
FULL TEXT SOURCE SHEET FOR BECHOROS PART 3 

Barry Yaffe 

L’ilui Nishmas Imi Morasi, Beila d’Raizia bas Baruch haLevi, niftirah Shevat 5, 5758 

 

 
 

 פרק א'     משנה תורה, הלכות עבודת כוכבים וחוקותיהם
ַהּדֹו   א׳  אֹותֹו  ַחְכֵמי  ֲעַצת  ְוִנְבֲעָרה  ָּגדֹול  ָטעּות  ָהָאָדם  ְּבֵני  ָטעּו  ֱאנֹוׁש  ָאְמרּו  ִביֵמי  ָטעּוָתם.  ָהְיָתה  ְוזֹו  ָהָיה.  ַהּטֹוִעים  ִמן  ַעְצמֹו  ֶוֱאנֹוׁש  ר 

ְראּוִיין  ִׁשים ַהְמַׁשְּמִׁשים ְלָפָניו  ִהים ָּבָרא ּכֹוָכִבים ֵאּלּו ְוַגְלַּגִּלים ְלַהְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם ּוְנָתָנם ַּבָּמרֹום ְוָחַלק ָלֶהם ָּכבֹוד ְוֵהם ַׁשּמָ - הֹוִאיל ְוָהאֱ 
ק ָלֶהם ָּכבֹוד. ְוֶזהּו ְרצֹון ָהֵאל ָּברּו הּוא ְלַגֵּדל ּוְלַכֵּבד ִמי ֶׁשִּגְּדלֹו   ְוִכְּבדֹו. ְּכמֹו ֶׁשַהֶּמֶל רֹוֶצה ְלַכֵּבד ָהעֹוְמִדים  ֵהם ְלַׁשְּבָחם ּוְלָפֲאָרם ְוַלֲח

. ֵּכיָון ֶׁשָעָלה ָּדבָ  ְוֶזהּו ְּכבֹודֹו ֶׁשל ֶמֶל ר ֶזה ַעל ִלָּבם ִהְתִחילּו ִלְבנֹות ַלּכֹוָכִבים ֵהיָכלֹות ּוְלַהְקִריב ָלֶהן ָקְרָּבנֹות ּוְלַׁשְּבָחם ּוְלָפֲאָרם  ְלָפָניו 
ָכ ָהיּו אֹוְמִרים עֹוְבֶדיָה ַהּיֹוְדִעים  ֹוָכִבים. וְ ִּבְדָבִרים ּוְלִהְׁשַּתֲחוֹות ְלמּוָלם ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ְּבַדְעָּתם ָהָרָעה. ְוֶזה ָהָיה ִעַּקר ֲעבֹוַדת ּכ
ַהּגֹוִים ִּכי ְל ָיָאָתה ִּכי ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים   ִעָּקָרּה. לֹא ֶׁשֵהן אֹוְמִרים ֶׁשֵאין ָׁשם ֱאלֹוַּה ֶאָּלא ּכֹוָכב ֶזה. הּוא ֶׁשִּיְרְמָיהּו אֹוֵמר ִמי לֹא ִיָרֲא ֶמֶל

ּוָתם ּוְכִסילּוָתם  מֹו ּוְבַאַחת ִיְבֲערּו ְוִיְכָסלּו מּוַסר ֲהָבִלים ֵעץ הּוא. ְּכלֹוַמר ַהּכל יֹוְדִעים ֶׁשַאָּתה הּוא ְלַבְּד ֲאָבל ָטע ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ 
   :ֶׁשְּמַדִּמים ֶׁשֶּזה ַהֶהֶבל ְרצֹוְנ הּוא

י ֶׁשֶקר ְוָאְמרּו ֶׁשָהֵאל ִצָּוה ְוָאַמר ָלֶהם ִעְבדּו ּכֹוָכב ְּפלֹוִני אֹו ָּכל ַהּכֹוָכִבים ְוַהְקִריבּו לֹו  ְוַאַחר ֶׁשָאְרכּו ַהָּיִמים ָעְמדּו ִּבְבֵני ָהָאָדם ְנִביאֵ   ב'
ֵּמי ָהָאֶרץ. ּומֹוִדיַע ָלֶהם צּוָרה ֶׁשָּבָדה  ים ּוְׁשָאר עַ ְוַנְּסכּו לֹו ָּכ ְוָכ ּוְבנּו לֹו ֵהיָכל ַוֲעׂשּו צּוָרתֹו ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֲחוֹות לֹו ָּכל ָהָעם ַהָּנִׁשים ְוַהְּקַטּנִ 

צּורֹות ַּבֵהיָכלֹות ְוַתַחת ָהִאיָלנֹות ּוְבָראֵׁשי  ִמִּלּבֹו ְואֹוֵמר זֹו ִהיא צּוַרת ַהּכֹוָכב ְּפלֹוִני ֶׁשהֹוִדיעּוהּו ִּבְנבּוָאתֹו. ְוִהְתִחילּו ַעל ֶּדֶר זֹו ַלֲעׂשֹות 
ָאה ִמֶּמָּנה.  ְתַקְּבִצין ּוִמְׁשַּתֲחִוים ָלֶהם ְואֹוְמִרים ְלָכל ָהָעם ֶׁשּזֹו ַהּצּוָרה ֵמיִטיָבה ּוְמֵרָעה ְוָראּוי ְלָעְבָדּה ּוְלִיְר ֶהָהִרים ְוַעל ַהְּגָבעֹות ּומִ 

