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נערך ע"י תלמידיו

 משיעורי

תפילת משה רבנו להפסקת המכותתפילת משה רבנו להפסקת המכות
את  מהקב"ה  ומבקש  מתפלל  רבינו  שמשה  לאחר  רק  שמסתיימות  מכות  כמה  ישנן  מצרים  במכות 
הפסקתן, כך במכת צפרדע, ערוב, ברד וארבה. עלינו להתבונן אפוא במהותה של תפילה זו. מה עניינה? 
מכות  ואילו  להפסיקן  תפילה  הוצרכה  אלו  במכות  דווקא  ומדוע  מאליהן?  המכות  מסתיימות  לא  מדוע 

אחרות פסקו אף ללא תפילה. 

כמו כן, צריך להבין למה באמת מתפלל משה בעבור פרעה כשהוא יודע שה' מכביד את ליבו והוא יחזור 
לסורו ולא ישחרר את עם ישראל מארצו.

היא  מסוים  וברגע  בזמן,  מראש  קצובה  הייתה  מכה  שכל  נראה  המכות  ביתר  המתואר  הדברים  מסדר 
יש  זמנם.  קודם  הנראה  וככל  משה  של  תפילתו  בגלל  הפסיקו  שהן  מפורש  אלו  במכות  אך  הסתיימה, 
להתבונן גם בלשונות התפילה של משה המתוארות במילים ‘ויצעק משה אל ה'' ‘ויעתר אל ה'' ‘ויפרוש 
כפיו אל ה'', לשונות תפילה המלמדים שאין מדובר בתפילות בעלמא. משה מתאמץ בתפילתו כדי לסיים 
את המכות טרם זמנן, מדוע הוא עושה זאת ולא מניח לפרעה שישא בתוצאות התנהגותו ומעשיו הרעים? 

התוודעות מצרים למידת הרחמים

מעיון בפסוקים עולה שבכל המכות הללו נכנע פרעה ומבקש ממשה להתפלל עבורו לסילוק המכה. כך 
ּוֵמַעִּמי  ִמֶּמִּני  ַהְצַפְרְּדִעים  ְוָיֵסר  ה'  אל  ַהְעִּתירּו  ַוֹּיאֶמר  ּוְלַאֲהֹרן  ְלֹמֶׁשה  ַפְרֹעה  'ַוִּיְקָרא  נאמר:  צפרדע  במכת 
ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזְּבחּו לה''. )ח, ד( ובמכת ערוב אומר פרעה: ‘ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶּתם לה' ֱאֹלֵהיֶכם 
ַּפְרֹעה  ‘ַוִּיְׁשַלח  מצינו:  ברד  במכת  לכך  בדומה  כד(  )ח,  ַּבֲעִדי'.  ַהְעִּתירּו  ָלֶלֶכת  ַתְרִחיקּו  ֹלא  ַהְרֵחק  ַרק  ַּבִּמְדָּבר 
ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהֹרן ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ָחָטאִתי ַהָּפַעם ה' ַהַּצִּדיק ַוֲאִני ְוַעִּמי ָהְרָׁשִעים: ַהְעִּתירּו ֶאל ה' ְוַרב ִמְהֹית 
ֹקֹלת ֱאֹלִהים ּוָבָרד ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאְתֶכם ְוֹלא ֹתִספּון ַלֲעֹמד'. )ט, כז-כח( וכך גם במכת ארבה: ‘ַוְיַמֵהר ַּפְרֹעה ִלְקֹרא 
ְוָלֶכם: ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ַחָּטאִתי ַאְך ַהַּפַעם ְוַהְעִּתירּו ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם  ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן ַוֹּיאֶמר ָחָטאִתי לה' ֱאֹלֵהיֶכם 

ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה'.

נראה שהבנת הדברים קשורה במטרה הנוספת שישנה במכות מצרים מעבר להוצאת עם ישראל מעבדות 
לחרות, והיא שפרעה והמצרים יכירו במלכות ה' ובכך יתגלה שם ה' על העולם כולו. את המטרה הזו מציב 

הקב"ה במפורש כשהוא שולח את משה לפרעה עם המסר: ‘ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה''.

