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פרשת ויגש
בראשית פרק-מו

}ח{ וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמ ת ְּבנֵ ֽי-יִ ְׂש ָר ֵאל הַ ּבָ ִ אים
אּובן:
ִמ ְצ ַ #ריְ מָ ה ַי ֲע * ֹקב ּובָ נָ )יו ְּב  ֹכר ַי ֲע ֹ #קב ְר ֵ ֽ
רש"י
הבאים מצרימה .על שם השעה קורא להם הכתוב
באים ,ואין לתמוה על אשר לא כתב אשר באו:

ספורנו
ואלה שמות יעקב ובניו .הראוים בכל אלה ,שיהיה נחשב כל אחד מהם
ונודע בשם אישיי  -הם יעקב ובניו בלבד ,כאמרוֹ ונשא אהרן את שמותם לפני ה'.
אבל שאר שבעים נפש אע''פ שהיו צדיקים  -לא עלו למעלת אלה:

רשב"מ
יעקב ובניו .יעקב בחשבון שבעים נפש.

אדמו"ר הזקן
לעתיד יהי' הבכור יוסף ,ועכשיו בכור יעקב ראובן ולא יוסף ,וז"ש ביוסף
בכור שורו כו' דקאי לעתיד.

ח נ ּ /ופַ ּלּ #וא וְ חֶ ְצ ר ן
אּוב)ן ֲ
ּובנֵ #י ְר ֵ
}ט{ ְ
וְ כַ ְר ִ ֽמי:
ָמין וְ ֹ #אהַ ד
מּואל וְ י ִ 
ּובנֵ *י ִׁש ְמ 1ע ן יְ ֵ
} י{ ְ
ה ְּכ ַנע ִ ֲֽנית:
צחַ ר וְ ׁשָ אּ #ול ּבֶ ןֽ ַ -
וְ י ִָכ*ין וְ ) ֹ
1

מחמ"ל-מדרשת חב"ד ומכללה לדוברי רוסית  Бейт-Хабад и Ешива для русскоговорящих 580511954 .ø.òבס"ד
Ул.Пинскер 1 Ришон-ле-Цион www.tora-rus.org 0504-230-770  0504-341-770
פינסקר  1ראשל"צ

רש"י
בן הכנענית .בן דינה שנבעלה לכנעני .כשהרגו את שכם,
לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה:

ּומ ָר ִ ֽרי:
הת ְ
ּובנֵ #י לֵ ִו )י ּג ְֵר ׁ3ש ן ְק ָ #
}יא{ ְ
צמח צדק
יש ג' בחי' לוים גרשון ומררי וקהת שזהו בחי' קו השמאל בג"ה העושים
העלאה וכמ"ש שמאלו תחת לראשי כו' ,גרשון הוא בחי' גירוש הרע ויגרשהו
וילך לו ,וכמ"ש גרש האמה הזאת כו' ,וכענין איזהו גבור הכובש את יצרו ,שזהו
בחי' מעולה יותר מבחי' יצי"מ שנאמר שם כי ברח העם לפי שהי' הרע עדיין
בתוקפו וברחו מהרע ,אבל כאן צ"ל שיגרש הרע ממנו .ומררי בחי' מרירות,
ועי"ז יבוא ג"כ לבחי' קהת מל' ולו יקהת עמים ות"א ולו יתכנשון עממיא וזהו
פי' קהת ל' קיוהא ג"כ ,שזהו בחי' אתהפכא ,וכ"ז הוא בחי' העלאה ממטלמ"ע
שמאלו תחת כו'.

הּודה ֵער וְ א נָ ן וְ ׁשֵ ָל#ה
ּובנֵ *י יְ ָ 1
}יב{ ְ

ו ֶָפ ֶ*רץ ָו ָז ) ַרח ַו  ָּימָ ת ֵע 8ר וְ א ָנן ְּ 7ב ֶא ֶ*רץ
ְּכ ַנ<עַ ן וַּיִ ְהיּו ְבנֵיֶ -פ ֶ#רץ חֶ ְצ ר ן וְ חָ ֽמּול:
אדמו"ר שליט"א
כיון שמטרת המנין היא לידע את מספר בנ"י הנמצאים עתה .למה נזכרו גם
משפחות שכבר לא היו בעולם...בשבט יהודה  -ער ואונן אף שמפורש בהמשך
הכתוב ש"וימת ער ואונן בארץ כנען" .מבואר בדרושי חסידות...שנוסף על עניני
העבודה דראובן שמעון ולוי ,צ"ל גם העבודה דיהודה" ,הפעם אודה את ה'",
שלימות העבודה ,שלכן "ותעמוד מלדת" .ואעפ"כ ,גם בזרעו של יהודה יכול
להיות עיכוב כו' ע"י החטא דער ואונן ,כיון שבענין זה תלוי' ההתקשרות
דהקב"ה וכנס"י .ולכן ,כשמדובר אודות מנין בנ"י קודם הכניסה לארץ – חוזר
ומדגיש הכתוב שלילת הענין שיכול לעכב ח"ו הכניסה לארץ.
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ּובנֵ #י יִ ׂשָ ש ָכ )ר ּת ָלע ּופֻ ּוָ #ה וְ י ב
}יג{ ְ
וְ ִׁש ְמ ֽר ן:
בּול )ן ֶס ֶרד וְ אֵ ל #ן וְ י ְַח ְל ֵ ֽאל:
ֻ
ּובנֵ #י זְ
}יד{ ְ

ֲׁשר יָ ְֽל ָד8ה
}טו{ ֵא*ּלֶ ה | ְּבנֵ *י לֵ ָ1אה א  ֶ
ֲרם וְ ֵא#ת ִּדינָ *ה ִבּת)
קב ְּ 7בפַ ַּד*ן א ָ <
ע ֹ
ְל ַי ֲ
ׁDשים וְ ׁשָ ֽׁDש:
תיו ְׁש ִ 
ּובנ ָ #
ּכָ ל-נֶ פֶ ׁש ּבָ נָ יו ְ
רש"י
אלה בני לאה ואת דינה בתו .הזכרים תלה בלאה
והנקבות תלה ביעקב ,ללמדך ,אשה מזרעת תחלה יולדת

זכר ,איש מזריע תחלה יולדת נקבה :שלשים ושלש.
ובפרטן אי אתה מוצא אלא ל"ב ,אלא זו יוכבד שנולדה בין
החומות בכניסתן לעיר ,שנאמר אשר ילדה אותה ללוי
במצרים ,לידתה במצרים ואין הורתה במצרים:

רשב"מ
כל נפשׁ בניו ובנותיו .הכל ל"ג עם יעקב.

ּבן
ׁשּונ *י וְ אֶ ְצ ) ֹ
ּובנֵ *י ָג<ד ִצ ְפ י ן וְ חַ ִּג#י ִ
}טז{ ְ
עֵ ִ רי וַ ֽ אֲר ִ #די וְ אַ ְראֵ ִ ֽלי:
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ׁשר יִ ְמנָ ה וְ יִ ְׁשוָ ה וְ יִ ְׁש ִוי
ּובנֵ *י אָ ֵ 1
}יז{ ְ
יעה
ּובנֵ *י ְב ִר < ָ
אח ָֹת)ם ְ
יע#ה וְ ֶׂש ַ*רח ֲ
ּוב ִר ָ
ְ
יאל:
ֶח#בֶ ר ּומַ ְל ִּכ ֵ ֽ
ָתן לָ ָב#ן
}יח{ אֵ ּFלֶ ה ְּבנֵ *י זִ ְל < ָּפה אֲׁשֶ ר-נ ַ 
ע ֹ<קב
ְללֵ ָא*ה ִבּת) ו ֵַּת8לֶ ד אֶ ת-אֵ ּ7לֶ ה ְ 7ל ַי ֲ
רה נָ ֽפֶ ׁש:
ֵׁשׁש עֶ ְׂש ֵ #
ּובנְ י ִ ָֽמן:
}יט{ ְּבנֵ 8י ָרחֵ ל ֵ 7א*ׁשֶ ת ַי ֲע ֹ<קב י ֵס#ף ִ
רש"י

בני רחל אשת יעקב .ובכולן לא נאמר בהן אשת,
אלא שהיתה עיקרו של בית.

}כ{ וַּיִ ּו ֵָל *ד ְלי סֵ ף ְּ Iב ֶא ֶ*רץ ִמ ְצ ַריִ ם H
א ֲֶׁש8ר יָ ְֽל ָדהּ-ל ֽ ָ 7א ְס ַנ<ת ּבַ תּ-פ ִטי ֶפ ַ#רע
ּכ ֵֹה*ן ) ֹאן אֶ תְ -מנ ֶַּׁש#ה וְ אֶ ת-אֶ ְפ ָ ֽריִ ם:
ּובנֵ *י ִבנְ י ִָ1מן ֶּב8לַ ע וָבֶ 7כֶ ר  7וְ אַ ְׁש <ֵּבל
}כא{ ְ
ֵרא וְ ַנע ֲָמ#ן אֵ ִח*י ו )ָר ֹאׁש מֻ ִ ּפים וְ חֻ ִ ּ#פים
ּג ָ 
ו ָ ָֽא ְר ְּד:
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אבן עזרא
ונעמן .הוא בן בנימין .כי יש נעמן שהוא בן בנו:

בעל הטורים
רוּדי ַל ֲענָה ָורֹאשׁ .כדאיתא
וּמ ִ
וראש .ב' במסורה הכא ואידך ז ְָכר ָע ְניִי ְ
במדרש שקרא בנימין לכל בניו על שם הצרות שאירעו ליוסף וזהו וראש על שם
רוּדי ַל ֲענָה ָורֹאשׁ:
וּמ ִ
ז ְָכר ָע ְניִי ְ

}כב{ אֵ ּFלֶ ה ְּבנֵ *י ָר < ֵחל א ֲֶׁשר י ַֻּל#ד
ׂשר:
קב ּכָ ל-נֶ #פֶ ׁש אַ ְרּבָ ָעה עָ ָ ֽ
ע )ֹ
ְל ַי ֲ
דן חֻ ִ ֽׁשים:
ּובנֵי# ָ -
}כג{ ְ
אבן עזרא

ובני דן חשים .יתכן שהיו שנים ומת אחד מהם ולא הזכירו הכתוב כי כן
דרך הלשון.

בעל הטורים
ֵח ֵלץ ֻח ִשׁים.
ַחנוּ נ ָ
חושים .ב' במסורה מתרי לישני .ובני דן חשיםַ .ו ֲאנ ְ
ראמרינן בפרק מי שמת שהיו בני דן כחשים של קנה פירוש מלמטה הוא אחד
ומלמעלה הוא מתפצל לכמה קנים שמבן אחד שהיה לו יצאו רבים וכן נמי נחלץ
חושים שדרך הנלחמים להדבק אלו עם אלו שלא יפרידו אותם האויבים:

גּונ#י וְ יֵ צֶ ר
ּובנֵ #י נ ְַפּתָ ִל)י י ְַח ְצ ֵאל וְ ִ
}כד{ ְ
ּלם:
וְ ִׁש ֵ ֽ
ָתן
}כה{ אֵ ּFלֶ ה ְּבנֵ *י ִב ְל < ָהה אֲׁשֶ ר-נ ַ 
לָ ָב#ן ְל ָר ֵח*ל ִּבּת) ו ֵַּתלֶ ד אֶ תֵ -אּלֶ ה
קב ּכָ ל-נֶ פֶ ׁש ִׁש ְב ָעֽה:
ע ֹ#
ְל ַי ֲ
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}כו{

ּכָ לL -הַ ּנֶפֶ ׁש

הַ ּבָ ָאה

ֲקב
ְל ַיע ֹ 8

ִמ ְצ ַר 7יְ מָ ה  7י ְֹצ ֵא*י יְ ֵר <כ ִמ ְּל ַב#ד נְ ֵׁש*י ְבנֵי-
ָׁשׁש:
ּׁשים ו ֵ ֽ
ֲקב ּכָ ל-נֶ #פֶ ׁש ִׁש ִ 
ַיע ) ֹ
רש"י

כל הנפש הבאה ליעקב .שיצאו מארץ כנען לבא
למצרים ,ואין הבאה זו לשון עבר ,אלא לשון הווה ,כמו בערב היא
באה ,וכמו והנה רחל בתו באה עם הצאן ,לפיכך טעמו למטה
באל"ף ,לפי שכשיצאו לבוא מארץ כנען ,לא היו אלא ששים
ושש ,והשני ,כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים,
הוא לשון עבר ,לפיכך טעמו למעלה בבי"ת ,לפי שמשבאו שם
היו שבעים ,שמצאו שם יוסף ושני בניו ,ונתוספה להם יוכבד בין
החומות .ולדברי האומר תאומות נולדו עם השבטים ,צריכים אנו
לומר שמתו לפני ירידתן למצרים ,שהרי לא נמנו כאן .מצאתי
בויקרא רבה ,עשו  -שש נפשות היו לו ,והכתוב קורא אותן נפשות
ביתו לשון רבים ,לפי שהיו עובדין לאלהות הרבה .יעקב שבעים
היו לו ,והכתוב קורא אותן נפש ,לפי שהיו עובדים לאל אחד:

זוהר

דאת ו' דאיהו נפש דבית יעקב ,ורזא דא כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה
וגו' ששים ושש...דא איהו ו"ו דאינון תרין בחבורא חדא ורזא חדא.

ּובנֵ י י ֵסף אֲׁשֶ ר-יֻּלַ ד-ל
ְ
}כז{
ְׁשנָ )יִ ם ּכָ ל-הַ ּנֶ פֶ ׁש
ריִ ם נֶ *פֶ ׁש
ְב ִמ ְצ ַ #
ריְ מָ ה ִׁש ְב ִ ֽעים:
ֲקב הַ ָּבאָ ה ִמ ְצ ַ #
ְל ֵ ֽביתַ -יע  ֹ
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