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 שותהקריאה ליראת שמים באנו -מכת ברד 
1
 בסוף הפרשה כתוב שהיו קולות וברד, ופרעה מבקש ממשה שיפסקו הקולות והברד. 

 משה אומר בסדר גמור, אפרוש כפיי אל ה' שיפסיקו.

 איזה מטר...?? -משה פורס כפיו ו''מטר לא ניתך ארצה'' 

 וירא פרעה שמטר לא ניתך...ויכבד את ליבו.

 מסביר האלשייך: מה שמאחורי הקלעים: העימות בין פרעה למשה היה על אבני הברד.

 .[יחזקאל לח], והם יהיו אבני אלגביש שיירדו במלחמת גוג ומגוג. [יהושע י]במדרש: אלו האבנים שירדו במלחמה על הכנענים, 

 עיניהם לשמים. וצריך להשתחרר מזה.פרעה לא רצה שיהיה איום מתמיד על האנושות שיגרום להם ליראת שמים. יישאו תמיד 

 משה דאג שלא יירדו אבני ברד, אך יישארו בשמים. ועצר אותם שם.

 האנושות צריכה פעם בכמה זמן להיזכר.

 אלו מלחמות על הקשבה לדבר ה'. הם מורדים במלכות שמים. -על הכנענים שירד ברד וגם בגוג ומגוג 

 .'גויים, לפרק ג' מרד אבשלום? כי רגשו גויים הוא מרד הגויים בשמים למה נסמך פרק ב' למה רגשו'בסוף מס' ברכות: 

 יש תורה. תדע: יש ריבונו של עולם. . קצת הכנעה.רעמים מפשטים עקמומיות שבלב

לשון התכה )כמו  -לפי הטבע, או שאבני הברד האחרונות ייפלו או שיימסו מאש שמתלקחת בברד וייהפכו למטר. ניתך  גישת פרעה:

 כת(. לא ניתך=לא נמס.התכת מת

 אך לא קרה כך. ופרעה הבין מזה שאין למעלה יותר אבנים. והכביד ליבו.

 האנושות משכנעת את עצמה שנגמר האירוע ואפשר להמשיך לחטוא.

 אבל גם אם נגמרות, זה רק נקודתי, דבר ה' עוד קיים.הקב'ה מביא טלטלות לאנושות, לבדק בית. 

 האנושות זקוקה ליראת שמים.

 זה בסדר שמוצאים חיסון, תרופה, אבל לא לחשוב שזהו הנושא. דאי ללמוד זאת בדרך הטובה.כ

 יש שרק מחכים לחזור מהר לשגרה הרגילה ולשכוח מהכל.

 הנושא הוא: האם קנינו יותר הכנעת לב? ביקורת עצמית? יראה?

 צריך להפיק תועלת רוחנית מהטלטלה. השאלה הגדולה היא מה קורה בלב. 

 כביד ליבו ומזמין את המכה הבאה. אם לא היום, מחר...פרעה מ

 משה מבין שמטר לא ניתך, לא כי אין אבנים, אלא כי נשארות שם.

לצערנו, ה' מנהיג כך את האנושות. היה עדיף אם היינו מקשיבים לקולות מן השמים, ולאבני הדרך, אבני הבניין הרוחניים שה' מביא 

 לנו מהשמים.

 הלוחות. ורש'י מביא שה' העלה את משה מעל השמים.-מד הר סיני. קולות. אש. אבניםהרבה רמזים כאן למע

 העיקר מכל אירוע לא הגימור הטכני, אלא מה נחרט בנפשנו ובנשמתנו.

רמב'ן על התורה: בזמן מלחמה אנשים בחרדה, והבעיה העיקרית היא בחזרה מן המלחמה. ישנו רפיון. האיש החסיד אמר עכשיו 

 מתחילה המלחמה האמיתית. 

 במכת ברד מפורשת היראה: הירא את דבר ה' הניס וכו' 

 

 שבטך ומשענתך...

 

 ישועות ונחמות,

 שבת שלום.
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 פנימי לא מוגהה –שיכתוב 


