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VaYechi 5727 “Shimon, Levi and Yehuda” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=89&Guidance=1  

Continuation of the Alon HaDeracha, which is cut off on the website: 

 ויצא תשי"דבגיליון 

 (\ועוד ועוד תשא תשכ"ג שאלה ג-כיבגיליון                                                 

 

יש לזכור שמשמעויות הרבה יש לסמיכות. היא אינה רק ביטוי ליחס הקניין  ,2בשאלה ב .אינן קלות ברש"יהשאלות 

כנהוג ביותר בשפת הדיבור היום, או למוצא, כי אם גם לחומר שממנו נוצר הנסמך, לזמן שבו מתרחש הנסמך, לתכלית 

ך שלפנינו משפט שמני ולא תמיד ברור במשפטים אלה אם שם שלמענה נועד הנסמך, ועוד ועוד. כן יש לשים לב לכ

 .העצם הנוסף על הנושא הוא נשואו של המשפט או שמא אינו אלא מבאר הזמן או המקום בהשמטת מילת היחס

 

 :בראב"עיש להשוות את המקומות הבאים  2לשאלה ג

 שמות פרק כ' פסוק כ"ג

 "ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעֹלת ַעל ִמְזְבִחי"

ולא פקח עיניו לראות, כי מ"ם "מעל" שורש, והעד )במדבר ו'(  ,"ד"ה תעלה: אמר בן זוטא כי במעלות מגזרת "מעל

 .לם חכמה בהבליו ונגלתו ערוותו עליו"ומעלה בו מעל"... והנה חשב בן זוטא לעלות בסו

  שמות פרק כ"א פסוק ל"ה

 "ְוִכי ִיֹגף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו"

וכן הוא "שור רעהו" ואין לשון  ד"ה וכי יגוף: אמר בן זוטא כי רעהו תואר לשור, ולא ראה כי "שור איש" סמוך הוא,

 .רע, רק בן זוטא לבדו

 'דברים פרק כ"ב פסוק ח

 "ִכי ִתְבֶנה ַבִית ָחָדׁש ְוָעִשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶגָך"

 .ציאו מגזרת )תהלים נ"ה( "עקת רשע" והביא עצמו בעקהד"ה מעקה: טעמו ידוע ממקומו ואין רע לו. ומדקדק הו

  י"ג שמות פרק י"ג פסוק

 "ְוָכל ֶפֶטר ֲחֹמר ִתְפֶדה ְבֶשה ְוִאם לֹא ִתְפֶדה ַוֲעַרְפתֹו"

 .ו: "קדש", והאומר כזה אומר אני שהוא חמור קשה עורףד"ה וערפתו: יש אומרים: תכתוב על ערפ

 ' לאיוב פרק ה' פסוק זודומה למקומנו פירושו 

 "ִכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד ּוְבֵני ֶרֶׁשף ַיְגִביהּו עּוף"

 .רק הוא קר ,ף הראויים להיות בגיהינום... וזה הפירוש בלא רשףד"ה רשף: יש אומרים בני רש

 

 :הקושי שבפסוקנו "יהודה אתה יודוך אחיך" עמד גם בפני המתרגמים ומעניינים הפתרונות שמצאו לו לשאלה ה

 :                        תרגם בהתאם לנאמר בפירוש המובא בגיליוננו ,הרמבמ"ן

 דו, יהודה! דיר ווערדען ויינע ברידער הולדיגען אבער

 .רוזנצוייג-בוברכמובן, תוספת מילה שלמה "אבל" שאינה בכתוב לא הייתה לרוחם של 

 :במהדורה ראשונה תרגמו

Yehuda Dir jubeldenken deine bruder 

אלא שרצו להבליטו ע"י הדפוס, ע"י כך שיקדישו למילת "לך" שורה שלמה.  'ךבויתור גמור על הכפל של 'אתה' ו'יודו

 :ואולם במהדורה האחרונה שונה התרגום וניתן למילה "אתה" לא רק ביטוי חזותי בלבד אלא גם לשוני

Yehuda, du Dir danken deine bruder 

 ק מטבראשית פר

ית הַ  ם ְבַאֲחִרָ֥ א ֶאְתֶכֹ֖ ת ֲאֶׁשר־ִיְקָרָ֥ ם ֵאֵ֛ יָדה ָלֶכֶ֔ ְספּוּ֙ ְוַאִגִּ֣ אֶמר ֵהָאָֽ ֹֹּ֗ ב ֶאל־ָבָנָ֑יו ַוי א ַיֲעֹקֹ֖ ים:)א( ַוִיְקָרָ֥  ָיִמָֽ

ם: ל ֲאִביֶכָֽ ּו ֶאל־ִיְשָרֵאָ֥ ב ְוִׁשְמעֹ֖ ּו ְבֵנִּ֣י ַיֲעֹקָ֑ ּו ְוִׁשְמעֹ֖  )ב( ִהָקְבצָ֥

