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  א'ס    כסלו  התש                          ד"בס

  
    הספרותיניתוחב סכנת השימוש המוטה -"ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה"

  )פ שעורו של הרב אלחנן סמט"ע(לפרשת וישלח 
  

  דמויות מורכבות ודילמות מוסריות, מציאות מורכבת. א
-תיו הוא סיפור מסעיר ורבהסיפור על אונס דינה ותוצאו

  :תהפוכות
  ד"בראשית פרק ל. 1
ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ִלְראֹות ִּבְבנֹות ) א(

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

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

ב ַעד ֶאת ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעקֹ
ּוְבֵני ) ז:(ַוֵּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ֶאל ַיֲעקֹב ְלַדֵּבר ִאּתֹו) ו:(ּבָֹאם

ַיֲעקֹב ָּבאּו ִמן ַהָּׂשֶדה ְּכָׁשְמָעם ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ָלֶהם ְמאֹד 
) ח(:ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל ִלְׁשַּכב ֶאת ַּבת ַיֲעקֹב ְוֵכן לֹא ֵיָעֶׂשה

ַוְיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאמֹר ְׁשֶכם ְּבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם ְּתנּו ָנא 
ְוִהְתַחְּתנּו אָֹתנּו ְּבנֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו ָלנּו ְוֶאת ) ט:(אָֹתּה לֹו ְלִאָּׁשה

בּו ְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם ְׁש ) י:(ְּבנֵֹתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם
ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ָאִביָה ְוֶאל ַאֶחיָה ) יא:(ּוְסָחרּוָה ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה

ַהְרּבּו ָעַלי ְמאֹד ) יב:(ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם ַוֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן
מַֹהר ּוַמָּתן ְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאָלי ּוְתנּו ִלי ֶאת ַהַּנֲעָר 

ַוַּיֲענּו ְבֵני ַיֲעקֹב ֶאת ְׁשֶכם ְוֶאת ֲחמֹור ָאִביו ְּבִמְרָמה ) יג:(ְלִאָּׁשה
ַוּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם לֹא ) יד:(ַוְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאחָֹתם

נּוַכל ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת ֶאת ֲאחֵֹתנּו ְלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו ָעְרָלה ִּכי 
ַאְך ְּבזֹאת ֵנאֹות ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו ָכמֹנּו ְלִהּמֹל ) טו:(ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו

ְוָנַתּנּו ֶאת ְּבנֵֹתינּו ָלֶכם ְוֶאת ְּבנֵֹתיֶכם ִנַּקח ָלנּו ) טז:(ָלֶכם ָּכל ָזָכר
ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו ) יז:(ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד

ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ְּבֵעיֵני ) יח:(נּו ְוָהָלְכנּוְלִהּמֹול ְוָלַקְחנּו ֶאת ִּבֵּת 
ְולֹא ֵאַחר ַהַּנַער ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ) יט:(ֲחמֹור ּוְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור

ַוָּיבֹא ֲחמֹור ) כ( :ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת ַיֲעקֹב ְוהּוא ִנְכָּבד ִמּכֹל ֵּבית ָאִביו
) כא:(ַדְּברּו ֶאל ַאְנֵׁשי ִעיָרם ֵלאמֹרּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶאל ַׁשַער ִעיָרם ַויְ 

ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו אָֹתּה 
ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת ָיַדִים ִלְפֵניֶהם ֶאת ְּבנָֹתם ִנַּקח ָלנּו ְלָנִׁשים ְוֶאת 

תּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים ָלֶׁשֶבת ִאָּתנּו ַאְך ְּבזֹאת ֵיאֹ) כב:(ְּבנֵֹתינּו ִנֵּתן ָלֶהם
) כג:(ִלְהיֹות ְלַעם ֶאָחד ְּבִהּמֹול ָלנּו ָּכל ָזָכר ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנּמִֹלים

ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל ְּבֶהְמָּתם ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם ַאְך ֵנאֹוָתה ָלֶהם 
ם ְּבנֹו ָּכל יְֹצֵאי ַׁשַער ַוִּיְׁשְמעּו ֶאל ֲחמֹור ְוֶאל ְׁשכֶ ) כד:(ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנּו

ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ) כה:(ִעירֹו ַוִּיּמֹלּו ָּכל ָזָכר ָּכל יְֹצֵאי ַׁשַער ִעירֹו
ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש 

ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ) כו:(ַהְרגּו ָּכל ָזָכרַחְרּבֹו ַוָּיבֹאּו ַעל ָהִעיר ֶּבַטח ַוּיַ 
) כז:(ְׁשֶכם ְּבנֹו ָהְרגּו ְלִפי ָחֶרב ַוִּיְקחּו ֶאת ִּדיָנה ִמֵּבית ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּו
) כח:(ְּבֵני ַיֲעקֹב ָּבאּו ַעל ַהֲחָלִלים ַוָּיבֹּזּו ָהִעיר ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם

ֶהם ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּבִעיר ְוֶאת ֲאֶׁשר ֶאת צֹאָנם ְוֶאת ְּבָקָרם ְוֶאת ֲחמֵֹרי
ְוֶאת ָּכל ֵחיָלם ְוֶאת ָּכל ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם ָׁשבּו ) כט:(ַּבָּׂשֶדה ָלָקחּו

ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ִׁשְמעֹון ְוֶאל ֵלִוי ) ל:(ַוָּיבֹּזּו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית
ץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני ְמֵתי ֲעַכְרֶּתם אִֹתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵׁשב ָהָארֶ 

  :ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי

  :ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו) לא(
  

, ד מוצגת העובדה המטלטלת"כבר בפסוק השני של פרק ל
  :בהמשנה באחת את ההוויה המשפחתית בבית יעק

, ַוִּיַּקח אָֹתּה ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָאֶרץ) ב(
  .ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה ַוְיַעֶּנהָ 

