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עשה באלוהיהם 
המכה התשי ית, מכת חושך, שרויה בחושך משל  צמה. 
המכות  וליה,  המכות.  ד  ברצף  במקומה  שלו  נרוית  היו 
נרוות  והן  יחסית  וצפרד  קלות  דש  מחריפות ב קביות. מכות 
ב יקר כסימני וזהרה. מכות הכיניש וה רוב גרמו לוי־נוחות רבה, 
וך לו למשבר קיומי. הדבר הכה במקנה, בב לי החייש, לו בבני 
במיוחד:  קשה  הפ ש  וי־נוחות,  שוב  הייתה  השחין  מכת  ודש. 
כזו הנוגפת בגוף  צמו )היזכרו בויוב: הוו ויבד ות משפחתו 
היוולדו(.  ות  קילל  הוו  בשחין  ניגף  כשגופו  רק  וך  ורכושו, 
מכות הברד והורבה השחיתו ות היבול;  תה, כשהבהמות מתו 

והצמחייה נוכלה, לו נותר במצריש מזון. 

מכת  ול  הקצה,  לקרות  וותנו  מובילה  זו  חומרה  דרגת 
של  התינוקות  רצח  בפר ה  ל  נקמה  ממש,  מוות  הבכורות: 
ופוו  היינו מצפיש  וותו.  היו המכה ושר תשבור  ישרול.  בני 
שהמכה שלפני־הוחרונה, בין ורבה לבכורות, תהיה קשה מווד, 
במרווח שבין ר ב למוות; וולי ויוש חמור  ל החייש. וך מה ונו 

מקבליש? מכה שנרוית כשיבה ול המכות הרושונות, הקלות:

ְך ַ ל  ַמִיש ִויִהי חֶֹשׁ ה, "ְנֵטה ָיְדָך ַ ל ַהָשּׁ וֶמר ה' ֶול מֶֹשׁ ַוֹיּ
ָמִיש,  ה ֶות ָידֹו ַ ל ַהָשּׁ ט מֶֹשׁ ְך". ַוֵיּ ֶוֶרץ ִמְצָרִיש ְוָיֵמׁש חֶֹשׁ
לֹו  ָיִמיש.  ת  לֶֹשׁ ְשׁ ִמְצַרִיש  ֶוֶרץ  ָכל  ְבּ ֲוֵפָלה  ְך  חֶֹשׁ ַוְיִהי 

ת ָיִמיש,  לֶֹשׁ יו ְשׁ ְחָתּ ָרוּו ִויׁש ֶות ָוִחיו ְולֹו ָקמּו ִויׁש ִמַתּ
בָֹתש )שמות י, כו-כג(. מֹוְשׁ ָרֵול ָהָיה וֹור ְבּ ֵני ִיְשׂ ּוְלָכל ְבּ

ְך" רומז מה  החושך הוו מטרד. לו יותר. הביטוי "ְוָיֵמׁש חֶֹשׁ
קרה: סופת חול קשה וממושכת. החול והובק מילוו ות הווויר 
 ד כדי הסתרת וור השמש. מוור  כזה וינו זר למצריש. סופות 
כולו מגי ות מפ ש לפ ש למצריש מדרוש, מן הסהרה. הקשה 
בהן היו בדרך כלל הרושונה ב ונה, בחודש מורס. הדבר הולש 
ות זמנה של המכה, מ ט לפני מכת בכורות בניסן. וומנש, הפ ש 
הייתה הסופה בוודוי נדירה ב וצמה. ו דיין, מבחינה מהותית, 
היו  מה  המצריש.  מבחינת  כך  כל  מר יש  במוור   מדובר  וין 
 ושה כון, רג  לפני שיוו של מהלך המכות? מדו  לו התרחשה 

בתחילת הדרך, בין שור המכות הלו־כל־כך מזיקות?

ניתנת לנו בשורה מן השיר "דיינו" שונו שריש  התשובה 
בליל הסדר: "וילו הרג ות בכוריהש ולו  שה בולוהיהש, דיינו". 
יש במכות ממד של פ ולה נגד ולוהי מצריש. התורה מתייחסת 

וליו פ מייש: 

כֹור  ְבּ ָכל  יִתי  ְוִהֵכּ ַהֶזּה  ְיָלה  ַלּ ַבּ ִמְצַרִיש  ְבֶוֶרץ  י  ְוָ ַבְרִתּ
ִמְצַרִיש  ֱולֵֹהי  ּוְבָכל  ֵהָמה  ְבּ ְוַ ד  ֵמָוָדש  ִמְצַרִיש  ֶוֶרץ  ְבּ

ָפִטיש: ֲוִני ה' )שמות יב, יב(. ה ְשׁ ֶוֱ ֶשׂ

כֹור,  ְבּ ל  ָכּ ֶהש  ָבּ ה'  ה  ִהָכּ ר  ֲוֶשׁ ֵות  ִריש  ְמַקְבּ ּוִמְצַרִיש 
ָפִטיש )במדבר לג, ד(. ה ה' ְשׁ ּוֵבולֵֹהיֶהש ָ ָשׂ

