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 )כד-כב:כ(בראשית  בשורת לידת רבקה
A Daughter is Born…Back Home (Gen. 22:20-24) 

  
ב) יט( יו ַאְבָרָהם  ַוָּיׁ֤שָ מוּ   ֶאל־ְנָעָר֔ ו ַוֵּיְל֥כוּ  ַוָּיֻק֛ ֖ ר   ַיְחּדָ ֵא֣ ַבע ֶאל־ּבְ ֑ ב ׁשָ ר ַאְבָרָה֖ם  ַוֵּיׁ֥שֶ ְבֵא֥ ַבע ּבִ ֽ   :  ׁשָ

י)  כ( ים  ַאֲחֵרי   ַוְיִה֗ ָבִר֣ ה   ַהּדְ ּלֶ ֥ד  ָהֵא֔ ר  ְלַאְבָרָה֖ם  ַוֻּיּגַ ה  ֵלאמֹ֑ ּנֵ ה  ִה ֥ה  ָיְלָד֨ וא  ִמְלּכָ ִנ֖ים  ַגם־ִה֛ יךָ   ְלָנ֥חֹור  ּבָ (ָאִחֽ   ֶאת־֥עּוץ )  כא: 

כֹ֖רֹו ּוז  ּבְ יו  ְוֶאת־ּב֣ ל  ָאִח֑ י  ְוֶאת־ְקמּוֵא֖ ם  ֲאִב֥ ( ֲאָרֽ ד)  כב:  ׂ֣שֶ ׁש   ְוֶאת־ֲח֔זֹו  ְוֶאת־ּכֶ ֖ ְלּדָ ף  ְוֶאת־ּפִ ת  ְוֶאת־ִיְדָל֑ ל  ְוֵא֖ תּוֵאֽ (ּבְ )  כג: 

ל הֶאת־  ָיַל֣ד  ּוְבתּוֵא֖ מָֹנ֥ה  ִרְבָק֑ ה   ׁשְ ּלֶ ה  ֵא֙ ה  ָיְלָד֣ י  ְלָנ֖חֹור  ִמְלּכָ֔ ֹו)  כד: (ַאְבָרָהֽם  ֲאִח֥ יַלְגׁש֖ ּה   ּוִפֽ ָמ֣ ה  ּוׁשְ ֶלד  ְראּוָמ֑ ֤ ם־ִהוא   ַוּתֵ   ּגַ

ַבח ַחם ֶאת־ֶט֣ ַחׁש  ְוֶאת־ּגַ֔ ֖ ת־ַמֲעָכֽה ְוֶאת־ּתַ ה  ַחֵּי֣י  ַוִּיְהיּו )  א(    :  ְוֶאֽ ָר֔ ה  ׂשָ ָנ֛ה  ֵמָא֥ ים  ׁשָ ִר֥ ָנ֖ה  ְוֶעׂשְ ַבע  ׁשָ ֣ ִנ֑ים  ְוׁשֶ   ׁשָ

ֵני֖  ה ַחֵּי֥י ׁשְ ָרֽ ָמת) ב: ( ׂשָ ֣ ה ַוּתָ ָר֗ ִקְרַי֥ת  ׂשָ ֛ע ּבְ וא  ַאְרּבַ ֶרץ   ֶחְב֖רֹון ִה֥ ֶא֣ ָנַ֑ען ּבְ ם ַוָּיבֹא  ּכְ ד  ַאְבָרָה֔ ה ִלְסּפֹ֥ ָר֖ ּה  ְלׂשָ   : ְוִלְבּכָֹתֽ

So Abraham returned to his young men, and they rose up and went together to 

Beersheba. Abraham lived at Beersheba. 

It happened after these things, that it was told Abraham, saying,  

“Behold, Milcah, she also has borne children to your brother Nahor:  

Uz his firstborn, Buz his brother, Kemuel the father of Aram, 

And Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph, and Bethuel.” 

Bethuel fathered Rebekah.  

These eight Milcah bore to Nahor, Abraham’s brother. 

His concubine, whose name was Reumah, also bore  

Tebah, Gaham, Tahash, and Maacah” 

Sarah lived one hundred twenty‐seven years. This was the length of Sarah’s life. 

Sarah died in Kiriath Arba the same is Hebron, in the land of Canaan. Abraham 

came to mourn for Sarah, and to weep for her. 
  א"כ:ב"כ בראשית פירוש גאון  סעדיה' ר )1

  . דברים כמה בגלל}, הבנים{ שמות  את ופירט ) כד-כא(
,  מיעקב  לאברהם  להיולד  עתידים  שהיו  השבטים  ב"י  כנגד,  בנים  עשר  שנים  הוליד  שנחור  שנדע  כדי.  א

'  וד,  חורין  בת ,  ממלכה'  ח,  אלה  כך ,  השפחות  מן   וארבע  חורין  מבנות   היו  מהם   שמונה,  שהללו  וכמו
  .ראומה, מהפילגש

  . רבקה עם יצחק לנשואי והקדמה שורש בזה  שיהיה כדי, ועוד. ב
  ,עוץ מארץ  שהיה, ומשפחתו איוב של  יחסו את להודיענו, ועוד. ג
 והנאמר .  ברכאל  בן  אליהוא,  נכונים  דברים  אליו  שדיבר,  מחבריו  אותו  היה   מי }  ממשפחת{  ולהודיענו.  ד

',  בין'  בהשמטת,  בנימיני  –   ימיני  איש  כאמור',  אב'  בהשמטת,  אברם  ממשפחת  ל"ר,  רם  ממשפחת   שם
  –   המרחק  מארץ  באו  נצרים  וכאומרו',  אסר'  השמיט,  שלמנאסר:  וכוונתו,  ארבאל  בית   שלמן:  וכאומרו

  . הקיצורים מן לזה  וכדומה' נבוכד' בהשמטת, נבוכדנצרים
  

  'כ:ב"כ בראשית  שור בכור יוסף' ר )2

  שהיו   שידע  ומפני.  לאברהם  ובשרוהו,  ונפקדה  עקרה  היתה   היא   שאף  נראה  –   היא   גם   מלכה  ילדה  הנה
  .לבנו אשה לקחת  שם שלח, ובנות  בנים להם
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    כז-ה,  מו פרק בראשית )3

 ֥ ם  (ה) ַוָּי ם ְוֶאת־ַטּפָ ב ֲאִביֶה֗ ל ֶאת־ַיֲעקֹ֣ ָרֵא֜ ֨אּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ַבע ַוִּיׂשְ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ םָקם ַיֲעקֹ֖ יֶה֔ את אֹֽתֹו: (ו) ַוִּיְק֣חּו   ְוֶאת־ְנׁשֵ ֥ ה ָלׂשֵ ְרעֹ֖ ַל֥ח ּפַ ר־ׁשָ ֲעָג֕לֹות ֲאׁשֶ ּבָ
ַנ֔  ֶרץ ּכְ ֶא֣ ְכׁשּו ּבְ ֤ר ָרֽ ם ֲאׁשֶ ם ְוֶאת־ְרכּוׁשָ ֹו  ֶאת־ִמְקֵניֶה֗ יו ּוְבֵנ֤י ָבָניו ִאּת֔ ָנ֞ ֹו: (ז) ּבָ ב ְוָכל־ַזְר֥עֹו ִאּתֽ ְיָמה ַיֲעקֹ֖ אּו ִמְצָר֑ ָנ֖יוַען ַוָּיֹב֖ יו ּוְב֥נֹות ּבָ ֹנָת֛ ְוָכל־ַזְר֑עֹו  ּבְ