  
בנו , המקומי' הנסיך'נאנסה בידי  במשפחת יעקב הבת היחידה

  . 'נשיא הארץ'של 
  

ובין משפחת האנס לבין משפחת , מייד נפסקים חיי השגרה
  . שהוא תוצאת אותו מעשה, מתןיעקב נפתח משא ו

  
בין חמור ושכם , המשא ומתן הזה גורם למשא ומתן נוסף

,  חמור וגורלימעשהשהחל בונדמה שהסיפור , לאנשי עירם
  .  שאין להם סוףדיבוריםנמשך ב

  
 המעשים הנחרציםחוזרים , אולם לקראת סיום הסיפור

  : לתפוס את מקומם במהלך העלילה
 ביותר מעשים קשיםאחרים עושים  ובני יעקב השמעון ולוי

בין יעקב ויכוח קצר ונוקב והסיפור מסתיים ב, כנגד אנשי העיר
  .לבין שמעון ולוי על אודות המעשה שעשו

  
מלחמת 'קריאה פשטנית של הסיפור רואה בו אולי תיאור של 

  ', ) חמור ושכם ואנשי עירם- (בבני חושך)  בני יעקב- (בני אור
ותבחין , ר שלו תגלה קשיים שוניםאולם קריאה מעמיקה יות

  . בדקויות שהקריאה השטחית דילגה על פניהם
  

כמו , כי המציאות המתוארת בסיפור, אז יגלה הקורא הְמעיין
אינה מורכבת מצבעי שחור , שבדרך כלל גם זו שמחוץ לסיפור

  . אלא מגוונים שונים של אפור, ולבן בלבד
  

אלא שגם ', טובים'ו' רעים'אין זאת אומרת שאין בסיפורנו 
, הם אנשים מורכבים שניתן למצוא בהם נקודות אור' הרעים'

הם אנשים שהסיפור מתכוון לעורר את ' הטובים'וגם 
או לפחות ביחס , ביקורתנו ביחס לתגובותיהם ולמעשיהם

  .לחלק מהם
  

תוך התבססות על הרובד הגלוי , הבה נדגים את הדברים הללו
  : ביותר של הסיפור

הוא זה :  בסיפור'האיש הרע'ר הוא ללא ספק בן חמושכם 
  . ופגע פגיעה נוראה בדינה ובמשפחתה, שעשה מעשה נבלה

  
שהעושה אותו הוא בנו של נשיא הארץ , מעשה נבלה כזה, ובכן

   –) פסוק יט" (ְוהּוא ִנְכָּבד ִמּכֹל ֵּבית ָאִביו "–
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  אורחים פורחים שאין מי שיגן, גריםוהנפגעים ממנו הם 
  ?כיצד הוא עשוי להסתיים,  עליהם

  
האופייני למעשי אונס דומים רבים שנעשו ', הטבעי'הסיום 

, שילוח הנאנסת לנפשההוא ב, במהלך ההיסטוריה האנושית
   ,)יז-יד, ג"ב י"שמ (כדרך שעשה אמנון לתמר
ללא כל חשש מתגמול וללא כל ניסיון , או אף בדרך פחות בוטה

  .לכפר על הפשע
  

המנצל את מעמדו ,  עשוי האנס האלים,במקרים גרועים יותר
התעלמות תוך , להמשיך להחזיק בנאנסת, החברתי המוגן

  . מרצונה שלה ומן הפגיעה במשפחתה
  

לכאורה - של נטילה בכוח של נשים פנויותוהרי דוגמאות 
 על ידי שליטים שהאבות נכנסו תחת חסותם ממשפחת האבות

  :פעמייםמובאות בספר בראשית 
  , חת לבית פרעהשרה נלק - טו, ב"י
  .שרה נלקחת לבית אבימלך – ב',  כ- ו
  

לאחר :  נהג שכם בן חמורלא כאפשרות הראשונהאולם 
  :מה נאמר, "ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה ַוְיַעֶּנָה "שמילא את תאוותו בדינה 

   ַוֶּיֱאַהב ֶאת ַהַּנֲערָ , ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה ַּבת ַיֲעקֹב) ג(
  .ֵלב ַהַּנֲערָ ַוְיַדֵּבר ַעל     
  

ואף ניסיון לפייס את דינה ,  יש כאןלשונות של חיבובכמה 
  . ולרצותה

  
   :אהבה זו ממשיכה לקבל ביטויים שונים בהמשך הסיפור

 .. ְּבַבת ַיֲעקֹבָחֵפץִּכי ) יט.. ( ְּבִבְּתֶכםָחְׁשָקה ַנְפׁשֹוְׁשֶכם ְּבִני ) ח(
  1.לקחת את דינה לאישהושכם אף חפץ 

  
  :  נהג שכםרות השנייהלא כאפשאף 

נישואין אולם הוא חפץ ב, הוא אמנם מחזיק עדיין בדינה
והוא מוכן להקריב , בהסכמת משפחתהשיהיו ,  עמה'כשרים'

  . למען זאת קרבנות שונים
  

  :הרי אלו דבריו אל אבי הנערה אהובת לבו ואל אחיה
  . ֶאֵּתן–ַוֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאַלי , ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם  יא
  ַהְרּבּו ָעַלי ְמאֹד מַֹהר ּוַמָּתן ְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאָלי  יב

  .ּוְתנּו ִלי ֶאת ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה
  

, אלא אדרבה, לא נרתע, התנאי הקשה של המילהמששמע את 
ִּכי ָחֵפץ , ְולֹא ֵאַחר ַהַּנַער ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר",  בעיניו'וייטבו הדברים'

  ).פסוק יט ("בְּבַבת ַיֲעקֹ
  

אין בדברים אלו כדי לשנות את הערכת מעשה הפשע , ובכן
רחוק מלצייר את אולם הסיפור , שעשה שכם בראש הסיפור

