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 שמעון וליו אחים 

ְמעֹון י  שִׁ ים  ְוֵלוִׁ י  ָתבֹא  ַאל  ְבֹסָדם  :ְמֵכֹרֵתיֶהם  ָחָמס  ְכֵלי  ַאחִׁ ְקָהָלם  ַנְפשִׁ י  ֵתַחד  ַאל  בִׁ י  ְכֹבדִׁ יש  ָהְרגּו  ְבַאָפם  כִׁ ְרֹצָנם   אִׁ   ּובִׁ

ְקרּו י ַאָפם ָארּור :שֹור עִׁ י ְוֶעְבָרָתם  ָעז כִׁ יֵצם ְבַיֲעֹקב ֲאַחְלֵקם הָקָשתָ  כִׁ ְשָרֵאל ַוֲאפִׁ  . (ז- )בראשית מט ה :ְביִׁ

 דאחד ובלבנו אחבלבך  – מסכת פסחים דף נו עמוד א

לכם" ואגידה  האספו  ויאמר  בניו  אל  יעקב  )בראשיתויקרא  א(  "  הימין,  מט  קץ  לבניו  לגלות  יעקב  ביקש   .

מעאל, ואבי יצחק  הם שיצא ממנו ישל, כאבר טתי פסויונסתלקה ממנו שכינה. אמר: שמא חס ושלום יש במ

כך אין   -. אמרו: כשם שאין בלבך אלא אחד  "הינו ה' אחד ואל שמע ישראל ה' "שיצא ממנו עשו. אמרו לו בניו: 

 1. "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר:  

 ת או תוכחות ואונב ברכות, – א פסוק מט  פרק בראשית עזרא אבן

  " אותם  ויברך : " בסוף  שמצאו  בעבור  ,ברכות  שהם  האומרים  ותעו.  ידלעת   הנביא   דבר   -  אתכם  יקרא  אשר  את

  ואחר   "אביהם   להם  דבר  אשר   וזאת"   :אמר  הנבואה   דרך  ועל  ? ולוי  שמעון   ראובן  ברכות  ואיה (,  כח  מט   שיתברא)

 2. הברכות הכתוב  הזכיר  ולא,  אותם ברך כן

 מה ננזפו על  – טמ פרק בראשית י"רש 

  מי   .ונהרגהו  לכו  ועתה  אחיו  אל  איש  ויאמרו(  כ-יט  לז  לעיל).  יוסף  ועל  שכם  על  אחת  בעצה  -  אחים  ולוי  שמעון

  שנאתן   היתה   לא   הרי ,  השפחות  בני   :תאמר  אם   .בהריגתו  הסכימו   לא   הרי ,  יהודה  או   ראובן   :תאמר  אם  ?הם

  אחיהם  בפני מדברים היו לא ןו וזבול יששכר .'וגו פהלז  בני ואת בלהה בני את נער והוא ( ב שם) שנאמר, שלימה

 3. אחים אביהם  שקראם, הם ולוי  שמעון כרחך על .מהם הגדולים

 שנפרדואחים  – צז פרשה( אלבק-תיאודור) רבה בראשית

  ויקחו אמר: " שנ , והרגום  שכם על  עצה  הם  נטלו, בעצה הן אחים אלא  ?אחים אינן   וכולם - " אחים ולוי  שמעון "

  ויאמרואמר: " שנ  , גורולה  ובקשו  יוסף  על  עצה  נטלו   והם  .(כה  לד  בראשית)  איש חרבו"   ולוי  שמעון  יעקב  בני  שני

  ,להצילו  ביקש  ראובן  הוי,  ראובן  תאמר   אם  ?הם  ומי  .(כ-יט   לז  שם)  "ונהרגהו   לכו   ועתה'  וגו  אחיו  אל  איש

  מה   אחיו  אל  יהודה  ויאמר"   :רנאמ  כבר  הרי,  יהודה  ואם  .(כא  שם  שם)  מידם"  ויצילהו  ראובן  וישמעאמר: "שנ

  שם )  "בלהה  בני  את  נער  והואר: " נאמ  כבר  והרי,  השפחות  בני  רתאמ  ואם  .(כו  שם  שם)  "אחינו   את  גו נהר  כי  בצע

 
טתו שלימה לפניו. אברהם יצא  י ה מיצחק אף ולא נאמר ביעקב אף? ע"י שהיתויקרא רבה לו ה: "למה נאמר באברהם ובמדרש  וב  1

שבת קמו  גמרא  ממנו ישמעאל וכל בני קטורה, יצחק יצא ממנו עשו וכל אלופי אדום, אבל יעקב מיטתו שלימה כל בניו צדיקים" וב
את ישמעאל, יצחק הוליד את עשו,  ע"א: "אמר רבי אבא בר כהנא: עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו; אברהם הוליד  

דופי". האמנם מיטה שלימה ללא שום דופי? ראה בגמרא שבת שם שיש חולקים    יעקב הוליד שנים עשר שבטים שלא היה בהן שום 
ברוך שם כבוד  ראו גם הדף  בפרשה זו.    על קריאת שמע וגילוי הקץ בברכת יעקבבנושא זה בדברינו  דנו מעט  וכבר  על דעה זו!  

יך את  גם נמש. בכך  להתמקד בשמעון ולוי אשר זוכים כאן ל"ברכה" קשה מאביהםהפעם נבקש  בפרשה זו.    מלכותו לעולם ועד 
 שכם ודינה.  סיפור, בפרשת וישלח, בה דנו בצלולה הייתה החבית ועכרתם אותהדברינו 

מורגלים לדבר על "ברכת יעקב", פעמים רבות גם בהשוואה ל"ברכת משה". שניהם מתייחסים  אנו  .  נחוצהעוד הקדמה קטנה אחת    2
בתורה ונפטרים  חומש  , שניהם חותמים  זכר שם()האמנם? בדוק אצל משה איזה שבט לא נ  שנים עשר השבטים "איש כברכתו"ל

"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר    כתוב:  משה כתוב בפירוש: "וזאת הברכה אשר ברך משה", אצל יעקבלבית עולמם. אך בעוד שאצל  
להאספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". והיכן הברכה? רק בחתימה: " ה  כָּ ְבֵטי  ֵאלֶּ ֵאל  שִׁ ְשרָּ ר  ְשֵנים  יִׁ שָּ   ְוֹזאת   עָּ

ר ר  ֲאשֶּ בֶּ ם  דִׁ הֶּ ם  לָּ יהֶּ ְך  ֲאבִׁ רֶּ םאוֹ   ַוְיבָּ יש  תָּ ר  אִׁ תוֹ   ֲאשֶּ ְרכָּ ם  ֵבַרְך  ְכבִׁ  י(. בא פירוש אבן עזרא ואומר לנו שעיקרכח  מט  פרק  בראשית" )ֹאתָּ
בקורות העבר    , יםבחלק מהמקר  מהולה  ,מבני יעקב   ל אחד ואחד תחזית מה עתיד לקרות לכ  .הדברים לא היו ברכה אלא נבואה 

על קריאת שמע וגילוי הקץ בברכת  ברכתו ליוסף!(. ובדברינו  לבד ממעינינו )  וקווי אופי. והברכות? אלה אינן כתובות בתורה ונעלמו 
  פרשת (  בובר)  תנחומא  מדרשוב ". עצמו בפני ואחד אחד כל  שהוכיחם"ספרי שמדבר על תוכחות:  מדרש בפרשה זו, ראינו את    יעקב
    ".שאמר לראובן פחז כמים וכן שמעון ולוי, קטטה בהם ההית השבטים את  בירך יעקב: "א סימן הברכה וזאת

ביקשו להורגו. לומר לך, אולי בעצם המעשה    אשרעשה שכם ויוסף והמשיך רק במעשה ביוסף ובהוכחה מפורטת שהם  פתח רש"י במ   3
לעבד ומכירתו  יוסף  את  להרוג  והניסיון  שכם  אנשי  הריגת  בין  הבדל  אין  אותו  שעשו  אלה  של  האופי  בתוצאה  ובקווי  אבל   .

ו להם היא על מעשה יוסף, לא על מעשה שכם. ראה גם פירוש רשב"ם  ובהתייחסות של יעקב, אין שני הדברים דומים ועיקר תוכחת 
  ולוי  שמעון  כלומר ,  אחים   ולוי   שמעון  של   לשון  כפל .  ֲחַוֵתיהםא   -  מכירותיהםשסתם ולא פירש כלל על מה הם כלי החמס והאף: "

םא   היתה  חמס  כלי,  לרעה   היו  אחים תָּ אבן עזרא לעומתם אומר: "שמעון    ז.-ם הראה פירושו לכל דברי יעקב לשמעון ולוי, פסוקי   ."ֲחוָּ
הקישור לפי פשוטו של מקרא: "אחים היו במעשה דינה כמו שאמר: ויקחו שני  מציין את  בעבור מעשה שכם". ורד"ק  –ולוי אחים 

מתוך עשרה  כוחני ואגב החשבון שעושה רש"י, נראה שמיעוט   י.אחֵ   –ט של אחים היקש פשו בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה וכו'".
 מכירה. "הרוב הדומם" נשאר דומם. גרם לכולם להיסחף למעשה ה האחים

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a2-%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%a5-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%a9%d7%9d-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%93
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%a9%d7%9d-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%93
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a2-%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%a5-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a2-%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%a5-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91
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" הם  מי  אלא  .(ב  שם "בהו  תיב דכ,  ולוי  שמעון   זה  -"  אחיו  אל   איש   ויאמרו?    חמס   כלי   אחים   ולוי  שמעון: 

 4. "מכרותיהם 

  לפיכך  .מצרים כרך את ומחריבין עלי   עצה נוטלין ,אחד במקום מניחן  אני אם :יוסף  ראמ ,במצרים שבאו  וכיון

  , יחידי  לוי  נעשה  ,שהפרישֹו  וכיון  .(כד  מב  בראשית)  " שמעון  את  מאתם  ויקחאמר: "שנ  ,מלוי  שמעון  שהפרי

  "שקיהם  מריקים  הם   ויהיר: "נאמ  כבר   והלא  ? היה  אחד  וכי  -  ( כז  שם  שם)  "שקו  את   האחד  ויפתח אמר: "שנ

 5. שעה באותה כחו ותשש  יחידי  שנעשה לוי זה -" האחד , "אלא !(לה שם םש)

 גישות למעשה שכם שתי  – שית פרק מט פסוק הרמב"ן ברא

ה, כי יחם לבם על אחותם. ילמד עליהם זכות כי בקנאתם על האחוה עשו  ו  ח  יאמר בעלי א    - שמעון ולוי אחים  

ראוי לימחל כי הוא חמס. והנכון בעיני שאמר כי שמעון  מה שעשו, לומר שאין ראוים לעונש גדול, ולא החטא  

 6מעשיהם.ולוי אחים גמורים דומים ומתאחים זה לזה בעצתם ו

וכבר פירשתי )לעיל לד יג( כי יעקב קצף על שמעון ולוי בהרגם אנשי העיר בעבור שעשו חמס, כי הם לא חטאו  

 7נפש אשר עשו בחרן.ם בכלל אנשי בית אברהם, ומן ה ואולי ישובו אל ה' ויהיו כול   .מולו ילהם כלל ובאו בברית ונ

לול השם שיעשה הנביא חמס ושוד. וזה טעם בסודם  י ועוד חרה לו שלא יאמרו כי בעצתו נעשה הדבר ויהיה ח

התנצלות שלא היה בסודם בענותם במרמה, ובקהלם לא נתיחד כשבאו על העיר והרגום. ולכן    - אל תבא נפשי  

 8.'גם אונקלוס ברזיהון לא הות נפשי באיתכנשיהון למהך וכויקלל אפם ועברתם. וכן תר

 לדינה אחים  – סימן י פ פרשה רבה בראשית

" איני  ולוי   שמעון: "שנאמר  ממשמע  -אחי דינה איש חרבו" )בראשית לד כה(    ולוי  שמעון  עקבי   בני  שני  ויקחו"

  אחי . "מזה  זה  עצה  נטלו  שלא   -"  וילו   שמעון",  מיעקב  עצה  נטלו  שלא  -"  יעקב  בני"   ,אלא  ?הם  יעקב  שבנייודע  

  על   נקראת   עליה  שםנפ  אלו  שנתנו  לפי  ,אלא  !היתה   השבטים  כל  אחות  והלא  ?היתה  שניהם  אחות  וכי  -"  דינה

  9.שמם

  אחות  והלא  היתה   אהרן  אחות   וכי  - את התוף בידה" )שמות טו כ(    אהרן  אחות  הנביאה  מרים  תקחכיוצא בו: "ו

 11. שמו על  נקראת  לפיכך ,עליה שופנ אהרן שנתן לפי אלא 10? שניהםל

 
נראה שמדרש בראשית רבה זה הוא המקור הנכון.  . אך  לעיל  מדרש תנחומא ט בפרשתנו כמקור לרש"י  מפרשי רש"י מציינים את  4

הרבה יותר ברור, כאשר הוא מפרט את הריגת אנשי שכם ומשם עובר ליוסף. הרצחנות של שכם היא שהביאה   ןכאהנוסח  ראה איך  
 יצר או שמא יד המעתיקים ומלבה"דים הייתה כאן. לרצחנות כלפי יוסף. ההבדל הוא מהותי ואפשר שרש"י פשוט ק

,  אחיו   משמעון  יחידי  שנשאר  לוי  זה.  האחד  ויפתח"ובמדרשים רבים אחרים:    מב  פרק  בראשית(  בובר)וכן הוא במדרש שכל טוב    5
לוי  ".  מקום  לבכ  בעצה  הם  אחים (,  ה  מט   שם)  אחים  ולוי   שמעון   וכתיב (,  כה  לד   בראשית)  ולוי  שמעון  יעקב  בני  שני  ויקחו  :שנאמר

ההפרדה שעשה    .היא בטובתו , דרך יחידית שבלי שמעון הוא יחידי או "אחד". תש כוחו. אבל תשישות זו פותחת לפניו דרך אחרת 
 ביניהם יוסף, גרמה להם ללכת בדרכים שונות ולא עוד יחד, כפי שנראה בהמשך. 

  שהלסטים  כשםממעשה שכם, כגון בראשית רבה פד ב: " ...    מדרשים שמוציאים את האחים זכאים לגמריהרמב"ן אולי לא יסכים עם    6
  שהכהנים   כשם  -  כהנים  חבר? תלמוד לומר:  לשכם  ולוי  שמעון  עשו  כך  ,ממונם   ונוטלים  אדם  בני   והורגים  הדרך  על  יושבין  הללו
" אבל הוא  ?!הפקר  של  דםא כבני  בנו  נוהגים  הם  מה  :אמרו...  !לשכם  ולוי  שמעון   עשו כך,  חלקם את  ליטול  הגורן  על  נחברים  הללו

(,  3ש רשב"ם לעיל )הערה  מדגיש את נושא האחווה. שמעון ולוי עשו מה שעשו מתוך רגש של אחווה. לא אחווה ביניהם כפי פירו
אלא אחווה עם דינה כפי שנראה להלן במדרשים. אז מה? האם רגש האחווה יכול לכפר על מעשה רע? רמב"ן מציע פשרה: עונש,  

  לות.קֵ ול. אין החטא ראוי למחילה ואין החמס יכול להימחק, אבל ניתן להמתיק את העונש, ניתן לטעון לסיבות מְ אבל לא עונש גד
 כתב. ולדורות נ

 ומפי עמוס חכם ז"ל שמעתי ששכם קיים דין התורה של אונס פנויה. ראו דברים סוף פרק כב.  7
על מעשה שכם. זהו "אפם כי עז", זוהי "עברתם  כל תוכחת יעקב היא  יוסף,  ההתנכלות לרמב"ן לא מזכיר כאן כלל את  בניגוד לרש"י,    8

שגם ליוסף יש  , מה עוד  שה מכירת יוסף עוד אפשר איכשהו להגןעעל מ  , בשל כך "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל".כי קשתה"
בל מעשה שכם הוא  רמב"ן שם(. א בפרט  ץ )בפרשת מק   אבל אשמים אנחנו. ראה דברינו  והכל "בתוך המשפחה"  חלק במה שקרה

אברהם מגייר את האנשים ושרה   –! הוא מניעת תשובה, הוא ביטול מעשה אבות של: "הנפש אשר עשו בחרן  כלפי חוץ  חילול השם
של אנשים שכבר    לא בית יעקב(,  מגיירת את הנשים" )רש"י בראשית יב ה(, הוא החמצה להגדיל את בית אברהם )בית אברהם 

- שמעון ולוי האחים. האם בקטע זה חוזר בו רמב"ן מהנימה המפויסת והסלחניתכעסו של יעקב על  היה  זה    על  זה ורקעל  .  ונימול
 מה שבקטע הראשון? איך אפשר לאחות שני קטעים אלה של רמב"ן? 

וה שאיחדה לרגע ביניהם  אחו.  אחווה לאחות שנפגעה. לא כ"כ אחווה ביניהם, שהרי לא רק מיעקב לא נטלו עצה אלא גם לא זה מזה  9
  אחים   ולוי  שמעון: "פג  פרק(  בובר)  בראשית   אגדתמה במי שפגע באחותם )בכבוד משפחתם, בכבודם הם(. ראה  עשיית דין ונקשם  ל
  ולוי  שמעון יעקב בני שני ויקחו :שנאמר, דינה של דינה לעשות אחים נעשו שניהם אלא ?אחים והי לא כולם וכי .(ה מט בראשית)

 . "(כה לד אשיתבר) וגומר
 גם למשה.  10
ריב: "-יא  יב   במדברים. ראה  כשנצטרעה מר  11 ל  אֲהֹרן  ַוֹיאמֶּ ה  אֶּ י  ֹמשֶּ י  בִׁ ֵשת  נָּא  אל  ֲאֹדנִׁ ֵלינּו  תָּ את  עָּ ר  ַחטָּ ר  נֹואְלנּו  ֲאשֶּ אנּו  ַוֲאשֶּ טָּ   אל   :חָּ

י  נָּא ר  ַכֵמת   ְתהִׁ ם  ְבֵצאתוֹ   ֲאשֶּ חֶּ מוֹ   ֵמרֶּ י   ַוֵיָאֵכל  אִׁ רוֹ   ֲחצִׁ ,  ומביא מזור למרים   נא לה""אל נא רפא    :צועקמתפלל ו משה אמנם הוא ש  ".ְבשָּ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95
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  ! היתה םאומת  בת  לא וה ? היתה  אחותם   וכי  - (יח כה  במדבר )"  אחותם  מדין  נשיא   בת   כזבי  דבר  ועל כיוצא בו: " 

 12. לשמה אומתה  נקראת ,אומתה על נפשה שנתנה לפי אלא

 ולא ליוסףלדינה  – סימן ה צח פרשה רבה בראשית

  שבידכן   הללו  הכלים  :להם  אמר  -"  מכרותיהם  חמס  כלי. "ליוסף  ולא  לדינה  "אחים"  –"  אחים  ולוי  שמעון"

  בשעה   -"  נפשי   אותב  אל  םבסוד . "הבכורה  את  שמכר  לעשו  -ם"  למכרותיה"   ?יםיראו  הם  למי  .בידכם  הם  גזולים

 13.  קרח  בעדת משה על  םנקהלי  שהם בשעה -"  כבודי תחד  אל בקהלם. "בשטים עצה  ליטול באים םשה

 כל אחד לדרכונפרדו  –ספרי דברים פיסקא שמט 

ארור אפם כי עז ועברתם כי  : "שנאמר  ,לפי ששמעון ולוי שניהם שתו בכוס אחד  ?למה נאמר  -"  וללוי אמר "

אחד פרע למלך וחזר    ,מן המלך  וו משל לשנים של    (.ראשית מט זב" )קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל

ויקחו  : "כענין שנאמר  ,שמעון ולוי שניהם לוו בשכם  ,כך  .הו  אלא חזר ול    ,את המלך ואחד לא דיו שלא פרע  הו  ל  וה  

י פרע  לו(.  בראשית לד כה" )שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר

ויעמד משה בשער המחנה ויאמר כה אמר ה' שימו איש חרבו על יריכו ויעשו בני  : " שנאמר  ,מה שלוה במדבר

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב  : "שנאמר  ,ה את המקום בשטיםו  ל  וחזר וה  (  שמות לב כו" )  'לוי כדבר ה

שמעון  (.  במדבר כה יא" )ישראל בקנאתי   את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני

ן סלוא נשיא  נית זמרי בכה את המדיוושם איש ישראל המוכה אשר ה: "שנאמר  ,לא דיו שלא פרע אלא חזר ולוה

 15. "וללוי אמר: "לכך נאמר 14(. שם יד) "בית אב לשמעוני

 שכם לזנות בשיטים אות מקנ – פרק מופרקי דרבי אליעזר 

ולקחו איש חרבו והרגו את  ]אמרו ויאמרו הכזונה יעשה את אחותינו,  שמעון ולוי קנאו על הזנות הרבה מאד ש

רי ישראל, הוא בעצמו בפרהסיא בא  ר מה עשה זקנו ולא גער בבחווהנשיא של שבט שמעון לא זכ  16, [אנשי סדום

 17. בזנות על המדיינית

 
אומר אהרון למשה. וזה אולי עניין אחר    –אומר יהודה ליוסף. בי אדוני    –ן פונה אליו: "בי אדוני". בי אדוני  אבל רק אחרי שאהרו

 בפרשת בהעלותך.  אל נא רפא נא להראה דברינו  לענות בו.
משמעון ולוי שנתנו נפשם על אחותם, לאהרון שנתן נפשו על מרים אחותו ומשם לכזבי בת נשיא מדין שבאה להחטיא את ישראל,    12

שם לב לאן נסחף? לבנות    נסחף כאן הדרשן בדרשה על המילה "אח" ולא   אבל מבחינתה היא מוסרת את נפשה על אומתה. האם
ומאח ואחות ביולוגיים לאומה! מה הקשר מלבד אולי קשר לשוני? או שמא שותל כאן הדרשן, תחת  , מדין שמחטיאות את ישראל

חותנו" וצאצאיו נוהים  מסווה של דרשה לשונית, עוקץ חמור לשמעון? אותו שמעון שקנא בספר בראשית: "הכזונה יעשה את א
המדיינית המפתה והמזנה נאמנת לאומתה ואילו "זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני" נאמן    ות בשטים!אחרי בנות מואב בזנ

 בפרשת בלק.  שיטים של זנותראה דברינו  ליצריו.
ר לגייס את מוטיב האחווה )שראינו לעיל במספר מקומות( ולהפך בזכותם של שמעון ולוי בטענה שלפחות "אחים" היו,  אי אפש  13

ביניהם או לדינה אחותם, כי דא עקא, זו אחווה למחצה, אחווה מזויפת. מעשה יוסף מוכיח על מעשה שכם שלא היה לשם אחווה,  
)ראה בראשית סוף פרק לד, את נשי העיר שכם לקחו ומה בדיוק עשו אתן?    אותה  אם תואנה לבוא על עיר שלימה להרוג ולבזוזכי  

לח ב(. כיצד יכולתם, זועק יעקב, להיות אחים הרואים את צרת דינה ולחסל בשל כך עיר שלימה ומאידך    תראה רמב"ן בראשי
עקב את עשו את אחיו שכל חייו ברח  הוא שאכזריות זו של שמעון ולוי מזכירה לילהתאכזר כל כך ליוסף? אבל הדבר הקשה מכל  

אבי יצחק  ...   טתי פסולישמא חס ושלום יש במראה בראשית רבה בו פתחנו: " !םשלה דהילדים דומים לדוֹ הנה ממנו ופחד מפניו. 
 .  " שיצא ממנו עשו

שנה ט , ראה מסכת אבות פרק ב מלמי שעושה מצוות  "ה למקוםלווכמשל למי שעושה עבירה ו"ממוטיב של "לווה מן המקום"  ל  14
 וכן באבות דרבי נתן נוסח א פרק יד ונוסח ב פרק כט. ולא מצאנו לו מקורות נוספים. 

קנאות יכולה ללכת לכיוונים מנוגדים, להזדכך ולהתרכך בכיוון של קנאות לשם ה' אמיתית, או חו"ח לעבודה זרה ואף לזנות ועריות.    15
שניהם היו "בעצה אחת", אך משהו  בתחילה  אמנם  עון מזויפת. או שמילתא למפרע שקנאותו של לוי היתה כנה ואילו של שמ אגלאי  

שהבאנו לעיל( ועשה תשובה.    צז   פרשה(  אלבק-תיאודור)  רבה  בראשית )ראה  קרה ללוי שלא קרה לשמעון כשנפרדו. לוי תש כוחו  
בני בניו  עדיין מ וכן נבחר לעבודת המשכן ויצא ממעגל הלחימה וחיי החולין.  אמנם בחטא העגל עוד הרג מבני עמו, אך לאחר מ

, אך  פנחס(בפרשת    קנאות פנחס וקנאות אליהודברינו  ראה  צריך מאד להיזהר ) גם בה  קנאות שקנאים, כפנחס שקינא בשיטים,  
. שמעון לעומת זאת, זה שלחם בזנות של  קנאות החשמונאים()וחזרה וניעורה ב  סופה שנרגעה ונרתמה גם היא לעבודת הקודש 

נשיא בית אב לשמעוני שזינה עם כזבי בת צור? פנחס,    קנאי שפוגע בזמרי בן סלואשכם, בני בניו נתפסים לזנות בשיטים. ומי ה
  .הי האחים הקנאים שבאפם ועברתם הקשה הרגו איש ועיר וברצונם עקרו שור ואח, נלחמים כעת זה מול זמבני בניו של לוי. שנ

 ולדורות, ניצל גם שמעון בכך שנספח לשבט יהודה ונבלע בו בהדרגה.
 . ובהוצאת אשכול, לא מופיע כלל המשפט המוקף בסוגריים. "יכפי שאכן הוא בכ ום" כאן הוא ט"ס וצ"ל שכםנראה ש"סד 16
נשיא לבני שמעון ...    ביום החמישיבקרבנות הנשיאים: "יט    במדבר רבה יגיש מדרשים שמנסים להגן על כבודו של שמעון, כגון    17

  ...  אחריו  להקריב  זכה  לכך  טמאים   מיד אחותו  להציל  בשכם  אחותו  זנות  על קנא  ושמעון  המיתה מן  אחיו  להציל  נזדרז  שראובן  לפי
  לפי   השבט  אבי  וןשמע  מעשה  דוגמת  ?המשכן  מעשה  כנגד  קרבנו  הקריב  ולמה  .המשכן  מעשה  סדר  על  והקריב  שמעון  נשיא  בא

על שמעון של  ביקורת הקשה  ". אך כל זה לפני הזנות בשטים. ל אחותו  דינה  שענו  על  שכם  אנשי  כל   והרג  הזנות  על   קנא  ששמעון 
שכל מי  - נשיא בית אב לשמעוני זמרי בן סלוא: "מדרש תנחומא )בובר( פרשת פינחס סימן גמצטרף גם ספרי ופרקי דרבי אליעזר, 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90-%d7%9c-%d7%a0%d7%90-%d7%a8%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%90-%d7%9c%d7%941
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 חזק חזק ונתחזק ,  שבת שלום 

 מחלקי המים 

עון, מן הדין לציין גם את המעשה הנאצל שעשה כאשר פרש חסותו על  על שמאחרי כל הביקורת הקשה    מים אחרונים: 

 וליך א  אנה  ואני  : אמרה  : הונא  ר"אמבית שכם ויצאו ...    דינה  את  וקחוי פ: "  סוף פרשה  רבה  בראשיתאחותו האנוסה. ראה  

.  לכנעני   שנבעלה  הדינ  בן  -)בראשית מו י(    הכנענית  בן   ושאול. זהו שכתוב:  נוטלה  שהוא  שמעון   לה  שנשבע  עד  ?חרפתי   את

  ם יונתן בראשית וסף לאשה )תרגו ובתה של דינה היא אסנת שלקח י   ."כנען   בארץ  וקברה  שמעון   נטלהרבותינו אומרים:  

מיוננו את  ה ודבנינו על בסיס מקורות אלואנו  מא מה, מסכת סופרים הוספה א פרק א הלכה ה(. נפלאים דרכי המדרש ...  

 .  s story'Osnat–  אסנתסיפורה של  

אולי משום שכבר שם הלך ונבלע בתוך שבט יהודה    ומי הוא השבט שלא נזכר בברכת משה בפרשת וזאת הברכה? שמעון.

 ובכל ניצל גם הוא לדורות. 

 
לה, שנאמר ויקחו שני בני  י אביו קינא על הזנות תח   . פורץ בן גודר  , הכתוב תמיה עליו  . מויוגם את משפחתו עפ   ,שפוגם את עצמו 

 בפרשת בלק.  שיטים של זנותראה שוב דברינו  ."שמעון ולוי )בראשית לד כה(, וזה פרץ גדר שגדר אביויעקב 
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