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   ט"    טבת התשס                          ד"בס
  

  "ואלה שמות בני יעקב הבאים מצרימה"
  )פ שיעורו של הרב אלחנן סמט"ע (לפרשת ויגש

  
  ו " מ-  ה" מבראשית. 1

יֹוֵסף ְּבִני ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם - ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַרב עֹוד כח
  .ָאמּות

לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים -רֲאֶׁש - ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל א
ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּלְיָלה  ב  .ֵלאלֵֹהי ָאִביו ִיְצָחק

ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי  ג  .ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני
 ד  .ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם-ה ִּכיִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְימָ -ָאִביָך ַאל

ָעלֹה ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו - ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם
-ֶאת ִיְׂשָרֵאל- ַוָּיָקם ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ה  .ֵעיֶניךָ -ַעל

ָׁשַלח ַּפְרעֹה -ֲאֶׁשר  ָּבֲעָגלֹותְנֵׁשיֶהם-ַטָּפם ְוֶאת-ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ְוֶאת
ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו -ִמְקֵניֶהם ְוֶאת-ַוִּיְקחּו ֶאת ו  .ָלֵׂשאת אֹתֹו

ָּבָניו ּוְבֵני  ז  .ַזְרעֹו ִאּתֹו- ַיֲעקֹב ְוָכל ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ִמְצָרְיָמה ְּבֶאֶרץ
    . ֵהִביא ִאּתֹו ִמְצָרְיָמהַזְרעֹו- ְוָכלָבָניו ִאּתֹו ְּבנָֹתיו ּוְבנֹות ָּבָניו

  
 ְּבכֹר  ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה ַיֲעקֹב ּוָבָניו-ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ח

ּוְבֵני  י  .ּוְבֵני ְראּוֵבן ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא ְוֶחְצרֹן ְוַכְרִמי ט  .ַיֲעקֹב ְראּוֵבן
 יא  .ַהְּכַנֲעִנית- ְוָׁשאּול ֶּבןִׁשְמעֹון ְימּוֵאל ְוָיִמין ְואַֹהד ְוָיִכין ְוצַֹחר

ּוְבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ְוֵׁשָלה ָוֶפֶרץ  יב  .ּוְבֵני ֵלִוי ֵּגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי
 יג  .ֶפֶרץ ֶחְצרֹן ְוָחמּול-ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַוִּיְהיּו ְבֵני ָוָזַרח ַוָּיָמת ֵער

ּוְבֵני ְזֻבלּון ֶסֶרד ְוֵאלֹון  יד  .ְויֹוב ְוִׁשְמרֹןּוְבֵני ִיָּׂששָכר ּתֹוָלע ּוֻפָוה 
  ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ְּבַפַּדן ֲאָרם ְוֵאתְּבֵני ֵלָאהֵאֶּלה  טו  .ְוַיְחְלֵאל

    .ְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁשֶנֶפׁש ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו -  ָּכל ִּדיָנה ִבּתֹו
ּוְבֵני  יז  .ְצּבֹן ֵעִרי ַוֲארֹוִדי ְוַאְרֵאִליּוְבֵני ָגד ִצְפיֹון ְוַחִּגי ׁשּוִני ְוֶא  טז

ָאֵׁשר ִיְמָנה ְוִיְׁשָוה ְוִיְׁשִוי ּוְבִריָעה ְוֶׂשַרח ֲאחָֹתם ּוְבֵני ְבִריָעה ֶחֶבר 
ָנַתן ָלָבן ְלֵלָאה ִבּתֹו ַוֵּתֶלד - ֲאֶׁשרְּבֵני ִזְלָּפהֵאֶּלה  יח  .ּוַמְלִּכיֵאל

    .ה ָנֶפׁשֵׁשׁש ֶעְׂשרֵ ֵאֶּלה ְלַיֲעקֹב -ֶאת
ַוִּיָּוֵלד ְליֹוֵסף ְּבֶאֶרץ  כ  .ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּוִבְנָיִמן יט

ְמַנֶּׁשה -ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן ֶאת-ַּבת ּלֹו ָאְסַנת-ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ָיְלָדה
ָמן ֵאִחי ּוְבֵני ִבְנָיִמן ֶּבַלע ָוֶבֶכר ְוַאְׁשֵּבל ֵּגָרא ְוַנעֲ  כא  .ֶאְפָרִים-ְוֶאת

