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 שמות פרק י

ֹּאֶמר ְיֹקָוֹק ֶאל מֶֹּשה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ַהָשַמִים ִויִהי חֶֹּשְך ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמש חֶֹּשְך: )כב( ַוֵיט מֶֹּשה ֶאת ָידו  )כא( ַוי
ֹּא ָראּו ִאיש ֶאת ָאִחי ַעל ַהָשָמִים ַוְיִהי חֶֹּשְך ֲאֵפָלה ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשֹלֶשת ָיִמים: ֹּא ָֹקמּו ִאיש )כג( ל ו ְול

ֹּאֶמר ְלכּו ִעְבדּו ֶאת  ִמַתְחָתיו ְשֹלֶשת ָיִמים ּוְלָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ָהָיה אור ְבמוְשבָֹּתם: )כד( ַוִיְֹקָרא ַפְרעֹּה ֶאל מֶֹּשה ַוי
ֹּאְנֶכם ּוְבַֹקְרֶכם יָֻצג ַגם ַטְפֶכם ֵיֵלְך ִעָמֶכם: ֹּאֶמר מֹּשֶ  ְיֹקָוֹק ַרֹק צ ה ַגם ַאָתה ִתֵתן ְבָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹֹּלת )כה( ַוי

ֹּא ִתָשֵאר ַפְרָסה ִכי ִמֶמּנּו ִנַקח ַלֲעבֹּד ֶאת ְיֹקָוֹק ֱאֹלֵהינּו  ְוָעִשינּו ַליֹקָוֹק ֱאֹלֵהינּו: )כו( ְוַגם ִמְֹקֵננּו ֵיֵלְך ִעָמנּו ל
ֹּא ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹּד ֶאת ְיֹקָוֹק ַעד בֵֹּאנּו ֹּא ָאָבה ְלַשְלָחם: ָשָמה: ַוֲאַנְחנּו ל   )כז( ַוְיַחֵזֹק ְיֹקָוֹק ֶאת ֵלב ַפְרעֹּה ְול

ֹּאֶמר לו ַפְרעֹּה ֵלְך ֵמָעָלי ִהָשֶמר ְלָך ַאל תֶֹּסף ְראות ָפַני ִכי ְביום ְראְֹּתָך ָפַני ָתמּות: ֹּאֶמר מֶֹּשה ֵכן  )כח( ַוי )כט( ַוי
ֹּא אִֹּסף עוד ְראות פָ   ֶניָך: ִדַבְרָת ל

 
 רש"י 
ויחשיך עליהם חשך יותר מחשכו של  - וימש חשך)כא( 

כמו  - וימש לילה, וחשך של לילה יאמיש ויחשיך עוד:
ויאמש יש לנו תיבות הרבה חסרות אל"ף לפי שאין הברת 

האל"ף נכרת כל כך אין הכתוב מֹקפיד על חסרונה, כגון 
א יאהל, לא יטה )ישעיהו יג כ( ולא יהל שם ערבי, כמו ל

אהלו. וכן )שמואל ב כב מ( ותזרני חיל, כמו ותאזרני. 
ואונֹקלוס תרגם לשון הסרה, כמו )שמות יג כב( לא ימיש 

בתר דיעדי ֹקבל ליליא, כשיגיע סמוך לאור היום. אבל אין 
הדבור מיושב על הוי"ו של וימש, לפי שהוא כתוב אחר ויהי 

כט( ממשש  חשך. ומדרש אגדה פותרו לשון )דברים כח
  בצהרים, שהיה כפול ומכופל ועב עד שהיה בו ממש:

חשך של אופל שלא  - ויהי חשך אפלה שלשת ימים וגו')כב( 
ראו איש את אחיו אותן שלשת ימים. ועוד שלשת ימים 

 אחרים חשך מוכפל על זה, שלא ֹקמו איש מתחתיו. יושב אין 

 רמב"ן 
כי  - וטעם לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו)כג( 

שך הזה אפיסת אור השמש שבא שמשם והיה לא היה הח
כמו לילה, אבל היה חשך אפלה, כלומר איד עב מאד שירד 

מן השמים, כי על כן אמר )בפסוֹק כא( נטה את ידך על 
השמים, להוריד משם חשכה גדולה נופלת עליהם. והיתה 

מכבה כל נר, כאשר בכל החפירות העמוֹקות ובכל מֹקומות 
וכן העוברים בהרי חשך לא  החשך העצום לא יתֹקיים הנר,

יעמד להם שם הנר ולא האש כלל, ועל כן לא ראו איש את 
אחיו ולא ֹקמו איש מתחתיו, ואלמלא כן היו משתמשין 

