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 זכירת ה' ומצוותיו בארץ הטובה ]ופירוט מעלותיה[  טעם ירושת הארץ והעמים החזקים
 זכירת נסיונות המדבר  עבודת ה' השלֵמה ,בארץ שה' דורשהּ; ובזכותה ירושת הארץ
פרשת ראה  עם קדוש ודבק בה' ]במקום הנבחר[ ,עושה חסד ,ורחוק מתועבות 118 .......................
 שמיעה בקול ה' ]הברכה והקללה ,איבוד ע"ז ,המקום אשר יבחר ה' ,איסור ע"ז ,נביא שקר ,מסית ,עיר
הנידחת[  עם קדוש ]בע"ח הנאכלים[  חסד ]מעשׂר שני ,ביעור מעשׂרות ,שמיטת כספים ,נתינה לעני,
הענקה לעבד ,בכור[  ִשׂמחת ג' רגלים ,במקום הנבחר

מעשה בראשית  -שמים וארץ וכל צבאם ]טבלה  -השוואת ימי הבריאה[ 135 ........................
עשרים דורות ראשונים ]טבלה ומקורות  -שנותיהם ומאורעותיהם[ 139 .................................

נֹח:

זמני המבול ]טבלה  -מחלוקת רש"י ורמב"ן בזמנים של שלבי המבול[ 143 ................................
החיים האחרים שלפני המבול ]מזג אויר ,שפע טובה ,שנים ארוכות ,ועוד[ 145 ........................
דור המבול ]שנות תוהו ,זמן משפטם ,סיבת אורך שנותיהם ,חטאם מרוב שפע ,ועוד[ 149 ............

לך לך:

שם ְידֹוָ ד ]פרסום האמונה ע"י אברהם' ,עמודו של עולם'[ 153 ....................................
וַ י ּ ְִק ָרא ְ ּב ׁ ֵ
ְלז ְַרעֲ ָך אֶ ּ ֵתן אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ ז ֹּאת ]זכותנו על הארץ ,ריבוי ההבטחות על הארץ ,ועוד[ 156 ................
מלחמת המלכים ]מלחמה באמונת אברהם[ 159 .............................................................

וירא:

תחינות אברהם על סדום ]טבלה ומקורות[ 162 ..............................................................
דרך ה' ]הדרכים הטובים והישרים[ 167 .........................................................................

לך לך-חיי שרה :עשרה נסיונותיו של אברהם ]טבלה ומקורות  -שיטות שונות במנין הנסיונות ,וביאורן[ 170 .....
תולדות אברהם ]טבלה  -מאורעותיו וזמניהם[ 175 ..........................................................

פרשת שופטים  רשויות ההנהגה בארץ :משפט ,מלכות ,כהונה ,נבואה 120 ............................
 שופטים  מלכות  כהונה  נבואה  מצוות השופטים  מצוות המלכים  מצוות
השופטים והכהנים

חיי שרה:

פרשת כי תצא  ריבוי מצוות בכל תחומי החיים 122 ....................................................
 האדם וסביבתו  אזהרות שלא תסתלק השכינה  ענייני חסד ,הגורמים להשראת השכינה

וירא-וישלח :תולדות יצחק ]טבלה  -מאורעותיו וזמניהם[ 185 .............................................................

פרשת כי תבוא  סוף ענייני המצוות  הברית 124 .....................................................
 מצוות נתינה ]ווידוי[ מפירות הארץ ]ביכורים ,מעשׂרות[  סיכום פרשיות המצוות  מעמד
הברית בשכם  הברית בערבות מואב ]ברכות וקללות ,חיזוק לשמירת הברית[
פרשת ניצבים  הברית  -בידם של ישראל 126 .........................................................
 ]המשך[ הברית ,ומימושה בתולדות ישראל ]התשובה והגאולה[  קירבת המצוה  בחירה חופשית
פרשת וילך  מעשי משה מפני החשש לעזיבת הברית 127 ...............................................
הקהל  דברי ה' ]על העתיד[ למשה
ֵ
 חיזוק לא לירא מעמי כנען  כתיבת התורה  מצוַת
ויהושע  ציווי משה ללויים
פרשת האזינו  עדות על כל מאורעות ישראל ,מראשית ועד אחרית 128 ................................
 עדות השמים והארץ  הקדמה לשירה  התבוננות בעבר ובעתיד :יצירת עם ישראל -
הנהגה ניסית  הנחלת הארץ המשובחת  /מתוך השׂובע חוטאים בע"ז  העונש  -הסתר
פנים :צרות קשות וגלות  סיבת הגאולה  -מניעת חילול השם  הגאולה :תנחומי ה' לאחר
הפורענות ִ /נקמת ה' באוייביו
פרשת וזאת הברכה  ברכת משה לישראל  מיתת משה 130 ........................................
 הקדמה לברכה  ברכות משה לשבטים ולכל ישראל  ראיית משה את הארץ  מיתת משה