ְיָמה:  ֹו ִמְצָרֽ יא ִאּת֖ ן: (ט)      ֵהִב֥ ב ְראּוֵבֽ ר ַיֲעקֹ֖ כֹ֥ ב ּוָבָנ֑יו ּבְ ְיָמה ַיֲעקֹ֣ ים ִמְצַר֖ ִא֥ ל ַהּבָ ָרֵא֛ ֵנֽי־ִיׂשְ ֧מֹות ּבְ ה ׁשְ ּלֶ ּוא    ּוְבֵנ֖י(ח) ְוֵא֨ ְראּוֵב֑ן ֲח֥נֹוְך ּוַפּל֖
ַחר ְוׁשָ  ין ְוצֹ֑ ַהד ְוָיִכ֣ ין ְואֹ֖ ְמ֗עֹון ְימּוֵא֧ל ְוָיִמ֛ י: (י) ּוְבֵנ֣י ׁשִ ן ְוַכְרִמֽ ה ֵע֧ר ְואֹוָנ֛ן ְוֶחְצרֹ֥ י: (יב) ּוְבֵנ֣י ְיהּוָד֗ ֹון ְקָה֖ת ּוְמָרִרֽ ְרׁש֕ י ּגֵ ַנֲעִנֽית: (יא) ּוְבֵנ֖י ֵלִו֑ ּכְ ן־ַהֽ ֖אּול ּבֶ

וּ  ְוָחֽמּול: (יג)  ן  ֶחְצרֹ֥ ֶרץ  ְבֵני־ֶפ֖ ַוִּיְה֥יּו  ַען  ַנ֔ ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ  ְואֹוָנן ֵע֤ר  ָמת  ַוָּי֨ ָוָזַ֑רח  ֶרץ  ָוֶפ֣ ָל֖ה  ָ ְוׁשֵ ִיׂשּ ֶרד ְבֵנ֖י  ֶס֥ ְזֻב֑לּון  ּוְבֵנ֖י  ן: (יד)  ְמרֹֽ ְוׁשִ ְו֥יֹוב  ֖ה  ּוֻפּוָ ּתֹוָל֥ע  שָכ֑ר 
ם   ן ֲאָר֔ ֣ ַפּדַ ה ְלַיֲעקֹב ּבְ ר ָיְֽלָד֤ ה ֲאׁשֶ֨ ֵנ֣י ֵלָא֗ ה׀ ּבְ ּלֶ ל: (טו) ֵא֣ ֹוְוֵא֖לֹון ְוַיְחְלֵאֽ יָנ֣ה ִבּת֑ ת ּדִ ָנ֛יו    ְוֵא֖ ל־ֶנֶ֧פׁש ּבָ יוּכָ לֹֽ   ּוְבנֹוָת֖ ים ְוׁשָ ֥ לֹׁשִ ד ִצְפ֥יֹון ׁשְ ׁש: (טז) ּוְבֵנ֣י ָג֔

י   ִו֥ ְוִיׁשְ ָו֛ה  ְוִיׁשְ ִיְמָנ֧ה  ר  ָאׁשֵ֗ ּוְבֵנ֣י  י: (יז)  ְוַאְרֵאִלֽ י  ַוֲֽארֹוִד֖ י  ֵעִר֥ ן  ְוֶאְצּבֹ֑ י  ׁשּוִנ֣ י  ֖ ם  ּוְבִריָע֖הְוַחּגִ ֲאחָֹת֑ ַרח  ֣ ֵנ֣י    ְוׂשֶ ּבְ ה  ּלֶ ֵא֚ ל: (יח)  יֵאֽ ּוַמְלּכִ ֶבר  ֶח֖ ה  ְבִריָע֔ ּוְבֵנ֣י 
ׁשֶ ִזְלּפָ֔  ֵנ֤י ָרֵחל ֵא֣ ה ָנֶֽפׁש: (יט) ּבְ ֵר֖ ׁש ֶעׂשְ ֥ ב ׁשֵ ה ְלַיֲעקֹ֔ ּלֶ ֶלד ֶאת־ֵא֙ ֤ ֹו ַוּתֵ ה ִבּת֑ ן ְלֵלָא֣ ן ָלָב֖ ר־ָנַת֥ ֶרץ ה ֲאׁשֶ ֶא֣ ֵל֣ד ְליֹוֵס֘ף ּבְ ן: (כ) ַוִּיּוָ ב יֹוֵס֖ף ּוִבְנָיִמֽ ת ַיֲעקֹ֔

ת   ְסַנ֔ ָאֽ  ָיְֽלָדה־ּלֹו ֤ר  ֲאׁשֶ ֹוִטיִמְצַרִי֒ם  ת־ּפ֥ ְוַנֲעָמ֖ ֶפ֖   ּבַ א  ָר֥ ּגֵ ל  ּבֵ֔ ְוַאׁשְ  ֶכר ָוֶב֙ ַ֤לע  ּבֶ ן  ִבְנָיִמ֗ ּוְבֵנ֣י  ִים: (כא)  ְוֶאת־ֶאְפָרֽ ה  ֖ ֶ ֶאת־ְמַנׁשּ ן  אֹ֑ ן  ּכֵֹה֣ אׁש ַרע  ָורֹ֑ י  ֵאִח֣ ן 
ָע֥ה ָע  ל־ֶנֶ֖פׁש ַאְרּבָ ב ּכָ ֖ד ְלַיֲעקֹ֑ ר ֻיּלַ ֥ ל ֲאׁשֶ ֵנ֣י ָרֵח֔ ּבְ ה  ּלֶ : (כב) ֵא֚ ְרּדְ ים ָוָאֽ ֖ ים ְוֻחּפִ ֥ ר: (כג)  ֻמּפִ ֽ ים ׂשָ ֽ ן ֻחׁשִ י ְוֵיֶ֥צר ּוְבֵני־ָד֖ ל ְוגּוִנ֖ י ַיְחְצֵא֥ ִל֑ : (כד) ּוְבֵנ֖י ַנְפּתָ

ל־ֶנֶ֥פׁש  ּכָ ב  ְלַיֲעקֹ֖ ה  ּלֶ ֶאת־ֵא֛ ֶלד  ֧ ַוּתֵ ֹו  ּת֑ ּבִ ל  ְלָרֵח֣ ן  ָלָב֖ ן  ר־ָנַת֥ ֲאׁשֶ ה  ִבְלָה֔ ֵנ֣י  ּבְ ה  ּלֶ ֵא֚ ֽם: (כה)  ּלֵ ַהּבָ ְוׁשִ ֶפׁש  ּנֶ ל־ַה ּכָ ְבָעֽה: (כו)  ׁשִ   ְיָמה ִמְצַר֙ ב  ְלַיֲעקֹ֤ ה  ָא֨
ְיֵר֔כֹו   י  ב יְֹצֵא֣ ְבֵני־ַיֲעקֹ֑ י  ֣ ְנׁשֵ ַב֖ד  ְלֵבֽ   ִמּלְ ֶ֧פׁש  ל־ַהּנֶ ּכָ ָנִ֑ים  ׁשְ ֶנֶ֣פׁש  ִים  ְבִמְצַר֖ ד־֥לֹו  ר־ֻיּלַ ֲאׁשֶ ף  יֹוֵס֛ ּוְבֵנ֥י  (כז)  ׁש:  ֽ ָוׁשֵ ים  ֥ ִ ׁשּ ׁשִ ל־ֶנֶ֖פׁש  ָאה ּכָ ֥ ַהּבָ ב  ית־ַיֲעקֹ֛

ים:   ְבִעֽ ְיָמה ׁשִ   ִמְצַר֖
  

   כב -כ, י פרק דברים )4

יךָ '  ֶאת־֧ה )  כ( א  ֱאלֶֹה֛ יָר֖ ד  אֹ֣תֹו  ּתִ ק  ּו֣בֹו  ַתֲעֹב֑ ֖מֹו  ִתְדּבָ֔ ע   ּוִבׁשְ ֵבֽ ָ ׁשּ ְתָך֖   ֥הּוא)  כא : (ּתִ ה  ֱאלֶֹה֑יךָ   ְו֣הּוא  ְתִהּלָ ֣ ר־ָעׂשָ ָך֗   ֲאׁשֶ ת  ִאּתְ דֹלֹ֤ ֹוָראֹת   ֶאת־ַהּגְ  ְוֶאת־ַהּנֽ
ה ּלֶ ר ָהֵא֔ ֥ ים) כב : (ֵעיֶנֽיךָ  ָר֖אוּ  ֲאׁשֶ ְבִע֣ ׁשִ ֶפׁש  ּבְ יךָ  ָיְר֥דוּ  ֶנ֔ ְיָמה ֲאבֶֹת֖ ה ִמְצָר֑ ְמָך  ְוַעּתָ֗ ֽ יךָ ' ֣ה  ׂשָ י ֱאלֶֹה֔ כֹוְכֵב֥ ִים ּכְ ַמ֖ ָ ב ַהׁשּ   : ָלרֹֽ

  
    לה פסוק לז פרק בראשית )5

 יו ַוָּיֻקמּו ָנ֨ יו  ָכל־ּבָ ֹנָת֜ ם ַוְיָמֵאן  ְלַנֲח֗מֹו ְוָכל־ּבְ אֶמר ְלִהְתַנֵח֔ ד ַוּיֹ֕ י־ֵאֵר֧ ֽ י ּכִ ִנ֛ ָלה ָאֵב֖ל  ֶאל־ּבְ אֹ֑ יו אֹ֖תֹו  ַוֵּיְ֥בּךְ  ׁשְ   : ָאִבֽ
  
  

    ח פסוק לב פרק דברים )6

ַהְנֵח֤ל ם ֶעְליֹון  ּבְ ַהְפִרי֖דֹו  ּגֹוִי֔ ֵנ֣י ּבְ ם ּבְ ב  ָאָד֑ ת ַיּצֵ ֻבלֹ֣ ים ּגְ ֖ר ַעּמִ֔ ֵנ֥י ְלִמְסּפַ ל ּבְ ָרֵאֽ   : ִיׂשְ
  

Questions:  

a) What is the statistical likelihood that of 70 members of  יעקב’s bloodline, 68 would be male?  

b) Who are בנותיו mentioned in פרק לז and then in the introduction to our list?  
c) Why does  the  text  explicitly  exclude  יעקב  בני   ,who נשי  presumably,  are  not  part  of  the 

bloodline, from the count? They would not have been expected to be included in any case 

  
    צד פרשה ויגש פרשת) אלבק-תיאודור( רבה בראשית )7

וגומ' ובני יוסף אשר יולד לו וגומ' ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן ראיתה מימיך אדם   הבאה  הנפש   כל
 יוכבדנותן לחברו ששים וששה כוסות, וחוזר ונותן לו אף שלשה, והוא מונה אותם שבעים, אלא זו  

 הקדוש '  אומרי  ויש...המניין   את  עמהם   השלים  יעקב  אומרים  ויש ...שהשלימה מניינן של ישראל במצרים
' ר של בתורתו, המניין  את עמהם השלים דן בן חושים אומרים  ויש, המנין את עמהם השלים הוא ברוך

  ... המנין   את עמהן השלימה אשר בת שרח אומרים ויש  ...חושים דן ובן כתוב מצאו מאיר
  

    



  ישראל הצעיר דמ"ש  עיונים בספר בראשית  – פרקי האבות   לחמ"י עדשנת 

 

ז"ל  לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה, שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה, יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל  
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    ז פסוק  מו  פרק בראשית עזרא אבן )8

גדלו עמה, ובעבור בתו קראם הכתוב בנות  היא דינה לבדה. ויתכן שהיו לדינה שפחות קטנות    בנותיו 

  : היא אחת כי  בניו  ובנות יעקב, בעבור שגדלו בביתו, כמו בני מיכל, וכן
  

    ז  פסוק מו פרק בראשית ן"רמב )9

בניו  כשידבר   הכתוב   דרך  אבל.  בבנותיו  ירבה   ומה .  י "רש  לשון,  לוי  בת   ויוכבד  אשר  בת   שרח  -  ובנות 

), ח  כו   במדבר(  אליאב  פלוא  ובני),  כג  פסוק  להלן(   חושים  דן  ובני,  רבים  לשון  ביחיד  יאמר  הרבים   ביחוסי

, ושש  ששים  נפש  כל  שאמר  כמו   הכתוב  יזכירנה  לא  יוכבד  אבל.  אשר  בת  סרח,  בניו  ובנות,  דינה,  בנותיו  וכן
  ):א קכג ב"ב( רבותינו כדעת אליה ירמוז אבל

 
  שד"ל בראשית לז:לה )10

לדעת ראב״ע ורמב״ן היו דינה ושרח בת אשר ויש אומרים כלותיו, ומוהר״ר אברהם גריגו   וכל בנותיו

