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 ח'התשע טבת                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

               הנאמנות הכפולה של העם היהודי בגלות 

    (יאיר קהאןשל הרב  )על פי שיעורויחי ת ופרשל
 
 שמות א', ח': .1

 ..."את יוסףאשר לא ידע  "ויקם מלך חדש על מצרים
 ג ע"א:"עירובין נ .2

"רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו 
גזירותיו. מאן דאמר חדש ממש דכתיב 'חדש', ומאן 

   דאמר שנתחדשו גזירותיו מדלא כתיב וימת וימלוך" 
"מאי אשר לא ידע את יוסף דהוה דמי כמאן דלא ידע 

  ליה ליוסף כלל" 
 שמות רבה א', ח': .3

פרו ברית מילה, אמרו נהיה כמצרים... "כשמת יוסף ה
וכיון שעשו כן הפך הקדוש ברוך הוא האהבה שהיו 

  המצריים אוהבין אותן לשנאה" 
 י"א: -בראשית נ', ז' .4

"ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ 
מצרים... ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהי המחנה כבד 

ר הירדן ויספדו מאד. ויבואו עד גורן האטד אשר בעב
שם מספד גדול וכבד מאוד ויעש לאביו אבל שבעת 
ימים. וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד 
ויאמרו אבל כבד זה למצרים על כן קרא שמה אבל 

  מצרים אשר בעבר הירדן" 
 בראשית מ"ז, כ"ה: .5

 "ויאמרו החייתנו"
 בראשית נ', ג':  .6

  "ויבכו אותו מצרים שבעים יום" 
 ל"א:-שית מ"ז כ"טברא .7

ְקְרבּו ְיֵמי כט ֹּאֶמר -ַויִּ ְבנֹו ְליֹוֵסף ַוי ְקָרא לִּ ְשָרֵאל, ָלמּות, ַויִּ יִּ
ם ים-לֹו אִּ י ֵחן ְבֵעיֶניָך, שִּ י; -ָנא ָמָצאתִּ ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכִּ

י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַאל ָמדִּ יָת עִּ י -ְוָעשִּ ְקְבֵרנִּ ָנא תִּ
ם ְצָריִּ י,  ל.  ְבמִּ םְוָשַכְבתִּ ם, -עִּ ְצַריִּ מִּ י מִּ ֲאבַֹּתי, ּוְנָשאַתנִּ

י ֶאֱעֶשה  ֹּאַמר, ָאנֹּכִּ ְקֻבָרָתם; ַוי י בִּ ּוְקַבְרַתנִּ
ְדָבֶרָך י לא.  כִּ ָשְבָעה לִּ ֹּאֶמר, הִּ ְשַתחּו -ַוי ָשַבע, לֹו; ַויִּ ַויִּ

ְשָרֵאל, ַעל ָטה-יִּ   .רֹּאש ַהמִּ
 רש"י בראשית נ', ו': .8

 תי מניחך""ואם לא בשביל השבועה לא היי

סולובייצ'יק זצ"ל, דוב הרב יוסף סיפור שספר  .9
ששמע אותו מאחד הקרובים לברון רוטשילד, הנדיב 

 :הידוע
"תמיד התייחסתי לבני משפחת רוטשילד כצרפתיים 
נאמנים, השונים רק בדתם. אבל הבה נשאל; מיהו 
צרפתי נאמן? אחד שגדל בצרפת, חונך בבתי ספר 

צרפתית, שמוכן למות  צרפתיים, ששפת האם שלו היא
לשם הגנת צרפת ואחד שכאשר הוא מת הוא נטמן 
באדמת צרפת. אני לא יכול להעלות על דעתי צרפתי טוב 
שנטמן במקום אחר. אני הכרתי את הברון וסמכתי עליו 
ללא גבול. תמיד הגנתי עליו מאלו שהטילו דופי 
בנאמנותו לצרפת. עכשיו מתברר שהייתה מידה 

 האשמות הללו"מסוימת של אמת ב
 : בראשית נ', ד' .10

"וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא מצאתי חן 
בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר. אבי השביעני 
לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען 
 שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה" 

 :י"ג-בראשית נ' א' .11
פֹּל יֹוֵסף, ַעל א ַשקפְ -ַויִּ יו; ַוֵיְבְך ָעָליו, ַויִּ ַוְיַצו  ב.  לֹו-ֵני ָאבִּ

ים, ַלֲחנֹּט ֶאת-ֲעָבָדיו ֶאת-יֹוֵסף ֶאת יו; ַוַיַחְנטּו -ָהרְֹּפאִּ ָאבִּ
ים, ֶאת ְשָרֵאל-ָהרְֹּפאִּ ְמְלאּו ג.  יִּ י ֵכן -ַויִּ ים יֹום, כִּ לֹו ַאְרָבעִּ

ים  ְבעִּ ם, שִּ ְצַריִּ ְבכּו אֹּתֹו מִּ ים; ַויִּ ְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחנֻטִּ יִּ
יתֹו, ַוְיַדֵבר יֹוֵסף, ֶאל ד.  יֹום ֵבית ַפְרעֹּה -ַוַיַעְברּו, ְיֵמי ְבכִּ

