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 ה'התשע טבת                                    בס"ד 

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

                  " המהפך הנסתר ביחס המצרים לבני יעקב"
   ד"ר ברכי אליצור והרב זאב ויטמן()על פי שיעורים של  חיויפרשת ל

 

 ט"ז:-בראשית טו, י"ג .1
ּנּו ֹאָתם ַאְרַבע ֵגר י  " ְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוע 

י ְוַאֲחֵרי ֵכן  ֵמאֹות ָשָנה: ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנכ 
י לֹא ָשֵלם  י ָישּובּו ֵהָּנה כ  יע  ְרֻכש ָּגדֹול: ... ְודֹור ְרב  ֵיְצאּו ב 

י ַעד ֵהָּנה  "ֲעֹון ָהֱאֹמר 

 :ב, י"ז"אשית יבר .2
ים ְוֶאת ֵביתֹו ַעל ְדַבר ָשַרי " ים ְּגֹדל  ַוְיַנַּגע ה' ֶאת ַפְרֹעה ְנָגע 

   "ֵאֶשת ַאְבָרם

 :'כ–"טיבראשית י"ב  .3
ים "... ְשְתָך ַקח ָוֵלְך: ַוְיַצו ָעָליו ַפְרֹעה ֲאָנש  ֵּנה א  ְוַעָתה ה 

ְשתֹו ְוֶאת ָכל אֲ   " ֶשר לֹוַוְיַשְלחּו ֹאתֹו ְוֶאת א 

 : ו'-'ט, ב"לבראשית  .4
ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ְבֵבית ֲאֹדָניו "

תֹוַהִמְצִרי:  י ה' א  ה' ְוֹכל ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶשה  ַוַיְרא ֲאֹדָניו כ 
יַח ְבָידֹו ֵדהּו : ַוִיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת ֹאתֹו ַוַיְפִק ַמְצל 

ַעל ֵביתֹו ְוָכל ֶיׁש לֹו ָנַתן ְבָידֹו: ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְבֵביתֹו 
ְגַלל יֹוֵסף ְוַעל ָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו  י ב  ְצר  ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת ֵבית ַהמ 

ת ּוַבָשֶדה ְרַכת ה' ְבָכל ֲאֶשר ֶיש לֹו ַבַבי  י ב  : ַוַיֲעֹזב ָכל ַוְיה 
לֹו ְבַיד יֹוֵסף ְולֹא ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה ִכי ִאם ַהֶלֶחם ֲאֶׁשר 

   "ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכל ...

 י"ח:-, י"זבראשית ל"ט .5
י " י: ַוְיה  י ֲאֶשר ֵהֵבאָת ָלנּו ְלַצֶחק ב  ְבר  ָבא ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהע 

י ַוָיָנס ַהחּו ְגדֹו ֶאְצל  י ָוֶאְקָרא ַוַיֲעֹזב ב  י קֹול  ימ   "ָצהַכֲהר 

 מ"ד:-א, ל"ח"מבראשית  .6
יש ֲאֶשר רּוַח אֱ " ְמָצא ָכֶזה א  -ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֶאל ֲעָבָדיו ֲהנ 

יַע אֱ  ים בֹו: ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוד  ים -ֹלה  ֹלה 
ְהֶיה ַעל  אֹוְתָך ֶאת ָכל זֹאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָכמֹוָך: ַאָתה ת 

י ְוַעל פ   ֶמָך: ַויֹאֶמר ֵבית  ֵסא ֶאְגַדל מ  י ַרק ַהכ  ַשק ָכל ַעמ  יָך י 
ם: ַוָיַסר  ְצָרי  י ֹאְתָך ַעל ָכל ֶאֶרץ מ  ַפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ְרֵאה ָנַתת 
ֵתן ֹאָתּה ַעל ַיד יֹוֵסף ַוַיְלֵבש  ַפְרֹעה ֶאת ַטַבְעתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוי 

ְגֵדי ֵשש ַוָיֶשם ד ַהָזָהב ַעל ַצָּוארֹו: ַוַיְרֵכב ֹאתֹו  ֹאתֹו ב  ְרב 
ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון ֹאתֹו  ְשֶנה ֲאֶשר לֹו ַוי  ְרֶכֶבת ַהמ  ְבמ 
י ַפְרֹעה  ם: ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֲאנ  ְצָרי  ַעל ָכל ֶאֶרץ מ 

יש ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ים א  ְלָעֶדיָך לֹא ָיר  ְבָכל ֶאֶרץ  ּוב 
ם ְצָרי    "מ 

 א, נ"ה:"מבראשית  .7
ְצַעק ָהָעם ֶאל ַפְרֹעה ַלָלֶחם " ם ַוי  ְצַרי  ְרַעב ָכל ֶאֶרץ מ  ַות 

ם ְלכּו ֶאל יֹוֵסף ֲאֶשר יֹאַמר ָלֶכם  ְצַרי  ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ְלָכל מ 
  "ַתֲעשּו

 :ב, כ"ה"מבראשית  .8
יש ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת ְכֵליהֶ " יב ַכְסֵפיֶהם א  ם ָבר ּוְלָהש 

 "ַוַיַעש ָלֶהם ֵכןֶאל ַשּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלָדֶרְך 

 ג כ"ג:"מבראשית  .9
יָראּו אֱ " יֶכם -ֹלֵהיֶכם ֵוא-ַויֹאֶמר ָשלֹום ָלֶכם ַאל ת  ֹלֵהי ֲאב 

ֵצא ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון ְבַאְמְתֹחֵתיֶכם ַכְסְפֶכם ָבא ֵאָלי ַויֹו
ְמעֹון   "ֲאֵלֶהם ֶאת ש 

 : רשב"ם שם .11
הכל היו יודעים שמלומדים בניסים : להי אביכם-וא"

  "היו

 :'כ-ה, ט"ז"מבראשית  .11
יַטב " ְשַמע ֵבית ַפְרֹעה ֵלאֹמר ָבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוי  ְוַהֹּקל נ 

ר ְבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו: ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֱאמֹ 
יְרֶכם ּוְלכּו ֹבאּו ַאְרָצה  ֶאל ַאֶחיָך זֹאת ֲעשּו ַטֲענּו ֶאת ְבע 
יֶכם ְוֶאת ָבֵתיֶכם ּוֹבאּו ֵאָלי ְוֶאְתָנה ָלֶכם  ְכָנַען: ּוְקחּו ֶאת ֲאב 
ְכלּו ֶאת ֵחֶלב ָהָאֶרץ: ְוַאָתה ֻצֵּויָתה  ם ְוא  ְצַרי  ֶאת טּוב ֶאֶרץ מ 

ְנֵשיֶכם זֹאת ֲעשּו ְקחּו ָלֶכם ֵמֶאֶרץ  ם ֲעָגלֹות ְלַטְפֶכם ְול  ְצַרי  מ 
יֶכם ּוָבאֶתם: ְוֵעיְנֶכם ַאל ָתֹחס ַעל ְכֵליֶכם  ּוְנָשאֶתם ֶאת ֲאב 

ם ָלֶכם הּוא ְצַרי  י טּוב ָכל ֶאֶרץ מ     "כ 

 כ"ו:בראשית מ"ז  .12
ם " ְצַרי  ַוָיֶשם ֹאָתּה יֹוֵסף ְלֹחק ַעד ַהיֹום ַהֶזה ַעל ַאְדַמת מ 

ים ְלַבָדם לֹא ָהְיָתה ְלַפְרעֹ  ה ַלֹחֶמש ַרק ַאְדַמת ַהֹכֲהנ 
  "ְלַפְרֹעה

 ':ל-כ"זבראשית מ"ז  .11
ם " ְצַרי  י ָמְכרּו מ  ם ְלַפְרֹעה כ  ְצַרי  ֶקן יֹוֵסף ֶאת ָכל ַאְדַמת מ  ַוי 

י ָהָאֶרץ ְלַפְרֹעה:  י ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב ַוְתה  יש ָשֵדהּו כ  א 
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י ֶאְתֶכם ַהיֹום ְוֶאת ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל הָ  ית  ָעם ֵהן ָקנ 
 "ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרֹעה ֵהא ָלֶכם ֶזַרע ּוְזַרְעֶתם ֶאת ָהֲאָדָמה

 י"ג:-בראשית מז, י"א .14
ֵתן ָלֶהם ֲאֻחָזה ְבֶאֶרץ " יו ְוֶאת ֶאָחיו ַוי  ַויֹוֵשב יֹוֵסף ֶאת ָאב 

ם ְבֵמיַטב ָהָאֶרץ ְבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ַכֲאשֶ  ְצַרי  ָּוה ַפְרֹעה:מ   ר צ 
יו ֶלֶחם  יו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָכל ֵבית ָאב  ַוְיַכְלֵכל יֹוֵסף ֶאת ָאב 

י ַהָטף: י ָכֵבד ָהָרָעב ְמֹאד ַוֵתַלּה   ְלפ  ְוֶלֶחם ֵאין ְבָכל ָהָאֶרץ כ 
ְפֵני ָהָרָעב ם ְוֶאֶרץ ְכַנַען מ  ְצַרי    "ֶאֶרץ מ 

 :9-1ב,  IIIפפירוס אנאסטאטי  .15
ארץ נעים, אין כמוהו ... האל עצמו יסדו ...  "חבל

שדותיו מלאים כל טוב ... גנותיו רעננות וירוקות ... 
 אסמיו מלאים תבואה... זיתים, תאנים, שכר, דבש"

 בראשית מז, כ"ז: .16
ְפרּו "  ם ְבֶאֶרץ ֹּגֶשן ַוֵיָאֲחזּו ָבּה ַוי  ְצַרי  ְשָרֵאל ְבֶאֶרץ מ  ַוֵיֶשב י 

ְרבּו ְמ    " ֹאדַוי 

 בראשית מ"ז, ד': .17
 " ָלגּור ָבָאֶרץ ָבאנּו"

 :בראשית נ' ח' .81
 " ַרק ַטָפם ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ָעְזבּו ְבֶאֶרץ ֹּגֶשן"...

 בראשית נ' ט"ו:  .19
ְראּו ֲאֵחי" ְשְטֵמנּו יֹוֵסף  ַוי  יֶהם ַויֹאְמרּו לּו י  י ֵמת ֲאב  יֹוֵסף כ 

יב ָלנּו ֵאת ָכל ָהָרָעה ֲאֶשר ָּגַמְלנּו ֹאתֹו  ".ְוָהֵשב ָיש 

 בעל הכלי יקר )ד"ה וישב(: .21
כי הקדוש  ,כל פסוק זה באשמת בני ישראל הוא מדבר"

ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרעך, והמה ביקשו 
הפסוק  ...בים במקום שנגזר עליהם גרותלהיות תוש

מאשימם על ישיבה זו שביקשו אחוזה בארץ לא להם, 
מלמד  ?ולא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ באנו

שמתחילה לא ירדו להשתקע שמה אלא לגור כמדייר בי 
דיירא ועכשיו חזרו מדבריהם, וכל כך נשתקעו שמה עד 

ך הוא שלא רצו לצאת ממצרים, עד שהוצרך הקדוש ברו
להוציאם משם ביד חזקה, ואותן שלא רצו לצאת מתו 

  "בשלושת ימי אפילה

 ויקרא י"ח, ג': .21
ם ֲאֶשר ְיַשְבֶתם ָבּה לֹא ַתֲעשּו " ְצַרי  ְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ מ 

יא ֶאְתֶכם ָשָמה לֹא ַתֲעשּו  י ֵמב  ּוְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנ 
  "ּוְבֻחֹּקֵתיֶהם לֹא ֵתֵלכו

 הכלי יקר ד"ה וכמעשה ארץ מצרים: .22
שבקשתם בה ... שעשיתם בארץ מצרים כאותו מעשה"

לבקש ישיבה של  לא תעשו עוד כאלה ...ישיבה של קבע
  ההולכים בדרך לא טוב" עם סוררבין קבע 

