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פרשת ויחי תשע"ב
האם היו ליעקב בנות?
בראשית פרק נ

רש"י

)יב( כאשר צו  /מהו אשר צו) :יג( וישאו אתו
)יב( ַו ַ עֲ ָבנָיו ל ֵ ַ ֲא ֶר ִצָ) :יג( ַו ִ ְא אֹת
בניו  /ולא בני בניו ,שכ 2צו אל ישאו מטתי ,לא
ַע ַו ִ ְק ְ"ר אֹת ִ" ְמ ָע ַרת ְ ֵדה
!ר ָצה ְנ ַ
ָבנָיו ְ
איש מצרי ,ולא אחד מבניכ שה מבנות כנע,
!ב ָר ָה ֶאת ַה ָ) ֶדה ַל ֲא +ח*ַת
ַה ַ( ְכ ֵ& ָלה ֲא ֶר ָקנָה ְ
אלא את ,וקבע לה מקו ,שלשה למזרח וכ
ֶק ֶבר ֵמ ֵאת ֶע ְפרֹ ַה ִח ִ.י ַעל ְ&נֵי ַמ ְמ ֵרא:
לארבע רוחות ,וכסדר למסע מחנה של דגלי
נקבעו כא .לוי לא ישא שהוא עתיד לשאת את הארו ,ויוס 7לא ישא שהוא מל ,2מנשה ואפרי יהיו
תחתיה ,וזהו )במדבר ב ב( איש על דגלו באותות ,באות שמסר לה אביה לישא מטתו:
מדרש תנחומא )בובר( פרשת במדבר סימן יב

]יב[ ]איש על דגלו באותות לבית אבות .זש"ה[ אשא דעי למרחוק ולפועלי את צדק )איוב לו ג( ,לא
היה צרי 2לומר אלא איש על דגלו ]באותות יחנו בני ישראל[ ,ומה תלמוד לומר על דגלו באותות ]לבית
אבות[ ,אלא בשעה שנפטר יעקב אבינו מ העול ,אמר לה ושכבתי ע אבותי ונשאתני ממצרי
וקברתני בקבורת )בראשית מז ל( ,חזר על כל בניו ובירכ ופקד ,אמר לה כשתטלו אותי ביראה
ובכבוד תטלו אותי ,ולא יגע אד אחר במטתי ,לא אחד מ המצריי ,ולא אחד מבניכ ,מפני שיש
בה שנשאו מבנות כנע ,וכ הוא אומר ויעשו בניו לו כ כאשר צו )בראשית נ יב(] ,וישאו אותו בניו
ארצה כנע[ )בראשית נ' יג( ,בניו ולא בני בניו) ,וישאו אותו בניו ארצה כנע( ,היא 2צו ,אמר לה
יהודה יששכר וזבולו יטענו מטתי מ המזרח ,ראוב ושמעו וגד מ הדרו ,אפרי ומנשה ובנימי מ
המערב ,ד ואשר ונפתלי מ הצפו ,יוס 7אל יטעו שהוא מל ,2ואת צריכי לחלוק לו כבוד ,ולוי אל
יטעו ,למה שהוא טוע את הארו ,ומי שהוא טוע את ארו חי העולמי ,אינו טוע ארונו של מת ,א
עשית כ וטענת את מטתי כש שצויתי אתכ ,הקב"ה עתיד להשרות אתכ דגלי דגלי ,כיו
שנפטר טענו אותו כש שצוה אות ,שנאמר ויעשו בניו לו כ כאשר צו ,מה כתיב אחריו וישאו אותו
בניו ארצה כנע ,כיו שיצאו ישראל ממצרי ,אמר הקב"ה הרי השעה שיעשו דגלי דגלי ,כש
שבישר אביה ,שה עתידי לעשות דגלי ,מיד אמר הקב"ה למשה עשה אות דגלי לשמי ,מיד
התחיל משה מיצר ,אמר עתיד מחלוקת להיות בי השבטי ,א אומר לשבט יהודה לשרות במזרח,
אומר אי אפשר לי לשרות אלא בדרו ,וכ כל שבט ושבט כיוצא בו ,אמר לו הקב"ה ]מה איכפת ל[2
אינ צריכי ל 2בדבר זה ,מעצמ ה מכירי דירת ,למה שצוואת אביה ביד ,היא 2לשרות בדגלי,
איני מחדש עליה דבר ,כבר יש ביד טכסיס אביה ,כש שהקיפו את מטתו ,כ 2יקיפו את המשכ,
מני שנאמר איש על דגלו באותות ]לבית אבות[.
בראשית פרק כד פסוק א