  . כאדם חסר לב וקהה רגש, שכם כנבל גמור
  

ולאחר , אמת התלקחה בו-הוא מוצג כצעיר שאהבת, אדרבה
  .שנכשל הוא מוכן לתקן את מעשיו
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ואמרו דבר ,  רבותינו זכרונם לברכה שמו לב לביטויי האהבה הללו של שכם לדינה

  ):ז, בראשית רבה פ(מפליא 

: ה את ישראל"בשלושה לשונות של חיבה חיבב הקב: ריש לקיש אמר

ואנו , ) וכאן מובאים פסוקים המאשרים זאת-... (בחשיקה ובחפיצה, בדביקה

 –בחשיקה , "ותדבק נפשו "–בדביקה : ן מפרשה של רשע הזהלמדין אות

אבא בר ' ר". כי חפץ בבת יעקב "–בחפיצה , "שכם בני חשקה נפשו בבתכם"

מלאכי " (אהבתי אתכם "–באהבה . באהבה ובדיבור: אלישע מוסיף אף תרתין

ואנו למדין אותן מפרשתו של רשע , "דברו על לב ירושלם "–בדיבור , )ב', א

 ".וידבר על לב הנערה "–בדיבור , "ויאהב את הנערה "–אהבה ב: הזה

  : בני יעקבהסיפור ביחס ל מעביר אותנו תהליך הפוך
תגובתם הראשונה הייתה להפסיק את עבודתם בשדה ולשוב 

  :הביתה בדחיפות
  2ּוְבֵני ַיֲעקֹב ָּבאּו ִמן ַהָּׂשֶדה ְּכָׁשְמָעם  ז

  ... ַוִּיַחר ָלֶהם ְמאֹד, ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים
  .הזדהות גמורה עם תגובתם זווהקורא חש 

  
ים זו ממשיכה ללוות את אולם האם הזדהות חסרת לבט

  ? הקורא גם בסוף הסיפור
  

 בעיר בהיותם כואבים מחמת הריגת כל הזכריםהאם אין 
  ? נחת ותהייה מוסרית-איהמילה מעוררת בקורא 

  
) כט-פסוקים כז( שבאה אחר כך בתיאור מפורט הביזהוהאם 

  ?לגנותם של בני יעקב או שמא לשבחםמסופרת 
  

 בוויכוח הנוקבתנו כקוראים וסוף סוף מה צריכה להיות עמד
  ? שבין יעקב לבין שמעון ולוי בסיום הסיפור

  
  ? בוויכוחלהצדיק את אחד הצדדיםהאם הסיפור מכוון אותנו 

  
העוברים על קורא הסיפור ומשנים , שני התהליכים שתיארנו

ערכית אל הדמויות העיקריות - במהלכו את התייחסותו החד
  : קשורים זה בזה, בסיפור

, אל שכם, חס של הקורא אל הדמות השלילית בסיפורשינוי הי
מעצים את תהייתו ביחס למעשיהם של בני יעקב בסיום 

  .הסיפור
  

  : דמותו של יעקבנעיר בקיצור ביחס ל, לבסוף
היינו , לשמעון וללוי בסיום הסיפורלולי תוכחתו הנוקבת 

 והוא נמצא בצל אינה חשובה כלל בסיפוראומרים כי דמותו 
  . האירועים

  
  :הוא מופיע רק בראשו, שכן מלבד בסיום הסיפור

  ְוַיֲעקֹב ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת ִּדיָנה ִבּתֹו  ה
  ּוָבָניו ָהיּו ֶאת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה

  .ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעקֹב ַעד ּבָֹאם
  

  : הזאת ממשיכה גם לאחר בואם של בניו' החרשה'תגובת ה
והוא אינו , לה גם בהמשך העלייעקב אינו מוציא מילה מפיו

  .המתנהל על ידי בניו בלבד, שותף לכל המשא ומתן
  

 אולם דבריו החריפים בסוף הסיפור מעוררים את הקורא לברר
  :מחדש את פשר שתיקתו בראש הסיפור

  ? על מה שעוללו לבתוכאב האם שתיקתו נובעת מרוב 
 של ראש משפחה דאגני אל מול כוחות חולשתואו שמא מחמת 

  ? חזקים ממנו
שהוא זה שידבר עם אונסי בתו אין זה מכובד אולי משום שו

  ? ושוביה
  ?סיבה אחרתושמא יש לכך 
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ו מובא מאמרו של איסי בן יהודה על חמישה מקראות בתורה ,  בבראשית רבה פ

כלומר ישנם חמישה פסוקים שבהם ניתן לקרוא מילה אחת , שאין להם הכרע

 תנחומא מוסיף' ר. "או כפותחת את מה שאחריה, בפסוק כמסיימת את מה שלפניה

". 'וגו' ויתעצבו האנשים, כשמעם': או' ובני יעקב באו מן השדה כשמעם': חדא

וכך כתבנו ופירשנו , פיסוק הטעמים של בעלי המסורה הכריע כאפשרות הראשונה

מסתבר שכך היא אכן כוונת הכתוב שכן לא נאמר . את הפסוק בדברים שלמעלה

במקביל : והכוונה, "הובני יעקב באו מן השד"אלא ' ויבאו בני יעקב מן השדה'

מן  "– גם הם –" ובני יעקב באו) "פסוק ו(ליציאת חמור אל יעקב לדבר אתו 

כך אף בואם של , וכשם שיציאתו של חמור מכוונת הייתה לפגישה עם יעקב". השדה

אין מדובר בשיבתם השגרתית מן , ובכן. בני יעקב מן השדה מכוון היה לַטקס עצה

 .לא בהקדמת ביאתם מחמת ששמעו מה שאירעא, השדה עם תום יום העבודה
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 כנגד שמעון ולוי דברי ביקורתו החריפיםהאם , ולאידך גיסא
  ? צודקים

