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בראשית פט"ו פי"ג כתיב ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו
אתם ארבע מאות שנה, ולק' פרשת בא פי"ב פ"מ כתיב ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים
שנה וארבע מאות שנה וכתיב ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה יצאו כו', והנה ידוע מה שדרשו
ז"ל דשעבוד בנ"י במצרים לא נתקיים כ"א מאתיים ועשר שנים כמנין "רד"ו" שמה שאמר יעקב לבניו
אלא שנתחסד הקב"ה עם בניו וחישב להם את גזירת הגלות במצרים מברית בין הבתרים וכמו שתרגם שם
יונתן ב"ע פר' בא דחשבון הד' מאות שנה הוא מלידת יצחק שנולד בט"ו ניסן עד שנגאלו בליל ט"ו, ואילו
חשבון הד' מאות ושלשים שנה דכתיב בפרשת בא הם ל' שנה שנוספו מיום שנאמרה הגזרה לאברהם
אבינו בברית בין הבתרים עד לידת יצחק שנולד לאברהם בהיותו בן ק' שנה דאף היא נאמרה לאברהם
אבינו בלילה המשומר לדורות הוא חמשה עשר בניסן ובאותה ברית היה אברהם אבינו ע"ה בן ע' שנה,

וכמו"כ הביאו כל המפרשים עי' ברמב"ן וברש"י ואבן עזרא ורשב"ם שם.

אלא שעדיין צ"ב למה בברית בין הבתרים שינה הכתוב ולא מנה אותם ל' שנה שעלו לחשבון מיום
שנאמרה לו הגזרה עד לידת יצחק, ועוד צריך ביאור למה סתם הכתוב ולא הזכיר שנות השעבוד בהדיא
כמנין מאתיים ועשר שנים דלבד ממה שאין מקרא יוצא מידי פשוטו יש כאן תימה למה הוציא הכתוב מנין

הארבע מאות ושלשים שנה ע"ד הפשט אע"פ שלכאו' אין לו ביאור כ"א ע"ד הדרש.

ויש לפרש דלכאו' המעיין בדברי חז"ל אלו יבחין כי באו לגלות כמה עמקו מחשבותיו של הקב"ה
דודאי קיצבת הגלות שנגזרה על זרעו של אברהם אבינו היא ד' מאות שנה כמפורש בברית בין הבתרים
אלא שבחמלתו ית' הגדיל חסדו עמנו וחישב את הקץ מיום שנאמרה אותה גזירה לאברהם אבינו, והורונו
בזה חז"ל להראות דרכי טובו ית' שצירף צערן של אבותינו ביודעם כי עתידין זרעם לירד בגלות אל צרת
עצם השעבוד דע"י שידעו האבות כי עתיד זרעם לירד בשעבוד מצרים ונצטערו בגין זה לפיכך החשיב להן
הקב"ה ברחמיו לדון צער ידיעתן כצער השעבוד עצמו וזהו שהעיד הכתוב כי נמשך שעבודן ד' מאות

ושלשים שנה. 
מיהו כ"ז בקרא דפרשת בא דאיירי בחשבון הכללי של מושב בני ישראל במצרים והלכך צירף שם
אף את שנות הידיעה של האבות מגלות זו דהקב"ה מצרף מחשבה למעשה דמדה טובה מרובה ממדת
פורענות, ולאפוקי בפרשת לך לך דאיירי בברית בין הבתרים דהתם לא נמנו אותן שלשים שנה שמיום
כריתת הברית עד לידת יצחק כיון דתוכן הגזרה לא נאמרה לאברהם אבינו כ"א על עצם הזרע שנא' ידע
תדע כי גר יהיה זרעך, והלכך אף שבחשבון הד' מאות נמנו שנותיו של יצחק דהרי ידיעתו של אברהם
עברה להן מדור לדור ונמצא דאף ידיעת יצחק מגלות זרעו עולה לחשבון מ"מ לא מנה שם ידיעת אברהם
כיון דאין הגזירה כ"א על הזרע ועדיין לא נולד יצחק באותן ל' שנה, אלא שנתחסד עמו המקום ב"ה
שתעלה ידיעתו של אברהם ל' שנה שעברו מיום שנאמרה לו הגזירה עד שנולד יצחק לחשבון הד' מאות
שהתחילו בלידת הזרע דבסך כולן עולין למנין ד' מאות ושלשים שנה שנמנו בפרשת בא ועלה כתיב ומושב
בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה דכולל כאן מברית בין הבתרים דידיעת כל

האבות בכלל סבל השעבוד של בנ"י, דהא מושב בני ישראל כתיב לשון רבים ולא ידע תדע לשון יחיד.

