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1353 מספר, "פתש, אואר פרשת   
 

 וצאצאיהם השנואה בני

עמיצור ברק

הרצף העלילתי של סיפור העם במצרים 
, תנובפרש 13-נקטע בפסוק ה שמות בחומש

פירוט הצאצאים של שלושת  –ע"י עניין חריג 
 השבטים המבוגרים ביותר: ראובן, שמעון ולוי. 

ה ָראֵשי ֵבית ֲאֹבָתם"         ֹכר  ֵאלֶּ אּוֵבן בְּ ֵני רְּ בְּ
ָרֵאל ֲחנֹוְך ּוַפלּוא ֹחת  ...ִישְּ פְּ ה ִמשְּ ֵאלֶּ

אּוֵבן ָיִמין .רְּ מּוֵאל וְּ עֹון יְּ ֵני ִשמְּ ָשאּול  ...ּובְּ וְּ
ַנֲעִנית ן ַהכְּ עֹון בֶּ ֹחת ִשמְּ פְּ ה ִמשְּ ה  .ֵאלֶּ ֵאלֶּ וְּ

ֵני ֵלִוי מֹות בְּ ָרִרי ...שְּ ָהת ּומְּ שֹון ּוקְּ ..." ֵגרְּ
 .(טז-ידשמ' ו:)

את צאצאי לוי כאן מפרטת התורה 
לדורותיהם, כולל שלשה קשרי נישואים: 

ַבע " עמרם עם יוכבד דודתו, אהרן עם ֱאִלישֶּ
שֹוןַבת ַעִמיָנָדב  , ואלעזר (שמ' ו:כג) "ֲאחֹות ַנחְּ

 עם בת פוטיאל. 
מדוע א. קטע זה מעורר שתי שאלות: 

ב. ? דווקא כאן הוכנס הקטע לטקסט המקראי
שת השבטים ומדוע הוצגו בו רק של

  תשובות רש"י: האמורים?
מתוך שהוזקק ליחס שבטו של לוי עד          

התחיל ליחסם דרך  ...משה ואהרן
רבתי  תולדותם מראובן. ובפסיקתא

נטרם יעקב אביהם ישקראיתי לפי 
בשעת מותו, חזר  לשלשה שבטים הללו

הכתוב ויחסם כאן לבדם לומר 
     .שחשובים הם

מפרש ה: "יעונה רק לשאלה השני רשב"ם
שגינה אותם במכילתא אלו שלשה שבטים 

ייחסם עתה הכתוב להודיע  יעקב בעת צואתו
  ."שחשובים הם

מה עומד מאחרי הגינוי והקנטור? מה גרם 
אם  גם רש"י, של ההסבר) ובלהה? ראובן למעשה

תגובות  הרבה יש חלקי; הוא ,עובדתית נכון הוא
 פחות בעייתיות, להעדפתאפשריות אחרות, 

את שמעון  הניע ומה (בלהה השפחה את יעקב
 כנגד עמדת אביהם? לנהוג – ורק אותם – ולוי

 

* עמיצור ברק הוא פרופ' להנדסת מים ואנרגיה 
 באוניברסיטת אריאל.

הקטע האמור בפרשתנו מתייחס לארבעת 
, שלאחר לידתם ברצף, לאה הגדוליםבני 

הּוָדה " :מציינתהתורה  מֹו יְּ ָאה שְּ ַעל ֵכן ָקרְּ
ת דֶּ . אמנם יהודה אינו ' כט:לה(ר)ב "ַוַתֲעֹמד ִמלֶּ

נקוב בשמו בקטע האמור, אבל נרמז: נחשון 
אחי אלישבע יהיה לימים נשיא שבט יהודה. 

מוזכרת  בת לאהלפי מדרש אגדה גם דינה 
ושאול בן '( "וישלח 'רבה פר-בראשיתכאן: )

 ".שנבעלה לכנעני דינה, בן 'הכנענית
המשותף והמיוחד לארבעת השבטים 

רק הם מסתבכים  – (דינהלוחלקית גם )
ה של ספר י, לאורך המחצית השניזמתםובי

בהמשך  מסתבכים גם צאצאיהם,  1בראשית.
 מעין מעשי אבות סימן לבנים. 

ולגינוי  (בלשון רש"י)מעבר לקנטור        
מצד יעקב, ארבעתם )ודינה(  (בלשון רשב"ם)

הם "בני השנואה", כפי שהתורה מציינת 
א רוש: "יבפ ת  ה'ַוַירְּ ַתח אֶּ נּוָאה ֵלָאה ַוִיפְּ ִכי שְּ

ָמּה , וגם לאה עצמה אומרת לא()שם כט: "ַרחְּ
ר " בחירת השם לשמעון:בזאת  ד ֵבן ַוֹתאמֶּ ַוֵתלֶּ

נּוָאה ָאֹנִכי ה'ִכי ָשַמע  אגב, יש  .(ם:לגש) "ִכי שְּ
יש התייחסות  ןבהשרק שתי פרשות בתורה 

שה "שנואה", עם סמליות בשם הפרשות: ילא
ובשתיהן מופיע הביטוי  ",תצא-כיו" "ויצא"

 פעמיים ויותר.
הקנטור והגינוי של יעקב מתייחסים רק 

 לחלק מן ההסתבכויות:

 שעולה על במת ההיסטוריה ) ראובן
והביא בכך גם  ,בזכות הדודאים שהביא

   – (ּות ללאהילהחזרת הוולדנ
o :אּוֵבן " מסתבך עם בלהה ְך רְּ ַוֵילֶּ

גֶּש ָאִביו ָהה ִפילֶּ ת ִבלְּ ַכב אֶּ  'ר)ב "ַוִישְּ
 :מגנה אותואביו ועל כך  ,כב(לה:

ַפַחז ַכַמִים ַאל תֹוַתר ִכי ָעִליָת "
צּוִעי ָעָלה ָת יְּ ֵבי ָאִביָך ָאז ִחַללְּ כְּ  "ִמשְּ

  .ד(מט:)שם 

                                                      
 יוסף אמנם מסתבך, אבל פסיבית. 1
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o  לרע או לטוב, הוא אינו מצטרף
  .פור שכם ודינהילשני אחיו בס

o  הוא אמנם מצליח לשנות את עמדת
ָחיו שרוצים להרוג את יוסף, אך  אֶּ
אינו מצליח "להשיבו אל אביו" כפי 

 :ומסתפק בתוכחה מאוחרת ,שתכנן
ל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵשִמים " רּו ִאיש אֶּ ַוֹיאמְּ

נּו ַעל ָאִחינּו  ר ָרִאינּו ָצַרת ֲאַנחְּ ֲאשֶּ
נֹו ֵאֵלינּו ַחנְּ ִהתְּ שֹו בְּ אּוֵבן ... ַנפְּ ַוַיַען רְּ

ם... ֹאָתם ִתי ֲאֵליכֶּ ַאל  ...ֲהלֹוא ָאַמרְּ
ַגם ָדמֹו  ם וְּ תֶּ ַמעְּ ֹלא שְּ ד וְּ אּו ַביֶּלֶּ טְּ חֶּ תֶּ

ָרש  .(כב-כאמב: )שם "ִהֵנה ִנדְּ
o גם אינו מצליח לשכנע את א וה

יעקב להסכים להבאת בנימין 
ל ָאִביורימה: "מצ אּוֵבן אֶּ ר רְּ  ...ַוֹיאמֶּ

נּו  ֵני ָבַני ָתִמית ִאם ֹלא ֲאִביאֶּ ת שְּ אֶּ
נּו  ָנה ֹאתֹו ַעל ָיִדי ַוֲאִני ֲאִשיבֶּ יָך תְּ ֵאלֶּ

יָך ם .ֵאלֶּ ִני ִעָמכֶּ ר ֹלא ֵיֵרד בְּ )שם  "ַוֹיאמֶּ
  .(לח-לזמב:

 (אמירה שיפוטית)נכשלים  צאצאי ראובן
דתן ואבירם ואון   :(לא שיפוטית)ומסתבכים 

בהתחברם לקורח, וכלל בני  נכשליםפלת -בן
גד בבקשתם -בהתחברם לבני מסתבכיםראובן 

ֵעינֶּיָך להתנחל בגלעד: " רּו ִאם ָמָצאנּו ֵחן בְּ ַוֹיאמְּ
יָך ַלֲאֻחָזה  ץ ַהֹזאת ַלֲעָבדֶּ ת ָהָארֶּ ַאל יַֻתן אֶּ

ֵדן ת ַהַירְּ י כ –. מסתבכים ה()במ' לב: "ַתֲעִבֵרנּו אֶּ
בקשתם מסעירה את משה, אבל הבעיה 

 נפתרת בהידברות. 

 עולים על במת ההיסטוריה  שמעון ולוי
מפרש  ינובסיפור שכם ודינה. יעקב א

אך זו  ,תוכחתו את האירוע-בברכתו
ֵלי ָחָמס " :כוונתו ֵלִוי ַאִחים כְּ עֹון וְּ ִשמְּ

ם ֵכֹרֵתיהֶּ ָהָלם  .מְּ ִשי ִבקְּ ֹסָדם ַאל ָתֹבא ַנפְּ בְּ
גּו ִאיש ַאל  ַאָפם ָהרְּ ֹבִדי ִכי בְּ ֵתַחד כְּ

רּו שֹור ֹצָנם ִעקְּ ָארּור ַאָפם ִכי ָעז  .ּוִברְּ
ַיֲעֹקב  ֵקם בְּ ָרָתם ִכי ָקָשָתה ֲאַחלְּ בְּ עֶּ וְּ

ָרֵאל ִישְּ  . (ו-ה)בר' מט: "ַוֲאִפיֵצם בְּ
מבין כל האחים רק  –רש"י מוסיף עוד תובנה 
 :הם זממו להרוג את יוסף

בעצה אחת על  –שמעון ולוי אחים         
 ...ויאמרו איש אל אחיו' :שכם ועל יוסף

 ?, מי הםכ(:לז שם) 'ועתה לכו ונהרגהו
 ...יהודה לא הסכימו בהריגתו, וראובן ...

בני השפחות, לא היתה שנאתן שלימה 
והוא נער את בני בלהה ואת  ...שנאמר 

בני זלפה, יששכר וזבולן לא היו מדברים 

, על כרחך שמעון ...הגדולים בפני אחיהם
סביר ) ולוי הם, שקראם אביהם אחים

 .(להניח שיעקב לא ידע
שמעון הוא המבוגר. קרוב לודאי שהיוזמות 

ת א גולהכות את שכם )האיש והעיר( ולהר
יוסף באו ממנו, ולוי הצעיר גויס על ידו וחבר 
אליו. לראיה: כשבאים עשרת האחים לשבור 

ַוִיַקח ֵמִאָתם אותו: " מפרידיוסף שבר במצרים, 
ם ֵעיֵניהֶּ עֹון ַויֱֶּאֹסר ֹאתֹו לְּ ת ִשמְּ . כד()שם מב: "אֶּ

 אפשרייםועוד, רק לשמעון יש שני מניעים 
צאצאי לאה הם "בני  כלאמנם  א. מיוחדים:

השנואה" )עם ההשלכות הנפשיות של תחושה 
 .רק הוא קרוי בשם שנובע מכך ך כאמור,א ,זו(

או התחושה המעיקה  ,ד שהידיעהויתכן מאי
מסבירה  ,נקבע שמושהוא בן השנואה ושכך 

רק קשור וזה  ב.את התנהגותו המוקצנת. 
אחרי סיפור ראובן ובלהה, הוא  –ליחסו ליוסף 

מצפה אולי לרשת את מעמדו של ראובן 
כבכור, וכבר ראינו בדור הקודם )מכירת 

עשיו( את החשיבות של מעמד  ה שלבכורה
 שמעון. הניוד שלו ייתכנותואת  הבכורה

ָרֵאל מתאכזב בגלל יוסף: " כֹור ִישְּ אּוֵבן בְּ ֵני רְּ ּובְּ
צּוֵעי ָאִביו  לֹו יְּ ַחלְּ כֹור ּובְּ ֹכָרתוֹ ִכי הּוא ַהבְּ ָנה בְּ  ִנתְּ

ֵני יֹוֵסף  הואוהרי שמעון :א(. א ה)דבהי" "ִלבְּ
 "הבא בתור", הבן הגדול ביותר אחרי ראובן!

-סלוא נשיא בית-זמרי בן – צאצאי שמעון
ת "עשה מעשה:  אב לשמעוני ָחיו אֶּ ל אֶּ ֵרב אֶּ ַוַיקְּ

ה ֵעיֵני ֹמשֶּ ָיִנית לְּ ֵעיֵני ָכל ַהִמדְּ ֵני ּולְּ  ֲעַדת בְּ
ָרֵאל נהרג ע"י פנחס בן אלעזר. ו, )במ' כה:ו( "ִישְּ

סרון שחסר משבט ילפי הח: "מפרש רש"י
שמעון במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני, 

שמתו במגפה על דבר )כל כ"ד אלף שנראה 
 ."נפלו משבטו של שמעון (פעור

מנה  ,אחר יציאת מצרים ,במפקד הראשון
שנה אח"כ,  38-ו נפש, 59,300שבט שמעון 

זהו  נפש. 22,200אחרי המגפה, הוא מנה 
-השבט היחיד שעבר שואה דמוגרפית ואיבד כ

מבניו! זהו השבט הקטן ביותר בכניסה  63%
ראו )למעט המקרה החריג של שבט לוי  ,לארץ
הממוצע של  ממחצית פחותמונה הוא ו ,(להלן

אחרון הבמפקד  –כחמישים אלף. פרט מעניין 
לה יזה, השבט היחיד שלא נכתבה עליו המה

 "לפקודיהם" הוא שמעון. 
טאו של שבט שמעון הביא למגפה הקשה ח

ביותר במדבר. לולא חטא זה היו נכנסים לארץ 
יותר אנשים מיוצאי מצרים, והרי ריבוי 
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נחשב  – ואוכלוסין נחשב לברכה, ומיעוט
 למכה.

למלחמה גם הביא של בני שמעון החטא 
. (רבנות ועם הרבה שללואמנם בלי ק)מדין ב

 היאש –מעניינת ההשוואה בין מלחמה זו 
שכם, ב הלמלחמ ,בתורה האחרונה המלחמה
-של בני יעקב הראשונההמלחמה שהיא 

 ישראל, שמעון ולוי:

מלחמה האחריות 
זמת ובי – בשכם

 ולוי שמעון

מלחמה האחריות 
באשמת בני  – במדין

. ליווי שמעון
הלוחמים: פינחס 

 הלוי

 -אישות עילה: 
אונס דינה 
 וחטיפתה

פיתוי  - אישותעילה: 
מצד בנות מדין 

והריגת כזבי  (ומואב)
 בת צור

 

 תיאור המלחמה
 לה-ט, לב-זבמ' לא:    כט     -כהבר' לד:

חּו  עֹון  ...ַוִיקְּ ִשמְּ
ֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיש  וְּ

בֹו ַוָיֹבאּו ַעל  ַחרְּ
ַטח  גּו ָהִעיר בֶּ ַוַיַהרְּ

ת ֲחמֹור   .ָכל ָזָכר אֶּ וְּ
נֹו  ם בְּ כֶּ ת שְּ אֶּ גּו וְּ ָהרְּ

ב  ִפי ָחרֶּ ת לְּ חּו אֶּ ַוִיקְּ
 ...ִדיָנה

ֵני ַיֲעֹקב ָבאּו ַעל  בְּ
ָהִעיר  ַוָיֹבזּוַהֲחָלִלים 

אּו ֲאחֹוָתם ר ִטמְּ  .ֲאשֶּ

ָין  אּו ַעל ִמדְּ בְּ  ...ַוִיצְּ
גּו ָכל ָזָכר ת  .ַוַיַהרְּ אֶּ וְּ

גּו  ָין ָהרְּ ֵכי ִמדְּ  ...ַמלְּ
ם  קֶּ ת רֶּ אֶּ ת ֱאִוי וְּ אֶּ
ת חּור  אֶּ ת צּור וְּ אֶּ וְּ
ת  ַבע ֲחֵמשֶּ ת רֶּ אֶּ וְּ

ָעם  ֵאת ִבלְּ ָין וְּ ֵכי ִמדְּ ַמלְּ
עֹור  ן בְּ חָ בֶּ גּו בֶּ בָהרְּ  .רֶּ

בּו ָרֵאל  ַוִישְּ ֵני ִישְּ ת בְּ אֶּ
ת ַטָפם אֶּ ָין וְּ ֵשי ִמדְּ  נְּ

ת  אֶּ ָתם וְּ מְּ הֶּ ֵאת ָכל בְּ וְּ

ת ֹצאָנם  אֶּ
ָקָרם ת בְּ אֶּ  וְּ

ם ת ֲחֹמֵריהֶּ אֶּ  וְּ
ר ָבִעיר  ֵאת ֲאשֶּ וְּ
ה  ר ַבָשדֶּ ת ֲאשֶּ אֶּ וְּ

ת ָכל  .ָלָקחּו אֶּ וְּ
ת ָכל  ֵחיָלם אֶּ ַטָפם וְּ

ם ָשבּו ֵשיהֶּ ת נְּ אֶּ  וְּ
 ...ַוָיֹבזּו

ם  ֵנהֶּ ת ָכל ָכל ִמקְּ אֶּ וְּ
 ...:ֵחיָלם ָבָזזּו

ִהי  קֹוחַ ַויְּ ר  ַהַמלְּ יֶּתֶּ
זּו ר ָבזְּ  ...ַהָבז ֲאשֶּ

ף ֹצאן  לֶּ ֵשש ֵמאֹות אֶּ
... 

ִעים  ּוָבָקר ִשבְּ ַנִים וְּ שְּ
ף ָחד ַוֲחֹמִרים  .ָאלֶּ אֶּ

ף ִשִשים ָאלֶּ  .וְּ
ש ָאָדם ִמן  נֶּפֶּ וְּ

 ...ַהָנִשים

 
על מעמדו הבעייתי של שבט שמעון מצביעה 

שהוא היחידי שלא התברך ולא  ,גם העובדה
לפחות לא  ,הברכה"-"וזאת שתהוזכר בפר

בפירוש, כי רש"י ורמב"ן סבורים שהמלה 
ַמע"שמע" בברכה ליהודה: "... הּוָדה ה' שְּ " קֹול יְּ

 מכוונת לשמעון.   –ז( לג: )דב'

  קרח, ואכמ"ל.  –הסתבכות צאצאי לוי
במפקד נפש  23,000 :לוי הוא שבט זעיר

שנה!  20לא מבן וחודש, האחרון, מגיל 
 יחד פחותבני שמעון ולוי מונים הגברים 

שבט/שבטי יוסף שאותו רצו ממחצית 
 .להרוג!

  .הסתבכות יהודה וצאצאיו תידון בנפרד 
כל האמור לעיל הוא פירוט משוער של 

בפרשתנו רק ה סקירההגורמים להגבלת 
 לשיטת הפסיקתא .שבטי ראובן, שמעון ולויל

רשב"ם: כי ו רש"י ולשיטת המכילתאו רבתי
 "חשובים הם". –למרות כל ההסתבכויות 

  

 

 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

  לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 

 לשמור על קדושת העלון יש
 

 
 ד"ר צבי שמעוןעורך: 

 רחל הכהן שיף: עורכת לשון

http://www1.biu.ac.il/parasha2
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mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
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