אמנם, האופן העיקרי שעל ידו מתוודעים מצרים להקב"ה ושליטתו בעולם היא דרך “מידת הדין". הקב"ה 
מפליא בהם את מכותיו וכך הם לומדים בדרך הקשה את גודל כוחו. אך באותן מכות בהן פרעה מגיע לידי 
כניעה ומתחנן למשה שיעתיר בעדו ויפסיק את המכה, רואה משה הזדמנות להודיע וללמד את המצרים 
את גדלות ה' גם דרך מידת הרחמים וכך תהיה התגלות ה' שלמה יותר. לכן, על אף שהוא יודע בבירור 
שמבחינת הסיבה התכליתית של גאולת עם ישראל אין משמעות לכניעתו הזמנית של פרעה, מכל מקום 

הוא מתפלל בעדו ובכך גורם שגדלות ה' תתגלה גם במידת הרחמים.

‘...ַוֹּיאֶמר  עליו.  שיתפללו  מבקש  שפרעה  הראשונה  בפעם  צפרדע,  במכת  לפרעה  רבינו  משה  אומר  כך 
ִּכְדָבְרָך ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאֹלֵהינּו' )ח ו(. לאור דברינו, הרי שידיעת ה' עליה מדבר משה כאן איננה רק 
ידיעת ה' העומדת כמטרת מכות מצרים באופן כללי, אלא בידיעה המסוימת של מידת הרחמים. זהו רובד 
נוסף וחשוב לא פחות של מלכות ה', שמתגלה דווקא בהפסקת המכות קודם מועד סיומן, על ידי היענות 

הקב"ה לתפילת משה.

הפסקת המכות בבת אחת

עניין נוסף שבגינו מתפלל משה להפסקת המכות כפי בקשת פרעה, עולה מהדיאלוג המתנהל בין פרעה 
למשה רבינו בעיצומה של מכת צפרדע וקשור גם הוא בהתוודעות של פרעה ומצרים לפן מסוים בגדלות 
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ה' ושליטתו בעולם:

ָהָעם  ֶאת  ַוֲאַׁשְּלָחה  ּוֵמַעִּמי  ִמֶּמִּני  ַהְצַפְרְּדִעים  ְוָיֵסר  ֶאל ה'  ַהְעִּתירּו  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן  ה  ֶ ְלמֹ�ׁש ַפְרעֹה  ‘ַוִּיְקָרא 
ה ְלַפְרעֹה ִהְתָּפֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְלָך ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְּמָך ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך  ֶ ְוִיְזְּבחּו לה': ַוּיֹאֶמר מֹ�ׁש

ּוִמָּבֶּתיָך ַרק ַּבְיאֹר ִּתָּׁשַאְרָנה: ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר ַוּיֹאֶמר ִּכְדָבְרָך ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאלֵֹהינּו'

משה רבינו אומר לפרעה “התפאר עלי", הוא מבקש ממנו לנסות את הקב"ה בכך שיתן נקודת זמן מדויקת 
בה הוא רוצה שהצפרדעים יעלמו והוא מבטיח שאכן כך יהיה. עניין סילוק המכה ברגע אחד חוזר ונשנה 
בכל המכות האמורות. כך נאמר בסוף מכת ערוב: ‘ַוַּיַעׂש ה' ִּכְדַבר ֹמֶׁשה ַוָּיַסר ֶהָעֹרב ִמַּפְרֹעה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו 
ֹלא ִנְׁשַאר ֶאָחד', הדגשת התורה שלא נשאר אחד מלמדת שהסילוק לא נעשה בצורה טבעית ובתהליך 
‘..ַוַּיְחְּדלּו ַהֹּקלֹות  מדורג ואיטי, אלא ברגע אחד הם נעלמו כלא היו. במכת ברד הדברים מפורשים פחות 
ְוַהָּבָרד ּוָמָטר ֹלא ִנַּתְך ָאְרָצה', אך רש"י כבר שם לב שניסוח הפסוק מלמד גם במקרה זה על עצירה חדה 
של הברד “לא נתך: לא הגיע, ואף אותן שהיו באויר לא הגיעו לארץ". וגם במכת ארבה אנו מוצאים ניסוח 
א ֶאת ָהַאְרֶּבה ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה ּסּוף ֹלא ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה ֶאָחד  הדומה למכת ערוב ‘ַוַּיֲהֹפְך ה' רּוַח ָים ָחָזק ְמֹאד ַוִּיּׂשָ

ְּבֹכל ְּגבּול ִמְצָרִים' )שמות י, יט(.

