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בפרשתנו מתממשת ירידת בני ישראל לגלות מצרים, שאברהם נתבשר אודותיה בברית בין 
הבתרים: "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו ׂאתם" (בר' טו יג). דומה 
שהסיכום המספרי "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו… כל הנפש לבית יעקב 
הבאה מצרימה שבעים" (מו ח-כז), מבטא יותר מכול את הרגע ההיסטורי העצוב, שבו 
מתממשת ראשית הגלות. ואמנם לא בכדי בחר הכתוב בראש ספר שמות לחזור על הסיכום הזה 
"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב… ויהי כל נפש יׂצאי ירך יעקב שבעים נפש" 

(שמ' א א-ה). 
לשאלה מדוע הכתוב מונה את מספר הבאים מצרימה, נמצא תשובה בנאומו של משה בספר 
דברים: "בשבעים נפש ירדו אׂבתיך מצרימה, ועתה ׂשמך ה' אלקיך ככוכבי השמים לרׂב" (דב' י 
כב). ללמדנו, שהבטחת הקב"ה לאברהם "ואעשך לגוי גדול" (בר' יב ב) נתקיימה, ומשבעים 

נפש שירדו למצרים, גדלו ישראל לשישים ריבוא. 
רשימת באי מצרים בנויה לפי סדר האימהות: בני לאה, בני זלפה "אשר נתן לבן ללאה ִבתו", בני 
רחל, ובני בלהה "אשר נתן לבן לרחל בתו", ובכל ֵאם הוא מסכם את מספר הבנים, כדלקמן (מו 

כ-כז):  
 

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו, בכׂר יעקב ראובן. ובני ראובן... 
ובני שמעון... ובני לוי גרשון קהת ומררי. ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת 
ער ועונן בארץ כנען... ובני יששכר... ובני זֻבלון... אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב 
בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש. ובני גד... ובני אשר... 
אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ...שש עשרה נפש. בני רחל אשת יעקב יוסף 
ובנימן. ויָולד ליוסף... ובני בנימן... אלה בני רחל אשר ֻילד ליעקב כל נפש ארבעה 
עשר. ובני דן ֻחשים. ובני נפתלי... אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את 
אלה ליעקב כל נפש שבעה. כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני 
יעקב כל נפש ששים ושש. ובני יוסף אשר ֻילד לו במצרים נפש שָנים כל הנפש לבית 

יעקב הבאה מצרימה שבעים. 
 

הרשימה הזו מעלה תמיהה גדולה: ברשימת בני לאה מוצגים שלושים וארבעה שמות. אם 
נוציא מהם את ער ואונן שמתו בארץ כנען, יוותרו רק שלושים ושניים שמות. 



רבים מפרשנינו הפשטנים יישבו שאלה זו בהנחה, שהמספר "שלשים ושלש" הנזכר בסיכום 
דלעיל, כולל גם את יעקב עצמו.1 הם מוכיחים את דבריהם לאור הפסוקים האחרונים 
שברשימה: "כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים 
ושש. ובני יוסף אשר ֻילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים".  

לפי פסוקים אלו "יצאי ירכו" של יעקב שירדו למצרים מונים רק שישים ושישה, הוסף אליהם 
את יוסף ושני בניו שנולדו במצרים ואת יעקב, ותמצא שבעים נפש. עדות לפרשנות זו נמצא כבר 
בספר היובלים מד יא-לד.2 גם שם הִמספר הכולל הוא שבעים, ברם בחלוקה הפנימית ישנם 
הבדלים בין שתי הרשימות. לענייננו ראוי שנציין, שדווקא ברשימה של בני לאה, נזכר יעקב 

עצמו כאחד מן הנמנים, כדלקמן: 
 

ואלה שמות בני יעקב הבאים מצרימה עם יעקב אביהם ראובן בכור ישראל ואלה 
שמות בניו… שמעון ובניו...לוי ובניו... יהודה ובניו...יששכר ובניו...זבולון ובניו... 
ואלה בני יעקב ובניהם הבאים עם יעקב אביהם מצרימה עשרים ותשעה ויעקב אביהם 

עמהם ויהיו שלשים. 
 