 ֲאֶׁשר ֻיַּלד ְלַיֲעקֹב ְּבֵני ָרֵחלֵאֶּלה  כב  .ָורֹאׁש ֻמִּפים ְוֻחִּפים ָוָאְרְּד 
    .ַאְרָּבָעה ָעָׂשרֶנֶפׁש - ָּכל
 כה  .ּוְבֵני ַנְפָּתִלי ַיְחְצֵאל ְוגּוִני ְוֵיֶצר ְוִׁשֵּלם כד  .ָדן ֻחִׁשים-ּוְבֵני כג

ֵאֶּלה ְלַיֲעקֹב -ן ְלָרֵחל ִּבּתֹו ַוֵּתֶלד ֶאתָנַתן ָלבָ - ֲאֶׁשרְּבֵני ִבְלָההֵאֶּלה 
    .ִׁשְבָעהֶנֶפׁש - ָּכל
- ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה ְלַיֲעקֹב ִמְצַרְיָמה יְֹצֵאי ְיֵרכֹו ִמְּלַבד ְנֵׁשי ְבֵני-ָּכל כו

לֹו ְבִמְצַרִים -ֻיַּלד- ֲאֶׁשרּוְבֵני יֹוֵסף כז  .ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁשֶנֶפׁש -ַיֲעקֹב ָּכל
  .. .ִׁשְבִעיםַיֲעקֹב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה -ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית- ָּכל ָנִיםְׁש ֶנֶפׁש 

ּגְֹׁשָנה ַוֵּיָרא  ִיְׂשָרֵאל ָאִביו-ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת כט
ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל  ל  .ַצָּואָריו עֹוד-ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך -ֵאָליו ַוִּיּפֹל ַעל

 .ָּפֶניָך ִּכי עֹוְדָך ָחי-יֹוֵסף ָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת- ֶאל
  
  ז " בראשית מ.2
ַיֲעקֹב ָאִביו ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב -ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ז

 ט  . ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּייךָ  ַיֲעקֹב- ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ח  .ַּפְרעֹה-ֶאת
 ְמַעט  ָׁשָנה ַּפְרעֹה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת- ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל

ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ֲאבַֹתי ִּביֵמי -ֶאת ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ְולֹא ִהִּׂשיגּו
   .הַּפְרעֹה ַוֵּיֵצא ִמִּלְפֵני ַפְרעֹ-ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב ֶאת י  .ְמגּוֵריֶהם

 
  הרב אלחנן סמט. 3

רשימות מסוגים שונים מהוות סוג ספרותי חשוב ונפוץ 
והקורא בן ימינו נוטה להתעלם מהן בדרך כלל , במקרא

לחוסר העניין הזה יש לעתים סיבה . מחוסר עניין
שמות של אנשים או של מקומות או של חפצים : אובייקטיבית

, דוםאינם אומרים לנו כיום את מה שאמרו לקורא הק
. שהשמות הללו היו מוכרים לו וקשורים אל חייו ואל סביבתו

הסיבה העיקרית לחוסר העניין . אולם זהו הסבר חלקי בלבד
היא שינוי הטעם הספרותי של הקורא בן ימינו מטעמו של 

הקדמונים . שהיה הנמען הראשון של המקרא, הקורא הקדום
 כעין דברי ויש מהן שהיו בעבורם, חיבבו עד מאוד רשימות אלו

רשימות רבות באות במקרא דווקא כדי לבטא חגיגיות . שיר
וישנן רשימות , המקראי' שגרת הסיפור'והתרוממות מ

  .הנושאות אופי של שירה אפילו בדרך כתיבתן במקרא
  
  ב-א, ז"לבראשית . 4
אלה תלדות , וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"

  ..." יעקב
  
  ם"הרשב. 5
על ידי בניו של ) 'תולדות'העמדת (=מת הזרע זהו סיפור הק"

בתור שכזה מתקשר .  הקמת דור שלישי במשפחתו- יעקב 
סיפור יוסף ואחיו אל סיפורי המאבקים הקודמים של האישים 

  ".והוא האחרון שבהם, הנבחרים בספר בראשית על הקמת זרע
  

: כיצד. בני בניו שהיו שבעים והיאך נולדו -אלה תלדות יעקב 
ירד ) א(ומתוך כך , יוסף בן שבע עשרה שנה ונתקנאו בו אחיו