נראה לפרש לאור דברינו שגם בכך משה מנצל את כניעתו של פרעה כדי להרחיב את גילוי ה' ולהעמיק את 
התוודעות מצרים אליו. ההפסקה שנעשית ברגע אחד ובזמן שפרעה מזמין בעצמו, מעמיקה את התגלות 
ה' ע"י שמוכח שהוא שולט במכה באופן פלאי, ברצותו מכה וברצותו פוסק מלהכות. אופן זה של הפסקת 
המכה קושר ביתר שאת את המכות לקב"ה, שכן, אם עד עתה ניתן היה לנסות לספק הסברים אחרים 
למכות, כפי שניסו החרטומים לעשות במכות הראשונות, הרי שההפסקה הפתאומית והחדה העמיקה 

את ההכרה שהמכות הן מחמת ידו הישירה של הקב"ה השולט בטבע לפרטיו בצורה מוחלטת.

כך הופכת גם הפסקת המכה למופע של גילוי ה', ראשית, בעצם מידת הרחמים, ושנית, בכך שההפסקה 
ובאופן שמוכיח את שליטתו המוחלטת של הקב"ה בטבע, ומשייך את המכה אליו  נעשית ברגע אחד, 

באופן ישיר.

ויצעק משה אל ה'

לאור הדברים נוכל גם להבין מדוע נצרך משה רבינו להעתיר ולצעוק ולהרבות בתפילה ובפרישת כפיים 
לפני ה' להפסקת המכות. הקב"ה לא הורה למשה במפורש שהפסקת המכה תתרחש באופן כזה על ידי 
תפילתו, וכמו כן לא הבטיח לו שההפסקה תעשה באחת ובזמן ידוע מראש אותו יבקש פרעה, לכן משה 
עומד בתפילה ומתחנן לפני ה' שיעתר לגילוי מלכותו וכבודו גם באופן זה, על אף שמצד הצדק והיושר לא 

מגיע הדבר לפרעה.

ויעש ה' כדבר משה

בחתימת הדברים יש לשים לב לחלוקה פנימית המתקיימת בתוך אותן ארבעת המכות המדוברות. הפסקת 
וכך גם  ַוָּיֻמתּו ַהְצַפְרְּדִעים..'  ‘ַוַּיַעׂש ה' ִּכְדַבר ֹמֶׁשה  מכות צפרדע וערוב מיוחסות במפורש לתפילת משה. 
ִנְׁשַאר ֶאָחד' בעוד במכות ברד  ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו ֹלא  ִמַּפְרֹעה  ֶהָעֹרב  ַוָּיַסר  ִּכְדַבר ֹמֶׁשה  ‘ַוַּיַעׂש ה'  במכת ערוב 

וארבה מופיעה ההפסקה מיד לאחר תפילת משה אך התורה לא מציינת במפורש שה' עשה כדבר משה.

ואכן, התבוננות בשיח בין משה לפרעה מלמדת שיש הבדל ברמת הכניעה של פרעה במכות צפרדע וערוב 
לכניעתו במכות ברד וארבה. בשתיים הראשונות לא נראה שפרעה מקבל באופן עמוק את מלכות ה', אלא 
הוא בעיקר מתעניין בסילוק המכה. לעומת זאת, במכות ברד וארבה ישנם ביטויים מפליגים. במכת ברד 
אומר פרעה ‘ָחָטאִתי ַהָּפַעם ה' ַהַּצִּדיק ַוֲאִני ְוַעִּמי ָהְרָׁשִעים', ובמכת ארבה הוא אומר ‘ָחָטאִתי ה' ֱאֹלֵהיֶכם 
ְוָלֶכם'. נראה בעליל שבשתי המכות המאוחרות הוא קרוב הרבה יותר להתוודעות לשם ה', וממילא נראה 

שזו הסיבה לכך שההפסקה של מכות אלו לא מתוארת כקשורה באופן ישיר רק לתפילת משה.

כשפרעה מעוניין רק בסילוק המכה, לא מגיעה לו כלל הפסקת המכה, והיא מתרחשת אך ורק בגלל תפילת 
משה, אשר כמידת הצדיקים מתפלל עבורו אפילו כשהוא מתקדם באופן מועט ביותר להכרת ה'. וכמו 
שמצינו שאברהם מתפלל על סדום בעבור מעט הצדיקים שאולי יש בתוכה. אך במכות ברד וארבה, שם 
פרעה כבר מכיר במפורש בצדקות ה' ולוקח אחריות על חטאיו, אזי הגם שעדיין נצרכת תפילת משה כיוון 
שלפי שורת הדין עדיין לא נפרעו ממנו על כל עוונותיו ומגיעות לו עוד מכות רבות, מכל מקום תפילתו של 
משה מצטרפת לדבריו הכנים ויחד הם מהווים סיבה להפסקת המכות קודם זמנן. זו אפוא הסיבה בגינה 

לא מייחס הכתוב את ההפסקה רק לתפילת משה.