קנין מערת המכפלה לקבורת שרה ]המשא-ומתן בין אברהם לבני חת ,ועוד[ 178 ....................
יפה שיחתן של עבדי אבות ]טבלה  -השוואת סיפור המעשה לסיפור העבד לבית בתואל[ 182 ......

תולדות:

ברכות יצחק לבניו ]דעות המפרשים במחשבת יצחק לברך את ֵע ָשׂו ,ועוד[ 187 .........................

תולדות-ויחי :תולדות יעקב ]טבלה  -מאורעותיו וזמניהם[ 192 ............................................................
ויצא:

מראה הסולם  -משמעותו ]על עניינו של 'הסולם' בחלום ,מלבד הבטחות ה' ליעקב[ 194 ............
בנדרו על מה שהובטח[ 198 .............................
הבטחות ה' ונִ דרו של יעקב ]מדוע חוזר יעקב ִ
לידת השבטים ]טבלה  -שמותיהם וטעם קריאת השם[200 .................................................
עניינים שונים בפרשת ויצא ]עבודת פועל כיעקב ,צער גידול בנים ,צניעות רחל ,ועוד[202 ...........

וישלח:

ְלאֹם ִמ ְלאֹם יֶאֱ ָמץ  -השוואה בין יעקב החוזר לארץ ל ֵע ׂ ָשו העוזב את הארץ ]טבלה[ 204 ........
'פרשת גלות'  -מעשה אבות סימן לבנים ]לגלות אחרונה[206 ..........................................

מעשה דינה ]מקורות[ 208 ........................................................................................
ִש ָראֵ ל י ְִהיֶה ְׁש ֶמ ָך ]מתי נקרא בכל אחד משמותיו[ 213 ............
וישלח-ויחי :לֹא י ִָּק ֵרא ִׁש ְמ ָך עוֹ ד יַעֲ קֹב ִּכי ִאם י ְׂ
וישב:

מכירת יוסף  -גִ לגולֵ י מכירתו ]כמה דעות במפרשים מי מכר את יוסף ולמי נמכר[ 217 ...............
פרשת יוסף ואחיו  -מידה כנגד מידה בענין שמירת הלשון ]ספר שמירת הלשון[ 220 .............
האלוקי במעשה זה ,מחשבות יהודה ותמר[223 ............................
ִ
התכנון
מעשה יהודה ותמר ] ִ
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וישב-ויחי :יוסף הצדיק ' -נזיר אחיו' ]תכונותיו ומעלותיו ,מעשיו ומידותיו[ 226 ....................................

זמן הציווי על מלאכת המשכן ]מקורות לשיטות השונות[ 328 ............................................

ִמקץ:

חלום פרעֹה ופתרונו ]טבלה[ 228 ...............................................................................
גֵר י ְִהיֶה ז ְַרעֲ ָך ְ ּבאֶ ֶרץ לֹא לָ הֶ ם ]מחשבת יעקב בירידתו למצרים ,ומדוע לא חזרו בסיום הרעב[ 230 ...

שלושה זֵרים ]לשלוש מעלותינו :תורה כהונה ומלכות[ 332 .................................................

ויחי:

'ויחי יעקב' ]שנותיו הטובות של יעקב בארץ מצרים ,ועוד[ 234 ............................................

ויגש:

עולם  -משכן  -אדם ]הקבלות בין המשכן וכליו לחלקי העולם ולאיברי גוף האדם ,ועוד[334 .......
המשכן וכליו  -סידרם בתורה 342 ............................................................................
]טבלה  -ח' פעמים מפורטים בפרשיות אלו המשכן וכליו .וכמעט תמיד נכתבו בסדר שונֶה![

ַשה ]שני כוחות שונים  -כח רוחני תורני ,וכח של הנהגה מעשית[ 237 .......................
ומנ ּ ׁ ֶ
אֶ ְפ ַריִם ּ ְ
ברכות השבטים ]טבלה  -ביאורן ,והשוואה לברכת משה את השבטים[ 240 .............................