. ְוִהְתִחילּו ּכֹוְזִבים ֲאֵחִרים ַלֲעֹמד ְולֹוַמר ֶׁשַהּכֹוָכב  ְוֹכֲהֵניֶהם אֹוְמִרים ָלֶהם ֶׁשַּבֲעבֹוָדה זֹו ִּתְרּבּו ְוַתְצִליחּו ַוֲעׂשּו ָּכ ְוָכ ְוַאל ַּתֲעׂשּו ָּכ   ְוָכ
. ּוָפַׁשט ָּדבָ ַעְצמֹו אֹו ַהַּגְלַּגל אֹו ַהַּמְלָא ִּדֵּבר ִעָּמֶהם ְוָאַמר ָלֶהם ִעְבדּוִני ְּבָכ ְוָכ ְוהֹוִדיַע ָלֶהם ֶּדֶר ֲעב ר ֶזה ֹוָדתֹו ַוֲעׂשּו ָּכ ְוַאל ַּתֲעׂשּו ָּכ

ָאְרכּו ַהָּיִמים ִנְׁשַּתַּכח ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא  ְּבָכל ָהעֹוָלם ַלֲעֹבד ֶאת ַהּצּורֹות ַּבֲעבֹודֹות ְמֻׁשּנֹות זֹו ִמּזֹו ּוְלַהְקִריב ָלֶהם ּוְלִהְׁשַּתֲחוֹות. ְוֵכיָון ׁשֶ 
אּו ָּכל ַעם ָהָאֶרץ ַהָּנִׁשים ְוַהְּקַטִּנים ֵאיָנם יֹוְדִעים ֶאָּלא ַהּצּוָרה ֶׁשל ֵעץ ְוֶׁשל ֶאֶבן ְוַהֵהיָכל ֶׁשל  ִמִּפי ָּכל ַהְיקּום ּוִמַּדְעָּתם ְולֹא ִהִּכירּוהּו ְוִנְמצְ 

ֹּכֲהֵניֶהם ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ְמַדִּמין ֶׁשֵאין ָׁשם    ֶהם ְּכגֹוןֲאָבִנים ֶׁשִּנְתַחְּנכּו ִמַּקְטנּוָתם ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָלּה ּוְלָעְבָדּה ּוְלִהָּׁשַבע ִּבְׁשָמּה. ְוַהֲחָכִמים ֶׁשָהיּו ּבָ 
ים לֹא ָהָיה ׁשּום ָאָדם ֶׁשָהָיה ַמִּכירֹו ְולֹא יֹוְדעֹו  ֱאלֹוַּה ֶאָּלא ַהּכֹוָכִבים ְוַהַּגְלַּגִּלים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַהּצּורֹות ָהֵאּלּו ִּבְגָלָלם ּוְלַדּמֹוָתן. ֲאָבל צּור ָהעֹוָלמִ 

ֹוַלד ַעּמּודֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוהּוא  ָּבעֹוָלם ְּכגֹון ֲחנֹו ּוְמתּוֶׁשַלח ֹנַח ֵׁשם ְוֵעֶבר. ְוַעל ֶּדֶר ֶזה ָהָיה ָהעֹוָלם הֹוֵל ּוִמְתַּגְלֵּגל ַעד ֶׁשּנ   ֶאָּלא ְיִחיִדים
  :ַאְבָרָהם ָאִבינּו

 

ָחק,  ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ְּבִתְׁשִרי ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְּבִתְׁשִרי נֹוְלדּו ָאבֹות, ְּבִתְׁשִרי ֵמתּו ָאבֹות, ַּבֶּפַסח נֹוַלד ִיצְ :   ַּתְנָיא, ַרִּבי  ראש השנה י׳  בבלי
ָהֲאסּוִרין ִמֵּבית  יֹוֵסף  ָיָצא  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ְוַחָּנה,  ָרֵחל  ָׂשָרה  ִנְפְקָדה  ַהָּׁשָנה  א'.   .ְּברֹאׁש  ַהּׁשָ י״א  ֵמֲאבֹוֵתינּו  ְּברֹאׁש  ֲעבֹוָדה  ָּבְטָלה  ָנה 

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ְּבִניָסן ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְּבִניָסן נֹוְלדּו ָאבֹות, ְּבִניָסן ֵמתּו ָאבֹות, ְּבֶפַסח     .ְּבִמְצַרִים, ְּבִניָסן ִנְגֲאלּו, ְּבִתְׁשִרי ֲעִתיִדין ִליָּגֵאל
ַהָּׁשָנה   ְּברֹאׁש  ִיְצָחק,  מֵ נֹוַלד  ֲעבֹוָדה  ָּבְטָלה  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ָהֲאסּוִרין,  ִמֵּבית  יֹוֵסף  ָיָצא  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ְוַחָּנה,  ָרֵחל  ָׂשָרה  ֲאבֹוֵתינּו  ִנְפְקָדה 

  .ְּבִמְצַרִים, ְּבִניָסן ִנְגֲאלּו ְּבִניָסן ֲעִתיִדין ִליָּגֵאל

  

 
אֶמר יְ       כ-ג...יז-א   שמות י״ב ֹ֤ ים ִראׁ֥שֹון הּו֙א לָ - ַוּי אׁש ֳחָדִׁש֑ ָלֶכ֖ם רֹ֣ ַהֶּז֛ה  ֶדׁש  ר׃ ַהֹח֧ ִים ֵלאֹמֽ ֶרץ ִמְצַר֖ ְּבֶא֥ ן  ל־ַאֲהֹר֔ ה ְוֶאֽ ם  ֹהָו֙ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֶכ֔