ונתגלגל ) ב(, שלה ופרץ וזרח... והיו לו בניםיהודה מאת אחיו 
, במצרים מנשה ואפריםונולדו לו הדבר שיוסף הורד מצרימה 
  .עד שהיו שבעים, ושלח יוסף בשביל אביו וביתו
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  הרב אלחנן סמט. 6
, תבונן בעגלות הבאות מצרימהיעקב האב הזקן יכול לה

המלאות נשים וטף שהם תולדותיו ומונהגות על ידי בניו 
  . ולרוות נחת- הבוגרים 

  ט-ח, ב"דברים ל. 7
יצב גבולות עמים , בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם"

    ".יעקב חבל נחלתו, עמו' כי חלק ה: למספר בני ישראל
   נג, ו" במדבר כ.8
  ". לה במספר שמותלאלה ֵתחלק הארץ בנח"
  כב',  ידברים. 9

  בשבעים נפש ירדו אבֹתיך מצרימה
  .להיך ככוכבי השמים לרב-א' ועתה שמך ה

  חזקוני בפרשתינו. 10
שבשבעים נפש , ה"לספר נפלאות הקב  חזר ומנאן-ואלה שמות 

  .ובזמן מועט נעשו יותר משישים ריבוא, ירדו למצרים
  
  )ט, צד(בראשית רבה . 11

ראית מימיך אדם נותן :  רבי שמואל בר נחמןרבי לוי בשם
שהן דבר יקר , של זכוכית-[לחברו שישים ושישה כוסות 

והוא מונה , וחוזר ונותן לו שלושה] שמקפידים במניינו המדויק
  !?אותם שבעים

  . השלים עמהם במנייןיעקב: יש אומרים
דקומניא : משל לשני לגיונות של מלך: אמר רבי יצחק

,  נמצאו שלמים- שהמלך נמנה עם אלו בשעה. ואגוסטינא
  . נמצאו שלמים- ובשעה שהמלך נמנה עם אלה 

  
  הרב אלחנן סמט. 21

דומה שניתן לראות בתזוזה זו של יעקב מלגיון ללגיון משמעות 
ביציאת בניו מארץ כנען : הקשורה לסיפורנו ולתוכנו המיוחד

שהיא קבוצת בניו , לבוא מצרימה כלול יעקב בקבוצת בני לאה
המשקף את , אולם בסיכום הרשימה; הגדולה והעיקרית

, לבין המצויים בה זה מכבר) 66(המפגש בין היורדים למצרים 
שבו נתאחדה , כיוון שמרגע זה, עובר יעקב למשפחת יוסף
, חוזר הלה למעמדו כבן המועדף, המשפחה בחסותו של יוסף

 ומכאן ואילך יאריך הסיפור בתיאור המפגשים בין יעקב ליוסף
  .ולבניו

  
    ובניויעקבה "ם בביאורו לפסוק ח בד"רשב. 31
כל 'יעקב מחשבון שבעים נפש כמו שמוכיח לפנינו לפי הפשט "

 עם -' שלושים ושלש'של יעקב ולאה הכול ' נפש בניו ובנותיו
  ".יעקב

  
  ע בביאורו לפסוק כז"ראב. 41
והראיה ... וממנו יחל] השבעים[והנכון בעיניי שיעקב בחשבון "

  ". 'ובניויעקב ' זה שאמר בתחילה על
  
  ם בביאורו לפסוק כו"רשב. 51
אינו בכלל , שהוא מחשבון שלושים ושלוש של לאה, יעקב"

   ".כי יוצאי ירכו לא היו כי אם ששים ותשע, יוצאי ירכו
  
  ו"בראשית מ. 61
  .ויבֹאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו... )ו(
 וכל זרעו הביא אתו ניובנֹתיו ובנות ב, בניו ובני בניו אתו )ז(

  .מצרימה
  ה בנות בניו"ן בד"רמב. 71

  . דרך הכתוב כשידבר בייחוסי הרבים יאמר ביחיד לשון רבים

וכן . ' אליאב-פלוא ובני ') ח, ו"במדבר כ(';  חשים-דן ובני ') כג(
  . שרח בת אשר- ובנות בניו ,  דינה-בנותיו ]: כאן[
  לה, ז"לראשית  ב.81
  " לנחמול בנֹתיו וכויֻקמו כל בניו "