תצוה:

יעקב אבינו לא מת ]ביאורי המפרשים למאמר זה[ 242 .....................................................
כי ִת ָשׂא:

ספר שמות
שמות:

]מקורות וטבלה  -ג' פעמים היה בהר במשך מ' יום ,ממ"ת עד יוה"כ .מחלוקת ב'ארבעים' האמצעיים[
מצוות הברית ]טבלה ומקורות  -השוואה לאותן מצוות שנאמרו בפר' משפטים[ 361 ...................

גלות מצרים  -מאתים ועשר שנים ]מקורות וטבלה  -תהליך הגֵירות העבדות והעינוי[ 248 .........
ויקהל:

בֹּא:

בשלח:

הנדבה למשכן ]טבלה  -החומרים ,הבאתם ,שימושם במשכן[ 363....................................

ספר ויקרא

אֲשר אֶ ְ -היֶה ]משמעותו של ֵשם ה' יחידאי זה[ 262 ................................................
אֶ ְ -היֶה ׁ ֶ
וארא-בֹּא:

חטא העגל ]ביאורי ה'כוזרי' וה'משך חכמה'[ 350 ..............................................................
ארבעים היום של משה בהר סיני 354 ........................................................................

תוכן ספר שמות ]רמב"ן ,אברבנאל ,מהר"ל ,הנצי"ב[ 246 ...................................................
טעם גלות מצרים ]בפסוקים לא נזכר שום חטא! גלות מצרים כ'כור הברזל'[ 252 ......................
ֵנלֲכָ ה ּנָא ֶ ּד ֶר ְך ְׁשל ׁ ֶֹשת י ִָמים ]טעם הציווי להליכה לג' ימים בלבד .ובעיית השקר באמירה זו[ 259 ....

בגדי הכהונה ]רמב"ם[343 ........................................................................................
שבעת ימי המילואים ]טבלה  -סדר המעשים והשוואתם לביצוע בפר' צו[ 347 ..........................

עשר המכות ]טבלה מפורטת  -השוואה ושוני ביניהן[ )ועוד טבלה למחנכים( 265 .......................

ויקרא-צו:

הקרבנות  -ברכה לעולם ]כל דבר בעבודת הקרבנות מברך את מינו המקביל לו בעולם[ 366 ........

מכות מצרים  -סוגיהן וחלוקתן לקבוצות ]חיזוק לב פרעה ,עשיית המכות ומטרתם ,ועוד[ 269 ...

שמיני:

יום הקמת המשכן ]מקורות וטבלה  -עטרות ופרשיות רבות נאמרו ביום זה' .לוח' המאורעות[ 367 ....

זמן מכות מצרים ]מקורות וטבלה  -הדרגה בסדר היציאה מהשעבוד ,בשנה האחרונה במצרים[ 273 ...

תזריע-מצורע :כללי דיני צרעת ]סימני המוסגר והמוחלט ,כמה שבועות ֶה ְסגֵר[ 371 ....................................

מצבם הרוחני של ישראל במצרים ]עליות וירידות במצבם ,יצ"מ כ'יום הולדת' ,ועוד[ 277 ..........

טעמי הצרעת ]עבירות עליהן באה צרעת ,בשורת ִנגעי בתים ,פלא הצרעת ,ועוד[373 ..................

 430 / 400השנים של הגלות ]מקורות וטבלאות  -הסתירה בין הנא' בברית בה"ב לפר' בֹּא[ 281 .....

אחרי מות-קדושים :קדושת ישראל  -פרשת עריות ]טבלה  -השוואה בין האזהרות לעונשים[ 377 .................

לֵ יל ִׁש ּמֻ ִרים ]זמן היציאה ,שמירה של מי? ,מאורעות וניסים בלילה זה במהלך הדורות[ 287 ...........

