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 רים ים ובעלי שררה במצ מיוחס 

י   ְבנֵּ ֶאת  ְלהֹוִציא  ִמְצָרִים  ֶמֶלְך  ַפְרֹעה  ְוֶאל  ל  ִיְשָראֵּ י  ְבנֵּ ֶאל  ם  ַוְיַצוֵּ ַאֲהֹרן  ְוֶאל  ֹמֶשה  ֶאל  ה'  ר  ֶאֶרץ  ַוְיַדבֵּ מֵּ ל  ִיְשָראֵּ

ל ֲחנֹוְך ו  ס  1ִמְצָרִים: ן ְבֹכר ִיְשָראֵּ י ְראובֵּ ית ֲאֹבָתם ְבנֵּ י בֵּ ֶלה ָראשֵּ ן:ַפלוא ֶחְצֹרן וְ אֵּ ֶלה ִמְשְפֹחת ְראובֵּ י    ַכְרִמי אֵּ וְבנֵּ

ֶלה ִמְשְפֹחת ִשְמעֹון: ל ְוָיִמין ְוֹאַהד ְוָיִכין ְוֹצַחר ְוָשאול ֶבן ַהְכַנֲעִנית אֵּ ִוי ְלֹתְלֹדָתם    ִשְמעֹון ְימואֵּ י לֵּ ֶלה ְשמֹות ְבנֵּ ְואֵּ

י חַ  ְרשֹון וְקָהת וְמָרִרי וְשנֵּ הוא ַאֲהֹרן וֹמֶשה ֲאֶשר ָאַמר ה' ָלֶהם הֹוִציאו   2...   ִוי ֶשַבע וְשֹלִשים וְמַאת ָשָנה:יֵּי לֵּ גֵּ

י ִיְשָר  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם:ֶאת ְבנֵּ ל מֵּ ל ִמִמְצָרִים    אֵּ י ִיְשָראֵּ ם ַהְמַדְבִרים ֶאל ַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלהֹוִציא ֶאת ְבנֵּ הֵּ

 3.(כז- ו יג  )שמותוא ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן: ה

 שינו את שמם שלא  – ה  מסכתא דפסחא פרשהמכילתא דרבי ישמעאל בא 

שלא    4:מצות שאין כל העולם כדאי בהם  ראל ארבע וכי לא היה בידם של יש   :י אומרבקפר בריעזר הרבי אל 

כשם    ?ומנין שלא שנו שמם  ...  5נחשדו על העריות. ולא על לשון הרע ולא שנו את שמם. ולא שנו את לשונם 

  ". ראובן שמעון לוי :כך מייחסן בעלייתן , א ב( שמות)  "ראובן שמעון לוי ויהודה"  : שנאמר ,שמייחסן בירידתן

המלאך הגאל אותי מכל רע יברך את  "   מר:ואו  ,)במדבר א יח(  "אבותם   פחותם לביתלדו על משויתי מר: "ואו

 6.בראשית מח טז() " וגו' ושם אבותי  ם ויקרא בהם שמי הנערי

 תוכחת יעקבבשל  –פרשת וארא  ו יד רשב"ם שמות

שה שבטים שגינה אותם יעקב בעת צואתו ייחסם עתה  ומפרש במכילתא אילו של   -ת אבותם  ראשי בי  אלה

  ועד קרח ובני עוזיאל ופנחס  ,עד משה ואהרן הוצרך לייחס כאן  ,הכתוב להודיע שחשובים הם. ולפי הפשט

 7. ים לפנינורה לדעת מי הם הנזכרהנזכרים לפנינו בתו

 של שבט לויהייחוס  – רמב"ן שמות פרשת וארא פרק ו פסוק יד

שלא יראה שיהיה לוי בכור  לא רצה הכתוב להתחיל אלה שמות בני לוי לתולדותם,    -אלה ראשי בית אבותם  

משה לכבוד  ואילך  מכאן  א   .היחס  הזכיר  והזאבל  שלישי.  נמנה  הוא  וכי  ממנו  הגדולים  לוי  חיו  בבני  כיר 

 
מה מצווה  אם כך, על  עומד בפני עצמו. אבל  ' ו המותפרשה סשפסוק זה הוא '  ניםן "פ" לפניו, מצייק זה וסימפסו  לאחר  "ס"  סימן  1

ר  ובכלל, מה פשמפסוקים רבים קודם!  דוע  ר יבכזה  ים? הרי  את משה ואהרון כאן? להוציא את בני ישראל מארץ מצרהקב"ה  
ציווי לא רק לפרעה, אלא גם לבני ישראל? תצאו    אל ממצרים היא י ישרת בנהוצאותף לבני ישראל ולפרעה? האם  משווי ההצי

   הוא הפתרון.דווקא החיבור עם הפסוקים שבאים אחריו כפי שערכנו לעיל,  אפשר שותוציאו את עצמכם ממצרים?  
ון,  ואהרמשה  גיע לטרה ברורה להובמ  ת קהתמשפחוי בדגש על  ל  טי שב צאצאלפירוט  ן מוקדשים  נו עליהם כאשדלגים  תשעה פסוק  2

 כפי שמעיד הפסוק הבא. 
המיוחס, אבל ראובן ושמעון כן נמנים וכסדר תולדותם: ראובן,  ואיפה "ראשי בית אבותם" של שאר השבטים? ניחא שבט לוי    3

 קשור לעניין?הבאנו שון שק הראוהאם כאמור הפסו ?ה סלקטיבית זוה פשר מניהעניין. מופסק   – , לויון שמע
ה ביד לא הי  או בלשון פשוטה: אפילו  ?ה ביד ישראל לפחות ארבע מצוות אלהבסימן שאלה: וכי לא הימשפט זה    או שיש לקרוא  4

 ישראל אלא ארבע מצוות אלה, היו ראויים לגאולה. 
 י השמות. נתמקד באי שינו ורבע כוסות. ואנזה כידוע אחד מהמקורות למצוות א 5
ראובן ושמעון מי נחתין ראובן ושמעון  : "כלהעל הפסוק גן נעול אחותי  ים רבה ד  לב ה, שיר השיר  הבר  א רקיומקבילה ב  דרשה  ראו  6

 ן של הדרשברורה  עקיצה  , שהיא  "אלכסנדרא  –ליסטס, לבנימן    -לוליאנא, ליוסף    -ס, ליהודה  וורין לראובן רופמי סלקין. לא היו ק
: "ויקרא  יעקב למנשה ואפריים  היא מברכתוניים. האסמכתא השניה שמביא הדרשן  ות יוצו שמשהיו בהם שאמ   ו יעלקהל שומ

ודרכם את כל בניו ונכדיו שישמרו בגלות מצרים הצפויה על  ף  יעקב מברך/מצווה את נכדי יוס, היינו ששמי ושם אבותי"בהם  
רו על  י שמולו שמעון ראובן,שלושה השבטים:  האם רק יחי.בפרשת ו ויקרא בהם שמי ושם אבותיראו דברינו   יים.שמותם העבר

יהודה בירידה  אזכור של  שימו לב ל ?  "ל, או שמא הם דוגמא לשאר השבטיםשה הנם בפרשמם ולפיכך מפורטים בתי אבותיה
 , האם נגרר כאן הדרשן או המעתיק או שזה מכוון?למצרים ובדוגמא של ויקרא רבה נ"ל

  ות אחרים )הצורך להגיע לתולדותלהלן במקור שנראה עוד  הסבר    –  ב"ם לא מסתפק בפשט הפסוקנראה שפרשן פשט מובהק כרש  7
שמזכיר את תוכחת    ה שנראה להלן(בלשיר השירים רבה או במדבר ר נה כנראה  נדרש למדרש מכילתא )הכוווהוא    –  ן(ואהרומשה  

ה  : "טים אלהיעקב לשלושה שב ִליתָּ ִמְשְכֵבי א ַפַחז ַכַמיִ ...  ְראּוֵבן ְבֹכִרי ַאתָּ ה:  ם ַאל תֹוַתר ִכי עָּ לָּ ֵלִוי  ֹון וְ ְמע ִש ִביָך אז ִחַלְלתָּ ְיצּוִעי עָּ
ס ְמֵכרֹ  מָּ ֵאל..  .   ֵתיֶהם:ַאִחים ְכֵלי חָּ ה ֲאַחְלֵקם ְבַיֲעֹקב ַוֲאִפיֵצם ְבִיְשרָּ תָּ שָּ ם ִכי קָּ תָּ ז ְוֶעְברָּ ם ִכי עָּ זה  ז(. בפירוש  - מט גבראשית  " )ארּור ַאפָּ

שקנטרם יעקב אביהם  לפי    ראיתיובפסיקתא רבתי  שם אומר: "שלו    בהסבר השניעל הפסוק שצועד רשב"ם בדרך של סבא רש"י  
לא בזכות ששמרו על ייחוסם זכו שלושה  ". ן לבדם לומר שחשובים הםתו, חזר הכתוב ויחסם כאו בשעת מולשלשה שבטים הלל

ראו    ת יעקב. מחדש בבי משתלבים  הם    – את יציאת כל עם ישראל ממצרים  כתב כאן, אלא אדרבא, כצורך לקרשבטים אלה להי
)לקח   זוטרתא  לפי שהיו בתוך המצריים ובאו להיבדל  לה ראשי,  אלה ראשי בית אבותם. ואומר אעל הפסוק: "טוב(  פסיקתא 

 ' כמכילתא לעיל. , לשונם וכואולי גם באמת בזכות ששמרו על שמותם ". ו ומאתם ולהתייחס, אמר אלה לפסול את שכיניהםמט

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%91%D7%94%D7%9D-%D7%A9%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%A9%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99#gsc.tab=0
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כי בראובן ושמעון לא הזכיר רק יורדי מצרים עמהם, ובלוי יזכיר תולדותיו ושנותיו ותולדות    8", "לתולדותם

 9. חסידי עליון ראויין לספר בהן כאבות העולםאבות הנביאים ושנותם לכבודם. ועוד כי הם בעצמם  

 מיוחדים שבטים היו  –פרשת וארא ו יד מדרש הגדול שמות 

יח(.    )משלי כז  "ושומר אדוניו יכובד  נוצר תאנה יאכל פריה"  :שאמר הכתובאבתם. זה הוא  י בית  אלה ראש

:  שללוי שזירזו עצמן על המצוות והיו ממחין על קדושת השם. וכן הוא אומר  נאמר הפיסוק הזה כנגד שבטו

עבודה  שבט לוי  ד  א עבלם ל במדבר. ומעו   -)שם(    "רוו ובריתך ינצ " במצרים,    -ט(    )דברים לג  "כי שמרו אמרתך"

  10ונתיחס מכל השבטים.   לפיכך זכה .ומעולם לא ביטל שבט לוי ברית מילה זרה

שה שבטים כולם לא עבדו  ואלא של ,במצרים עבודה זרה לא שבט לוי בלבד שלא עבד :ר' אליעזר הגדול אומר

  : שנאמר  ,םלשבטי  יחסו כאחד ונקראו ראשיםישתן נתוששל  ,שכן את מוצא  .ראובן שמעון לוי  :עבודה זרה

 11. "תםוית אבאלה ראשי ב"

 12שיטות ריבוי  –  פרשה דשיר השירים רבה 

זה הקריב עולה וזה הקריב עולה, זה    :מצינו בקרבנות של נשיאים מה שהקריב זה הקריב זה  :אמר ר' אידי

ראה ומה  13. שלמים ושוין כאחד שכולם ?למה .ת וזה חטאת, זה שלמים וזה שלמיםה, זה חטא ה וזה מנחמנח

  14? ראובן שמעון לוי :יחסן בספר ואלה שמותתוב ל כה

ולפי שקבלו  ...    ןחד אמר מפני שקינטרן אביהם, וחד אמר מפני שייחסן אצל משה ואהר   :רבי חנינא ורבי לוי

 15. רעיתי" כולך יפה: "תוכחת אביהם זכו להתייחס בצד משה ואהרן, לכך נאמר 

במצרים, וראובן שמעון לוי  יחוסיהן   שמרו לאם שבטילפי שכל ה :ר' יהודה אמר 16: ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן

בדו עבודת כוכבים במצרים, ושבט ראובן שמעון  לפי שכל השבטים ע  ר' נחמיה אמר  17. ריםשמרו יחוסיהן במצ

  18.לוי לא עבדו עבודת כוכבים
 

 . 2ו הערה  פסוקים שהשמטנו לעיל. ראהיינו בפירוט יתר, אותם  8
ם פרשנים נוספים  בדרך זו צועדי המקרא בראובן ושמעון.  כן התחיל  וי! אלא שאי אפשר למנות רק אותו, לשבט ללשבח  הכל    9

ודיע שלא היה שם משוא פנים בדבר ושלא  לה  ,והתחיל מראובן  לא התחיל ספור היחוס הזה מזכרון לוי בלבדשכותב: "  אברבנאלכ
  עשה הכתוב ומפני זה  ...  שנמצא אתם שלמות וזכות מזולתם  מפני  ל רק  משה ואהרן לשליחות הזה מכל שאר בני ישרא  נבחרו

על הפסוק:    צרור המור". כך גם פירוש  ועבר מהם כי לא נמצא בהם...  לת השבטים והתחיל מראובן כי הוא הבכור  יהחפוש מתח
חרו בבחירה  שנב  ואהרןייחסם כולם. להורות לנו מעלת משה  ים ולאשה שבטוהפשט נראה שהטעם שייחס בכאן אלו השלע"ד "

פש בנר אלהים כל מצפוני ישראל. ולא מצא  ירי וההזדמן. ורצה השם להראות לישראל איך חעל צד הק  ורצון והשגחה גמורה. ולא 
על הפסוק  שוב הקדים רש"י  ו  ר.בנתיב זה, ראו פירושו במקוכלי יקר  ש  ". והרחיב עוד פירוים כמשה ואהרןיאנשים אחרים ראו

שביל משה ואהרן התחיל ליחסם דרך  ב  ליחס שבטו של לוי עד משה ואהרן,הוזקק  מתוך ש"  ומר:שם א לו  ראשון ששבהסבר ה
 , האם הייתה בעיה בייחוס משה ואהרון לצורך קבלתם כמנהיגים? צורך לפאר את שבט לוי מה פשר ה ".ובןמרא תולדותם

 עד כאן הלל ושבח לשבט לוי כפי שראינו כבר לעיל.  10
  נתה התורהמלא בכדי  עידית שבעידית.  בדרשה זו ל  ה שבטים אלהשוהופכים של  ית יעקב,בליחס חזרה  לי  ורךצנטור ו מתוכחה וק  11

יעזר הגדול  עפ"י ר' אל"ראשי בית אבותם". ומה עכשיו? נוציא לעז על שאר השבטים?  בפרשתנו רק אותם. לא בכדי זכו לתואר  
נו ברמב"ן וסיעתו. ודווקא משום שראובן  איאת בני לוי כפי שר שר  א יאין גם צורך להתנצל מדוע התורה מונה את ראובן ושמעון ול

ת עוד יותר הבחירה בשבט לוי ובמשה ואהרון כשליחים להוצאת בני  , מועצמרשב"ם לעיל(רש"י וובים" )לשון  שושמעון גם הם "ח
 זה בנוי ע"ג המדרשים הקדומים יותר, אליהם נעבור כעת.   מאוחרישראל ממצרים. מדרש 

  אל הדרשה שנראית כבסיס   הדרשה שלהלן בפירושיהםבו קטעים מהפרשנים המאוחרים ששילמהמדרשים וה,  אחור  םלכי הו  אנחנו  12
תה לפניהם )"מכילתא" שנראה שהיא שהיידויק במדרש במדבר רבה יג סימן ח,  דרשה זו חוזרת די במ.  ומכילה מגוון רחב של דעות 

    .233עמוד   בראשית רבתיש  ה גם במדרצוידרשה זו מ ברשב"ם לעיל ו"פסיקתא רבתי" ברש"י(.
שהתורה טורחת לכתוב שנים  עד כדי  מוחלט בין הנשיאים  וויון  ש   –  ז  כך בקרבנות הנשיאים בחנוכת המשכן בספר במדבר פרק  13

 . את אותם קרבנות בדיוק עשר פעמים
ב אביהם  שהרי יעק  ?יםיו כולם יפד הכיצ  :ואם תאמר  .מדבר בשבטים  -כולך יפה רעיתי  יג ח: "במדבר רבה  דרש  קבילה במובמ  14

ולויבירך לש לראובן ושמעון  ומקנתר  רעיתי  , בטים  יפה  כולך  פי שבירך את השבטים    :א"ר אלעזר  ?והיאך אתה אומר  על  אף 
. מדרש "עשה אותם יונקים זה מזה  -שבטי ישראל שנים עשר וגו'    כל אלה:  אלא חזר ובירכם שנאמר  ,האחרונים וקנתר לראשונים

   חזרה לבית ישראל. )או קונתרו(   טרושקונ השבטים שלושתחוס ייאת קב עכבר לייחס מי רבהבמדבר 
ו  אחת: לפי שקבלו את תוכחת יעקב אביהם )והסיק שניהם לשיטה  את    שלב מוהמדרש  חוזר    ,רבי חנינא ורבי לוילאחר שהפריד בין    15

ביא רש"י בשיטה השנייה  וכך מ  ראשי בית אבותם".ת "רשימהמסקנות ושינו דרכם(, זכו להתייחסות )תרתי משמע( מיוחדת ב את  
  וסיעתו לעיל. רמב"ןעל פירוש בהערה "י הראשונה שהזכרנו ואולי השילוב כולל גם את שיטת רש .לעיל( רשב"םהערה על ב)ראו 

י לעצמם  ולו ולכך חזר הכתוב ומנה לראובן ושמעון  : "וס כבר ליעקב, בכל זאת מוסיףשנתן את קרדיט הייחמדבר רבה  ומדרש ב
 וחיבוק.  שעדיין היו שבטים אלה צריכים חיזוק ". נראהולא מנה השבטים אחרים  בספר ואלה שמות

 (? )ולוי שמעוןראובן ונות על השאלה המרכזית: במה זכו כאן נינו בניסיון לעשלוש שיטות נוספות לפ 16
 שלושה שבטים אלה. רק  –כילתא לעיל, אבל בפירוש כמ 17
שבט לוי.  לא רק - הלל ושבח לשלושה השבטיםן בכך גם ר' יהודה ור' נחמיה כא לעיל שאוחדו לשיטה אחת, וירבי חנינא ורבי לכ 18

שוב היפוך  ו  לעז על שאר השבטים., יש בשבח זה הוצאת אכן ואם שאלנו לעיל על הוצאת לעז על שאר השבטים, התשובה היא: 
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  ? כיצד  .במצרים  ושבטים הללו נהגו שררה ,לפי שכל השבטים לא נהגו שררה במצרים על ישראל  :ורבנן אמרין

יצתה בת    יתן שררה ליהודה,בא ל   -מת לוי    .נתנה שררה ללוי  -מת שמעון    19עון, שררה לשמ  הנ  ת  נ    -אובן  מת ר

ויהי  : ", הדא הוא דכתיבאחרי מיתת יהושע  ?הניחו אותה עד שיגיע זמנה, ואימתי הגיע זמנה  : רהקול ואמ

 20. ()שופטים א "אחרי מות יהושע ויאמר ה' יהודה יעלה

 לוי לא היה בשעבודשבט  – שמות  פרשת טז ה ות רבהמש 

  –?  ודבריכם למה  אתם למה   :אמר להם  "?למה "מהו    - וכו' "    ם למה משה ואהרן ם מלך מצריויאמר אליה"

בשביל שאתם    :אמר להם פרעה  .י היה מעבודת פרךלוי פנו  שבטו של  :א"ר יהושע בן לוי.  "לכו לסבלותיכם"

 21."יכם סבלותל לכו " – "? ינוהל זבחה לאנלכה ונ: " ים אתם אומריםיפנו 

אֹמר ַמּדוַע לֹא ִכִליֶתם ָחְקֶכם ִלְלֹבן כִ  י ַפְרֹעה לֵּ ֶהם ֹנְגשֵּ ל ֲאֶשר ָשמו ֲעלֵּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ְתמֹול ִשְלֹשם ַגם ְתמֹול  ַויֻּכו ֹשְטרֵּ

י  ַגם ַהיֹום: י ְבנֵּ ל ַוִיְצֲעקו    ַוָיֹבאו ֹשְטרֵּ אֹמרֶאל ַפְר ִיְשָראֵּ ת ֹמֶשה ְוֶאת  ַוִיְפְגעו אֶ ...    ָלָמה ַתֲעֶשה ֹכה ַלֲעָבֶדיָך:  ֹעה לֵּ

ת פַ ַאֲהרֹ  אֵּ אָתם מֵּ יֶכם ְוִיְשֹפט ֲאֶשר ִה   ְרֹעה:ן ִנָצִבים ִלְקָראָתם ְבצֵּ ֶהם יֵֶּרא ה' ֲעלֵּ נו  ַויֹאְמרו ֲאלֵּ יחֵּ ְבַאְשֶתם ֶאת רֵּ

י  ינֵּ י ַפְרֹעה וְבעֵּ ינֵּ נו:ֲעָבָדיו ְבעֵּ  22.(פרק ה תושמ) ָלֶתת ֶחֶרב ְבָיָדם ְלָהְרגֵּ

 ן ה ואהרוכלפי מש טוענים  –פרשת שמות כא - ה כ מות רבהש 

... והנה עבדיך מוכים וחטאת עמך    נתן לעבדיךתבן אין  אל פרעה לאמר ...    ויצעקול  ני ישראויבואו שוטרי ב"

מאת  לקראתם בצאתם    יםנצב ואת אהרן  משה  ו את  ויפגע...    אותם ברע לאמר ויראו שוטרי בני ישראל    ...

   .כ(-ה טו מות)ש ה"פרע

   23".לך שוב מצרים " :על משה במדין ואמר לו  ה"הקבאחר ששה חדשים נגלה   -

ויאמרו אליהם ירא  "...    . מלפני פרעה  םפגעו בהן שוטרי ישראל כשהיו יוצאיבא משה ממדין ואהרן ממצרים, ו

  ,ואם מעצמכם באתם  . ישפוט בינינו ובין פרעה  ,ה"הקבמשמו של  באתם  אמת  אם ב  -(  כא  ה" ) ה' עליכם וישפוט

חן  אותם היה רי  יםכממן המכות שהיו    :ר' יוחנן אמר  -"  ת ריחנו א  באשתםאשר ה. "כםישפוט ה' בינינו וביני

 
ד שארכו הימים לישראל במצרים  ע: " ...  פרק א הלכה ג  זרהרמב"ם הלכות עבודה  ב  הקטעאגב  ראו  גמור מהתוכחה של יעקב.  

עבודת כוכבים, וכמעט    ומעולם לא עבד שבט לוי  .חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות   , וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן
שבועה לאברהם  ת הר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן, ומאהבת ה' אותנו ומשמרו אקט היה העיקר ששתל אברהם נעק

ראה רמב"ם  אם  יג ב.    דבריו על ברית מילה בהלכות איסורי ביאהגם  ראו  ".  ושלחו  משה רבינו רבן של כל הנביאים  אבינו עשה
ל במיוחסים רק את שבט  לכוהוא    –א ראה  שבחים את שלושת השבטים )ובהם המדרש הגדול התימני!( או להמדרשים המאת  

 יטה ויובל. שמ דבריו בסוף הלכותגם לוי. ראו 
 השררה לראובן. ניתנה   –דים ולומר: מת יוסף וצריך להק 19
המדרש  ראו לשון    לעיל, או שמא אנו שומעים כאן שינוי כיוון.  בנן מצטרפים לשבח ולהללהיא דבר חיובי ור  האם הנהגת שררה זו  20

יחן הוריקו  מיעקב אביהם בשעה שהוכ  כחתני שקבלו תומפ  ?מפני מה זכו שבטים הללו לשררה  :ר' תנחום בן חנילאי  אמר: "הגדול
וכך משתמע ממעט המקורות שמצאנו ש"שררה" זו היא דבר חיובי או סתמי  היא. זכות  –". זכו לשררה פיכך זכו לשררהל ,פניהם

, צרור המור  מה פשר עניין זה? יש אמנם פרשנים כריב"א על התורה  בשררה. היינו שלא השתעבדו כשאר בני ישראל. היו    –
היו נתונים, אבל המדרש אומר  ת לוי ועדיין נותרו לא מעט שנים של שעבוד שבו אולי גם הם שמגבילים שררה זו עד מו ים ואחר

עיל שכולל את יהודה( ורק ל   6שלא שינו לשונם בהערה  שרצו להעביר שררה זו ליהודה שהוא הבא בשרשרת )ראו ויקרא רבה על  
יהוש ולאחר  בארץ  יגיע  יהודה  יוסףע שמשום שתורו של  יסו  הוא משבט  יהודה. האם אפשר  נדחה    –ר שבט מיהודה"(  )"לא 

 ? שררה כפשוטה -, יש משמעות אחרת לגמרישלשררה זו 
מעין דעיכה של שררת יוסף ורק  , ואם נאמר ששררה זו הייתה  נהגו שררה )לא היו בשעבוד( כל אחד בתורוראובן ושמעון  אם    21

ה  , בא מדרש זבהדרגה והחל במלואו רק אחרי מות לוי  השעבוד חלהיינו    –שראל  י יבאופן הדרגתי שינו המצרים את יחסם לבנ
האם יש    השתעבד כל שנות השעבוד )ראו פירוש העמק דבר לשמות ו יד(. אם כך,שבט לוי שהמשיך להיות נבדל ולא  ואומר ש

  -  וובאים לגאול אותנעבוד  בש   מצויים א  ני לוי לאתם בענה:  בט  שוטרי ישראל על משה ואהרוןשל    לכעסם   הסבררשה זו  דב
נשיאים  ת הדעה שהם היו אנשים כשרים וראויים להתמנות אח"כ לא  ב לסתורהאם זה חיי   תם להכבדת העול?רמבינתיים רק ג

 וזקני העם? 
הראשונה של משה ואהרון פני פרעה שבתגובה לא רק משלח אותם  ההופעה    נשוב אל המקרא. פרק ה בספר שמות מתאר את  22

אל פניו,  על  מעל  עולו  את  מכביד  גם  ישראל.  א  עול  בדהכבני  קש(  על  )מתגוללתאל  '  גלגלת'מתזו  ת  בטענה  ואהרון  ה משה 
 קשים ים  ה בדבר. ומשה פונה לקב"לאו הכיב  הקשה  דעול השעבו, אלא גרמו להכבדת  ילו את העם רק שלא הצ  ותם לאשליחשב

ה ֶזה ְשַלְחתָּ לקב"ה: " מָּ ם ַהֶזה לָּ עָּ ה לָּ ה ֲהֵרֹעתָּ מָּ אִתי אֶ   ִני:לָּ ם ַהֶזה ְוַהֵצל ֹלא ִהַצְלתָּ ל ַפְרעֹ ּוֵמאז בָּ עָּ ראו    ". ֶאת ַעֶמָךה ְלַדֵבר ִבְשֶמָך ֵהַרע לָּ
 , אם כך חזר וקבל לפני הקב"ה.  דברים קשים אמרו שוטרי בני ישראל למשהרשת שמות. בפ  אותם הנתונים תחת הבניןדברינו 

פשט  !  ישה חודשיםש  ךעל בני ישראל, חוזר משה למדין למש  ומכביד את עולו   פניו מעל    את משה ואהרוןשלח  עה מלאחר שפר   23
ה ֶאל  : "הפסוק הוא הקריאה למשה לצאת בשליחותו לראשונה, ראו שם איך הוא גם מבקש את רשותו של יתרו  שּובָּ ה נָּא ְואָּ ֵאֲלכָּ

ם ַחִיים אל בית יתרו בעקבות נזיפת פרעה,    הר הנסיגכאן הלכה שנייה, לאח". אך המדרש יוצר  ַאַחי ֲאֶשר ְבִמְצַרִים ְוֶאְרֶאה ַהעֹודָּ
ה ֶאל ַאַחי  " ! והקב"ה אומר לו: שוב למצרים! האם גם בפעם השנייה אמר ליתרו:  ול וצעקת בני ישראלהכבדת הע  שּובָּ ה נָּא ְואָּ ֵאֲלכָּ

ם ַחִיים   חותי? בעטיה של שלי הוד שבא"? העודם חיים אחרי הכבדת השעבֲאֶשר ְבִמְצַרִים ְוֶאְרֶאה ַהעֹודָּ

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f-2#gsc.tab=0
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בן אבא  ור' חייא    24.מבאיש  םהיו מתים וריחובבנין    יםעושהיו משק   ם מאות  :אמרלקיש    מעון בן . ור' שמבאיש

  . ובא אחר וגילה אותה והלך ריחה .שהיתה נתונה בזוית ועפר מכוסה עליה ואין ריחה עולה  לנבלהמשל   :אמר

  25. תועכרתם אוובאתם וליגאל  יםעתיד   ונמצרים שאנחיה ביד ריח ה ,משה :למשה ו ישראלכך אמר

ְוֶאל ל  ִיְשָראֵּ י  ְבנֵּ ֶאל  ם  ַוְיַצוֵּ ַאֲהֹרן  ְוֶאל  ֹמֶשה  ֶאל  ה'  ר  ֶאֶרץ    ַפְרֹעה  ַוְיַדבֵּ מֵּ ל  ִיְשָראֵּ י  ְבנֵּ ֶאת  ְלהֹוִציא  ִמְצָרִים  ֶמֶלְך 

 26ִמְצָרִים:

 לפרעה ועבדים לבני ישראלעבדים  –פרשת וארא ו יג שמות  27משך חכמה

  ייתכן כי גם אז במצרים   28. "ארץ מצריםמ להוציא את בני ישראל    םמצרימלך  ואל פרעה  שראל  בני יצום אל  וי"

האומה אשר   גדולי  שרים  היו  ואפרתים, היו  הו  29נכבדים  ישריו מהם  בני  לעבדים, שמכרו  שעבדים את  אל 

יתא  א כמו ש  במצרים,ו שררה  שהנהיג  -ראובן ושמעון ולוי    - . ואולי היו המה השלושה שבטים  המצרים להם

ובן לא נטל רק בעבר  וכן רא  .שלא היה בשעבוד מצרים, ולכן לא נטל נחלה בארץה יג. לוי  רש נשא פרשבמד

ומהם היו בני חורין הרבה ושרים, אשר   30"ן. ב" כמו שפירש הרמבביעקלקם קיים עליו "אחון נתושמע   .רדןהי

פרעה    ישראל גם  רך שבניתבהשם ין ציוה  רעה. לכ היו משעבדים את ישראל הנמכרים להם מהממשלה של פ

אשר    ,רון ומשה"הוא אה  :ומסיים  .בטיםיאו את בני ישראל מהשעבוד. ולכך סמך לזה יחוס השלושה שיוצ

שיהיו כל משפחה ושבט צבא    -  )שמות ו כו(  צרים על צבאותם"בני ישראל מארץ מאת    ציאוהו  אמר ה' להם

פרק ג הלכה ה: "ויצום אל    נהאש השושלמי ריון הירשלזה כ   בפני עצמו, ולא ישתעבדו ישראל זה לזה. וכנראה 

ידם  תחת  בדו  עבדיהם מישראל ששע  ר, שישלחורצונם לומ  -"  וח עבדיםעל פרשת שיל  -, מה ציוום?  בני ישראל

יֹום הֹוצ  "  :והדא הוא דכתיב ,כמו שכתבתי ית ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ב  ר  י ב  ַרת  י כ  נֹּכ  ֵאל א  ר  ש  ַמר ה' ֱאֹלֵהי י  ם  כֹּה א  י אֹות  א 

 
סנדריא של מצרים, מצאתי זקן אחד,  כנסתי לאלכי אלעזר ברבי יוסי: פעם אחת נר רבתניא, אמ"א: "קיא עין  סנהדרראו גמרא    24

ני תורה פרשת  ילקוט שמעווב  ."ניןמהם הרגו בחרב, מהם מעכו בבשו אבותי לאבותיך: מהם טבעו בים,  ראך מה עא ואוואמר לי: ב 
למצרים  יא על מצרים רמז לגבריאל וטס  יגורששרי האומות מלמדין סנכיון שראה מיכאל    :לוי  א"ר יהושע בן: "ז רמגח רמבשל
רבש"ע בזה ענין שעבדו    " ניואמר לפ  ,ה"הקבד לו לפני  עמ  . בניןה אחת ושמט לבנה עם טיטה ותינוק אחד מה ששקעוהו בטיס
  ּהרָּ בָּ ושקעו המצרים את עּועל הנערה שהפילה    מצמררמביא את הסיפור ה,  י   ת כדשמובגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק  רתו ".  בניך

 בעשיית הלבנים! 
מהצועקים על משה היו  האם אפשר שחלק  בשררה של שבט לוי לפחות שלא השתעבד?    יםקשורטענות קשות אלה  האם ייתכן ש  25

שלפחות לחלק מבני   טז-ה טו)בובר( שמות  שכל טוב  ראו מדרש    ?גם בעלי שררה אחרים שנח היה להם המשך השעבוד במצרים
  . רים אחריםשהיו שם דבמלמד ...   "עה לאמרשוטרי בני ישראל ויצעקו אל פר   או ו ויבי פרעה: "ישראל )השוטרים?( היה דיבור לפנ

נחנו,  ומאותו זמן עד עכשיו עבדיך א  א בחרבך ולא בקשתך ולא בכסף ולא בזהב, אלא מעצמינו ירדנו לארצך,יתנו ללא קנ  :אמרו
  בני ישראל שוטרי  על כל זה הרחבנו לדון בדברינו  ".  ?עבדואדון הורג את  ש  י  כלום   -   שה כה לעבדיךתע  למהדיך:  והואיל ואנו עב

 . יו מבני ישראל במצרים , כאן נמשיך לחקור בפשר המיוחסים ובעלי השררה שהת בפרשת שמו
ותף לבני ישראל ולפרעה? ר הציווי המשמה פשאת משה ואהרון כאן?  הקב"ה  מה מצווה  על    חזרנו לפסוק בראש הדף ולשאלה  26

יש  מתעכבים על שאלה זו.  נים  פרששים ודרמי ישראל?  הוצאת בני ישראל ממצרים היא ציווי לא רק לפרעה, אלא גם לבנהאם  
מתן כבוד    רשו שיש כאןפי יש ש(,  בני סרבנים הםטורח הציבור )ראו בדברינו    משה ואהרון שיסבלו אתשהציווי הוא לשפירשו  
ים לה במצרים  רה שהיו חשופרוש מעבודה זפלישראל    לבנייש שפירשו שהציווי הוא  , ו(לוק כבוד למלכותלח)ראו דברינו    למלכות

א להפרישם  ווי להם, אלימה זה הצ תבאר ולא נעל הפסוק: "פירוש העמק דבר  ראו   – נו"( ה היו אבותי)"מתחילה עובדי עבודה זר
האם אפשר שהכוונה  ?  חברו לפסוק אחדאך מדוע    -  ה ואחד לבני ישראלאחד לפרעיש כאן  שני ציוויים שונים    היינו,   ."רהבודה זמע

   ?הוא הפתרוןהחיבור עם הפסוקים שבאים אחריו כפי שערכנו לעיל, האם תוציאו את עצמכם ממצרים? תצאו ו 
נמשכה  יש מספרים שנפשו    הרמב"ם.וא אור שמח על  י הידוע השחיבורו השנ  (20-19טא מאות  לי)  מדווינסקהכהן  שמחה  מאיר  ר'    27

פירושיו במקרא    בציבור  תקבלושי   על מנתכוחו בהלכה    את  גםת ייעצו לו להראות  מאד לפירושים למקרא, אבל בעולם הישיבו 
   .ר שמח על הרמב"םתחילה את פירוש אובר  , ולפיכך חיובאגדה

ן. הציווי לפרעה ולבני ישראל ביחד הוא מהותי וקשור לנושא השררה  משך הענייון לעיל עם המחבר את הפסוק הראשמשך חכמה    28
   רים ...במצ

כינוי לאיש  לא גם  , אמלכים א יא כו(נבט )  בן  ם)שמואל א א א( וירבע   אלקנה  ים כמואינו בהכרח מי שבא משבט אפר"אפרתי"    29
  רות רבה מדרש  הוא תואר גדולה". המקור הוא  : "אפרת  םש  ירוש אלשיךופ  בן איש אפרתי" )שמואל א יז יב("  דודעל    ד, ראונכב
פלטיאני ורבי ב"ר נחמיה  ושע בן לוי  יה  ר'  –מחלון וכליון בניו שהיו: "אפרתים  על אלימלך "שהיה אומר אלי תבוא מלכות" ו  ב ה

   ". אומר אבגניסטי
אונקלוס ש"מכרותיהם" הוא    את תרגום  בלבו הוא מק   ם",ה על הפסוק "כלי חמס מכורותיה  מטרמב"ן בראשית  לפירוש    כוונתו  30

כם, אלא  שגרו בה בשעת מעשה שלארץ    –שהכוונה לעבר  ים רבים  שלא כאונקלוס ומפרש"מגוריהם" מלשון ארץ מכורה, אבל  
ובעבור  ..  .  הם מגוריהם, כי בם יחיו ויזונו  י כלי החמס עצמםכ...  לפי דעתי יאמר    אבלבארץ, ואלה דבריו שם: "לנחלה    –לעתיד  

יו עריהם מחולקות  הו...    כי נחלת שמעון בתוך בני יהודה  .ל שלא יקהלו, ויהי להם כןעקב שלא יוסדו, ויפיצם בישראיחלקם בי  זה
כך נענש גם הוא,  בעבר הירדן ולפיוראובן שנחלתו הייתה    ".הודה, ונחלת לוי, ערי מקלט, מנופצות בכל ישראלזו מזו בכל שבט י

 ו חכמים בהלכות רבות מה מעמדו של עבר הירדן המזרחי. וכבר נחלק.  ל משך חכמהנראה שזו תוספת ש

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D6%BC%D6%B8%D7%A0%D6%B7%D7%99-%D7%A1%D6%B8%D7%A8%D6%B0%D7%91%D6%B8%D7%A0%D6%B4%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA#gsc.tab=0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
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ֵבית עֲ ֵמֶאֶרץ   ם מ  ַרי  צ  ים ֵלאמֹּר:מ  ד  שַ   ב  ים ת  נ  ֵקץ ֶשַבע ש  יש ֶאת א  מ  חּו א  יו ה  ל  ר  ע  ח  מ  ב  ָךֵכר  י ֲאֶשר י  ָך ֵשש  ל  ד  ים ַוֲעב  נ   ש 

ְך ו   מ  י ֵמע  ש  פ  תֹו ח  ַלח  ש  םו  נ  ז  ּטּו ֶאת א  ֹּא ה  ל עּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵאַלי ו  מ  ֹּא ש   31יעויין שם ודו"ק.   יד -יג  הנאמר בירמיה לג,  "ל

 לום שבת ש 

 חלקי המים מ

קשורים קשר    שוטרי בני ישראלוהדף על    סים ובעלי השררהעל המיוח  בו: זה שאנו אוחזים  שני הדפים  : 1  ונים מים אחר 

פנה את תשומת לבנו  שההי"ו  ר ברוך פלדשטרן  ן קרדיט למיתבנוסף, נ  מיק בקשר זה.ק זה בזה ויש לחזור ולהע הדו

 לפירוש זה של משך חכמה. 

נתנה שררה    - מת שמעון    עון,שררה לשמ   הנָּ תְ נִ   - אובן  מת רלעיל: "  האם לאור מדרש שיר השירים רבה  :2מים אחרונים  

לוי: ", אפשר להבין את טללוי  "כי תשתרר עלינו גם    ענות דתן ואבירם שהיו משבט ראובן כלפי משה שהוא משבט 

 . השתרר"?

   

 

 
שיר השירים  ב  רבי חנינא ורבי לויכ  פרשני המקרא לעיל, לאו   . לא כמכילתא " גדולאזכור שבטי ראובן, שמעון ולוי, איננו "יחוס  31

שכל השבטים לא נהגו שררה במצרים  "שירים רבה  )רבנן( בשיר הלא כשיטת חכמים  אשם.    ור' נחמיהודה  ר' יה, ובוודאי לא כהרב
שהנהגת שררה זו, כולל    ועןטמה  משך חכ אבל לחומרא. לחומרא רבה! פירוש    –"  על ישראל ושבטים הללו נהגו שררה במצרים

" ולא מעט מבני ישראל היו  שמכרו המצרים להם"  י ישראל משאר השבטיםיהם בנם מאחעבדישל שבט לוי, כללה גם החזקת  
הנמכרים להם מהממשלה של  את ישראל  ם, אשר היו משעבדים  ומהם היו בני חורין הרבה ושרי ששלטה בשאר העם: "  אליטה

ים השתחררו לא רק  את מצריביצ  יכם. : אתה וגם אתם תשחררו את עבדל לצד הציווי לפרעה הם". הציווי איפוא לבני ישרארעהפ
ישראל  ם  אות  אותםבני  לפרעה, אלא  בהיו  ש  שהיו משועבדים  וזה פשר  משועבדים לאחיהם  ישראל שנהגו שררה.  הפסוק  ני 

ם ביציאת מצרים! ואנו נוסיף שזו עוד  בני דורו לשחרר עבדים מאחיהם בתוקף הברית אשר נכרתה עם אבותיה ל  בירמיהו שקורא
במפרשת    פתח במשפט עבד עברי  ורה בדין עבד עברי. ראו דברינור מתן תורה, פותחת התים לאחט משפ  פרשתסיבה חשובה שב

 ם. משפטי

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#gsc.tab=0
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