בנרות, וזהו שאמר הכתוב שלח חושך ויחשך )תהלים ֹקה 
כח(, כי היה שלוח חשך, לא אפיסת אור היום בלבד. ויתכן 

ממש, כדברי שהיה איד עב מאד מורגש שהיה בו כמו 
 רבותינו )שמו"ר יד א(, כאשר הוא בים אוֹקינוס כעדות ר"א:

 
שך, שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ולא היו רוצים לצאת, ומתו לעמוד, ועומד אין יכול לישב. ולמה הביא עליהם חיכול 

בשלשת ימי אפלה כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הן לוֹקין כמונו. ועוד שחפשו ישראל וראו את כליהם, 
 - ת ימיםשלש וכשיצאו והיו שואלין מהן והיו אומרים אין בידינו כלום אומר לו אני ראיתיו בביתך ובמֹקום פלוני הוא:

שלוש של ימים טירציינ"א בלעז ]ֹקבוצה של שלשה ימים רצופים[ וכן שבעת ימים בכל מֹקום שטיינ"א של ימים ]ֹקבוצה של 
 לא דייך שמֹקננו ילך עמנו, אלא גם משלך תתן: -גם אתה תתן )כה(  יהא מוצג במֹקומו: - יצג)כד(  שבעה ימים רצופים[:

כמה תכבד העבודה שמא ישאל ממנו יותר ממה שיש  - לא נדע מה נעבד פרסת רגל פלנט"א בלעז ]כף רגל[: - פרסה)כו( 
 יפה דברת ובזמנו דברת, אמת שלא אוסיף עוד ראות פניך: - כן דברת)כט(  בידינו:

 

 מלבי"ם 
. הרי"א כתב מפני שרוח ים לח מאד, העלה ]ע"י הרוח שנשב ממנו[ אדים עבים על כל גבול מצרים, ולא ויהי חשך)כא( 

למטר כי טבע ארץ מצרים מונע את העננים מהמטיר לכן נשארו העננים על מצרים בעובי גדול ומכופל והיה החשך  נהפכו
כ"כ עב ומכופל עד שהיה מכבה הנרות שהדליֹקו בו כאשר יהיה במערות העמוֹקות שתחת הארץ, וכן העומדים בהררי חשך 

שי, וכבר כתבתי ]למעלה פ' וארא[ שאין דעתי נוחה ממה לא יעמוד שם אור אש ואור נר, שלא היה חשך העדרי רֹק חשך ממ
שבֹקש שלשלת סבות טבעיות לנסי ה' אלה, שלא היה להם ֹקשר עם מסובבי הטבע, רֹק שע"י נטית יד של משה נעשה חדשה 

בארץ שנתעבה האויר ונתמלא אדים ערפליים במדרגה גדולה עד שימנעו שם נצוצי האורה להבֹקיע בתוכו ואח"כ נתעבה 
ר יותר עד שלא ֹקמו איש מתחתיו כי לא יכלו לנשום ולשאוף אויר העב ההוא, וכן אמרו חז"ל שהחשך היה בו ממש, האוי

ובאשר בג' ימים הראשונים לא ראו איש את אחיו ובג' השניים לא ֹקמו איש מתחתיו כמ"ש חז"ל וכמו שמבואר ממה שכפל 
שנה אינו השם הראשון ור"ל שלשת ימים אחרים, לכן שלשת ימים, שמבואר אצלי באילת השחר ]כלל ֹקל"ח[ שהשם הנ

אמר יהי חשך, ר"ל בג' ימים הראשונים ואח"כ ויאמש חשך, שיוסיף חשכה באמש שואה ומשואה מעוף צוֹקה ואפלה 
 מנודח:
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  לשמות פרק י הכתב והקבלה
העדר האור לבד, שמטעם זה  . מלת יהי מורה על הוי' ומציאות דבר מה, ואין זה נופל על חושך הלילה שהואויהי חשך)כא( 

לא נזכר הוי' אצל חשך במעשה בראשית, רֹק החשך הזה היה הפלא ופלא שלוח מאוצר זעם להעניש בו רשעים נכתב אצלו 
יהי. וזה שבאר המשורר )תהלים ֹק"ה( שלח חשך ויחשיך, ועל העדר לא יפול מלת שלח, למדנו שנשתנה החשך הזה מכל 