 ד"ה וכמעשה ארץ כנען:הכלי יקר  .21
שמאסו בארץ... עד  ...כמעשה שעשיתם בארץ כנען"

לא ם שמה בעל כורחם אשר הוצרך הקב"ה להביא
  "תעשו

 שמות י"ב, מ': .24
ים ָשָנה " ם ְשֹלש  ְצָרי  ְשָרֵאל ֲאֶשר ָיְשבּו ְבמ  ּומֹוַשב ְבֵני י 

  "ְוַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה

 ד"ה שלושים: הכלי יקר  .25
לפי שרבים המה עמי הארץ אשר לא רצו לצאת כלל "

  "ולא לצאת משםתושבים בארץ ... להיות ממצרים

 ד': -ית מ"ח, ג'בראש .26
ְרָאה ֵאַלי ְבלּוז ְבֶאֶרץ -יֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל יֹוֵסף ֵא "וַ  ל ַשַדי נ 

י ָך  :ְכָנַען ַוְיָבֶרְך ֹאת  ית  ְרב  י ַמְפְרָך ְוה  ְננ  ַויֹאֶמר ֵאַלי ה 
י ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ְלַזְרֲעָך  ים ְוָנַתת  ְקַהל ַעמ  יָך ל  ּוְנַתת 

 "ֹוָלםַאֲחֶריָך ֲאֻחַזת ע

 :כ"דבראשית נ'  .27
ן ָהָאֶרץ -ֵוא" ְפֹקד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם מ  ים ָפֹקד י  ֹלה 

ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ְשַבע ְלַאְבָרָהם ְלי    "ַהזֹאת ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נ 

 ל': -בראשית מ"ז, כ"ט .28
ְבנֹו ְליֹוֵסף ַויֹאֶמר" ְקָרא ל  ְשָרֵאל ָלמּות ַוי  ְקְרבּו ְיֵמי י  לֹו  ַוי 

יָת  י ְוָעש  ים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכ  י ֵחן ְבֵעיֶניָך ש  ם ָנא ָמָצאת  א 
ם: ְצָרי  י ְבמ  ְקְבֵרנ  י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ת  ָמד  ם  ע  י ע  ְוָשַכְבת 

י  ְקֻבָרָתם ַויֹאַמר ָאֹנכ  י ב  ם ּוְקַבְרַתנ  ְצַרי  מ  י מ  ֲאֹבַתי ּוְנָשאַתנ 
ְדָבֶרָך   "ֶאֱעֶשה כ 

 ל"ב:-בראשית מ"ט כ"ט .29
י  ַוְיַצו אֹוָתם ַויֹאֶמר" ְברּו ֹאת  י ק  י ֶנֱאָסף ֶאל ַעמ  ֲאֵלֶהם ֲאנ 

י: ת  ְשֵדה ֶעְפרֹון ַהח  ַבְמָעָרה  ֶאל ֲאֹבָתי ֶאל ַהְמָעָרה ֲאֶשר ב 
ְשֵדה ַהַמְכֵפָלה ֲאֶשר ַעל ְפֵני ַמְמֵרא ְבֶאֶרץ ְכָנַען  ֲאֶשר ב 

י ַלֲאֻחַזת ֲאֶשר ָק  ת  ָנה ַאְבָרָהם ֶאת ַהָשֶדה ֵמֵאת ֶעְפֹרן ַהח 
ְשתֹו ָשָמה  ָקֶבר: ָשָמה ָקְברּו ֶאת ַאְבָרָהם ְוֵאת ָשָרה א 

י ֶאת  ְשתֹו ְוָשָמה ָקַבְרת  ְבָקה א  ְצָחק ְוֵאת ר  ָקְברּו ֶאת י 
ְקֵנה ַהָשֶדה ְוַהְמָעָרה ֲאֶשר בֹו ֵמֵאת בְ  ֵלָאה:  "ֵני ֵחתמ 

 :ו'-מ"ח, ד'בראשית  .11

י ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך  ...ַויֹאֶמר ֵאַלי" ְוָנַתת 
ם  ֲאֻחַזת עֹוָלם: ְצַרי  ים ְלָך ְבֶאֶרץ מ  ְוַעָתה ְשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלד 

