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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

 
כידוע, בין המספרים שעד עשר ישנם שני מספרים שיש 

ה, והם חוזרים במקרא במקומות להם חשיבות יֵתר
רבים ובהקשרים שונים. מספרים אלו הם עשר ושבע. 
במסכת אבות הוקדש רובו של הפרק החמישי לסדרות 
של דברים שונים, הערוכות לפי סדר המספרים של 
הפרטים באותן סדרות, והמספרים הם עשר, שבע 
וארבע. במשניות הראשונות נמנו סדרות של עשר, 

וגעות למסופר בפרשות הראשונות של ספר ואחדות מהן נ
 .שמות

 :מסכת אבות פרק ה' .1
 בעשרה מאמרות נברא העולם...

 עשרה דורות מאדם עד נח... 
 עשרה דורות מנח עד אברהם...

עשרה נסיונות נתנסה אברה אבינו עליו השלום ועמד 
 בכולם...

 עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים.
צריים עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המ

 ועשרה על הים. במצרים
ושו לספר שמות בסדרה 'דעת עמוס חכם, בפיר .2

 מעיר על כך:מקרא' 
ם 'עשר מכות' אינו נמצא בתורה ולא במקרא בכלל. הש

היסוד לשם 'מכות' נמצא בדברי ה' אל משה במעמד 
ם",  הסנה )ג', כ(: ְצַריִּ י ֶאת מִּ יתִּ כֵּ י ְוהִּ דִּ י ֶאת יָׁ ַלְחתִּ "ְושָׁ

אולם בשום מקום אין התורה מכנה את האסונות שבאו 
על מצרים בשם 'מכות', ואף אינה מציינת את מספרם 
של האסונות האלה... הביטוי 'עשר מכות' כפי ששגור 
ּלּו ֶעֶשר  בפינו מקורו בפרקי אבות... ובהגדה של פסח: "אֵּ

ם",  ַמכֹות ְצַריִּ ים ְבמִּ ְצרִּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דֹוש בָׁ יא ַהקָׁ בִּ ֶשהֵּ
ושם נמנות עשר המכות על הסדר. ואף על פי שלא דיבר 
הכתוב על מספר המכות, ברור הוא שכוונתו ללמדנו, 
שבתכנית ערוכה ומחושבת הביא ה' על המצרים עשר 
מכות, והמספר 'עשר' הוא מעיקרי התכנית הזאת. 

זה מצאנו גם במקומות אחרים בתורה, שלא וכיוצא ב
פירש הכתוב את המספר, ואף על פי שהמספר הוא עיקר 

גדול להבנת העניין. כגון: עשרה דורות מאדם ועד נח, 
 ועשרה מנח ועד אברהם; שבעים אומות בני נח, ועוד.

 
הרב אלחנן סמט מדגיש, שהופעתו של המספר עשר אינה 

ע אף באותה סדרה מבטלת את חשיבותו של המספר שב
שיש בה עשרה רכיבים. לדוגמא: הרי "בעשרה מאמרות 

 נברא העולם", והוא נברא בשבעה ימים! 
לדעתו  דבר זה נכון אף ביחס לעשר המכות. כלומר, 

מכת ברד, היא  ,המכה השביעית בסדרת עשר המכות
מכה מיוחדת, ולכן כללו מחלקי פרשות השבוע את שבע 

חת, ואת השלוש האחרונות המכות הראשונות בפרשה א
בפרשה אחרת, ובכך רמזו לחשיבותה של המכה 

 השביעית. 
אלא שעלינו להסביר, במה מיוחדת מכת ברד משש 
קודמותיה ומן השלוש הבאות לאחריה? את השיעור 
השבוע נקדיש להיבטים שונים שבהם ניכר ייחודה של 

 מכת הברד ולמשמעותו של ייחוד זה.
 :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 ֶאת יד.  ַעמִּ לֵּ י שֹּ ֹּאת, ֲאנִּ י ַבַפַעם ַהז ל-כִּ -כָׁ

פַֹּתי ֶאל ֶדיָך, ּוְבַעֶמָך-ַמגֵּ ְבָך, ּוַבֲעבָׁ ין ַבעֲ --לִּ י אֵּ ַדע, כִּ בּור 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

ן-ְוֶאת ד, מִּ חֵּ כָׁ ֶבר; ַותִּ ֶרץ-ַעְמָך ַבדָׁ אָׁ ם, ַבֲעבּור  טז.  הָׁ ְואּולָׁ
יָך, ַבֲעבּור, ַהְראְֹּתָך ֶאת ֹּאת ֶהֱעַמְדתִּ ר -ז י; ּוְלַמַען ַספֵּ כֹּחִּ

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

ֶ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 ְוֶאת-הֵּ דָׁ הּו, -ֲעבָׁ ְקנֵּ מִּ
ים-ֶאל תִּ ֹּא ַוֲאֶשר כא.  ַהבָׁ בֹו, ֶאל-ל ם לִּ ב -ְדַבר ה' -שָׁ ַוַיֲעזֹּ
יו ְוֶאת-ֶאת דָׁ ֶדה.-ֲעבָׁ הּו, ַבשָׁ ְקנֵּ  }פ{  מִּ
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ֹּ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 םְבֶא --עֵּ יִּ ְצרָׁ -ַויֵּט מֶֹּשה ֶאת כג.  ֶרץ מִּ
הּו, ַעל ש -ַמטֵּ ֲהַלְך אֵּ ד, ַותִּ רָׁ ַתן קֹֹּלת ּובָׁ ם, ַוה' נָׁ ַמיִּ ַהשָׁ

ד, ַעל רָׁ ר ה' בָׁ ה; ַוַיְמטֵּ ְרצָׁ ם-אָׁ יִּ ְצרָׁ ד כד.  ֶאֶרץ מִּ רָׁ י בָׁ --ַוְיהִּ
ד: רָׁ ְתַלַקַחת ְבתֹוְך ַהבָׁ ש, מִּ ד ְמאֹּד  ְואֵּ בֵּ ֹּא--כָׁ יָׁה -ֲאֶשר ל הָׁ

מֹּהּו ל כָׁ ה ְלגֹוי-ְבכָׁ ְ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
ר בֵּ ֶדה שִּ ל-רַרק ְבֶאֶרץ גֶֹּשן, ֲאשֶ  כו.  ַהשָׁ 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 ים -ַהְעתִּ ְהיֹּת קֹֹּלת ֱאֹלקִּ ה', ְוַרב, מִּ
ד; ַואֲ  רָׁ פּון ַלֲעמֹּדּובָׁ ֹּא תֹּסִּ ה ֶאְתֶכם, ְול ֹּאֶמר  כט.  ַשְּלחָׁ ַוי

