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Shemot 10: 21-23   

Makkat Choshech often gets lost in the shuffle, as it is the penultimate maah.   

1. Understanding the format of the Makkot and where Choshech fits in 

2.  Understanding the pshat 

אֶמר יכא  ֶשְך׃-ו   -ְה-ַוי ֹּ֨ ש ח ֹֽ ֹ֖ ִים ְוי מ  ָ֑ ֶרץ ִמְצר  ֶשְך ַעל־ֶאֶ֣ ִים ִוִ֥יִהי ח ֹ֖ ַמַ֔ ְָֽדךָ֙ ַעל־ַהש  ֹֽ ה י  ֵ֤ ה ְנט  ֶשֶׁ֗  ה ֶאל־מ 

ִים  כב ֶרץ ִמְצַרֹ֖ ֶׁ֛ה ְבכ ל־ֶאִ֥ ל  ֶשְך־ֲאפ  י ח ֹֽ ִים וְַיִהִ֧ ָ֑ מ  ֹו ַעל־ַהש  ה ֶאת־י דֹ֖ ֶשֶׁ֛ ִ֥ט מ  ים׃ַוי  ֶשת י ִמֹֽ  ְשלִ֥

ֹור כג י ה אֹ֖ ִ֥ ל ה  ֶׁ֛ א  י ִיְשר  ִ֧ ְלכ ל־ְבנ  ים ּוֹֽ ֶשת י ִמָ֑ יו ְשלֶ֣ ֹ֖ יש ִמַתְחת  מּו ִאִ֥ ֶׁ֛ יו ְול א־ק  ִחֶׁ֗ יש ֶאת־א  ֞אּו ִאֶ֣ א־ר  ם׃ ל ֹֽ ֹֽ ת   ְבמֹוְשב 

 

 

3. Malbim—Close reading of the text 

Malbim begins by quoting Abarbanel:  

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

למטר כי טבע ארץ מצרים מונע את העננים מהמטיר לכן נשארו העננים על מצרים בעובי גדול ומכופל והיה החשך כ"כ 

שתחת הארץ, וכן העומדים בהררי חשך  עב ומכופל עד שהיה מכבה הנרות שהדליקו בו כאשר יהיה במערות העמוקות

 ,לא יעמוד שם אור אש ואור נר, שלא היה חשך העדרי רק חשך ממשי

 

 

 For Malbim, , however, all the makkot are miraculous. 

שאין דעתי נוחה ממה שבקש שלשלת סבות טבעיות לנסי יקוק אלה, שלא היה להם קשר עם מסובבי הטבע, רק שע"י 

ל משה נעשה חדשה בארץ שנתעבה האויר ונתמלא אדים ערפליים במדרגה גדולה עד שימנעו שם נצוצי נטית יד ש

 האורה להבקיע בתוכו ואח"כ נתעבה האויר יותר עד שלא קמו איש מתחתיו

 ,כי לא יכלו לנשום ולשאף אויר העב ההוא, וכן אמרו חז"ל שהחשך היה בו ממש

שחר ]כלל קל"ח[ שהשם הנשנה אינו השם הראשון ור"ל שלשת ימים שכפל שלשת ימים, שמבואר אצלי באילת ה 

אחרים, לכן אמר יהי חשך, ר"ל בג' ימים הראשונים ואח"כ ויאמש חשך, שיוסיף חשכה באמש שואה ומשואה מעוף צוקה 

 :ואפלה מנודח



4. Creation of Light (and Darkness) 

Both in their miraculous form and content, the makkot connect back to the Creation. 

א ֱאלא  ֶ֣ ר  ית ב  אִשֹ֖ ֶרץ׃קְבר  ֹֽ א  ת ה  ִ֥ ִים ְוא  ַמֹ֖ ת ַהש  ִ֥  ים א 

ּוַח ֱאל ב ֹום ְורֶ֣ ֶ֣י ְתהָ֑ ֶשְך ַעל־ְפנ  הּו ְוח ֹ֖ הּוָ֙ ו ב ַ֔ ה ת ֹּ֨ ִ֥ ְית  ֶרץ ה  א ֶׁ֗ ִים׃קְוה  ֹֽ י ַהמ  ִ֥ ֶפת ַעל־ְפנ   ים ְמַרֶחֹ֖

אֶמר ֱאל ג ֹור׃ יםקֹ֖ ַוי ִ֥ ְָֽיִהי־אֹֽ ֹור ַוֹֽ י אָ֑  ְיִהֶ֣

ְָֽרא ֱאל ד ל ֱאלקֶׁ֛ ַוַיִ֧ ֶ֣ ֹוב ַוַיְבד  ֹור ִכי־טָ֑ אֹ֖ ֶשְך׃קַ֔ ים ֶאת־ה  ין ַהח ֹֽ ִ֥ ֹור ּוב  אֹ֖ ין ה  ִ֥ ים ב   

