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  ג' התשעטבת                                          ד "בס

  

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

  הגלות הראשונה במצרים
  )תמיר גרנות הרב של על פי שיעור( גשוילפרשת 

 
   :יג, ו"טראשית ב .1

ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו "
  "אתם ארבע מאת שנה

  :  דו"בראשית מ .2
   "אל תירא מרדה מצרימה  כ י  לגוי גדול אשימך שם"

   :כב ז"מבראשית  .3
רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת "

  ..."פרעה

   : ט' דברים י .4
  ..."הוא נחלתו' ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו ה"

  :ה, א"דברים כ .5
להיך לשרתו -א' ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר ה"

  "ועל פיהם יהיה  כ ל  ר י ב  וכל נגע', שם הולברך ב

  :י, ג"דברים ל .6
  "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל"

  : יח, ח"ירמיהו י .7
ודבר , ועצה מחכם, כי לא תאבד  ת ו ר ה  מ כ ה ן "

  " מנביא

  : כו', יחזקאל ז .8
ועצה , ו ת ו ר ה  ת א ב ד  מ כ ה ן ,  ובקשו חזון מנביא"

  "מזקנים

  : ז"מ – ו"בראשית מ .9
ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפָניו ּגְׁשָנה ) כח(

  .ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה ּגֶׁשן
......   

  ז"פרק מ
ַוָּיבֹא יֹוֵסף ַוַּיֵּגד ְלַפְרעֹה ַוּיֹאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוצֹאָנם ) א(

  .ם ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשןּוְבָקָרם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִהּנָ 
  .ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים ַוַּיִּצֵגם ִלְפֵני ַפְרעֹה) ב(
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ֶאָחיו ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה ) ג(

  .רֵֹעה צֹאן ֲעָבֶדיָך ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאבֹוֵתינּו

גּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה לָ ) ד(
ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדיָך ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא 

  .ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן
  .ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָאִביָך ְוַאֶחיָך ָּבאּו ֵאֶליךָ ) ה(
 ִהוא ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵׁשב ֶאת ָאִביָך ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָפֶניךָ ) ו(

ְוֶאת ַאֶחיָך ֵיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ְוִאם ָיַדְעָּת ְוֶיׁש ָּבם ַאְנֵׁשי ַחִיל 
  .ְוַׂשְמָּתם ָׂשֵרי ִמְקֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִלי

...........  
ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה ) יא(
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ ְּבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְּב 

  .ַפְרעֹה
ַוְיַכְלֵּכל יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִביו ) יב(

  .ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף
ְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְמאֹד ַוֵּתַלּה ֶאֶרץ ) יג(

  . ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ִמְּפֵני ָהָרָעבִמְצַרִים
ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ) יד(

ּוְבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהם ׁשְֹבִרים ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ַהֶּכֶסף 
  .ֵּביָתה ַפְרעֹה

ַנַען ַוָּיבֹאּו ָכל ַוִּיּתֹם ַהֶּכֶסף ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמֶאֶרץ ְּכ ) טו(
ִמְצַרִים ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָהָבה ָּלנּו ֶלֶחם ְוָלָּמה ָנמּות ֶנְגֶּדָך ִּכי 

  .ָאֵפס ָּכֶסף
ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ָהבּו ִמְקֵניֶכם ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ְּבִמְקֵניֶכם ִאם ) טז(

  .ָאֵפס ָּכֶסף
ָלֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ַוָּיִביאּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ֶאל יֹוֵסף ַוִּיֵּתן ) יז(

ַּבּסּוִסים ּוְבִמְקֵנה ַהּצֹאן ּוְבִמְקֵנה ַהָּבָקר ּוַבֲחמִֹרים ַוְיַנֲהֵלם 
  .ַּבֶּלֶחם ְּבָכל ִמְקֵנֶהם ַּבָּׁשָנה ַהִהוא

ַוִּתּתֹם ַהָּׁשָנה ַהִהוא ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַוּיֹאְמרּו ) יח(
י ִאם ַּתם ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה ֶאל לֹו לֹא ְנַכֵחד ֵמֲאדִֹני ִּכ 

  .ֲאדִֹני לֹא ִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאדִֹני ִּבְלִּתי ִאם ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּו
ָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶניָך ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ַאְדָמֵתנּו ְקֵנה אָֹתנּו ) יט(

  ֵתנּוְוֶאת ַאְדָמֵתנּו ַּבָּלֶחם ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדמָ 
ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה ְוֶתן ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ְוָהֲאָדָמה לֹא 

  .ֵתָׁשם



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

2

ַוִּיֶקן יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרעֹה ִּכי ָמְכרּו ) כ(
ִמְצַרִים ִאיׁש ָׂשֵדהּו ִּכי ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב ַוְּתִהי ָהָאֶרץ 