  ? בסופולדיבורו בראש הסיפור שתיקתו בין יש קשרוהאם 
  

הדברים שאמרנו עד כאן מביאים את הקורא בסיפורנו לשאול 
  : את עצמו

, ניטרליות גמורההאם הסיפור מתאר את האירועים מתוך 
 של הדמויות את השיפוט, הקוראים, לנותוך שהוא משאיר 

  ? ושל המעשים
  

  : דבר זה אינו מסתבר
. סיפור במקרא אינו תרגיל המציב בפני הקורא דילמות במוסר

הסיפור המקראי מכוון אותנו לשיפוט חיובי או שלילי ברור ש
  . של המסופר בו

  
אלא , אלא שאין הוא עושה זאת בדרך כלל באמצעים גלויים

 שהקורא הרגיש רטוריקה ושל ארגון פנימיבדרכים שונות של 
היכן היא , ומוצא עצמו מכיר אם יש בסיפור ביקורת, נענה להן

  . נמצאת ואל מי היא מופנית
  

   :על הקורא לשאול עצמו, אם כך הדבר
  ? שונות של יעקב תגובותיו הכיצד שופט סיפורנו את

  ? מעשיהם השונים של בניוכיצד הוא שופט את 
  ?בוויכוח שבין יעקב לבין שמעון ולויאת מי הוא מצדיק ו
  
  שטרנברג'  מאמרו של מ–" איזון עדין בסיפור אונס דינה. "ב

כדי למצוא תשובות על שאלות אלו יש צורך בקריאה איטית 
  . תוך שימוש בדרכי הניתוח הספרותי, וזהירה

  .אין בכך די, אלא שכפי שנברר להלן
  

אביב כתב -בשנות השבעים והשמונים יצא באוניברסיטת תל
  . 'הספרות'עת למדע הספרות בשם 

בחוברות רבות של כתב העת המצוין הזה פרסמו אנשי ספרות 
ואף מאמרים , מובהקים ניתוחים ספרותיים של פרקי מקרא

רותיים שבהם מתודולוגיים שבהם עסקו בחשיפת עקרונות ספ
  . משתמש המקרא

, מאמרים אלו גררו לעתים תגובות של אנשי ספרות אחרים
והדיון בחוברות אלה , ויש שהמגיבים היו חוקרי מקרא דווקא

  .היה פורה ומפרה
  

מאיר ' פרופפרסם ) 1973אפריל  (2' ד מס' הספרות'בחוברת 
,  ניתוח ספרותי מדוקדק ומתוחכם של סיפורנושטרנברג

-231' עמ" (איזון עדין בסיפור אונס דינה"ותרתו במאמר שכ
193 .(  

  
 הכללית תורת הספרות מלמד בחוג למאיר שטרנברג' פרופ(

 כתב העתך את ועור, אוניברסיטת תל אביב במקראובחוג ל
Poetics Today ,שטרנברג זכה . שמוציאה לאור האוניברסיטה

כמה . ו" הכללית בשנת תשנספרות לחקר הפרס ישראלב
מאמר , "המלך במבט אירוני"ביניהם , ממאמריו החשובים

המציע קריאה , אסכולת תל אביבמכונן בתורת הספרות של 
 .)מנחם פרי' נכתבו בשיתוף עם פרופ, בת שבע ודודבסיפור 

  
הקריאה הצמודה שלו את הסיפור עוקבת אחר האמצעים 

ואחר האסטרטגיה שבה נוקט הסיפור , הרטוריים הננקטים בו
ערכה מדויקת של כל הנפשות כדי לכוון את הקורא לה

  . הפועלות
  

אך בדרך כלל קריאתו של , לעתים סובל הניתוח מעודף תחכום
  .שטרנברג ישרה ומאירת עיניים

  

 הן על כך יעקב מבקר הסיפוראת , לדעתו של שטרנברג
 את שמעון ולוי גינה בראש הסיפור והן על כך שהחרישש

  . בסופו
  

 עוברת שינויהם אכן הערכת הסיפור אלי, בני יעקבוביחס ל
  : מראש הסיפור לסיומו

בין ,  לבני יעקבאהדה רבהבראש הסיפור מבטא סיפורנו 
 הנפשית לאונס בת המשפחה הנגדת תגובתםהשאר באמצעות 

  . של יעקבחוסר התגובה ל
, מצדיק הכתובבתשובתם לחמור ולשכם ' ִמרמה'את ה

" ה ֲאחָֹתםֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדינָ ) יג("באמצעות הכנסת המשפט 
ַוַּיֲענּו ְבֵני ַיֲעקֹב ֶאת ְׁשֶכם ְוֶאת ֲחמֹור ("בין המבוא לתשובתם 

לֹא : ַוּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם("לבין עצם תשובתם ") ָאִביו ְּבִמְרָמה
  ."). ..נּוַכל

  
אלא שבשלב זה אין הקורא יודע בוודאות מה כוונת מרמתם 

  . של בני יעקב בתשובתם זו
 לפני חמור ושכם תנאי בלתי קבילב אפשר שכוונתם היא להצי

לדרוש שדחייתו על ידי הִחוים תאפשר להם , ולפני בני עירם
  . את החזרת דינה או אף לקחתה בכוח

  
  : למה שאירע לבסוףאך אפשר שכוונתם הייתה 

ובכך יתאפשר לבני יעקב , שהִחוים אכן יקבלו את התנאי
   3.לפעול כפי שפעלו שמעון ולוי בהורגם כל זכר בעיר

  
משום , שאלה זו נשארת פתוחה אף לאחר סיום הסיפור

  . שהִחוים הזדרזו לקבל את התנאי
  

סבור שטרנברג , ה"כהחל מפסוק ,  של הסיפורבשלב האחרון
 שהם מענישים העונשמשום ש, מרשיע את האחיםכי הסיפור 

