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מצרים ,רעב ואמונה – לפרשת מקץ
השבוע נעסוק בנושא אשר על פי פתרון יוסף לפרעה – בו עסקו חלומות פרעה ,והוא הרעב בארץ מצרים .ננסה
להבין את המשמעות של הרעב ,ואת הקשר בין הרעב לבין הירידה למצרים .לשם כך קראו את תחילת הפרשה
העוסקת בחלומות פרעה ובפתרון אשר מגיש לו יוסף .החלום ופתרונו מופיעים בפרק מ"א מתחילתו עד פסוק
מ"ו .המנוע והרקע להמשך הסיפור הוא הרעב בכנען ,אשר מאלץ את המשפחה לרדת למצרים .קראו את
תחילת פרק מ"ב ,ותחילת פרק מ"ג.
בראשית פרק יב
)י( וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ וַ ּי ֵֶרד ַא ְב ָרם ִמ ְצ ַריְ ָמה לָגוּר ָׁשם ִּכי כָ בֵ ד ָה ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ) :יא( וַ יְ ִהי ַּכאֲ ֶׁשר ִה ְק ִריב לָבוֹ א ִמ ְצ ָריְ ָמה
ֹאמר ֶאל ָ ׂש ַרי ִא ְ ׁש ּת ֹו ִה ֵּנה נָ א י ַָד ְע ִּתי ִּכי ִא ּׁ ָשה יְ פַ ת ַמ ְר ֶאה ָא ְּת) :יב( וְ ָהיָה ִּכי יִ ְרא ּו א ָֹת ְך ַה ּ ִמ ְצ ִרים וְ ָא ְמר ּו ִא ְ ׁש ּתוֹ
וַ ּי ֶ
יטב לִ י בַ עֲ בו ֵּר ְך ְו ָחיְ ָתה נַ ְפ ִ ׁשי ִ ּבגְ ָלל ְֵך) :יד( וַ יְ ִהי ְּכבוֹ א
זֹאת ְו ָה ְרג ּו א ִֹתי וְ אֹ ָת ְך יְ ַח ּי ּו) :יג( ִא ְמ ִרי נָ א אֲ ח ִֹתי ָא ְּת לְ ַמ ַען יִ ַ
ַא ְב ָרם ִמ ְצ ָריְ ָמה וַ ִ ּי ְרא ּו ַה ּ ִמ ְצ ִרים ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה ִּכי יָפָ ה ִהוא ְמאֹד) :טו( וַ ִ ּי ְרא ּו א ָֹת ּה ָ ׂש ֵרי פַ ְרעֹה וַ יְ ַהלְ ל ּו א ָֹת ּה ֶאל ּ ַפ ְרעֹה
תנֹת
יטיב ַּבעֲ בו ָּר ּה וַ יְ ִהי לוֹ צֹאן וּבָ ָקר וַ חֲ מ ִֹרים וַ עֲ בָ ִדים ו ְ ּׁשפָ חֹת וַ אֲ ֹ
וַ ּ ֻת ּ ַקח ָה ִא ּׁ ָשה ֵּבית ּ ַפ ְרעֹה) :טז( וּלְ ַא ְב ָרם ֵה ִ
וּגְ ַמ ּ ִלים) :יז( וַ יְ נַ ַּגע ה' ֶאת ּ ַפ ְרעֹה נְ גָ ִעים ְ ּגדֹלִ ים ְו ֶאת ֵּביתוֹ ַעל דְּ בַ ר ָ ׂש ַרי ֵא ֶׁשת ַא ְב ָרם) :יח( וַ ִ ּי ְק ָרא פַ ְרעֹה לְ ַא ְב ָרם
ית ּ ִלי ל ּ ָָמה לֹא ִה ַ ּג ְד ּ ָת ּ ִלי ִּכי ִא ְ ׁש ְּת ָך ִהוא) :יט( ל ָָמה ָא ַמ ְר ּ ָת אֲ ח ִֹתי ִהוא וָ ֶא ּ ַקח א ָֹת ּה לִ י לְ ִא ּׁ ָשה
ֹאמר ַמה זֹּאת ָעשִׂ ָ
וַ ּי ֶ
לו) :בראשית פרק
ֹתו ְו ֶאת ִא ְ ׁש ּת ֹו וְ ֶאת ּ ָכל אֲ ֶׁשר ֹ
ְו ַע ּ ָתה ִה ּנֵה ִא ְ ׁש ְּת ָך ַקח וָ ל ְֵך) :כ( וַ יְ צַ ו ָעלָיו ּ ַפ ְרעֹה אֲ נָ ִ ׁשים וַ יְ ַׁש ּ ְלח ּו א ֹ
יג( )א( וַ ּי ַַעל ַא ְב ָרם ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם הוּא וְ ִא ְ ׁש ּת ֹו ְוכָ ל אֲ ֶׁשר לוֹ ְולוֹ ט ִע ּמ ֹו ַה ֶּנגְ ָּבה) :ב( וְ ַא ְב ָרם ּ ָכבֵ ד ְמאֹד ַּב ּ ִמ ְקנֶה ַּב ּ ֶכ ֶסף
קום אֲ ֶׁשר ָהיָה ָׁשם ָאהֳ לֹה ַּב ְּת ִחלּ ָה ֵּבין ֵּבית ֵאל וּבֵ ין ָה ָעי:
וּבַ ז ּ ָָהב) :ג( וַ ֵ ּיל ְֶך לְ ַמ ּ ָס ָעיו ִמ ּ ֶנגֶב ְו ַעד ֵּבית ֵאל ַעד ַה ּ ָמ ֹ



