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THE	BROTHERS	GO	TO	EGYPT	–	THE	MALBIM	EXPLAINS		
	
1.	Why	did	they	all	go	to	Egypt?	
	

 ודרי ףסוי יחא םהש דצמ ?ןענכ ץראב בערה היה יכ רמא המלו ,םהמ תצק וכליש ידו ,הרשע ודרי המל
 תאו ,תומולאה םולח םייקל ידכ ךכ בבתסנ םימשה ןמש וא ,םש ושקבל םתעדב היה יכ הרשעה לכ
 :ויחאכ ןוסא ונארקי ןפ בקעי ארי ףסוי יחא אוהש ןעי ,בקעי חלש אל ןימינב

 
2.	How	did	they	end	up	in	front	of	Yosef?	
	

 י"ע אל ומצעב ריבשהש ,ץראה םע לכל ריבשמה כ"ג אוה היה ז"כב ,ץראה לע טילשה אוהש םגה
 ווחתשיו טילשה היהש י"עו ,וינפל ואב ףסוי יחא ואביו ומצעב ריבשמה היהש י"ע ןכל ,םירחא םידיקפ
 :ותמולאל ווחתשהש ,תומולאה לש ןושארה םולחה םייקתנו ,הצרא םיפא ול

	
3.	Were	they	spies	or	not?	
	

 החפשממ םה םא קר היהי אל הזש ,םילגרמ םהש הלילע םהילע אצמל םהילע הנעט םוש היה אל
 םא דשח םהילע היהי ןכו .םולש ישנא םה יכ םיעודי לארשי ינב ויה םהו ,םהינכש םע המחלמ ל"יש
 לבא ,ןענכ ץראמ םיאב ויה םדבל םה םא דשח היה ןכו .רובשל ואב םה לבא ,קסע אלב םשל םיאב ויה
 עדונ הפ לבא ,רובשל ואב עודמ הבסה עדונ אל םא דשח היה ןכו .ואב םיבר יכ םיאבה ךותב ואב םה

:ןענכ ץראב בערה היה יכ הבסה  	
	
4.	The	prediction	of	the	first	dream	comes	true….	
	

 אל ומצעב ריבשהש ,ץראה םע לכל ריבשמה כ"ג אוה היה ז"כב ,ץראה לע טילשה אוה ףסויש םגה
 םייקתנו ,הצרא םיפא ול ווחתשיו טילשה היהש י"עו ,וינפל ואב ףסוי יחא ןכל .םירחא םידיקפ י"ע
	 .....תומולאה לש ןושארה םולחה

	
5.	Why	does	it	say	that	Yosef	recognized	them	twice?	
	

 .לוקב םג םריכהל םלוק עמש אל ןדע יכ ,ירמגל םריכה אל דועו ,םהינפ הארמב תצק םריכה הלחת
 םהב לכתסהש לע בל ומישי אל הזבש ,תושק םתא רבדש י"ע ,םהל ירכנכ ע"א השע ,םהילא רכנתיו
 ריכהל בל ומישי אלו ולהבתיש ידכ תושק רבדו ,דשח הזיא םהילע הארש ינפמ הז היה ולאכ הלחת
 רבשל ופיסוהש המו ,ןענכ ץראמ קר בישהל םיכירצ ויה אל םתא ןיאמ לאשש המ לע הנהו ....ותוא
 הנאות ףסוי אצמ ומצע הזמו .ואב ןיאמ קר ,ואב המל ללכ םלאש אל ז"עש ,םירתי םירבד ויה לכא
 עשפ הזיא ומצעב שיגרמש תוא םה ,ץראה ירש ינפל לאשנה רבדיש רתי תפש יכ ,םילגרמכ םדשחל
  ....ע"א תוקנל אבו

 
6.	What	are	we	being	told	in	Pasuk	8?	Didn’t	we	already	know	these	things?	
	

 :והרכה אל םה תושק םתא רבדש י"עו ,רוריבב םתוא ריכה םלוק עמשש התעש .ויחא תא ףסוי רכיו
	
	
	



7.	Recollecting	the	dreams	
	

 םהילע קזחתי הלחתש ]א .םירבד השלש ודעי תומולחהש םהל םלחש תומולחה תא ףסוי רכזנ
 הניבסת הנהו ש"מכ ,ןוצרב ווחתשי כ"חאש ]ב .התע םייקתנ הזו יתמולא המק הנהו ש"מכ ,הקזחב
 ש"מכ ,וישנו ויבא םג ול ווחתשי כ"חאש ]ג .םכותב ןימינב ןיא יכ תומלשב םייקתנ אל הזו ,םכיתומולא
 וילא אביש רבדה בבסל ליחתה כ"עו ,ולצא ואובי ב"בו ויבא םגש ךירצ ז"עו ,חריהו שמשה הנהו
  .ב"בו ויבא כ"חאו ןימינב

	
8.	Did	Yosef	really	think	they	were	spies,	or	was	it	part	of	the	charade?	

 
 טבש וא םע ]א .םילגרמ ינימ ינש שיש מ"כב ך"נתה 'יפב ונלצא ראבתה .םתא םילגרמ םהלא רמאיו
 םיצורש ץראה תא רותל םילגרמ וחלשי ,תבשל תרחא ץרא םהל רותל םיצורו םוקמה םהל רצש
 ,ץראה תאו ץראה ירפ תא תוארל ץראב ורבעי הלאה םירתהו .הער םא איה הבוט םא השבכל
 ובושיש רחאש ]ב )השמ חלשש םילגרמה וכלה תאזה הנווכה לעו( המודכו הזר םא איה הנמשה
 וחלשי זא ,השבכל תכלל ומיכסיו םצפח לכ הב ואצמישו ,םהינפל הבוט ץראה יכ ועידויו םילגרמה
 חלשש םילגרמ ויה הז ןפוא לעו ......ץראה תורע תא קר ץראה בוט תוארל וכלי אל םה ,םיינש םילגרמ
 .עשוהי
 
 הבוט ץראה םא תוארל םילגרמ תרותב דחא םעפ הפ םתייה רבכ..... "םתא םילגרמ" ףסוי םהל רמאו
 םתאב ץראה תורע תא התעו ,השבכל הילע םחלהל םתמכסהו םכינפל הנוכנ התוא םתאצמו ,םכינפל
  .....תוארל

	
9.	The	brothers	deny	that	they	are	spies……	
	

 ,םילגרמ הרשע וחלשיש אל םינש וא דחא לגרמ וחלשישב יד ץראה תא רותל םילגרמ םיחלוש םא
 תבשל םוקמ םהל שקבל תונוש תוחפשמ המכ ורבחתה םאש ,םינפוא ינשמ דחאב קר ריוצי אל הזש
 לכמ דחוימ לגרמ השמ חלש ןכל ......התרבח לע תכמוס תחא ןיא יכ ,דחא לגרמ החפשמ לכ חלשת
 םיחולש ונחנאש רמאל לוכי תייה םינוש תוחפשמ רשע ינבמ םישנא הרשע ונחנא ונייה םא כ"או ,טבש
 אל תחא החפשמו ,ונחנ דחא שיא ינב ונלכ אלה לבא .םילגרמ הרשע ונחנא כ"עו ,תוחפשמ רשעמ
  !םילגרמ הרשע חלשת
 
 וחלשי הבחרו הלודג ץרא ורותי םא םילגרמ הרשע חלשת תחא החפשמ םגש ןפוא דוע שי םלוא
 הרשע םיספות םא ז"פלו ,הבושת בישהל ורהמיו ,ץראה ןמ דחוימ 'א קלח לגרי א"כש םילגרמ הרשע
 לגרמ א"כש םדשחל שי תחא החפשממ םלכש םגה ,הנידמב תומוקמ הרשעב םירזופמ םירכנ םישנא
 הז כ"או ,הנידמל ונסנכנש םוימ דחיב ונא ןכ דחיב התע ונחנאש ומכ ןכש ,ונחנא םינכ א"זע...... דחוימ
  .םילגרמ ונא ןיאש תואה
 

10.	Yosef	rejects	their	explanation…..	
	

 הנמשה ץראה תא רותל תעד לע םתאב אלש ררבל תקדוצ הנעט הז לכש םהל בישה .םהלא רמאיו
 לגרמ קר תחא החפשמ חלשת אל ז"עש ,הנושאר םעפב לגרל םיחלושש המ אוהש ,הזר םא איה
 ,תוארל םתאב ץראה תורע תא התעש םכל יתרמא קר ןכ ד"ע םתאבש םכל יתרמא אל ינא לבא .דחא
 לק םשמש םוקמה תוארל תינש םתחלשנ םתאו ,םהיניעב ץראה בטוהו םילגרמ ןאכב ויה רבכש
 םיכירצ םה יכ דימת הנכסב םה הז ד"ע םיכלוהש הלאכ םילגרמו ,יוארכ םש תרצובמ הניאש השבכל
 םיחלוש כ"עו ,בורל וספתי הלאכ שרח םילגרמש ,םרפסמו ליחה ישנא דמעמו םירצבמה םוקמ לגרל
  .....םירובג הרשע
 



 יכ עדוי לקבש הנכס םוקמב ונכלהש ינפמ הרשע ונאב ךירבד יפל .תחצנ הבושת ובישה ז"ע .ורמאיו
 חלשי באהש רשפא אלש ובישה ז"ע ,רצ תעב םשפנ טלמל םירובג הרשע וחלש כ"עו ,ונחנא םילגרמ
 שיש בושחת לאו ,ירירע םהיבא ראשיו ברחב םלכ ולפי לקבש וזכ הנכס םוקמל וכליש וינב לכ תא
 םיחא רשע םינש קר יכ ,םישש ול וראשי ותומי םא םגש ,םהמ הרשע ריקפהו םינב םיעבש וניבאל
 וינב לכ תא באה לכשי ךיאו ,ונניא דחאהו םויה וניבא תא דבל ןטקה םירתונה םינשמ םגו ,ונחנא
 וינב לכ באה ריקפי םימעפלש ,ןענכ ץראב דחא שיא ינב רמאל ופיסוהו ,ברח ילא םיופצ תויהל םחלשל
 אוהש שיא פ"כע וא ,הרובעב וינב שפנו ושפנ רוסמיש ותוכלמ דצמ תאז השעיש ץרא לשומ אוה םא
 קר ןענכ ץראמ אל םגו ,טוידה דחא שיא ינב ונחנ לבא ,ותדלומ ץרא ליבשב ושפנ רסומו ותדלומ ץראב
 .ירבע אוה יכ ץראה ידילימ אל םש רג אוהש ל"ר ,ןענכ ץראב
  
 תפומ םהירבדב אצמ התע .םתא םילגרמ רמאל םכילא יתרבד רשא אוה ףסוי םהלא רמאיו )די(
 יד היהש ,דחא תיב דעב רב תונקל םישנא הרשע וכליש ריוצי ךיא אלפי אלה יכ ,םילגרמ םהש עירכמ
 הרשע םליבשב ךירצ כ"עו ,םינב האמ ול שי םהיבאש בשח התע דעש קר ,םינש וא דחא ךליש
 קר תיבב ראשנ אלש םכיפמ יל עדונש התע לבא ,הזה ברה ןומהה לכל ןוזמו רב םינועט םירומח
 םכניאו םכירבדכ תמאה ןיאש ראובמ הזמו ,רב רובשל הרשע חלשיש רשפא יא ,ןטק דליו ןקזה םכיבא
  :םינוש םיטבש הרשעמ םיחולש םתאו םתא םילגרמ יאדו כ"או ,ללכ דחא שיא ינב
  

 