  .אינו פרופורציוני לחטאאת אנשי העיר 
  

, "ון כשיא הגינויבמה שנראה במבט ראש"אף , ואף על פי כן
לחזור ולהזכיר לקורא שלל של צדדי זכות "טורח הסיפור 

  ".ואף להעלות נקודות זכות חדשות לטובת הנוקמים, קיימים
  

כיוון שכאן מגיעה קריאתו של שטרנברג למורכבות רבה 
  . נעקוב אחר דבריו ונפרטם, ולחידושים פרשניים אחדים

  
בתארו את , ניתוחוהנה נקודות הזכות שמעלה הסיפור על פי 

; בציטוט דבריו נהגנו חירות מסוימת(מעשה שמעון ולוי 
  ):ההשמטות הרבות חייבו שינויי לשון ועריכה אחדים

אפריל  (2' ד מס' הספרות'בחוברת  מאיר שטרנברג' פרופ. 2
  ). 193-231' עמ" (איזון עדין בסיפור אונס דינה)  "1973

שדינה ) וף פסוק כו בס-(מתגלה כאן לקורא לראשונה ". א  .א
 ומכאן שהִחוים ניהלו 4,הוחזקה מאז האונס בביתו של שכם
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ההתניה של בני יעקב אינה נוגעת רק :  אפשרות אחרונה זו נראית בעיניי רחוקה

ודבר רחוק הוא שכל הזכרים בעיר יסכימו למּול . אלא בכל בני העיר, בשכם עצמו

אף חמור ושכם ידעו דבר . עצמם כדי לאפשר לבן נשיאם לשאת את בת יעקב לאישה

בהביאם את הצעת המילה לבני עירם הם הסתירו את המניע האמיתי ו, זה

ושינו את פרטי ההסכם בינם לבין בני יעקב בדרך שתגרום לבני העיר , להצעתם

טיעון . ספק אם יכלו בני יעקב להעלות בדעתם, ברם דבר זה. להתפתות ולקבלו

במבצע לא השתתפו , מלבד שמעון ולוי, נוסף לדחיית אפשרות זו הוא שהאחים

נראה כי התשובה היא שדבר זה ? מדוע, ובכן. חילוצה של דינה והריגת אנשי העיר

ורק קבלת התנאי המפתיעה היא שיצרה את , לא היה מתוכנן בשעה שענו במרמה

 .ִאלתור שיתר האחים לא היו שותפים לו, של שמעון ולוי' הִאלתור'
4

כלומר , "בר זה כבר מזמןכל הדמויות בעולם הסיפור ידעו ד" שטרנברג מדגיש כי 

אולם באמת גם . מראשית הופעתם של חמור ושכם בבואם בלנהל משא ומתן

ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו "הקורא יכול היה לדעת זאת מדברי האחים בפסוק יז 

אמירה זו יכולה אך בדוחק להתפרש על סמך ".  ְוָהָלְכנּוְוָלַקְחנּו ֶאת ִּבֵּתנּו ,ְלִהּמֹול

שתיקת הכתוב ביחס למקומה . שדינה שבה אחר האונס לביתה) המוטעית(ההנחה 
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תוך כדי מתגלה לקורא ... את כל המשא ומתן בדרך של סחיטה
 שמהרגע שבני יעקב לא הסכימו ,הדיווח על מעשה האלימות

לא נותרה להם , לקבל את תכתיב הנישואין של חמור ושכם
  ".את דינה מבית שכםברירה אלא לפעול בכוח כדי להוציא 

הכתוב מטעים כאן (לאור עדיפותם המספרית של הִחוים " .ב
אין זה פלא שדאגו , )כולה' העיר'עמדו מול '  בני יעקבשני'ש

לסלול את הדרך לפעולתם באמצעות תחבולת מרמה שתאזן 
  ".את יחסי הכוחות

 תחילה נהרגים אנשי –) כו- בפסוקים כה-(סדר המסירה " .ג
 –ורק לבסוף נלקחת דינה ; מכן שכם וחמורלאחר ; העיר

שכדי להגיע להוצאת דינה מבית שכם היה תחילה , משמיענו
  5".צורך לחסל את שאר בני העיר

לפני תיאור הקטל ההמוני מקדים המספר ומציין שפעולת " .ד
... 'שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה'עונשין זו בוצעה על ידי 

ן ולוי על מעשיהם שבפסוקים כשהקורא בא לשפוט את שמעו
אלא גם ', בני יעקב'עליו לקחת בחשבון שהם לא רק , הבאים

, ולא מאם סתם;  היינו אחיה גם מאב וגם מאם–' אחי דינה'
  6...".אלא מאם שאינה אהובה על בעלה

שמטרתן להזכיר לקורא , שורת תחבולות"הכתוב נוקט ב .ה
. גרם אותובעצם תיאור העונש את חומרת החטא שקדם לו ו

] מזכירה את... [על הִחוים' בטח'עצם ההתנפלות האכזרית 
אלא , התנפלותו האכזרית של שכם על דינה באותה העיר

שלשכם הייתה הרבה פחות הצדקה מאשר לאחים והוא גם 
אמצעי הקישור הספציפי ביותר בין שתי ... הסתכן פחות

תח  הוא החזרה על מילות מפ– החטא והעונש –... האפיזודות
... חזרות אלה. מסוימות שהופיעו לראשונה בתיאור האונס

סיבתיות שיש בהן כדי -מקרינות השתמעויות ליניאריות
כוונתו להשוואת פסוקים ". להצדיק במידת מה את הנקמה

  :אלו
  

 תיאור העונש תיאור החטא
ַוַּיְרא אָֹתּה ...  ִדיָנהַוֵּתֵצא  

  ...ְׁשֶכם
ַּכב אָֹתּה  אָֹתּה ַוִּיְׁש ַוִּיַּקח  

 .ַוְיַעֶּנהָ 

... ִאיׁש ַחְרּבֹו... ַוִּיְקחּו...   כו
  ...ַוַּיַהְרגּו

 ֶאת ִּדיָנה ִמֵּבית ַוִּיְקחּו  
 .ַוֵּיֵצאּוְׁשֶכם 

  
משמעות אלימה מסוג ' לקח'בתיאור האונס הוענקה לפועל "

הוא מקבל משמעויות אלימות , וכעת בתיאור התגובה, אחד
כאילו לקיחה ברוטאלית : ים אחריםאם כי מסוג, לא פחות

  ".אחת הובילה ללקיחה ברוטאלית אחרת
  

  :חידוש פרשנישיש בה , עתה מגיע שטרנברג להבחנה חשובה
שיחֵסנו אל כל , גוש מלוכדאם עד כה הוצגו בני יעקב כ

 הם מחולקים מפסוק כה ואילךהרי , המרכיבים אותו שווה
  : שתי קבוצותל

                                                                                          
 בביתו –של דינה מסייעת אף היא להבנת הקורא שהיא מצויה עדיין במקום ֵהאנסה 

 .של שכם
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, יש לזכור, אולם אף לולי דבריו,  קשה לקבוע מה הייתה המציאות שחייבה זאת

 מעשה שאין צודק –ית שכם כי לּו היו האחים מסתפקים בהוצאת דינה לבדה מב

 היה הדבר מביא –ממנו ואשר הצדיק את הִמרמה שבותר בה נקטו האחים 

. ברגע שיירפאו, להתנפלותם של אנשי העיר המרּומים על בני יעקב על מנת להורגם

בא "אלא מדין , לאו דווקא כנקמה, שמעון ולוי הקדימו אפוא והרגו את אנשי העיר

אין לו "הדבר דומה לדין גנב הבא במחתרת ש). ב"פה עיומא " (להרגך השכם להרגו

וג את בעל הבית כאשר זה משום שגנב זה יהיה מוכן להר, )א, ב"שמות כ" (דמים

ג "בדרך דומה לזו פירש רלב. יממש את זכותו הטבעית להגן על רכושו מפני הגנב

 .ועיין בהרחבה סעיף ו להלן, בביאור הפרשה
6

ולידריות המאחד את בניה של אם מקופחת מלידתם רגש הס: " והוא מוסיף על כך

מסביר יפה מבחינה פסיכולוגית את הדחף המניע את שמעון ולוי לעשות דין , ממש

,  וכי אחות שניהם הייתה–אחי דינה ): "י, פ(והשווה לדברי בראשית רבה ". דינה

אלא לפי שנתנו אלו נפשם עליה נקראת על ? והלוא אחות כל השבטים הייתה

 ."שמם

שביצעו את " עקב שמעון ולוי בני ישני"מצד אחד עומדים 
  . שהתנפלו על השלל" בני יעקב"שאר ומצד שני , הקטל

  
כשם ששאר האחים לא השתתפו ש, והכתוב משמיע לקורא

  ... 7כך לא שלחו שמעון ולוי את ידם בביזה, בהרג
  

באמצעים בידוד זה של שמעון ולוי נעשה בעיקר 
  : קומפוזיציוניים

 –מעשה מעגל שלם בסיפור בתיאור הריגת אנשי העיר נסגר ל
" אותה)  שכם- (ויקח"וב"  דינהתצאו"המעגל הפותח ב

הבאים עתה כמובן בסדר , ומסתיים באותם פעלי מפתח ממש
  : לפי ההיגיון של התנועה המעגלית, הפוך

   .."..ויצאו את דינה מבית שכם ויקחו"
  

  . מסתיים תפקידם של שמעון ולוי" ויצאו"עם 
והם יוצאים , ת אביה לעיר הִחויםאחותם יצאה בזמנו מבי

  . אתה כעת מהעיר בחזרה הביתה
  . רק עם עזיבתם החלה הביזהו
  

 במילים מקבילות לאלה הפותחות – כו –פתיחת הפסוק הבא 
ויקחו שני "לעומת "  החלליםבני יעקב באו על("את פסוק כה 

  .שלב חדשמתחילה כאן ")  העירויבאו על... בני יעקב
  

  ? בידודם של שמעון ולוי מיתר האחיםלמה נועד , ובכן
  

  : תשובתו של שטרנברג מפתיעה
היינו חושבים ללא ספק , אילו נותקה אפיזודה זו מהקשרה

שהרי לפי קני המידה , שהם נבדלים מהאחרים לרעה
המוסריים המקובלים רצח נחשב לפשע חמור לאין ערוך 

.. .אבל בהקשר הקונקרטי של סיפורנו ההפך הוא הנכון. מביזה
על שמעון ולוי נשפך כאן במרוכז אור חיובי ממקור בלתי צפוי 

כט נחלקים - פסוקים כה...  משורת הנגדות עם יתר האחים–
האחד פותח בתיאור : לשני חלקים בעלי פתיחות אנאלוגיות

והשני , )כו-פסוקים כה" (שני בני יעקב שמעון ולוי"מעשי 
שני ). טכ-פסוקים כז(הנותרים " בני יעקב"עוסק במעשי 

אף על פי )... 37 מילים לעומת 36(חלקים אלה שווים באורכם 
, שפעולותיהם של שמעון ולוי מעוצבות בדרמטיות מרשימה

על רקע זה בולטת . הדיווח על הרצח מצטיין בתכליתיותו
השתהות , השתהותו המופלגת של המספר על פעולות הביזה

) ראיתהחורג מהנורמה המק(הכרוכה לא רק בפירוט ארכני 
להיטותם אחרי השלל מוצגת ... אלא גם בחזרות מרובות

שמעון ולוי הם : באמצעות האנאלוגיה הניגודית עם שמעון ולוי
, "ויבואו על העיר: "היחידים שנטלו על עצמם סיכון מסוים

  "...באו על החללים"בעוד שהאחרים 
" מרמה"שעיקר ההצדקה ל, בניתוח פסוק יג הראיתי בהרחבה

אשר טמא את דינה : " החותם את הפסוקטמון במשפט
: בתיאור הביזה... משפט זה מופיע מחדש, והנה". אחותם

אבל הפעם אין )... פסוק כז" (ויבזו העיר אשר טמאו אחותם"
אשר "המשפט ... להפך. משפט זה מלמד זכות על בני יעקב אלה

... פועל כאן בכיוון רטורי הפוך לזה שבפסוק יג" טמאו אחותם
האירוניה מכינה את הקורא ... אפקט אירוני מרשיע] יש לו[

 נראה -(להגיב תגובה שלילית על התיאור המזעזע של הביזה 
שכוונתו היא שהאירוניה נובעת מכך שפעולת ענישה למי 

אינה יכולה להיות בו בזמן בעלת מטרות ' שטימאו את אחותם'
  )...כפי שהייתה פעולת הביזה של האחים, רווח כלכלי

... חומרניות-לוי הם היחידים הדבקים בנורמות אנטישמעון ו
כל עניינם הוא בנקמה על התועבה שבוצעה באחותם ובמחיית 

עמדתם ... על המשפחה כולה... החרפה שהומטה
הקיצונית והבלתי מתפשרת הופכת אותם , האידיאליסטית
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שהוסיף בראש פסוק כז את המילה ,  בדרך זו הלך התרגום המיוחס ליונתן

 .ם"וכך פירש אף מלבי, )'... בני יעקב באו על החלליםמותר' -" (מֹוָתר"
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גם לגבי ... דברים אלה תופסים. שבגיבורי הסיפור... ַלמורכבים
  .יפורהמשכו של הס

כעימות מוסרי בינם לבין שאר , כאמור, תיאור הביזה משמש
ואילו הפסוקים , שמהם הם מתפלגים פתאום, בני יעקב

נועדו להמשיך ולבסס את אהדת הקורא ) לא-ל(האחרונים 
  .ההנגדה עם האב... באמצעות, אליהם

  
עתה מנתח שטרנברג את העימות החריף בין יעקב לבין 

, ים על כך מחמת התארכות הדבריםואנו מדלג, שמעון ולוי
  :'שורה התחתונה'ומגיעים ל

הוא ... המספר אינו מכריע במפורש בוויכוח משפחתי זה
. משאיר כביכול את העניין פתוח ומותיר את ההכרעה לקורא

הבעיות המוסריות . אך למעשה הוא רחוק מלהישאר ניטרלי
 שאין הוא יכול להזדהות... שהסיפור מעלה הן כה סבוכות

... אבל. באופן מלא וחד משמעי עם אף אחד מן הצדדים
 לשמעון –!  ואיזו מילה אחרונה–השארת המילה האחרונה 

  .ולוי רומזת לנו בבירור למי נתון עיקר אהדתו
  
  על סכנת השימוש המוטה בניתוח ספרותי. ג

מאמרו של שטרנברג גרר כצפוי מאמרי תגובה באותו כתב עת 
  . שבו התפרסם

  
התפרסם בחוברת , חביבה נסיםמאת , ה אחדמאמר תגוב

  ). 143-136' עמ, 1977ינואר  (24' הספרות'
 לחלוק על שטרנברגמאמציה של הכותבת מכוונים בעיקרם 

  .במה שנוגע להערכת הסיפור את יעקב
  

' עמ, 1978דצמבר  (27' הספרות'מאמר תגובה נוסף התפרסם ב
סיפור ב' הסדר'קריאה על פי : "ניסן אררטמאת ) 34-15

  ".  לאיזון הקריאה בפרשת דינה–המקראי 
  

  : במאמר זה הופך אררט על פניה את קריאתו של שטרנברג
,  מראשיתו ועד לסופויעקב הוא הגיבור החיובי של הסיפור

הם הנידונים בסיפור לכף , שמעון ולויובייחוד , בניוואילו 
  . ללא כל ניסיון צידוק למעשיהם, חובה גמורה

  
ט אין כל מורכבות בשיפוט ששופט הסיפור את לדידו של ארר

ששם , למעט אולי את דמותם של שכם וחמור אביו(דמויותיו 
אפשרויות שונות של , לדעת אררט, ניתן למצוא בסיפור

  ). שיפוט
  

 המתוארים ההרג והביזהלא רק את , לדעת מחבר מאמר זה
שלא ,  הוא מייחס לשמעון ולוישניהםשאת (בסוף הסיפור 

, מגנה הסיפור) רנברג ומפרשים אחדים שקדמוהוכדעת שט
  . בתשובת האחים' ִמרמה'אלא אף את ה

  
האחים היו בטוחים שתנאי המילה יידחה על ידי , לדעתו
  . ואז יוכלו לתבוע את החזרת דינה, הִחוים

  
  . קבלת התנאי הייתה התפתחות בלתי צפויה כלל מבחינתם

  
  :בור כיהוא ס, הזה למרמתם" מקל"ועל אף הפירוש ה

 –בסיפור המקראי ' הסדר'קריאה על פי : "ניסן אררט. 3
  "לאיזון הקריאה בפרשת דינה

רשאים אנו לראות , מן העובדה שתכנית המרמה נכשלה "
אין המטרה מקדשת את ': משום גילוי דעת שלילי של המספר

', הצדקה'מרמה נשארת מרמה גם אם יש לה '; האמצעים
  ).28' עמ" (וסופה כשלון

  
אינה , שהרגש המוסרי הטבעי מתקומם כנגדה, יאה זוקר

אלא מתיאוריה תמוהה של , נובעת באמת מן הסיפור שלפנינו
  :כי, שקדמה לקריאתו את הסיפור, אררט

ובמיוחד בסיפורי האבות (אחת האידיאות המרכזיות במקרא "
ניגודה , המרמה-מלחמתו נגד הָעְרמה] היא) [שבספר בראשית