ַּדְּבר֗  ה׃  ַהָּׁשָנֽ י  ַלּבָֽ ְלׇחְדֵׁש֖ ה  ֶׂש֥ ת  ְלֵבית־ָאֹב֖ ה  ֶׂש֥ יׁש  ִא֛ ם  ָלֶה֗ ְוִיְק֣חּו  ַהֶּז֑ה  ֶדׁש  ַלֹח֣ ר  ֶּבָעֹׂש֖ ר  ֵלאֹמ֔ ִיְׂשָרֵא֙ל  ת  ל־ׇּכל־ֲעַד֤ ֶאֽ ִי֮ת  ּו  ַהַּב֘ ט  ְוִאם־ִיְמַע֣ ִית׃ 
יׁש לְ  ת ִא֚ ת ְנָפֹׁש֑ ב ֶאל־ֵּבי֖תֹו ְּבִמְכַס֣ ח ֗הּוא ּוְׁשֵכ֛נֹו ַהָּקֹר֥ י  ִמְה֣יֹות ִמֶּׂש֒ה ְוָלַק֣ ה׃...  ּוְׁשַמְרֶּת֮ם ֶאת־ַהַּמּצֹו֒ת ִּכ֗ ּסּו ַעל־ַהֶּׂשֽ י ׇאְכ֔לֹו ָּתֹכ֖ ֶצ֙ם ַהּ֣יֹום  ִפ֣ ְּבֶע֙

ה ם׃ ָּבִראֹׁש֡   ַהֶּז֔ ת עֹוָלֽ ם ֶאת־ַהּ֥יֹום ַהֶּז֛ה ְלֹדֹרֵתיֶכ֖ם ֻחַּק֥ ִים ּוְׁשַמְרֶּת֞ ֶרץ ִמְצָר֑ אִתי ֶאת־ִצְבאֹוֵתיֶכ֖ם ֵמֶא֣ ְּבַאְרָּבָע֩ה ָעָׂש֨ הֹוֵצ֥ ֶרב  ן  ֶדׁ֙ש ָּבֶע֔ ַלֹח֨ ֤יֹום  ר 
ֶרב׃ ֶדׁש ָּבָעֽ ַלֹח֖ ים  ְוֶעְׂשִר֛ ד  ד ֣יֹום ָהֶאָח֧ ת ַע֠ י  ּתֹאְכ֖לּו ַמֹּצ֑ ִּכ֣ א ְּבָבֵּתיֶכ֑ם  ִיָּמֵצ֖ א  ֹ֥ ר ל ים ְׂשֹא֕ ָיִמ֔ ַהֶּנֶ֤פׁש ַהִהו֙א    ׀ ִׁשְבַע֣ת  ה  ְוִנְכְרָת֞ ֶצת  ַמְחֶמ֗ ל  ׇּכל־ֹאֵכ֣

ל ַּבֵּג֖ר ּובְ  ת ִיְׂשָרֵא֔ ם ּתֹאְכ֖לּו ַמּֽצֹות׃ ֵמֲעַד֣ ֵתיֶכ֔ א תֹאֵכ֑לּו ְּבֹכ֙ל מֹוְׁשֹב֣ ֹ֣ ֶצת ל ֶרץ׃ ׇּכל־ַמְחֶמ֖ ח ָהָאֽ  ֶאְזַר֥



י״ב ף׃     מב-לז  שמות  ִמָּטֽ ד  ְלַב֥ ים  ַהְּגָבִר֖ י  ַרְגִל֛ ֶלף  ֶא֧ ְּכֵׁשׁש־ֵמ֨אֹות  ָתה  ֻסֹּכ֑ ס  ֵמַרְעְמֵס֖ ל  י־ִיְׂשָרֵא֛ ְבֵנֽ אן   ַוִּיְס֧עּו  ֹ֣ ְוצ ם  ִאָּת֑ ה  ָעָל֣ ב  ַר֖ ֶרב  ְוַגם־ֵע֥
ֶאת־ַהּבָ  ַוּיֹא֨פּו  ד׃  ְמֹאֽ ד  ָּכֵב֥ ִמְקֶנ֖ה  ר  ְלִהתְ ּוָבָק֔ ְכלּ֙ו  ָיֽ א  ֹ֤ ְול ִים  ִמִּמְצַר֗ י־ֹגְרׁ֣שּו  ִּכֽ ץ  ָחֵמ֑ א  ֹ֣ ל י  ִּכ֣ ַמּ֖צֹות  ת  ֻעֹג֥ ִים  ִמִּמְצַר֛ יאּו  הֹוִצ֧ ר  ֲאֶׁש֨ ק  ַּה  ֵצ֜ ַמְהֵמ֔

ם׃   ָלֶהֽ לֹא־ָעׂ֥שּו  ה  ְואַ ְוַגם־ֵצָד֖ ה  ָׁשָנ֔ ים  ִׁש֣ ְׁש ִים  ְּבִמְצָר֑ ָיְׁש֖בּו  ר  ֲאֶׁש֥ ל  ִיְׂשָרֵא֔ ְּבֵנ֣י  י  ּומֹוַׁש֙ב  ַוְיִה֗ ה׃  ָׁשָנֽ ֵמ֖אֹות  ע  ע  ְרַּב֥ ְוַאְרַּב֥ ה  ָׁשָנ֔ ים  ִׁש֣ ְׁש ִמֵּק֙ץ 
ה ֶצ֙ם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔ י ְּבֶע֙ ִים׃- ָיְ֥צ֛אּו ׇּכל־ִצְב֥אֹות יְ   ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוְיִה֗ ֶרץ ִמְצָרֽ י ֹהָו֖ה ֵמֶא֥ ים הּו֙א ַלֽ יל ִׁשֻּמִר֥ ֶרץ - ֵל֣ ם ֵמֶא֣ ה ְלהֹוִציָא֖ ְיָלה ֹהָו֔ ִים ֽהּוא־ַהַּל֤ ִמְצָר֑