ם  ֵלאמֹּר: י ֵחן, ְבֵעיֵניֶכם-אִּ ֵני ָנא, ְבָאזְ -ַדְברּו--ָנא ָמָצאתִּ
י ֵמת ה.  ַפְרעֹּה ֵלאמֹּר כִּ ֵנה ָאנֹּ י ֵלאמֹּר, הִּ יַענִּ ְשבִּ י הִּ --ָאבִּ

י; ְוַעָתה,  ְקְבֵרנִּ י ְבֶאֶרץ ְכַנַען, ָשָמה תִּ י לִּ יתִּ י ֲאֶשר ָכרִּ ְברִּ ְבקִּ
י-ָנא ְוֶאְקְבָרה ֶאת-ֶאֱעֶלה ֹּאֶמר, ַפְרעֹּה: ו.  ְוָאשּוָבה--ָאבִּ   ַוי

יָך-ֲעֵלה ּוְקבֹּר ֶאת יֶעָךָאבִּ ְשבִּ ַוַיַעל יֹוֵסף,  ז.  , ַכֲאֶשר הִּ
ְקבֹּר ֶאת תֹו ָכל-לִּ יו; ַוַיֲעלּו אִּ ְקֵני ֵביתֹו, -ָאבִּ ַעְבֵדי ַפְרעֹּה, זִּ

ְקֵני ֶאֶרץ ם-ְוכֹּל, זִּ ְצָריִּ ְוכֹּל ֵבית יֹוֵסף, ְוֶאָחיו ּוֵבית  ח.  מִּ
יו: ֹּאָנם ּוְבָקָרם  ָאבִּ ָעְזבּו, ְבֶאֶרץ --ַרק, ַטָפם ְוצ

מֹו, ַגם ט.  ֶשןגֹּ  י ַהַמֲחֶנה, -ֶרֶכב ַגם-ַוַיַעל עִּ ים; ַוְיהִּ ָפָרשִּ
ֶרן ָהָאָטד, ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן, -ַוָיבֹּאּו ַעד י.  ָכֵבד ְמאֹּד גֹּ
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ְסְפדּו יו ֵאֶבל, -ַויִּ ְסֵפד ָגדֹול ְוָכֵבד ְמאֹּד; ַוַיַעש ְלָאבִּ ָשם, מִּ
ים ְבַעת ָימִּ י ֶאתַויַ  יא.  שִּ ָהֵאֶבל, -ְרא יֹוֵשב ָהָאֶרץ ַהְכַנֲענִּ

ֹּאְמרּו, ֵאֶבל ֶרן ָהָאָטד, ַוי ם; ַעל-ְבגֹּ ְצָריִּ ֵכן ָקָרא -ָכֵבד ֶזה ְלמִּ
ם, ֲאֶשר, ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ְצַריִּ ַוַיֲעשּו ָבָניו,  יב.  ְשָמּה, ָאֵבל מִּ

ָּום--לֹו ְשאּו אֹּתֹו בָ  יג.  ֵכן, ַכֲאֶשר צִּ ָניו, ַאְרָצה ְכַנַען, ַויִּ
ְמָעַרת ְשֵדה ַהַמְכֵפָלה: ְקְברּו אֹּתֹו, בִּ ֲאֶשר ָקָנה ַאְבָרָהם   ַויִּ

י-ַהָשֶדה ַלֲאֻחַזת-ֶאת תִּ ן ַהחִּ ְפֵני -ַעל--ֶקֶבר, ֵמֵאת ֶעְפרֹּ
 .ַמְמֵרא

 בראשית נ', ח':  .12
 עזבו בארץ גושן"  טפם וצאנם ובקרם"רק 

 שמות י', ט':  .13
 בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנוזקנינו נלך "בנערינו וב

  נלך כי חג ה' לנו" 
 י"א:-שמות י', י' .14

"ויאמר אלהם יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת 
... לא כן לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אותה טפכם

  אתם מבקשים..." 
 שמות י', כ"ד:  .15

"ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את ה' רק 
  ילך עמכם" טפכם יצג גם  קרכםצאנכם וב

 כ"ו: -שמות י', כ"ה .16
להינו. -"גם אתה תתן בידנו זבחים ועולות ועשינו לה' א

  וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה..." 
 שמות י"ב, ל"ב:  .17

קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם  צאנכם גם בקרכםגם "
  גם אותי" 

 בראשית נ', ד':  .18
 " שובהוא"ועתה אעלה נא ואקברה את אבי 

 : כ"ו-בראשית נ', כ"ה .19
להים -"וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקוד יפקוד א

 אתכם והעלותם את עצמותי מזה" 
"וימת יוסף בן מאה ועשר שנים... ויישם בארון 

  במצרים" 
 י"ג: -בראשית מ"ז, י"ב .20

"ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם 
כי כבד הרעב מאוד ותלה  לפי הטף. ולחם אין בכל הארץ

   ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב" 
 כ"ז: -, כ"אבראשית מ"ז .21

"ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד 
וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו … קצהו

 בה ויפרו וירבו מאוד" 
 שמות א', י':  .22

"והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו 
  ם בנו ועלה מן הארץ"ונלח

  