א ֱאל ה ֹּ֨ ד׃ )פ(קַוִיְקר  ֹֽ ֹום ֶאח  ֶקר יִ֥ ְָֽיִהי־ב ֹ֖ ֶרב ַוֹֽ ְָֽיִהי־ֶעִ֥ ה ַוֹֽ ְיל  ָ֑ א ל  ר  ֶ֣ ֶשְך ק  ֹום ְוַלח ֹ֖ אֹורָ֙ יַ֔ ים ׀ ל   

 

 רש"י

ש בֹו ְרש  ויר ינֹו ְכַדאי ְלִהְשַתמ  הּו ֶשא  א  ה, ר  י ַאַגד  נּו ְצִריִכין ְלִדְבר  ֶזה א  ִעים, ְוִהְבִדילֹו א אלהים את האור כי טוב ויבדל. ַאף ב 

ין נ ֶאה לֹו ְוַלח   הּו ִכי טֹוב, ְוא  א  הּו, ר  ְרש  ב א. ּוְלִפי ְפשּוטֹו כ ְך פ  ִתיד ל  ֶזה ַלַצִדיִקים ֶלע  ַבע ל  ֶשְך ֶשִיְהיּו ִמְשַתְמִשים ְבִעְרבּוְבי א, ְוק 

ה ֶזה ְתחּומֹו ַבַלְיל   :ְתחּומֹו ַביֹום, ְול 

 רמב"ן

", כי הלביש אותה צורה. ופירש שבצורה ּוהארץ אחר הבריאה הזו היתה "תהו", כלומר, חומר אין בו ממש; והיתה "ב ה

ֶשְך", מפני ֶרץָאמים והעפר והאויר, ומלת "ה  הזו צורת ד' יסודות, שהם האש וה " תכלול ארבעת אלה. והאש נקראת "ח 

...לנו הלילה השהאש היסודית חשוכה; ואלו היתה אדומה, היתה מאדימ  

 

. ן", כאמור -לא אמר "וְַיִהי –" רֹואמר שיהיה מן החומר ההוא דבר מזהיר, קראו אור. "וְַיִהי א –כי כשברא חומר השמים   כ 

הימים, לפי שלא עמד האור בתכונה הזאת כל הימים כשאר מעשה בראשית בשאר . 

 

 אבן עזרא

 טעם ויבדל. בקריאת השמות

 

 מלבי"ם

מה היה האור שנברא ביום הראשון. אם הם המאורות הלא נבראו ברביעי. ולמה קראם פה אור ושם מאורות, ולמה אמר 

להים את האור כי טוב ולא אמר סתם וירא אלהים כי טוב כמו בכל יהי אור ולא אמר ויהי כן כמו בכ"מ, ולמה אמר וירא א

מ"ב. ומה היה ההבדלה בין האור ובין החשך, הלא האור מובדל מן החשך מצד טבעו שזה הויה וזה העדר, ומה הי' 

 הקריאה לאור יום הלא האור נמצא במרחבי העולם ביום ובלילה

 



ריאה, ברא ה' חומר האור בלתי נתלה בדבר מאיר או בכדור אחר שנבראו השמים והארץ והיה חשך בכל רחבי הב

השמש, רק ניצוצי אור התפשטו בכל מרחבי הבריאה בלתי מושפע מגשם מאיר, שזה ההבדל בין אור ובין מאור, שמאור 

 הוא הגשם שבו ישכון האור והוא הנרתק אליו, ואור יציין ניצוצי האורה בעצמם,

 

לרשב"נ מהיכן נבראת האורה, א"ל מלמד שנתעטף בה הקב"ה כשלמה והבהיק זיו ובב"ר )פ"ג( ר"ש בן יהוצדק שאל 

 הדרו מסוף העולם ועד סופו

 ותבין עפ"י המבואר כי האור המוחלט והעצם הנשגב ית' נקרא בכתבי הקודש בשם אור

 

 ספר שמות

 מלבי"ם

 פסוק כב )המשך(

 

 ,חשך כמו שאור השמש הוא חשך אצל העטלף הקב"ה השפיע אז אור הגנוז ואור הרוחני שלפו ערכנו יקרא בשם

  

האור הראשון היה אור הרוחני והשכלי שקדם לבריאת עולם שגנזו הקב"ה לצדיקים לעת"ל, ובעוה"ז הלבישו יקוק בנרתק 

וגנזו באור השמש, כי אין בעלי חומר יכולים לסבלו, ובמצרים הפשיטו השם יתברך מנרתקו והחשיך את עיני המצריים 

 כנו אז לסבול האור וראו ע"י מה שבמטמוניותוישראל הו

 

 

 

 

 


