
Warum gingen unsere Vorfahren ins
ägyptische Exil?

Von Rabbiner Arie Folger

1) Aus der Haggada

ָהה ם ָהר ְבב ְבלַא ַממר  ששַמָא ַממה  ְבכ עעׂשֹו ת  ַמל ֵקק ,ץ,  ַמה שא ת  ַמשב  חח ְבך הוא  ָהברו ָהקֹודֹוׁש  ַמה שׁש ְבך הוא.  ָהברו ֵקאל,  ָהר ְבׂש ְבלִי ָהח תֹו  ָהט ְבב ַמה ֵקמר  ְבך ׁשֹו ָהברו
חעּנו ְבו ָהבֹודו ם  עע ַמו שה ם,  ָהל שר ,ץ ללא  שא ְבב ָהך  עע ְבר ַמז שיה  ְבה ֵקגר ִי חכי  ַמֹודע  ֵקת ָהיֹודלע  ָהר ם,  ְבב ְבלַא שמר  ַמוֹילא ַממר:  מֱאא שּנ שׁש חרי ם,  ָה ת ְבב ַמה ֵקבין  חרי ת  ְבב חב חבינו  ַמָא

ָהגֹודֹול ֻככׁש  ְבר חב ְבצאו  ֵקי ֵקכן  ֵקרי  עח ְבוַא חכי  ָהדן ַמָאנל עעבלֹודו  ַמי שׁשר  עא ַמהגֹוי  שא ת  ַמג ם  ְבו ָהנה.  ָהׁש ֵקמאֹו ת  ַמבע  ְבר ָה ת ם ַא .אל

2) Ramban Schemot 12:42
ועוֹוד אני אומר כי הפשט המחוור מן הכל הוא שנאמר כי הגזרה הי תה ארבע מאו ת שנה מן היו ם ההוא כאשר

הזכרנו והשלשי ם שנה האלו ה ם  תוספ ת עליה ם בעון הֹודור ההוא כי א ם נגזר על האֹוד ם בחטאו גלו ת וענוי
שנה או שנ תי ם והוא יוסיף על חטא תו פשע בה ם יוסיפו עליו שבע על חטא תיו וגלו ת ויסורין כהנה וכהנה שאין
ענשו הראשון הבטחה לו שלא יענש בעון שיעשה והנה היה על אברה ם אבינו גזרה שיהיה זרעו גר באר ,ץ לא

לה ם ארבע מאו ת שנה ושלא ישובו הנה עֹוד ֹודור רביעי כי לא של ם עון האמרי ולא הי תה לו הבטחה רק
באחרי כן יצאו ברכוש גֹודול והוא מיֹוד או מופלג כמה וג ם הוא על  תנאי

3) Ramban vayiqra
(טז) וטע ם אף אני אעשה זא ת לכ ם - על ֹודרך האמ ת, כמו בהפוך אף אני, זא ת אעשה לכ ם. ...

וֹודע והבן כי האלו ת האלה ירמזו לגלו ת ראשון, כי בבי ת הראשון היו כל ֹודברי הברי ת הזא ת הגלו ת והגאולה ממנו. שכן
 תראה ב תוכחו ת, שאמר וא ם בחק תי  תמאסו וא ם א ת משפטי  תגעל נפשכ ם, ואמר להפרכ ם א ת ברי תי, והזכיר בה ם

 והשימו תי א ת(פסוק לא), כי היו עובֹודי עבוֹוד ת כוכבי ם ועושי ם כל הרעו ת. והוא שאמר (פסוק ל)במו ת וחמני ם וגלולי ם 
מקֹודשיכ ם ולא אריח בריח ניחוחכ ם, י תרה בה ם לסלק מה ם מקֹודשו וקבול הקרבנו ת שהיו לרצון לו במקֹודש ההוא.

.(לב כֹוד)והעונשי ם עליה ם, חרב וחיה רעה וֹודבר ורעב, וגלו ת בסוף, כי כל זה היה ש ם כאשר בא בפירוש בספר ירמיהו 
 אז  תרצה האר ,ץ א ת שב תו תיה וגו' כל ימי השמה  תשבו ת א ת אשר לא שב תה, שהיו שנו ת(פסוקי ם לֹוד לה)ואמר בגלו ת 

 למלא ת ֹודבר ה' בפי ירמיהו עֹוד רצ תה(ֹודהי"ב לו כא)הגלו ת כשני ם אשר בטלו השמיטו ת, וכן אמר הכ תוב בגלו ת ההוא 
האר ,ץ א ת שב תו תיה כל ימי השמה שב תה למלא ת שבעי ם שנה. כן ה תרה בה ם וכן הגיע אליה ם, א"כ ֹודבר ברור הוא

שעל הגלו ת ההוא ֹודיבר הכ תוב:
 

, לא(פסוק מב)והסתכל עוד בענין הגאולה ממנו, שאינו מבטיח רק שיזכור ברית אבות, ובזכירת הארץ 
שימחול עונם ויסלח חטאתם, ויוסיף אהבתם כקדם, ולא שיאסוף את נדחיהם. כי היה כן בעלותם מבבל,

שלא שבו רק יהודה ובנימין והלוים עמהם מעט, ומקצת השבטים אשר גלו לבבל, ושבו בדלות, בעבדות מלכי
, ומצינו אנשי בי ת שני(פסוק מ) פרס. וגם לא אמר שישובו בתשובה שלימה לפניו, רק שיתודו עונם ועון אבותם

 חטאנו ועוינו והרשענו ומרֹודנו וסור ממצו תיך וגו' למלכינו לשרינו(ֹודניאל ט ה ח)עושי ם כן כמו שה תוֹודה ֹודניאל 
 כי בחטאינו ובעונו ת אבו תינו ירושלי ם ועמך לחרפה, וכן נחמיה ה תוֹודה (נחמיה א ה -(ש ם ש ם טז)ולאבו תינו, וכ תיב 
 מלכינו שרינו כהנינו ואבו תינו לא עשו  תור תך, הרי כי כול ם למֹודו מן ה תורה שי תוֹודו עונ ם(ש ם ט לֹוד)יא), ועזרא אמר 

ועון אבו ת ם. וכל אלה ֹודברי ם ברורי ם בברי ת הזא ת שהוא באמ ת ירמוז לגלו ת הראשון והגאולה ממנו: ...