הנצחי של הנשמות[ 379 ................
עונש כרת ]כמה סוגי כרת ,מיתה בידי שמים ,הוכחה לקיומם ִ

את ַּב ַּליְלָ ה" ]טבלה  -סיכום המאורעות בתולדות ישראל בט"ו בניסן[ 292 .......
"אָ ז רוֹ ב נִ ִּסים ִה ְפלֵ ָ

קדושת ארץ ישראל ]מפירושי הרמב"ן לתורה ,ועוד[ 383 ...................................................

מיציאת מצרים עד מתן תורה ]טבלאות ' -לוח' המאורעות ,מחלוקת ביום היציאה וביום מ"ת[ 294 ...

אמור:

נקבה ,חלל[ 388 ....
דיני קדושת הכהנים ]טבלה  -פירוט דיני הכהנים השונים ,ודינם בבעל מום ,קטןֵ ,

הנסיונות והמתנות ]בפרשה  -רוב נסיונות ישראל ,וכן המתנות הטובות שניתנו לישראל[ 296 .......

בחוקותי:

השוואה לברכות וקללות שב'כי-תבוא' ]כנגד גלות ראשונה וגלות שניה[ 391 ........................

פרשת המן ]תיאור הפלאים המיוחדים של המן ,פרשת אמונה ובטחון[298 ..............................
הדברות ]המיוחד בשנים הראשונים ,חלוקתן לקבוצות והדרגה ביניהם ,ועוד[ 304 ............
עשרת ִ

ספר במדבר

מעמד הר סיני  -יסוד האמונה ]איסור לשוכחו ,יר"ש ואמונה מוחשית ,חיזוק לשעות ִנסיון[ 307 ....

במדבר-קורח :שנה שניה ליציאת מצרים ]טבלה  -מאורעות הספר וזמניהם ,עד מחלוקת קורח[ 396 ...............

לא תחמוד ]גדר האיסור ,הלכתי ורעיוני[ 310 .................................................................

חוקת-מסעי :שנת הארבעים ליציאת מצרים ]טבלה  -המאורעות וזמניהם ,מפר' חוקת עד סוף התורה[ 399 ......

תוכן פרשת משפטים וזמנה ]טבלה ומקורות  -המשפטים והברית[ 315 .................................

בֹּא-חוקת :ארבעים שנות המדבר ]טבלה  -מאורעות מרכזיים של כל שנות המדבר ,וזמניהם[ 400 ................

סדר המצוות בפרשת משפטים 319 ...........................................................................

במדבר:

ִש ָראֵ ל  -ארבעת הדגלים ]טבלה ומקורות  -ה'אותות' השונים של השבטים[ 401 .......
קודי ְבנֵי י ְׂ
ְּפ ּ ֵ

אַ ח ֲֵרי ַר ִ ּבים ְלהַ ּטוֹ ת ]כללים בהליכה אחר הרוב בנושאים שונים ,ביאור חלקי הפסוק[ 321 ............

בהעלותך:

הדלקת הנרות במנורה ]על הכפילות במצוה זו החוזרת ונשנית בכמה פרשיות[ 407 ..................

תרומה-פקודי :המשכן וכליו ]טבלה מפורטת  -ממה עשויים ,מידותיהם ,מיקומם במשכן[ 325 .......................

ֹשה ]בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים[ 410 .................
אתם ְל ַד ֵּבר ְ ּב ַע ְב ִ ּדי ְבמ ׁ ֶ
דוע לֹא י ְֵר ֶ
ַמ ּ ּ ַ

כלי המשכן ועבודתם ]טבלה  -העבודה בכל כלי וזמנה[ 327 ...............................................

שלח:

פרשת המרגלים ]טבלה  -השוואה לנאמר בפרשת דברים[ 413 .............................................

יתרו:

משפטים:

תורה סדורה  תוכן עניינים 5 /
שייכות המצוות שבסוף הפרשה לחטא המרגלים 415 ....................................................

תאריכים וזמנים במאורעות התורה

תיקון חטא המרגלים ]ע"י תשוקה לארץ ,בניינה ,פרסום מעלותיה ותעמולה למענה[ 418 .............

סקירה תמציתית של כל פרשיות התורה וזמניהם 19 ............................................................

שבט לוי  -בחירתו ומעלותיו ]קנאותו על הברית והתורה ,עבודתו במקדש ובהוראות התורה[ 420 ...

מאורעות מרכזיים בספר בראשית 21 .................................................................................