בנותיו ובנות בניו  (וכן הביא ראז׳{נמילר} בספק) אומר כי בנות אחרות נולדו ליעקב (ככתוב למטה מ״ו:ז׳ 
זכרים ואותן  ), ולא הזכיר רק דינה מפני המאורע כי כן בכל מקום בספור התולדות אינו מזכיר אלא האתו

הנקבות שאירע בהן איזה ענין פרטי או שהיו מפורסמות באיזה דרך שיהיה. ונ״ל כי באמת אין ספק  
ולבני  אחיהן  לבני  נישאו  כי  נפש,  השבעים  בכלל  נכנסו  לא  אמנם  ולבניו,  ליעקב  היו  אחרות  שבנות 

), לפיכך לא נמנו, רק דינה (למטה מ״ו:כ״ו  מלבד נשי בני יעקבדודיהן, כיוכבד שנישאת לעמרם, והנה כתוב  
  . ושרח שנמנו נראה שהיו פנויות

 
  נצי"ב בראשית מו:ז )11

׳סרח בת אשר ויוכבד בת לוי׳. והפלא לומר שבני יעקב לא הולידו כולם  רש״י פירש  – בנותיו ובנות בניו
ולא רק זכרים ולא נקבות. אלא נראה, דגם המה הולידו הרבה נקבות אלא שלא היו בכלל שבעים נפש, 

,  ויקומו כל בניו וכל בנותיושיו כמשמעות הכתוב לעיל (לז,לה)  עוד אלא דיעקב עצמו היו לו עוד בנות מנ 
כמו שאירע ע״י דינה. ואל   שלא היה בהם ענין נוגע לאומה הישראלית אלא שלא נזכרו בשמם משום

שלא  בתורה משום תתמה, שהרי גם באברהם אבינו איכא תנא בב״ב (קמא,א) שהיתה לו בת, ולא נזכרה  
 .והכי נמי היה ביעקב אבינו ,יצא ממנה זכרון בישראל לדורות

תקשה שכתוב   ולא  שבעיםממה  מצרימה  הבאה  יעקב  לבית  הנפש  אלא כל  משבעים,  יותר  היו  דודאי   ,

האזינו בשירת  שכתבתי  כמו  העולם  אומות  שרי  שבעים  נגד  מכוונים  היו  אלו  בהנחל בפסוק   שבעים 
ו משונים מטבע שאר בני אדם, שהרי שמעון ולוי בני י״ג הרגו עיר ומלואה אע״ג שהיו  , וגם היעליון גוים

כמה אנשים שלא מלו עצמם, כמו שכתבתי לעיל (לד,כד), וער ואונן נשאו אשה להוליד, וכן פרץ, הולידו 
אר בני ז׳ וח׳, ודינה בת שש כבר היתה ראויה לאיש לרדוף אחריה. וכן היו כל השבעים נפש. משא״כ ש 

 .בנות שהולידו לא היו אלא כשאר בני אדם. ועיין מה שכתבתי להלן (נ,כג) בבני מנשה

ע זרעה מנין,  , וכדאיתא ביבמות (ע,א): אין לי אלא זרעה, זרבני בניוהוסיף בזה דור מאוחר מ  – וכל זרעו

מע הכי.  מש  וכל זרעו, וגם כאן לשון  זרע  עכ״ל), הרי אפילו כמה דורות בכללמכל מקום (   וזרע אין לה  ת״ל

כפל   מדוקדק  אינו  זרעוועדיין  הקודם  וכל  במקרא  כתיב  הרי  אתו,  זרעו  תלמידיו  וכל  בזה  נכלל  אלא   ,

 ים. יהיה מלא הגו וזרעווכמו שכתבתי להלן (מח,יט) בפסוק שלמדם תורה, 
  

  נצי"ב דברים לב:ז  )12

רק שבעים שרים מחולקים,    כי כמו בדור הראשון של אומות העולם היו,  למספר בני ישראל וכל זה היה
- וכמו שאחר  .ולעיל  כך היו בישראל שבעים נפש במצרים גדולי המעלה, כמו שכתבתי בספר בראשית

 .ך נעשו (האומות) שבעים גוים, כן אח״כ במדבר נתחלקו (ישראל) לשבעים משפחותכ

 :אנו מבינים מספר בני ישראלמכל זה שהיו מכוונים נגד 
  