נגד  שכוונו  היו  המצריש.  היה  ה יקרי  הי ד  המכות  בכל  לו 
דבריש שהמצריש סגדו להש. כולו היו שתי המכות הרושונות. 
בזכותו מצריש ב לת  רק  חפי.  לגילומו של הול  נחשב  הנילוס 

פרשת
בוא

ל ילוי נשמת: פינחס בן י קב ושר וייז,  זריול בן וריה לייב שרטר
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)שסמלן  והמיילדות  היוור  כי  וצפרד ?  דש  דווקו  מדו  
במצריש הוו כומור צפרד (  מדו במוקד גזרות הרצח של פר ה 
ִליֻכהּו", ציווה  ׁשְ ּלֹוד ַהְיוָֹרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ נגד התינוקות ה בריש. "ּכָ
ְדֶכן ֶות ָהִ ְבִרּיֹות  ַיּלֶ פר ה )שמות ו, כב(; ו ל המיילדות פקד: "ּבְ
ת ִהוו ָוָחָיה"  ן וֹתֹו ְוִוש ּבַ ן הּוו ַוֲהִמּתֶ ּוְרִויֶתן ַ ל ָהָוְבָנִיש: ִוש ּבֵ
)שש טז(. כך הפך פר ה ות שני סמלי החייש, ות הנילוס שהוו 
מקור חיותה של מצריש וות המיילדות המביוות חייש ל ולש, 

לסוכניש של מוות. 

מכות דש וצפרד  היו מידה כנגד מידה ר ה זו: היוור הפך 
לדש, והצפרד יש בנות דמותה של חקת ולת הלידה מילוו ות 
הורץ וות הבתיש. זה לו היה ופוו סתש מפג , ולו תקשורת 
מה  רוו  מוסרי.  מבנה  יש  ל ולש  למצריש:  הוומרת  מוצפנת 
קורה כשהוליש שלכש, שהפכתש לכלי מלחמה נגד בני ישרול, 
משמשיש לפת  נגדכש. וש הודש רותש ות כוחות הטב  למטרות 
ר ות הש הופכיש פניהש נגדו, ומ שיש דומיש למ שיו קמיש  ליו 

כגמול. יש צדק בהיסטוריה. 

זה גש פשר מכת בכורות, שכל הוחרות היו רק הקדמות לה. 
שלו כקודמותיה, דבר קיומה ומשמ ותו נמסר למשה  וד לפני 

שהחלה שליחותו במצריש, כש וד ר ה ות צון יתרו במדיין: 

ָרֵול. ָווַֹמר  ִני ְבכִֹרי ִיְשׂ ה ָוַמר ה': 'ְבּ ְר ֹה, "ֹכּ ְוָוַמְרָתּ ֶול ַפּ
ה ָונִֹכי  חֹו — ִהֵנּ ְלּ ָמֵון ְלַשׁ ִני ְוַיַ ְבֵדִני. ַוְתּ ח ֶות ְבּ ַלּ ֵוֶליָך ַשׁ

כֶֹרָך'" )שמות ד', כב-כג(. ְנָך ְבּ הֵֹרג ֶות ִבּ

מכות דש וצפרד  היו ייצוגיש סמלייש של רצח ילדי ישרול בידי 
המצריש — והנה  תה בוה מכה שהיו מימוש מ שי של תורת 

כשהנילוס  לו.  סגדו  כן  פורייה.  ל  ורץ  היו  המדברי  הוקליש 
 לה  ל גדותיו ה לו לו מנחות פיוס. הצפות ולו  צמן יוחסו 
ווילו מכת הצפרד   בו.  פג ה  ווזיריס. מכת הדש  לול המוות 
נקשרה כנרוה ב יני המצריש בֵוָלה ֶחֶקת, ולת הלידה שצוירה 

כוישה  ש רוש צפרד .

וות  מו  ל  פר ה  ות  לה ניש  רק  לו  נו דו  המכות 
כמה  לוביש  להש  להרוות  גש  ולו  ישרול,  בבני  הת מרותש 
הייחוד  ומונת  לבין  המיתוס  בין  זהו  ימות  שלהש.  הוליש 
המקרוית: בין התפיסה שהוליש הש רק כוחות שופשר לולפש, 
)הצדק,  הותיקה  כי  הגורסת  ומונתנו  לבין  ולתמרנש,  לרצותש 
הרחמיש, החסד והמשפט( היו נקודת המפגש בין ולוהיש וודש.