 והיה כי יבאו עליך כל הֹודברי ם(ֹודברי ם ל א). אמר והגאולה בברית ההיא השנית, גאולה שלמה מעולה על כלם
 והטיבך והרבך מאבו תיך, שהיא הבטחה לכל שבטי ישראל, לא(ש ם פסוק ה)האלה הברכה והקללה וגו', והבטיח 

 ונ תן ה' אלהיך א ת כל האלו ת האלה על(ש ם פסוק ז)לששי ת הע ם. וש ם הבטיח שיכר ת ויכלה המגלי ם או תנו, שנאמר 
אויביך ועל שונאיך אשר רֹודפוך, והנה אויביך ושונאיך רמז לש תי האומו ת אשר ירֹודפו  תמיֹוד אחרינו:

4) Wajikra Kap. XXVI

14 Wenn ihr mir aber nicht gehorchet und nicht alle diese
Gebote tut, 15 und wenn ihr  meine Satzungen verachtet,
und eure Seele meine Rechte verabscheut, so daß ihr nicht
alle meine Gebote tut, und daß ihr meinen Bund brechet,

ֹווה ת 14 וְצצ ּממ הה ככה־ל־ אאאה ת  ׂשש ּו  ֲעע הה ת לה־לא  ֹל וְצו לּמה־לו י  ֹוע ּו  וְצמ וְצש ּמה ת לה־לא  א ּמא־ם־ וְצו
ֶּללה׃  ֵאאא ֹלהעה־ל 15כה וְצג ּמת ֹוהטו י  כפ וְצש ּממ ֶּלאה ת־ אּמא־ם  וְצו ׂשאּוס ּו  וְצמ ּמת ֹלהה תו י  לק קֻחח וְצב ּמא־ם־ וְצו

ֹוֶּלכ־ם וְצר וְצפ הה וְצה־ל הה תו י  ׂש וְצצו ּממ ככה־ל־ ֶּלאה ת־ א ֙תה ת  ֲעעשש ּתּמתו י  וְצה־ל ּמב וְצה־ל לֶּלכ־ם  וְצש וְצפ הנ
ֵאּמה תו י׃ ּמרו י וְצב ֶּלאה ת־
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...

40 Und  sie  werden  ihre  Ungerechtigkeit  bekennen  und  die
Ungerechtigkeit  ihrer  Väter  infolge ihrer  Treulosigkeit,  die  sie
gegen  mich  begangen  haben,  und  auch  daß,  weil  sie  mir
entgegen gewandelt sind, 41 auch ich ihnen entgegen wandelte
und  sie  in  das  Land  ihrer  Feinde  brachte.  Wenn  alsdann  ihr
unbeschnittenes Herz sich demütigt und sie dann die Strafe ihrer
Ungerechtigkeit annehmen,

ֹוכה־ל־ם 40 ֲעע המ וְצב כה ת־ם  ׂש לב ֲעא ֹלוא ן  ֲעע ֶּלאה ת־ וְצו א ֙ת־ם  כנ ֲעעו ֶּלאה ת־ ּתד ּו  הו וְצה ת ּמה וְצו
ּמרו י׃ ֵאֶּלק וְצב ֹוּממו י  ּמע אכ ּו  וְצה־ל ֵאכה ֶּלשר־ ֲעא ַאאא ף  וְצו לּמבו י  ֲעעה־ל ּו־ ֵאכמ ֹלֶּלשר  ֲעא

ֶּלר ץ 41 ֹוֶּלא וְצב כה ת־ם  ׂש לא ֹלּמה תו י  אבא אה וְצו ּמרו י  ׂשֶּלק וְצב א ֙ת־ם  כמ ּמע ּתאה־ל ְך  אא ִנּמנו י  ֲעא אא ף־
אצ ּו וְצר ֹואי ז י וְצו ׂשארה־ל  כע ֵאֶּלה א ֙ת־ם  כב כב וְצה־ל הנע  ִנ ככ ֹלאי ז י לֶּלה־ם אש־ אבו י וְצו י לא

ֵאכנ־ם׃ ֲעעו ֶּלאה ת־

5) Dewarim Kap. XXVIII

15 Es  wird  aber  geschehen,  wenn  du  der  Stimme  des  HERRN,
deines G“ttes, nicht gehorchst, so daß du nicht beobachtest und tust
all  seine  Gebote  und  Satzungen,  die  ich  dir  heute  gebiete,  so
werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen.

א ֙תה ת 15 ֲעעשש הה־ל למר  ּת וְצש ּמה־ל ֶּלהו יך  ׂש אאֹל א ֙תה־ל ה'  וְצבקש א ֙תע  המ וְצש ּמה ת לה־לא  ּת ּמא־ם־ כו יה  ִנ כה וְצו
ָבכבא ּו ליש־ם  ּו הה ֹוך  וְצ ּו הצ וְצמ אּמכו י  לנ ׁשֶּלשר א ֲעא כה תו יו  ׂש לק קֻחח וְצו ֹלכה תו יו  וְצצו ּממ ככה־ל־ ֶּלאה ת־

ֵאג ּוך׃ ּמשו י ּמה וְצו ֶּללה  ֹואא כה אה־לשה ת  כה־ל וְצק הה ככה־ל־ ׁשֶּלה־לו יך  כע

Ebd. Kap. XXX

1 Es wird aber geschehen, wenn das alles über dich kommt, der 
Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu 
Herzen nimmst unter all den Völkern, dahin dich der HERR, dein 
G“tt, verstoßen hat, 2 und wenn du umkehrst zu dem HERRN, 
deinem G“tt, und seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder, 
von ganzem Herzen und von ganzer Seele, in allem, was ich dir 
heute gebiete;

א ֙תה 1 ככ כר וְצב הה ֶּללה  ִנאא כה ֹלּמרו י־ם  כב וְצד הה ככה־ל־ ֶּלה־לו יך  ֶל כע לבא ּו  ֹב כו י ֵאּמכו י־ ֩הה  כו י כה וְצו
ׂשֶּלבך כב וְצה־ל ֶּלאה־ל־ א ֙תכה ת  לב אש ֲעה הו לֶּלנו יך  כפ וְצה־ל ּמתו י  ֹוהה ת כנ אֶּלשר  ֲעא כה־לה  ׂש כה־ל וְצק הה וְצו

כמה׃  ֵאכש ֹוֶּלהו יך  אא־ֹל ׁשך ה'  ֲעח ּמדו י ּמה ָבֶּלשר  ֲעא ׂשי־ם  ההּגש ככה־ל־ כת 2וְצב ּת וְצב הש וְצו
ֹוך וְצ ּו הצ וְצמ אּמכו י  לנ ֶּלשר־א ֲעא לכה־ל  ׁש וְצכ ׂשה־לש  לק וְצב ֹלכת  וְצע המ כש וְצו א ֙תך  א ֙תֶּלהו י אא־ֹל הע־ד־ה' 

ֵאֶּלשך׃ וְצפ הנ ככה־ל־ וְצב ֹוך  ּו וְצב כב וְצה־ל ככה־ל־ וְצב ֶּלנו יך  ׂש כב ֹלכתה  ּו ליש־ם א הה

6) Daniel Kap. IX

2 im ersten Jahre seiner Regierung, merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die 
Zahl der Jahre, während welcher nach dem Worte des HERRN an den Propheten 

Jeremia Jerusalem in Trümmern liegen sollte, nämlich siebzig Jahre. 3 Und ich 
wandte mein Angesicht zu G“tt, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und 

Flehen, mit Fasten im Sack und in der Asche. 4 Ich betete aber zu dem HERRN, 
meinem G“tt, bekannte und sprach: Ach, Herr, du großer und schrecklicher G“tt, 
der du den Bund und die Gnade denen bewahrst, die dich lieben und deine Gebote 
bewahren!

ֹלהפר 2 וְצּוס ּממ לּמרו י־ם  כפ וְצס הב ּמה תו י  ֹולנ ּמבו י איאה־ל  ׂש ּמנ ֵאכד א ֙תו י  ּמנ ֲעא ׂשכש  וְצה־ל כמ וְצה־ל א ֙תה ת  הח ּתהנה ת א וְצש ּמב
ללאוה ת ׁש המ וְצה־ל ׂשּמבו יא  כנ הה ֹלכו יה  ּממ וְצר ֶּלאה־ל־י הבר־ה'  וְצ־ד ּתכו יה  כה ֶּלשר  ֹב ֲעא ִנּמנו י־ם  כש הה

ֵאכנה׃  כש אּמעו י־ם  וְצב ּמש ֹול־ם  ּמ כשה־לה וְצו יר ּו אבשה ת  וְצר כח א ֙תו י 3וְצה־ל כנ ל־ד ֲעא־ ֶּלאה־ל־ הנו י  ִנ כפ ֶּלאה ת־ ֹלכנה  וְצת ֶּלא כו
ֶּלפר׃ ֵאאא כו אהשק  וְצו ֹוצש־ם  וְצב לּמנו י־ם  ֲעחנ ּו הה ת וְצו ֹוכלה  ּמפ וְצת אאקש  הב וְצה־ל ׂשּמהו י־ם  אא־ֹל ֵאכה

ּתאא־ה־ל 4 כה א ֙תו י  כנ ל־ד ֲעא ּתכנא  ִנכרה א וְצמ לא ֵא כו לֶּלדה  הו וְצה ת ֶּלא כו ֹוההו י  אא־ֹל הה־לה'  ׁשכה־לה  וְצה־ל ֵאהפ וְצה ת ֶּלא ֵאכו
אארו י וְצמ לש וְצה־ל ֹוכבו יו  ּו ֲעה לא וְצה־ל ֶּלּוס־ד  ֶּלח ׂש הה ֵאוְצו א ֙תה ת  ּמרו י וְצב הה ּתאמר  לש ׂשכרא  ההנש וְצו א ֙תה־ל  כּג־דש הה

ֵאכה תו יו׃  וְצצו ּממ
5 Wir haben gesündigt, unrecht getan, sind gottlos und widerspenstig gewesen und

von deinen Geboten und Rechten abgewichen 6 und haben deinen Knechten, den 
Propheten, nicht gehorcht, die in deinem Namen zu unsren Königen, Fürsten und 

Vätern und zu allem Volk des Landes geredet haben. 7 Du, Herr, bist im Recht, uns
aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, allen Juden und Bürgern von 
Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, dahin 

du sie verstoßen hast, weil sie sich an dir vergangen haben. 8 Uns, HERR, treibt es
die Schamröte ins Gesicht, unsren Königen, Fürsten und Vätern, daß wir gegen 

dich gesündigt haben! 9 Aber bei dem Herrn, unsrem G“tt, ist Barmherzigkeit und 

Vergebung; denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt 10 und haben nicht gehorcht 
der Stimme des HERRN, unsres G“ttes, daß wir in dem Gesetz gewandelt hätten, 

welches er uns durch seine Knech11 sondern ganz Israel hat dein Gesetz 
übertreten und ist also abgewichen, daß es auf deine Stimme gar nicht hören 
wollte. Darum hat uns auch der Fluch und Schwur getroffen, welcher im Gesetz 
Moses, des Knechtes G"ttes, geschrieben steht, weil wir an ihm gesündigt haben.te,

die Propheten, vorgelegt hat; 12 Und so hat er seine Drohungen ausgeführt, die er 
gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, daß er 
großes Unglück über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch 
nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. 

13 Wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unglück über uns 
gekommen; wir aber suchten das Angesicht des HERRN nicht dadurch zu 
besänftigen, daß wir uns von unsern Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit 

ֹוּמוו ינ ּו  5 כע וְצו אכטאנ ּו  וְצענ ּו כ[כח הש וְצר ּמה וְצענ ּו ק] (וְצו ֹלהש וְצר אּוסשר) ּמה וְצו וְצ־דנ ּו  לכר כמ  ּו
ֵאֶּלטו יך׃ כפ וְצש ּממ ּממ ֹוֶּלה תך  ּו וְצצו ּממ ׂשּמאו י־ם 6 ּממ ּמבו י וְצנ הה ֹלֶּל־דו יך  כב ֲעע ֶּלאה־ל־ א ֙ת ּו  וְצענ א ֙תהמ כש לה־לא  ּת וְצו

אהע־ם ככה־ל־ ֹוֶּלאה־ל  וְצו לאה תו ינ ּו  לב ֲעא הו ֹוארו ינ ּו  כש אאכו ינ ּו  כה־ל וְצמ ֶּלאה־ל־ ׂשך  וְצמ ּמש וְצב א ֙ת ּו  וְצבר ּמד ּתֶּלשר  ֲעא
ֶּלר ץ׃  ֵאא לֶּלזה 7כה הה ֹליש־ם  הכ ֹוּמנו י־ם  כפ הה ֶּלשה ת  לב א ׁשכה־לנ ּו  וְצו ׂשכקה  כ־ד וְצצ הה א ֙תו י  כנ ל־ד ֲעא־ ּתך  וְצה־ל

ֹלּמבו י־ם לר וְצק הה ּתאאה־ל  כר וְצש ככה־ל־י וְצה־ל ֵא ּו ּמה־ל־ם  ה ׂש כש ֵאר ּו וְצו י ֹלאבו י  וְצש וְצה־לו יש א ֙תה  ּו כ־ד וְצו יה ּו ּתּמאו יש  וְצה־ל
אֶּלשר ֲעא ֹוכה־ל־ם  ֲעע המ וְצב כש־ם  ׂש ֹלכת־ם  וְצח הד ּמה ֹלֶּלשר  ֲעא א ֙תה ת  כרצש ֲעא ֵאכה ככה־ל־ וְצב ִנּמקו י־ם  לח וְצר כה וְצו

ֵאכב ְך׃  ֲעעה־ל ּו־ לאה תו ינ ּו 8ֵאכמ לב ֲעא הה־ל וְצו ֹוארו ינ ּו  כש וְצה־ל אאכו ינ ּו  כה־ל וְצמ ּמה־ל ׂשּמנו י־ם  כפ הה ֶּלשה ת  לב ֹל לכה־לנ ּו  ה' 
ֵאכה־ל ְך׃  ֹוכטאנ ּו  כח אֶּלשר  אּמכו י 9ֲעא לחשה ת  ּמה־ל וְצס הה וְצו ֹוּממו י־ם  ֲעח הר כה אהו ינ ּו  ׂש אא־ֹל ֹלכנו י  ל־ד ֵאהה־לא־

ֵאבש׃  וְצ־דנ ּו  ֹוהר א ֙תו 10כמ כה תו י לר ֵאה תש וְצב ֶּלכה ת  ּתֶּלה־ל כה־ל לאהו ינ ּו  אא־ֹל ֹוקשה־ל ה'  וְצב וְצענ ּו  המ ׂש כש לה־לא  ֹל וְצו
ֵאּמאו י־ם׃  ּמבו י וְצנ הה אכ־דו יו  כב ֲעע ֹוהו י־ד  וְצב אנו ינ ּו  ׂש כפ וְצה־ל ֹלהה תא ן  כנ ֹלֶּלשר  א ֙ת ּו 11ֲעא וְצבר ֵאכע ִנאאה־ל  כר וְצש ככה־ל־י וְצו

ֹלכה־לה כהא אה־לו ינ ּו  ֶל כע הת ְך  ֹב ּמת הו לֶּלה־לך  לק וְצב הע  ֹלמש וְצש ֹוּמתו י  וְצה־ל ּמב וְצה־ל ַאּוסשר  וְצו ֶּלה תך  ׂש כר ֹלתש ֶּלאה ת־
אּמכו י ׂשּמהו י־ם  אא־ֹל ֵאכה ֶּלב־ד־ ֵאֶּלע ֹלֶּלשה  למ א ֙תה ת  הר וְצבה תש א ֙תה  כב וְצכה ת ּו ּתֶּלשר  ֲעא כעה  ִנ קֻחב וְצש הה וְצו

ֵאה־לש׃  ֹוכטאנ ּו  ֶּלאה ת־  12כח ֶּלק־ם  כי ֶל כרו יו כ[הו כב ֹלרש ׀ ק] (וְצד כב ֹלֶּלבר) וְצד ּמד ֶּלשר־ ֲעא
לכה־לה ל־ד וְצג ֹלכעה  כר ֹואה־לו ינ ּו  כע אּמבו יא  כה וְצה־ל ׂשט ּונ ּו  כפ וְצש ֹלֶּלשר  ֲעא א ֙ת ּו  א ֙תאטו ינ וְצפ לש ֵא ּתהעה־ל  וְצו אה־לו ינ ּו  ִנ כע

ֵאל־ם׃ ּמ כשה־לכ ּמבו יר ּו ֹוכה תה  וְצש ֶּלע ֶּלנ אֶּלשר  ֲעא הכ המי־ם  ׂש כש הה ככה־ל־ החה ת  להת כה תה  ִנ וְצש ֶּלע ֶּלנ לה־לא־ ֵא ֹלֶּלשר  ֲעא
ֹלכבאה 13 לזאה ת  ֹו הה אכעה  כר כה ככה־ל־ ׁשאאה ת  ֶּלשה  ׂש למ ֹלהרה ת  וְצבה תש א ֙תב  ככה ת ּו ּתֶּלשר  ֲעא הכ

ֹוּמכו יה־ל וְצש הה וְצה־ל אננ ּו  ּו ׂש ֲעעו ֵאאמ א ֙תב  כה־לש ּו אהו ינ ּו  ִנ אא־ֹל ֹלאנו י ׀ ה'  וְצפ ֶּלאה ת־ ֶלּמלו ינ ּו  ּמח לה־לא־ ֵא וְצו לאה־לו ינ ּו  כע
ֵאֶּלתך׃  ּממ ֲעא ּתּמדו יק ה' 14הב הצ ֵאּמכו י־ לאה־לו ינ ּו  כע כה  ֹוֶּלא ּמבו י וְצו י הו כעה  ׂש כר ֹלכה העה־ל־ לק־ד ה'  ּת וְצש ּמי הו
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geachtet hätten. 14 Darum hat auch der HERR dafür gesorgt, daß das Unglück 
über uns kam; denn der HERR, unser G"tt, ist gerecht in allen seinen Werken, die 

er getan hat, da wir seiner Stimme ungehorsam gewesen sind. 15 Nun aber, Herr, 
unser G"tt, der du dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und dir einen 
Namen gemacht hast, wie du ihn heute noch trägst: wir haben gesündigt und sind 

gottlos gewesen. 16 O Herr, laß doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen 
Zorn und Grimm sich abwenden von der Stadt Jerusalem, von deinem heiligen 
Berge! Denn um unserer Sünden und um unserer Väter Missetat willen wird 

Jerusalem und dein Volk von allen seinen Nachbarn beschimpft. 17 So höre nun, 
unser G"tt, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und laß dein Antlitz 

leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen! 18 Neige deine 
Ohren, mein G"tt, und höre; tue deine Augen auf und siehe unsere Verwüstung und 
die Stadt, die nach deinem heiligen Namen genannt ist! Denn nicht auf Grund 
unserer eigenen Gerechtigkeit machen wir unsere Bitten vor dir geltend, sondern 

wegen deiner großen Barmherzigkeit! 19 Herr, höre! Herr, vergib! Herr, merke auf
und handle und verziehe nicht, um deiner selbst willen, mein G"tt! Denn nach 
deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt.

ֵאה־לש׃ לק וְצב וְצענ ּו  ֹוהמ כש לה־לא  א וְצו כשה  ׂש כע ֹלֶּלשר  ֲעא א ֙תו  כשו י ֲעע ֵאהמ ככה־ל־ העה־ל־ אהו ינ ּו  ִנ אא־ֹל
ֶּלר ץ 15 ּתֶּלא אמ ֶלך  וְצמ הע ֵאֶּלאה ת־ כה ת  אצא ֹב ֩הר הש ֶּלש ֲעא אהו ינ ּו  ִנ אא־ֹל ֹלכנו י  ל־ד ֲעא־ ֹלכתה ׀  הע וְצו

וְצענ ּו׃ ֵאכש כר ֹוכטאנ ּו  כח לֶּלזה  הה ֹליש־ם  הכ ֹואש־ם  אך  וְצה־ל העש־ ֵאהת הו ׂשכקה  כי ז ֲעח ֹלכו י־ד  וְצב א ֙ת־ם  א ֙תהרי וְצצ ּממ
אך 16 וְצר ֵאּמעו י אמ ׂשך  וְצה ת ֹלכמ ֲעח הו א ֙תך  וְצפ ּתכנא א כשב־ ֵאכו י א ֙תך  א ֙תֶּלה ת לק וְצ־ד ּמצ ככה־ל־ וְצכ כנו י  ִנ ל־ד ֲעא־

ָבל־ם ּמ כשה־לה וְצו יר ּו אה תו ינ ּו  ׂש לב ֲעא ֹלנשה ת  ֲעעו הב א ֙ת ּו  ּו א ֙תאאו ינ כט ֲעח הב ּתּמכו י  לֶּלשך  וְצ־ד כק ההר־ ֹול־ם  ּמ כשה־לה וְצו יר ּו
ֵאאה תו ינ ּו׃  לב ּמבו י וְצּוס ככה־ל־ וְצה־ל ֹוכפה  וְצר ֶּלח וְצה־ל ׁשך  וְצמ הע אהו ינ ּו 17וְצו ִנ אא־ֹל ֹלהמע  וְצש ֹלכתה ׀  הע וְצו

