
 
 

 הלבהכבדת  – אראו פרשת

ז אותותי ואת מופתי בארץ מצרים״ ) ״ואני אקשה את לב פרעה, והרבתי את נאמר בפרשה:

 ג(.

אחרי שנשללה ממנו הבחירה החופשית  יך הקב״ה יכול להעניש את פרעה,א רבותינו שאלו

 .ונמנעה ממנו התשובה

הקב״ה מתרה ברשע שלוש פעמים, ואם  אמר רבי יוחנן: ,תשובה על כך ענו רבותינו במדרש

 כדי להיפרע ממנו על מה שחטא. ,הקב״ה נועל בפניו את שערי התשובה ,אינו חוזר בו

בחמש המכות הראשונות פרעה נענש בגלל שלא היה מוכן להרשות לבני  :פירש הרמב״ן

ורק אחרי שהוא לא שב  אפשרות לחזור בתשובה,תה לו יאבל הי ,ישראל לצאת ממצרים

 ה׳ הכביד את ליבו. ,בתשובה גם אחרי חמש המכות הראשונות

שהקב״ה מכביד הוא הרמב״ם בהלכות תשובה מחדש שאם רשע הרשיע מאוד, העונש שלו 

 ועל ידי כך יקבל את עונשו )פ״ו ה״ג(. ,את ליבו כדי שלא יחזור בתשובה

 ש כבד?ומדוע יש להעניש את פרעה בעונ

פלותם של ישראל ״ש כתב רש״י:, לט ג(ך בפירושו של רש״י לספר יחזקאל )התשובה על כ

אומות העולם מפרשים את זה  כשעם ישראל משועבד בגלות, חילול שמו של הקב״ה״.

ולכן הכבדת  כחולשה של הקב״ה שלא יכול להציל את עמו, ובכך מתחלל שמו של הקב״ה,

 לקב״ה להעניש אותו ובכך לקדש את שמו.הלב של פרעה נועדה לאפשר 

״וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, ואכבדה בפרעה ובכל  וכך נאמר לפני קריעת ים סוף:

 חילו, וידעו מצרים כי אני ה׳ ״ )יד ד(.

הקב״ה הכביד את ליבם של עמי . גם לפני הכניסה לארץ בימי יהושע את הכבדת הלב מצאנו

תה לחזק את יכי מאת ה׳ הי״ וכך נאמר בספר יהושע: כנען בגלל החטאים המרובים שלהם,

יתה לגרום ימטרת הכבדת הלב ה יא כ(.ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם״ )

רץ לכך שעמי כנען ילחמו כנגד עם ישראל ויפסידו, ובכך יתאפשר לעם ישראל לכבוש את א

 ישראל ולהתיישב בה.

 וכך נאמר בספר יחזקאל על גוג: הכבדת הלב של אומות העולם תהיה גם באחרית הימים,

גוג יעלה  ך על ארצי, למען דעת הגויים אותי, בהקדשי בך לעיניהם, גוג״ )לח טז(.י״והביאות

 למלחמה על ישראל בלי סיבה הגיונית כדי שיפול במלחמה ויתקדש שמו של הקב״ה.

ובכך יתקדש שמו  ,הכבדת הלב של אויבי ישראל הרוצים בהשמדתנו תביא בקרוב למפלתם

ום ההוא יהיה ה׳ אחד , בי״ והיה ה׳ למלך על כל הארץ ותתקיים נבואת זכריה: של הקב״ה,

 יד ט(ושמו אחד״ )

 