  )כא, פד( בראשית רבה .19
אין אדם נמנע מלקרוא לחתנו בנו ולכלתו ... כנעניות היו"

  ".בתו
  א, ח" לבראשית. 02

  ". וירד יהודה מאת אחיובעת הִהוא ויהי  "
  א, ח"ע בביאורו לל"ראב. 12

רק קודם ,  אין זה העת כאשר נמכר יוסף-ויהי בעת ההוא 
ירוש הזה בעבור שאין מיום שנמכר והוצרכתי לפ... הימכרו

והנה נולד . ב שנה"יוסף עד יום רדת אבותינו במצרים רק כ
וזה לא , וגדל עד שהיה לו זרע, שהוא שני לבני יהודה, אונן

' וירבו הימים'] יב, ח"נאמר בל[ועוד . ב שנה"יימצא בפחות מי
והוא בא , וגם הרתה תמר והולידה פרץ, ]שבהם גדל אף שלה-[

  .ים ויש לו שני בניםאל מצר
  ב, ח"על ל, בעל לקח טוב, ר אליעזר"רבי טוביה ב. 22
אלא סיפור הכתוב היא , זה המעשה היה קודם מכירת יוסף"

להביא כי לקה יהודה באשתו ובניו על שם מכירת יוסף 
רק מותם של ער ואונן ושל בת שוע היה לאחר מכירת : כלומר[

התקשו ) א, ח"ל(ספות אף בפירוש רבותינו בעלי התו]". יוסף
' ]יהודה מאת אחיו[וירד 'האי "בבעייתנו והציעו כאפשרות כי 

  " קודם מכירה הוא-
  
  השוואה בין נכדיו של אשר לנכדיו של יהודה. 32

  :בנכדיו של אשר נאמר
ובני ,  ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם- ובני אשר "

  )ז"י, ו"מ(". חבר ומלכיאלבריעה 
  :ל יהודה נאמרואילו בנכדיו ש

וימת ער ואונן בארץ ,  ער ואונן ושלה ופרץ וזרח-ובני יהודה "
  )ב"י, ו"מ(".  חצרון וחמול בני פרץויהיו, כנען

  
  ו"במדבר כ. 42
ַוִּיְהיּו ְבֵני ) כ:(ַוָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכָנַעןְּבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ) יט(

ָלה ִמְׁשַּפַחת ַהֵּׁשָלִני ְלֶפֶרץ ִמְׁשַּפַחת ַהַּפְרִצי ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵׁש 
 ְלֶחְצרֹן ִמְׁשַּפַחת ַוִּיְהיּו ְבֵני ֶפֶרץ) כא:(ְלֶזַרח ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי

  :ַהֶחְצרִֹני ְלָחמּול ִמְׁשַּפַחת ֶהָחמּוִלי
  
  הרב מדן. 52

 בהנחל "- העיקר אינו מספר האנשים אלא מספר הנחלות 
וכנגדן , ה לבני נח"שבעים ארצות הנחיל הקב". יםעליון גו

ר אינו תואם פאף אם המס. שבעים נחלות לבני משפחת יעקב
 מספר שבעים הנחלות לא זז -בדיוק את מספר יורדי מצרים 

, יימנו העתידים להיוולד במקום המתים, לשם כך. ממקומו
וראיה גדולה . ותשמורנה נשים את הנחלה ליוצאי חלציהן

מלבד יעקב , שפחות בני ישראל הנמנות בפרשתנומ: לדבר
יעקב ושנים עשר בניו . מונות חמישים ושבעה נפשות, ובניו

) ו"י במדבר כ"עיין ברש(אילוצים שונים . משלימים לשבעים
ויציאתו של שבט לוי מן המניין משנים את מבנה המשפחות 

ועדיין . ערב הכניסה לארץ, כעבור מאתיים וחמישים שנה
ועם , ו" משפחות נמנות במפקד שבבמדבר כושבעחמישים 

   .יעקב ושנים עשר בניו עולה המספר לשבעים
נחלו כל אלו מבניו שלא נספחו " ראובן"בנחלת , לעניות דעתי(

 חנוך ופלוא וחצרון -אל המשפחות הגדולות שנמנו לחוד 
  ).וכן הלאה ביתר השבטים, וכרמי