מה המשמעות של הירידה של אברהם למצרים בקטע הזה?



האם יש "רווח" צדדי לירידה ממצרים ,או שהיא לחלוטין אילוץ?

ויקרא פרק יח
)ג( ְּכ ַמעֲ ֵ ׂשה ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם אֲ ֶׁשר יְ ַׁש ְב ּ ֶתם ָּב ּה לֹא ַתעֲ ׂש ּו ו ְּכ ַמעֲ ֵ ׂשה ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען אֲ ֶׁשר אֲ נִ י ֵמ ִביא ֶא ְתכֶ ם ָׁש ּ ָמה לֹא ַתעֲ ׂש ּו
יהם לֹא ֵתלֵכ ּו:
ו ְּבחֻ ּק ֵֹת ֶ



סיפור יציאת מצרים ,מוביל למסקנות ושיוך של יציאת מצרים לכמעט כל המצוות .מה עולה מן הפסוקים
הללו בנוגע ליכולת ללמוד ממצרים?

ויקרא פרק יט
יתם ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם אֲ נִ י ה' אֱ ל ֵֹהיכֶ ם) :לה(
מו ָך ִּכי ג ִֵרים הֱ יִ ֶ
לו ּ ָכ ֹ
)לד( ְּכ ֶאזְ ָרח ִמ ּ ֶכם יִ ְהיֶה לָכֶ ם ַה ֵּגר ַה ּגָר ִא ְּתכֶ ם וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֹ
לֹא ַתעֲ ׂש ּו ָעוֶ ל ַּב ּ ִמ ְ ׁש ּ ָפט ַּב ּ ִמדָּ ה ַּב ּ ִמ ְ ׁש ָקל וּבַ ּ ְמ ׂשו ָּרה) :לו( מֹאזְ נֵי צֶ ֶדק ַא ְבנֵי צֶ ֶדק ֵאיפַ ת צֶ ֶדק וְ ִהין צֶ ֶדק יִ ְהיֶה לָכֶ ם אֲ נִ י
יתם א ָֹתם אֲ נִ י
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :לז( ו ְ ּׁש ַמ ְר ּ ֶתם ֶאת ּ ָכל חֻ ּק ַֹתי וְ ֶאת ּ ָכל ִמ ְ ׁש ּ ָפ ַטי וַ עֲ ִׂש ֶ
הוצֵ ִ
ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם אֲ ֶׁשר ֹ
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ה':



האם יש דברי ם שניתן ללמוד מן השהות והסבל במצרים?

דברים פרק יא

רש"י דברים פרק יא

י( ִּכי ָה ָא ֶרץ אֲ ֶׁשר ַא ּ ָתה בָ א ָׁש ּ ָמה

)י( לא כארץ מצרים הוא  -אלא טובה הימנה .ונאמרה הבטחה זו לישראל
ביציאתם ממצרים ,שהיו אומרים שמא לא נבוא אל ארץ טובה ויפה כזו .יכול

לְ ִר ְ ׁש ּ ָת ּה לֹא ְכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִהוא אֲ ֶׁשר
אתם ִמ ּׁ ָשם אֲ ֶׁשר ִּתזְ ַרע ֶאת ז ְַרעֲ ָך
יְ צָ ֶ
הימנה ,תלמוד לומר )במדבר יג ,כב( וחברון שבע שנים נבנתה וגו' ,אדם אחד
ָ
ית ְב ַרגְ לְ ך ְּכ ַגן ַה ּי ָָרק יא( וְ ָה ָא ֶרץ
ְו ִה ְ ׁש ִק ָ
בגנותה הכתוב מדבר ,וכך אמר להם ,לא כארץ מצרים היא ,אלא רעה

אֲ ֶׁשר ַא ּ ֶתם ע ְֹב ִרים ָׁש ּ ָמה לְ ִר ְ ׁש ּ ָת ּה ֶא ֶרץ

בנאן ,וחם בנה צוען למצרים בנו ,וחברון לכנען .דרך ארץ אדם בונה את

הנאה ואחר כך בונה את הכעור שפסולתו של ראשון ,הוא נותן בשני .ובכל

ָה ִרים ו ְּב ָקעֹת לִ ְמ ַטר ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ִּת ְ ׁש ּ ֶתה
ָ
ּ ָמיִ ם יב( ֶא ֶרץ אֲ ֶׁשר ה' אֱ ל ֶֹהיך דּ ֵֹר ׁש הארצות ,שנאמר )בראשית יג ,י( כגן ה' כארץ מצרים ,וצוען שבח מצרים
א ָֹת ּה ּ ָת ִמיד ֵעינֵי ה' אֱ ל ֶֹה ָ
יך ָּב ּה ֵמ ֵר ִ ׁשית

מקום ,החביב קודם .הא למדת שחברון יפה מצוען ,ומצרים משובחת מכל

היא ,שהיתה מקום מלכות ,שכן הוא אומר )ישעיה ל ,ד( כי היו בצוען שריו.

ַה ּׁ ָשנָ ה ְו ַעד ַאחֲ ִרית ָׁשנָ ה :ס

וחברון פסולתה של ארץ ישראל ,לכך הקצוה לקבורת מתים ,ואף על פי כן
היא יפה מצוען .ובמסכת כתובות )קיב א( דרשו בענין אחר ,אפשר אדם בונה
בית לבנו הקטן ואחר כך לבנו הגדול ,אלא שמבונה על אחד משבעה בצוען:

רשב"ם דברים פרק יא
)י( כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים ]היא[  -כן שיטת פרשיות הללו .צריכים אתם
לשמור את מצוות י"י אלהיכם ,כי הארץ הזאת טובה מארץ מצרים לשומרי מצוות ,ורעה מכל הארצות ללא
שומרים ,כי הארץ אשר אתה בא שמה אינה כארץ מצרים שאין צריכים למטר ובין טובים ובין חטאים בטורח
השקאת שדותיהם יש להם לחם ,אבל ארץ ישראל אם אתם שומרים מצוות עיני י"י אלהיך בה להשקותה
במטר השמים מרשית השנה ועד אחרית )ה(שנה לתת מטר בעת הצורך.