י ם׃ - ַהֶּז֙ה ַלֽ ל ְלֹדֹרָתֽ ים ְלׇכל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ה ִׁשֻּמִר֛   ֹהָו֔

ר ִצָּו֧ה יְ     ב-נא, י"ג:א -י"ב: נ שמות   ל ַּכֲאֶׁש֨ ֲעׂ֖שּו ׇּכל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ן ָעֽׂשּו׃- ַוַּיֽ ן ֵּכ֥ ת־ַאֲהֹר֖ ה ְוֶאֽ ֶצם הַ   ֹהָו֛ה ֶאת־ֹמֶׁש֥ י ְּבֶע֖ יא    ּ֣יֹום ַהֶּז֑הַוְיִה֕ הֹוִצ֨
ם׃- יְ  ִים ַעל־ִצְבֹאָתֽ ִמְצַר֖ ֶרץ  ל ֵמֶא֥ ִיְׂשָרֵא֛ ה ֶאת־ְּבֵנ֧י  יְ   י״ג ֹהָו֜ ר  ל  - ַוְיַדֵּב֥ ִיְׂשָרֵא֔ ֶח֙ם ִּבְבֵנ֣י  ֶטר ׇּכל־ֶר֙ ֶּפ֤ י ׇכל־ְּב֜כֹור  ר׃ ַקֶּדׁש־ִל֨ ה ֵּלאֹמֽ ֹהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥

י ֽהּוא׃  ה ִל֖ ם ּוַבְּבֵהָמ֑  ָּבָאָד֖

  שנה   שלשים       :ָלֶהם לֹא   ְּבֶאֶרץ ֵּגִרים  ֶׁשָּיְׁשבּו ַהְיִׁשיבֹות ְׁשָאר ַאַחר  .במצרים  ישבו   אשר       י״ב:מ׳    שמותרשי 

  ִיְהֶיה  ֵגר ִּכי  ִנְתַקֵּים ְלַאְבָרָהם  ֶזַרע לֹו   ִמֶּׁשָהָיה, ֵמאֹות ַאְרַּבע  ָהיּו , ַעְכָׁשו ַעד ִיְצָחק  ִמֶּׁשּנֹוַלד ,  ַהֹּכל ֵּבין  .שנה   מאות   וארבע 

ִׁשים , ַזְרֲע   ֶׁשֲהֵרי ,  ְלַבָּדּה ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ לֹוַמר  ֶאְפָׁשר   ְוִאי; ִיְצָחק ֶׁשּנֹוַלד  ַעד  ַהְּבָתִרים ֵּבין  ְגֵזַרת  ִמֶׁשִּנְגְזָרה ָהיּו  ָׁשָנה ּוְׁש

  ְוַעל, ָּכ ָּכל ִתְמָצֵאם   לֹא, ֹמֶׁשה ֶׁשל   ּוְׁשמֹוִנים ְּבנֹו  ַעְמָרם ְׁשנֹות ְוָכל  יו ְׁשנֹותָ  ָּכל  ַוֲחֹׁשב   ֵצא, ָהָיה  ַיֲעֹקב  ִעם  ַהָּבִאים ִמן  ְקָהת

  ִמְּׁשמֹוִנים ְוַהְרֵּבה , ְקָהת  ִּבְׁשנֹות   ִנְבָלִעים ַעְמָרם  ִמְּׁשנֹות  ְוַהְרֵּבה, ְלִמְצַרִים  ָיַרד ֶׁשּלֹא  ַעד  ִלְקָהת   ָהיּו ָׁשִנים  ַהְרֵּבה  ָּכְרֲח

  ֶׁשַאף ,  ָּכְרֲח ַעל  לֹוַמר   ְוֻהְזַקְקָּתה,  ִמְצַרִים ְלִביַאת  ֵמאֹות ַאְרַּבע  ִתְמָצא ֶׁשּלֹא  ֲהֵרי, ַעְמָרם ִּבְׁשנֹות  ִנְבָלִעים  הֹמׁשֶ  ֶׁשל

  ֶאֶרץ ֶאת " ְואֹוֵמר),  ה"ל בראשית" (ְוִיְצָחק ַאְבָרָהם ָׁשם  ָּגר  ֲאֶׁשר "  ֶׁשֶּנֱאַמר ְבֶחְברֹון ַוֲאִפּלּו  ֵּגרּות  ִנְקְראּו ַהְיִׁשיבֹות  ְׁשָאר 

  ָׁשָנה' ת ּוְכֶׁשִּתְמֶנה, ֶזַרע  לֹו ִמֶּׁשָהָיה " ַזְרֲע ִיְהֶיה ֵגר  ִּכי"  לֹוַמר ָצִרי  ַאָּתה  ְלִפיָכ'), ו שמות " (ָבּה ָּגרּו  ֲאֶׁשר  ְמֻגֵריֶהם

 :)'ט  מגילה( ַהֶּמֶל  ְלַתְלַמי  ֶׁשִּׁשּנּו ַהְּדָבִרים ִמן ֶאָחד  ְוֶזה,  י"ר ְיִציָאָתן   ַעד ְלִמְצַרִים ִמִּביָאָתן  ִּתְמָצא, ִיְצָחק ִמֶּׁשּנֹוַלד 

  ַהָּמקֹום  ִעְּכָבן לֹא ַהֵּקץ ֶׁשִהִּגיעַ   ֶׁשֵּכיָון, ַמִּגיד .הזה   היום   בעצם ויהי '  וגו   שנה   שלשים  מקץ   ויהי     ארשי שמות י״ב:מ״ 
  ְּגֵזַרת   ִנְגְזָרה ְּבִניָסן  ו"ּוְבט,  ִיְצָחק  נֹוַלד ְּבִניָסן  ו" ּוְבט, ְלַבְּׂשרֹו ַאְבָרָהם   לֵאצֶ  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ָּבאּו ְבִניָסן  ו"ְּבט  – ַעִין  ְּכֶהֶרף

