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 ו'התשע טבת                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                           מכת הברד

       (אלחנן סמטשל הרב  )על פי שיעור ואראפרשת ל

 
 :מסכת אבות פרק ה' .1

 בעשרה מאמרות נברא העולם...
 ד נח... עשרה דורות מאדם ע

 עשרה דורות מנח עד אברהם...
עשרה נסיונות נתנסה אברה אבינו עליו השלום ועמד 

 בכולם...
 עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים.

עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים 
 ועשרה על הים. במצרים

 עמוס חכם, בפירושו לספר שמות ב'דעת מקרא': .2
ו נמצא בתורה ולא במקרא בכלל. השם 'עשר מכות' אינ

היסוד לשם 'מכות' נמצא בדברי ה' אל משה במעמד 
ם",  ְצַריִּ י ֶאת מִּ יתִּ כֵּ י ְוהִּ דִּ י ֶאת יָׁ ַלְחתִּ הסנה )ג', כ(: "ְושָׁ
אולם בשום מקום אין התורה מכנה את האסונות שבאו 
על מצרים בשם 'מכות', ואף אינה מציינת את מספרם 

י 'עשר מכות' כפי ששגור של האסונות האלה... הביטו
ּלּו ֶעֶשר  בפינו מקורו בפרקי אבות... ובהגדה של פסח: "אֵּ
ם",  ְצַריִּ ים ְבמִּ ְצרִּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דֹוש בָׁ יא ַהקָׁ בִּ ַמכֹות ֶשהֵּ
ושם נמנות עשר המכות על הסדר. ואף על פי שלא דיבר 
הכתוב על מספר המכות, ברור הוא שכוונתו ללמדנו, 

רוכה ומחושבת הביא ה' על המצרים עשר שבתכנית ע
מכות, והמספר 'עשר' הוא מעיקרי התכנית הזאת. 
וכיוצא בזה מצאנו גם במקומות אחרים בתורה, שלא 
פירש הכתוב את המספר, ואף על פי שהמספר הוא עיקר 
גדול להבנת העניין. כגון: עשרה דורות מאדם ועד נח, 

 נח, ועוד.ועשרה מנח ועד אברהם; שבעים אומות בני 
 ל"ה:-שמות ט י"ג .3
ֹּאֶמר ה' ֶאל יג י -ַוי ְפנֵּ ב לִּ ְתַיצֵּ ם ַבבֶֹּקר, ְוהִּ מֶֹּשה, ַהְשכֵּ

יו, כֹּה לָׁ ַמְרתָׁ אֵּ ים, ַשַּלח -ַפְרעֹּה; ְואָׁ ְברִּ עִּ י הָׁ ַמר ה' ֱאֹלקֵּ אָׁ
י-ֶאת י, ְוַיַעְבֻדנִּ ַח  יד.  ַעמִּ לֵּ י שֹּ ֹּאת, ֲאנִּ י ַבַפַעם ַהז ל-ֶאתכִּ -כָׁ

פַֹּתי ֶדיָך, ּוְבַעֶמָך-ֶאל ַמגֵּ ְבָך, ּוַבֲעבָׁ ין --לִּ י אֵּ ַדע, כִּ ַבֲעבּור תֵּ
ל י ְבכָׁ נִּ מֹּ ֶרץ-כָׁ אָׁ י ֶאת טו.  הָׁ ַלְחתִּ ה שָׁ י ַעתָׁ ַאְך אֹוְתָך -כִּ י, וָׁ דִּ יָׁ

ֶברַעְמָך -ְוֶאת ןַבדָׁ ד, מִּ חֵּ כָׁ ֶרץ-; ַותִּ אָׁ ם, ַבֲעבּור  טז.  הָׁ ְואּולָׁ
יָך, ַבֲעבּור, הַ  ֹּאת ֶהֱעַמְדתִּ ר -ְראְֹּתָך ֶאתז י; ּוְלַמַען ַספֵּ כֹּחִּ

ל י, ְבכָׁ ֶרץ-ְשמִּ אָׁ י,  יז. הָׁ ְלתִּ י, ְלבִּ ל ְבַעמִּ ְסתֹולֵּ עֹוְדָך, מִּ
ם ד ְמאֹּד,  יח.  ַשְּלחָׁ בֵּ ד כָׁ רָׁ ר, בָׁ חָׁ ת מָׁ עֵּ יר כָׁ י ַמְמטִּ ְננִּ ֲאֶשר הִּ