י ֶאת אתִּ יו, מֶֹּשה, ְכצֵּ לָׁ יר, ֶאְפרֹּש ֶאת-אֵּ עִּ ה'; -ַכַפי ֶאל-הָׁ
ְהֶיה ֹּא יִּ ד ל רָׁ לּון, ְוַהבָׁ י ַלה' -ַהקֹּלֹות ֶיְחדָׁ ַדע, כִּ עֹוד, ְלַמַען תֵּ

ֶרץ אָׁ ֶדיָך: ל.  הָׁ ה, ַוֲעבָׁ י  ְוַאתָׁ ַדְעתִּ י --יָׁ י כִּ ְפנֵּ יְראּון, מִּ ֶטֶרם תִּ
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, ֶאת לג.  ֲאפִּ עִּ א מֶֹּשה מֵּ יר, -ַויֵּצֵּ עִּ הָׁ

פְ  יו, ֶאלַויִּ ֹּא-רֹּש ַכפָׁ ר ל טָׁ ד, ּומָׁ רָׁ -ה'; ַוַיְחְדלּו ַהקֹּלֹות ְוַהבָׁ
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
 

 תיאור מכת הברד נחלק לשלושה חלקים:

  )ההכנות למכת ברד )ההתראה, תגובת המצרים- 
 כ"א-פסוקים י"ג 

  כ"ו-פסוקים כ"ב -תיאור המכה עצמה 

  ;תוצאות המכה )כניעת פרעה; נזקי הברד לצומח
 -פרעה(  תפילת משה והפסקת המכה; הכבדת לב

 ל"ה-פסוקים כ"ז
תיאור מכת הברד מילה מנחה החורזת את שלושת חלקי 

פעמים, שהן  14מופיעה 'ברד', ההיא באופן לא מפתיע, 
7X2 פעמים  14. מילה מנחה נוספת המופיעה אף היא

 לכל אורך היחידה היא שם ה'.
 

את ההתראה לפרעה  מכילה ברובהתחילת הפרשה 
וכה בכל ההתראות שיש היא האר, שיט(-)פסוקים יג

נאמרת מפי ה' למשה, . ההתראה בסיפור עשר המכות
אין הכתוב מציין אמנם, המצטווה למסור אותה לפרעה. 

את מסירתה לפרעה, אך הקורא משלים זאת מדעתו 
כאשר הוא קורא כיצד הגיבו המצרים על ההתראה: 
תגובתם מובנת רק על סמך ההנחה שמשה חזר על 

 ובאזני עבדיו.ההתראה באזני פרעה 

 המיוחד בהתראה זו הוא בפרדוכס שבה: 
 :)פסוק יד(מחד מודיע משה כי 

ֶדיָך  ְבָך ּוַבֲעבָׁ פַֹּתי ֶאל לִּ ל ַמגֵּ ַח ֶאת כָׁ לֵּ י שֹּ ֹּאת ֲאנִּ "ַבַפַעם ַהז
 ּוְבַעֶמָך" 

 :יט(ומאידך הוא מורה לפרעה )פסוק 
ל ֲאֶשר ת כָׁ ְקְנָך ְואֵּ ז ֶאת מִּ עֵּ ה ְשַלח הָׁ ל  "ְוַעתָׁ ֶדה, כָׁ ְלָך ַבשָׁ

ה  ף ַהַבְיתָׁ סֵּ ֹּא יֵּאָׁ ֶדה ְול א ַבשָׁ צֵּ מָׁ ה ֲאֶשר יִּ מָׁ ם ְוַהְבהֵּ דָׁ אָׁ  –הָׁ
תּו"  מֵּ ד וָׁ רָׁ ֶהם ַהבָׁ ַרד ֲעלֵּ  ְויָׁ

כא( מתוארות התגובות -)פסוקים כלאחר ההתראה, 
 השונות של המצרים למשמע ההתראה: 

יו וְ  דָׁ יס ֶאת ֲעבָׁ נִּ א ֶאת ְדַבר ה'... הֵּ הּו ֶאל "ַהיָׁרֵּ ְקנֵּ ֶאת מִּ
ים"  תִּ  ַהבָׁ

 מתוך אמונה שההתראה תתממש, 
יו ְוֶאת  דָׁ ב ֶאת ֲעבָׁ בֹו ֶאל ְדַבר ה', ַוַיֲעזֹּ ם לִּ ֹּא שָׁ "ַוֲאֶשר ל

ֶדה".  הּו ַבשָׁ ְקנֵּ  מִּ
 

תיאור המכה מצוי בזיקה ברורה להתראה, אף שיש בו 
פרטים חדשים שלא נאמרו בה. ההשוואה הבולטת 

ת חומרתו של הברד המופיעה ביותר היא בקביע
 .ובתיאור המכה בהתראה 

 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
ל ֶאֶרץ : כד מֹּהּו ְבכָׁ יָׁה כָׁ ֹּא הָׁ ד ְמאֹּד ֲאֶשר ל בֵּ ד... כָׁ רָׁ י בָׁ ַוְיהִּ

אָׁ  ם מֵּ ְצַריִּ ה ְלגֹוי.מִּ ְיתָׁ  ז הָׁ
ההבחנה בין הלוקים בברד לבין אלו שאינם לוקים בו 
קיימת גם בתיאור המכה, אלא שבו הבחנה זו שונה 

 היא:
ם...: כה ְצַריִּ ל ֶאֶרץ מִּ ד ְבכָׁ רָׁ  ַוַיְך ַהבָׁ
ד.: כו רָׁ יָׁה בָׁ ֹּא הָׁ ל ל אֵּ ְשרָׁ י יִּ ם ְבנֵּ  ַרק ְבֶאֶרץ גֶשן ֲאֶשר שָׁ
 

 חלקים עיקריים:  בתיאור תוצאות המכה שני

  בקשת פרעה ממשה ואהרן  –בחלקה הראשון
כח( ותגובת -שיפסיקו את המכה )פסוקים כז

 ל(. -ההסכמה המסויגת של משה )פסוקים כט

  תפילת משה להפסקת המכה  –בחלקה האחרון
והיענות ה' )פסוק לג( ותגובת פרעה להפסקת המכה 

 לד(.-הכבדת לבו )פסוקים לג –
לו )שיש בינהם הקבלה( מופיעה בין שני החלקים הל

הפשתה  –הבחנה נוספת )שלישית( בין מה שלקה בברד 
החיטה והכוסמת  –והשעורה, לבין מה שלא לקה 

 לב(.-)פסוקים לא
 הקבלה:תחילת הפרשה לסיומה קיימת בין כמו כן,  .5
ל  )יד(: מטרת מכת ברדב י ְבכָׁ נִּ מֹּ ין כָׁ י אֵּ ַדע כִּ ַבֲעבּור תֵּ