ֹוך וְצש כד וְצק ּממ העה־ל־ ֶּלנו יך  ׂש כפ ֹלאאר  כה וְצו כנו יו  ׂש ֲעחנ ּו ֹלהת ֶּלאה־ל־ וְצו א ֙תך  וְצד וְצב הע ּתהלה ת  ּמפ וְצת ֶּלאה־ל־
ֵאכנו י׃  ל־ד ֲעא־ העא ן  ֹוהמ וְצה־ל לאמ־ם  כש ֒עע  18הה כמ ֲעש ֵא ּו ָךך  וְצנ וְצי ז אההו י ׀ א אא־ֹל אטה  ֹב כחה כ[הה וְצק ]ּמפ

ֹלהקח ק( ֹוך) וְצפ וְצמ ּמש אכרא  וְצק ּמנ ֶּלשר־ ֲעא ַאּמעו יר  כה וְצו אה תו ינ ּו  ׂש למ וְצמ לש ֵא א ֙תה  אא וְצר ֶּלנו יך  ּו ִנ אעו י
ֹוּמכו י ֶּלנו יך  ׂש כפ וְצה־ל א ֙ת ּו  א ֙תאנו ינ ֲעחנ ּו הת ּתּמה־לו י־ם  ּמפו י המ וְצחנ ּו  הנ ֹב ֲעא אה תו ינ ּו  ִנ לק וְצ־ד ּמצ העה־ל־ לה־לא  ֹל ֹלּמכו י ׀  כה  לֶּלה־לו י כע

ֵאּמבו י־ם׃  הר כה אֶּלמו יך  ֲעח הר ׁשכנו י 19העה־ל־ ל־ד ֲעא־ כחה  כה־ל ׂש וְצּוס ֹלכנו י ׀  ל־ד ֲעא־ א ֙תה  כע א ֙תכמ וְצש ּתכנו י ׀  ל־ד ֲעא־
ׂשכרא וְצק ּמנ ֹלך  וְצמ ּמש ֵאּמכו י־ ההו י  ׂש אא־ֹל ֹלך  וְצנ ֲעע ֵאהמ וְצה־ל להחר  וְצתא ֹואשה אה־ל־ ֲעע הו כבה  אּמשו י ֲעק ֵאהה

ֵאֶּלמך׃ הע העה־ל־ וְצו ֹוך  וְצר ּמעו י העה־ל־

7) Berejschit Kap. XV – ברי ת בין הב תרי ם

1 Nach diesen Geschichten begab es sich, daß des HERRN Wort an
Abram in einem Gesicht also erging: Fürchte dich nicht, Abram, 
ich bin dein Schild; dein Lohn ist sehr groß! 2 Abram aber sprach: 
O Herr, HERR, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos 
dahingehe, Erbe meines Hauses aber dieser Elieser von Damaskus 
ist? 3 Und Abram sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen 
gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Hause geboren ist, 
soll mein Erbe sein! 4 Aber des HERRN Wort geschah zu ihm: 
Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der von dir selbst kommen
wird, der soll dein Erbe sein! 5 Und er führte ihn hinaus und 
sprach: Siehe doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie 
zählen kannst! Und er sprach zu ihm: Also soll dein Same werden! 
6 Und Abram glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur 
Gerechtigkeit. 7 Und er sprach zu ihm: Ich bin der HERR, der ich 
dich von Ur in Chaldäa ausgeführt habe, daß ich dir dieses Land 
erblich zu besitzen gebe. 8 Abram aber sprach: Herr, HERR, wobei
soll ich merken, daß ich es erblich besitzen werde? 9 Und er sprach
zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege
und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge 
Taube. 10 Und er brachte solches alles und zerteilte es mitten 
voneinander, und legte einen Teil dem andern gegenüber. Aber die 
Vögel zerteilte er nicht. 11 Und es fielen Raubvögel über die Opfer
her; aber Abram verscheuchte sie. 12 Da nun die Sonne anfing sich
zu neigen, fiel ein tiefer Schlaf auf Abram, und siehe, Schrecken 
und große Finsternis überfielen ihn. 13 Da ward zu Abram gesagt: 
Du sollst für gewiß wissen, daß dein Same fremd sein wird in 
einem Lande, das nicht ihm gehört; und daselbst wird man sie zu 
dienen zwingen und demütigen vierhundert Jahre lang. 14 Aber 
auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten; darnach 
sollen sie mit großer Habe ausziehen. 15 Und du sollst in Frieden 
zu deinen Vätern hinfahren und in gutem Alter begraben werden. 
16 Sie aber sollen im vierten Geschlechte wieder hierherkommen; 
denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. 17 Als 
nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, 

הבר־ה' 1 וְצ־ד ּתכו יה  כה ֶּללה  ִנאא כה ֹלּמרו י־ם  כב וְצד הה ֹלהחר ׀  א
ִנכר־ם וְצב ֹלכרא א ּמתו י למר אה־ל־ ל אה־לא ֹוֶּלי זה  ֲעח המ ֵאהב ׂשכר־ם  וְצב ֶּלאה־ל־א