!ב ָר ָה ַ"ֹל:
ָמי וַיקֹוָק ֵ" ַר ְֶ 2את ְ
ָק ָ"א ַ" ִ
!ב ָר ָה ז ֵ
וְ ְ
רש"י

רמב"ן

ואברה זק בא בימי  ... /ולרבותינו בזה עני
בר את אברה בכל  /בכל עולה בגימטריא ב,
נפלא .אמרו )ב"ב טז ב( וה' בר 2את אברה בכל,
ומאחר שהיה לו ב היה צרי 2להשיאו אשה:
רבי מאיר אומר שלא היתה לו בת ,רבי יהודה
אומר בת היתה לו ,אחרי אומרי בת היתה לו ובכל שמה .דרש רבי מאיר שלא היתה לו בת
לאברה ,וזו לו לברכה כי לא היה יכול להשיאה רק לבני כנע הארורי ,וא ישלחנה לארצו ג כ
תעבוד ש עבודה זרה כמות ,כי האשה ברשות בעלה ,ואברה לא יחפו< שיצא זרעו הכשר משרה
אשתו חוצה לאר< ,וא 7כי יעבוד עבודה זרה .ורבי יהודה דרש כי בת היתה לו ,דאפילו ברתא לא
חסריה רחמנא )ש קמא א( ,והיא הברכה בכל ,כי היה לו כל אשר יחמדו האנשי לא חסר דבר .ובאו
אחרי והזכירו ש הבת:
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בראשית פרק לה פסוק יז

יר ִאי ִי גַ זֶה ָל ְ:"ֵ 2
ַ> ֶדת !ל ְִ .
ֹאמר ָל= ַה ְמי ֶ
וַיְ ִהי ְב ַה ְק ָֹת= ְ" ִל ְד ַָ =.וֶ .
רש"י

כי ג זה  /נוס 7ל 2על יוס .7ורבותינו דרשו ע כל שבט נולדה תאומה ,וע בנימי נולדה תאומה
יתירה:
בראשית פרק לז פסוק לה

רש"י

וכל בנתיו  /רבי יהודה אומר אחיות תאומות
ַח
ַחמ וַיְ ָמ ֵא ְל ִה ְתנ ֵ
ָקמ ָכל ָ"נָיו וְ ָכל ְ"נ ָֹתיו ְלנ ֲ
ַו +
נולדו ע כל שבט ושבט ונשאו .רבי נחמיה
ֵב ְ@ אֹת
?בל ְא ָֹלה ַו ְ
ֹאמר ִי ֵא ֵרד ֶאל ְ"נִ י ֵ
ַו ֶ
אומר כנעניות היו ,אלא מהו וכל בנותיו ,כלותיו,
?ביו:
ִ
שאי אד נמנע מלקרוא לחתנו בנו ולכלתו בתו:
וימא להתנח  /אי אד יכול לקבל תנחומי על החי וסבור שמת ,שעל המת נגזרה גזירה שישתכח
מ הלב ולא על החי :ארד אל בני  /כמו על בני ,והרבה אל משמשי בלשו על) ,ש"ב כא א( אל שאול
ואל בית הדמי) ,ש"א ד כא( אל הלקח ארו האלהי ואל מות חמיה ואישה :אבל שאולה  /כפשוטו
לשו קבר הוא ,באבלי אקבר ,ולא אתנח כל ימי .ומדרשו גיהנ ,סימ זה היה מסור בידי מפי
הגבורה א לא ימות אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה גיהנ :ויב אתו אביו  /יצחק היה בוכה
מפני צרתו של יעקב ,אבל לא היה מתאבל ,שהיה יודע שהוא חי:
בראשית פרק לח פסוק ב

יה:
ע ַו ִ ֶָ Aח ָה ַו ָ בֹא ֵא ֶל ָ
מ ַ
הדה ַ"ת ִאי ְ ַנעֲנִ י ְ
ַרא ָ יְ ָ
ַו ְ
רש"י

כנעני  /תגרא:
בראשית פרק מו פסוק י

ָכי וְ צ ַֹחר וְ ָאל ֶ" ַה ְ ַנעֲנִ ית:
ָמי וְ א ַֹהד וְ י ִ
מאל וְ י ִ
בנֵי ִ ְמע יְ ֵ
ְ
רש"י

ב הכנענית  /ב דינה שנבעלה לכנעני ,כשהרגו את שכ לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה
שמעו שישאנה:
בראשית פרק מו פסוק כו

רש"י

ֶפ ַה ָ"?ה ְל ַי ֲעקֹב ִמ ְצ ַריְ ָמה י ְֹצ ֵאי יְ ֵרכ ִמ ְ> ַבד כל הנפש הבאה ליעקב  /שיצאו מאר< כנע לבוא
ָל ַהֶ B
למצרי .ואי הבאה זו לשו עבר ,אלא לשו
ָ:
ֶפ ִ ִCי ו ֵ
נְ ֵי ְבנֵי ַי ֲעקֹב ָל נ ֶ
הווה ,כמו )אסתר ב יד( בערב היא באה ,וכמו
)לעיל כט ו( הנה רחל בתו באה ע הצא ,לפיכ 2טעמו למטה באל" ,7לפי שכשיצאו לבוא מאר< כנע
לא היו אלא ששי ושש .והשני )להל פסוק כז( כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעי ,הוא לשו
עבר ,לפיכ 2טעמו למעלה בבי"ת ,לפי שמשבאו ש היו שבעי שמצאו ש יוס 7ושני בניו ונתוספה
לה יוכבד בי החומות .ולדברי האומר תאומות נולדו ע השבטי צריכי אנו לומר שמתו לפני
ירידת למצרי ,שהרי לא נמנו כא .מצאתי בויקרא רבה )ד ו( עשו שש נפשות היו לו והכתוב קורא
אות )לעיל לו ו( נפשות ביתו ,לשו רבי ,לפי שהיו עובדי לאלהות הרבה ,יעקב שבעי היו לו והכתוב
קורא אות נפש ,לפי שהיו עובדי לאל אחד:

