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  ח"    כסליו התשס                        ד"בס

  

  "ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם"
  לפרשת וישלח 

  
   בראשית ד.1
  :ַוּיֹאֶמר ֶמה ָעִׂשיָת קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה) י(
ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת ְּדֵמי ָאִחיָך ְוַעָּתה ָארּור ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ) יא( 

  :ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא תֵֹסף ֵּתת ּכָֹחּה ָלְך ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ) יב:(ִמָּיֶדךָ 
   .  'ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָדִוד ְּבֵעיֵני ה)כז( : א"ב י"שמ. 2
ְהֶיה ַהָּזַרע ְוָהָיה ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ַוֵּיַדע אֹוָנן ִּכי ּלֹא לֹו יִ ) ט( : ח"בראשית ל. 3

 ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה) י( :ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִּתי ְנָתן ֶזַרע ְלָאִחיו
  :ַוָּיֶמת ַּגם אֹתֹו

  יחס התורה למעשה שכם
  ד"ל בראשית -מעשה שכם . 4
ַוַּיְרא ) ב:( ְלַיֲעקֹב ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה) א(

) ג:(אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָאֶרץ ַוִּיַּקח אָֹתּה ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה ַוְיַעֶּנהָ 
 ַוּיֹאֶמר )ד:(ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה ַּבת ַיֲעקֹב ַוֶּיֱאַהב ֶאת ַהַּנֲעָר ַוְיַדֵּבר ַעל ֵלב ַהַּנֲערָ 

ְוַיֲעקֹב ָׁשַמע ) ה:(ְׁשֶכם ֶאל ֲחמֹור ָאִביו ֵלאמֹר ַקח ִלי ֶאת ַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת ְלִאָּׁשה
) ו:(ִּכי ִטֵּמא ֶאת ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעקֹב ַעד ּבָֹאם

ּוְבֵני ַיֲעקֹב ָּבאּו ִמן ַהָּׂשֶדה ) ז:(ֵּבר ִאּתֹוַוֵּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ֶאל ַיֲעקֹב ְלדַ 
ְּכָׁשְמָעם ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ָלֶהם ְמאֹד ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל ִלְׁשַּכב ֶאת 

ׁשֹו ַוְיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאמֹר ְׁשֶכם ְּבִני ָחְׁשָקה ַנפְ ) ח:(ַּבת ַיֲעקֹב ְוֵכן לֹא ֵיָעֶׂשה
ְוִהְתַחְּתנּו אָֹתנּו ְּבנֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו ָלנּו ְוֶאת ) ט:(ְּבִבְּתֶכם ְּתנּו ָנא אָֹתּה לֹו ְלִאָּׁשה

ְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה ) י:(ְּבנֵֹתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם
ִביָה ְוֶאל ַאֶחיָה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם ַוֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ָא) יא:(ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה

ַהְרּבּו ָעַלי ְמאֹד מַֹהר ּוַמָּתן ְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאָלי ) יב:(ּתֹאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן
ַוַּיֲענּו ְבֵני ַיֲעקֹב ֶאת ְׁשֶכם ְוֶאת ֲחמֹור ָאִביו ) יג:(ּוְתנּו ִלי ֶאת ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה

ַוּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם לֹא נּוַכל ) יד:(ִמְרָמה ַוְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאחָֹתםְּב 
ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת ֶאת ֲאחֵֹתנּו ְלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו ָעְרָלה ִּכי ֶחְרָּפה ִהוא 

ְוָנַתּנּו ) טז:( ָּכל ָזָכרַאְך ְּבזֹאת ֵנאֹות ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו ָכמֹנּו ְלִהּמֹל ָלֶכם) טו:(ָלנּו
) יז:(ֶאת ְּבנֵֹתינּו ָלֶכם ְוֶאת ְּבנֵֹתיֶכם ִנַּקח ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד

ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ) יח:(ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו ְלִהּמֹול ְוָלַקְחנּו ֶאת ִּבֵּתנּו ְוָהָלְכנּו
ְולֹא ֵאַחר ַהַּנַער ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ִּכי ָחֵפץ ) יט: (ְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹורְּבֵעיֵני ֲחמֹור ּו

ַוָּיבֹא ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶאל ַׁשַער ) כ:(ְּבַבת ַיֲעקֹב ְוהּוא ִנְכָּבד ִמּכֹל ֵּבית ָאִביו
ְׁשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ) כא:(ִעיָרם ַוְיַדְּברּו ֶאל ַאְנֵׁשי ִעיָרם ֵלאמֹר

ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו אָֹתּה ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת ָיַדִים ִלְפֵניֶהם ֶאת ְּבנָֹתם ִנַּקח 
ַאְך ְּבזֹאת ֵיאֹתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים ָלֶׁשֶבת ) כב:(ָלנּו ְלָנִׁשים ְוֶאת ְּבנֵֹתינּו ִנֵּתן ָלֶהם

ִמְקֵנֶהם ) כג:(ִהּמֹול ָלנּו ָּכל ָזָכר ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנּמִֹליםִאָּתנּו ִלְהיֹות ְלַעם ֶאָחד ְּב 
ַוִּיְׁשְמעּו ) כד:(ְוִקְנָיָנם ְוָכל ְּבֶהְמָּתם ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם ַאְך ֵנאֹוָתה ָלֶהם ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנּו
ל יְֹצֵאי ַׁשַער ֶאל ֲחמֹור ְוֶאל ְׁשֶכם ְּבנֹו ָּכל יְֹצֵאי ַׁשַער ִעירֹו ַוִּיּמֹלּו ָּכל ָזָכר ּכָ 

ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב ִׁשְמעֹון ) כה:(ִעירֹו
ְוֶאת ֲחמֹור ) כו:(ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַוָּיבֹאּו ַעל ָהִעיר ֶּבַטח ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר

ְּבֵני ַיֲעקֹב ) כז:( ְלִפי ָחֶרב ַוִּיְקחּו ֶאת ִּדיָנה ִמֵּבית ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּוְוֶאת ְׁשֶכם ְּבנֹו ָהְרגּו
ֶאת צֹאָנם ְוֶאת ְּבָקָרם ) כח:(ָּבאּו ַעל ַהֲחָלִלים ַוָּיבֹּזּו ָהִעיר ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם

ֶאת ָּכל ֵחיָלם וְ ) כט:(ְוֶאת ֲחמֵֹריֶהם ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּבִעיר ְוֶאת ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ָלָקחּו
ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ) ל:(ְוֶאת ָּכל ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם ָׁשבּו ַוָּיבֹּזּו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית

ִׁשְמעֹון ְוֶאל ֵלִוי ֲעַכְרֶּתם אִֹתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני ְמֵתי 
ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ) לא:  (ּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתיִמְסָּפר ְוֶנֶאְספ

  :ֶאת ֲאחֹוֵתנּו
ויהי חתת אלוקים על הערים אשר , ויסעו": 'ה ה"בראשית ל. 5

  ".ולא רדפו אחרי בני יעקב, סביבותיהם
ְּבסָֹדם . ְמֵכרֵֹתיֶהםִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס  :ז-ה, ט"מבראשית . 6

ַאל ָּתבֹא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכבִֹדי ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּו 
ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעקֹב ַוֲאִפיֵצם . ׁשֹור

  .  ְּבִיְׂשָרֵאל

 ָאַמר ֻּתֶּמיָך ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ּוְלֵלִוי) ח( : ג"דברים ל. 7
ָהאֵֹמר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו ) ט:(ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה

ְׁשָּפֶטיָך יֹורּו ִמ ) י:(לֹא ִהִּכיר ְוֶאת ָּבָנו לֹא ָיָדע ִּכי ָׁשְמרּו ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו
  :ְלַיֲעקֹב ְותֹוָרְתָך ְלִיְׂשָרֵאל ָיִׂשימּו ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפָך ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחךָ 

  "כי לא הרעו להם כלל"
  ד"ט הי"ם הלכות מלכים פ"הרמב. 8

חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך , וכיצד מצווין הן על הדינין
ובן נח שעבר על אחת משבע מצות , םולהזהיר את הע, לדון בשש מצות אלו

שהרי שכם גזל , ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, אלו יהרג בסייף
ובן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא התראה , והם ראו וידעו ולא דנוהו