לא־ד׃  ֵא וְצמ אאבה  וְצר הה ֹוך  וְצר ככ וְצש כה־ל ְך  ׂש ֹלאגא ן  כמ א ֙תו י  ּמכ לנ ֶּלמר 2א ליא ֹל הו
ֹלאה־ל ְך ֹוּמכו י הש לנ וְצוא ׂשּמה־לו י  ֶּלתא ן־ ּמת המה־ ּתכנו י ה'  ל־ד ֲעא־ ִנכר־ם  וְצב א

ֶּלי זר׃ ֵאֶּלע ּמה־לו י אא ֶּלשק  אֶּלמ הד ֹוה ּוא  ׂשּמה תו י  אבו י ֶּלשק  ֹלֶּלמ ֶּלבא ן־ לּמרו י  ּו ּמרו י ֲעע
אאנה 3 ּמה וְצו הרע  לל כתה י זכ ֹוהה ת כנ לה־לא  א ׂשּמה־לו י  ֹלאהא ן  ׂשכר־ם  וְצב ֶּלמר א ליא ֹל הו

ֵאּמה תו י׃  לא אארש  ֹוּמה תו י ו יש אבו י א ֙תו 4ֶּלבא ן־ כה־לו י אא הבר־ה'  וְצ־ד אנה  ֹב ּמה וְצו
ֶּלעו יך ׂש אמ ּממ ֹלאצא  או י ֹלֶּלשר  ֲעא א ֙ת־ם  ּמא ּמכו י־ לֶּלי זה  ֹוך  וְצש כר ֵאיו י לה־לא  א למר  ׂש אה־לא

ֵאֶּלשך׃  כר ֵאיו י א ֙תר 5ֹוה ּוא  ֶּלמ ליא א ֙ת הו כצה  ִנח ּו הה ֶלה תש  לא אצא  ֹב הויש
ֹוהכה־ל ּמא־ם־ת ּו ׂשּמבו י־ם  ככ ֹלכש הה א ֙תר  לפ וְצּוס כמה  ּו וְצו י המ ִנ כש הה ֹלכנא  ֶּלבט־ הה

ֵאֶּלעך׃ וְצר הי ז ֹוֶּלו יה  וְצה לכה י א ׂשה־לש  ֶּלמר  ליא ֹל הו לכה ת־ם  לא לפר  ֹל וְצּוס ּמה־ל
ֵאכקה׃  6 כ־ד וְצצ ֹולש  כה  אֶּלב וְצש וְצח הי הו ֵאהבה'  ֹוּממא ן  אא ֶּלה ֶּלמר 7וְצו ליא ֹו הו

ֶּלה תה ת ָבכה־ל ׂשּמדו י־ם  וְצש הכ ֹלא ּור  אמ א ֙תך  א ֙תּמה תו י אצא ּתֶּלשר הש ֲעא ֹלּמנו י ה'  ֲעא לכה־לו יו  אא
ֵאכת ׃ּה׃  וְצש ּמר וְצה־ל לזאה ת  ֹו הה ֶּלר ץ  אא כה ֶּלאה ת־ ׁשך  ֹלכנו י 8וְצה־ל ל־ד ֲעא־ להמר  ליא הו

כנה׃  ֵאֶּלש כר ֵאּמאו י אּמכו י  ֹוה־דע  אא אכמה  הב אכחה 9ה'  וְצק כה־לו יו  ִנ אא ֶּלמר  ליא ֹל הו
לכלש קֻחש וְצמ ֹלאיה־ל  וְצו ֶּלשה ת  ֹוֶּלל קֻחש וְצמ אאעי ז  וְצו ֶּלשה ת  ֶּלל ׂש קֻחש וְצמ ֹלכה־לה  וְצג ֶּלע א ֙תו י  ּמה־ל

ֵאכי זה־ל׃  וְצוגש לה תר  ֹו ּתאתר 10וְצו הב וְצו י הו ֶּללה  ִנאא ככה־ל־ ֶּלאה ת־ ֹלה־לש  ֵאהקח־ ֵאל הויּמ
לאעה ּו אר ֹלהראה ת  וְצק ּמה־ל ֹורש  וְצה ת ּמב ּמאו יש־ אאתא ן  ּמי הו ֶּלו ְך  כת ׂש הב א ֙ת־ם  כה ת לא

ֵאכה תר׃  כב לה־לא  א לפר  ֹו ּמצ הה ֶּלאה ת־ ֹוהעיט 11וְצו כה ֶּלר־ד  אל הויא
ֵאכר־ם׃  וְצב ֹוכה ת־ם א לא אאשב  הי הו לּמרו י־ם  כג וְצפ הה א ֙תש 12העה־ל־ ֶּלמ א ֙תֶּלש הה ּתּמהו י  וְצו י הו

ׁשכמה אאו י אאנה  ּמה וְצו לכר־ם  וְצב העה־ל־א ֹלכה־לה  וְצפ כנ ֹוכמה  אד וְצר הה ת וְצו ׂשבשא  כה־ל
ֵאכה־לו יו׃  כע ֶּלה־לה ת  אֶּלפ לנ ֹוכה־לה  ל־ד וְצג אככה  אש ִנכר־ם 13ֲעח וְצב וְצה־לא ֶּלמר  ליא ֹל הו

ֶּלה־ם ׂש כה־ל לה־לא  ֹל א ֙ת ץ  ֶּלר א ֙תֶּלא וְצב ִנך  ֲעע וְצר הי ז ֹלֶּלו יה  וְצה ֹלאגר ׀ י ּמכו י־ ֶלה־דע  את הע  ל־ד ֹב כו י
ֵאכנה׃  כש ֹואשה ת  אמ אהבע  וְצר לכה ת־ם א לא ֹלנ ּו  ּמע וְצו ֹו־ד ּו־ם  כב ֲעע ָבהג־ם 14הו וְצו