    :) מכילתא( ַהְּבָתִרים ֵּבין 
  
 

משנולד יצחק עד עכשיו היו    ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה    י״ב:מ׳ שמות  רמבן 
יג), ושלשים שנה היה    :ו "ארבע מאות שנה, שמשעה שהיה זרע לאברהם נתקיים בו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם (בראשית ט

משנגזרה גזרת בין הבתרים עד שנולד יצחק, וכשתמנה ארבע מאות משנולד יצחק תמצא מביאתן למצרים עד יציאתן מאתים  
רש''י. (רש"י על שמות י״ב:מ׳) והוא דעת רבותינו (במכילתא כאן). אלא שאינו מתוקן בפירושו כל צרכו,   ועשר שנים. זה לשון

  .יד) ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן, ומעמד בין הבתרים היה אחר כך ימים רבים  :ב" שהרי כתוב (בראשית י
נצטרך לתרץ הענין כמו ששנו בסדר עולם (פרק א) אברהם אבינו היה בשעה שנדבר עמו בין הבתרים בן שבעים שנה,   אבל

ות ה' מארץ מצרים חזר לחרן ועשה שם חמש  שנאמר (שמות י״ב:מ״א) ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה יצאו כל צבא
ד) ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן. ויהיה ענין הכתוב לומר כי בצאתו מחרן ארץ    :ב"שנים, שנאמר (בראשית י 

  :מולדתו שלא חזר וראה עוד בבית אביו היה בן שבעים וחמש שנה
תי לך הארץ הזאת גר יהיה זרעך בארץ לא להם ימים רבים ארבע  בדרך הפשט כי ה' אמר לאברהם, ידוע תדע כי טרם ת ודעתי

טז), להודיעו שלא ישובו מיד בסוף   :ו "מאות שנה, ולא חשש להודיע השלשים, כי אמר לו עוד ודור רביעי ישובו הנה (שם ט 
שנה לא מפני עון  ארבע מאות עד הדור הרביעי שיהיה שלם עון האמורי, ירמוז לשלשים שנה הללו, כי עמדם במדבר ארבעים 

  :האמורי שלא נשלם
שישבו שם למלאות להם כן   שלשים שנה וארבע מאות שנהעד  ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שיעור הכתוב  ויהיה

בארץ לא להם הודיענו הכתוב כי עתה בצאתם נשלמה הגלות הנגזרת עליהם והוציאם מעבדות לחירות, לא שיוציאם ממצרים  
ארץ לא להם. ובעבור שכבר הזכיר הענין הזה והודיע בו, לא הוצרך בו להאריך, כי לא בא הכתוב הזה רק  ויהיו עוד גרים ב

להודיע השלשים שנה שנוספו עליהם. ולכך אמר דרך קצרה שהשלימו במצרים ארבע מאות שנה הנאמרים לאברהם אביהם  
לחירות    יצאו מארץ מצריםלגלותם  מאות שנה ויהי מקץ שלשים שנה וארבעוידועים להם, ועוד שלשים שנה, וחזר ואמר 

  :עולם
יד) והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד ל''ח שנה, להשלים החשבון, כי לא הלכו    :לו (דברים ב ודומה

נת ל''ח עברו  מקדש ברנע עד נחל זרד ל''ח שנה, אבל ישבו בקדש שנים רבות, ואח''כ הלכו משם וחזרו לאחור דרך ים סוף, ובש



נחל זרד והנה שיעור הכתוב והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד עד שלשים ושמונה שנה. וכמוהו, אשרי  
 :יב), שיגיע לקצם, לא להם עצמם  :ב "המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה (דניאל י 

  

ְּבֵני ִיְשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּתָלִתין ְׁשִמיִטין ִּדְׁשִנין ִּדְסכּוְמהֹון ָמאָתן ְוֶעֶשר ְׁשִנין ּוִמְנַין  ְויֹוַמָיא ְדָיִתיבּו      תרגום יונתן שמות י"ב:מ
ֵּביֵני ְּפסּוַגָייא ַעד יֹוָמא ִּדְנָפקּו    ַּבֲחֵמיַסר ְּבִניָסןָי ְלַאְבָרָהם ִמן ַׁשְעָּתא ְדַמֵּליל ִעֵּמיּה  -ַאְרַּבע ְמָאה ּוְתָלִתין ְׁשִנין ִמן ְּדַמֵּליל יְ 

  ִמִּמְצַרִים 

  

כתוב אחד אומר שלשים שנה וארבע מאות    '.ומושב בני ישראל וגו      מא - מ׳:י״בשמות  מכילתא דרבי ישמעאל  
או ,  שנה וענו  ועבדום  אומר  אחד  שנהוכתוב  מאות  ארבע  טו(  תם  הללו )בראשית  מקראות  שני  יתקיימו  ?  כיצד 

מאות  '  כתוב אחד אומר ועבדום וענו אותם ד ,  רבי אומר .  שלשים שנה עד שלא נולד יצחק נגזרה גזרה בין הבתרים
ושין תשובה  אם ע,  ה "אמר הקדוש ב?  כיצד יתקיימו שני כתובין אלו.  וכתוב אחד אומר ודור רביעי ישובו הנה,  שנה

'  ובארץ כנען ובארץ גושן ל ( ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים  .  ואם לאו אני גואלם לשנים,  אני גואלם לדורות
אעשה  .  אלהים ברא בראשית , כיוצא בו כתבו אליו.  וזה אחד מן הדברים שכתבו לתלמי המלך)  מאות שנה'  שנה וד

ובדמות  ונקוביו בראם.  אדם בצלם  ביום הש,  זכר  ביום השביעי ויכל  וישבות  ואבלה שם שפתם .  שי  .  הבה ארדה 
לאמר  בקרוביה  שרה  הרגו  .  ותצחק  באפם  [איש ( כי  אבוס]  שור )  עקרו  בניו  .  וברצונם  ואת  אשתו  את  ויקח משה 

אותם להאיר לכל העמים'  אשר חלק ה.  אחד מהם נשאתי )  לא חמור,  נושא אדם (וירכיבם על   אשר לא  .  אלהיך 
שמכיון  ,  ויהי מקץ שלשים שנה מגיד . ' ומושב בני ישראל וגו.  וכתבו לו ואת צעירת הרגלים, לעבדם ) לאומות ( צויתי  

עין  כהרף  הכתוב  עכבן  לא  הגיע  לבשרו.  שהזמן  לאברהם  השרת  מלאכי  באו  בניסן  עשר  בניסן  " בט.  בחמשה  ו 
הבתרים בין  גזרה  מקץ,  נגזרה  ויהי  לכולן ,  שנאמר  יצאו    .קץ אחד  היום הזה  מלאכי  '  וגו[ויהי בעצם  צבאות  אלו 

ויראו את א.  כל זמן שישראל משועבדין כביכול שכינה עמהם,  וכן אתה מוצא ]  השרת להי ישראל ותחת  - שנאמר 
אין לי אלא   ). ישעיה סב (  ונאמר בכל צרתם לו צר.  וכעצם השמים לטוהר,  וכשנגאלו מה הוא אומר  ). שמות כד(  רגליו 

.  ואומר ויקח אדוני יוסף אותו )תהלים צא(  תלמוד לומר יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה?  צרת יחיד מנין ,  צרת ציבור
[ואו( ה']  וגו ')  יוסף '  ויהי  לט(   את  וא ) בראשית  גוי  ממצרים  פדית  אשר  עמך  מפני  א  (  להיו - ואומר  הימים  דברי 

ואי   )'זכריה י( שנאמר ועבר בים צרה והכה בים גליו,  רבי אליעזר אומר עבודה זרה עברה עם ישראל בים). כ״א:י״ז
כביכול אמרו ישראל לפני הקדוש  ,  אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו,  רבי עקיבא אומר.  מו של מיכהזה צל?  זה

שנאמר הנגלה  ,  גלו למצרים שכינה עמהם .  וכן את מוצא בכל מקום שגלו שכינה עמהם.  עצמך פדית,  ברוך הוא
ירמיה  ( שנאמר ושמתי כסאי בעילם ,  גלו לבבל שכינה עמהן  ) 'שמואל א ב( נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים

כביכול  ,  וכשעתידין לחזור  ).ישעיה סג(  שנאמר מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה, גלו לאדום שכינה עמהן )מט
שיר השירים  ( ואומר אתי מלבנון כלה .  אינו אומר והשיב אלא ושב  ) דברים ל( להיך-א'  שנאמר ושב ה.  שכינה עמהן 

  .עולים) ללבנון(כביכול אני ואת  . והלא מלבנון הוא עולה , וכי מלבנון היא באה )ד

 

א יּוְכ֜לּון ַהִּמְצִר֗     לג-לב בראשית מג: ֹ֨ ם ִּכ֩י ל ים ִאּתֹ֙ו ְלַבָּד֔ ים ָהֹאְכִל֤ ם ְוַלִּמְצִר֞ ם ְלַבָּד֑ ימּו ֛לֹו ְלַבּ֖דֹו ְוָלֶה֣ ֶחם  ַוָּיִׂש֥ ִעְבִרי֙ם ֶל֔ ל ֶאת־ָהֽ ים ֶלֱאֹכ֤
ִים וא ְלִמְצָרֽ ה ִה֖ יו ַהְּבֹכ֙ר ׃ ַוֵּיְׁש֣בּו ִּכי־תֹוֵעָב֥ ָר֔תֹוְלָפָנ֔ הּו׃  ִּכְבֹכ֣ יׁש ֶאל־ֵרֵעֽ ים ִא֥ יר ִּכְצִעָר֑תֹו ַוִּיְתְמ֥הּו ָהֲאָנִׁש֖   ְוַהָּצִע֖

ם ֹאִת֖    ' ה:ד בראשית מ ם ֲאֶׁשר־ְמַכְרֶּת֥ ף ֲאִחיֶכ֔ אֶמר ֲאִנ֙י יֹוֵס֣ ֹ֗ י ַוִּיָּגׁ֑שּו ַוּי יו ְּגׁשּו־ָנ֥א ֵאַל֖ ף ֶאל־ֶאָח֛ אֶמר יֹוֵס֧ ֹ֨ ְיָמה׃ ַוּי   י ִמְצָרֽ

אלי    מ״ה:ד׳   בראשיתרשי   נא    ַרָּכה   ְּבָלׁשֹון  ָלֶהם  ָקָרא ,  ִנְכָלִמים  ַאַחי  ַעְכָׁשו   ָאַמר,  ְלָאחֹור  ְנסֹוִגים   אֹוָתם  ָרָאה   .גשו 
  :(בראשית רבה)   ָמהּול  ֶׁשהּוא ָלֶהם  ְוֶהְרָאה , ְוַתֲחנּוִנים

  

  