  .ועל פי קרובין
  ג"ד י"ן על בראשית ל"הרמב. 9

ו חייב להיות קודם שאם כן היה יעקב אבינ, ואין דברים הללו נכונים בעיני
ואם פחד מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה , וזוכה במיתתם

-והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו בא, וענש אותם וחלקם והפיצם, זמנים
בעבור שהיו אנשי שכם רשעים , כי בני יעקב, אבל ענין שכם . להים והצילם

 המלך וכל והרגו, ודמם חשוב להם כמים רצו להנקם מהם בחרב נוקמת
ואין הברית אשר נמולו נחשב , וסרים אל משמעתו, אנשי עירו כי עבדיו הם

ויעקב אמר להם בכאן כי , בעיניהם למאומה כי היה להחניף לאדוניהם
עשו ושם ארר אפם כי ', עכרתם אותי להבאישני'הביאוהו בסכנה שנאמר 

', אחדוישבנו אתכם והיינו לעם 'שאמרו להם במעמדו , חמס לאנשי העיר
, והרגו אותם חנם' ואולי ישובו אל ה, והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם

  .'כלי חמס מכרותיהם' וזהו שאמר .כי לא הרעו להם כלל
  השוואה לסיפור אמנון ותמר

   סיפור אמנון ותמר– ג"פרק י' שמואל ב. 11
ָמּה ָּתָמר ַוֶּיֱאָהֶבָה ַאְמנֹון ֶּבן ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ּוְלַאְבָׁשלֹום ֶּבן ָּדִוד ָאחֹות ָיָפה ּוְׁש ) א(

ַוֵּיֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחּלֹות ַּבֲעבּור ָּתָמר ֲאחֹתֹו ִּכי ְבתּוָלה ִהיא ַוִּיָּפֵלא ) ב:(ָּדִוד
ּוְלַאְמנֹון ֵרַע ּוְׁשמֹו יֹוָנָדב ֶּבן ִׁשְמָעה ֲאִחי ) ג:(ְּבֵעיֵני ַאְמנֹון ַלֲעׂשֹות ָלּה ְמאּוָמה

ַוּיֹאֶמר לֹו ַמּדּוַע ַאָּתה ָּכָכה ַּדל ֶּבן ַהֶּמֶלְך ַּבּבֶֹקר ) ד:(ָנָדב ִאיׁש ָחָכם ְמאֹדָדִוד ְויֹו
ַּבּבֶֹקר ֲהלֹוא ַּתִּגיד ִלי ַוּיֹאֶמר לֹו ַאְמנֹון ֶאת ָּתָמר ֲאחֹות ַאְבָׁשלֹם ָאִחי ֲאִני 

ל ּוָבא ָאִביָך ִלְראֹוֶתָך ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהֹוָנָדב ְׁשַכב ַעל ִמְׁשָּכְבָך ְוִהְתחָ ) ה:(אֵֹהב
ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ָּתבֹא ָנא ָתָמר ֲאחֹוִתי ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם ְוָעְׂשָתה ְלֵעיַני ֶאת ַהִּבְרָיה 

ַוִּיְׁשַּכב ַאְמנֹון ַוִּיְתָחל ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ִלְראֹותֹו ) ו:(ְלַמַען ֲאֶׁשר ֶאְרֶאה ְוָאַכְלִּתי ִמָּיָדּה
ן ֶאל ַהֶּמֶלְך ָּתבֹוא ָנא ָּתָמר ֲאחִֹתי ּוְתַלֵּבב ְלֵעיַני ְׁשֵּתי ְלִבבֹות ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹו
ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאל ָּתָמר ַהַּבְיָתה ֵלאמֹר ְלִכי ָנא ֵּבית ַאְמנֹון ָאִחיְך ) ז:(ְוֶאְבֶרה ִמָּיָדּה

הּוא ׁשֵֹכב ַוִּתַּקח ֶאת ַהָּבֵצק ַוֵּתֶלְך ָּתָמר ֵּבית ַאְמנֹון ָאִחיָה וְ ) ח:(ַוֲעִׂשי לֹו ַהִּבְרָיה
ַוִּתַּקח ֶאת ַהַּמְׂשֵרת ) ט:(ַוְּתַלֵּבב ְלֵעיָניו ַוְּתַבֵּׁשל ֶאת ַהְּלִבבֹות} \ַוָּתָלׁש{\ַוָּתָלוׁש 

ַוִּתצֹק ְלָפָניו ַוְיָמֵאן ֶלֱאכֹול ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעַלי ַוֵּיְצאּו ָכל ִאיׁש 
ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ָּתָמר ָהִביִאי ַהִּבְרָיה ַהֶחֶדר ְוֶאְבֶרה ִמָּיֵדְך ַוִּתַּקח ) י:(ֵמָעָליו

ַוַּתֵּגׁש ֵאָליו ) יא:(ָּתָמר ֶאת ַהְּלִבבֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ַוָּתֵבא ְלַאְמנֹון ָאִחיָה ֶהָחְדָרה
ַוּתֹאֶמר לֹו ַאל ָאִחי ) יב:(חֹוִתיֶלֱאכֹל ַוַּיֲחֶזק ָּבּה ַוּיֹאֶמר ָלּה ּבֹוִאי ִׁשְכִבי ִעִּמי אֲ 

ַוֲאִני ָאָנה ) יג:(ַאל ְּתַעֵּנִני ִּכי לֹא ֵיָעֶׂשה ֵכן ְּבִיְׂשָרֵאל ַאל ַּתֲעֵׂשה ֶאת ַהְּנָבָלה ַהּזֹאת
אֹוִליְך ֶאת ֶחְרָּפִתי ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ְּכַאַחד ַהְּנָבִלים ְּבִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה ַּדֶּבר ָנא ֶאל 

ְולֹא ָאָבה ִלְׁשמַֹע ְּבקֹוָלּה ַוֶּיֱחַזק ִמֶּמָּנה ַוְיַעֶּנָה ) יד:( ִּכי לֹא ִיְמָנֵעִני ִמֶּמּךָ ַהֶּמֶלְך 
ַוִּיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָאה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ִּכי ְגדֹוָלה ַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר ) טו:(ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה

ַוּתֹאֶמר לֹו ַאל ) טז:(ּה ַאְמנֹון קּוִמי ֵלִכיְׂשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּה ַוּיֹאֶמר לָ 
אֹודֹת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ֵמַאֶחֶרת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעִּמי ְלַׁשְּלֵחִני ְולֹא ָאָבה 

ַוִּיְקָרא ֶאת ַנֲערֹו ְמָׁשְרתֹו ַוּיֹאֶמר ִׁשְלחּו ָנא ֶאת זֹאת ֵמָעַלי ) יז(:ִלְׁשמַֹע ָלּה
ְוָעֶליָה ְּכתֶֹנת ַּפִּסים ִּכי ֵכן ִּתְלַּבְׁשָן ְּבנֹות ַהֶּמֶלְך ) יח:(ֶּדֶלת ַאֲחֶריהָ ַהחּוָצה ּוְנעֹל הַ 

ַוִּתַּקח ) יט:(ַהְּבתּולֹת ְמִעיִלים ַוּיֵֹצא אֹוָתּה ְמָׁשְרתֹו ַהחּוץ ְוָנַעל ַהֶּדֶלת ַאֲחֶריהָ 
ָעה ַוָּתֶׂשם ָיָדּה ַעל רֹאָׁשּה ָּתָמר ֵאֶפר ַעל רֹאָׁשּה ּוְכתֶֹנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָקרָ 

ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַאְבָׁשלֹום ָאִחיָה ַהֲאִמינֹון ָאִחיְך ָהָיה ִעָּמְך ) כ:(ַוֵּתֶלְך ָהלֹוְך ְוָזָעָקה
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ְוַעָּתה ֲאחֹוִתי ַהֲחִריִׁשי ָאִחיְך הּוא ַאל ָּתִׁשיִתי ֶאת ִלֵּבְך ַלָּדָבר ַהֶּזה ַוֵּתֶׁשב ָּתָמר 
ְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָׁשַמע ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ) כא:(ת ַאְבָׁשלֹום ָאִחיהָ ְוׁשֵֹמָמה ֵּבי

ְולֹא ִדֶּבר ַאְבָׁשלֹום ִעם ַאְמנֹון ְלֵמָרע ְוַעד טֹוב ִּכי ָׂשֵנא ) כב:(ַוִּיַחר לֹו ְמאֹד
י ִלְׁשָנַתִים ַוְיִה ) כג:(ַאְבָׁשלֹום ֶאת ַאְמנֹון ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר ִעָּנה ֵאת ָּתָמר ֲאחֹתֹו

ָיִמים ַוִּיְהיּו גְֹזִזים ְלַאְבָׁשלֹום ְּבַבַעל ָחצֹור ֲאֶׁשר ִעם ֶאְפָרִים ַוִּיְקָרא ַאְבָׁשלֹום 
ַוָּיבֹא ַאְבָׁשלֹום ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָנא גְֹזִזים ְלַעְבֶּדָך ) כד:(ְלָכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך 

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ַאְבָׁשלֹום ַאל ְּבִני ַאל ָנא ) כה:(ם ַעְבֶּדךָ ֵיֶלְך ָנא ַהֶּמֶלְך ַוֲעָבָדיו עִ 
ַוּיֹאֶמר ) כו:(ֵנֵלְך ֻּכָּלנּו ְולֹא ִנְכַּבד ָעֶליָך ַוִּיְפָרץ ּבֹו ְולֹא ָאָבה ָלֶלֶכת ַוְיָבֲרֵכהּו

) כז:(ָּמה ֵיֵלְך ִעָּמְך ַאְבָׁשלֹום ָולֹא ֵיֶלְך ָנא ִאָּתנּו ַאְמנֹון ָאִחי ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך לָ 
ַוְיַצו ) כח:(ַוִּיְפָרץ ּבֹו ַאְבָׁשלֹום ַוִּיְׁשַלח ִאּתֹו ֶאת ַאְמנֹון ְוֵאת ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלךְ 

ַאְבָׁשלֹום ֶאת ְנָעָריו ֵלאמֹר ְראּו ָנא ְּכטֹוב ֵלב ַאְמנֹון ַּבַּיִין ְוָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ַהּכּו 
 ַאל ִּתיָראּו ֲהלֹוא  ִּכי ָאנִֹכי ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ִחְזקּו ִוְהיּו ֶאת ַאְמנֹון ַוֲהִמֶּתם אֹתֹו

ַוַּיֲעׂשּו ַנֲעֵרי ַאְבָׁשלֹום ְלַאְמנֹון ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַאְבָׁשלֹום ַוָּיֻקמּו ָּכל ) כט:(ִלְבֵני ָחִיל
ה ַבֶּדֶרְך ְוַהְּׁשֻמָעה ָבָאה ֶאל ַוְיִהי ֵהּמָ ) ל:(ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ַוִּיְרְּכבּו ִאיׁש ַעל ִּפְרּדֹו ַוָּיֻנסּו

ַוָּיָקם ) לא:(ָּדִוד ֵלאמֹר ִהָּכה ַאְבָׁשלֹום ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ֶאָחד
ַוַּיַען ) לב:(ַהֶּמֶלְך ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְׁשַּכב ָאְרָצה ְוָכל ֲעָבָדיו ִנָּצִבים ְקֻרֵעי ְבָגִדים

ֶּבן ִׁשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ַוּיֹאֶמר ַאל יֹאַמר ֲאדִֹני ֵאת ָּכל ַהְּנָעִרים ְּבֵני ַהֶּמֶלְך יֹוָנָדב 
ֵהִמיתּו ִּכי ַאְמנֹון ְלַבּדֹו ֵמת ִּכי ַעל ִּפי ַאְבָׁשלֹום ָהְיָתה ׂשּוָמה ִמּיֹום ַעּנֹתֹו ֵאת 

ּבֹו ָּדָבר ֵלאמֹר ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ְוַעָּתה ַאל ָיֵׂשם ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאל לִ ) לג:(ָּתָמר ֲאחֹתֹו
ַוִּיְבַרח ַאְבָׁשלֹום ַוִּיָּׂשא ַהַּנַער ַהּצֶֹפה ֶאת ֵעיָנו ) לד:(ֵמתּו ִּכי אם ַאְמנֹון ְלַבּדֹו ֵמת

ַוּיֹאֶמר ) לה:(ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַעם ַרב הְֹלִכים ִמֶּדֶרְך ַאֲחָריו ִמַּצד ָהָהר} \ֵעיָניו{\
ַוְיִהי ְּכַכּלֹתֹו ) לו:(ֶלְך ִהֵּנה ְבֵני ַהֶּמֶלְך ָּבאּו ִּכְדַבר ַעְבְּדָך ֵּכן ָהָיהיֹוָנָדב ֶאל ַהּמֶ 

ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ְבֵני ַהֶּמֶלְך ָּבאּו ַוִּיְׂשאּו קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ְוַגם ַהֶּמֶלְך ְוָכל ֲעָבָדיו ָּבכּו ְּבִכי 
ֶמֶלְך } \ַעִּמיהּוד{\ ֶאל ַּתְלַמי ֶּבן ַעִּמיחּור ְוַאְבָׁשלֹום ָּבַרח ַוֵּיֶלְך ) לז:(ָּגדֹול ְמאֹד

ְוַאְבָׁשלֹום ָּבַרח ַוֵּיֶלְך ְּגׁשּור ַוְיִהי ָׁשם ָׁשלׁש ) לח:(ְּגׁשּור ַוִּיְתַאֵּבל ַעל ְּבנֹו ָּכל ַהָּיִמים
  :י ֵמתַוְּתַכל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָלֵצאת ֶאל ַאְבָׁשלֹום ִּכי ִנַחם ַעל ַאְמנֹון ִּכ ) לט:(ָׁשִנים
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ְוָנַתן . ִּכי ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָר ְבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא אָֹרָׂשה ּוְתָפָׂשּה ְוָׁשַכב ִעָּמּה ְוִנְמָצאּו

ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהַּנֲעָר ֲחִמִּׁשים ָּכֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה 
    ָחּה ָּכל ָיָמיולֹא יּוַכל ַׁשּלְ 
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) יד:(ִּכי ִתְׁשַמע ְּבַאַחת ָעֶריָך ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָלֶׁשֶבת ָׁשם ֵלאמֹר) יג(
יָרם ֵלאמֹר ֵנְלָכה ְוַנַעְבָדה ָיְצאּו ֲאָנִׁשים ְּבֵני ְבִלַּיַעל ִמִּקְרֶּבָך ַוַּיִּדיחּו ֶאת יְׁשֵבי עִ 

ְוָדַרְׁשָּת ְוָחַקְרָּת ְוָׁשַאְלָּת ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ) טו:(ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם
ַהֵּכה ַתֶּכה ֶאת יְׁשֵבי ) טז:(ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר ֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ְּבִקְרֶּבךָ 

ֲחֵרם אָֹתּה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבּה ְוֶאת ְּבֶהְמָּתּה ְלִפי ָהִעיר ַהִהוא ְלִפי ָחֶרב הַ 
ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ִּתְקּבֹץ ֶאל ּתֹוְך ְרחָֹבּה ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ָּכל ) יז:(ָחֶרב

ְדַּבק ְולֹא יִ ) יח:(ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם לֹא ִתָּבֶנה עֹוד
ְּבָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָֹוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך 

ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ) יט:(ְוִהְרֶּבָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ 
  :ּיֹום ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך הַ 

  יח, ג" דברים יאור החיים על. 14
לפי שצוה על עיר הנדחת ,  כוונת מאמר זה כאן– 'רחמים ורחמךונתן לך '

מעשה הזה יוליד טבע האכזריות , שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו בהמתם
רוצחים במאמר המלך כי יש כמו שסיפרו לנו הישמעאלים כת ה, בלב האדם

ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו , להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם
  . והבחינה עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחת, לאכזר

יוליד בהם  הגם שהטבע ', רחמים' 'לזה אמר להם הבטחה שיתן להם ה
מקור הרחמים ישפיע בהם כח הרחמים מחדש לבטל כח , האכזריות
העיר בזה שכל זמן ', ורחמך'ואומרו ,  שנולד בהם מכח המעשההאכזריות

מרחם אלא ' שאין ה, עמו' כמו כן יתנהג ה, שהאדם הוא בגדר טבע אכזרי
  ).ב"שבת קנא ע (לרחמן

   : 'העמק דבר'ב בפירושו "הנצי. 15
' א: דמעשה עיר הנידחת גורם שלש רעות בישראל. 'ונתן לך רחמים'

והנה יחיד הנהרג בבית דין כבר נבחר לזה . עשההורג נפש נעשה אכזר בטב
אבל עיר שלמה בעל כורחך עלינו להרגיל כמה אנשים להרוג . שלוחי בית דין

שאין לך אדם מאותה עיר שאין לו קרובים בעיר אחרת ' ב. ולהיות אכזרים
על זה הבטיח . שנעשה קרחה ומיעוט בישראל' ג. ומתגברת השנאה בישראל

 .מחרון אפו' ה בלי שום הנאה מביזה ישוב השבזה שתעסוק בזהכתוב 
  . מדת רחמים–' ונתן לך רחמים'
ידוע כי בשעת : ם בפירושו לתורה כאן"רבי אברהם בן הרמב. 16    

ואחר שהוציאה , ההתעוררות להתנקם תהיה חזקת הכעס בתכלית הרוגז
ולכן בהכרח היו שמעון ולוי , את הנקמה אל הפועל תפוג אלימתה ותשקוט

 באפםכי 'ולכן אמר יעקב ,  כניסתם להרוג בתכלית מן חוזק הרוגזבשעת
וכאשר נכנסו ליקח שבי ושלל ולהחריב , ואחר ההרג שקט רוגזם', הרגו איש

 וברצונם'אלא כשמחים בנצחונם אמר עליהם יעקב , ולא היו במצב הרוגז
, אלא במצב שקיטת הרוגז, ורמז בזה כי אז לא היו במצב הרוגז', עקרו שור

 . 'רצון'הוציא זה בלשון ו

  מלחמת יריחו. 17
ְוַעד ׁשֹור  ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבִעיר ַוַּיֲחִרימּו) א"כ(

) ו"כ. (.ְוָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה) ד"כ (..ְלִפי ָחֶרב ָוֶׂשה ַוֲחמֹור
ֲאֶׁשר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ' ת ַהִהיא ֵלאמֹר ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני הַוַּיְׁשַּבע ְיהֹוֻׁשַע ָּבעֵ 

 ֶּפן ַּתֲחִרימּו ִׁשְמרּו ִמן ַהֵחֶרםְוַרק ַאֶּתם ) ח"י(       ...ָהִעיר ַהּזֹאת ֶאת ְיִריחֹו
  ַוֲעַכְרֶּתם אֹותֹוּוְלַקְחֶּתם ִמן ַהֵחֶרם ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ְלֵחֶרם 

  כו-כה', ושע זיה. 18
 ָעכֹורַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק ... ַּבּיֹום ַהֶּזה'  ַיְעֳּכְרָך ה!ֶמה ֲעַכְרָּתנּו

  ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
לִֹהים ֶאל ַיֲעקֹב קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל -ַוּיֹאֶמר אֱ  : ג-א, ה"לבראשית . 19

. ְרֶאה ֵאֶליָך ְּבָבְרֲחָך ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיךל ַהּנִ -ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵא 
 ֲאֶׁשר ָהִסרּו ֶאת ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכרַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמֹו 

ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ֵּבית ֵאל ְוֶאֱעֶׂשה ָּׁשם . ְּבתְֹכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמלֵֹתיֶכם
    ל ָהעֶֹנה אִֹתי ְּביֹום ָצָרִתי ַוְיִהי ִעָּמִדי ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתי-ִמְזֵּבַח ָלאֵ 

  ב, ה"בראשית ל, שכל טובמדרש . 20
ואת כל אשר 'שנאמר , שלקחו משכם –' את אלהי הנכר אשר בתוככם'

  . זו עבודה זרה–) כט, ד"ל(' בבית
  ה-ד, ה"בראשית ל. 21

לֵֹהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת ַהְּנָזִמים ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעקֹב ֵאת ָּכל אֱ 
לִֹהים ַעל - ַוִּיָּסעּו ַוְיִהי ִחַּתת אֱ . ֲאֶׁשר ִעם ְׁשֶכםַוִּיְטמֹן אָֹתם ַיֲעקֹב ַּתַחת ָהֵאָלה 

  ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶהם ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעקֹב
  "שמעון ולוי אחים"

