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ַוֵט מֹ ֶ ה ֶאת יָד ַעל ַה ָ ָמיִ  וַיְ ִהי חֹ ֶ ְ ֲא ֵפ ָלה ְ ָכל ויהי חש אפלה שלשת ימי וגו' " חש של אופל
שלא ראו איש את אחיו אות $שלשת ימי .ועוד
ָמי:
ֶא ֶר ִמ ְצ ַריִ  ְ לֹ ֶ ת י ִ
שלשת ימי אחרי חש מוכפל על זה ,שלא קמו
איש מתחתיו .יושב אי $יכול לעמוד ,ועומד אי $יכול לישב .ולמה הביא עליה חש ,שהיו בישראל
באותו הדור רשעי ,ולא היו רוצי לצאת ,ומתו בשלשת ימי אפלה כדי שלא יראו מצרי במפלת
ויאמרו א* ה $לוקי $כמונו .ועוד שחפשו ישראל וראו את כליה ,וכשיצאו והיו שואלי $מה $והיו
אומרי אי $בידינו כלו אומר לו אני ראיתיו בבית ובמקו פלוני הוא :שלשת ימי " שלוש של
ימי טירציינ"א בלעז ]קבוצה של שלשה ימי רצופי[ וכ $שבעת ימי בכל מקו שטיינ"א של ימי
]קבוצה של שבעה ימי רצופי[:
שמות פרק ח פסוק יז

רש"י

משליח ב " מגרה ב ,וכ) $דברי לב כד( וש$
יח ְ ָ
ִ/י ִא ֵאינְ ָ ְמ ַ ֵַ 0ח ֶאת ַע ִ1י ִהנְ נִ י ַמ ְ ִל ַ
בהמות אשלח ב ,לשו $שסוי אינציטי"ר בלעז
2מ ְלא3ֵ ָ 2י
י ֶאת ֶה ָערֹב ָ
2ב ָב ֶָ 3
2ב ַע ְְ ָ 1
י ְ
ֲב ֶד ָ
2בע ָ
ַ
]לשסות[ :את הערב " כל מיני חיות רעות ונחשי
יה:
ִמ ְצ ַריִ  ֶאת ֶה ָערֹב וְ גַ ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶ ר ֵה ָע ֶל ָ
ועקרבי בערבוביא והיו משחיתי בה .ויש
טע בדבר באגדה בכל מכה ומכה למה זו ולמה זו .בטכסיסי מלחמות מלכי בא עליה ,כסדר
מלכות כשצרה על עיר ,בתחלה מקלקל מעיינותיה ,ואחר כ תוקעי $עליה ומריעי $בשופרות לירא
ולבהל ,וכ $הצפרדעי מקרקרי והומי וכו' .כדאיתא במדרש רבי תנחומא:
בראשית פרק א פסוק ב

ר2ח ֱאל ִֹהי ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְ:נֵי ַה ָ1יִ :
9ר ָה ְי ָתה תֹהָ 2ובֹה 2וְ חֹ ֶ ְ ַעל ְ:נֵי ְתה וְ ַ
וְ ָה ֶ
מסכת חגיגה דף יב ע"א

ואמר רב יהודה אמר רב :עשרה דברי נבראו ביו ראשו ,$ואלו ה :$שמי ואר ,תהו ובהו ,אור
וחש ,רוח ומי ,מדת יו ומדת לילה .שמי ואר " דכתיב בראשית ברא אלהי את השמי ואת
האר ,תהו ובהו " דכתיב והאר היתה תהו ובהו ,אור וחש ,חש דכתיב וחש על פני תהו ,אור "
דכתיב ויאמר אלהי יהי אור .רוח ומי " דכתיב ורוח אלהי מרחפת על פני המי .מדת יו ומדת
לילה " דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יו אחד.
שמות פרק ד פסוק יא