ֹוא ּו וְצצ או י אאכא ן  ארו י־ ֲעח וְצוא ּמכו י  ללנ ֹלכדא ן א לב־ד ּו  ֹו ֲעע הו י אֶּלשר  ֲעא ׁשּגשו י  הה ֶּלאה ת־
ֵא־דשה־ל׃  כּג אקֻחכש  וְצר ֹוֶּלה תו יך 15ּמב לב ֲעא ֶּלאה־ל־ אבשא  כת ׁשכתה  וְצוא

ֵאכבה׃  אכבה טש אשו י וְצב ֹואבר  כק ּמת לה־לש־ם  כש ֹוּמעו י 16וְצב ּמבו י וְצר א־דשר  וְצו
כנה׃ ֵאאה הע־ד־ ֹוּמרו י  למ אא כה אוא ן  ֲעע ׁשאה־ל־ם  כש לה־לא־ ָבּמכו י  כנה  לאה ֹלש ּוב ּו  כו י

ּתנ ּור 17 הה ת אנה  ֹב ּמה וְצו לכו יה  כה ֹוכטה  כה־ל ֲעע הו ׂשכבאה  א ֙תש  ֶּלמ א ֙תֶּלש הה ּתּמהו י  וְצו י הו
ֶּללה׃ ֵאאא כה אּמרו י־ם  כי ז וְצּג הה ֹואבו יא ן  ׂשהבר  כע ֹלֶּלשר  ֲעא ׂשאאש  ֹלּמפו י־ד  הה־ל וְצו א ֙תא ן  כש כע
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da rauchte ein Ofen, und eine Feuerfackel fuhr zwischen den 
Stücken hin. 18 An dem Tage machte der HERR einen Bund mit 
Abram und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, 
vom Fluß Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat: 19 die 
Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, 20 die Hetiter, die 
Pheresiter, die Rephaiter, 21 die Amoriter, die Kanaaniter, die 
Girgasiter und die Jebusiter.

ֹלּמרו יה ת 18 וְצב ֹוכר־ם  וְצב ֶּלאה ת־א ָבהרה ת ה'  ככ ִנה ּוא  הה ֹליש־ם  הב
ֹלההר וְצנ ּממ לזאה ת  ׂש הה ֶּלר ץ  ֹלא כה ֶּלאה ת־ א ֙תו י  ּמת א ֙תהה ת כנ ִנך  ֲעע וְצר הי ז וְצה־ל למר  ל אה־לא

ֵאכרה ת׃ וְצפ ההר־ וְצנ ל־דה־ל  ֹו כּג הה אכהר  כנ הה הע־ד־ ׂשהרי־ם  וְצצ ּממ
ֵאּמנו י׃ 19 למ וְצ־ד הק הה ֹואאה ת  וְצו ׂשּמזו י  ּמנ וְצק הה ֶּלאה ת־ וְצו א ֙תו י  ּמנ אקו י הה ֶּלאה ת־
ֵאּמאו י־ם׃ 20 כפ וְצר כה ֶּלאה ת־ וְצו ֹוּמזו י  ּמר וְצפ הה ֶּלאה ת־ וְצו אּמתו י  ּמח הה ֶּלאה ת־ וְצו
ֹוּמשו י 21 כּג וְצר ּמּג הה ֶּלאה ת־ וְצו ׂשּמנו י  ֲעע הנ וְצכ ֵאהה ֶּלאה ת־ וְצו א ֙תו י  ּמר למ אא ֵאכה ֶּלאה ת־ וְצו

ֵאּמּוסו י׃ ּוס וְצו יב ּו הה ֶּלאה ת־ וְצו

8) Berejschit 18:19

18 da Abraham gewiß ein großes und starkes Volk werden soll, und
alle Völker auf Erden in ihm sollen gesegnet werden?

וְצרכ ּו 18 וְצב ֹבּמנ וְצו לצ ּו־ם  כע וְצו ֹו־דשה־ל  כּג אגשו י  וְצה־ל ׁשֶּלו יה  וְצה ֵאי ָבו יש  כה כה־ם  ׂש כר וְצב ֹבא וְצו
ֶּלר ץ׃ ֵאא כה אאו יו י  לכה־ל ּגש ֹו ׂשבש 

19 Denn  ich  habe  ihn  dafür  erkoren,  daß  er  seinen  Kindern  und
seinem Hause nach ihm befehle, des HERRN Weg zu halten und zu
tun, was recht und billig ist, damit der HERR auf Abraham bringe,
was er ihm verheißen hat.

ּתכנו יו 19 כב ֶּלאה ת־ ֶלֶּל ּוה  הצ וְצו י ֶּלשר  ֹב ֲעא ֩הא ן  הע המ וְצה־ל ִנּמתו יו  וְצע ה־ד וְצו י ֹלּמכו י 
אששה ת ֲעע הה־ל ׂשכוה  וְצו יה ֶּלר ְך  ֹלֶּלד א ֙ת ּו  וְצמר ֵאכש וְצו ׂשכרו יו  ֲעח א ֙תש א אבו יה ת ֶּלאה ת־ וְצו

אאאה ת כה־ם  ׂש כר וְצב העה־ל־א א ֙תה  כו וְצו יה ּתּמבו יא  כה העא ן  המ ִנ וְצה־ל לכפט  וְצש ּממ ֹוכקה  ּו כ־ד וְצצ
ֵאכה־לו יו׃ כע ֹוֶּלבר  ּמד ֶּלשר־ ֲעא
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