  .ְלַפְרעֹה
ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעִביר אֹתֹו ֶלָעִרים ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוַעד ) כא(

  .ָקֵצהּו
ַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים לֹא ָקָנה ִּכי חֹק ַלּכֲֹהִנים ֵמֵאת ) כב(

ַּפְרעֹה ְוָאְכלּו ֶאת ֻחָּקם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ַּפְרעֹה ַעל ֵּכן לֹא 
  .ָמְכרּו ֶאת ַאְדָמָתם

יֹוֵסף ֶאל ָהָעם ֵהן ָקִניִתי ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוֶאת ַוּיֹאֶמר ) כג(
  .ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרעֹה ֵהא ָלֶכם ֶזַרע ּוְזַרְעֶּתם ֶאת ָהֲאָדָמה

ְוָהָיה ַּבְּתבּואֹת ּוְנַתֶּתם ֲחִמיִׁשית ְלַפְרעֹה ְוַאְרַּבע ַהָּידֹת ) כד(
ָבֵּתיֶכם ְוֶלֱאכֹל ִיְהֶיה ָלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה ּוְלָאְכְלֶכם ְוַלֲאֶׁשר ְּב 

  .ְלַטְּפֶכם
ַוּיֹאְמרּו ֶהֱחִיָתנּו ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ) כה(

  .ְלַפְרעֹה
ַוָּיֶׂשם אָֹתּה יֹוֵסף ְלחֹק ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַעל ַאְדַמת ִמְצַרִים ) כו(

ְיָתה ְלַפְרעֹה ַלחֶֹמׁש ַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים ְלַבָּדם לֹא הָ 
  .ְלַפְרעֹה

ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה ) כז(
  .ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמאֹד

ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ) כח(
  .ְמַאת ָׁשָנהַיֲעקֹב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים ּו

ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ) כט(
לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי 

  .ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים
בַֹתי ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ְוָׁשַכְבִּתי ִעם אֲ ) ל(

  .ִּבְקֻבָרָתם ַוּיֹאַמר ָאנִֹכי ֶאְעֶׂשה ִכְדָבֶרךָ 
ַוּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִלי ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ) לא(

  . רֹאׁש ַהִּמָּטה

  :לד-לא ו"מבראשית  .10
ת ָאִביו ֶאֱעֶלה ְוַאִּגיָדה ֵּבי-ֶאָחיו ְוֶאל- ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאללא

ְּכַנַען ָּבאּו -ָאִבי ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ-ְלַפְרעֹה ְואְֹמָרה ֵאָליו ַאַחי ּוֵבית

ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ְוצֹאָנם -  ְוָהֲאָנִׁשים רֵֹעי צֹאן ִּכילב  .ֵאָלי

ִיְקָרא ָלֶכם -  ְוָהָיה ִּכילג  .ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהִביאּו-ּוְבָקָרם ְוָכל

 ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו לד  .ַּמֲעֵׂשיֶכם-ה ְוָאַמר ַמהַּפְרעֹ
 ַּבֲעבּור  ֲאבֵֹתינּו-ֲאַנְחנּו ַּגם-ַעָּתה ַּגם-ֲעָבֶדיָך ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד

  .רֵֹעה צֹאן-תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל-ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ִּכי

   : שמות–בראשית  .11
  )ז"בראשית פרק מ(
ּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה וַ ) יא(

ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ ְּבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 
  .ַפְרעֹה

ַוְיַכְלֵּכל יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִביו ) יב(
  ..... ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף

 ) יית יוסף את המצרים ואת אדמתםפרשיית קנ(

ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ) כז(
  .ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמאֹד

 )ט"בראשית פרק מ(
 .ַוֵּיְלכּו ַּגם ֶאָחיו ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ַוּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים) יח(
ֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת ֱאלֹוקים ַוּיֹא) יט(

  .ָאִני
ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱאלֹוקים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ) כ(

  .ְלַהֲחיֹת ַעם ָרבֲעׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה 
ָאנִֹכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם ְוַעָּתה ַאל ִּתיָראּו ) כא(

 .ֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל ִלָּבםַוְיַנֵחם א
 )שמות פרק א(
  . ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא-ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל) ו(
ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ז(

 .ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם
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   ....בוד הרבה מאדויהי לחזקיהו עשר וכ"

ו א ו צ ר ו ת  עשה לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשמים 
  .ולמגנים ולכל כלי חמדה

  ו מ ס כ נ ו ת  לתבואת דגן ותירוש ויצהר
  " ו א ר ו ת  לכל בהמה ובהמה ועדרים לאורת