רמב"ן

9ד א ִמי יָ< 2מי ש פה לאד " דבור ,בעבור היותו בפה ,וכ$
ֹאמר יְ קֹוָק ֵא ָליו ִמי ָ< ֶ:ה ָל ָ
ַו ֶ
ִא ֵ 0א ֵח ֵר א ִפ ֵ= ַח א ִעֵ2ר ֲהלֹא 9נ ִֹכי ְיקֹוָק :שפה אחת )בראשית יא א( ,מדברות שפת כנע$
)ישעיה יט יח( :או מי ישו אל " פירשו בו )המורה
נבוכי ג י( שהוא נמש לאד ,או מי ישו אד אל ,כלומר מי ברא אד שהוא אל ,והשימה
לאד ,כי האלמות לא יוש ,כי איננו דבר ,אבל הוא העדר הדבור .ואולי בעבור היות באד נפש
מדברת והאלמי בהיות בה אוט בגידי הלשו $יאלמו ,יתכ $לומר מי ישו האלמות .והרב אמר
במורה הנבוכי )ש( כי המסיר קני $יאמר בו שפעל האפיסה ,כי יאמרו במי שיכבה הנר שהביא
החש .וכ $על דעתו יוצר אור ובורא חש עושה שלו ובורא רע )ישעיה מה ז(:
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שמות פרק י פסוק טו

התיר ַה ָ ָרד וְ לֹא
9ר ְו ֵאת ָ/ל ְִ :רי ָה ֵע ֲא ֶ ר ִ
ֹאכל ֶאת ָ/ל ֵע ֶ<ב ָה ֶ
9ר ַו ַ
ְַ 3ח ַ ְ ָה ֶ
9ר ו ֶ
וַיְ ַכס ֶאת ֵעי/ָ $ל ָה ֶ
2ב ֵע ֶ<ב ַה ָ> ֶדה ְ ָכל ֶא ֶר ִמ ְצ ָריִ :
ֶרק ָ ֵע ְ
נתר ָ/ל י ֶ
ַ
בראשית רבה  -פרשה ג

]ח[ א"ר ינאי מתחלת ברייתו של עול צפה הקב"ה מעשיה $של צדיקי ומעשיה של רשעי ,והאר
היתה תהו אלו מעשיה של רשעי ויאמר אלהי יהי אור אלו מעשיה $של צדיקי ,ויבדל אלהי בי$
האור ובי $החוש בי $מעשיה $של צדיקי למעשיה $של רשעי ,ויקרא אלהי לאור יו אלו מעשיה$
של צדיקי ,ולחוש קרא לילה אלו מעשיה $של רשעי ,ויהי ערב אלו מעשיה $של רשעי ,ויהי בקר
אלו מעשיה $של צדיקי ,יו אחד ,שנת $לה הקב"ה יו אחד ואיזה זה יו הכפורי.
פנים יפות לפרשת בראשית

רסיסי לילה – אות כד

]א[ הסדר שיסד הש יתבר בבריאה ברישא חשוכא והדר נהורא )שבת עז ע"ב( .כ הוא בכל ימות
עול אי $ל שו אור מתגלה אלא מתו החוש הקדו לו .דר משל מת $תורה קד לו יציאת
מצרי .ועד ששקעו וכו' ובני $בית המקדש על ידי שביית הארו $לפלשתי שהוא ההיפ לגמרי והגור
לזה חטא בני עלי הוא ממש חטא דנדב ואביהוא שגרמו קדושה למשכ $כמו שאמרו ז"ל )זבחי קטו
ע"ב( על פסוק )שמות כט ,מג( ונקדש בכבודי .ועיקר בני $המשכ $גר חטא העגל שביקשו ישראל )ש
לב ,כג( אלהי אשר ילכו וגו' מורגש לעי $ועל ידי זה פעלו קדושת משכ $ואהל מועד שהוא מקו
מורגש לעי $הול לפניה שש השגת אלהות והיה כל מבקש ה' וגו' )ש לג ,ז( .ואהר $הכה $נבחר על
ידי זה לכהונה גדולה כי משה אמר לו הבאת עליו חטאה גדולה ומתו צעקה זו שהיתה בלבו על כ
והיה צועק לה' לתק $זה ומבקש להביא על ישראל זכויות גדולות כמו שאמרו )אבות א ,יב( מידתו של
אהר $וכו' ומקרב $לתורה על ידי זה זכה לכהונה גדולה דהיינו שהוא המכפר של כל ישראל .וכ $כל
דבר מתו חוש יוצא אור שהוא ממש היפ אותו החוש בי $בדורות בי $בפרטי נפשות:

