
 

 

  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                         הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י     
  ע"תש ,פרשת בא                                                                 מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  845 מספר                                                                           ש הלנה ופאול שולמן            "ע        

  
  

  קושיות המכפתרונות ל – גלות מצרים אורך
  

  הצגת הקושיות
' בר( "ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנהְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם  ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעךָ -ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי" :בברית בין הבתרים נאמר

ַוְיִהי ִמֵּקץ  .ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנהְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים  ּומֹוַׁשב": ובפרשתנו נאמר, )יג:טו
עם זה ). מא-מ:יב(" ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ִצְבאֹות ה-ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל הֵמאֹות ָׁשנָ  ַּבעְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוַארְ 

ונמצא , חישבו מפרשים את זמן ישיבתם של בני ישראל במצרים לפי סדר הדורות המופיעים במפורש בתורה
). ויש עוד חישובים. על אתרג "ראו רלב, שנה 240ולפי חישובים אחרים (שנה בלבד  210הייתה שגלות מצרים 

  . שנראים סותרים זה את זה, 210- ו 430, 400: לפנינו לפחות שלושה מספרים, אם כן
ובפירוש ) יג:טו' בר, מא-מ:יב' שמ(י "עיקר ההסבר להבדלים בין שלושת המספרים נמצא בפירושי רש      
שנה מלידת יצחק עד  400, מצריםשנה חלפו מברית בין הבתרים עד יציאת  430): יג:טו(ק לבראשית "רד

  .הזמן קוצר בגלל קושי השעבוד. שנה הוא זמן השעבוד הריאלי של בני ישראל במצרים 210-ו, יציאת מצרים
שים גם וכך עו(מילים שאינן כתובות בפסוקים  הוספתל על ידי "יש מפרשים שפותרים את הסתירות הנ      

אשר ישבו במצרים ובארץ " :מתרגמים ומפרשים" במצרים אשר ישבו" שפטאת המ: כגון ,)מתרגמי התורה
ארץ ש גם ראו שם. שם(" ובארצות אחרותבמצרים  אשר ישבו: "או, )מ:יב' שמ, ע הקצר"פירוש ראב( "כנען

ואחר שאר הישיבות שישבו גרים ישבו במצרים  אשר: "או, )כנען תחת שלטון מצרים/חלק ממצרים= כנען 
אולי יש כאן הסתמכות על הכלל שהתורה ענייה במקום אחד ועשירה ). םש' י לשמ"רש" (בארץ לא להם
 .וכך בפירושים רבים השבעיםכך תרגום . בבראשית עם הכתוב בפרשתנו ולכן משולבים הכתובים, במקום אחר

משלושת  דשכל אחלהראות ננסה  להלן. קושיות אחרותיוצרים  ולםקושיות אחדות אה פותרים אל רושיםפי
  :ואלה השאלות שיש לברר. ל אמור בנושא אחר לחלוטין"הנהמספרים 

כאשר , )ברית בין הבתרים(שנה מאברהם אבינו  430איך מחשבים את זמן ישיבת בני ישראל במצרים ) א
  !?ולכן אין להתחיל את החישוב מאברהם) בני יעקב(בפרשתנו כתוב במפורש שמדובר בבני ישראל 

? ריחם על בני ישראל בגלל העבודה הקשה' שה ץשנה בתירו 210- רה לאיך אפשר לומר שגלות מצרים קוצ) ב
ה לאברהם אבינו "כיצד זה מסר הקב! ?מלראות מראש שהשעבוד יהיה קשה מאוד' ו קצרה ידיעת ה"האם ח

  ! ?מידע לא נכון
שנה מלידת יצחק כאשר רק הישיבה במצרים של בני ישראל אמורה הייתה להימשך  400איך אפשר לחשב ) ג

  ! ?שנה 430
  ! ?להן זכר בפסוק עצמו למה הוסיפו בתרגומי התורה ובפירושיה מילים שאין) ד

  

  :ולהלן התשובות
". ת ָׁשָנהֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹו-ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי: "בברית בין הבתרים נאמר) א

, כלומר מספר זה הוא אורך התקופה של עבדות ועינוי, "ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם"וסב לשנה מ 400-יש לשים לב ש
הבה נחשב . "בארץ לא להם"שכן קודם לכן היו , עד הכניסה לארץ וחלוקתה) כי ביצחק יקרא לך זרע(מיצחק 

  :תקופות אלו
אך שלטונו של יוסף  שנה שהם זמן 90ממספר זה יש להפחית . שנה 430במצרים אמורים היו לשהות . 1

  .שנה 353: התוצאה המתקבלת היא. זמן שעבוד יוסף ים שהםשנה 13להוסיף את 



 

 

2

בפסוקים המספרים על  תאסמכתא לעינוי ושעבוד של יעקב נמצא .אצל לבןמשועבד יעקב היה שנה  20 .2
את למנוע  כדיגם הפחדת עובד ניתן לכלול הגדרת עבדות ב. לו לעזוב ִאפשריעקב שנאלץ לברוח מלבן שלא 

) ללבן(מלבד שלא הגיד לו : "שם וספורנו מפרש ,כג-כב:לא' ראו בר .ניצול כוח העבודה שלווכן עזיבתו 
מוסיף ספורנו " ויגנוב יעקב את לב לבן"על ". לא להעדר מוסר אלא כמוכרח) יעקב(וכל זה עשה , שחפץ ללכת

  . א יעקב לברוחשמטעם זה נחב, "רמאי"וכאן הוסיף תואר , "הארמי"את המילה 
, )בהנחה שמת(שנות האבל הכבד על יוסף  22-חשבון זה מתקבל אם מורידים מ. תשע שנות העינוי של יעקב. 3

  1.שנות העבדות של יוסף שכלולות בהן 13את 
  .שנה 382=  353+20+9 :העינוי והסבל ארכה, לסיכום ביניים עד כאן התקבל שתקופות השעבוד      

מספר זה . שנה 18יש להוסיף " בארץ לא להם"שנה שבהן יהיו צאצאי אברהם  400-זה ל כדי להשלים מספר. 4
אך מטרת . מורכב מתקופות קצרות של עינויים אשר מחוסר נתונים היסטוריים מדויקים לא ניתן לחשב במדויק

 אפשר לחשב את השנים. מאמר זה להראות את היתכנות המספרים המופיעים בתורה כמשמעם וללא קושי
גם אם , בכל השנים הללו היו בני ישראל בארץ לא להם. הללו מתוך התקופות המתוארות בסעיפים שלהלן

  .טכנית שהו בארץ
גם סיפור זה הוא עדות לעינוי ממש . בספר בראשית מסופר על הריב בין יצחק ואנשיו לאבימלך ואנשיו. 5
בתחילת : יש לכך כמה רמזים. ת משך הגלותובזה מאריכים עוד א, יצחק ואנשיו ישראל החל לפני מות יוסף(

ד ְמאֹד ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹ .ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא-יֹוֵסף ְוָכל ַוָּיָמת: "ספר שמות כתוב
י מצטט את רב ושמואל "רש). ח-ו:א" (יֹוֵסף-ָיַדע ֶאת- לֹאִמְצָרִים ֲאֶׁשר -ָחָדׁש ַעל-ַוָּיָקם ֶמֶלךְ  .ָהָאֶרץ אָֹתם ֵלאַוִּתּמָ 

אשר לא ידע את "ועל המילים , "וחד אמר שנתחדשו גזרותיו, חד אמר חדש ממש: "וכותב) א"סוטה יא ע(
מפירושים אלה ניתן להסיק שהגזרות ראשיתן כבר כמה שנים ". עשה עצמו כאילו לא ידעו: "הוא כותב" יוסף

  .לפני מות יוסף
  .בייחוד בזמן שבאו עליהם מגפות לאחר שחטאו, "בארץ לא להם"גם שהות ישראל במדבר הייתה       
  :שנות ישיבת בני ישראל במצרים בשני אופנים 430ניתן להסביר את ) ב
הוא רק מספר  210כך המספר  2.רות אינם מופיעים במפורש בתורה אלא רק החשובים שבהםהדֹוכמה ְמ ) 1

  . שנה 430 –ובפועל היו במצרים כפי שכתוב , השנים שישבו בני ישראל במצריםמייצג ומציין כמה מ
ים ָׁשָנה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים ְׁשלִֹׁש  ּומֹוַׁשב"באחד כתוב . יש לשים לב להבדלים בין הפסוקים) 2

- ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל... ֵמאֹות ָׁשָנה ַּבעים ָׁשָנה ְוַארְ ְׁשלִֹׁש  ַוְיִהי ִמֵּקץ: "ובאחר ,)מ:יב" (ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה
היא " ארץ מצרים". "מארץ מצרים" –ובשני , "במצרים"בראשון כתוב ). מא:יב" (ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ִצְבאֹות ה

אזורי  אימפריה גדולה שכללה –היא ממלכת מצרים " מצרים"ואילו , מדינת מצרים אשר לאורך הנילוס
למה השתמשו  )1 :תאחכי קושיות תש המסביר וז הבחנה 3.ואסאליות- מושבות ומדינות חסות, השפעה

גם את לכלול  –והתשובה היא  ?)מצרים וגם מדינות אחרות אתשכלל ( ג מצרים המורחבשהמפרשים במו
 400-לשנה  210המספר להגיע מאזורי השליטה שלה וכך אשר בני ישראל לא היו במצרים אלא ב תקופותה

כפי שהן מופיעות בפירושים , כתובל של תוספת מיליםשאלה ה לגם עעונה הנחה זו ). 2 ;שנה 430שנה ואפילו 
    .השונים

  לביא אברהם' אינג
 הוד השרון

                                                           
ַוְיָמֵאן  ַנֲחמֹוְּבנָֹתיו לְ -ָּבָניו ְוָכל-ַוָּיֻקמּו ָכל .ְּבנֹו ָיִמים ַרִּבים- ַיֲעקֹב ִׂשְמלָֹתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל ַעל ַוִּיְקַרע: "לו-לד:לז 'ראו בר   1

וראו שם את , שנה של אבל כבד 22 –" ימים רבים"י מפרש "רש". ְּבִני ָאֵבל ְׁשאָֹלה ַוֵּיְבְּך אֹתֹו ָאִביו-ד ֶאלֵארֵ -ְלִהְתַנֵחם ַוּיֹאֶמר ִּכי
 .החישוב

. שהתורה לא הזכירה את הדורות זה אחר זה אלא את הבולטים שבהם למסקנה" סדר עולם"ל מגיע על בסיס ניתוח ספר "שד   2
התורה אומרת  ובכל זאת, אלא היו ביניהם עוד דורות שלא נזכרו, בן ונכד, היו סבא קחת ועמרם, אין כל הכרח לומר שלוי
שכן , מסבירה גם את המספר העצום של היוצאים ממצרים אתהנחה כז. שאנו נקראים בני יעקב שםכ ,'שקהת הוא בן לוי וכו

הכתוב מונה ) ח- ז:ו( א"עיר שבדבהיראוי לה. בלי להזדקק לנס של שישה בכרס אחת הלהגיע למספרים כאל די בהןשנה  430
האם הכרח לומר שעמינדב הוא יצהר . 'וכו אביאסף, אלקנה, אסיר, קורח, עמינדב, תהק: בן אחר בן, תהעשרה דורות מק

ם יבספר בראשית מזכירה התורה את שמות הצאצאים העיקרי. דומהיש דוגמה כבר בתורה ? ק"המוזכר בתורה כפי שמסביר רד
- חנוך-ירד-מחללאל-קינן-אנוש-שת, )כב-יז:ד(למך - מתושאל-מחויאל- עירד-חנוך-קין: ני אדם הראשוןשת בושל קין ושל

אך הם בני דור , פעמיים "חנוך"פעמיים ו "למך": והנה יש שמות דומים וגם שמות זהים לחלוטין). כו-יב:ה(למך -מתושלח
 .אחר

. מורחב כוללת גם אזורי השפעה כלכלית כמושגמצרים  .תלעתים מזומנו השתנווגם  יםהגבולות בימים ההם לא היו ברור   3
" בריטניה"ו כמושג" גדולההבריטניה ". לכךו יש דוגמאות ננגם בזמ. במצריםבר שמכל האזור באו לשבור היא עובדה 

 ,)טריטוריות( "השטחים" אזורים שנקראים ה ארבעהתומרכיבות אהמדינות ה מלבדבאוסטרליה יש . בלבד אנגליהכשהכוונה ל
  . כךנקראים הם בפי הכול  אךשמשפטית אינן אוסטרליה 

  