דתן ואבירם ]בעלי מחלוקת קבועים ,והם העיקריים במחלוקת קורח[ 423 ...............................

עשרים דורות ראשונים 139 ...............................................................................................

וְ לֹא י ְִהיֶה ְכק ַֹרח וְ כַ עֲ ָדתוֹ ]איסור להחזיק במחלוקת ,גנות המחלוקת ,ועוד[ 426 .........................

זמני המבול 143 ...............................................................................................................

חוקת:

חטא ֵמי ְמ ִריבָ ה ]החטא במקומות אחרים בתנ"ך ,ביאורי המפרשים בפרשתנו[ 431 .....................
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סקירת חמישה חומשי תורה  -תוכנם וזמנם
התוכן

ראשית האנושות

בראשית

האבות

פרשיות

]עשרים דורות מאדה"ר עד אברהם[

]אברהם ,יצחק ,יעקב[

השבטים

כ 2,000-שנים

בראשית  -נֹח

)עד כניסת אברהם לארץ ,בן (75

לך לך  -וישלח

כ 200-שנים

ישראל במצרים
מתן תורה ]ההכנות לקראתו ,המעמד ,המצוות שלאחריו[

שמות

]ציווי ה' ,בניית המשכן ,הקמתו[

תרומה  -פקודי

ויקרא
במדבר

הקרבנות
טומאה וטהרה ] ִנבלת בע"ח ,יולדת ,צרעת ,טומאה היוצאת מהגוף[
קדושה ]עריות ,קדושים תהיו ,כהנים ,מועדים ,ארץ ישראלֶ ,הקדש[
הכנות מחנה ישראל ליציאה לדרך ]סביב המשכן ,במדבר סיני[

במדבר  -בהעלותך

המסע מהר סיני ,ונסיונות הדרך

בהעלותך  -חוקת

]נדבה וחובה ,קודשי קדשים וקודשים קלים[

הכנות לכניסה לארץ
קח ]תוכחה על ההתרשלות מכיבוש הארץ[
נאום ה ֶל ַ

דברים

נאום המצוות
נאום הברית

החברה[
]נאמנות לה' ,חוקת ישראל ,הרשויותֶ ,

]בשכם ,בערבות מואב ,בתולדות ישראל[

פרידת משה
]כתיבת התורה ,השירה ,הברכה לישראל ,ראיית הארץ ,מיתת משה[

עד שנת 2,023
)שנת ' ֶל ְך ְל ָך'(

2,216
)שנת מכירת יוסף(

2,309

]כ 50-עד קבורת יעקב  +כ 50-עד מיתת יוסף[
שנים )מתוכם  117שנות עבדות(

2,448 - 2,238

]ט"ו ניסן  -ז' סיון[

2,448

 7שבועות
 10חודשים

]ז' סיון  -א' ניסן .שנה שניה ליצ"מ[

2,449 - 2,448

)פ"י(

שמיני  -אחרי מות

)פי"ז(

 8ימים ]כ"ג אדר  -א' ניסן:
ימי המילואים ויום הקמת המשכן[

אחרי מות  -בחוקותי

2,449

)פ"י י(

 50ימים

)פי"ט(

כ 4-חודשים

]א' ניסן  -כ' אייר[
]כ' אייר  -אלול[

 38שנים

ממחלוקת קורח ועד מיתת מרים  -אין שום סיפור
]שנת הארבעים[

השנה לבריאה

)שנת מיתת יוסף(

210

בשלח  -משפטים

ויקרא  -שמיני

)עד מכירת יוסף(

כ 100-שנים

שמות  -בֹּא

]הגלות והיציאה לחירות[

המשכן

משך הזמן

וישב  -ויחי

]יוסף ו ֶאחיו[

מבריאת העולם עד מיתת משה
] 2,488שנים[

חוקת  -מסעי

2,487 - 2,449

 10חודשים

]א' ניסן ב' תפז  -טבת ב' תפח[

2,488 - 2,487

דברים ) -תחילת( ואתחנן
ואתחנן  -כי תצא

 36ימים

]א' שבט  -ו' אדר[

2,488

כי תבוא  -ניצבים
וילך  -וזאת הברכה

יום אחד ]ז' אדר[
)ועוד  30ימים בכי על מיתתו(

ספר בראשית  מאורעות מרכזיים 21 /

 3מצוות

ספר בראשית
ספר היצירה

]יצירת העולם וישראל .הקדמת הרמב"ן לשמות[

התוכן

א .ראשית האנושות
ב .האבות

פרשיות

]עשרים דורות מאדה"ר עד אברהם[

]אברהם ,יצחק ,יעקב[

ג .הבנים  -שבטי ישראל

בראשית  -נֹח

כ 2,000-שנה

לך לך  -וישלח

כ 200-שנה

וישב  -ויחי

]יוסף ו ֶאחיו[

זמנו2,309 :

הזמן
)הם אלפיים שנות תוהו(

)אברהם בן  - 75מכירת יוסף(

כ 40-שנה עד קבורת יעקב

]ועוד כ 50-שנה עד מיתת יוסף[

שנים )מבריאת העולם עד מיתת יוסף  -ב' שט(

מאורעות מרכזיים בספר בראשית

דורות ראשונים
]כ 2,000-שנה[

האבות
]כ 200-שנה[

השבטים
]כ 100-שנה[

המאורע
לידת אדה"ר
לידת נח
המבול
דור הפלגה
לידת אברהם
פרסום האמונה )='הנפש אשר עשו'(
כניסת אברהם לארץ
לידת יצחק
לידת יעקב
לידת יוסף
מכירת יוסף
הירידה למצרים ) 70נפש(
קבורת יעקב
מיתת יוסף

סימנים לחשבון השנים ספר בראשית

זמנו ]השנה לבריאה[

יום שישי לבריאה
1,056
1,656
1,996
1,948
2,000
2,023
2,048
2,108
2,199
2,216
2,238
2,255
2,309

הגר"א

)ביאור הגר"א לסדר עולם פ"א(

סימן' :שם חם ויפת'  -דהיינו' ,שם' )= 340שנים( מן המבול
עד הפלגה .ומ"ח )='חם'( שנה היה אברהם אבינו בשעת
הפלגה .ות"צ )='יפת'( שנים היה מן שעה שנולדה ִאמנו שרה
עד שיצאו ישראל ממצרים.
וימי האבות היה כימי השמים על הארץ ,והוא ת " ק שנה :
אברהם קע"ה ,יצחק ק"פ ,יעקב קמ"ז ,הרי תק"ב .ובן שלוש
שנה הכיר אברהם את בוראו )נדרים לב א( ,הרי ת"ק.
ועוד ת " ק שנה  ,משנולד אברהם עד יציאת מצרים.
דהיינו ת' משנולד יצחק עד יציאת מצרים' ,ואברהם בן
מאת שנה בהוולד לו את יצחק בנו' )בראשית כא(.

 / 42ספר בראשית  פרשת וישב
שׂר האופים סיפר :בחלומי ראיתי שלושה סלים )'חורי' .עי' רש"י ורמב"ן( על ראשי ,בסל
העליון היו מיני מאפה מכל מאכל פרעה .והעוף אוכל מהסל .יוסף פתר לו :בעוד
שלושה ימים יסיר פרעה את ראשך ,יתלה אותך על עץ ,והעוף יאכל את בשרך.
כפתרון יוסף כן היה ,לאחר שלושת ימים היה 'יום הולדת' לפרעה )מפרשים :נולד לו
בן או יום הולדתו( והוא עשה משתה לכל עבדיו; ונזכרו שׂרי המשקים והאופים
בתוך עבדיו ,את שׂר המשקים החזיר לשרתו ואת שׂר האופים תלה.
שׂר המשקים לא זכר את יוסף וישכחהו )עי' מפרשים מה מוסיף 'וישכחהו'(.

 22השנים מנישואי יהודה עד הירידה למצרים

]ב' רטז  -רלח ,לבריאה[ ]עפ"י סדר עולם פ"ב ,חזקוני לח א[

שנים
1

ימים' ,ולא מפורש ממתי ִנמנים השנתיים? בפשטות הכוונה למאורע האחרון שנזכר קודם -

2
3
4
5
6
7
8
9
10

שנגזר עליו .ולפ"ז נראה ש 9-השנים הנוספות היו לאחר חלומות שרי פרעה[.

11

]א"ה -לגבי חשבון השנים בפרשה :יוסף נמכר בן ) 17לז ב( ויצא מבית הסוהר בן ) 30מא מו(13 .

