
 ד"ר יעל ציגלר
 1  ספר בראשית

 

 ברכות יעקב

 

 רמב"ן בראשית מ"ט, ה'( 1

יאמר בעלי אחוה, כי יחם לבם על אחותם. ילמד עליהם זכות כי בקנאתם  שמעון ולוי אחים.

על האחוה עשו מה שעשו, לומר שאין ראוים לעונש גדול, ולא החטא ראוי לימחל כי הוא 

גמורים דומים ומתאחים זה לזה בעצתם שמעון ולוי אחים והנכון בעיני שאמר כי  חמס.

 ומעשיהם: 

 

 רש"י בראשית מ"ט, ה'( 2

בעצה אחת על שכם ועל יוסף ויאמרו איש אל אחיו וגו' ועתה לכו ונהרגהו.  שמעון ולוי אחים.

מי הם א"ת ראובן או יהודה הרי לא הסכימו בהריגתו. א"ת בני השפחות הרי לא היתה 

בני בלהה ואת בני זלפה וגו' יששכר וזבולון לא היו שנאתן שלמה שנאמר והוא נער את 

 מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם על כרחך שמעון ולוי הם שקראם אביהם אחים: 

 

 אבן עזרא בראשית מ"ט, ז'( 3

והטעם שהם אלה ראויים שיפרדו ולא יתחברו יחדו והנה מצאנו כי  אחלקם. ואפיצם.וכן 

גורל שמעון נפל בתוך נחלת בני יהודה והנה הוא ברשות אחר, וגם עריו לא היו דבקים זו 

לזו. רק מפוזרות בינות גורל יהודה. גם כן לוי שהיו לו שמנה וארבעים עיר והן מפוזרות 

 בינות השבטים: 

 

 שמט ד"ה )ח( וללוי ספרי דברים פיסקא ( 4

)ח( וללוי אמר, למה נאמר לפי ששמעון ולוי שניהם שתו בכוס אחד שנאמר +בראשית מט 

ז+ ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל משל לשנים שלוו 

מן המלך אחד פרע למלך וחזר והלוה את המלך ואחד לא דיו שלא פרע אלא חזר ולוה כך 

שניהם לוו בשכם כענין שנאמר +בראשית לד כה+ ויקחו שני בני יעקב שמעון שמעון ולוי 

ולוי אחי דינה איש חרבו ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר לוי פרע מה שלוה במדבר 

שנאמר +שמות לב כו+ ויעמד משה בשער המחנה ויאמר כה אמר ה' שימו איש חרבו על 

את המקום בשטים שנאמר +במדבר כה יא+ פינחס  יריכו ויעשו בני לוי כדבר ה' וחזר והלוה

בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא 

כליתי את בני ישראל בקנאתי שמעון לא דיו שלא פרע אלא חזר ולוה שנאמר +שם /במדבר 

א בית אב כה/ יד+ ושם איש ישראל המוכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשי

 לשמעוני לכך נאמר וללוי אמר. 

 

 בראשית רבה )וילנא( פרשה צח ד"ה ז גור אריה ( 5

 ז גור אריה יהודה, מלמד שנתן לו גבורה של ארי וחוצפה של גוריו.
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 בראשית רבה )וילנא( פרשה צג ד"ה ז ד"א ויגש ( 6

יש אשר נמצא אמר רבי יוחנן בשעה שתפס יוסף הצדיק את בנימין ואמר להם לאחיו הא

הגביע בידו הוא יהיה לי עבד אמר לו יהודה בנימין את תפוס ושלום בבית אבא? מיד כעס 

יהודה ושאג בקול גדול והלך קולו ד' מאות פרסה עד ששמע חושים בן דן וקפץ מארץ כנען 

ובקשה ארץ מצרים ליהפך, עליהם אמר איוב )איוב ד( שאגת  ושאגו שניהםובא אצל יהודה 

שאגת אריה, זה יהודה, שכתוב בו גור אריה יהודה, וקול שחל, זה אריה וקול שחל. 