ֶרץ אָׁ  הָׁ
ֶרץ. )כט(: קתהמטרת הפסב אָׁ י ַלה' הָׁ ַדע כִּ  ְלַמַען תֵּ
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פַֹּתי" ל ַמגֵּ  "כָׁ
התבוננות באופייה של מכת ברד כפי שהוא מתואר 
בכתוב, והשוואתה למכות האחרות, יבהיר יותר את 
ייחודה. כבר בראשיתה של ההתראה מופיעה הגדרה 

 ייחודית של מכת ברד, עוד בטרם נזכרה מהותה: 
 ֹּ י ַבַפַעם ַהז ַח "כִּ לֵּ י שֹּ פַֹּתיאת ֲאנִּ ל ַמגֵּ ְבָך  ֶאת כָׁ ֶאל לִּ

ֶדיָך"  ּוַבֲעבָׁ
ונשאלת השאלה: מהי כוונת הכתוב כשהוא מגדיר את 

ל ַמֵגֹפַתי"?  מכת ברד במילים "כָּ
בין מפרשינו הראשונים קיימות שתי תפיסות פרשניות 

 להסבר הדבר: 
תפיסתו של רשב"ם היא שמכת ברד עצמה היא בעלת 

ני, ועל כן היא איננה 'מגפה' אחת אלא 'מגפות' אופי רבגו
לרבות )" ממגפותי",  הרבהַמֵגֹפַתי" פירושו לפי זאת " כָׁ

 כפי שתרגם רס"ג(. 
 וכך אומר רשב"ם: .6

מיני חבלות והכאות: אש וברד ואבני  –"מגפותי" 

 1אלגביש וגופרית ושלג וקיטור.
אף ראב"ע בביאורו הארוך פירש בדרך דומה, אלא שהוא 

ן יותר לתיאור המכה בספר שמות, ואינו כולל בה נאמ
 .דברים שהוזכרו במקומות אחרים במקרא

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

 שהתחברו.
ל  רש"י, לעומת הפרשנים הללו, רואה את המילים "כָּ

 ,סות לכלל המכות, ועל כן הוא מסיקַמֵגֹפַתי" כמתייח
  :"כל מגפותיאת על "י "רש .8

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

מי הזכיר את  –והְמעיין בדבריו תמה: 'מכת בכורות' 
הרבה קולמוסין נשתברו בביאור דברי רש"י שמה כאן? 

הקשים הללו, החל בימי בעלי התוספות שדנו בדבר זה 
 בפירושיהם, ועד לימינו. 
 שונות בשלוש דרכים: ניתן לסכם את הדעות ה

א. הְמשנים את הגרסה ברש"י למכת 'ברד' )ראה דברינו 
להלן ביחס לבעל מדרש הגדול( או למכת 'בצורת', 

 שמשמעה גם כן מכת ברד. 
ב. הְמשנים את הקריאה בדברי רש"י )בלא לשנות 
הגרסה( וקוראים 'בכּורות' בשורוק בוי"ו. גם הללו 

                                                 
ומן  –יג; ל"ח, כב -י"ג, א ו   –אבני אלגביש מוזכרות בשני מקומות בספר יחזקאל  א. 1

 ההקשר בשני המקומות ברור שהכוונה לאבני ברד.

ִתי ִאתֹו הגפרית נזכרה ביחד עם אבני האלגביש שימטיר ה' על גוג:" ב.      ט  פַּ ִנש  ו 
ֶדבֶ  ל ב  עַּ ָפיו ו  ל ֲאגַּ עַּ ִטיר ָעָליו ו  ִרית ַאמ  ָגפ  ָגִביש ֵאש ו  ֵני ֶאל  ַאב  ֶגֶשם שֹוֵטף ו  ָדם ו  ר ּוב 

ִבים ֲאֶשר ִאתוֹ  ִמים רַּ " )יחזקאל ל"ח, כב(. ניכרת כאן השפעת סיפור המכות עַּ
 שבספר שמות )וכן הוזכרה המטרת אש וגפרית בסיפור סדום(.

ִקיטחים מתהילים קמ"ח, ח: "שלג וקיטור לקו ג.      ֹור...".ֵאש ּוָבָרד ֶשֶלג ו 

ה את עשב השדה מפרשים שהכוונה למכת ברד שִהכת
 השעורה והפשתה(. -שהבכיר )

ג. העומדים על דברי רש"י ככתבם וכמשמעם, שהכוונה 
למכת בכורות. הללו מפרשים את המילים "בפעם 
 –הזאת" כמכוונות ל'סדרה הזאת' האחרונה של המכות 

סדרה הנפתחת בברד וחותמת במכת בכורות.  –באח"ב 
רה 'דעת ראה לדוגמה דברי עמוס חכם בפירושו בסד

 א.27מקרא' כאן, הערה 
ומעיר הרב סמט, שהתשובה לשאלה הנ"ל, נמצאת 

  .כנראה דברי מדרש הגדול לפסוקנו
'מדרש הגדול לספר שמות', מהדורת מרדכי  .9

 :ות, מוסד הרב קוק תשל"ו, עמ' קלגמרגלי
... מה תלמוד לומר "את כל"? מלמד ששקולה מכת ברד 

 כנגד עשר מכות.
עדני, מחברו של מדרש הגדול בן מקורו של ר' דוד ה

המאה הי"ג, הוא כנראה בפירוש רש"י, שכן לא מצינו 
לדברים אלו מקור במדרשי חז"ל. ואם כן, אחת מן 
השתיים: או שלפניו עמדה גרסה בכתב היד של פירוש 
רש"י שבו השתמש 'מכת ברד', או שהוא תיקן מסברתו 

 את מה שנראה בעיניו כשיבוש מוכח. 
 

נשאלה השאלה: מדוע שקולה מכת ברד כנגד אבל עדיין 
ל ַמֵגֹפַתי"?  כל המכות עד שהכתוב מכנה אותה "כָּ

ומסביר הרב סמט, שחמורה מכת הברד משאר המכות, 
 ועל כן 'שקולה כנגדן', משתי בחינות: 

 הפגיעה שפגעה בנפגעים השונים – תוצאותיה 

 המיוחדים, שאף אם אין הם  הופעתה ואופייה
יעתה הממשית, הם מעצימים את מגדילים את פג

 השפעתה הפסיכולוגית. 
את שני הסעיפים הבאים נקדיש לשתי הבחינות הללו של 

 מכת ברד.
 

