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  ח"    כסליו התשס                        ד"בס

  
  

  "ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם"
   לפרשת וישלח

  
פרק זה . ד בבראשית עוסק כולו במעשה שכם"פרק ל

שכן מדובר במעשה שיש לו , מעמיד אתגר רציני בפני לומדיו
ודווקא כאן קשה מאוד לזהות את , השלכות מוסריות רבות

  . התורה כלפי הסיפורעמדת
חלק מן : התורה מתארת כאן רצף של מעשים והתנהגויות

ההתנהגויות הללו יכולות להיחשב שליליות או מגונות 
תלוי ,  ראויות ומשובחות-ולחילופין , מבחינה מוסרית

בדרך ניתוחו את , בעולם ערכיו, בנקודת המבט של הקורא
  . הסיפור ועוד

והוראתו עבורינו תלויה כי משמעותו של הסיפור , מובן
במידה רבה בשיפוט שאנו מפעילים לגבי המעשים 

  . המתוארים בו
 בהרגם שיפה עשו שמעון ולוי, דרך משל, אם אנו סבורים

 -את אנשי שכם וברמותם אותם בהצעת המילה וההסכם 
  ; תהווה התנהגותם פרדיגמה לחיקוי

ם  שה- או חמור מכך , שהם טעואנו סבורים , לחילופין, אם
  . על דרך השלילההמסר הנלמד הוא כמובן , פשעו

  
שאלה נוספת עומדת כאן על הפרק היא האם אנו יכולים 

, הערצה ללא סייג, ובכללם שמעון ולוי, להעריץ את האחים
 אנו צריכים -  אם שיפוטנו אכן שלילי לגביהם -או שמא 

  . עמדה בקורתית וזהירהלנקוט 
  

אלה שיש לשאול אינה הש, כאשר אנו עוסקים בלימוד תורה
 או כיצד,  המוסרית ביחס למעשים המתואריםעמדתנו מה
או  התורה שלאלא מה עמדתה ,  שופטים את הגיבוריםאנו

  . וכיצד היא שופטת את גיבוריה, הנבואה
  

  . מקראי-השיפוט הפניםאנו שואלים מהו , כלומר
  

ניתוח התשובה לשאלה זו יכולה להיות מושגת רק על ידי 
שרק במקרים בודדים וזאת מפני ,  הנאמר בתורהפרשני של

  . בלבד התורה שופטת באופן ישיר וחד משמעי את גיבוריה
  

, אין לנו ספק לגבי אשמתו של קין,  למשל,קין והבלבסיפור 
כיון שהשכינה בכבודה ובעצמה מעידה על כך במילים 

  :מפורשות
  
  

   בראשית ד.1
  :ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמהַוּיֹאֶמר ֶמה ָעִׂשיָת קֹול ְּדֵמי ) י(

  וקין נענש
ְוַעָּתה ָארּור ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיָה ָלַקַחת ) יא(

  :ֶאת ְּדֵמי ָאִחיָך ִמָּיֶדךָ 
ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא תֵֹסף ֵּתת ּכָֹחּה ָלְך ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ) יב(

  :ָבָאֶרץ
  

טא שיפוט מקראי שלילי באחד משני בדרך כלל מתב
  : אופנים

  
למשל בפרשת  - באמירה מפורשת כי המעשה היה שלילי .א

  : בת שבע
  א"ב י"שמ. 2
   . ' ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָדִוד ְּבֵעיֵני הַוֵּיַרע)כז(

  
  ). מותו של אונן: למשל (בעונש שנענש עושהו .ב
  ח"בראשית ל. 3
א לֹו ִיְהֶיה ַהָּזַרע ְוָהָיה ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ַוֵּיַדע אֹוָנן ִּכי ּלֹ) ט(

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

  :הדבר אינו ברור כלל, לגבי מקרים רבים אחרים, אולם
  ?  (חטאה שרה ביחסה להגר ובגירושההאם  �
  ? חטא אברהם בספרו על שרה שאחותו היאהאם  �
   ?חטא יעקב בגניבת הברכותהאם  �

  
  . משמעית לשאלות אלה-אין לנו תשובה חד

היעדרו של השיפוט המפורש ייתכן שבחלק מן המקרים 
   :הוא עצמו שיפוט

. אנו למדים שאין כאן ביקורת, מתוך שתיקת התורה
  ; מסקנה זו יכולה להתברר כנחפזת, אולם

התורה שופטת את גיבוריה מבלי לומר זאת פעמים רבות 
הערות אגב במהלך  כאשר עמדתה מובנת מתוך ,במפורש
מתוך מבנה העלילה , מתוך רמיזות ספרותיות, הסיפור

והדיאלוגים הפנימיים ומתוך השתלשלות האירועים 
דוגמה לאופנים . הקשורים בגיבור שלגביו יש לנו דילמה

  .סיפור דינהכאלה של שיפוט נמצא ב
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  יחס התורה למעשה שכם
  ד"לבראשית  - מעשה שכם. 4
ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ִלְראֹות ִּבְבנֹות ) א(

ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָאֶרץ ַוִּיַּקח ) ב:(ָהָאֶרץ
ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה ַּבת ַיֲעקֹב ) ג:(אָֹתּה ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה ַוְיַעֶּנהָ 

ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ) ד:(ַוֶּיֱאַהב ֶאת ַהַּנֲעָר ַוְיַדֵּבר ַעל ֵלב ַהַּנֲערָ 
ְוַיֲעקֹב ) ה:(ֲחמֹור ָאִביו ֵלאמֹר ַקח ִלי ֶאת ַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת ְלִאָּׁשה

ת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו אֶ 
ַוֵּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ֶאל ַיֲעקֹב ) ו:(ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעקֹב ַעד ּבָֹאם

ּוְבֵני ַיֲעקֹב ָּבאּו ִמן ַהָּׂשֶדה ְּכָׁשְמָעם ַוִּיְתַעְּצבּו ) ז:(ְלַדֵּבר ִאּתֹו
ב ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ָלֶהם ְמאֹד ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל ִלְׁשּכַ 

ַוְיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאמֹר ְׁשֶכם ) ח:(ַּבת ַיֲעקֹב ְוֵכן לֹא ֵיָעֶׂשה
) ט:(ְּבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם ְּתנּו ָנא אָֹתּה לֹו ְלִאָּׁשה

) י:(ְוִהְתַחְּתנּו אָֹתנּו ְּבנֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו ָלנּו ְוֶאת ְּבנֵֹתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם
  :ֵׁשבּו ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה ְוֵהָאֲחזּו ָּבּהְוִאָּתנּו ּתֵ 

ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ָאִביָה ְוֶאל ַאֶחיָה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם ) יא(
ַהְרּבּו ָעַלי ְמאֹד מַֹהר ּוַמָּתן ) יב:(ַוֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן

ַוַּיֲענּו ) יג:(ָלי ּוְתנּו ִלי ֶאת ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשהְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵא 
ְבֵני ַיֲעקֹב ֶאת ְׁשֶכם ְוֶאת ֲחמֹור ָאִביו ְּבִמְרָמה ַוְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר 

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

ַאְך ְּבזֹאת ֵנאֹות ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו ָכמֹנּו ְלִהּמֹל ) טו:(ִהוא ָלנּו
ְוָנַתּנּו ֶאת ְּבנֵֹתינּו ָלֶכם ְוֶאת ְּבנֵֹתיֶכם ִנַּקח ) טז:(ָלֶכם ָּכל ָזָכר

ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ) יז:(ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד
ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ) יח:(ֵאֵלינּו ְלִהּמֹול ְוָלַקְחנּו ֶאת ִּבֵּתנּו ְוָהָלְכנּו

ְולֹא ֵאַחר ַהַּנַער ) יט( :ְּבֵעיֵני ֲחמֹור ּוְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור
  :ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת ַיֲעקֹב ְוהּוא ִנְכָּבד ִמּכֹל ֵּבית ָאִביו

מֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶאל ַׁשַער ִעיָרם ַוְיַדְּברּו ֶאל ַאְנֵׁשי ַוָּיבֹא חֲ ) כ(
ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו ְוֵיְׁשבּו ) כא:(ִעיָרם ֵלאמֹר

ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו אָֹתּה ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת ָיַדִים ִלְפֵניֶהם ֶאת 
ַאְך ְּבזֹאת ) כב:(ֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהםְּבנָֹתם ִנַּקח ָלנּו ְלָנִׁשים ְוֶאת ְּבנֹ

ֵיאֹתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים ָלֶׁשֶבת ִאָּתנּו ִלְהיֹות ְלַעם ֶאָחד ְּבִהּמֹול ָלנּו 
ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל ְּבֶהְמָּתם ) כג:(ָּכל ָזָכר ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנּמִֹלים

ַוִּיְׁשְמעּו ֶאל ) כד:(ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם ַאְך ֵנאֹוָתה ָלֶהם ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנּו
ֲחמֹור ְוֶאל ְׁשֶכם ְּבנֹו ָּכל יְֹצֵאי ַׁשַער ִעירֹו ַוִּיּמֹלּו ָּכל ָזָכר ָּכל 

ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים ) כה:(יְֹצֵאי ַׁשַער ִעירֹו
ְרּבֹו ַוָּיבֹאּו ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש חַ 

ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ְׁשֶכם ְּבנֹו ) כו:(ַעל ָהִעיר ֶּבַטח ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר
ְּבֵני ) כז:(ָהְרגּו ְלִפי ָחֶרב ַוִּיְקחּו ֶאת ִּדיָנה ִמֵּבית ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּו

) חכ:(ַיֲעקֹב ָּבאּו ַעל ַהֲחָלִלים ַוָּיבֹּזּו ָהִעיר ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם
ֶאת צֹאָנם ְוֶאת ְּבָקָרם ְוֶאת ֲחמֵֹריֶהם ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּבִעיר ְוֶאת 

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

ֶּתם אִֹתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ִׁשְמעֹון ְוֶאל ֵלִוי ֲעַכרְ 
ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני ְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני 

  :ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו) לא ( :ּוֵביִתי
  

נשו שמעון ולוי נעשלא נמצא , מעשה שכםאם נבחן את 
ואף שמעשיהם אינם מוצאים חן בעיני יעקב , באופן ישיר

   :במישור הטקטי בלבדהנימוק לכך הוא לכאורה , אביהם
 ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵֹׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִניֲעַכְרֶּתם אִֹתי )ל(

  ִני ּוֵביִתיְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי אֲ 
  

כמנהיג , במונחים של ימינו, יעקב מדבר כאן, כלומר
  ; פרגמטי

. של מעשה שמעון ולוי בטחוניותהתוצאות ההוא חושב על 
ואף לאחר טענה זו אנו מוצאים שאת המילה האחרונה 

  : אמרו דווקא שמעון ולוי
    ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו )א"ל(
  

התורה מסיימת את הסיפור עם  לכאורה שנראה, כלומר
המניע המוסרי של המעמידה את יעקב על , שאלה נוקבת זו

   .מעשיהם
 של עמידתם הגאה ותשובתם החריפהלאור , לכאורה

  . יעקב כביטוי של  מנהיגות נרפסתנראים דברי , שמעון ולוי
  

זכות המילה האחרונה העובדה שהתורה נותנת את , וכן
כתמיכה של נראת ,  תגובה של יעקבללא ,לשמעון ולוי

  . התורה במעשה שמעון ולוי
  

זוהי איננה הראיה היחידה לכך שהתורה תומכת בשמעון 
אנו ממשיכים לקרוא כמה פסוקים על המשך מסע . ולוי

  : יעקב וקוראים
  'ה ה"בראשית ל. 5
ולא , ויהי חתת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם, ויסעו"

  ".רדפו אחרי בני יעקב
אם היה לנו לפני כן ספק האם להעדיף את הטיעון : כלומר

המוסרי של שמעון ולוי או את הטיעון הפרגמטי של יעקב 
מסתבר שאפילו במישור הפרגמטי גרידא טעה , אבינו
  : יעקב

אלא , לא רק שלא הרעה את מצבם, הנקמה, העמידה הגאה
  .גרמה לחיזוק מעמדם בעיני עמי הארץכנראה 

  
טעות על , לכאורה, יתוח סיפור דינה מצביענ: נסכם ונאמר

ועל צדקת מעשי , וחולשה מנהיגותית של יעקב אבינו
הן מבחינה מוסרית והן , שמעון ולוי בהרגם את אנשי שכם

  . 'בטחונית'מבחינה 
  

לפני פרדתו מבניו מטיח יעקב בשמעון ולוי דברים אלא ש
שאינם נוגעים רק לסכנה שעלולה , חריפים הרבה יותר

  : תה להתרגש על המשפחה בעקבות המעשההיי
  :ז-ה, ט"מבראשית . 6

ְּבסָֹדם ַאל ָּתבֹא . ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם
ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכבִֹדי ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרצָֹנם 

ם ִּכי ָקָׁשָתה ֲאַחְּלֵקם ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרתָ . ִעְּקרּו ׁשֹור
  .  ְּבַיֲעקֹב ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל

והמפרשים אכן העלו , שגם דברים אלו אינם ברוריםאלא 
  .כיוונים שונים בהבנתם

  " כי באפם הרגו איש"י אמנם מפרש שהמילים "רש(

  .לפרשת שכםמתייחסות 

, מלק' הרחיב על כך ב. היינו יוסף" איש"שאולם יש שהבינו 
  .ה"תשנ,  כהמגדים, "מעון ולוי אחי דינהש"

, המצדיק את מעשה שמעון ולוי, גישתו הכללית של המאמר
נראית בעינינו רחוקה מאוד מפשטי המקראות ומסוכנת 

 .)כפי שיבואר להלן, ביותר מבחינה חינוכית
  

קשה מאוד להתחמק , לפי פשוטו של מקרא, אולם
  . מהמשמעות הברורה של הכתובים



 3

זהו שכן , מעשה שכם של יעקב מכוון כלפי כתב ההאשמה
   .המעשה היחיד בו נזכרו שמעון ולוי פועלים בשמותיהם

  
כלי : "גם מילותיו של יעקב אינן מותירות ספיקות רבים

ושאר הביטויים יכולים ) ו" (הרגו איש", )ה" (חמס
   .רק על מעשיהם בשכם, לפי הידוע לנו מהתורה, להתפרש

  
 של מתוכנם הבוטה מסתברת לא רק רצינות דבריו של יעקב

  : מהתגשמותם ההיסטוריתאלא גם , דבריו
   "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" :נבואתו-קללתו

שעריו מפוזרות בין שבטי , גם בשבט לויהרי התקיימה 
, )'א ח"דברים י( ונחלה לא הייתה לו בקרב אחיו ,ישראל

 שיישובו היה בעיקר בתחום נחלת, בשבטו של שמעוןוגם 
  . לא זכה לנחלה עצמאיתאבל , יהודה

  
-'ב ג"שם ל( בפרשת זאת הברכה ,בברכתו של משה רבנו

  . כעדות לדחייתו, נעדר שבט שמעון לחלוטין, )ט"כ
  

ולא על נחלתו ,  מעשיו ותפקידיו אבל על - לוי אמנם התברך
  . כמו שאר השבטים, )א"י-'שם ח(
  ג"דברים ל. 7
ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ּוְלֵלִוי ָאַמר ֻּתֶּמיָך ) ח(

ָהאֵֹמר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ) ט:(ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה
ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר ְוֶאת ָּבָנו לֹא ָיָדע ִּכי ָׁשְמרּו 

קֹב ְותֹוָרְתָך יֹורּו ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיעֲ ) י:(ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו
  :ְלִיְׂשָרֵאל ָיִׂשימּו ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפָך ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחךָ 

  
שאין זו התממשותה של ברכת יעקב היא גם העדות לכך 

, של אב זקן הנוטר ונוקם את כבודו, חלילה, סתם גחמה
והם מבטאים , שיסודם רגש מוסרי עז, דבריו של נביאאלא 

  .'את רצון ה
 בין ברכת יעקב ויחסה השלילי הסתירה,  כךדווקא משום

לבין הסיפור עצמו הנראה , מאוד למעשי שמעון ולוי בשכם
  . נראית כסתירה שקשה ליישבה, תומך במעשיהם

אין שיפוטה של התורה , לפחות במבט ראשון, לסיכום
  .כלפי המעשה ברור

  
  "כי לא הרעו להם כלל"

.  למעשה זהבין הראשונים אנו מוצאים גישות שונות ביחס
  :ם"כתב הרמב, מצד אחד

        ד"ט הי"ם הלכות מלכים פ"הרמב. . . . 8888
חייבין להושיב דיינין ושופטים , וכיצד מצווין הן על הדינין

ובן , ולהזהיר את העם, בכל פלך ופלך לדון בשש מצות אלו
ומפני זה ומפני זה ומפני זה ומפני זה , נח שעבר על אחת משבע מצות אלו יהרג בסייף

 גזל והם ראו  גזל והם ראו  גזל והם ראו  גזל והם ראו שהרי שכםשהרי שכםשהרי שכםשהרי שכם, , , , נתחייבו כל בעלי שכם הריגהנתחייבו כל בעלי שכם הריגהנתחייבו כל בעלי שכם הריגהנתחייבו כל בעלי שכם הריגה
ובן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא , וידעו ולא דנוהווידעו ולא דנוהווידעו ולא דנוהווידעו ולא דנוהו

  .התראה ועל פי קרובין
ם אנשי שכם אכן נתחייבו מיתה מצד "כלומר על פי הרמב

העובדה שלא מחו בשכם על האונס של דינה ובכך עברו על 
  . אחת משבע מצוות בני נח

  
 ם העובדה"אך לא ברור לעניות דעתי האם לשיטת הרמב

  :שנתחייבו בעלי שכם מות על כך שלא מיחו מצדיקה  את
, ֲאֶׁשר ִטְּמאּו--ָהִעיר, ַוָּיבֹּזּו, ַהֲחָלִלים-ָּבאּו ַעל,  ְּבֵני ַיֲעקֹבכזכזכזכז

ְוֵאת , ֲחמֵֹריֶהם-ְוֶאת, ְּבָקָרם-צֹאָנם ְוֶאת- ֶאתכחכחכחכח  .ֲאחֹוָתם

-ֵחיָלם ְוֶאת-לּכָ - ְוֶאתכטכטכטכט  .ָלָקחּו, ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה-ָּבִעיר ְוֶאת-ֲאֶׁשר
  .ֲאֶׁשר ַּבָּבִית-ָּכל, ְוֵאת; ָׁשבּו ַוָּיבֹּזּו, ְנֵׁשיֶהם-ַטָּפם ְוֶאת-ָּכל
  

ם שהבאנו "מביא את דברי הרמבן בפירושו לתורה "הרמב
  :יוחולק עללעיל ו

  ג"ד י"ן על בראשית ל"הרמב. 9
שאם כן היה יעקב אבינו , ואין דברים הללו נכונים בעיני

ואם פחד מהם למה כעס ,  וזוכה במיתתםחייב להיות קודם
וענש אותם וחלקם , על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים

  . להים והצילם-והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו בא, והפיצם
  :רואה את מעשה בני יעקב כחטאן "הרמבועל כן 

בעבור שהיו אנשי שכם , כי בני יעקב, אבל ענין שכם
נקם מהם בחרב רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו לה

וסרים אל , והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם, נוקמת
ואין הברית אשר נמולו נחשב בעיניהם למאומה , משמעתו

ויעקב אמר להם בכאן כי , כי היה להחניף לאדוניהם
ושם ', עכרתם אותי להבאישני'הביאוהו בסכנה שנאמר 

    שאמרו להם במעמדושאמרו להם במעמדושאמרו להם במעמדושאמרו להם במעמדו, , , , עשו חמס לאנשי העירעשו חמס לאנשי העירעשו חמס לאנשי העירעשו חמס לאנשי העירארר אפם כי 
והם היו בוחרים בהם והם היו בוחרים בהם והם היו בוחרים בהם והם היו בוחרים בהם ', ', ', ', וישבנו אתכם והיינו לעם אחדוישבנו אתכם והיינו לעם אחדוישבנו אתכם והיינו לעם אחדוישבנו אתכם והיינו לעם אחד''''

כי לא כי לא כי לא כי לא , , , , והרגו אותם חנםוהרגו אותם חנםוהרגו אותם חנםוהרגו אותם חנם' ' ' ' ואולי ישובו אל הואולי ישובו אל הואולי ישובו אל הואולי ישובו אל ה, , , , ובעטו בדבורםובעטו בדבורםובעטו בדבורםובעטו בדבורם
  .'כלי חמס מכרותיהם' וזהו שאמר ....הרעו להם כללהרעו להם כללהרעו להם כללהרעו להם כלל

חטאם של בני יעקב היה בכך שהפרו את , ן"לדעת הרמב
 על אף – שלא הרעו להם כלל –התחייבותם לאנשי שכם 

   .'שאנשי העיר ישובו אל השהייתה אפשרות 
מקורה של הסתכלות ביקורתית זו הוא בדברי יעקב לבניו 

  .בפרשת ויחי
  

  השוואה לסיפור אמנון ותמר
ייתכן שניתן למצוא את מקור הביקורת על הריגת , ברם

שלה זיקה ישירה , אנשי שכם בפרשה אחרת במקרא
  : סיפור אמנון ותמר –לפרשתנו 

  יפור אמנון ותמר ס– ג"פרק י' שמואל ב. 11
ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ּוְלַאְבָׁשלֹום ֶּבן ָּדִוד ָאחֹות ָיָפה ּוְׁשָמּה ָּתָמר ) א(

ַוֵּיֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחּלֹות ַּבֲעבּור ) ב:(ַוֶּיֱאָהֶבָה ַאְמנֹון ֶּבן ָּדִוד
ָלּה ָּתָמר ֲאחֹתֹו ִּכי ְבתּוָלה ִהיא ַוִּיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ַאְמנֹון ַלֲעׂשֹות 

ּוְלַאְמנֹון ֵרַע ּוְׁשמֹו יֹוָנָדב ֶּבן ִׁשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ְויֹוָנָדב ) ג:(ְמאּוָמה
ַוּיֹאֶמר לֹו ַמּדּוַע ַאָּתה ָּכָכה ַּדל ֶּבן ַהֶּמֶלְך ) ד:(ִאיׁש ָחָכם ְמאֹד

ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ֲהלֹוא ַּתִּגיד ִלי ַוּיֹאֶמר לֹו ַאְמנֹון ֶאת ָּתָמר ֲאחֹות 
ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהֹוָנָדב ְׁשַכב ַעל ִמְׁשָּכְבָך ) ה:(לֹם ָאִחי ֲאִני אֵֹהבַאְבָׁש 

ְוִהְתָחל ּוָבא ָאִביָך ִלְראֹוֶתָך ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ָּתבֹא ָנא ָתָמר 
ֲאחֹוִתי ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם ְוָעְׂשָתה ְלֵעיַני ֶאת ַהִּבְרָיה ְלַמַען ֲאֶׁשר 

ַוִּיְׁשַּכב ַאְמנֹון ַוִּיְתָחל ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ) ו:(ֶאְרֶאה ְוָאַכְלִּתי ִמָּיָדּה
ִלְראֹותֹו ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ַהֶּמֶלְך ָּתבֹוא ָנא ָּתָמר ֲאחִֹתי ּוְתַלֵּבב 

ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֶאל ָּתָמר ) ז:(ְלֵעיַני ְׁשֵּתי ְלִבבֹות ְוֶאְבֶרה ִמָּיָדּה
) ח:(נֹון ָאִחיְך ַוֲעִׂשי לֹו ַהִּבְרָיהַהַּבְיָתה ֵלאמֹר ְלִכי ָנא ֵּבית ַאְמ 

ַוֵּתֶלְך ָּתָמר ֵּבית ַאְמנֹון ָאִחיָה ְוהּוא ׁשֵֹכב ַוִּתַּקח ֶאת ַהָּבֵצק 
) ט:(ַוְּתַלֵּבב ְלֵעיָניו ַוְּתַבֵּׁשל ֶאת ַהְּלִבבֹות} \ַוָּתָלׁש{\ַוָּתָלוׁש 

כֹול ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון ַוִּתַּקח ֶאת ַהַּמְׂשֵרת ַוִּתצֹק ְלָפָניו ַוְיָמֵאן ֶלאֱ 
ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון ) י:(הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעַלי ַוֵּיְצאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָליו

ֶאל ָּתָמר ָהִביִאי ַהִּבְרָיה ַהֶחֶדר ְוֶאְבֶרה ִמָּיֵדְך ַוִּתַּקח ָּתָמר ֶאת 
 ַוַּתֵּגׁש )יא:(ַהְּלִבבֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ַוָּתֵבא ְלַאְמנֹון ָאִחיָה ֶהָחְדָרה

) יב:(ֵאָליו ֶלֱאכֹל ַוַּיֲחֶזק ָּבּה ַוּיֹאֶמר ָלּה ּבֹוִאי ִׁשְכִבי ִעִּמי ֲאחֹוִתי
ַוּתֹאֶמר לֹו ַאל ָאִחי ַאל ְּתַעֵּנִני ִּכי לֹא ֵיָעֶׂשה ֵכן ְּבִיְׂשָרֵאל ַאל 

ַוֲאִני ָאָנה אֹוִליְך ֶאת ֶחְרָּפִתי ) יג:(ַּתֲעֵׂשה ֶאת ַהְּנָבָלה ַהּזֹאת
ָּתה ִּתְהֶיה ְּכַאַחד ַהְּנָבִלים ְּבִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה ַּדֶּבר ָנא ֶאל ַהֶּמֶלְך ְוַא
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ְולֹא ָאָבה ִלְׁשמַֹע ְּבקֹוָלּה ַוֶּיֱחַזק ִמֶּמָּנה ) יד:(ִּכי לֹא ִיְמָנֵעִני ִמֶּמּךָ 
אֹד ִּכי ַוִּיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָאה ְּגדֹוָלה ְמ ) טו:(ַוְיַעֶּנָה ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה

ְגדֹוָלה ַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר ְׂשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּה ַוּיֹאֶמר ָלּה 
ַוּתֹאֶמר לֹו ַאל אֹודֹת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ) טז:(ַאְמנֹון קּוִמי ֵלִכי

  :ַהּזֹאת ֵמַאֶחֶרת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעִּמי ְלַׁשְּלֵחִני ְולֹא ָאָבה ִלְׁשמַֹע ָלּה
א ֶאת ַנֲערֹו ְמָׁשְרתֹו ַוּיֹאֶמר ִׁשְלחּו ָנא ֶאת זֹאת ֵמָעַלי ַוִּיְקרָ ) יז(

ְוָעֶליָה ְּכתֶֹנת ַּפִּסים ִּכי ֵכן ) יח:(ַהחּוָצה ּוְנעֹל ַהֶּדֶלת ַאֲחֶריהָ 
ִּתְלַּבְׁשָן ְּבנֹות ַהֶּמֶלְך ַהְּבתּולֹת ְמִעיִלים ַוּיֵֹצא אֹוָתּה ְמָׁשְרתֹו 

ַוִּתַּקח ָּתָמר ֵאֶפר ַעל רֹאָׁשּה ) יט:(יהָ ַהחּוץ ְוָנַעל ַהֶּדֶלת ַאֲחרֶ 
ּוְכתֶֹנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָקָרָעה ַוָּתֶׂשם ָיָדּה ַעל רֹאָׁשּה ַוֵּתֶלְך 

ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַאְבָׁשלֹום ָאִחיָה ַהֲאִמינֹון ָאִחיְך ) כ:(ָהלֹוְך ְוָזָעָקה
יְך הּוא ַאל ָּתִׁשיִתי ֶאת ָהָיה ִעָּמְך ְוַעָּתה ֲאחֹוִתי ַהֲחִריִׁשי ָאִח 

ִלֵּבְך ַלָּדָבר ַהֶּזה ַוֵּתֶׁשב ָּתָמר ְוׁשֵֹמָמה ֵּבית ַאְבָׁשלֹום 
ְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָׁשַמע ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיַחר לֹו ) כא:(ָאִחיהָ 
ְולֹא ִדֶּבר ַאְבָׁשלֹום ִעם ַאְמנֹון ְלֵמָרע ְוַעד טֹוב ִּכי ) כב:(ְמאֹד

  :ֵנא ַאְבָׁשלֹום ֶאת ַאְמנֹון ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר ִעָּנה ֵאת ָּתָמר ֲאחֹתֹוָׂש 
ַוְיִהי ִלְׁשָנַתִים ָיִמים ַוִּיְהיּו גְֹזִזים ְלַאְבָׁשלֹום ְּבַבַעל ָחצֹור ) כג(

ַוָּיבֹא ) כד:(ֲאֶׁשר ִעם ֶאְפָרִים ַוִּיְקָרא ַאְבָׁשלֹום ְלָכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך 
ֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָנא גְֹזִזים ְלַעְבֶּדָך ֵיֶלְך ָנא ַאְבָׁשלֹום ֶאל הַ 

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ַאְבָׁשלֹום ַאל ) כה:(ַהֶּמֶלְך ַוֲעָבָדיו ִעם ַעְבֶּדךָ 
ְּבִני ַאל ָנא ֵנֵלְך ֻּכָּלנּו ְולֹא ִנְכַּבד ָעֶליָך ַוִּיְפָרץ ּבֹו ְולֹא ָאָבה ָלֶלֶכת 

אֶמר ַאְבָׁשלֹום ָולֹא ֵיֶלְך ָנא ִאָּתנּו ַאְמנֹון ָאִחי ַוּיֹ) כו:(ַוְיָבֲרֵכהּו
ַוִּיְפָרץ ּבֹו ַאְבָׁשלֹום ) כז:(ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ָלָּמה ֵיֵלְך ִעָּמְך 

ַוְיַצו ַאְבָׁשלֹום ) כח:(ַוִּיְׁשַלח ִאּתֹו ֶאת ַאְמנֹון ְוֵאת ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך 
טֹוב ֵלב ַאְמנֹון ַּבַּיִין ְוָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֶאת ְנָעָריו ֵלאמֹר ְראּו ָנא ּכְ 

 ִּכי ָאנִֹכי ִצִּויִתי  ַהּכּו ֶאת ַאְמנֹון ַוֲהִמֶּתם אֹתֹו ַאל ִּתיָראּו ֲהלֹוא
ַוַּיֲעׂשּו ַנֲעֵרי ַאְבָׁשלֹום ) כט:(ֶאְתֶכם ִחְזקּו ִוְהיּו ִלְבֵני ָחִיל

 ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ַוִּיְרְּכבּו ִאיׁש ְלַאְמנֹון ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַאְבָׁשלֹום ַוָּיֻקמּו
ַוְיִהי ֵהָּמה ַבֶּדֶרְך ְוַהְּׁשֻמָעה ָבָאה ֶאל ָּדִוד ) ל:(ַעל ִּפְרּדֹו ַוָּיֻנסּו

  :ֵלאמֹר ִהָּכה ַאְבָׁשלֹום ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ֶאָחד
ַוִּיְׁשַּכב ָאְרָצה ְוָכל ֲעָבָדיו ַוָּיָקם ַהֶּמֶלְך ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ) לא(

ַוַּיַען יֹוָנָדב ֶּבן ִׁשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ) לב:(ִנָּצִבים ְקֻרֵעי ְבָגִדים
ַוּיֹאֶמר ַאל יֹאַמר ֲאדִֹני ֵאת ָּכל ַהְּנָעִרים ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ֵהִמיתּו ִּכי 

 ִמּיֹום ַעּנֹתֹו ַאְמנֹון ְלַבּדֹו ֵמת ִּכי ַעל ִּפי ַאְבָׁשלֹום ָהְיָתה ׂשּוָמה
ְוַעָּתה ַאל ָיֵׂשם ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאל ִלּבֹו ָּדָבר ) לג:(ֵאת ָּתָמר ֲאחֹתֹו

ַוִּיְבַרח ) לד:(ֵלאמֹר ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ֵמתּו ִּכי אם ַאְמנֹון ְלַבּדֹו ֵמת
ֵּנה ַעם ַוַּיְרא ְוִה } \ֵעיָניו{\ַאְבָׁשלֹום ַוִּיָּׂשא ַהַּנַער ַהּצֶֹפה ֶאת ֵעיָנו 
ַוּיֹאֶמר יֹוָנָדב ֶאל ) לה:(ַרב הְֹלִכים ִמֶּדֶרְך ַאֲחָריו ִמַּצד ָהָהר

ַוְיִהי ) לו:(ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה ְבֵני ַהֶּמֶלְך ָּבאּו ִּכְדַבר ַעְבְּדָך ֵּכן ָהָיה
ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ְבֵני ַהֶּמֶלְך ָּבאּו ַוִּיְׂשאּו קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ְוַגם 

ְוַאְבָׁשלֹום ָּבַרח ַוֵּיֶלְך ) לז:(ֶּמֶלְך ְוָכל ֲעָבָדיו ָּבכּו ְּבִכי ָּגדֹול ְמאֹדהַ 
ֶמֶלְך ְּגׁשּור ַוִּיְתַאֵּבל ַעל ְּבנֹו } \ַעִּמיהּוד{\ֶאל ַּתְלַמי ֶּבן ַעִּמיחּור 

ְוַאְבָׁשלֹום ָּבַרח ַוֵּיֶלְך ְּגׁשּור ַוְיִהי ָׁשם ָׁשלׁש ) לח:(ָּכל ַהָּיִמים
ַוְּתַכל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָלֵצאת ֶאל ַאְבָׁשלֹום ִּכי ִנַחם ַעל ) לט:(ִניםָׁש 

  :ַאְמנֹון ִּכי ֵמת
  

הן מבחינה תוכנית , שני הסיפורים ישנם קשרים רביםבין 
  :הן מבחינה לשונית

  :ובלשון דומה, בשני הסיפורים מתואר אונס אישה  .א
  ).ב, ד"ל(  ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה ַוְיַעֶּנָה 

  ).יד, ג"ב י"שמ(  ַעֶּנָה ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּהַויְ 
  :שני הסיפורים מתארים את האונס באופן דומה  .ב

ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל ִלְׁשַּכב ֶאת ַּבת ַיֲעקֹב ְוֵכן לֹא 
  ).ז, ד"ל(  ֵיָעֶׂשה

   ִּכי לֹא ֵיָעֶׂשה ֵכן ְּבִיְׂשָרֵאל ַאל ַּתֲעֵׂשה ֶאת ַהְּנָבָלה ַהּזֹאת
  ).יב, ג"ב י"מש(  

בשני הסיפורים אין אבי הנאנסת מגיב לאחר שמעו על   .ג
  :המעשה

ְוַיֲעקֹב ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת ִמְקֵנהּו 
  ).ה, ד"ל(  ַּבָּׂשֶדה ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעקֹב ַעד ּבָֹאם

                                   ִּיַחר לֹו ְמאֹדְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָׁשַמע ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וַ 
  ).כא, ג"ב י"שמ(

 –בשני הסיפורים הורגים אחי הנאנסת את האונס   .ד
 תוך ניצול –ואבשלום את אמנון , שמעון ולוי את שכם

  :חולשתו
ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ... ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים

  ).כו-כה, ד"ל(   ָהְרגּו ְלִפי ָחֶרבְׁשֶכם ְּבנֹו
ַוְיַצו ַאְבָׁשלֹום ֶאת ְנָעָריו ֵלאמֹר ְראּו ָנא ְּכטֹוב ֵלב ַאְמנֹון 
    ַּבַּיִין ְוָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ַהּכּו ֶאת ַאְמנֹון ַוֲהִמֶּתם אֹתֹו

  ).כח, ג"ב י"שמ(
אלא שדווקא ההשוואה בין הסיפורים מחדדת שני הבדלים 

כדרכם של הקבלות מקראיות שבמקרים  (םמרכזיים ביניה
  . )בהם מטרתם להדגיש את ההבדל שבין שני האירועים

על . ההבדל הראשון הוא ההבדל שבין שכם לבין אמנון
על שכם . אך בסדר הפוך, שניהם מסופר שאהבו את האישה

   )'ד ג"ל (נאמר לאחר האונס
  , "רָ ַוֶּיֱאַהב ֶאת ַהַּנֲעָר ַוְיַדֵּבר ַעל ֵלב ַהַּנעֲ "

ומסופר כי היה נכון לשלם כל מחיר תמורת הסכמת 
  :)ב"י-א"י, ד"ל( משפחתה לנישואין עמו

ַהְרּבּו ָעַלי ְמאֹד . ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם ַוֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן
מַֹהר ּוַמָּתן ְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאָלי ּוְתנּו ִלי ֶאת ַהַּנֲעָר 

    ְלִאָּׁשה
 :כפי שדורשת התורה מכל אונס, למעשה, ך נוהג שכםבכ

  כט-כח, ב"דברים כ. 21
ִּכי ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָר ְבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא אָֹרָׂשה ּוְתָפָׂשּה ְוָׁשַכב 

ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהַּנֲעָר ֲחִמִּׁשים . ִעָּמּה ְוִנְמָצאּו
ה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה לֹא יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל ָּכֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאָּׁש 

    ָיָמיו
מעוררת העובדה שבני יעקב שמעו על האירוע , לאור זאת

לאחר ששכם כבר פנה בהצעתו ובבקשתו ליעקב את 
האם היה ראוי שכם לעונש מוות לאחר שהיה : השאלה

  ? לישא את דינה– ואף רצה מאוד –מוכן 
  

בתחילה אומר : סדר הדברים הפוך, מכל מקום, אצל אמנון
  :)'ד, ג"ב י"שמ(אמנון 

  " ֶאת ָּתָמר ֲאחֹות ַאְבָׁשלֹם ָאִחי ֲאִני אֵֹהב"
  )ו"ט, ג"ב י"מש(אך לאחר האונס נאמר 

ַוִּיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָאה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ִּכי ְגדֹוָלה ַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר "
  "ָבה ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּהְׂשֵנָאּה ֵמַאהֲ 

ואיננו שועה ,  מגרש אמנון את תמר מביתוברשעותו
, ג"ב י"מש( לתחנוניה לנהוג כלפיה כפי שמחייבת התורה

  :).יז-טז
ַוּתֹאֶמר לֹו ַאל אֹודֹת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ֵמַאֶחֶרת ֲאֶׁשר 

ְקָרא ֶאת ַנֲערֹו ַוּיִ . ָעִׂשיָת ִעִּמי ְלַׁשְּלֵחִני ְולֹא ָאָבה ִלְׁשמַֹע ָלּה
ְמָׁשְרתֹו ַוּיֹאֶמר ִׁשְלחּו ָנא ֶאת זֹאת ֵמָעַלי ַהחּוָצה ּוְנעֹל ַהֶּדֶלת 

    ַאֲחֶריהָ 
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נסלח ומחייב -גם אם חטאו של שכם הוא אכן בלתי, כמו כן
ההבדל שבין : עדיין יש הבדל נוסף בין הפרשיות, מיתה

  . אבשלום ובין שמעון ולוי
אלא , ם בהריגת שכם וחמור אביושמעון ולוי אינם מסתפקי
לא הרעו להם "ן "שכדברי הרמב, הורגים את כל אנשי העיר

  :)כו-כה, ד"ל( "כלל
ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב 

ַוַּיַהְרגּו ח ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַוָּיבֹאּו ַעל ָהִעיר ֶּבטַ 
  ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ְׁשֶכם ְּבנֹו ָהְרגּו ְלִפי ָחֶרב. ָּכל ָזָכר

  
, ג"ב י"שמ( בתחילה היו שסברו כי גם אבשלום נהג בדרך זו

  :)ל
 ְּבֵני ֶאת ָּכלְוַהְּׁשֻמָעה ָבָאה ֶאל ָּדִוד ֵלאמֹר ִהָּכה ַאְבָׁשלֹום 

  ַהֶּמֶלְך ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ֶאָחד
    

מהכרת התקדים ן הנמנע ששמועה זו הוזנה גם אין זה מ
   !של תגובת שמעון ולוי למעשה שכם

  
  :)לב, ג"ב י"מש( בפועל נהג אבשלום בדרך שונה, ואולם

ַוַּיַען יֹוָנָדב ֶּבן ִׁשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ַוּיֹאֶמר ַאל יֹאַמר ֲאדִֹני ֵאת ָּכל 
 ִּכי ַעל ִּפי  ְלַבּדֹו ֵמתִּכי ַאְמנֹוןַהְּנָעִרים ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ֵהִמיתּו 

  ַאְבָׁשלֹום ָהְיָתה ׂשּוָמה ִמּיֹום ַעּנֹתֹו ֵאת ָּתָמר ֲאחֹתֹו
    

 ולפגוע רק באמנון אבשלום הקפיד אפוא לשלוט ברגשותיו
  . בניגוד לשמעון וללוי–
  

שהוליך שולל , אין ספק שהמקרא איננו מצדד באבשלום
  . את אביו ועשה דין לעצמו

 אבשלום נראית חיובית יותר מזו של דמותו של, עם זאת
י על "רש ("כל איש שכעסו עליו"שבאפם הרגו , שמעון ולוי

מתואר כרשע גדול הרבה , כאמור, שאמנון ואף –) ו, ט"מ
   .יותר משכם

כלומר לסיכום מההשוואה שבין מעשה אמנון ותמר 
לבין מעשה דינה וההרג של , והריגתו של אמנון לאחר מכן

ריה מקראית על מעשיהם גוקטעולה ,  שכםשמעון ולוי בבני
  .של שמעון ולוי בקל וחומר מאבשלום

  
  "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם"

 על ידי גם אם ניתן להצדיק את הריגת אנשי העיר, ואולם
עדיין יש מקום לבחון היבט , )ם"כדעת הרמב(שמעון ולוי 

היבט העולה מתוך פרשה אחרת בתורה , אחר בפרשה
  :פרשת עיר הנידחת  –ה שכם הרומזת למעש

  פרשת עיר הנידחת  - ג"דברים י. 13
ִּכי ִתְׁשַמע ְּבַאַחת ָעֶריָך ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָלֶׁשֶבת ) יג(

ָיְצאּו ֲאָנִׁשים ְּבֵני ְבִלַּיַעל ִמִּקְרֶּבָך ַוַּיִּדיחּו ֶאת ) יד:(ָׁשם ֵלאמֹר
ַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא יְׁשֵבי ִעיָרם ֵלאמֹר ֵנְלָכה ְונַ 

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

 ֲאֶׁשר ָּבּה יְׁשֵבי ָהִעיר ַהִהוא ְלִפי ָחֶרב ַהֲחֵרם אָֹתּה ְוֶאת ָּכל
ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ִּתְקּבֹץ ֶאל ּתֹוְך ) יז:(ְוֶאת ְּבֶהְמָּתּה ְלִפי ָחֶרב

ְרחָֹבּה ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַליהָֹוה 
ְולֹא ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ) יח:(ֱאלֶֹהיָך ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם לֹא ִתָּבֶנה עֹוד

ה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָֹוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ְמאּומָ 
ִּכי ִתְׁשַמע ) יט:(ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרֶּבָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ 

ְּבקֹול ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך 
  :ר ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁש 

  
  :נמנה את ההשוואות שבין שתי הפרשיות

בשתי הפרשיות מדובר באנשים הפועלים לשכנע את   .א
  :אנשי עירם

ֶאל ַאְנֵׁשי ֶאל ַאְנֵׁשי ֶאל ַאְנֵׁשי ֶאל ַאְנֵׁשי ַוָּיבֹא ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶאל ַׁשַער ִעיָרם ַוְיַדְּברּו 
  ).כ, ד"ל(  ִעיָרם ֵלאמֹרִעיָרם ֵלאמֹרִעיָרם ֵלאמֹרִעיָרם ֵלאמֹר

ֶאת יְֹׁשֵבי ִעיָרם ֶאת יְֹׁשֵבי ִעיָרם ֶאת יְֹׁשֵבי ִעיָרם ֶאת יְֹׁשֵבי ִעיָרם ַעל ִמִּקְרֶּבָך ַוַּיִּדיחּו ָיְצאּו ֲאָנִׁשים ְּבֵני ְבִלּיַ 
  ).יד, ג"דברים י(              ֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹר

אלו שתי ההופעות היחידות במקרא של הביטוי יצוין כי   
  .'יושבי עירם/אנשי'

  
  : שנעשה בעירמעשה חמורבשתי הפרשיות מדובר על   .ב

ַיֲעקֹב ְוֵכן לֹא  ְבִיְׂשָרֵאל ִלְׁשַּכב ֶאת ַּבת ְנָבָלה ָעָׂשהְנָבָלה ָעָׂשהְנָבָלה ָעָׂשהְנָבָלה ָעָׂשה    ִּכי
  ).ז, ד"ל(  ֵיָעֶׂשה

  ).טו, ג"דברים י(      ַהּזֹאת ְּבִקְרֶּבָך ֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבהֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבהֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבהֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה
  

ובשתי הפרשיות נענשים אנשי העיר על המעשה החמור   .ג
  :בהכאה לפי חרבהזה 

ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת . ַוָּיבֹאּו ַעל ָהִעיר ֶּבַטח ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר
  ).כו-כה, ד"ל(  ְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבֹו ָהְרגּו ְׁשֶכם ְּבנ

                                                                                                                                                                        ְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבַהֵּכה ַתֶּכה ֶאת יְֹׁשֵבי ָהִעיר ַהִהוא 
  ).טו, ג"דברים י(  

  
אף כאן מחדדת ההשוואה שני הבדלים מרכזיים בין , ברם

  . הפרשיות
  

עיר בפרשת , ן" כפי שכבר הזכרנו לעיל בשם הרמב,ראשית
 על כל אנשי העיר אכן הודחוהנידחת מדובר במקרה שבו 

  ". לא הרעו להם כלל"ש, לאנשי שכם בניגוד –ידי בני בליעל 
  

  . לשלל בולט ההבדל בין הפרשיות ביחס ,שנית
 פעולת החילוץ של דינה כבר הסתיימההתורה מדגישה כי 

  :)כו-כה, ד"ל(
ֲאִבים ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֹ

ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַוָּיבֹאּו ַעל ָהִעיר ֶּבַטח ַוַּיַהְרגּו 
ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ְׁשֶכם ְּבנֹו ָהְרגּו ְלִפי ָחֶרב ַוִּיְקחּו ֶאת . ָּכל ָזָכר

  ַוֵּיֵצאּוַוֵּיֵצאּוַוֵּיֵצאּוַוֵּיֵצאּוִּדיָנה ִמֵּבית ְׁשֶכם 
    

נטלו בני יעקב , 'צורך מבצעי'כשלא היה בכך כל , ודווקא אז
  :)כט- כז, שם( מן השלל

.  ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתםַוָּיבֹּזּו ָהִעירְּבֵני ַיֲעקֹב ָּבאּו ַעל ַהֲחָלִלים 
ֶאת צֹאָנם ְוֶאת ְּבָקָרם ְוֶאת ֲחמֵֹריֶהם ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּבִעיר ְוֶאת 

יָלם ְוֶאת ָּכל ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם ְוֶאת ָּכל חֵ . ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ָלָקחּו
  ָׁשבּו ַוָּיבֹּזּו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית

  
המסתיימת באזהרה , זאת בניגוד גמור לפרשת עיר הנידחת

   :)יח- טז, ג"דברים י( ברורה
ְוֶאת . ַהֲחֵרם אָֹתּה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבּה ְוֶאת ְּבֶהְמָּתּה ְלִפי ָחֶרב

ְוֶאת  ִּתְקּבֹץ ֶאל ּתֹוְך ְרחָֹבּה ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת ָהִעיר ָּכל ְׁשָלָלּה
. ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם לֹא ִתָּבֶנה עֹודלֶֹהיָך -אֱ ' ָּכל ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַלה

ֵמֲחרֹון ַאּפֹו '  ְלַמַען ָיׁשּוב הְולֹא ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם
    ְמָך ְוִהְרֶּבָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרחַ 
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מדוע מדגישה התורה כל כך את האיסור לקחת משללה של 
  :הקדוש אור החייםכותב על כך ? עיר הנידחת

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

,  ואפילו בהמתםעל עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרב
כמו שסיפרו , מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האדם

לנו הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלך כי יש להם 
ונכרתה מהם שורש , חשק גדול בשעה שהורגים אדם

והבחינה עצמה תהיה נשרשת ברוצחי , הרחמים והיו לאכזר
  . עיר הנדחת

 ם שהטבע הג', רחמים' 'לזה אמר להם הבטחה שיתן להם ה
מקור הרחמים ישפיע בהם כח , יוליד בהם האכזריות

הרחמים מחדש לבטל כח האכזריות שנולד בהם מכח 
העיר בזה שכל זמן שהאדם הוא ', ורחמך'ואומרו , המעשה

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

  
עשה שבדרך הטבע מ, הריגת עיר היא מעשה קשה עד מאוד

  . אמור לגרום לשחיקה בנטייתו המוסרית של האדם
ייטע , שאם אדם פועל לשם שמיםהתורה מבטיחה אפוא 

 ה מחדש באופן נסי את מידת הרחמים בלב ההורגים"הקב
") ונתן לך רחמים ורחמך והרבך"וזו משמעות ההבטחה (

  . ויבטל את הנזק המוסרי שנגרם להם מן המעשה
שהמעשה ייעשה אך : תנאי ברורו יש אלא שלהבטחה ז

  . ולא למטרה אישית כלשהי, ורק לשם שמים
  

  :העמק דברב בפירושו "כך מבאר שם הנצי
  'העמק דבר'ב בפירושו "הנצי. 15

דמעשה עיר הנידחת גורם שלש רעות . 'ונתן לך רחמים'
  : בישראל

והנה יחיד הנהרג בבית . שההורג נפש נעשה אכזר בטבע' א
אבל עיר שלמה בעל . ר לזה שלוחי בית דיןדין כבר נבח

  . כורחך עלינו להרגיל כמה אנשים להרוג ולהיות אכזרים
שאין לך אדם מאותה עיר שאין לו קרובים בעיר אחרת ' ב

  . ומתגברת השנאה בישראל
על זה הבטיח הכתוב . שנעשה קרחה ומיעוט בישראל' ג

ן ן ן ן מחרומחרומחרומחרו' ' ' ' שבזה שתעסוק בזה בלי שום הנאה מביזה ישוב השבזה שתעסוק בזה בלי שום הנאה מביזה ישוב השבזה שתעסוק בזה בלי שום הנאה מביזה ישוב השבזה שתעסוק בזה בלי שום הנאה מביזה ישוב ה
  . מדת רחמים–' ונתן לך רחמים '....אפואפואפואפו
  

וכך יש להבין גם את ההדגשה המשולשת במגילת אסתר (
 ).טז, טו, י', אסתר ט ("ובִּבזה לא שלחו את ידם"

  
  . לאור זאת מתגלה חטאם של בני יעקב במלוא חריפותו

ניתן וגם אם , הריגת שכם וחמור הייתה מוצדקתגם אם 
שלנטילת השלל  הרי ,למצוא הצדקה להריגת אנשי שכם

הדבר גם גורם לאבדן  –ולא זו בלבד , אין כל הצדקה
  . ההצדקה המוסרית שבהריגת אנשי העיר

, נטילת השלל מטילה כתם מוסרי כבד על עצם המעשה

  1.אינטרס אישיומציגה אותו כאילו נעשה לצורך 

                                                           
א את חטאו של שאול בפרשת "ר הרב ליכטנשטיין שליט"בדרך דומה ביאר מו  1

ַעָּתה ֵלְך " –בדומה לעיר הנידחת , שאול הצטווה על מחייה מוחלטת: עמלק

ְוִהִּכיָתה ֶאת ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְולֹא ַתְחמֹל ָעָליו ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש 

 –) ג, ו"א ט"שמ" (ֵלל ְוַעד יֹוֵנק ִמּׁשֹור ְוַעד ֶׂשה ִמָּגָמל ְוַעד ֲחמֹורַעד ִאָּׁשה ֵמעֹ

  :דומה שלאור זאת מובנת יותר תוכחתו של יעקב
ְּבסָֹדם ַאל ָּתבֹא . ֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהםִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ּכְ 

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

  
: בכלי החמסיעקב פותח את תוכחתו לשמעון ולוי דווקא 

ועברתם  אכן עז" אפם"א שהוכיחה שנטילת הכלים הי
 –שאין הצדקה גם להריגת האנשים  ומכאן ,קשתה

  ".אפם"שהייתה אף היא ב
  

ם בפירושו "מעניינת הבחנתו של רבי אברהם בן הרמב    
  : לתורה כאן

  : ם בפירושו לתורה כאן"רבי אברהם בן הרמב. 16    

ידוע כי בשעת ההתעוררות להתנקם תהיה חזקת הכעס     
ואחר שהוציאה את הנקמה אל הפועל תפוג , תכלית הרוגזב

ולכן בהכרח היו שמעון ולוי בשעת , אלימתה ותשקוט
כי 'ולכן אמר יעקב , כניסתם להרוג בתכלית מן חוזק הרוגז

וכאשר נכנסו , ואחר ההרג שקט רוגזם', הרגו איש באפם
אלא , ליקח שבי ושלל ולהחריב ולא היו במצב הרוגז

',  עקרו שורוברצונם'ם אמר עליהם יעקב כשמחים בנצחונ
אלא במצב שקיטת , ורמז בזה כי אז לא היו במצב הרוגז

 . 'רצון'והוציא זה בלשון , הרוגז
  

 –לאור זאת ניתן לומר שגם בתוכחתו הראשונה של יעקב 
ֲעַכְרֶּתם אִֹתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵֹׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני "

 –" ְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי
כנובעת משיקול פרגמטי , כאמור, שבמבט ראשון נראית

  . יש למעשה משמעות עקרונית, בלבד
  

מדוע זה יחשוב יעקב שהוא צפוי לשמד למרות כל 
ְוָהָיה ַזְרֲעָך "כגון , ה עד כה"ההבטחות שקיבל מאת הקב

ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָּכל 
  ? )יד, ח"כ ("ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעךָ 

שיעקב חשש כי נטילת השלל משכם תפגע אין זאת אלא 
  .'בהם ותבטל את הבטחת ה

  
במלחמת מנטילת השלל ראיה ברורה לדבר ניתן להביא 

  : קיימים קווי דמיון רביםעיר הנידחתשבינה ובין , חוירי
  מלחמת יריחו. 17

 ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ִמַּנַער ְוַעד ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבִעיר ַוַּיֲחִרימּוַוַּיֲחִרימּוַוַּיֲחִרימּוַוַּיֲחִרימּו) ) ) ) אאאא""""ככככ((((
ְוָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש  )ד"כ( ........ְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרב ְוַעד ׁשֹור ָוֶׂשה ַוֲחמֹורָזֵקן 

ְׁשַּבע ְיהֹוֻׁשַע ָּבֵעת ַהִהיא ֵלאמֹר ָארּור ַוּיַ ) ו"כ(. .ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה
  ...ֲאֶׁשר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ֶאת ְיִריחֹו' ָהִאיׁש ִלְפֵני ה

 ֶּפן ַּתֲחִרימּו ּוְלַקְחֶּתם ִמן ִׁשְמרּו ִמן ַהֵחֶרםְוַרק ַאֶּתם ) ח"י(
  ְרֶּתם אֹותֹוַוֲעכַ ַהֵחֶרם ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ְלֵחֶרם 

  
 – בלשון דומה –בשני המקרים מצווה עם ישראל   .א

  :להשמיד את העיר לפי חרב

                                                                                                      
נטילת שלל במלחמה ; ודווקא משום כך אסור היה לו ליטול דבר מן השלל

מסירה את הלגיטימיות של מחייה , שבה נדרשת פעולה קשה כל כך של מחייה

 .מוסרי-זו והופכת אותה למעשה בלתי
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אָֹתּה  ָחֶרב ַהֲחֵרםָחֶרב ַהֲחֵרםָחֶרב ַהֲחֵרםָחֶרב ַהֲחֵרםַהֵּכה ַתֶּכה ֶאת יְֹׁשֵבי ָהִעיר ַהִהוא ְלִפי 
  ).טז, ג"דברים י( ְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרב ְוֶאת ְּבֶהְמָּתּה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבּה

 ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ִמַּנַער ְוַעד ִעירֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ּבָ  ַוַּיֲחִרימּוַוַּיֲחִרימּוַוַּיֲחִרימּוַוַּיֲחִרימּו
  ).כא', יהושע ו( ְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרבְלִפי ָחֶרב ְוַעד ׁשֹור ָוֶׂשה ַוֲחמֹורָזֵקן 

  :בשני המקרים מדובר על שרפת השלל  .ב
ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ִּתְקּבֹץ ֶאל ּתֹוְך ְרחָֹבּה 

  ).יז, ג"דברים י(לֶֹהיךָ - אֱ '  ָּכִליל להָהִעיר ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּהָהִעיר ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּהָהִעיר ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּהָהִעיר ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה
  ).כד', יהושע ו(  ְוָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּהְוָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּהְוָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּהְוָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה

  :בשני המקרים הוטל איסור לשוב ולבנות את העיר  .ג
  ).יז, ג"דברים י(  ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם לֹא ִתָּבֶנה עֹוד

' י הַוַּיְׁשַּבע ְיהֹוֻׁשַע ָּבֵעת ַהִהיא ֵלאמֹר ָארּור ָהִאיׁש ִלְפנֵ 
', יהושע ו(ֲאֶׁשר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ֶאת ְיִריחֹו

  ).כו
. ובשני המקרים נאסרה לקיחת השלל באופן מוחלט  .ד

כבר עמדנו לעיל על משמעות האיסור בפרשת עיר 
  : הנידחת

ֵמֲחרֹון ' ְולֹא ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ה
ָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרֶּבָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַאּפֹו וְ 

  .ַלֲאבֶֹתיך
  :)יח', יהושע ו( ואיסור מקביל הוטל גם ביריחו  

ְוַרק ַאֶּתם ִׁשְמרּו ִמן ַהֵחֶרם ֶּפן ַּתֲחִרימּו ּוְלַקְחֶּתם ִמן 
  ֹוַוֲעַכְרֶּתם אֹותַהֵחֶרם ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ְלֵחֶרם 

  
, הפרשה כולה חוזרת על הרעיון של האיסור ליהנות מהשלל

  .דווקא משום שמדובר במחיית עיר שלמה
  

  . וכאן אנו חוזרים לפרשתנו
יהושע מדגיש שנטילה מן השלל תגרום לחרם של מחנה 

 הוא שב ומשתמש באותו ביטוי ".ועכרתם אותו "–ישראל 
די הוכה בעי בעקבות נטילת השלל בילאחר שעם ישראל 

  : בקללו אותו, עכן
  כו-כה', יהושע ז. 18

ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ... ַּבּיֹום ַהֶּזה'  ַיְעֳּכְרָך ה!ֶמה ֲעַכְרָּתנּו
   ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהָעכֹורָעכֹורָעכֹורָעכֹורַההּוא ֵעֶמק 

    
 בעקבות גרימת תבוסההיא אפוא ' עכירה'משמעות המילה 
  .  במלחמה של השמדת עירנטילת שלל אסור

  
  :זאת יתפרשו היטב גם דברי יעקבלאור 

 אִֹתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵֹׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני ֲעַכְרֶּתםֲעַכְרֶּתםֲעַכְרֶּתםֲעַכְרֶּתם
  .ְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי

  
ללקיחת השלל האסורה על ידי שמעון הדברים מתייחסים 

  . לתבוסה גדולההייתה לגרום  שעלולה ,ולוי
הוא שמכיוון ששמעון ולוי נטלו מן , כלומר פחדו של יעקב(

ה לא "שזכותו של יעקב והבטחתו של הקבהרי , השלל
  .)תעמד לו להצילו מיושבי הארץ במידה ויתקפו אותו

  
חומרתה של נטילת השלל בידי בני יעקב מתגלה כחמורה פי 

  : כמה כשמתברר מה נכלל באותו שלל
  ג-א, ה"לבראשית . 19

לִֹהים ֶאל ַיֲעקֹב קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה -ַוּיֹאֶמר אֱ 
ַוּיֹאֶמר . ל ַהִּנְרֶאה ֵאֶליָך ְּבָבְרֲחָך ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיך-ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלאֵ 

ֶׁשר  אֲ ָהִסרּו ֶאת ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכרַיֲעקֹב ֶאל ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמֹו 

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

    ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתי
  

אך הוא מבין מדעתו , ללכת לחברוןיעקב נצטווה אמנם 
  . הסרת אלוהי הנכר: תנאי מוקדםשיש לכך 

  
  :אומר על כך המדרש   ?מניין לבני יעקב אלוהי נכר

  ב, ה"בראשית ל, שכל טובמדרש . 20
שנאמר , שלקחו משכם –' את אלהי הנכר אשר בתוככם'
  . זו עבודה זרה–) כט, ד"ל(' ואת כל אשר בבית'

  
 חייבים אפוא בני יעקב להיטהר מכל בית אללפני החזרה ל

שעצם לקיחתו הייתה , להיפטר מן השלל: נטלואשר 
 – ובייחוד מפני שכלל גם חפצי עבודה זרה –שלילית 

  :ולטמון הכול במקום שממנו נלקח
  ה- ד, ה"בראשית ל. 21

ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעקֹב ֵאת ָּכל ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת ַהְּנָזִמים 
ֲאֶׁשר ִעם ֲאֶׁשר ִעם ֲאֶׁשר ִעם ֲאֶׁשר ִעם ם ַיֲעקֹב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּיְטמֹן אֹתָ 

לִֹהים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶהם -ַוִּיָּסעּו ַוְיִהי ִחַּתת אֱ . ְׁשֶכםְׁשֶכםְׁשֶכםְׁשֶכם
  ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעקֹב

    
  ; על יושבי הארץ" להים- חתת א"רק עתה מובטחת 

, ומשמע כי לולא נטהרו בני יעקב מן השלל האסור שלקחו
  . נמצא מוצדק" ונשמדתי אני וביתי" של יעקב חששוהיה 

  
ובכך , יעקב מוביל את בניו לתהליך של היטהרות ותשובה

  .מונע את רדיפת הערים אחריהם
  
  "שמעון ולוי אחים"

 אם אכן המבחןבכל מצב של חשש לנגיעה אישית יהיה 
נעשה המעשה לטובת מטרתו המוצהרת או שמא לשם 

   :גיעה האישית הפוכהבמצב שבו תהיה הנאינטרס אישי 
יוכיח הדבר , אם גם אז ינהג האדם כפי המטרה המוצהרת

 הדבר יטיל צל –אך אם ינהג במקרה זה להפך ; את כנותו
  .גם על מעשהו הראשון

   . מתוך רצון להגן על אחותםלכאורה פעלו כאן שמעון ולוי
  

   .בלקיחת השללעל מעשה זה , כאמור,  כבר הוטלצל כבד
עלינו לבחון את מידת הכנות שבמטרה אך עדיין שומה 

  : המוצהרת
האם היו ממהרים שמעון ולוי להגן על דינה לּו סתר הדבר 

   ?את האינטרס האישי שלהם
  

  :התשובה לשאלה זו מתגלה במהרה
  יט-יח, ז"לבראשית . 22

ַוִּיְראּו אֹתֹו ֵמָרחֹק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹו 
    ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲחלֹמֹות ַהָּלֶזה ָּבא.ַלֲהִמיתֹו

  
  ? מי ומי הדוברים

  :ל"י במקום אחר מביא את דברי חז"רש
  ה, ט"מ, "שמעון ולוי אחים"על הפסוק י "רש. 23

אם ?  מי הם–' ועתה לכו ונהרגהו... ויאמרו איש אל אחיו'
אם ; ריגתוהרי לא הסכימו בה, תאמר ראובן או יהודה
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שנאמר , הרי לא היתה שנאתן שלימה, תאמר בני השפחות
יששכר '; וגו' והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה') שם ב(

על ; וזבולן לא היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם
  .שקראם אביהם אחים, שמעון ולוי הםכרחך 

  
  . ל כאן הם עומק פשוטו של מקרא"דברי חז

הכזונה יעשה את "לא מכבר טענו ש, אותם שמעון ולוי
הכרוצח ייעשה את 'לא שאלו את עצמם כאן , "אחותנו

  .'אחינו
 הוטל למפרע כתם, במהרם לפסוק גזר דין מוות על אחיהם

  .נוסף על התנהגותם בפרשת שכם
  

 בתוכחתו לבניו מקור הקשר שקושר יעקבדומה שזהו גם 
 י"כפי שראה זאת רש, בין פרשת שכם לבין פרשת יוסף

  ):כמו גם מרבית הפרשנים(
  י"רש. 24

  ... אלו חמור ואנשי שכם–' כי באפם הרגו איש'
,  רצו לעקור את יוסף שנקרא שור–' וברצונם עקרו שור'

  ). יז, ג"דברים ל(' בכור שורו הדר לו'שנאמר 
  

העובדה שבאפם הרגו שמעון ולוי את אנשי שכם וברצונם 
ם הללו חמורים שני המעשירצו לעקור את יוסף מלמדת כי 

 ושניהם מוכיחים את מניעיהם ,בעיני יעקב באותה מידה

  2.הפסולים
  

הסיבה להענקת זכות המילה האחרונה ייתכן שזו גם 
   :בסיפורנו לשמעון וללוי

למרות כל האמור לעיל יכלו עדיין שמעון ולוי לטעון כי 
  ; פעלו ממניעים ענייניים

  
 כי לא עהוכיחה למפרהתנהגותם עם יוסף אחיהם רק 

  . השיקול המוסרי הוא שעמד בבסיס מעשיהם
  

  :כך מציין המדרש 
  בראשית רבה צט ז. 25

, מכשול[=אחים דפחתא ', שמעון ולוי אחים'התחיל קורא 
ויקחו שני בני 'אחים הייתם בדינה דכתיב : אמר להם]. ב"א

ולא אחים ליוסף ', יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו
  .שמכרתם אותו

  
  "ת עליכם היום ברכהולת"

. עתידים בני בניו של לוי לתקן את חטאו של אביהםלימים 
נטילת שלל בנסיבות חטא זה היה , כפי שראינו עד עתה

,  וכאמור–גם אם היה מקום , שבהן יש בכך איסור חמור
  .  להצדיק את עצם ההריגה–יש בכך ספק רב 

                                                           
גם במקרה זה התברר לאחר , והנה.  שאול במלחמת עמלק הזכרנו את3בהערה   2

ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְולֹא ַתְחמֹל "זמן כי מי שסירב לקיים את הציווי 

, "ָעָליו ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש ַעד ִאָּׁשה ֵמעֵֹלל ְוַעד יֹוֵנק ִמּׁשֹור ְוַעד ֶׂשה ִמָּגָמל ְוַעד ֲחמֹור

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלדֹוֵאג סֹב : "ה בנוב עיר הכוהניםציווה בעצמו על מעשה דומ

ַאָּתה ּוְפַגע ַּבּכֲֹהִנים ַוִּיּסֹב ּדֹוֵאג ָהֲאדִֹמי ַוִּיְפַּגע הּוא ַּבּכֲֹהִנים ַוָּיֶמת ַּבּיֹום ַההּוא 

ב ֵמִאיׁש ְוֵאת נֹב ִעיר ַהּכֲֹהִנים ִהָּכה ְלִפי ֶחרֶ . ְׁשמִֹנים ַוֲחִמָּׁשה ִאיׁש נֵֹׂשא ֵאפֹוד ָּבד

 ).יט-יח, ב"א כ"שמ" (ְוַעד ִאָּׁשה ֵמעֹוֵלל ְוַעד יֹוֵנק ְוׁשֹור ַוֲחמֹור ָוֶׂשה ְלִפי ָחֶרב

לקיחת שלל מלמדת על חיפוש אינטרס אישי במעשה שכל 
החף מכל נגיעה , מוסרי-לוהי-דקתו נובעת מקיום צו אהצ

ובכך מסירה את ההצדקה האידאולוגית למעשה , אישית
  .ההריגה

  :באירוע אחר הלכו בני לוי בדרך הפוכה לחלוטין, והנה
  כח- כו, ב"שמות ל. 26

ֵאָלי ַוֵּיָאְספּו ' ַוַּיֲעמֹד מֶֹׁשה ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה ַוּיֹאֶמר ִמי ַלה)ו"כ(
לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל - אֱ '  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ּכֹה ָאַמר ה)ז"כ(.ָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִויאֵ 

 ִעְברּו ָוׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו
  .ְוִהְרגּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ְקרֹבֹו

ִוי ִּכְדַבר מֶֹׁשה ַוִּיּפֹל ִמן ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא  ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני לֵ )ח"כ(
    ִּכְׁשלֶֹׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש

  
 ַוָּיבֹאּו ַעל ָהִעיר ֶּבַטח ִאיׁש ַחְרּבֹו"שלקחו , כנגד שמעון ולוי

מעשה המנוגד שעושים ,  עומדים בני לוי,"ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר
   " ַעל ְיֵרכֹוְרּבֹוִאיׁש חַ " שמים ,לכל אינטרס אישי ורגש טבעי

  
 מופיע בתורה אך בשני "איש חרבו"יצוין כי הביטוי (

  . והורגים את אחיהם ואת קרוביהם   ) מקומות אלו
בכך מוכיחים בני לוי כי הם מסוגלים למלא ציווי חריג של 

  .מעשה הריגה לשם שמים בלבד
  :באותו מעמד מבשר להם משה

י ִאיׁש ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו ְוָלֵתת ּכִ ' ִמְלאּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום ַלה) ט"כ(
  ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה

    
  ;בכך הופכת הקללה שקילל יעקב את לוי אביהם לברכה

   
אין הפצתם של בני לוי ביעקב וחלוקתם בישראל מעתה 

  : אלא דווקא לברכה היא, סימן קללה להם
  כד-כ, ח"במדבר י. 27

א ִתְנָחל ְוֵחֶלק לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֶאל ַאֲהרֹן ְּבַאְרָצם לֹ' ַוּיֹאֶמר ה
ּוְבתֹוְך ְּבֵני ... ְּבתֹוָכם ֲאִני ֶחְלְקָך ְוַנֲחָלְתָך ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִּכי ֶאת ַמְעַׂשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר . ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה
ֵּכן ָאַמְרִּתי ָלֶהם ְּתרּוָמה ָנַתִּתי ַלְלִוִּים ְלַנֲחָלה ַעל ' ָיִרימּו ַלה

  ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה
  

שנחלתו הקטנה תישאר , בניגוד לשבט שמעון, כמובן, זאת
  :  בלועה בנחלת יהודה–עצמאית -לעד בלתי

  ט-א, ט"יהושע י. 28
ֹוָתם ַוֵּיֵצא ַהּגֹוָרל ַהֵּׁשִני ְלִׁשְמעֹון ְלַמֵּטה ְבֵני ִׁשְמעֹון ְלִמְׁשְּפח

ֵמֶחֶבל ְּבֵני ְיהּוָדה ַנֲחַלת ... ַוְיִהי ַנֲחָלָתם ְּבתֹוְך ַנֲחַלת ְּבֵני ְיהּוָדה
ְּבֵני ִׁשְמעֹון ִּכי ָהָיה ֵחֶלק ְּבֵני ְיהּוָדה ַרב ֵמֶהם ַוִּיְנֲחלּו ְבֵני 

  ִׁשְמעֹון ְּבתֹוְך ַנֲחָלָתם
    

הבדל זה עתיד להתבטא גם בברכת משה לבני ישראל לפני 
תוך אזכור מפורש של , את שבט לוי יברך משה    .מותו

 שאיננה ,"ברך" ובתוספת המילה התנהגותם בפרשת העגל
  :מופיעה אצל שאר השבטים

  יא-ח, ד"דברים ל. 29
ּוְלֵלִוי ָאַמר ֻּתֶּמיָך ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה 

ָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ְרִאיִתיו ְוֶאת ָהאֵֹמר לְ . ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה
ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר ְוֶאת ָּבָנו לֹא ָיָדע ִּכי ָׁשְמרּו ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך 

 ּופַֹעל ָיָדיו ִּתְרֶצה ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ֵחילֹו' ָּבֵרְך ה... ִיְנצֹרּו
    ּוְמַׂשְנָאיו ִמן ְיקּומּון

 .  כללאת שבט שמעון לא יזכיר משהואילו 