א מ״ו  בראשית  ִיְׂשָרֵא֙ל      ה  -:  ע  ֵלאַוִּיַּס֤ ים  ְזָבִח֔ ח  ַוִּיְזַּב֣ ַבע  ָּׁש֑ ָרה  ְּבֵא֣ א  ַוָּיבֹ֖ ק׃ - ְוׇכל־ֲאֶׁשר־֔לֹו  ִיְצָחֽ יו  ָאִב֥ י  אֱ   ֵה֖ אֶמר  ֹ֨ ים- ַוּי ְלִיְׂשָרֵא֙ל   ׀ ִה֤
ב אֶמר ַיֲעֹק֣ ֹ֖ ְיָלה ַוּי ת ַהַּל֔ י ָהֵא֖  ׀ ְּבַמְרֹא֣ אֶמר ָאֹנִכ֥ ֹ֕ ִני׃ ַוּי אֶמר ִהֵּנֽ ֹ֖ ב ַוּי י ָאִב֑ - ל אֱ - ַיֲעֹק֑ ם׃  ֵה֣ ֥ ָׁשֽ יְמ י־ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול ֲאִׂשֽ ְיָמה ִּכֽ ה ִמְצַר֔ י ַאל־ִּתיָר֙א ֵמְרָד֣

׃  י ית ָי֖דֹו ַעל־ֵעיֶנֽ ף ָיִׁש֥ ה ְויֹוֵס֕ ֑ ֣ ַגם־ָע ַעְל י ַאֽ ְיָמה ְוָאֹנִכ֖ ֙ ִמְצַר֔ ד ִעְּמ י ֵאֵר֤   ָאֹנִכ֗
  
  

ק       ב-א כ״ז: בראשית  ן ִיְצָח֔ י־ָזֵק֣  ְיִה֙י ִּכֽ וַוֽ א ֶאת־ֵעָׂש֣ ת ַוִּיְקָר֞ יןָ ֵעיָנ֖יו ֵמְרֹא֑ אֶמר    ׀ ַוִּתְכֶה֥ ֹ֕ ִני׃ ַוּי יו ִהֵּנֽ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ י ַוּי אֶמר ֵאָלי֙ו ְּבִנ֔ ֹ֤ ל ַוּי ְּב֣נֹו ַהָּגֹד֗
י׃  ְעִּתי ֥יֹום מֹוִתֽ א ָיַד֖ ֹ֥ ְנִּתי ל   ִהֵּנה־ָנ֖א ָזַק֑

 
  ָחֵמׁש  ִיְדַאג ֲאבֹוָתיו   ְלֶפֶרק ָאָדם   ַמִּגיעַ  ִאם ָקְרָחה ֶּבן  ְיהֹוֻׁשעַ  ַרִּבי  ָאַמר .מותי   יום  ידעתי   לא       כ״ז:ב׳  בראשיתרשי 
'  ה ֶבן  ַוֲהֵריִני   ז"קכ  ַּבת ֵמָתה ְוִהיא   ַמִּגיעַ  ֲאִני ִאִּמי ְלֶפֶרק  ֶׁשָּמא ָאַמר , ג"קכ  ֶּבן  ָהָיה  ְוִיְצָחק;  ֵּכן ְלַאַחר  ְוָחֵמׁש   ִלְפֵניֶהן  ָׁשִנים
 :ַאָּבא  ְלֶפֶרק  ֶׁשָּמא, ִאִּמי  ְלֶפֶרק ֶׁשָּמא  ,מותי יום   ידעתי  לא   ְלִפיָכ; ְלִפְרָקּה  ָסמּו ָׁשִנים

  
ְוַׁשְרָיין  ַוֲהָוה ַּכד ִסיב ִיְצָחק ְוַכֲהָיין ֵעינֹוי ִמְלָחֵמי ְדַכד ַּכְפֵתיּה ָאבֹוי ִאְסַּתֵּכל ְבּכּוְרֵסיּה ְיָקָרא       כ״ז:א  בראשיתתרגום יונתן 

א ֵדין ִעיָלֵאי ְמַׁשְּבִחין  ֵמַההּוא ִזְמָנא ֵעינֹוי ְלִמְכֵהי ּוְקָרא ַית ֵעָשו ְּבֵריּה ַרָּבא ְּבַאְרֵּביַסר ְּבִניָסן ַוֲאַמר ֵליּה ְּבִרי ָהא ֵליְליָ 
  א ְּכדֹון ֵסיַבת ֵלית ֲאָנא ְיַדע יֹום מֹוִתי: ְלָמאֵרי ַעְלָמא ְואֹוְצֵרי ִטִלין ִמְתַּפְּתִחין ֵּביּה ְוָאַמר ֵליּה ָהא ָנא: ַוֲאַמר הָ 

  ְוָהֶאָחד ְלִפְסחֹו   ִהְקִריב   ָהֶאָחד ֶאָּלא ? ִיְצָחק ֶׁשל ַמֲאָכל  ָהָיה ִעִּזים ְּגָדֵיי  ְׁשֵני  ְוִכי  .עזים   גדיי שני    כ״ז:ט' בראשיתרשי 
  :ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי   ְּבִפְרֵקי; ַמְטַעִּמים ָעָׂשה

 

, ָהֲעֵקָדה ְּבׂשֹוַרת  ְיֵדי  ֶׁשַעל ְלִפי  ִיְצָחק  ַלֲעֵקַדת  ָׂשָרה  ִמיַתת ְוִנְסְמָכה .ולבכתה  לשרה   לספוד      ׳ ב:י בראשית כ״ג "רש
 :ּוֵמָתה ִמֶּמָּנה ִנְׁשָמָתּה ָּפְרָחה , ִנְׁשַחט ֶׁשּלֹא   ְוִכְמַעט  ִלְׁשִחיָטה ְּבָנּה  ֶׁשִּנְזַּדֵּמן