מש כמו אפלה שלא הועילה להם שמש וירח ונרות להגיה חשכם, לכן אמר אחר כן, ויהי המחשכים הנודעים לנו, והיה מש
חושך אפלה. הוסיף מלת אפלה, להודיענו שהחשך הנפלא הזה היתה בו מדת אפלה שלא יוכרו בו המראות והגוונים גם 

אור, ואין כן אפלה, ולכן  בֹקרוב )כי אפלה ֹקשה הרבה מחשך, כי חשכת הלילה ע"י נגה הירח וכוכבים או אור הנר תהיה
הונח אל מכת העורון, והיית ממשש בצהרים כאש ימשש העור באפלה, כי אין האור מועיל לעור(, ולא היה א"כ חשך מצרים 

כמו חשכת לילה שיועילו נגה ונר להאיר, אלא היתה תבניתה כתבנית האפלה, ולא שהיה סבת האפלה ענינים אידים או 
שמש, אבל הארץ האירה ביום לאור שמש, ובלילה לאור הירח, רֹק למצרים לבדה אפלה ֹקטורים שהאפילו בעד אור 

לעיניהם היתה ולא הועיל להם כלום, וכדרך העור או חסר עינים, ולא שהוכו בעורון וסנורים אלא עיניהם היו בריאים 
האפלה, כי המציא ענין מה כמֹקדם, אלא שהפליא הֹקדוש ברוך הוא לעשות ושלח חשך מאוצר זעמו וזה החשך פעל פעולת 

סמוך לעיניהם שמנע מרשעים אורם, כי היה בו ממש ומונע מהם נצוצי האור, דומה לתבלול שעל עיני העור, ומ"ש רבותינו 
דרך חדה, כמה היה אותו החשך עבה כדינר, הודיעונו בזה שהמאורות שמשו כדרכם, וכן לא אידים וֹקטורים החשיכו את 

והחשיך עיני המצרים, וזה החשך היה בו מציאות וממשות דֹק כמו תבלול שעל עיני עור, ולכן  הארץ, אבל שלח הב"ה חשך
לא יכלו לראות מאומה לא לאור היום ולא לאור הנר, והמשילו עביו לעובי דינר, כי הדינר הוא היותר דֹק שבכל המטבעות, 

רי, כי היה רֹק דֹק לנגד עיני המצרים ולכן היה והורו במשל זה ב' דברים, הא' שלא הזיֹק חשך זה למי שהיה עומד בצד המצ
לישראל אור במושבותם, והב' שחשך הדֹק הזה היה בו ממש וחוזֹק כממשות דינר זהב שהוא מוצֹק ודבֹק מאד שלא תעבור 

 בו הראות ולכן לא ראו איש את אחיו )רנ"ו(.

 
 בראשית פרק א

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אור ַוְיִהי  )ג( ַוי
)ד( ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאור ִכי  אור:

טוב ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ֵבין ָהאור ּוֵבין 
 ַהחֶֹּשְך:

 רש"י 
אף בזה אנו צריכים לדברי אגדה ראהו  - וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל)ד( 

שאינו כדאי להשתמש בו רשעים והבדילו לצדיֹקים לעתיד לבא. ולפי פשוטו כך 
הו ראהו כי טוב ואין נאה לו ולחשך שיהיו משתמשין בערבוביא, וֹקבע לזה תחומו פרש

 ביום ולזה תחומו בלילה:
 

 תניא ליקוטי אמרים פרק יט
עצום כל כך לגרש ולדחות הס"א והֹקליפות שלא יוכלו יגעו אפי' והנה אור ה' א"ס ב"ה המלובש בחכמה שבנפש גדול ו ...

בלבושיו שהם מחשבה דבור ומעשה של אמונת ה' אחד דהיינו לעמוד בנסיון למסור נפשו אפי' שלא לעשות רֹק איזה מעשה 
ל אחדות ה' לבד נגד אמונת ה' אחד כגון להשתחות לעבודה זרה אף שאינו מאמין בה כלל בלבו וכן שלא לדבר תועה ח"ו ע

אף שאין פיו ולבו שוין רֹק לבו שלם באמונת ה' וזה נֹקרא דחילו הנכלל ברחימו שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלהית 
שבכללות ישראל שחפצה ורצונה בטבעה לידבֹק בשרשה ומֹקורה אור א"ס ב"ה שמפני אהבה זו ורצון זה היא יראה 

מונת ה' אחד אפילו בלבושיה החיצונים שהם דבור או מעשה בלי ומפחדת בטבעה מנגוע בֹקצה טומאת ע"ז ח"ו שהיא נגד א
 אמונה בלב כלל:

 
 

 

Marc Chagall, Moses calls down Darkness upon Egypt (1966) 


