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 וארא פרשת

ת ה אֶׁ הּו, ַעל-ַויֵּט ֹמשֶׁ ַמִים,  -ַמטֵּ  ַהשָּׁ

ה;  ה'וַ  ְרצָּׁ ש אָּׁ ד, ַוִתֲהַלְך אֵּ רָּׁ ַתן ֹקֹלת ּובָּׁ  נָּׁ

ר  ד, ַעל ה'ַוַיְמטֵּ רָּׁ ִים -בָּׁ ץ ִמְצרָּׁ רֶׁ    .אֶׁ

ד רָּׁ רָּׁ --ַוְיִהי בָּׁ ש, ִמְתַלַקַחת ְבתֹוְך ַהבָּׁ     ד:ְואֵּ

ד ְמֹאד בֵּ ר לֹא--כָּׁ ל-ֲאשֶׁ ֹמהּו ְבכָּׁ יָּׁה כָּׁ ץ ִמְצַרִים,  -הָּׁ רֶׁ  אֶׁ

ה ְלגֹו ְיתָּׁ ז הָּׁ אָּׁ  ( כד-כג  ט, )שמות                                                      .י מֵּ

 

מצרים והיא במסגרת שלושת המכות  חתת על שנ. זו המכה השביעית מצריםברד על ארץ ב"ה ממטיר הק

כָּלשמטרתן היא:  י בְּ ֹמנִּ ין כָּ י אֵּ ע, כִּ דַּ ֲעבּור תֵּ ֶרץ -בַּ אָּ    )שמות ט,יד(.   .הָּ

דור קרח גדול  , הוא כהכֶ הברד המַּ מכת ברד הביאה ברד שונה לחלוטין.    ך ברד השבוע, א  גם בירושלים ירד

 קול.   –בתוכו אש בוערת. ומתלווה לברד 

 ? כי ברד עושה רעש. מדוע ומתחיל לרדת ברד, אנו שמים לב מיד,בחורף כשאנו יושבים בבית 

 ל כדורי הקרח על קרקע ומשטחים שונים עושה רעש. במכת ברד לא היה רעש אלא קולות. הנחיתה ש

 והפחידו אותו אפילו יותר מאשר הברד: פרעה, נראה שהקולות הפריעו  י ואם נתבונן בדבר

ֶהם  ֲהֹרן, וַּיֹאֶמר ֲאלֵּ אַּ ֹמֶשה ּולְּ א לְּ רָּ קְּ ֹעה, וַּיִּ רְּ ח פַּ לַּ שְּ ירּו ...וַּיִּ תִּ עְּ ֹית  ה' -, ֶאלהַּ הְּ ב, מִּ רַּ ים, וְּ ה    ֹקֹלת ֱאֹלהִּ חָּ לְּ ד; וֲַּאשַּ רָּ ּובָּ

ֲעמֹ  פּון לַּ לֹא ֹתסִּ ֶכם, וְּ    כח(.-כז ט, )שמות ד ֶאתְּ

קול הוא צליל, גל שנישא באויר ונקלט באיברי השמיעה שלנו.  אלוהים". מה שהפחיד פרעה היה "קולות ה

אנו שומעים  ומעורר פחד או חלחלה. ויש קולות שוהרמוני, קול יכול להיות מאיים  קול יכול להיות נעים 

פנימי שדובר בתוכנו, לפעמים מהלב ומהרגש, לפעמים  הקול ה.  תוכנו )מי ראה את הסרט "הקול בראש"?(מ

 שפרעה שומע? הים"מהם "קולות האלומהראש ומהמחשבה. 

העומד  ספר דברים, כאשר משה מספר לעם ישראל  היא ב  הים" שבה מוזכר "קול אלו  פת היחידה סם הנוהפע

ם : על מעמד הר סיני להיכנס לארץ ישראל  ע עָּ מַּ ים ֲהשָּ תֹוְךקֹול ֱאֹלהִּ ר מִּ בֵּ דַּ ֲאֶשר-מְּ ש, כַּ אֵּ ה -הָּ תָּ תָּ אַּ עְּ מַּ — שָּ

 . ( דברים ד,לג)  יוֶַּיחִּ 

וממנו לא יכול היה  שאותו יכול היה פרעה לשמוע, יחוד הפלאי של מים ואש  במכת הברד, יצר קול הא

ה  פרעעד כה ' הוא בורא העולם ) פרעה להתעלם, קולו של מי שאמר והיה העולם. פרעה מכיר באמת שה

ם: התכחש למציאות ה'( ואומר:  עַּ פָּ י הַּ אתִּ טָּ יםה'   חָּ עִּ שָּ רְּ י, הָּ מִּ עַּ י וְּ יק, וֲַּאנִּ דִּ צַּ , ומתחנן לפני משה  ז()ט, כ , הַּ

 מכת הברד. את  שיפסיק 

 נו להקשיב להם. ה גורם ל ומ,  פנימיים וחיצוניים קולות   – נשוחח על קולות שאנו שומעים  ליד שולחן השבת

 שבת שלום מגילי והמשפחה 
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