מהי המשמעות של מצרים מהבחינה החקלאית -אקלימית? הסבירו את הפירושים השונים.

תהלים פרק קה
לו ִׂשיח ּו ְ ּבכָ ל נִ ְפלְ אוֹ ָתיו) :ג( ִה ְת ַהלְ ל ּו ְ ּב ֵׁשם
לו ז ְַּמר ּו ֹ
מו הוֹ ִדיע ּו בָ ַע ּ ִמים עֲ לִ ילוֹ ָתיו) :ב( ִ ׁשיר ּו ֹ
הוד ּו לַיקֹוָ ק ִק ְרא ּו ִב ְ ׁש ֹ
)א( ֹ
ָק ְד ׁש ֹו יִ ְׂש ַמח לֵב ְמבַ ְק ֵׁשי ה') :ד( דִּ ְר ׁש ּו ה' וְ עֻ ז ּ ֹו ַּב ְ ּק ׁש ּו פָ נָ יו ּ ָת ִמיד) :ה( זִ ְכר ּו נִ ְפלְ אוֹ ָתיו אֲ ֶׁשר ָע ָ ׂשה מ ְֹפ ָתיו ו ִּמ ְ ׁש ּ ְפ ֵטי ִפיו:
יתו דָּ בָ ר ִצ ָ ּוה
)ו( ז ֶַרע ַא ְב ָר ָהם ַע ְבדּ ֹו ְ ּבנֵ י יַעֲ קֹב ְ ּב ִח ָיריו) :ז( הוּא ה' אֱ ל ֵֹהינ ּו ְ ּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ְ ׁש ּ ָפ ָטיו) :ח( זָכַ ר לְ עוֹ לָם ְ ּב ִר ֹ
עולָם) :יא(
יד ָה לְ יַעֲ קֹב לְ חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְ ּב ִרית ֹ
תו לְ יִ ְׂש ָחק) :י( וַ ּיַעֲ ִמ ֶ
לְ ֶאלֶף דּ וֹ ר) :ט( אֲ ֶׁשר ּ ָכ ַרת ֶאת ַא ְב ָר ָהם ו ְ ּׁשבו ָּע ֹ
לֵאמֹר לְ ָך ֶא ּ ֵתן ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען ֶחבֶ ל נַ חֲ ל ְַתכֶ ם) :יב( ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְמ ֵתי ִמ ְס ּ ָפר ִּכ ְמ ַעט ְוגָ ִרים ָּב ּה) :יג( וַ ִ ּי ְת ַה ּ ְלכ ּו ִמגּוֹ י ֶאל גּוֹ י
יאי ַאל
יחי וְ לִ נְ ִב ַ
ֵיהם ְמל ִָכים) :טו( ַאל ִּת ְ ּגע ּו ִב ְמ ִ ׁש ָ
יח ָא ָדם לְ ָע ְ ׁש ָקם וַ ּיוֹ כַ ח עֲ ל ֶ
ִמ ּ ַמ ְמלָכָ ה ֶאל ַעם ַאחֵ ר) :יד( לֹא ִה ִּנ ַ
יש לְ ֶעבֶ ד נִ ְמ ַּכר יוֹ ֵסף) :יח( ִענּ ּו בַ ּ ֶכבֶ ל
ֵיהם ִא ׁ
ּ ָת ֵרע ּו) :טז( וַ ִ ּי ְק ָרא ָר ָעב ַעל ָה ָא ֶרץ ּ ָכל ַמ ּ ֵטה לֶחֶ ם ָׁשבָ ר) :יז( ָׁשלַח לִ ְפנ ֶ

דרומא – בית מדרש לסטודנטים
הקתדרה לערכי היהדות על
שם בלשנר

www.bgu.ac.il/daroma | daroma@bgu.ac.il | 08-6461142

דרומא

בית מדרש לסטודנטים אוניברסיט ת בן גוריון

3

רו ִא ְמ ַרת ה' ְצ ָרפָ ְתה ּו) :כ( ָׁשלַח ֶמל ְֶך וַ ּי ִַּת ֵירה ּו מ ֵֹׁשל ַע ּ ִמים
לו ַּב ְרזֶל ָּב ָאה נַ ְפ ׁש ֹו) :יט( ַעד ֵעת בּ ֹא ְדבָ ֹ
רגליו ַרגְ ֹ
ָנו) :כב( ל ְֶאסֹר ָ ׂש ָריו ְ ּבנַ ְפ ׁש ֹו וּזְ ֵקנָ יו יְ ַח ּ ֵכם) :כג( וַ ָ ּיבֹא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְצ ָריִ ם
יתו ּומ ֵֹׁשל ְ ּבכָ ל ִקנְ י ֹ
דון לְ בֵ ֹ
מו ָא ֹ
וַ יְ פַ ְּתחֵ ה ּו) :כא( ָ ׂש ֹ
ְ
וְ יַעֲ קֹב ָ ּגר ְ ּב ֶא ֶרץ ָחם) :כד( וַ ּיֶפֶ ר ֶאת ַע ּמוֹ ְמאֹד וַ ּיַעֲ ִצ ֵמה ּו ִמ ָ ּצ ָריו) :כה( ָהפַ ך לִ ָּבם לִ ְׂשנֹא ַע ּמוֹ לְ ִה ְתנַ ּ ֵכל ַּבעֲ בָ ָדיו) :כו(
ָׁשלַח מ ֶֹׁשה ַע ְבדּ ֹו ַאהֲ רֹן אֲ ֶׁשר ָּב ַחר ּב ֹו) :כז( ָ ׂשמ ּו בָ ם דִּ ְב ֵרי אֹתוֹ ָתיו ּומ ְֹפ ִתים ְ ּב ֶא ֶרץ ָחם) :כח( ָׁשלַח ח ֶֹׁש ְך וַ ּי ְַח ִ ׁש ְך ְול ֹא
יהם:
יהם לְ ָדם וַ ּי ֶָמת ֶאת דְּ גָ ָתם) :ל( ָׁש ַרץ ַא ְרצָ ם ְצפַ ְרדְּ ִעים ְ ּב ַח ְד ֵרי ַמלְ כֵ ֶ
ימ ֶ
רו) :כט( ָהפַ ְך ֶאת ֵמ ֵ
ָמר ּו ֶאת דבריו דְּ בָ ֹ
)לא( ָא ַמר וַ ָ ּיבֹא ָערֹב ִּכ ִ ּנים ְ ּבכָ ל ְ ּגב ּולָם...



מתוך מזמור התהילים ניתן לגזור משמעות עמוקה לירידה למצרים .האם היא מכוונת ,האם היא
תקלה? ניתן להיעזר בפרשנים על תהילים הנמצאים בספרייתנו.

אלשיך בראשית פרק טו
או יאמר ,ידוע תדע כו' והוא כמאמרם בספר הזוהר על פסוק ויוציאך בפניו )דברים ד( ,כי כשהוציא הקב"ה
את ישראל ממצרים הביא את אברהם והעמידו שם ,שיראה איך הכה את מצרים והוציא את ישראל ברכוש
גדול .ואמרו עוד בספר הזוהר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,אראך לא נאמר אלא אראנו ,שהוא
כי כאשר העמיד את אברהם ביציאת מצרים ,כן יעמידנו בגאולה העתידה ויראנו נפלאות .ובזה יאמר הנה
אמרת במה אדע כי אירשנה ,אולי יתקלקלו או יכלו בניו בין המלכיות ,ולא יזכו אל התכלית לרשת ארץ עם
אברהם אביהם .והשיב לו הוא יתברך כי יתבתרו ויאבדו המלכיות ,ואת הצפור הוא ישראל לא בתר ,כי
החצים כלים והם אינם כלים .אמר הלא תאמר כי זו היא הבטחה ,אך עדיין שאלת במה אדע במקומה עומדת,
על כן אמר ידוע תדע ,כי הנה מאשר ידוע ביציאת מצרים ,תבטח שגם כן תדע לעתיד ,וזהו ידוע תדע .ופירש מה
שאמרתי ידוע הוא כי גר יהיה כו' ואחרי כן יצאו כי שם תהיה ,ומזה תדע לעתיד כי גם אז כימי צאתם ממצרים
יראוך נפלאות:



האלשיך מדבר על משמעויות שניתן לקבל מן הירידה למצרים .מהן?

משך חכמה בראשית פרק מא
)כו  -כז( שבע פרות הטובות שבע שנים הנה וכו' חלום אחד הוא ושבע הפרות וכו' ושבע השבלים הרקות יהיו
שבע שני רעב  .הדקדוקים גלויים .והענין כי הפרות מורות על השבע והרעב אשר תהיינה בארץ מצרים .ולכן
חלם ש"מן היאור עולות שבע פרות"" ,והנה שבע פרות )עולות אחריהן( מן היאור" ,שהצלחת המדינה תלוי
במימי היאור אם הוא עולה ושוטף על כל גדותיו .והשבלים מורות על השובע והרעב בכל הארצות הסמוכות,
אשר "למטר השמים ישתו מים" .ולכן בפרות כתיב "ותעמודנה אצל הפרות" ,על פי מה שביארתי לעיל ,כי
העמידה מורה שבשבע שני השובע היו מכינים מזון לשבע שני הרעב ,וכאילו היו עומדים זה אצל זה .אבל
בשבלים ,הלא בשאר ארצות לא הכינו  -או היה נרקבת כמו שאמרו רז"ל  -לכן לא כתיב "ותעמודנה וכו'".
והנה במצרים לא היו שבע שני רעב ,כי בעוד היה יעקב פסק הרעב בארץ מצרים ,ולאחר מיתתו פליגי תנאי
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בספרי .אבל בשאר ארצות היה רעב כל שבע השנים .וזה שאמר "חלום אחד הוא"  -הוא הוראה אחת" ,שבע
שנים הנה" ,פירוש המשך שבע שנים" .ושבע השבלים הריקות וכו' יהיו שבע שני רעב" ,אבל שבעה פרות
שמורה על ארץ מצרים לא יהיו שבע שני רעב ,אף שהוראתן הוא לשבע שנים ,מכל מקום יפסק הרעב על ידי
סיבה ,מפני ברכתו של יעקב.



המשך חכמה מציין את ההשוואה בין מצרים לבין יתר הארצות בדבריו .מהי אותה נקודת השוואה?

מעוז צור ישועתי,

ובידו הגדולה,

חשוף זרוע קודשך,

לך נאה לשבח,

הוציא את הסגולה,

וקרב קץ הישועה.

תיכון בית תפילתי,

חיל פרעה

נקום נקמת דם עבדיך,

ושם תודה נזבח.

וכל זרעו

מאומה הרשעה.

לעת תכין מטבח

ירדו כאבן מצולה.

כי ארכה לנו הישועה

מצר המנבח.

....

ואין קץ לימי הרעה,
דחה אדמון

אז אגמור
בשיר מזמור

יוונים נקבצו עלי,

בצל צלמון

חנוכת המזבח.

אזי בימי חשמנים,

הקם לנו רועים שבעה.

ופרצו חומות מגדלי,
רעות שבעה נפשי,

וטמאו כל השמנים,

ביגון כוחי כלה,

ומנותר קנקנים,

חיי מררו בקשי,

נעשה נס לשושנים,

בשעבוד מלכות עגלה.

בני בינה
ימי שמונה
קבעו שיר ורננים.



הפיוט מעוז צור – מדבר על הגלויות השונות ,ומעמיד אותן על רצף אחד .האם תוכלו לפענח על איזו
גלות מדבר כל בית בשיר?
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