאל י ְֹצ ִאי ְיָד ָר ָמה:
+ח ֵרי ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ְ
וַיְ ַחֵק יְ קֹוָק ֶאת ֵלב ַ ְרעֹה ֶמ ֶל ְִ 8מ ְצ ַריִ  וַ"ִ ְר>ֲֹ 9
רמב"ם הלכות תשובה

פרק ג הלכה יד  /כל אחד ואחד מעשרי וארבעה אנשי אלו שמנינו אע"פ שה %מישראל אי %לה חלק
לעוה"ב ,ויש עבירות קלות מאלו ואעפ"כ אמרו חכמי שהרגיל בה %אי %לה חלק לעוה"ב וכדאי ה%
להתרחק מה %ולהזהר בה ,%ואלו ה :%המכנה ש לחבירו והקורא לחבירו בכינויו והמלבי %פני חבירו
ברבי והמתכבד בקלו %חבירו והמבזה תלמידי חכמי והמבזה רבותיו והמבזה את המועדות והמחלל
את הקדשי ,במה דברי אמורי שכל אחד מאלו אי %לו חלק לעוה"ב כשמת בלא תשובה אבל א
שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה הרי זה מבני העול הבא שאי %ל 8דבר שעומד בפני התשובה ,אפילו
כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב יש לו חלק לעול הבא שנאמר שלו שלו לרחוק ולקרוב אמר ה'
ורפאתיו ,כל הרשעי והמומרי וכיוצא בה %שחזרו בתשובה בי %בגלוי בי %במטמוניות מקבלי %אות%
שנאמר שובו בני שובבי ,אע"פ שעדי %שובב הוא שהרי בסתר שב ולא בגלוי מקבלי %אותו בתשובה.
פרק ד הלכה ו  /כל אלו הדברי וכיוצא בה %א 9על פי שמעכבי %את התשובה אי %מונעי %אותה אלא
א עשה אד תשובה מה %הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעול הבא.
פרק ו הלכה ג  /ואפשר שיחטא אד חטא גדול או חטאי רבי עד שית %הדי %לפני דיי %האמת שיהא
הפרעו %מזה החוטא על חטאי אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעי %ממנו התשובה ואי %מניחי %לו
רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו שיעשה ,הוא שהקב"ה אמר על ידי ישעיהו השמ %לב
הע הזה וגו' ,וכ %הוא אומר ויהיו מלעיבי במלאכי האלהי ובוזי דבריו ומתעתעי בנביאיו עד
עלות חמת ה' בעמו עד לאי %מרפא ,כלומר חטאו ברצונ והרבו לפשוע עד שנתחייבו למנוע מה%
התשובה שהיא המרפא ,לפיכ 8כתוב בתורה ואני אחזק את לב פרעה ,לפי שחטא מעצמו תחלה והרע
לישראל הגרי בארצו שנאמר הבה נתחכמה לו ,נת %הדי %למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו ,לפיכ8
חזק הקב"ה את לבו ,ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר שלח ועשה תשובה וכבר אמר לו הקב"ה אי%
אתה משלח שנאמר ואתה ועבדי 8ידעתי וגו' ואול בעבור זאת העמדתי ,8כדי להודיע לבאי העול
שבזמ %שמונע הקב"ה התשובה לחוטא אינו יכול לשוב אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה ברצונו ,וכ%
סיחו %לפי עונות שהיו לו נתחייב למונעו מ %התשובה שנאמר כי הקשה ה' אלהי 8את רוחו ואמ( את
לבבו ,וכ %הכנעני לפי תועבותיה %מנע מה %התשובה עד שעשו מלחמה ע ישראל ,שנאמר כי מאת ה'
היתה לחזק את לב לקראת המלחמה ע ישראל למע %החרימ ,וכ %ישראל בימי אליהו לפי שהרבו
לפשוע מנע מאות %המרבי לפשוע תשובה שנאמר ואתה הסבות את לב אחורנית כלומר מנעת מה%
התשובה .נמצאת אומר שלא גזר האל על פרעה להרע לישראל ,ולא על סיחו %לחטוא בארצו ,ולא על
הכנעני להתעיב ,ולא על ישראל לעבוד עכו" אלא כול %חטאו מעצמ %וכול %נתחייבו למנוע מה%
התשובה.
The Guide for the Perplexed II:48
It is clear that everything produced must have an immediate cause which produced it; that cause again
a cause, and so on, till the First Cause, viz., the will and decree of God is reached. The prophets
therefore omit sometimes the intermediate causes, and ascribe the production of an individual thing
directly to God, saying that God has made it. This method is well known, and we, as well as others of
those who seek the truth, have explained it; it is the belief of our co-religionists. After having heard
this remark, listen to what I will explain in this chapter; direct your special attention to it more than
you have done to the other chapters of this part. It is this: As regards the immediate causes of things
produced, it makes no difference whether these causes consist in substances, physical properties,
freewill, or chance. By freewill I mean that of man – or even in the will of another living being. The
prophets [omit them and] ascribe the production directly to God and use such phrases as, God has
done it, commanded it, or said it: in all such cases the verbs "to say," "to speak," "to command," "to
call," and "to send" are employed. What I desired to state in this chapter is this: According to the
hypothesis and theory accepted, it is God that gave will to dumb animals, freewill to the human being,
and natural properties to everything; and as accidents originate in the redundancy of some natural
force, as has been explained [by Aristotle] and are mostly the result of the combined action of nature,
desire, and freewill: it can consequently be said of everything which is produced by any of these
causes, that God commanded that it should be made, or said that it should be so.