שראה שלא עלתה בידו תאות  , חרה אפו של סמא״ל , המוריה וכשבא אברהם מהר    פרקי דרבי אליעזר ל״ב: ח' 
,  אמרה לו לאו ,  לא שמעת מה שנעשה בעולם ,  אי שרה, הלך ואמ׳ לשרה, מה עשה,  לבו לבטל קרבנו של אברהם

מיד התחילה בוכה  , והנער בוכה ומייליל שלא יכול להנצל , אמ׳ לה לקח אישך הזקן לנער יצחק והקריבו לעולה
 .ופרחה נשמתה ומתה, שלש יללות כנגד שלש יבבות, בכתה שלש בכיות כנגד שלש תקיעות,  ומייללת 

אֱ      כ״ב:א' בראשית ֶּלה ְוָה֣ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדָבִר֣ ִני׃ - ַוְיִה֗ אֶמר ִהֵּנֽ ֹ֥ ם ַוּי יו ַאְבָרָה֖ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ם ַוּי ה ֶאת־ַאְבָרָה֑ ים ִנָּס֖   ִה֔
 

יונתן בראשית ֲחָמא       כ״ב:א' תרגום  ִלי  ָאַמר  ֲהָוה  ִיְׁשָמֵעאל  ְוִיְׁשָמֵעאל  ִיְצָחק  ָנצּו  ִדי  ִמן  ָהִאיֵלין  ִּפְתָגַמָיא  ָּבַתר  ַוֲהָוה 
ַּבר ָהָגר    ְּתֵתיּה ְוַאְנְּת ְלֵמירּות ַית ַאָּבא ַדֲאָנא ְּבֵריּה ּבּוְכַרָיא ְוִיְצָחק ֲהָוה ָאַמר ִלי ָחֵמי ְלֵמירּות ַית ַאָּבא ַדֲאָנא ַּבר ָשָרה ִאנְ 

ֲהוָ  ְוִאין  ְׁשִנין  ִלְּתֵליְסֵרי  ִאְתְגָזִרית  ַדֲאָנא  ִמָנ  ַיִּתיר  ַזְּכַאי  ֲאָנא  ַוֲאַמר  ִיְׁשָמֵעאל  ָעֵני  ְדִאִמי  ָלא  ַאְמָתא  ִלְמַעְּכָבא  ְצבֹוִתי  ת 
ִאילֹו  יֹוִמין  ְּתַמְנָיא  ַּבר  ִאְתַגְזַרת  ְוַאְנְּת  ְלִאְתַגְזָרא  ַנְפִׁשי  ָמַסר  ַנְפָׁש    ֲהֵויָנא  ָמַסר  ֲהֵויָת  ָלא  ִדְלָמא  ַמְנְדָעא  ָּב  ֲהָוה 

ְוִאילּו ָּבֵעי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלכּוֵלי ֵאְבַריי ָלא ֲהֵויִתי    ָהא ָנא יֹוַמָיא ַּבר ְּתָלִתין ְוִׁשית ְׁשִניןְלִאְתַגְזָרא ְמִתיב ִיְצָחק ַוֲאַמר  
ַיד ִאְׁשְּתָמעּו ִּפְתָגִמי ַדיְ ְמַעֵּכב ִמן  ֵליּה ַאְבָרָהם ַוֲאַמר  - ן ָהִאיֵלין ֳקָדם ָמֵרי ַעְלָמא ּוִמן ַיד ֵמיְמָרא  ַנִסי ַית ַאְבָרָהם ַוֲאַמר  ָי 

  : ֵליּה ָהא ָנא 
  
  

יׁש       ה'-א'ד': בראשית יִתי ִא֖ אֶמר ָקִנ֥ ִין ַוּתֹ֕ ֶלד ֶאת־ַק֔ ַה֙ר ַוֵּת֣ ע ֶאת־ַחָּו֣ה ִאְׁשּ֑תֹו ַוַּת֙ ם ָיַד֖ ָאָד֔ ֶבל  - ֶאת־יְ ְוָה֣ יו ֶאת־ָה֑ ֶדת ֶאת־ָאִח֖ ֶסף ָלֶל֔ ה׃ ַוֹּת֣ ֹהָוֽ
ֲאָדמָ֛  י ָהֽ ִין ִמְּפִר֧ א ַק֜ ים ַוָּיֵב֨ ץ ָיִמ֑ י ִמֵּק֣  ְיִה֖ ה׃ ַוֽ ד ֲאָדָמֽ ִין ָהָי֖ה ֹעֵב֥ אן ְוַק֕ ֹ֔ ֵעה צ ֶב֙ל ֹר֣  ְיִהי־ֶה֙ יַוֽ ה ַלֽ יא ַגם־֛הּוא ִמְּבֹכ֥רֹות צֹא֖נֹו  - ה ִמְנָח֖ ֶבל ֵהִב֥ ה׃ ְוֶה֨ ֹהָוֽ

ַׁשע יְ ּו ן ַוִּי֣ ֶחְלֵבֶה֑ ֶבל ְוֶאל־ִמְנָחֽתֹו׃- ֵמֽ ה ֶאל־ֶה֖ יו׃   ֹהָו֔  ִּיְּפ֖לּו ָּפָנֽ ד ַוֽ ִי֙ן ְמֹא֔ ַחר ְלַק֙ א ָׁשָע֑ה ַוִּי֤ ֹ֣ ִין ְוֶאל־ִמְנָח֖תֹו ל  ְוֶאל־ַק֥

יָּבא ְדַאְרָעא ִמְזְדַרע ּכּוְתָנא ָקְרַּבן  ְוַאְייֵתי ַקִין ֵמאִ  ּוְבַאְרֵּבַסר ְּבִניָסןוֲַהָוה ִמסֹוף יֹוַמָיא     ד':ג'  תרגום יונתן בראשית
 : ָי-ִּבּכּוַרָיא ֳקָדם יְ 

 