ְראּוֵבן  ם ּוְמַנֶשה כ  י ֵהם ֶאְפַרי  ְצַרְיָמה ל  י ֵאֶליָך מ  ַעד ֹבא 
י:ְוש   ְהיּו ל  ְהיּו  ְמעֹון י  ּומֹוַלְדְתָך ֲאֶשר הֹוַלְדָת ַאֲחֵריֶהם ְלָך י 

ָּקְראּו ְבַנֲחָלָתם   " ַעל ֵשם ֲאֵחיֶהם י 

 בראשית מ"ח ז': .11

ַפָדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל " י מ  י ְבֹבא  ַבֶדֶרְך ְבעֹוד  ְבֶאֶרץ ְכַנַעןַוֲאנ 
ְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה ָוֶא  וא כ  ְקְבֶרָה ָשם ְבֶדֶרְך ֶאְפָרת ה 

 "ֵבית ָלֶחם

 בראשית מ"ח ט': .12

ָּקֵרא " ים ְוי  ָכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָער  י מ  ַהַמְלָאְך ַהֹּגֵאל ֹאת 
ְדּגּו ָלֹרב ְבֶקֶרב  ְצָחק ְוי  י ְוֵשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוי  ָבֶהם ְשמ 

  "ָהָאֶרץ

 בראשית מ"ח כ"א: .11

י ֵמת ְוָהָיה אֱ ַויֹאֶמר י  " ֵּנה ָאֹנכ  -ְשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ה 
ים  יב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֹבֵתיֶכםֹלה  ָמֶכם ְוֵהש    "ע 
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 ה':-בראשית נ', ד' .14
י ֵחן " ם ָנא ָמָצאת  ַוְיַדֵבר יֹוֵסף ֶאל ֵבית ַפְרֹעה ֵלאֹמר א 

ְש  ְבֵעיֵניֶכם ַדְברּו ָנא ְבָאְזֵני ַפְרֹעה ֵלאֹמר: י ה  י ָאב  יַענ  ב 
י ְבֶאֶרץ ְכַנַען  י ל  ית  י ֲאֶשר ָכר  ְבר  י ֵמת ְבק  ֵּנה ָאֹנכ  ֵלאֹמר ה 
י ְוָאשּוָבה י ְוַעָתה ֶאֱעֶלה ָּנא ְוֶאְקְבָרה ֶאת ָאב  ְקְבֵרנ    "ָשָמה ת 

 י"ד:-בראשית נ', ו' .15
ַוַיַעל  :ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֲעֵלה ּוְקֹבר ֶאת ָאִביָך ַכֲאֶׁשר ִהְׁשִביֶעָך"

ְקֵני ֵביתֹו יֹוֵסף ִלְקֹבר ֶאת ָאִביו  תֹו ָכל ַעְבֵדי ַפְרֹעה ז  ַוַיֲעלּו א 
ם ְצָרי  ְקֵני ֶאֶרץ מ  ַרק ְוֹכל ֵבית יֹוֵסף ְוֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו  :ְוֹכל ז 

מֹו ַּגם ֶרֶכב ַּגם  :ַטָפם ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ָעְזבּו ְבֶאֶרץ ֹּגֶשן ַוַיַעל ע 
י ַהַמֲחֶנה ָכֵבד ְמֹאד:פָ  ים ַוְיה  ַוָיָׁשב יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה ... ָרש 

הּוא ְוֶאָחיו ְוָכל ָהֹעִלים ִאּתֹו ִלְקֹבר ֶאת ָאִביו ַאֲחֵרי ָקְברֹו 
   "ֶאת ָאִביו

 שמות א', י': .16
ְלָחָמה " ְקֶראָנה מ  י ת  ְרֶבה ְוָהָיה כ  ְתַחְכָמה לֹו ֶפן י  ָהָבה נ 

ן ָהָאֶרץְונֹוַסף ּגַ  ְלַחם ָבנּו ְוָעָלה מ   "ם הּוא ַעל ֹשְנֵאינּו ְונ 