פתרון זה מצוי גם בספרות חז"ל. בבראשית רבה נאמר (תיאודור-אלבק פרשה צד, עמ' 1181): 
"ויש אומרים יעקב השלים עמהם את המניין". אך באותו מקום הציעו בעלי המדרש פתרונות 

נוספים (שם, עמ' 1182-1180):3 
 

כל הנפש הבאה וגו' ובני יוסף אשר יולד לו וגו' (כו-כז) ר' לוי בשם ר' שמואל בר 
נחמן ראיתה מימיך אדם נותן לחברו ששים וששה כוסות, וחוזר ונותן לו אף שלשה, 
והוא מונה אותם שבעים, אלא זו יוכבד שהשלימה מניינן של ישראל במצרים. ר' לוי 
בשם ר' שמואל בר נחמן אמר: יוכבד עיבורה בארץ כנען ולידתה בארץ מצרים הדא 
הוא דכתיב ושם אשת עמרם יוכבד [בת לוי ילדה אתה ללוי במצרים] (במ' כו נט), על 
פילי שלמצרים נולדה. ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן: למוד הקדוש ברוך הוא להיות 
מונה את השבט הזה עד שהוא במעי אמו הדא הוא דכתיב: 'לידותון בני ידותון גדליהו 
וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו' [ששה] (דה"א כה ג). חמשה בפרט ובכללן ששה, 
אלא אף שמעי מנאו הקדוש ברוך הוא עד שהוא במעי אמו… ויש אומרי' הקדוש ברוך 
הוא השלים עמהם את המנין… ויש אומרים חושים בן דן השלים עמהם את המניין… 

ויש אומרים שרח בת אשר השלימה עמהן את המנין.  
 

שלושת הפתרונות האחרונים: "הקב"ה השלים עמהם את המנין", "חושים בן דן השלים עמהם 
את המניין" ו"שרח בת אשר השלימה עמהן את המנין", נוצרו כפרשנות מדרשית מובהקת. 
הראשון קשור, כנראה, לרעיון "עמו אנכי בצרה" שנוצר בעקבות הבטחתו של הקב"ה ליעקב 
ערב ירידתו למצרים: "אנכי ארד עמך מצרימה" (בר' מו ד); חושים בן דן עשוי להשלים את 
המנין רק אם נמנה את חושים פעמיים, והוא נחשב כשני בנים, כפי שנרמז בכתוב: ובני דן 
ֻחשים" – בלשון רבים;4 את שרח בת אשר יש למנות פעמיים בשל אריכות ימים מופלגת.5 

                                                           
1   ראב"ע בבראשית מו כג; רשב"ם שם שם כו; ר' יוסף בכור שור שם שם כז ועוד. ראב"ע הציג בפירושו שיטה 

נוספת, ולפיה מניין שבעים הוא 'סך חשבון', דהיינו מספר מעוגל. הוא דחה אפשרות פרשנית זאת, משום 
שהבעיה מתמקדת קודם כול במספר שלושים ושלוש, ושם אי אפשר לטעון שהמספר מעוגל. מעניין ניסיונו 
של הרב מרדכי ברויאר, שהציע לאחרונה פתרון נוסף על-דרך הפשט: להערכתו מניין שלושים ושלוש בבני 
לאה נקבע כבר בארץ כנען, ולפיכך כולל את ער ואונן, ואיננו כולל את דינה. מכל-מקום עם ירידתם למצרים 
הושלם מניין שלושים ושלוש על-ידי דינה ויעקב. ראה מ' ברויאר, פרקי בראשית, אלון שבות תשנ"ט, ב, עמ' 

  .704-697
2   א' כהנא, הספרים החיצוניים, א, ירושלים תש"ל, עמ' שד-שה.  

3   ועיין עוד בפסיקתא דרב-כהנא (מנדלבוים) פסקא יא, יג, עמ' 189-188; תלמוד בבלי סוטה יב, ע"א; בבא 

בתרא קכ, ע"א; שם  קכג, ע"ב; מדרש תנחומא (בובר) פרשת במדבר סימן יט; מדרש תנחומא (ורשא) 
במדבר סימן טז; מדרש שמואל (בובר) פרשה לב ד"ה [ג]; אגדת בראשית (בובר) פרק כב ד"ה [א]; פרקי 

דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק לח; שמות רבה (שנאן) פרשה א ד"ה א, ז. 
4   ראה בהערת המהדיר, בראשית רבה (תיאודור-אלבק) עמוד 1181 הערה 7. כדאי לציין, שכבר בספר היובלים 

מנו בנים נוספים לדן, מלבד חושים. ראה  א' כהנא, הספרים החיצוניים, א, ירושלים תש"ל, עמ' שה.  
5   ראה בהערת המהדיר, בראשית רבה (תיאודור-אלבק) עמוד 1182 הערה 4. היינימן טוען, שהמטבע הלשוני 

'השלים עמהן את המנין' נוצר על רקע דרשת הכתוב "אנכי שלומי אמוני ישראל" (שמ"ב כ יט) – 'אני 



הפתרון שיוכבד בת לוי השלימה את המניין עונה טוב יותר מכל הפתרונות על התמיהה שעולה 
מן הרשימה בתורה: יוכבד בת לוי היא מצאצאי לאה, מה שמשלים את המניין של בני לאה 
לשלושים ושלוש. כל הפתרונות האחרים עונים על בעיית מניין השבעים, אולם אין בהם כדי 
לפתור את בעיית מניין שלושים ושלוש של בני לאה. ואמנם בסדר עולם (מיליקובסקי) פרק ט 
ד"ה 'שרח בת אשר' כבר מצינו: "יוכבד היתה מבאי מצרים ומבאי הארץ ושם אשת עמרם [אשר 

ילדה אתה ללוי במצרים]" (במ' כו נט).  
הכתוב המצוטט כראיה מבמדבר כו נט כולל מקרא קצר: "אשר ילדה ׂאתה ללוי במצרים", 
שנושאו (אשת לוי) שונה מהנושא של חלקי הכתוב לפניו ("ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי") 
ולאחריו ("ותלד [יוכבד] לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אׂחתם"). הידיעה הסתומה הזאת 
אודות לידת יוכבד במצרים, שמושכת תשומת לב הן מבחינה עניינית והן מבחינה תחבירית, 
מתפרשת היטב אם משלימים את פרטי הסיפור ומניחים שהורתה של יוכבד התרחשה קודם 

לכן.  
הנחה זו, שיוכבד בת לוי נולדה ברגע כניסת בני ישראל למצרים, בצירוף עם המנין המקובל 
בפרשנות חז"ל6 של מאתים ועשר שנות גלות מצרים, מעלה שיוכבד ילדה את משה בגיל מאה 
ושלושים. על כך שואל ראב"ע: "למה לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עמה"? והרמב"ן משיב 

אגב אמירת כלל בדרך כתיבת הניסים במקרא (בר' מו טו): 
 

אבל אומר לך דבר שהוא אמת וברור בתורה, כי הנסים הנעשים על ידי נביא שיתנבא כן 
מתחילה או מלאך נגלה במלאכות השם יזכירם הכתוב, והנעשים מאליהן לעזור צדיק 
או להכרית רשע לא יזכירו בתורה או בנביאים… והנה אתן לך עד נאמן על מה 
שאמרתי. ידענו, כי מעת בוא ישראל לארץ עד לדת אדונינו דוד היה כשלש מאות 
ושבעים שנה. והימים יתחלקו לארבע דורות, שלמון ובועז ועובד וישי, ויגיע לכל אחד 
מהם צ"ג שנה, והנה כלם זקנים קרוב לאברהם, והיו מולידים כל אחד בשנת מותו שלא 

כדרך כל הארץ, כי אין החיים בזמנם מאה שנה. 
 

לולא דמיסתפינא, היינו מציעים שפתרון זה בא ללמדנו עניין נוסף. לידת יוכבד בת לוי "על פילי 
שלמצרים" מהווה תרופה למכת הגלות. שהרי זכתה יוכבד וילדה את משה שיעמוד בראשם של 

ישראל ביציאת מצרים. במילים אחרות, עם הירידה לגלות כבר נולדה ישועתם ממנה.  
את הרעיון שברגע הקשה ביותר כבר נוצרת הדרך להיוושע ממנו, מצינו במקרא בהרבה מקומות 
ונציג שתי דוגמאות לכך: (1) בפרשת 'וישב' בין סיפור מכירת יוסף (בר' לז) לסיפוריו של יוסף 
במצרים (פרק לט ואילך) שיבץ הכתוב את סיפור יהודה ותמר. ניתן לקשור סיפור זה לסיפור 
מכירת יוסף ולסיפורים שיבואו בהמשך; מכל-מקום נדמה שיש כאן יותר הפסקה ברצף 
הסיפורי, מאשר המשך. ההפסקה הזאת נוצרה בכדי לבשרנו על ימים טובים מאלו, שעוד נכונו 
לישראל; בסיפור יהודה ותמר נתבשרנו על הולדתו של פרץ, בנם של יהודה ותמר, שברבות 
הימים אחד מצאצאיו יהיה דוד המלך (רות ד יח-כא). בניסוחם של בעלי המדרש בבראשית רבה 

(תיאודור-אלבק) פרשה פה, עמ' 1030: 
 

ר' שמואל בר נחמן פתח כי אנכי ידעתי את המחשבות וגו' (יר' כט יא) שבטים היו 
עוסקים במכירתו של יוסף, ויעקב היה עוסק בשקו ובתעניתו, ויהודה עוסק לקחת אשה 
והקב"ה בורא אורו של מלך המשיח ויהי בעת ההיא וגו' בטרם תחיל ילדה (יש' סו ז) 

קודם עד שנולד משעבד האחרון נולד גואל ראשון ויהי בעת ההיא וגו'.  
 

(2) בסיפור מרד אבשלום מצויה תופעה דומה. את כניסתו של אבשלום לירושלים מציג המקרא 
פעמיים. פעם בסוף התמונה שבה נשלח חושי הארכי על ידי דוד להפר את עצת אחיתופל – 
"ויבא חושי ֵרֶעה דוד העיר, ואבשלום יבוא ירושלם" (שמ"ב טו לז); ופעם שנייה בתמונה 
הקשה שבה אבשלום בא אל פילגשי אביו – "ואבשלום וכל העם איש ישראל באו ירושלם 

                                                           
 

ששלמתי מניין כל ישראל' (ילקוט שמעוני ב רמז קנב). בהקשר הנידון מדובר בהשלמת מניין באי ארץ 
מצרים ולא בהשלמת מניין שבעים נפש. לטענתו, העתיקו בעלי המדרש יותר מאוחר את עניין ההשלמה גם 
להשלמת מניין שבעים נפש, והשתמשו במטבע הלשוני ('השלים עמהן את המנין') גם בנוגע ליתר הפתרונות 

המוצעים. ראה: י' היינימן, אגדות ותולדותיהן, ירושלים 1974, עמ' 59-57.   
6   ראה: י' היינימן, אגדות ותולדותיהן, ירושלים 1974, עמ' 73-65. 



ואחיתפל אתו. ויהי כאשר בא חושי הארכי ֵרֶעה דוד אל אבשלום" (טז טו-טז). בשני המקומות 
הללו נזכרת ביאת אבשלום לירושלים בצמוד לביאת חושי הארכי. כידוע חושי הארכי הוא דמות 
מפתח בסיפור, שהרי בהתערבותו הופרה עצת אחיתופל השנייה, והמערכה הוכרעה לטובת דוד. 
גם כאן נמצינו למדים, שהקדים הכתוב תרופה למכה, עם כניסתו של אבשלום לירושלים 

וחגיגות נצחונו על דוד, כבר נכנס לתמונה חושי הארכי, ומפלתו של אבשלום הלכה ונתרקמה.   
מדוגמאות אלו ואחרות ניתן להסיק גם על מקומנו, שעם ירידתם של ישראל למצרים, כבר 
הוכנה יציאתם ממנה, באמצעות לידתה של יוכבד, אמו של משה רבינו. ולא בכדי נוהגים לקרוא 
כהפטרה לפרשת 'ויגש' את הכתובים המעודדים ביחזקאל לז טו-כח: "ודבר אליהם כה אמר ה' 
אלקים הנה אני  קח את בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו שם וקבצתי ׂאתם מסביב והבאתי 

אותם אל אדמתם" (כא). 
 


	áñ"ã
	îñôø 318
	"áùáòéí ðôù éøãå àáÉúéê îöøéîä"
	
	øá÷ä øáéá


	áôøùúðå îúîîùú éøéãú áðé éùøàì ìâìåú îöøéí, ùàáøäí ðúáùø àåãåúéä ááøéú áéï äáúøéí: "éãò úãò ëé âø éäéä æøòê áàøõ ìà ìäí, åòáãåí åòðå àÉúí" (áø' èå éâ). ãåîä ùäñéëåí äîñôøé "åàìä ùîåú áðé éùøàì äáàéí îöøéîä éò÷á åáðéå… ëì äðôù ìáéú éò÷á äáàä îöøéîä ùáòéí"