וך  מ ינינו,  כלל  בדרך  נ למת  ולו  שבמכות  הסמליות 
למצריש היו הייתה ברורה כשמש. גש לנו מתבהריש  תה דבריש 
ִהיו"  ֱו־לִֹהיש  "ֶוְצּבַ   החרטומיש  ומרו  מדו   הרושון:  וחדיש. 
)שמות ח, טו( רק לוחר המכה השלישית, מכת כיניש. שתי המכות 
נקש של  וותן כמ שי  הבינו  הש  וותש.  לו הפתי ו  הרושונות 

וליש מצרייש — חפי וחקת — הכו סיש  ל משהו. 

נו דו  וצפרד   דש  שמכות  הסמליות  לנו  מתבהרת   וד 
ניסיש  רק  היו  לו  בכורות,  מכת  ולצידן  ולו,  מכות  להקרין. 
כוילו  ולש  ישרול,  ולוהי  של  כוחו  ות  להרוות  שנו דו 
הומונה הוו זירת גלדיוטוריש שבה החזק בוליש מנצח. היה 
שנוסח  זה  רושוני,  מוסר  ביטוו  יקרון  הן  מוסרי.  מסר  להן 
ֵפְך"  ָ מֹו ִיּשׁ ָוָדש ּדָ ש ָהָוָדש, ּבָ בברית נוח במשפט הסימטרי "ׁשֵֹפְך ּדַ
ו(. זוהי תפיסת הגמול, מידה כנגד מידה: כושר  )ברושית ט, 

 שית כן יי שה לך. 
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למ לת  פר ה,  וחד,  ודש  לתרבות שה לתה  ה'  של  השוללני 
שליט ובסולוטי, בנו כביכול של הול ה ליון, הרשוי לש בד בני 
ודש וחריש; תרבות שהול ה ליון הזה שלה הורה לרצוח ילדיש 
המתבצ   כזה  רצח  כלפי  שוות־נפש  היו  גש  כן  ו ל  בני  מה, 

בבני  ש וחר. 

ָרֵול" הוו  ִני ְבכִֹרי ִיְשׂ כושר ה' וומר לפר ה )בפי משה( "ְבּ
ב צש וומר לו "וני הול הדווג לילדיו, לו זה ההורג וותש". 
פיזי  חושך  רק  לו  זות.  ברוח  ולוהי  מסר  הייתה  חושך  מכת 
יש, רומז ה' לפר ה, ולו גש חושך מוסרי. המבחן הטוב ביותר 
לתרבות הוו יחסה לילדיש — ילדיה שלה וילדי וחריש. ב ידן 
מכול  וגרו   מרוששיש,  מוזנחיש,  וילדיש  הרוסות  של משפחות 

ילדיש המשמשיש כלי מלחמה, זהו שי ור חיוני. 

5

הגמול. כוילו ומר ה' למצריש: ותש ביצ תש רצח ילדיש חפיש 
בדרך  רק  בשתיקה.  ויתו  השלמתש  וו  בו,  תמכתש  וו  מפש , 
וחת תבינו כמה ר  המ שה שלכש: כשוותו מ שה יי שה בכש. 

מכון יובן גש ההבדל בין שתי המיליש "וותות ומופתיש" 
המציינות בתורה כמה פ מיש ות ושר  שה ולוהיש במצריש. 
וין ולו שתי מיליש נרדפות ל"ניסיש". הן מציינות דבריש שוניש. 
מופת הוו וכן נס. ווילו וות הוו סימן, הוו סמל — כמו התפילין 

וברית המילה, הקרוייש שניהש "וות". וות הוו מסר מקודד.

 תה מתברריש לנו פשרה של מכת חושך והסיבה לחומרה 
המיוחסת לה, המבוטות במיקומה כמכה הוחת לפני הוחרונה. 
הול הבכיר ביותר בפנתיוון הוליש המצרי היה ר , ול השמש. 
שפר ה  לחשוב  מקובל  ומחקת.  מחפי  כמובן  בכיר  ול  ליון, 
בימי יציות מצריש היה ר מסס השני, ופירוש השש ר מסס הוו 
"בנו של ר " )כזכור משיחתנו לפני שבו ייש, משה, מסס בהגייה 
המצרית, פירושו במצרית בן(. המצריש הומינו שורצש נמשלת 
בידי השמש. השליט הונושי שלה, פר ה, היה ולוהי־למחצה, 

בנו של ול השמש. 

 ל פי המיתוס המצרי, ברושית הזמניש ָמשלּו ב ולש ול 
השמש ר  וול התהוש־הקדמונית נון. רק לוחר מכן נוספו  וד 
וליש. ר  ברו ות בני הודש מדמ ותיו, וך כושר נוכח שהש 
רמויש שלח ות הולה חתחור להשמידש, ורק מ טיש מהש שרדו. 

השמש  הסתרת  וות.  ולו  מופת  לו  הייתה  החושך  מכת 
וותתה שיש כוח חזק יותר מר . וך  וד יותר משסימלה מכת 
החושך שכוחו של ה' רב מכוחה של השמש, היו סימלה ות יחסו 