  יט-יח, ז"לבראשית . 22
ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש . ַוִּיְראּו אֹתֹו ֵמָרחֹק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹו ַלֲהִמיתֹו

    ֶאל ָאִחיו ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲחלֹמֹות ַהָּלֶזה ָּבא
  ה, ט"מ, "שמעון ולוי אחים"על הפסוק י "רש. 23

אם תאמר ראובן או ?  מי הם–' רגהוועתה לכו ונה... ויאמרו איש אל אחיו'
הרי לא היתה , אם תאמר בני השפחות; הרי לא הסכימו בהריגתו, יהודה

'; וגו' והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה') שם ב(שנאמר , שנאתן שלימה
שמעון על כרחך ; יששכר וזבולן לא היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם

  .שקראם אביהם אחים, ולוי הם
  ... אלו חמור ואנשי שכם–' כי באפם הרגו איש' : י"רש. 24

בכור שורו 'שנאמר ,  רצו לעקור את יוסף שנקרא שור–' וברצונם עקרו שור'
  ). יז, ג"דברים ל(' הדר לו

  בראשית רבה צט ז. 25
אמר ]. ב"א, מכשול[=אחים דפחתא ', שמעון ולוי אחים'התחיל קורא 

קחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה וי'אחים הייתם בדינה דכתיב : להם
  .ולא אחים ליוסף שמכרתם אותו', איש חרבו

  "ולתת עליכם היום ברכה"
' ַוַּיֲעמֹד מֶֹׁשה ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה ַוּיֹאֶמר ִמי ַלה)ו"כ( : כח-כו, ב"שמות ל. 26

לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל -אֱ ' ַמר ה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ּכֹה ָא)ז"כ(.ֵאָלי ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי
 ִעְברּו ָוׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה ְוִהְרגּו ִאיׁש ֶאת ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו

 ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ֵלִוי ִּכְדַבר מֶֹׁשה )ח"כ(.ָאִחיו ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ְקרֹבֹו
 'ִמְלאּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום ַלה) ט"כ(הּוא ִּכְׁשלֶֹׁשת ַאְלֵפי ִאיׁשַוִּיּפֹל ִמן ָהָעם ַּבּיֹום הַ 

  ִּכי ִאיׁש ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה
  כד-כ, ח"במדבר י. 27

ֶאל ַאֲהרֹן ְּבַאְרָצם לֹא ִתְנָחל ְוֵחֶלק לֹא ִיְהֶיה ְלָך ְּבתֹוָכם ֲאִני ֶחְלְקָך ' ַוּיֹאֶמר ה
ִּכי ֶאת ַמְעַׂשר . ּוְבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה... ְתָך ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוַנֲחלָ 

  ְּתרּוָמה ָנַתִּתי ַלְלִוִּים ְלַנֲחָלה ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ָלֶהם ' ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיִרימּו ַלה
  ט-א, ט"יהושע י. 28

ַוְיִהי ַנֲחָלָתם ְּבתֹוְך י ְלִׁשְמעֹון ְלַמֵּטה ְבֵני ִׁשְמעֹון ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ַוֵּיֵצא ַהּגֹוָרל ַהֵּׁשנִ 
ֵמֶחֶבל ְּבֵני ְיהּוָדה ַנֲחַלת ְּבֵני ִׁשְמעֹון ִּכי ָהָיה ֵחֶלק ְּבֵני ְיהּוָדה ... ַנֲחַלת ְּבֵני ְיהּוָדה

  ַרב ֵמֶהם ַוִּיְנֲחלּו ְבֵני ִׁשְמעֹון ְּבתֹוְך ַנֲחָלָתם
  יא-ח, ד"ברים לד. 29

ּוְלֵלִוי ָאַמר ֻּתֶּמיָך ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי 
ָהאֵֹמר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר ְוֶאת ָּבָנו לֹא . ְמִריָבה

 ּופַֹעל ָיָדיו ִּתְרֶצה ְמַחץ ֵחילֹו' ָּבֵרְך ה... ְנצֹרּוָיָדע ִּכי ָׁשְמרּו ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך יִ 
      ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמַׂשְנָאיו ִמן ְיקּומּון