 הנפגעים במכת ברד
ניתן לחלק את עשר המכות בדרכים שונות. ראשית נבחין 
בין המכות המהוות מטרד לאדם )אף אם המטרד הוא 

 ם קיומו: חמור וקשה לשאתו( לבין אלו המאיימות על עצ
מכות דם, צפרדע, כינים, ערוב, שחין וחושך הן מכות 

 המהוות מטרד, אך אינן מאיימות על עצם הקיום. 
המכה הראשונה שפגעה בעצם הקיום היא מכת הדבר, 
אלא שהנפגעות בה היו הבהמות, ורק כתוצאה מכך נפגע 
גם קיומו של האדם, שעבודתו ופרנסתו תלויות במידה 

 רבה בבהמות.
ארבה פגעה בצומח וכילתה אותו )שמות י'  מכת .10

 ט"ו(:
ֹּאַכל ) ֶשב הָׁ  -ַוי ל עֵּ ֶרץהארבה( ֶאת כָׁ ץ... אָׁ 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

../../../Documents%20and%20Settings/debra/Program%20Files/תורת%20אמת%202.0/Temp/his_temp_1_1.htm#E14,0,שמות פרק-י^^33263!#E14,0,שמות פרק-י^^33263!
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משמעות מכת הארבה היא אפוא רעב לאדם בארץ 
 .מצרים, ולא בכדי מבקש פרעה

 :שמות י' יז .11
ירּו...  ַלי ַרק ֶאת -ַלה' אֱ  ְוַהְעתִּ עָׁ ר מֵּ סֵּ יֶכם ְויָׁ ֶותֹלקֵּ  .ַהֶזה ַהמָׁ

 –וכמובן מכת בכורות פוגעת ישירות באדם ובבהמה 
 .יום על הכולבבכורות של אלו, אך מהווה א

 :שמות י"ב ל"ג .12
ם עָׁ ם ַעל הָׁ ְצַריִּ ם מִּ  ַוֶתֱחַזק מִּ ר ְלַשְּלחָׁ ְמרּו ְלַמהֵּ י אָׁ ֶרץ כִּ אָׁ ן הָׁ

ים תִּ נּו מֵּ  .ֻכּלָׁ
 

 נבחן עתה את מכת ברד. מי הם הנפגעים ממכה זו?
 בהתראה עליה נאמר )שמות ט' י"ט(:

ה מָׁ ם ְוַהְבהֵּ דָׁ אָׁ א הָׁ צֵּ מָׁ ה  ֲאֶשר יִּ ף ַהַבְיתָׁ סֵּ ֹּא יֵּאָׁ ֶדה ְול ַבשָׁ
ד  רָׁ ֶהם ַהבָׁ ַרד ֲעלֵּ תּו. –ְויָׁ מֵּ  וָׁ

התראה זו נועדה לגרום למצרים לאסוף את מי שניתן 
להכניסו הביתה. אולם ִנזקּה של מכת ברד בפועל היה 

 .בבוא המכהרחב יותר, כמתואר 
 :שמות ט' כ"ה .13

ל ד ְבכָׁ רָׁ ל ֲאֶשר בַ  ַוַיְך ַהבָׁ ת כָׁ ם אֵּ ְצַריִּ ֶדה:ֶאֶרץ מִּ  שָׁ
ם 1) דָׁ אָׁ  ( מֵּ
ה 2) מָׁ  ( ְוַעד ְבהֵּ
ֶדה 3) ץ ַהשָׁ ל עֵּ ד ְוֶאת כָׁ רָׁ ה ַהבָׁ כָׁ ֶדה הִּ ֶשב ַהשָׁ ל עֵּ ת כָׁ ( ְואֵּ

ר. בֵּ  שִּ
הפגיעה בצומח, יסוד ִמחייתו של האדם, נעשית כאן 
לראשונה בסדרת המכות. נמצא, כי מכת ברד ממשיכה 

מות; את מכת דבר שלפניה בכך שהיא ממיתה את הבה
מקדימה את מכת ארבה שאחריה בכך שהיא מכה את 
עשב השדה ואת כל עץ השדה; ומהווה פתיחה למכת 
בכורות החותמת את המכות בכך שהיא ממיתה גם בני 

 אדם. 
אין עוד מכה הפוגעת בקיומו של האדם בדרך שבה 
נפגעים הצומח והחי שבם תלוי קיומו, הפוגעת גם באדם 

מכת ברד חמורה ומקיפה עצמו באופן ישיר. נמצא ש
 יותר מכל שאר המכות ו'שקולה כנגדן'.

אמנם מבחינת חומרת הפגיעה, קלה מכת ברד משלוש 
המכות האחרות הפוגעות בקיומו של האדם: את הפגיעה 
 –בבהמה ובאדם במכת ברד ניתן היה למנוע בדרך קלה 

בהכנסתם הביתה, ובהתראה עליה אף נדרש פרעה 
ו לא הייתה אפשרית במכת דבר, לעשות כן! הצלה מעין ז

ולא במכת בכורות. אף הפגיעה בצומח במכת ברד הייתה 
קלה יותר מזו שבמכת ארבה: ראשית, החיטה והכוסמת 
לא נוכו בברד, אך נאכלו על ידי הארבה. שנית, הברד 
אמנם שבר את עשב השדה )שהיה בבישולו( ואת עץ 

ו השעורה והפשתה שנשבר –השדה, אך לא כילה אותם 
בברד היו ראויות עדיין למרעה הבהמות, ואת העצים 
השבורים ניתן לשקם; רק הארבה כילה לחלוטין את כל 
הצומח. נמצא שמבחינת ההיקף חמורה מכת ברד מכל 

שאר המכות ה'קיומיות', אך דווקא משום כך היא קלה 
מהן, מכיוון שאינה פוגעת נקודתית במין אחד פגיעה 

 ת ועל כן שטחית יותראנושה, אלא פגיעתה מרחבי
 

דבר זה מסביר ייחוד נוסף המתבלט במכת ברד, והוא 
בינה לבין מכות אחרות. רמזים  המפורש בכתובהקשר 

לקשרים בין המכות קיימים אמנם גם בתיאורי מכות 

אולם במה שנוגע למכת ברד אין מדובר ברמז  2אחרות,
אלא בדברים מפורשים. בהתראה המופיעה במחצית 

 ל התיאור נאמר )שמות ט' ט"ו(:הראשונה ש
ן  ד מִּ חֵּ כָׁ ֶבר ַותִּ ַאְך אֹוְתָך ְוֶאת ַעְמָך ַבדָׁ י וָׁ דִּ י ֶאת יָׁ ַלְחתִּ ה שָׁ ַעתָׁ

ֶרץ. אָׁ  הָׁ
הדבר, המכה החמישית, פגעה רק בבהמות, וכאן אומר 
ה' שהיה יכול להפנות את הדבר גם אל בני האדם 

 ולהכחידם מן הארץ, אבל הוא לא עשה כן 
י )"ַבֲעבּו באמצעות המכות הבאות(  -ר ַהְראְֹּתָך ֶאת כֹּחִּ

ֶרץ" אָׁ ל הָׁ י ְבכָׁ ר ְשמִּ  . ּוְלַמַען ַספֵּ
מכת ברד נתפסת אפוא כהמשך וכהשלמה לדבר: היא 
פוגעת הן בבהמה והן באדם וממיתה אותם. וכאן ראוי 
 להזכיר שבמילים 'ברד' ו'דבר' אותן אותיות בסדר שונה.

זכור של מכה אחרת, מכת כשם שבתיאור מכת ברד יש ִא 
מכת ארבה הסמוכה, המכה  –דבר, כך במכה אחרת 

השמינית הפותחת את פרשת בא, נזכרת מכת ברד. ולא 
 .פעם אחת היא נזכרת, אלא שלוש פעמים

 :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
ֶרץ  טו בתיאור המכה עצמה אָׁ ֶשב הָׁ ל עֵּ ֹּאַכל ֶאת כָׁ ַוי

יר  ץ ֲאֶשר הֹותִּ עֵּ י הָׁ ל ְפרִּ ת כָׁ ד.ְואֵּ רָׁ  ַהבָׁ
כלומר, מכת ארבה נתפסת במפורש, ובהדגשה משולשת, 

של מכת הברד. ונראה שאריכות  כהמשך וכהשלמה
לב להבחין בין הפשתה -הכתוב במכת הברד בפסוקים לא

והשעורה שנוכו לבין החיטה והכוסמת שלא נוכו היא 
החיטה והכוסמת הן  –מעין מבוא לאמור במכה הבאה 

 שנאכלו בין שאר הדברים לאחר מכן על ידי הארבה. 
 וכך כתב 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".

 
 
 

                                                 
ֹאר לדוגמה: במכת דם נאמר )ז', כא( " 2 י  ש הַּ אַּ ִיב  " ובמכת צפרדע נאמר )ח', י( וַּ

ש ָהָאֶרץ" אַּ ִתב  ֹאת ֶאת "; על הארבה נאמר )י', ה( "וַּ ל ִלר  ֹלא יּוכַּ ִכָסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ו  ו 
ס ֶאת ֵעין ָכל ָהָאֶרץ עצמה נאמר )שם, טו( " ", ובתיאור המכהָהָאֶרץ כַּ י  ְך  ,וַּ שַּ ֶתח  וַּ
 מכת חושך. –", ובכך רומזת מכת ארבה למכה הבאה אחריה ָהָאֶרץ
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 אופייה המיוחד של מכת ברד
אופייה של מכת ברד הוא ניסי מובהק. אף שאר המכות 
היו ניסיות כמובן, אולם ברובן הנס היה בזימונה של 
תופעת טבע מוכרת לזמן הנחוץ להופעתה, ובהעצמתה 

עת טבע בדרך שתגרום סבל רב. כך היה של אותה תופ
ביחס למכות התלויות בבעלי חיים )צפרדע, כינים, ערוב, 
ארבה(, וכך אף ביחס למגפות ולמחלות שפגעו באדם 

 ובבהמה )כינים, דבר, שחין ואף מכת בכורות(.
ד. ירידת ברד במצרים, הברדבר זה ניתן להיאמר אף על 

דיר ביותר, שבה כמעט שאין יורד גשם, היא אירוע נ
אולם בכל זאת אירוע אפשרי )כנרמז בפסוק יח(. אף 
 –גודלו של הברד ועצמת ירידתו הנלמדים מתוצאותיו 

ברד שהורג בהמה ואדם, עדיין אין בהם כדי לחרוג 
ר המכה מאופיין של שאר המכות. אולם פרט אחד בתיאו

 .אותה לניסית בעצמות הופך
 :שמות ט' כ"ד .16

ש ד ְואֵּ רָׁ י בָׁ ד... ַוְיהִּ רָׁ ְתַלַקַחת ְבתֹוְך ַהבָׁ  מִּ
 וכך מתאר זאת מדרש שמות רבה )יב, כד(: .17

.. משל למה הדבר דומה: לשני לגיונות נס בתוך נס.
קשין שהיו נלחמים זה עם זה, לימים הגיע זמן מלחמתו 
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
 

שמיוחד אך לה, הוא אופייה  מאפיין נוסף של מכת ברד,
 שמיעתי )שמות ט' כ"ג(:-החזותי

דַוה'  רָׁ ַתן קֹֹּלת ּובָׁ ד...וַ  נָׁ רָׁ ר ה' בָׁ ה ַוַיְמטֵּ ְרצָׁ ש אָׁ ֲהַלְך אֵּ  תִּ
האפקט הנובע מצירוף המראה המדהים של אבני ברד 
ענקיות מלוות באש הניתכת ארצה, וכל זאת ברעש 
אדיר, היה מבהיל מאוד. ועל כן התחנן פרעה )שמות ט' 

 כ"ח(:
ְהיֹּת  ירּו ֶאל ה', ְוַרב מִּ ד...-אֱ  קֹֹּלתַהְעתִּ רָׁ ים ּובָׁ  ֹלהִּ

 בטיח )שמות ט' כ"ט(:ומשה מ
ְהֶיה עֹוד. קֹּלֹותהַ  ֹּא יִּ ד ל רָׁ לּון ְוַהבָׁ  ֶיְחדָׁ

 וכך אכן קורה בפועל )לג(: 
ד".  קֹּלֹות"ַוַיְחְדלּו הַ  רָׁ  ְוַהבָׁ

 והכבדת לבו של פרעה מתרחשת כאשר ראה זה 
ד וְ  רָׁ ר ְוַהבָׁ טָׁ ַדל ַהמָׁ י חָׁ  ".ַהקֹֹּלת"כִּ

 
 ומסכם הרב סמט

יוחד של מכת ברד, אשר בלט צירוף אופייה הניסי המ
-לעין במראה הברד והאש יחדיו, עם האפקט החזותי

שמיעתי המיוחד לה, אף שלא היה בו כדי לשנות את 
ממדי הנזק הממשי של המכה, היה בו כדי לפשט 

 עקמומיות שבלב פרעה ובלב עבדיו.
 

יק..." ַעם, ה' ַהַצדִּ י ַהפָׁ אתִּ טָׁ  "חָׁ
אה בצירוף שבו אנו הבאנו לעיל את דברי ראב"ע, אשר ר

ל  דנים כעת את הפירוש הנכון לתיאור מכת ברד כ"כָּ
 .ַמֵגֹפַתי". נביא את דבריו בשנית, אך הפעם בשלמותם

פַֹּתי .18 ל ַמגֵּ  :"ראב"ע, כ"כָׁ
בלשון רבים( בעבור הקולות והברד -הזכיר "מגפותי" )

ולא ראינו שפחד פרעה בכל והמטר והאש שהתחברו. 
, ואמר )בפסוק כז( המכות העוברות כאשר פחד מזאת

 הצדיק". "ה'
ל מכת דברי ראב"ע אלו מעמידים אותנו על ייחוד נוסף ש

 .תגובתו של פרעה למכה –ברד 
 : כח-שמות ט' כז .19

ֶהם: ֹּאֶמר ֲאלֵּ ן ַוי א ְלמֶשה ּוְלַאֲהרֹּ ְקרָׁ ְשַלח ַפְרעֹּה ַויִּ  ַויִּ
ים! עִּ ְרשָׁ י הָׁ י ְוַעמִּ יק ַוֲאנִּ ַעם, ה' ַהַצדִּ י ַהפָׁ אתִּ טָׁ  חָׁ

ירּו ֶאל ה'  ְהיֹּת קֹֹּלת אֱ ַהְעתִּ ה -ְוַרב מִּ ד ַוֲאַשְּלחָׁ רָׁ ים ּובָׁ ֹלהִּ
פּון ַלֲעמֹּד. ֹּא תֹּסִּ  ֶאְתֶכם ְול

אין זו הפעם הראשונה שפרעה מוכן לשלח את העם 
בעקבות מכה. לראשונה הוא הסכים לכך בעת מכת 

 הצפרדעים )שמות ח' ד'(:
י  ַעמִּ י ּומֵּ ֶמנִּ ים מִּ ר ַהְצַפְרְדעִּ ירּו ֶאל ה' ְויָׁסֵּ ה ַהְעתִּ ַוֲאַשְּלחָׁ

ְזְבחּו לה'. ם ְויִּ עָׁ  ֶאת הָׁ
 .בשנית, הסכים פרעה לשלח את העם בעת מכת ערוב

 :כד-שמות ח' כא .20
א ְבחּו לֵּ כֹון -... ְלכּו זִּ ֹּא נָׁ ֹּאֶמר מֶשה ל ֶרץ. ַוי אָׁ יֶכם בָׁ ֹלהֵּ

ֹּאֶמר  ר... ַוי ְדבָׁ ְך ַבמִּ לֵּ ים נֵּ ן... ֶדֶרְך ְשלֶשת יָׁמִּ ַלֲעשֹות כֵּ
י ֲאַשַּלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶתם ַלה' אֱ ַפְרעֹּה: אָׁ  יֶכם -נֹּכִּ ֹלהֵּ

י. ירּו ַבֲעדִּ ֶלֶכת, ַהְעתִּ יקּו לָׁ ֹּא ַתְרחִּ ק ל ר ַרק ַהְרחֵּ ְדבָׁ  ַבמִּ
נבדלת תגובת פרעה למכת ברד מתגובתו לשתי אלא ש

דבריו בפסוק כז, שהם מפתיעים , בהמכות האחרות
 ביותר: 

יק וַ  ַעם, ה' ַהַצדִּ י ַהפָׁ אתִּ טָׁ ים!". "חָׁ עִּ ְרשָׁ י הָׁ י ְוַעמִּ  ֲאנִּ
זוהי לשון וידוי. בדברים אלו מכיר פרעה בכך שחטא לה' 
בזאת שסירב לשלח את העם, ולא עוד אלא שהוא 

"ה'  –מצדיק את דינו של ה' שהביא עליו את המכות 
 ַהַצִדיק!".

במכת הצפרדע חסר הווידוי הזה וניכר כי הסכמתו של 
' נובעת רק מלחץ המכה פרעה לשלח את העם לזבוח לה

ורצונו להשתחרר ממנה, ולא מתך הכרה פנימית. עוד 
יותר בולט הדבר במכת ערוב: הסכמתו של פרעה 
להליכת העם לזבוח נעשית בדרך של משא ומתן ושל 

"ַרק ַהְרֵחק לֹא  –התפשרות והתניית תנאים מצדו 
ֶלֶכת".   ַתְרִחיקּו לָּ
הגבלה אין כל , הסכמתו במכת ברדלעומת זאת, ב

 –והתניה, ופרעה אף אינו מזכיר את תכלית ההליכה 
לזבוח לה'. מנגד, הוא מנסח את הסכמתו הן בדרך 

"ְולֹא  –"ֲאַשַלח ֶאְתֶכם", והן בדרך השלילה  –החיוב 
 ֹתִספּון ַלֲעֹמד".
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ונראה שמה הביא את פרעה להרכנת ראש זו לראשונה, 
כת ְלמה שנראה כחזרה בתשובה, הוא חומרתה של מ

שמיעתי. ורמז לכך נמצא -ברד ואופייה הניסי והחזותי
 בדבריו של פרעה 

ְהיֹּת  ד-קֹֹּלת אֱ "ְוַרב מִּ רָׁ ים ּובָׁ  ". ֹלהִּ
 

יתכן, שייחוד נוסף של מכת ברד השפיע על פרעה: זוהי 
המכה, שעם כל חומרתה בכך שהיא פוגעת בחיי אדם 
ובהמה, הזהיר אותו ה' מראש מפניה וִאפשר לו להינצל 

 עתה החמורה הזאת )פסוק יט(. מפגי
 על כך אומר מדרש שמות רבה )יב, יט(: .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.
וכך נתבארה תגובת פרעה במדרש תנחומא בובר  .22

 )וארא כ(:
בכל המכות לא אמר פרעה "ה' הצדיק"  אמרו רבותינו:

אלא במכת ברד בלבד, למה? אדם שהוא מבקש להילחם 
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
 

, שבמכות קודמות ההבחנה בין המצרים ומעיר הרב סמט
שלקו לבין בני ישראל שלא לקו לא השפיעה על פרעה. 
אולם במכת ברד נוספת הבחנה חדשה בין "ַהיֵָּרא ֶאת 

שעבדיו ומקנהו ניצלו, לבין  –ְדַבר ה' ֵמַעְבֵדי ַפְרֹעה" 
ם ִלּבֹו ֶאל ְדַבר ה'"  שהביא על עבדיו ועל  –"ַוֲאֶשר לֹא שָּ

מוות, ויתכן שהבחנה זו, כאשר ניכרה לעיני פרעה מקנהו 
בכל ממשותה, השפיעה אף היא על חרטתו ועל כניעתו 

 לפני ה'.
 

תגובת הווידוי של פרעה על מכת ברד, שאנו דנים בה 
תגובתו על  בסעיף זה, לכאורה אינה ייחודית לנוכח

 .מכת ארבה –המכה הבאה 
 :יז-שמות י' טז .23

 ֹּ ְקר ר ַפְרעֹּה לִּ י ַלה' ַוְיַמהֵּ אתִּ טָׁ ֹּאֶמר: חָׁ ן ַוי א ְלמֶשה ּוְלַאֲהרֹּ
ֶ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
שהרי, גם כאן לשון וידוי והכרה בחטא. אמנם חסר כאן 

וי הקודם )"ה' ַהַצִדיק..."(, צידוק הדין שמצאנו בוויד
ואף התחייבות לשלח את העם חסרה כאן, ובכל זאת אף 

 זהו וידוי!
מסביר הרב סמט, שהחיסרון בווידוי הזה של פרעה הוא 
בכך שהוא בא בשנית, אחר שפרעה חזר בו מן הווידוי 
הראשון "ַוֹיֶסף ַלֲחטֹא" )פסוק לד(. עתה, במכת הארבה, 

עוד, ווידויו נראה לנו ִשקרי. ואף  אין אנו מאמינים לו

אם פרעה מתוודה באמת, הרי הוא בבחינת "האומר 
אחטא ואשוב, אחטא ואשוב" ש"אין מספיקין בידו 
לעשות תשובה" )משנה יומא פ"ח מ"ט(. לא כך נראה לנו 
וידויו הראשון של פרעה במכת ברד. כאן הוא נראה כבעל 

תעה גדולה תשובה אמיתי, והווידוי שבפיו מהווה הפ
 במהלך סיפור המכות.

 
בֹו"  ד לִּ ֹּא ַוַיְכבֵּ  "ַויֶֹּסף ַלֲחט

 .עוד בטרם החלו עשר המכות הודיע ה' למשה
 : 'שמות ז', ג .24

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

את לב פרעה, עד בפועל, לא מצאנו שה' הוא שִהקשה 
 מכת שחין, שבה מצאנו זאת. –המכה השישית 

בחמש המכות הראשונות אין הכתוב מייחס את חיזוק 
לב פרעה לה', ואדרבה, יש שהוא מייחסו לפרעה עצמו, 

 .כמו לאחר סוף מכת הערוב
 : שמות ח' כח .25

ַּלח ֶא  ֹּא שִּ ֹּאת ְול בֹו ַגם ַבַפַעם ַהז ד ַפְרעֹּה ֶאת לִּ ת "ַוַיְכבֵּ
ם"  עָׁ  הָׁ

 לאחר מכת שחין נאמר לראשונה )שמות ט' יב(: .26
ֶהם..." ַמע ֲאלֵּ ֹּא שָׁ ב ַפְרעֹּה ְול ק ה' ֶאת לֵּ  "ַוְיַחזֵּ

 ושוב אחר מכת ארבה )שמות י', כ(: .27
ל." אֵּ ְשרָׁ י יִּ ַּלח ֶאת ְבנֵּ ֹּא שִּ ב ַפְרעֹּה ְול ק ה' ֶאת לֵּ  "ַוְיַחזֵּ

 ובמכת חושך )שמות י', כז(: .28
ק ה' ֶאת  ם.""ַוְיַחזֵּ ה ְלַשְּלחָׁ בָׁ ֹּא אָׁ ב ַפְרעֹּה ְול  לֵּ

ובפסוקי הסיכום של המכות, הבאים שלפני מכת 
 .בכורות

 :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
ובמכת בכורות עצמה, שוב לא חיזק ה' את לב פרעה, 

 ופרעה אכן משלח את העם.
 

על הבחנה זו בין חמש המכות הראשונות לבין  .30
המכות הבאות אחריהן עמד מדרש תנחומא )וארא 

 ג(:
ב ַפְרעֹּה" "ַוֶיחֱ  בחמש מכות הראשונות אין כתיב  –ַזק 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

דברי המדרש האחרונים "שכך כתיב בחמש מכות 
האחרונות 'ויחזק ה' את לב פרעה'" אינם מדויקים: לא 
רק במכת בכורות לא נאמר פסוק כזה, וגם לא יכול היה 
להיאמר, אלא גם במכת ברד הנידונה בעיוננו לא נאמר 
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או בדומה לו. ואדרבה, לאחר שסרה מכת הברד  פסוק זה
 .מתוארת הכבדת לבו של פרעה כחטא שחטא הוא עצמו

 :לה-שמות ט' לד .31
ֹּא  ד ְוַהקֹֹּלת ַויֶֹּסף ַלֲחט רָׁ ר ְוַהבָׁ טָׁ ַדל ַהמָׁ י חָׁ ַוַיְרא ַפְרעֹּה כִּ

יו. דָׁ בֹו הּוא ַוֲעבָׁ ד לִּ ַּלח ֶאת ַוַיְכבֵּ ֹּא שִּ ב ַפְרעֹּה ְול י  ַוֶיֱחַזק לֵּ ְבנֵּ

ל... אֵּ ְשרָׁ  3יִּ
ונשאלת השאלה: מהי הסיבה לחריגתה של מכת ברד מן 
המכות האחרונות שאליהן היא שייכת, בעניין זה שבה 

 לא ה' הוא שהכביד את לב פרעה?
 

בהסבר ההכבדה שהכביד ה' את לב פרעה )וכן את לבם 
של אישים נוספים במקרא( נחלקו הרמב"ם וכמה 

 כנגדו.  מפרשים והוגי דעות שעמדו
 לדעת 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 

שמונעין ממנו  –על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו 
התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו, כדי שימות 

לפיכך כתוב בתורה 'ואני אחזק ויאבד בחטאו שעשה... 
לפי שחטא מעצמו תחילה... נתן הדין  –את לב פרעה'

למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו; לפיכך חיזק 
 הקב"ה את לבו.

אולם, כמה מפרשים והוגי דעות שבאו לאחר הרמב"ם 
חלקו על דבריו. לדעת ר' יוסף אלבו בעל ספר העיקרים, 

עובדיה ספורנו ועוד ר' יצחק עראמה בעל העקידה, ר' 
 .כמה מגדולי ישראל

 :השון ספר העיקרים, מאמר ד פרק כל .33
 "ה' לא ימנע מן האדם טוב בחירתו חלילה" 

גם לא כעונש על חטאים חמורים ככל שיהיו, שהרי כבר 
אמר הנביא )יחזקאל י"ח, לב( "ִכי לֹא ֶאְחֹפץ ְּבמֹות ַהֵמת, 

ִשיבּו ִוְחיּו!".  ְנֻאם ה', ְוהָּ
הכבדת לבם של כמה אישים במקרא פירשו הללו את 

בדרכים שונות. הצד השווה שבהן, שאין בהן שלילת 
הבחירה חופשית. ולעניין הכבדת לבו של פרעה, אדרבה, 
המכות שהביא עליו ה', הן ששללו ממנו את האפשרות 
לשלח את ישראל מתוך בחירה חופשית, ואילו הכבדת ה' 

יא שהעמידה אותו על את לבו )בכל דרך שנפרש זאת( ה
 בחירה חופשית אמיתית.