ולפ"ז מיושב שפיר דכיון דצערן של האבות עלה להן למנין כאילו היו משתעבדין בגופן לפיכך
שפיר מנה הכתוב ע"ד הפשט את מנין שנות השעבוד לת"ל שנים, וע"ד המליצה יש לרומזו דמה שנא'
בהגדה של פסח שהקב"ה חישב את הקץ לעשות היינו שהקב"ה חישב את המחשבה של ידיעת האבות
להיות נדונית כמעשה של גוף השעבוד, ומה שאמר את הקץ היינו אותן ק"צ שנה שמיום לידת יצחק עד

דיונים שאלות ועיונים בפרשה      אמונת מרים בנבואתה- שמות           2     



שנשתעבדו במצרים שעלו לישראל כאילו עשאום בשעבוד.

אלא שעדיין אין הדעת מתיישבת למה העלים הכתוב את מנין שנות השעבוד שנשתעבדו בפועל,
ולדברי תרגום יוב"ע ניחא קצת דיעוי' בפ' בא פי"ב פ"מ דפירש דהא דכתיב ויהי מקץ שלשים שנה וארבע
מאות שנה הני שלשים שנה דרשינן להו לשלשים שמיטות שעולה מניינן למאתים ועשר שנים, ואע"ג
דהמקרא נדרש כפשוטו לצרף הני שלשים שנה למנין הארבע מאות שנה מ"מ מדכפל הכתוב תיבת שנה
ולא כייל להם כחדא דארבע מאות ושלשים שנה הו"ל למיכתב על כרחך דלדרשה אתא לחלק ביניהם
ולרמוז למנין הרד"ו שנים שהיו משועבדים בפועל באותו מנין של ל' שנה, ולדבריו ניחא קצת דאשכחן

יתורא בקרא דבא לרמוז על אותו מנין.

ואמנם לשנה אחרת נתתי אל ליבי לדרוש ולתור בחכמה ושבתי וראיתי כי לשון הכתוב צריך ישוב
דלכאו' צ"ב דכיון דפתח הכתוב במושב בני ישראל א"כ למה הדר וכפל ישיבה אחריתא וסיים בלשון אשר
ישבו במצרים דהו"ל למיכתב ומושב בני ישראל במצרים שלשים שנה כו', ועוד יל"ע למה הוציא הכתוב
את ישיבתן בתורת מושב דמה ענין ארץ מצרים להיות קרויה עיר המושבה של ישראל ובפרט שהכתוב
מייחס את מצרים לארץ מושבותם של ישראל מיום שנגלה ה' לאברהם בברית בין הבתרים ובאותה שעה

ודאי לא ישבו ישראל במצרים.

ולכן נראה דהכתוב נדרש כפשוטו דהגזרה נגזרה על ת"ל שנה מברית בין הבתרים וכמו שבא
במדרש דמאותה שעה התחיל המנין ועל כן נאמר לאברהם כי גר יהיה זרעך כו' ארבע מאות שנה שהוא
נמנה מיום לידת יצחק, ואילו מה שהוציא הכתוב את ישיבתן במצרים בשם מושב בני ישראל טעמא
דמילתא משום דבזה בא הכתוב להודיע שלא היה השעבוד בפועל ת"ל שנה ומשו"ה כפל הכתוב וכתב
ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה, פירוש דמושב בני ישראל היינו
שארץ מצרים היא מקום מושבותם אבל לאו למימרא דישיבתן שם בפועל נתקיימה ת"ל שנה דכיון דכתיב
בתריה אשר ישבו במצרים הפסיק הענין ושוב אין סיום הכתוב חוזר עליו כ"א על רישא דקרא דרק לענין
שתהא ארץ מצרים נדונית כארץ המושבה של בני ישראל מנה הכתוב שיעור זמן של שלשים שנה וארבע
מאות שנה, ומן הטעם הזה בא במפרשים דעל כן בקרא דכתיב בברית בין הבתרים לא נאמר ועבדום וענו

אותם במצרים ת' שנה אלא כתיב בארץ לא להם כיון שהשעבוד במצרים לא נתקיים כ"א רד"ו שנה.

ובאמת עדיין יל"ע למה ייחס הכתוב את ארץ מצרים כעיר המושבה של בני ישראל במשך ת"ל שנה
כיון שתחילת ירידתן לשם כשאמר להן יעקב רד"ו שמה ושברו לנו משם שנמצא מנינם ר"י שנה, ויתכן
ליישב דכיון דברית בין הבתרים נכרתה עם אברהם בהיותו בן שבעים שנה וכמו שתרגם יוב"ע וכ"ה בפי'
הראשונים וסמוך לזה יצא מחרן ללכת ארצה כנען כשהיה בן ע"ה שנה ובאותה שעה נסבב לו נסיון רעב
שעל ידו ירד למצרים ונצטרף שם ביסורין בלקיחת שרה אשתו לבית פרעה, א"כ א"ש דמה שהחשיב
הכתוב את ארץ מצרים לעיר מושבותם של בני ישראל ת"ל שנה היינו משום דמנה הכתוב משעת ירידת

אברהם למצרים דמאותה שעה ראויה מצרים להיקרא מיוחדת למושב ישראל.

עוד יתכן לפרש דרמז הכתוב דאף השעבוד עצמו ראוי למנותו מיום רדת אברהם למצרים שהרי
נתייסר שם ביסורין על דבר לקיחת שרה אשתו, ולא זו בלבד אלא שאתה מוצא כי גזירת פרעה היתה על
ענין הזרע דוגמת הגזרה שנאמרה לאברהם בברית בין הבתרים אלא ששם היא נאמרה לו על שעבוד בני
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ישראל אחר שירדו הבנים למצרים ואילו הכא נתייחס השעבוד על הזרע קודם הגעתו לעולם דע"י לקיחת
שרה לבית מלכותו של פרעה תתבטל כל הבטחת הזרע ושניהם ענין אחד הם ודו"ק.

 
וע"ד הרמז אכתוב מה ששמעתי מידידי ר' שמואל נחום רוטשטיין שליט"א כי בכתוב שבמכת
בכורות פי"א פ"ד כתיב כה אמר ה' כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים, וצא וחשוב האותיות שבר"ת
וסופי תיבות של תיבות "כחצת הלילה" ותמצא מניינם עולה ת"ל והוא רומז אל אותה גזרה שהתחילה
בברית בין הבתרים שמשם נמנו אותן ת"ל שנה ושיעלה זמן סיומם בחצות הלילה של מכת בכורות שאז
יושלמו שנות השעבוד, ולא זו בלבד אלא שרמזה התורה כי מאחר והיתה הגזרה לת"ל שנה לפיכך אי
אפשר שתתאחר הגאולה אפי' רגע אחד וכיון שתחילת השעבוד נמנה מעת שנודע הימנה אברהם בברית
בין הבתרים א"כ נמצאו ת"ל שנה מכוונים מעת לעת ומרגע לרגע שהרי מחזה בין הבתרים נגלה לאברהם
בליל ט"ו ניסן כמו שבא בתרגום יונתן וליל הגאולה היה בט"ו בניסן ברגע של מכת בכורות, ועל כן

הוציאה הכתוב בלשון כחצות הלילה ולא כתיב בחצות הלילה וכבר עמד בזה רש"י עיי"ש.

אבל להאמור ניחא עוד דבא הכתוב ללמדנו שאותו רגע חצות של מכת בכורות יארע בדיוק באותו
רגע של החצות של ברית בין הבתרים ואע"ג דלא נזכר שם להדיא שיעור של חצות מ"מ מסתברא מילתא
דכיון ששיעור הגזרה היה לשיעור ת"ל שנה ודאי לא נוסף בה ולא פיחת הימנה אפילו רגע אחד דנמצא
לפ"ז דלפיכך שינתה התורה מלשון בחצות לכחצות דבאה ללמדנו דהיינו בדיוק כאותה שעת החצות
שבברית בין הבתרים, ונמצא שעל ידי רגע המכה של בכורות נוכל לעמוד על אותו רגע שבו הודיע ה'

לאברהם את בשורת השעבוד בברית בין הבתרים ת"ל שנה קודם לכן.
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