 , שנאמר )דברים לג( ולדן אמר דן גור אריה.חושים בן דן, ששניהם נמשלו כארי

 

 ספרי דברים פיסקא שנה ד"ה דן גור ( 7

 דן גור אריה, מלמד שסמוך לספר וכל מי שסמוך לספר נמשל לאריות. 

 

 הפירוש הקצר שמות פרק לא  -אבן עזרא ( 8

ויאמר הגאון, כי נבחרו אלה שניהם בעבור ששבטם נמשל לאריה. וזה דרך דרש. כי מה 

 טעם לשאלה הזאת? למה נבחרו אלה? בעבור שלא היה בדורם כמוהם:

 

 אלבק( פרשה צז ד"ה )ט( גור אריה -רבראשית רבה )תיאודו( 9

)ט( גור אריה יהודה אמ' ר' חמא בר' חנינא זה משיח בן דוד שיצא משני שבטים, אביו 

 , ובשניהן כת' אריות גור אריה יהודה, דן גור אריה )דברים לג כב(. מדןואמו  מיהודה

 

 אלבק( פרשה צה ד"ה ]דבר אחר ואת -בראשית רבה )תיאודור( 10

ולפי שהיה יעקב אבינו סבור שיהודה הרג את יוסף בשעה שהביא את הכתנת שנ' ויכירה 

ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו )בראשית לז לג(, ואין חיה רעה אלא אריה שנאמ' גור 

 אריה יהודה )שם /בראשית/ מט ט(. 

 

 רש"י בראשית פרק מט פסוק ט ( 11

)שמואל ב' ה ב( בהיות שאול מלך עלינו אתה  בתחלה גור על דוד נתנבא. -)ט( גור אריה 

הייתה המוציא והמביא את ישראל, ולבסוף אריה כשהמליכוהו עליהם, וזהו שתרגם אונקלוס 

 שלטון יהא בשרויא, בתחלתו:

 

 תולדות יצחק דברים פרק לג פסוק כב ( 12

וא שמשון היזנק, פירוש ידלג,  דן גור אריה )כב( ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן.

 שהיה בא בפתע והורג בפלשתים בלא הרגשת חיל והשמעת קול.

 קהלת רבה א( 13

יש שהרבו גבורתן לטובתן ויש שהרבו גבורתן לרעתן שהרבו לטובתן דוד ויהודה שהרבו 

 לרעתן שמשון וגלית.

 

 במדבר רבה )וילנא( פרשת נשא פרשה י( 14
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הדני מלמד שהיה אביו מדן ואמו שהיה ממשפחת הדני אינו אומר משבט אלא ממשפחת 

של מנוח מיהודה וע"ז אמר יעקב )בראשית מט( דן ידין עמו וגו' כמיוחד שבשבטים זה יהודה 

לכך הקישו ליהודה שמארץ יהודה היה ואמו היתה מיהודה וכן מנוח היה מדן ואשתו היתה 

וני שמה מיהודה נמצא שמשון בא משבט דן ומשבט יהודה שכך אמרו אמיה דשמשון הצללפ

 והיא מיוחסת על שבט יהודה שנא' )ד"ה =דברי הימים= א ד( ושם אחותם הצללפוני.

 

 בראשית רבה )וילנא( פרשה צח ד"ה יד יהי דן ( 15

לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו שהוא מלך המשיח כיון שראה אותו שמת אמר 

 אף זה מת לישועתך קויתי ה'.

 

 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יז פסוק )יד( ]ויאמר[ ( 16

דוד ניתן לו רמז וחש שנא' גם את הארי גם הדוב הכה עבדך )ש"א יז לו( אמר מה אני ספון 

שהרגתי שלוש בהמות רעות הללו אלא שמא דבר עתיד לערע בישראל ועתידין להנצל על 

 ידי לכך נאמר והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם )שם(. 

 

 

 