השנים שבנתיים התחלקו כך :שנה היה יוסף בבית פוטיפר ,ו 12-שנים בבית הסוהר )סד"ע ב(.
מכניסת שׂרי פרעה ועד חלומם עברה שנה )רש"י מ ד( .בתחילת פר' ִמקץ נאמר ' ִמקץ שנתיים
יציאת שׂר המשקים ]ובחז"ל :שנתיים אלו נוספו ליוסף מחמת 'בטחונו' בשר המשקים[ .וכך כתבו
ראב"ע ,חזקוני והעמק דבר .לפ"ז צ"ל ש 9-השנים הנוספות של יוסף בבית הסוהר היו לפני כניסת

שׂרי פרעה )ומתוארים שנים אלו בקיצור בסוף פרק לט(.
אַחר ֶע ֶשׂר
ואילו הגר"א )הגהות לסד"ע שם .וכן בחזקוני מא א בפי' שני( מפרש ' ִמקץ שנתיים' ַ

סדר עולם רבה

)=שנים(

)פרק ב .עפ"י הגהות הגר"א(

...בא לו אצל יצחק אבינו ארצה כנען ושימשו כ"א שנה ,ויוסף שימשו ט' שנים .ו'אלה תולדות
יעקב יוסף בן י"ז שנה' )בראשית לז ב( ,ובו בפרק מתה לאה.
ירד יוסף למצרים ועשה בבית פוטיפרע י"ב חודשים שנא' )שם לט ה( 'ויהי מאז הפקיד אותו' וגו'
'בבית' מפני הצינה 'ובשדה' מפני החמה ,ועשה בבית האסורים י"ב שנה שנא' )תהלים קה( 'עינו
בכּ ֶבל רגלו וגו' עד עת בֹּא ְד ָברוֹ' וגו' .בשנת ל' שנה יצא מבית האסורים שנא' )בראשית מא מו(
ֶ
'ויוסף בן שלושים שנה בעומדו' וגו' .בו בפרק ]גר"א :שנה קודם[ מת יצחק .ושבע שני השבע ושתים
שני רעב ,נמצא יוסף כשירדו אבותינו למצרים היה בן ל"ט שנה ,ולוי בן מ"ד שנה .נמצא שפירש
יוסף מאביו שלא שימשו כ"ב שנה.
בתוך אלו השנים נשא יהודה את בת שוע ,שנא' 'ויהי בעת ההיא וירד יהודה וגו' ,וירא שם יהודה'
וגו' )בראשית לח( ,שנה אחת לעיבורו של ֵער ,הגדיל ֵער ז' שנים ונשא אשה ,הרי שמונה .שנה אחת
ִבּם ,שנה אחת ל'שבי אלמנה בית אביך' )שם פס' יא( ,שנה אחת ל'וירבו
לער ,שנה אחת לאונן שי ֵ
ֵ
הימים ותמת בת שוע' )שם פס' יב( ,שנה אחת לעיבורו של פרץ ,הגדיל פרץ ז' שנים ונשא אשה,
הרי י"ח .שנה אחת לחצרון ,שנה אחת לחמול ,וחצרון וחמול ירדו עימו למצרים )שם מו יב(.

)עם בני פרץ בן יהודה!(

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

המאורע בבית יהודה
שוּע
'וירד יהודה' ,נשׂא את בת ַ
]ספורנו )לט א( :ירידת יהודה באותו זמן
שיוסף הורד[
לידת ֵער
לידת אונָן
לידת ֵש ָלה

ֵער )בן  (7נשׂא את תמרַ .רע  -וימיתהו ה'
ֵרע ...וימת גם אותו'
אונן יִ ֵבּם את תמר' .וי ַ
'שבי אלמנה ...עד יגדל ֵש ָלה'...
'וירבו הימים ותמת בת שוע'...
מעשה יהודה ותמר
לידת פרץ וזרח

במצרים
יוסף
בבית פוטיפר

יוסף
בבית הסוהר

יוסף
משנה למלך
פרץ )בן  (7נשׂא אשה
 7שנות השׂבע
חצרון )מו יב(

נולד לפרץ
נולד לפרץ חמול )שם(
ירידת שבעים נפש למצרים )פרק מו(

תחילת
 7שנות הרעב

