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 מכות דבר, שחין וברד            פרק ט'
 

 בפרק זה מסופר על מכות דבר, שחין וברד. 
קבל פרעה התראה. ה' המית את בהמות מצרים בדבר, אך פרעה הקשה את לבו, ואז זרק  מכת דברעל 

 . ללא התראה מוקדמת -למכת שחיןמשה פיח כבשן לשמים וגרם 
שוב באה התראה וה' הוריד מהשמים ברד מעורב באש. פרעה בקש ממשה להתפלל שיפסיק  מכת ברדעל 

 הברד, אך משהתפלל משה והפסיק הברד הקשה פרעה שוב את לבו.
 

 תשובה שאלה פרק ט
1 

 ט'
מכת 
 שחין

 (י')

"ויהי שחין אבעבעת פרח באדם 
ובבהמה" (י'). מנין היו בהמות שנפגעו 

והלא במכת דבר שלפניה במכת שחין, 
נאמר "וימת כל מקנה מצרים"? (רש"י 

 לפסוק י')

במכת שחין נפגעו הבהמות שקודם לכן נצלו ממכת 
דבר מפני שהיו בתוך הבתים ולא בשדה, שכן במכת 

 דבר נפגעו רק הבהמות שהיו בחוץ בזמן המכה.

2 
 ט'
 "פע

שאלת 
 בגרות

 -(י"ד
 ט"ז)

 א. כתוב שני דברים בהם נועדו מכות
טז.   -מצרים להשפיע על פרעה (ט', יד

 כ.  ח', ו, יח). -ג', יט
ב. כיצד מנמקת התורה את העובדה 

 -שה' לא המית את פרעה במכות? (יד
 טז).

. כדי שייוודע שם ה' בכל הארץ ופרעה יכיר בכוחו 1א. 
 של אלקים.

 . פרעה מקבל את המגיע לו על השעבוד.2
ות כדי שיראה ב. ה' השאיר את פרעה בחיים בכל המכ

את כוחו של ה' וכדי שייוודע שמו ויכירו פרעה והמצרים 
 בכוחו.

3 
 ט'

 מכות
דבר 
 וברד

 (ג', י"ט)

 הסבר משמעות הביטויים:
 א. "הנה יד ה' הויה" (ג' רש"י).

ב. "ועתה שלח העז את מקנך ואת כל 
 אשר לך בשדה" (י"ט רש"י).

 היות".נמצאת עכשיו, בהווה. לשון הווה של "ל –א. הויה 
 ב. שלח כנס ואסוף את מקנך.

4 
 ט'

מכת 
 ברד

 (כ"ד)

"ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד" 
(כ"ד). מהו הנס המיוחד במכת ברד 
ומדוע התרחש נס זה? (רש"י לפסוק 

 כ"ד).

בברד היה נס בתוך נס, שכן הוא היה מעורב באש, והרי 
מים ואש אינם פועלים יחד. דבר זה התרחש במיוחד כדי 

 את רצון ה'. לעשות

 ט' 5
י ”עפ

שאלת 
 בגרות
מכת 

 ברד
 -(ל"א
 ל"ב)

במכת ברד בא לביטוי ההבדל בין פשתה 
ושעורה לבין החיטה והכוסמת. מהו 

ל"ב  -ההבדל ומהי הסיבה לכך? (ל"א
 ורש"י).

במכת ברד נשברו הפשתה והשעורה שכבר גדלו 
והתקשו ולכן היו ניתנות לשבירה, אך החיטה והכוסמת 

רכות, בתחילת גדילתן, ולכן לא שבר אותן היו עדיין 
 הברד.
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