 

                                                 
'עץ יוסף' וכתב: "ואף על גב פרשנו מדרש תנחומא  עלוכבר הרגיש בקושיה זאת  3

ה י', א(: 'כי אחר כך, בראש מכת ארב-דבברד כתיב 'ויחזק לב פרעה' כתיב בתריה )
אני הכבדתי את לבו'". ובכן, לדעתו כוונת ה' בדבריו אלו למשה היא שה' הכביד 
את לבו של פרעה במכת ברד הקודמת. אף שישנם פרשנים שפירשו בדרך זו, הרי 
היא קשה: הרי במכת ברד נאמר "ויסף לחטא ויכבד לבו"! נראה אפוא כי כוונת 

בעבור שחזק לבו אתה משה( -)ל תשתומם דברי ה' היא כפי שפירשם ראב"ע: "וא
אפשר לפרש עוד, כי דברי ה' מכוונים לעתיד  , כי אני הכבדתי את לבו".עד עתה

 ולא לעבר, ושיעורם: 'כי אני הכבדתי את לבו שלא ישמע אליך בבואך אליו עתה'.

ב  .34 י ַאְקֶשה ֶאת לֵּ ר"ע ספורנו בביאורו לפסוק "ַוֲאנִּ
 ַפְרעֹּה" )ז', ג( כותב:

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 
ול עוד את צרת המכות... וזאת לא הייתה יכול לסב

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

 שום מונע.
ומסביר הרב סמט, שהראיה לדברי ספורנו הללו היא 

"פרעה חפץ להיכנע  –ממכת ברד. הנה, בבוא מכת ברד 
שלמה", שהרי הוא ל יתברך ולשוב אליו בתשובה -לא

ַעם ה' ַהַצִדיק ַוֲאִני ְוַעִמי  אִתי ַהפָּ טָּ מתוודה ואומר "חָּ
ִעים". בהגיעו לידי כך, היעלה על הדעת שה' יכביד  ְרשָּ הָּ

 את לבו וימנענו מן התשובה?
כך אמנם עשה ה' לאחר מכת שחין, המכה השישית, 

ַמע ֲאֵלֶהם"  ה'"ַוְיַחֵזק   –)ט', יב( ֶאת ֵלב ַפְרֹעה ְולֹא שָּ
אולם שם לא חזר פרעה בתשובה. הצטברות המכות עד 
למכה זו הייתה עשויה להכניע את פרעה שלא על דרך 
התשובה והכניעה האמיתית לה', ועל כן חיזק ה' את לבו 
"שיתאמץ לסבול המכות, ולא ישלח מיראת המכות את 

 ישראל" )לשון הספורנו על ז', ג(.
ת ארבה: "ַוְיַחֵזק ה' ֶאת כך יעשה ה' לפרעה גם לאחר מכ

ֵאל" )י', כ(. אמנם לפני כן  ֵלב ַפְרֹעה ְולֹא ִשַלח ֶאת ְּבֵני ִיְשרָּ
אִתי לה' א   טָּ ֶכם", -התוודה פרעה ואמר "חָּ ֹלֵהיֶכם ְולָּ

אולם לאחר שחזר בו מווידויו במכה הקודמת, מכת 
ברד, ברור עתה שאין זה וידוי אמיתי, אלא הוא נאמר מן 

ץ "על צד היותו בלתי יכול לסבול עוד את השפה ולחו
צרת המכות". דבר זה ניכר מדברי פרעה בעצמו, המוסיף 
ַלי ַרק ֶאת  ֵסר ֵמעָּ לדברי הווידוי שלו את הבקשה: "ְויָּ
ֶות ַהֶזה". לפיכך מחזק ה' את לבו שלא לשלח את  ַהמָּ

 ישראל.
 

מסכם הרב סמט ואומר: זהו אפוא ההסבר לחריגתה של 
המכה  –יבתה: אמנם החל ממכת שחין מכת ברד מסב

החל לחזור הביטוי "ַוְיַחֵזק ה' ֶאת ֵלב ַפְרֹעה",  –השישית 
וכך הוא מופיע במכת ארבה ובמכת חושך, אך במכה 

מכת ברד, נעדר ביטוי זה, מפני שכאן נראה  –השביעית 
שפרעה עלה על דרך התשובה אל ה', ואם כן, ה' לא 

עה חזר בו בעצמו: "ַוֹיֶסף יקשה עליו ללכת בה. אלא שפר
ֹּא ַוַיְכֵּבד ִלּבֹו". הביטוי "ַוֹיֶסף ַלֲחטֹא" אינו מופיע  ַלֲחט

במכות האחרות. הוא מופיע במקומנו מפני שלפני כן 
אִתי". והנה שב פרעה לחטוא מעצמו  אמר פרעה "חטָּ

 ובבחירתו.
 

ראינו בשיעור את ייחודה רב הפנים של המכה השביעית, 
בצומח,  –קף הרחב של פגיעתה בקיום מכת ברד: בהי
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בחי ובאדם; באופייה הניסי המובהק; בהופעתה 
שמיעתית המרשימה; בייחודה המוסרי; -החזותית

בווידוי אמיתי, ובאופי של חזרתו  –בתגובת של פרעה לה 
 לסורו. 

לאור ייחוד זה של מכת ברד מעלה הרב סמט את  .35
 ההשערה הבאה: 

ה הייתה להיות עשוי -המכה השביעית -מכת ברד
המכה האחרונה, המכה המביאה את פרעה ואת עמו 
ועבדיו לחרטה אמיתית ולתשובה על חטא החזקתם 
בישראל בכוח בניגוד לצו ה'. לּו זכה פרעה וזכה העם 
המצרי היו דברי הווידוי של פרעה "חטאתי הפעם, ה' 
הצדיק ואני ועמי הרשעים... ואשלחה אתכם ולא תספון 

ל הפועל. או אז היו ישראל יוצאים לעמד" יוצאים א
ממצרים מיד לאחר ביטול מכת ברד וסיפור יציאת 
מצרים היה מקבל משמעות שונה ממה שיש לו כעת. 
סים  התערבות 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 -וף סוף באשהכירו ס
 מהם. 

אולם פרעה הגאה לא זכה: תשובתו הייתה רגעית, ובסור 
המכה שהביאה אותו לתשובה זו גבר בו רגש הגאווה 
והעקשנות "ויסף לחטא ויכבד לבו". כיוון שמכת ברד לא 
השיגה את מטרתה, הוכו פרעה וַעמו בשלוש מכות 

ם' )י', ב(, ורק האחרונה נוספות, שבהן 'התעלל ה' במצרי
שבהן, המכה העשירית, 'שברה' את פרעה ואילצה אותו 

לא מחמת שחזר בתשובה, אלא  –לשלח את בני ישראל 
 מחמת הלחץ שלא היה יכול לעמוד בו יותר.

מכת ברד מסמנת אפוא את הסיום החיובי שיכול היה 
להיות לסיפור יציאת מצרים. כיוון שזה לא התממש, 

ור באופן שלילי כאשר מלאה סאתם של הסתיים הסיפ
 המצרים. 