ָתה ִרי ַאֶ֔ ז: )ג( ְראּוֵבןּ֙ ְבֹכִּ֣ ת ְוֶיֶָ֥תר ָעָֽ י ֶיֶָ֥תר ְשֵאֹ֖ ית אֹוִנָ֑ י ְוֵראִׁשִּ֣  ֹכִחֹ֖

ה: פ י ָעָלָֽ ְלָת ְיצּוִעָ֥ ז ִחַלֹ֖ יָך ָאָ֥ י ָאִבָ֑ יָת ִמְׁשְכֵבִּ֣ י ָעִלֹ֖ ר ִכָ֥ ִיםּ֙ ַאל־תֹוַתֶ֔ ַחז ַכַמּ֙  )ד( ַפַּ֤

ם: ס ְמֵכֹרֵתיֶהָֽ י ָחָמֹ֖ ים ְכֵלָ֥ י ַאִחָ֑ ֹון ְוֵלִוֹ֖  )ה( ִׁשְמעָ֥
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 ִֹּ֣ ֹור:)ו( ְבֹסָדםּ֙ ַאל־ָתב יׁש ּוִבְרֹצָנֹ֖ם ִעְקרּו־ׁשָֽ ְרגּו ִאֶ֔ י ְבַאָפםּ֙ ָהִּ֣ י ִכַּ֤ ד ְכֹבִדָ֑ ם ַאל־ֵתַחִּ֣ י ִבְקָהָלֹ֖  א ַנְפִׁשֶ֔

ל: ס ם ְבִיְשָרֵאָֽ ב ַוֲאִפיֵצֹ֖ ם ְבַיֲעֹקֶ֔ ָתה ֲאַחְלֵקִּ֣ י ָקָׁשָ֑ ם ִכִּ֣ ז ְוֶעְבָרָתֹ֖ י ָעֶ֔ ּור ַאָפםּ֙ ִכִּ֣  )ז( ָארַּ֤

ּוָך אַ  ה ַאָתהּ֙ יֹודִּ֣ יָך:)ח( ְיהּוָדֹּ֗ ּו ְלָךֹ֖ ְבֵנָ֥י ָאִבָֽ יָך ִיְׁשַתֲחוָ֥ ֶרף ֹאְיֶבָ֑ יָך ָיְדָךֹ֖ ְבֹעִּ֣  ֶחֶ֔

ּנּו: י ְיִקיֶמָֽ יא ִמָ֥ ץ ְכַאְרֵיֵ֛ה ּוְכָלִבֹ֖ ע ָרַבַ֧ יָת ָכַרַ֨ י ָעִלָ֑ ֶרף ְבִנִּ֣ ה ִמֶטֹ֖ ּור ַאְרֵיהּ֙ ְיהּוָדֶ֔  )ט( גַּ֤

י ין ַרְגָלָ֑ ק ִמֵבִּ֣ ה ּוְמֹחֵקֹ֖ יהּוָדֶ֔ ֶבטּ֙ ִמָֽ ּור ֵׁשּ֙ א־ָיסָ֥ ָֹֽ ים:)י( ל ת ַעִמָֽ ֹו ִיְקַהָ֥ ֹו ְולֹ֖ א שילה ִׁשילֶ֔ ִֹּ֣ י־ָיב ד ִכָֽ  ו ַעַ֚

ים סותה ס ֹו ּוְבַדם־ֲעָנִבֹ֖ ִיןּ֙ ְלֻבׁשֶ֔ ס ַבַיּ֙ ֹו ִכֵבַּ֤ י ֲאֹתנָ֑ ה ְבִנִּ֣ ֹו ְוַלֹשֵרָקֹ֖ ֶפןּ֙ עירה ִעירֶ֔ י ַלֶגּ֙ ֹו:)יא( ֹאְסִרַּ֤  ּותָֽ

י ֵעיַנִַֹ֖֖ים ִמָיִַָ֑֖ין ּוְלֶבן־ִׁשַּנִַֹ֖֖ים ֵמָחָלָֽ   ב: פ)יב( ַחְכִליִלָ֥

ן: ס ֹו ַעל־ִציֹדָֽ ת ְוַיְרָכתֹ֖ ֹוף ֳאִנֹיֶ֔ ן ְוהּואּ֙ ְלחִּ֣ ים ִיְׁשֹכָ֑ ֹוף ַיִמֹ֖ ן ְלחָ֥  )יג( ְזבּוֻלֻ֕

ִים: ִמְׁשְפָתָֽ ין ַהָֽ ץ ֵבָ֥ ֶַ֖רם ֹרֵבֹ֖ ר ָגָ֑ ר ֲחֹמִּ֣  )יד( ִיָששָכֹ֖

ָמה ַוֵיַּ֤ט ִׁשְכמֹוּ֙ ִלסְ  י ָנֵעָ֑ ֶרץ ִכִּ֣ ֹוב ְוֶאת־ָהָאֹ֖ י טֶ֔ ד: ס)טו( ַוַיְַַּ֤֖רא ְמנָֻחהּ֙ ִכִּ֣ י ְלַמס־ֹעֵבָֽ ל ַוְיִהֹ֖  ֹבֶ֔

ל: י ִיְשָרֵאָֽ ד ִׁשְבֵטָ֥ ֹו ְכַאַחֹ֖ ין ַעמָ֑ ן ָיִדִּ֣  )טז( ָדֹ֖

ֹור: ֹו ָאחָֽ ל ֹרְכבֹ֖ ּוס ַוִיֹפָ֥ ַרח ַהֹּנֵׁשְךּ֙ ִעְקֵבי־סֶ֔ ן ֲעֵלי־ֹאָ֑ ֶרְך ְׁשִפיֹפֹ֖ ׁש ֲעֵלי־ֶדֶ֔  )יז( ְיִהי־ָדןּ֙ ָנָחִּ֣

ק: יִתי ְיֹקָוָֽ יׁשּוָעְתָךֹ֖ ִקִּוָ֥  )יח( ִלָֽ

ב: ס )יט( ּוא ָיֻגָ֥ד ָעֵקָֽ ּנּו ְוהֹ֖ ּוד ְיגּוֶדָ֑  ָגֹ֖ד ְגדִּ֣

ֶלְך: ס ֲעַדֵּני־ֶמָֽ ן ַמָֽ ּוא ִיֵתֹ֖ ֹו ְוהָ֥ ר ְׁשֵמָנִּ֣ה ַלְחמָ֑  )כ( ֵמָאֵׁשֹ֖

ֶפר: ס ן ִאְמֵרי־ָׁשָֽ ה ַהֹּנֵתֹ֖ ה ְׁשֻלָחָ֑ י ַאָיָלִּ֣  )כא( ַנְפָתִלֹ֖

ֹות צָ  ִין ָבנֻ֕ ת ֲעֵלי־ָעָ֑ ן ֹפָרֹ֖ ף ֵבָ֥ ן ֹפָרתּ֙ יֹוֵסֶ֔ ּור:)כב( ֵבַּ֤ ה ֲעֵלי־ׁשָֽ  ֲעָדֹ֖

ים: י ִחִצָֽ הּו ַבֲעֵלָ֥ ִַ֖יְשְטֻמֹ֖ בּו ַוָֽ הּו ָוֹרָ֑ ְַ֖יָמֲרֻרֹ֖  )כג( ַוָֽ

ֶבן ִיְשָרֵאָֽ  ה ֶאָ֥ ם ֹרֶעֹ֖ ב ִמָשָ֥ יר ַיֲעֹקֶ֔ יו ִמיֵדיּ֙ ֲאִבִּ֣ י ָיָדָ֑ ּזּו ְזֹרֵעִּ֣ ֹו ַוָיֹפֹ֖ ֶׁשב ְבֵאיָתןּ֙ ַקְׁשתֶ֔  ל:)כד( ַוֵתַּ֤

ָך וְ ק)כה( מֵ  יָך ְוַיְעְזֶרֹּ֗ ת ׁשַ ל ָאִבִ֜ ַחם:קֵאַּ֤ ִים ָוָרָֽ ת ָׁשַדֹ֖ ַחת ִבְרֹכָ֥ ֶצת ָתָ֑ ֹום ֹרֶבִּ֣ ת ְתהֹ֖ ל ִבְרֹכָ֥ ִיםּ֙ ֵמָעֶ֔ ת ָׁשַמּ֙ ָך ִבְרֹכַּ֤ ְרֶכֶ֔  יּ֙ ִויָבִּ֣

ף ּולְ  אׁש יֹוֵסֶ֔ ִֹּ֣ ָּ֙ ְלר ין ְהֶיּ֙ ם ִתָֽ ת עֹוָלָ֑ ד־ַתֲאַוֹ֖ת ִגְבֹעִּ֣ י ַעָֽ ת הֹוַרֶ֔ ְברּוּ֙ ַעל־ִבְרֹכִּ֣ יָך ָגָֽ ת ָאִבֹּ֗ ד נְ )כו( ִבְרֹכִּ֣ יו: פָקְדֹקֹ֖  ִזָ֥יר ֶאָחָֽ

ל: ק ָׁשָלָֽ ֶרב ְיַחֵלָ֥ ד ְוָלֶעֹ֖ אַכל ַעָ֑ ִֹּ֣ ֶקר י ף ַבֹבֹ֖ ב ִיְטָרֶ֔  )כז( ִבְנָיִמיןּ֙ ְזֵאִּ֣

יׁש  ם ִאֵ֛ ֶרְך אֹוָתֶ֔ ם ֲאִביֶהםּ֙ ַוְיָבִּ֣ ר ָלֶהַּ֤ זֹאת ֲאֶׁשר־ִדֶבַ֨ ר ְוְ֠ ל ְׁשֵנִּ֣ים ָעָשָ֑ י ִיְשָרֵאֹ֖ ֶלה ִׁשְבֵטָ֥ ֹו בֵ )כח( ָכל־ֵאֵ֛ ר ְכִבְרָכתֹ֖ ם:ֲאֶׁשָ֥ ְך ֹאָתָֽ  ַרָ֥

ר בִ  ה ֲאֶׁשָ֥ ְמָעָרֶ֔ י ֶאל־ַהַ֨ י ֶאל־ֲאֹבָתָ֑ ּו ֹאִתֹ֖ י ִקְברָ֥ ף ֶאל־ַעִמֶ֔ אֶמר ֲאֵלֶהםּ֙ ֲאִניּ֙ ֶנֱאָסִּ֣ ַֹּ֤ ם ַוי ו אֹוָתֹּ֗ י:)כט( ַוְיַצִּ֣ ִחִתָֽ ֹון ַהָֽ ה ֶעְפרָ֥  ְשֵדֹ֖

א ְבֶאִּ֣  ר ַעל־ְפֵני־ַמְמֵרֹ֖ ה ֲאֶׁשָ֥ ה ַהַמְכֵפָלֵ֛ ר ִבְשֵדַ֧ ה ֲאֶׁשַ֨ י )ל( ַבְמָעָרָ֞ ן ַהִחִתֹ֖ ת ֶעְפֹרָ֥ ה ֵמֵאֵ֛ ם ֶאת־ַהָשֶדֹּ֗ ה ַאְבָרָהִ֜ ֶרץ ְכָנַָ֑ען ֲאֶׁש֩ר ָקָנַ֨

ֶבר:  ַלֲאֻחַּזת־ָקָֽ

ֹו וְ  ה ִאְׁשתָ֑ ת ִרְבָקִּ֣ ק ְוֵאֹ֖ ּו ֶאת־ִיְצָחֶ֔ ָמה ָקְברִּ֣ ֹו ָׁשַ֚ ה ִאְׁשתֶ֔ ם ְוֵאתּ֙ ָשָרִּ֣ ּו ֶאת־ַאְבָרָהֹּ֗ ְברָ֞ ָמה ָקָֽ ה)לא( ָׁשִּ֣ ְרִתי ֶאת־ֵלָאָֽ ָמה ָקַבֹ֖  :ָׁשָ֥

ת: ת ְבֵני־ֵחָֽ ֹו ֵמֵאָ֥ ה ֲאֶׁשר־בֹ֖ ה ְוַהְמָעָרָ֥  )לב( ִמְקֵנַ֧ה ַהָשֶדֵ֛

יו: ֶסף ֶאל־ַעָמָֽ ה ַוִיְגַוֹ֖ע ַוֵיָאָ֥ יו ֶאל־ַהִמָטָ֑ ף ַרְגָלֹ֖ יו ַוֶיֱאֹסָ֥ ת ֶאת־ָבָנֶ֔ ל ַיֲעֹקבּ֙ ְלַצֹּוִּ֣  )לג( ַוְיַכַּ֤

1 And Jacob called unto his sons, and said: 'Gather yourselves together, that I may tell you that which 

shall befall you in the end of days. 2 Assemble yourselves, and hear, ye sons of Jacob; and hearken unto 

Israel your father. 3 Reuben, thou art my first-born, my might, and the first-fruits of my strength; the 

excellency of dignity, and the excellency of power. 4 Unstable as water, have not thou the excellency; 

because thou wentest up to thy father's bed; then defiledst thou it--he went up to my couch. {P} 5 Simeon 

and Levi are brethren; weapons of violence their kinship. 6 Let my soul not come into their council; unto 

their assembly let my glory not be united; for in their anger they slew men, and in their self-will they 

houghed oxen. 7 Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel; I will divide 

them in Jacob, and scatter them in Israel. {P} 8 Judah, thee shall thy brethren praise; thy hand shall be on 

the neck of thine enemies; thy father's sons shall bow down before thee. 9 Judah is a lion's whelp; from 

the prey, my son, thou art gone up. He stooped down, he couched as a lion, and as a lioness; who shall 

rouse him up? 10 The sceptre shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, as 

long as men come to Shiloh; and unto him shall the obedience of the peoples be. 11 Binding his foal unto 

the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washeth his garments in wine, and his vesture in the 

blood of grapes; 12 His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk. {P} 13 Zebulun shall 

dwell at the shore of the sea, and he shall be a shore for ships, and his flank shall be upon Zidon. {P} 14 

Issachar is a large-boned ass, couching down between the sheep-folds. 15 For he saw a resting-place that 

it was good, and the land that it was pleasant; and he bowed his shoulder to bear, and became a servant 
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under task-work. {S} 16 Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel. 17 Dan shall be a 

serpent in the way, a horned snake in the path, that biteth the horse's heels, so that his rider falleth 

backward. 18 I wait for Thy salvation, O LORD. {S} 19 Gad, a troop shall troop upon him; but he shall 

troop upon their heel. {S} 20 As for Asher, his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties. {S} 21 

Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words. {S} 22 Joseph is a fruitful vine, a fruitful vine by a 

fountain; its branches run over the wall. 23 The archers have dealt bitterly with him, and shot at him, and 

hated him; 24 But his bow abode firm, and the arms of his hands were made supple, by the hands of the 

Mighty One of Jacob, from thence, from the Shepherd, the Stone of Israel, 25 Even by the God of thy 

father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee, with blessings of heaven above, 

blessings of the deep that coucheth beneath, blessings of the breasts, and of the womb. 26 The blessings 

of thy father are mighty beyond the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting 

hills; they shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of the prince among his brethren. 

{P} 27 Benjamin is a wolf that raveneth; in the morning he devoureth the prey, and at even he divideth the 

spoil.' 28 All these are the twelve tribes of Israel, and this is it that their father spoke unto them and 

blessed them; every one according to his blessing he blessed them. 29 And he charged them, and said 

unto them: 'I am to be gathered unto my people; bury me with my fathers in the cave that is in the field of 

Ephron the Hittite, 30 in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of 

Canaan, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite for a possession of a burying-

place. 31 There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; 

and there I buried Leah. 32 The field and the cave that is therein, which was purchased from the children 

of Heth.' 33 And when Jacob made an end of charging his sons, he gathered up his feet into the bed, and 

expired, and was gathered unto his people. 

Alef.  
1.   In his commentary on Beraishit 49:5, RaMBaN presents two interpretations for the word 

“Achim” that Yaakov uses to describe the particular relationship between Shimon and Levi:  
a) they exhibited brotherly-love by being equally horrified regarding the treatment of their 

sister Dina.  
b) they were identical to one another in terms of plotting and carrying out their plan to kill 

the inhabitants of Shechem. 
It would appear that the second of RaMBaN’s interpretations, which he prefaces with the 

phrase “And what is correct in my eyes” would be closer to the simple meaning of the text 
since Dina’s name is nowhere mentioned, but what is mentioned immediately after their 
designation as “Achim” is that they wielded the weapons of violence.  

2.    “Min HaNefesh Asher Asu” is a paraphrase of Ibid. 12:5 “…Et HaNefesh Asher Asu 
BeCharan…” that RaShI defines in one of his commentaries as a reference to the individuals 
that Avraham and Sara had converted to monotheism. RaMBaN attributes to Yaakov the 
sentiment that Shechem and Chamor’s intentions were at least potentially sincere and that 
they may have proved themselves to be true converts, had Shimon and Levi given them the 
opportunity.  

3.    According to RaMBaN, Yaakov’s anger directed at Shimon and Levi was due to:  
a) they acted out of anger rather than giving the accommodations of the residents of 

Shechem the benefit of the doubt;  
b) they failed to consult with their father prior to their actions, resulting in a Chilul 

HaShem (profanation of God’s Name) by Yaakov’s being unfairly associated in the eyes 
of others with his sons’ unauthorized act of violence.  

 lit. they (Shimon and Levi) should—שאין ראויים לעונש גדול, לא החטא ראוי למחול להם, כי הוא חמס   .4
not be subject to a major punishment (since they acted out of brotherly concern for Dina), 
but they should not be entirely let off the hook, since they did act violently and angrily. In 
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other words, they could have saved Dina by alternate means that would not have 
necessitated the violence that they ended up perpetrating.  

5.      
 בראשית פרק לד

ת ִדיָנ֥ה אֲ  ָ֖ א א  ר ִטמ ֵּ֔ רּו ֲאֶשֶׁ֣ ֵּ֑ ה ַוְיַדב  יו ְבִמְרָמָ֖ ם ְוֶאת־ֲח֥מֹור ָאִבִ֛ ב ֶאת־ְשֶכ֨ י־ַיֲעק ֹ֜ ֵֽ ם:)יג( ַוַיֲע֨נּו ְבנ  ָתֵֽ  ח 
  רמב"ן 

הנה חמור ושכם אל אביה ואל אחיה דברו, אבל  -)יג( ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה 
אותם דבר, כי בניו ידברו במקומו בענין הזה לכבודו, כי בעבור היות הדבר להם לקלון לא  הזקן לא ענה

 ירצו שיפתח פיו לדבר בו כלל:
ויש כאן שאלה, שהדבר נראה כי ברצון אביה ובעצתו ענו, כי לפניו היו, והוא היודע מענם כי במרמה    ←

שיא בתו לכנעני אשר טמא אותה. והנה כל ידברו, ואם כן למה כעס. ועוד, שלא יתכן שיהיה רצונו לה
 האחים ענו המענה הזה במרמה, ושמעון ולוי לבדם עשו המעשה, והאב ארר אפם להם לבדם:

 והתשובה כי המרמה היתה באמרם להמול להם כל זכר, כי חשבו שלא יעשו כן בני העיר, ואם אולי    ←
ותם כואבים ויקחו את בתם מבית שכם, וזאת ישמעו לנשיאם ויהיו כלם נמולים יבואו ביום השלישי בהי

 עצת כל האחים וברשות אביהם, ושמעון ולוי רצו להנקם מהם והרגו כל אנשי העיר:
והראוי להם שיהרגו ויתכן שהיה הכעס ליעקב שארר אפם על שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו,    ←

מור אביו במרמה וידברו אשר טמא . וזהו מה שאמר הכתוב ויענו בני יעקב את שכם ואת חשכם לבדו
 את דינה אחותם, כי כולם הסכימו לדבר לו במרמה בעבור הנבלה שעשה להם:

ורבים ישאלו, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי. והרב השיב בספר שופטים 
נין בכל פלך ופלך )רמב"ם הלכות מלכים פ"ט הי"ד( ואמר שבני נח מצווים על הדינים, והוא להושיב דיי

לדון בשש מצות שלהן, ובן נח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף, ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא 
דנוהו להרגו הרי זה הרואה יהרג בסייף. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל, והם 

 ראו וידעו ולא דנוהו:
יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם, ואם פחד ואין דברים הללו נכונים בעיני, שאם כן היה 

מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים, וענש אותם וחלקם והפיצם, והלא הם זכו ועשו 
 מצוה ובטחו באלהים והצילם:

ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד, אבל צוה 
דיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו אותם ב

ודיני מלוה ולוה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן, כענין הדינין שנצטוו ישראל, ונהרג עליהן אם גנב ועשק או 
ת שיושיבו דיינין גם אנס ופתה בתו של חבירו או שהדליק גדישו וחבל בו וכיוצא בהן. ומכלל המצוה הזא

בכל עיר ועיר כישראל, ואם לא עשו כן אינן נהרגין, שזו מצות עשה בהם, ולא אמרו )סנהדרין נז א( אלא 
 אזהרה שלהן זו היא מיתתן, ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו, וכן דרך הגמרא בסנהדרין )נט ב(:

ובירושלמי אמרו בדינין של נח, הטה דינו נהרג, לקח שחד נהרג. בדיני ישראל, כל דין שאתה יודע 
שאתה שלם ממנו אי אתה רשאי לברוח ממנו, וכל שאתה יודע שאי אתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח 

ממנו, אבל בדיניהם אף על פי שאתה יודע שאתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו. נראה מכאן 
שאי הגוי לאמר לבעלי הדין איני נזקק לכם, כי תוספת היא בישראל לא תגורו מפני איש )דברים א שר

יז(, אל תכניס דבריך מפני איש )סנהדרין ו ב(, וכל שכן שלא יהרג כשלא יעשה עצמו קצין שוטר ומושל 
 לשפוט את אדוניו:

עבודה זרה ומגלה עריות ועושים ומה יבקש בהן הרב חיוב, וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי 
כל תועבות השם היו, והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות )דברים יב ב( על ההרים הרמים ועל הגבעות 

ותחת כל עץ רענן וגו', לא תלמד לעשות וכו' )שם יח ט(, ובגלוי עריות כי את כל התועבות האל עשו וכו' 
 ו לעשות בהם הדין:)ויקרא יח כז(, אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובני

אבל ענין שכם, כי בני יעקב, בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו להנקם מהם 
בחרב נוקמת, והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם, וסרים אל משמעתו, ואין הברית אשר נמולו 

י הביאוהו בסכנה שנאמר נחשב בעיניהם למאומה כי היה להחניף לאדוניהם, ויעקב אמר להם בכאן כ
עכרתם אותי להבאישני, ושם ארר אפם כי עשו חמס לאנשי העיר, שאמרו להם במעמדו וישבנו אתכם 
והיינו לעם אחד, והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם, ואולי ישובו אל ה' והרגו אותם חנם, כי לא הרעו 

 להם כלל. וזהו שאמר כלי חמס מכרותיהם )להלן מט ה(:
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מין בספר "מלחמות בני יעקב" )הוא ספר הישר( בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם ואם נא
ועשו עמהם שלש מלחמות גדולות, ולולי אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם היו בסכנה, 

כאשר יספר בספר ההוא. ורבותינו )ב"ר פ י( הזכירו מזה בפסוק אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי 
ן מח כב(, אמרו נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג להם, חגר יעקב כלי מלחמה כנגדן, כמו ובקשתי )להל

שכתב רש"י שם. אבל הכתוב יקצר בזה, כי היה נס נסתר, כי אנשים גבורים היו וכאלו זרועם הושיעה 
למו, כאשר קצר הכתוב בענין אברהם באור כשדים, ולא הזכיר מלחמת עשו עם החורי כלל, אבל הזכיר 

כאן כי היה חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא נאספו כולם לרדוף אחרי בני יעקב, כי היו ב
ים", כי נפלה עליהם אימתה ופחד קנופלים עליהם כחול אשר על שפת הים לרוב. וזה טעם "חתת אל

להודיע מן הגבורה אשר ראו במלחמה, ולכך אמר )להלן לה ו( ויבא יעקב לוזה הוא וכל העם אשר עמו, 
 שלא נפקד מהם ולא מעבדיהם איש במלחמה:

In his commentary on Ibid. 49:5, RaMBaN attributes to Yaakov the additional critique of 
Shimon and Levi’s actions that they have caused a Chilul HaShem vis-à-vis Yaakov’s 
reputation as a prophet of HaShem (similar to what is stated about Avraham in Ibid. 23:6). 
Perhaps the reason why Yaakov only mentions it as this point is that Yaakov is on his 
deathbed and he is reassessing how he personally is viewed by others, whereas immediately 
following the raid on Shechem, he was only concerned about the welfare of the family and 
the possibility of a counter-attack by the surrounding cultures as a result of Shimon and 
Levi’s irresponsible act of violence and revenge.  

 Yaakov pointing out that he was not included in the planning for Shimon and Levi’s—אל תבוא    .6
raid on Shechem. 
  .I was not part of their raid—אל תחד
The weakness in this approach would appear to be the fact that these two statements are 
said in the future; references to what Shimon and Levi did, which clearly comprises the first 
part of v. 5, would have made more sense had they been in past tense.  

Beit.  
 Generally this is an   ."ויאמרו איש אל אחיו" RaShI is addressing the anonymity of the phrase  .א1

idiom that reflects everyone who is present being involved. If Yaakov wishes to devolve 
blame specifically on Shimon and Levi, the reasoning must be justified.  

 above, there was no reason to think that anyone was not involved in the א As I stated in   .ב   
plotting. It is only now that Yaakov singles out Shimon and Levi that we come to understand 
that "ויאמרו איש אל אחיו" was actually meant to be taken literally and not idiomatically.  

 .connotes violence in general and murder in particular חמס a. The term .א2
       b. The term חמס is employed with reference to illegally appropriating something that 

belongs to someone else. In this case, Eisav was blessed by Yitzchak to live by his sword; 
therefore the descendants of Yaakov should not resort to using such a weapon , just 
because the people in the surrounding area use them. 

   .ב   
 יחזקאל טז:ג

ִריְמֹכֹרַתִיְך ּוֹמְלֹדַתִיְך ,, ִלירּוָשַלִםאלקים ה'ָאַמר -ְוָאַמְרָת כ ה  ג ֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני; ָאִביְך ָהֱאמ  ְך ִחִתית ,, מ   .ְוִאמ 
It seems to me that Ibn Ezra is assuming the same position as RaShI’s second 
interpretation in 2אb. above. 

 (.The Gilayon indicates that the question is missing) ????   .א3
 Divrei HaYamim is cited by RaShI to demonstrate that the bible does relate Korach to    .ב  

Yaakov. One might have thought that since typically only one’s father’s name is mentioned, 
and in the verse in BaMidbar, not only his father, but also his grandfather and great-
grandfather are mentioned, perhaps there was no need to go back even further. But if 
there is a biblical precedent to do so in Divrei HaYamim, then Yaakov’s omission in 
BaMidbar has to be accounted for.  
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 a feminine form is ostensibly ,תחד is usually male, then the declination of the verb כבוד If   .א4
incorrect. Consequently RaShI is forced to define כבודי as referring to the Shechina, a 
feminine entity, rather than Yaakov, who is male.  

 (.No question indicated on the Gilayon) ????   .ב  
Gimel.  

1.    Ibn Ezra rejects R. Aharon’s interpretation because the commentator feels that Yaakov is 
not complaining that he was left out of their planning, but rather he wants no part of their 
planning in the future in light of how terrible it was vis-à-vis the Shechem raid. a) Yaakov 
had said that they had “ruined him” (Beraishit 34:30). b) Yaakov’s worries were realized, for 
had it not been for HaShem’s Intervention, there would have been a counterattack from the 
surrounding nations (Ibid. 35:5). c) Finally, Yaakov does curse their anger (Ibid. 49:7), so why 
would he have wanted in the future to be part of their planning?  

2.      
 דברים פרק לב

ם ִבָ֖  ֹות עֹוָלֵּ֔ ֙ר ְימֶׁ֣ ְך:)ז( ְזכ  אְמרּו ָלֵֽ ֶנָ֖יך ְוי ֥ ְדך ְזק  י֙ך ְוַיג ֵּ֔ ל ָאִב֙ ר ְשַאַ֤ ֹות ד ר־ָוד ֵּ֑  ינּו ְשנֶׁ֣
 במדבר פרק כג

ה  א ַקב ָ֖ ב ל ֥ ה ֶאק ֵּ֔ ָוֵֽק:ק)ח( ָמֶׁ֣ ם ְיק  א ָזַעָ֖ ם ל ֥ ה ֶאְזע ֵּ֔  ל ּוָמֶׁ֣
Ibn Ezra supports R. Moshe HaKohen who states that the phrase “אל תבוא נפשי” means the 
same thing as “אל תחד כבודי”, i.e., “כבודי“ = ”נפשי” in the sense of the doubling pattern in 
poetical lines, where the same idea is restated using different words. Similarly, in Devarim 
“ = ”מה אקוב“ ,and in BaMidbar 23:8 ,”זקניך“ = ”שאל אביך“ ,32:7 אזעם ומה ”.  

 As in other examples cited in Alon HaDeracha (see—ואלה פירושים קרים בסודם אל תבוא נפשי    .3
page 1 of these answers), Ibn Ezra is paraphrasing the problematic textual words in order to 
insult the commentator with whose interpretation he does not agree. Consequently, “these 
interpretations (of R. Aharon) are ‘cold/inert/ineffectual’, and I personally don’t wish to 
have anything to do with them.” 

 as ”אל תבוא נפשי“ R. Yehuda ben Bila’am HaSepharadi wants to explain the phrase—הגוף 
referring to Yaakov’s body, and hence “אל תחד כבודי” similarly refers to his body, rather than 
his soul/intellect/essence.  

4.    Ibn Bila’am’s understanding of Beraishit 49:3 is that Yaakov wants to distance himself 
physically from these two sons of his as a result of the raid that they planned and carried 
out. 

5.      
 תהלים פרק קג

ֹוב  יַע ַבטֶׁ֣ ְיִכי: ֶעְדי  ְֵ֑ך)ה( ַהַמְשִבֶׁ֣ ש ַכֶנֶֶׁ֣שר ְנעּוָרֵֽ ָ֖  ִתְתַחד 
Who satisfieth thine old age with good things; so that thy youth is renewed like 
the eagle. 

 פרק ז שם
ַרד ֵֽ  י )ו( ִי֥ ֶרץ ַחָיֵּ֑ ס ָלָאֶׁ֣ ג ְוִיְרמ ֶׁ֣ י ְוַיש ֵּׂ֗ ב׀ ַנְפִשִׁ֡ יף אֹוי ֨ ָלה:ּוְכבֹוִדִ֓ ן ֶסֵֽ ֶׁ֣ ר ַיְשכ   ׀ ֶלָעָפָ֖

Let the enemy pursue my soul, and overtake it, and tread my life down to the 
earth; yea, let him lay my glory in the dust. Selah 

The two verses that Ibn Bila’am cites correspond to the two elements in Beraishit 49:3, i.e., 
 all meaning “body”. A ,”עדי“ being synonymous with ”נפשי“ with ,”כבודי“ and ”נפשי“
syllogism is formed: a) עדי = נפשי; b) כבודי = עדי; c)  נפשי = עדי.  

6.    Ibn Ezra refutes Ibn Bila’am based upon a verse in Tehillim:  
 תהלים פרק טז

ֶָּ֣גל  ִבי ַוָיֶׁ֣ ח ִלִ֭ ן׀ ָשַמֶׁ֣ ַ֤ י)ט( ָלכ  יַאף־ ְכבֹוִד  ִרִ֗ שָׂ ַטח: ְבְּ֝ ן ָלֶבֵֽ  ִיְשכ ֥
 



7 
 

 In this verse, “כבודי” is pitted against “בשרי”, and if the latter refers to the body, then the 

former must be associated with the spiritual/ethereal aspect of the individual, in accordance 

with R. Moshe HaKohen’s interpretation of “כבודי” in Beraishit 49:3. 

Daled.  

1.    The problem in Ibid. 49:8 is the word order, i.e., usually the noun of the subject follows the 

verb in Hebrew, whereas in this case, the pronoun “אתה” of Yehuda precedes the verb 

  .”יודוך“

2.    Beiur’s understanding of this word order is that the opposite of what came before (or what 

comes after) is indicated. Therefore, he would claim that the verse instead of meaning “you 

Yehuda will appreciate your brothers”, it really means “Yehuda, your brothers will 

appreciate you.” 

3.      

 במדבר פרק יד
ם  ר ְמַאְסֶתֶּ֖ ֶרץ ֲאֶשֶׁ֥ ְָֽדעוּ֙ ֶאת־ָהָאֶ֔ ם ְוָי  י ֹאָתֶ֔ ז ִיְהֶיֶ֑ה ְוֵהֵביאִתַ֣ ם ָלַבַ֣ ר ֲאַמְרֶתֶּ֖ ם ֲאֶשֶׁ֥ ְפֶכֶ֔ ּה:)לא( ְוַטַ֨  ָב 

ם)לב( וִפְגֵריֶכֶּ֖ם  ה: ַאֶתֶ֑ ר ַהֶז  ו ַבִמְדָבֶׁ֥  ִיְפלֶּ֖
a. In both instances, the pronoun comes before the verb: 

 אתם יפלו ,אתה יודוך  

b. In both instances although the pronoun could have been the subject of each of the 

verses, it turns out they are the object: 

  Your brothers will appreciate you. 

  Your bodies will fall in this desert. 