ֹּא ן-ל ם, ְלמִּ ְצַריִּ מֹּהּו ְבמִּ יָׁה כָׁ ה ְוַעד-הָׁ ְסדָׁ ּוָׁ -ַהיֹום הִּ
ה תָׁ ז ֶאת יט.  עָׁ עֵּ ה, ְשַלח הָׁ ל-ְוַעתָׁ ת כָׁ ְקְנָך, ְואֵּ ֲאֶשר ְלָך, -מִּ

ֶדה: ל  ַבשָׁ ה ֲאֶשר-כָׁ מָׁ ם ְוַהְבהֵּ דָׁ אָׁ ֹּא -הָׁ ֶדה, ְול א ַבשָׁ צֵּ מָׁ יִּ
ה ף ַהַבְיתָׁ סֵּ תּו--יֵּאָׁ מֵּ ד, וָׁ רָׁ ֶהם ַהבָׁ ַרד ֲעלֵּ א ֶאת כ.  ְויָׁ -ַהיָׁרֵּ

י ַפְרעֹּה ַעְבדֵּ יס ֶאת--ְדַבר ה' מֵּ נִּ יו-הֵּ דָׁ הּו, -ְוֶאת ֲעבָׁ ְקנֵּ מִּ
ים-ֶאל תִּ ֹּא כא.  ַהבָׁ בֹו, ֶאל-ַוֲאֶשר ל ם לִּ ב -ְדַבר ה' -שָׁ ַוַיֲעזֹּ
יו ְוֶאת-ֶאת דָׁ ֶדה.-ֲעבָׁ הּו, ַבשָׁ ְקנֵּ  }פ{  מִּ
ֹּאֶמר ה' ֶאל כב ה ֶאת-ַוי ְדָך ַעל-מֶֹּשה, ְנטֵּ י -יָׁ יהִּ ם, וִּ ַמיִּ ַהשָׁ

ל ד, ְבכָׁ רָׁ ם:-בָׁ יִּ ְצרָׁ ם ְוַעל-ַעל  ֶאֶרץ מִּ דָׁ אָׁ ה, ְוַעל -הָׁ מָׁ ַהְבהֵּ
ל ֶדה-כָׁ ֶשב ַהשָׁ ם--עֵּ יִּ ְצרָׁ -ַויֵּט מֶֹּשה ֶאת כג.  ְבֶאֶרץ מִּ

הּו, ַעל ַתן -ַמטֵּ ם, ַוה' נָׁ ַמיִּ ד,  קֹֹּלתַהשָׁ רָׁ ש ּובָׁ ֲהַלְך אֵּ ַותִּ
ה ְרצָׁ ד, ַעלאָׁ רָׁ ר ה' בָׁ ם-; ַוַיְמטֵּ יִּ ְצרָׁ ד כד.  ֶאֶרץ מִּ רָׁ י בָׁ --ַוְיהִּ

ְתַלַקַחת ְבתֹוְך הַ  ש, מִּ ד:ְואֵּ רָׁ ד ְמאֹּד  בָׁ בֵּ ֹּא--כָׁ יָׁה -ֲאֶשר ל הָׁ
ל מֹּהּו ְבכָׁ ה ְלגֹוי-כָׁ ְיתָׁ ז הָׁ אָׁ ם, מֵּ ְצַריִּ ד  כה.  ֶאֶרץ מִּ רָׁ ַוַיְך ַהבָׁ

ל ל-ְבכָׁ ת כָׁ ם, אֵּ ְצַריִּ ם, ְוַעד-ֶאֶרץ מִּ דָׁ אָׁ ֶדה, מֵּ -ֲאֶשר ַבשָׁ
ל ת כָׁ ה; ְואֵּ מָׁ ד, ְוֶאת-ְבהֵּ רָׁ ה ַהבָׁ כָׁ ֶדה הִּ ֶשב ַהשָׁ ל-עֵּ ץ -כָׁ עֵּ

רַהשָׁ  בֵּ ל-ַרק ְבֶאֶרץ גֶֹּשן, ֲאֶשר כו.  ֶדה שִּ אֵּ ְשרָׁ י יִּ ם ְבנֵּ --שָׁ
ד רָׁ יָׁה, בָׁ ֹּא הָׁ ן,  כז.  ל א ְלמֶֹּשה ּוְלַאֲהרֹּ ְקרָׁ ְשַלח ַפְרעֹּה, ַויִּ ַויִּ

ַעם: י ַהפָׁ אתִּ טָׁ ֶהם, חָׁ ֹּאֶמר ֲאלֵּ י,   ַוי י ְוַעמִּ יק, ַוֲאנִּ ה' ַהַצדִּ
ים עִּ ְרשָׁ ירּו, ֶאל כח.  הָׁ ְהיֹּת -ַהְעתִּ יםה', ְוַרב, מִּ  קֹֹּלת ֱאֹלקִּ

פּון ַלֲעמֹּד ֹּא תֹּסִּ ה ֶאְתֶכם, ְול ד; ַוֲאַשְּלחָׁ רָׁ ֹּאֶמר  כט.  ּובָׁ ַוי
י ֶאת אתִּ יו, מֶֹּשה, ְכצֵּ לָׁ יר, ֶאְפרֹּש ֶאת-אֵּ עִּ ה'; -ַכַפי ֶאל-הָׁ

ְהֶיה ַהקֹּלֹות ֹּא יִּ ד ל רָׁ לּון, ְוַהבָׁ י ַלה' -ֶיְחדָׁ ַדע, כִּ עֹוד, ְלַמַען תֵּ
ֶרץ אָׁ ֶדיָך: ל.  הָׁ ה, ַוֲעבָׁ י  ְוַאתָׁ ַדְעתִּ י --יָׁ ְפנֵּ יְראּון, מִּ י ֶטֶרם תִּ כִּ

ים ה: לא.  ה' ֱאֹלקִּ תָׁ ה, נֻכָׁ ה ְוַהְשעֹּרָׁ ְשתָׁ ה   ְוַהפִּ י ַהְשעֹּרָׁ כִּ
ְבעֹּל ה גִּ ְשתָׁ יב, ְוַהפִּ בִּ ֹּא נֻכּו: לב.  אָׁ ה ְוַהֻכֶסֶמת, ל טָׁ י   ְוַהחִּ כִּ

ה נָׁ יֹלת, הֵּ ם ַפְרעֹּה, ֶאתַויֵּ  לג.  ֲאפִּ עִּ א מֶֹּשה מֵּ יר, -צֵּ עִּ הָׁ
יו, ֶאל ְפרֹּש ַכפָׁ ד ַהקֹּלֹותה'; ַוַיְחְדלּו -ַויִּ רָׁ ֹּאְוַהבָׁ ר ל טָׁ -, ּומָׁ

ה ְרצָׁ ַתְך אָׁ י.  נִּ ד -לד ַוַיְרא ַפְרעֹּה, כִּ רָׁ ר ְוַהבָׁ טָׁ ַדל ַהמָׁ חָׁ
יו--ְוַהקֹֹּלת דָׁ בֹו, הּוא ַוֲעבָׁ ד לִּ ֹּא; ַוַיְכבֵּ ַוֶיֱחַזק  לה.  ַויֶֹּסף ַלֲחט

ַּלח ֶאת ֹּא שִּ ב ַפְרעֹּה, ְול ל:-לֵּ אֵּ ְשרָׁ י יִּ ֶבר ה',   ְבנֵּ ַכֲאֶשר דִּ
 . מֶֹּשה-ְבַיד
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 תיאור המכה )כד(:להתראה )יח( הקבלת ה .4
ן : יח ם ְלמִּ ְצַריִּ מֹּהּו  ְבמִּ יָׁה כָׁ ֹּא הָׁ ד ְמאֹּד ֲאֶשר ל בֵּ ד כָׁ רָׁ בָׁ

ה. תָׁ ּה ְוַעד עָׁ ְסדָׁ ּוָׁ   ַהיֹום הִּ
י : כד ל ֶאֶרץ ַוְיהִּ מֹּהּו ְבכָׁ יָׁה כָׁ ֹּא הָׁ ד ְמאֹּד ֲאֶשר ל בֵּ ד... כָׁ רָׁ בָׁ

ה ְלגֹוי. ְיתָׁ ז הָׁ אָׁ ם מֵּ ְצַריִּ  מִּ
 :תחילת הפרשה לסיומהין הקבלה ב .5
ל  )יד(: מטרת מכת ברדב י ְבכָׁ נִּ מֹּ ין כָׁ י אֵּ ַדע כִּ ַבֲעבּור תֵּ

ֶרץ אָׁ  הָׁ
ֶרץ. )כט(: מטרת הפסקתהב אָׁ י ַלה' הָׁ ַדע כִּ  ְלַמַען תֵּ
 :כל מגפותי"את על " רשב"ם .6

מיני חבלות והכאות: אש וברד ואבני  –"מגפותי" 
 אלגביש וגופרית ושלג וקיטור.

 : "כל מגפותיאת על "ראב"ע  .7
הזכיר "מגפותי" בעבור הקולות והברד והמטר והאש 

 שהתחברו.
 :"על "את כל מגפותי רש"י .8

למדנו מכאן שמכת בכורות שקולה  –"את כל מגפתי" 
 כנגד כל המכות.

מהדורת מרדכי ) גדול לספר שמות''מדרש ה .9
 מרגליות, מוסד הרב קוק תשל"ו, עמ' קלג(:

... מה תלמוד לומר "את כל"? מלמד ששקולה מכת ברד 
 כנגד עשר מכות.

 שמות י' ט"ו: .10
ֹּאַכל ) ֶרץ -ַוי אָׁ ֶשב הָׁ ל עֵּ ץ... הארבה( ֶאת כָׁ עֵּ י הָׁ ל ְפרִּ ת כָׁ  ְואֵּ

ם. יִּ ְצרָׁ ל ֶאֶרץ מִּ ֶדה ְבכָׁ ֶשב ַהשָׁ ץ ּוְבעֵּ עֵּ ל ֶיֶרק בָׁ ֹּא נֹוַתר כָׁ  ְול
 שמות י' יז: .11
ירּו...  ַלי ַרק ֶאת -ַלה' אֱ  ְוַהְעתִּ עָׁ ר מֵּ סֵּ יֶכם ְויָׁ ֶותֹלקֵּ  .ַהֶזה ַהמָׁ
 שמות י"ב ל"ג: .12

ם עָׁ ם ַעל הָׁ ְצַריִּ ְמרּו  ַוֶתֱחַזק מִּ י אָׁ ֶרץ כִּ אָׁ ן הָׁ ם מִּ ר ְלַשְּלחָׁ ְלַמהֵּ
ים תִּ נּו מֵּ  .ֻכּלָׁ

 שמות ט' כ"ה: .13
ל ד ְבכָׁ רָׁ ֶדה: ַוַיְך ַהבָׁ ל ֲאֶשר ַבשָׁ ת כָׁ ם אֵּ ְצַריִּ  ֶאֶרץ מִּ

ם 1) דָׁ אָׁ  ( מֵּ
ה 2) מָׁ  ( ְוַעד ְבהֵּ
ה ַהבָׁ 3) כָׁ ֶדה הִּ ֶשב ַהשָׁ ל עֵּ ת כָׁ ֶדה ( ְואֵּ ץ ַהשָׁ ל עֵּ ד ְוֶאת כָׁ רָׁ

ר. בֵּ  שִּ
 :בין מכת הברד למכת הארבה .14

ה  י בהתראה טָׁ ַכל ֶאת ֶיֶתר ַהְפלֵּ ְואָׁ
ן הַ  ֶכם מִּ ְשֶאֶרת לָׁ דַהנִּ רָׁ  בָׁ

ֶרץ  יב בציווי ה' על הבאת המכה אָׁ ֶשב הָׁ ל עֵּ ֹּאַכל ֶאת כָׁ ְוי
יר הַ  ְשאִּ ל ֲאֶשר הִּ ת כָׁ דאֵּ רָׁ  בָׁ
ֹּאכַ  טו בתיאור המכה עצמה ֶרץ ַוי אָׁ ֶשב הָׁ ל עֵּ ל ֶאת כָׁ

יר  ץ ֲאֶשר הֹותִּ עֵּ י הָׁ ל ְפרִּ ת כָׁ ד.ְואֵּ רָׁ  ַהבָׁ
 רשב"ם בביאורו לפסוק לב ד"ה לא נוכו:  .15

"להודיעך שמה שלא שיבר הברד אכל הארבה. הברד 
 מקלקל את הקשה, והארבה אוכל את הרך".

 

 שמות ט' כ"ד: .16
ש ד ְואֵּ רָׁ י בָׁ ד... ַוְיהִּ רָׁ ְתַלַקַחת ְבתֹוְך ַהבָׁ  מִּ

 מדרש שמות רבה )יב, כד(: .17
נס בתוך נס... משל למה הדבר דומה: לשני לגיונות 

זה, לימים הגיע זמן מלחמתו קשין שהיו נלחמים זה עם 
של מלך, ועשה המלך שלום ביניהם ועשו שליחות 

כך, אש וברד צהובין זה לזה, כיון שהגיע  המלך ביחד.
זמן מלחמתה של מצרים, עשה הקב"ה שלום ביניהם 

כו במצרים.  והִּ
ֹפַתי .18 ל ַמגֵּ  :"ראב"ע, כ"כָּ

בלשון רבים( בעבור הקולות והברד -הזכיר "מגפותי" )
ולא ראינו שפחד פרעה בכל אש שהתחברו. והמטר וה

, ואמר )בפסוק כז( המכות העוברות כאשר פחד מזאת
 "ה' הצדיק".

 שמות ח' ד': .19
ה  י ַוֲאַשְּלחָׁ ַעמִּ י ּומֵּ ֶמנִּ ים מִּ ר ַהְצַפְרְדעִּ ירּו ֶאל ה' ְויָׁסֵּ ַהְעתִּ

ְזְבחּו לה'. ם ְויִּ עָׁ  ֶאת הָׁ
 :כד-שמות ח' כא .20

א ְבחּו לֵּ יֶכם-... ְלכּו זִּ כֹון  ֹלהֵּ ֹּא נָׁ ֹּאֶמר מֶשה ל ֶרץ. ַוי אָׁ בָׁ
ֹּאֶמר  ר... ַוי ְדבָׁ ְך ַבמִּ לֵּ ים נֵּ ן... ֶדֶרְך ְשלֶשת יָׁמִּ ַלֲעשֹות כֵּ

י ֲאַשַּלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶתם ַלה' אֱ  נֹּכִּ יֶכם -ַפְרעֹּה: אָׁ ֹלהֵּ
י. ירּו ַבֲעדִּ ֶלֶכת, ַהְעתִּ יקּו לָׁ ֹּא ַתְרחִּ ק ל ר ַרק ַהְרחֵּ ְדבָׁ  ַבמִּ

 מות רבה )יב, יט(:מדרש ש .21
בוא וראה רחמיו של הקדוש ברוך הוא: אפילו בשעת 
כעסו ריחם על הרשעים ועל בהמתם... והיה מזהירן 

 שישמרו עצמן ואת בהמתם כדי שלא ילקו בברד.
 מדרש תנחומא בובר )וארא כ(: .22

אמרו רבותינו: בכל המכות לא אמר פרעה "ה' הצדיק" 
מבקש להילחם אלא במכת ברד בלבד, למה? אדם שהוא 

פתאום הוא בא עליו, והורגו  –עם חברו ולנצח אותו 
ה  ונוטל כל מה שיש לו. אבל הקב"ה אמר לפרעה "ְוַעתָׁ
ְקְנָך" וגו', באותה שעה אמר: "ה'  ז ֶאת מִּ עֵּ ְשַלח הָׁ

יק!".  ַהַצדִּ
 יז:-שמות י' טז .23

י אתִּ טָׁ ֹּאֶמר: חָׁ ן ַוי ֹּא ְלמֶשה ּוְלַאֲהרֹּ ְקר ר ַפְרעֹּה לִּ ַלה'  ַוְיַמהֵּ
ֶכם.-אֱ  יֶכם ְולָׁ י ַאְך ַהַפַעם  ֹלהֵּ אתִּ א ַחטָׁ א נָׁ ה, שָׁ ְוַעתָׁ

ירּו ַלה' אֱ  ֶות ַהֶזה.-ְוַהְעתִּ ַלי ַרק ֶאת ַהמָׁ עָׁ ר מֵּ יֶכם ְויָׁסֵּ  ֹלהֵּ
 שמות ז', ג:  .24

י ֶאת אֹּתַֹּתי ְוֶאת  יתִּ ְרבֵּ ב ַפְרעֹּה, ְוהִּ י ַאְקֶשה ֶאת לֵּ "ַוֲאנִּ
ם"   יִּ ְצרָׁ  . מֹוְפַתי ְבֶאֶרץ מִּ

 שמות ח' כח:  .25
ַּלח ֶאת  ֹּא שִּ ֹּאת ְול בֹו ַגם ַבַפַעם ַהז ד ַפְרעֹּה ֶאת לִּ "ַוַיְכבֵּ

ם"  עָׁ  הָׁ
 שמות ט' יב: .26

ֶהם..." ַמע ֲאלֵּ ֹּא שָׁ ב ַפְרעֹּה ְול ק ה' ֶאת לֵּ  "ַוְיַחזֵּ
 שמות י', כ: .27

ל." אֵּ ְשרָׁ י יִּ ַּלח ֶאת ְבנֵּ ֹּא שִּ ב ַפְרעֹּה ְול ק ה' ֶאת לֵּ  "ַוְיַחזֵּ
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 ז:שמות י', כ .28
ם." ה ְלַשְּלחָׁ בָׁ ֹּא אָׁ ב ַפְרעֹּה ְול ק ה' ֶאת לֵּ  "ַוְיַחזֵּ

 שמות י"א, י: .29
ל  אֵּ ְשרָׁ י יִּ ַּלח ֶאת ְבנֵּ ֹּא שִּ ב ַפְרעֹּה ְול ק ה' ֶאת לֵּ "ַוְיַחזֵּ

ַאְרצֹו."  מֵּ
 מדרש תנחומא )וארא ג(: .30

ב ַפְרעֹּה"  בחמש מכות הראשונות אין כתיב  –"ַוֶיֱחַזק לֵּ
ב  ַפְרעֹּה". כיוון שבאו חמש מכות ולא בהן אלא "ַוֶיֱחַזק לֵּ

 –שילח, אמר הקב"ה: מכאן ואילך, אם רצה לשלוח 
ק  איני מקבל, שכך כתיב בחמש מכות האחרונות "ַוְיַחזֵּ

ב ַפְרעֹּה".  ה' ֶאת לֵּ
 לה:-שמות ט' לד .31

ֹּא  ד ְוַהקֹֹּלת ַויֶֹּסף ַלֲחט רָׁ ר ְוַהבָׁ טָׁ ַדל ַהמָׁ י חָׁ ַוַיְרא ַפְרעֹּה כִּ
ד  יו.ַוַיְכבֵּ דָׁ בֹו הּוא ַוֲעבָׁ י  לִּ ַּלח ֶאת ְבנֵּ ֹּא שִּ ב ַפְרעֹּה ְול ַוֶיֱחַזק לֵּ

ל... אֵּ ְשרָׁ  יִּ
 הרמב"ם בהלכות תשובה )פרק ו' הלכה ג(: .32

אפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים, עד 
שיתן הדין לפני דיין האמת, שיהא הפרעון מזה החוטא 

ממנו שמונעין  –על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו 
התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו, כדי שימות 
ויאבד בחטאו שעשה... לפיכך כתוב בתורה 'ואני אחזק 

לפי שחטא מעצמו תחילה... נתן הדין  –את לב פרעה'
למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו; לפיכך חיזק 

 הקב"ה את לבו.
 ספר העיקרים, מאמר ד פרק כה: .33

 ב בחירתו חלילה" "ה' לא ימנע מן האדם טו
ֹעה" )ז', ג("ַוֲאִני ַאק  לר"ע ספורנו  .34 ב ַפר  ת לֵּ ה אֶׁ  :שֶׁ

אין ספק שלולא הכבדת הלב, היה פרעה משלח את 
ל -ישראל בלי ספק, לא על צד תשובה והכנעה לא

יתברך, שיתנחם מהיות מורד... אלא על צד היותו בלתי 
יכול לסבול עוד את צרת המכות... וזאת לא הייתה 

ל -ה כלל. אבל אם היה פרעה חפץ להיכנע לאתשוב
יתברך ולשוב אליו בתשובה שלימה, לא היה לו מזה 

 שום מונע.
 סמט: אלחנן הרב  .35

עשויה הייתה להיות  -המכה השביעית -מכת ברד
המכה האחרונה, המכה המביאה את פרעה ואת עמו 
ועבדיו לחרטה אמיתית ולתשובה על חטא החזקתם 

ו ה'. לּו זכה פרעה וזכה העם בישראל בכוח בניגוד לצ
המצרי היו דברי הווידוי של פרעה "חטאתי הפעם, ה' 
הצדיק ואני ועמי הרשעים... ואשלחה אתכם ולא תספון 
לעמד" יוצאים אל הפועל. או אז היו ישראל יוצאים 
ממצרים מיד לאחר ביטול מכת ברד וסיפור יציאת 
מצרים היה מקבל משמעות שונה ממה שיש לו כעת. 

סים ה תערבות ה' בהיסטוריה האנושית בסדרה של נִּ
גלויים השיגה את מטרתה, לא רק ביחס לישראל 
שיצאו מעבדות לחרות אלא אף ביחס לפרעה ולמצרים 

לוהי ישראל ובצדקת תביעתו -שהכירו סוף סוף בא
 מהם. 