  8).17' עמ" ('של יראת ה
  

יש צד , שנערך מעל גבי כתב עת ספרותי מכובד, לדיון זה
אף שכל המשתתפים בו משתמשים לכאורה בכלים : מאלף
מגיע כל אחד מן המשתתפים , בכלי הניתוח הספרותי, דומים

  . משל חברו ביחס לכוונת סיפורנומסקנות הפוכות ל
  

 לרבות זו, פרשנותלא יהא זה בבחינת חידוש אם נאמר ש, ובכן
, ועל כן ייתכנו קריאות שונות, אינה מדע מדויק, הספרותית

  . של שני קוראים לאותו טקסט, ואף הפוכות
  

  : נשאלת השאלה, ובכל זאת
אל כוונתו , של הסיפור' אמת'ההאם ניתן לחתור אל 

  ? באמצעות הניתוח הספרותי שלו, המקורית
  

ושאין הוא , שיש כוונה לסיפורהנחת השאלה היא כמובן 
  .ר את האירועים מתוך ניטרליות גמורהמוס

  
אף כי לעולם לא נוכל , נדמה שאכן ניתן וראוי לחתור לכך

  . להיות בטוחים במאת האחוזים בהצלחת הניסיון לעשות זאת
  

שהוא האמצעי החשוב ביותר , השימוש בכלי הניתוח הספרותי
  . אינו מספיק כשהוא לעצמו, לחדור אל כוונת הסיפור

  
ריות עלולות להטות את הניתוח הספרותי אל שתי סכנות עיק

שבהם אין הוא משמש עוד כלי שרת נאמן לסיפור , נתיבים
  .שופר לדעותיו ולמגמותיו של הפרשןאלא , עצמו

  
, דעה מוקדמתהסכנה האחת היא כמובן בואו של הפרשן עם 

  . עם השקפת עולם שאותה הוא חפץ למצוא בסיפור שלפניו
  

 , הניתוח הספרותי קרדום לחפור בומשמשים בידיו כליאו אז 
מה , למצוא את מה שהוא עצמו הטמין בתוך הסיפורעל מנת 

  . שעשוי להיות זר ומנוגד לכוונת הכתוב
  
אף שדבר זה אפשרי גם (אין מדובר בפעולה הנעשית בזדון ו

מתוך שכנוע פנימי , בתום לבאלא בכזאת הנעשית ) הוא
 המוסריות שהסיפור חייב להתאים להשקפות ולעמדות

  9.והערכיות של הפרשן
  

  . אנכרוניזםהסכנה האחרת היא 
כל עוד עולמו של הסיפור , הניתוח הספרותי אינו מספיק

הווייתו השתולה בזמן ובמקום שהם רחוקים כל כך , המקראי
  . אינם מוכרים כראוי לפרשן, מאלו של הקורא בן ימינו

  
 שלו והן הכרת עולמו של הסיפור כוללת הן את הרקע הריאלי

 10.תרבותי שלו הכולל אף את מסכת ערכיו-את הרקע החברתי
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: אלא כמעט את היפוכה, איננו מכירים אידיאה כזאת במקרא, בעוניינו,  אנו

והן , קיף ממנוהעורמה והמרמה הם נשקו הראוי והמשובח של החלש אל מול הת

אף שלא . וכך הדבר אף בסיפורנו, המאזנות את הכוח האלים והגס של הרשע

שיש לדון , הִמרמה עשויה להיות מוצדקת בנסיבות שונות, במסגרת עימות מעין זה

 .בהן בכל מקום ומקום לגופו
9

וראה , אולם אף שטרנברג אינו נקי מכך,  כמדומה שבכך נגוע מאמרו של אררט

 .הלהלן סעיף 
10

 מבחינה זו דווקא מאמרו של אררט עשיר בכמה הערות המאירות את הרקע 

 ..יותר מזה של שטרנברג, הריאלי והתרבותי של סיפורנו
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, הכפייה שכופה הפרשן את ערכיו על הסיפור, במקרים רבים
  11.היא עצמה תולדת גישה אנכרוניסטית שלו אל המקרא

  
  
  מקום התרחשותו של סיפורנו ומשמעותו להבנת הסיפור. ד

יטתית על אין בכוונתנו בעיון זה לנתח את סיפורנו בצורה ש
  . מנת להביע עמדה בוויכוח הפרשני המתנהל ביחס אליו

  
שיש בה חשיבות עקרונית לדיון , אולם נעיר כאן הערה אחת

  .ואשר תדגים את דברינו שבסעיף הקודם, אודות סיפורנו
  

  ? מהו מקום התרחשותו של סיפורנו
  

היא שסיפורנו , ישנים גם חדשים, הדעה הרווחת בין המפרשים
  . כםבשמתרחש 

  
  ! שמה של העיר לא נזכר כלל בסיפוראולם 

  
כולן בפסקאותיו (סתם ' עיר' היא מכונה בסיפור שבע פעמים

  ). האחרונות
  

  ?זו עם שכם' עיר'מניין אפוא זיהויה של 
  

שהוא אחד , תרם לכך בוודאי שמו של זה שאנס את דינה
  . שכם בן חמור –האישים המרכזיים בסיפור 

  
אדם קורא לבנו בשם עיר :  ואדרבה,אולם בכך אין ראיה

אך לא בשם העיר שבה הוא , מחוז חפץ, המשמשת לו בירה
  12.יושב בפועל

  
ברם שמה של העיר שכם נזכר במפורש הן במה שקדם 

  . לסיפורנו והן במה שבא לאחריו
  :ג נאמר"בסוף פרק ל

  ג"בראשית פרק ל. 4
ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ... ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ְּב ִעיר ְׁשֶכםַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ָׁשֵלם ) יח(

  .ָהִעיר
, ועיר זו היא זירת ההתרחשות של הסיפור הבא בהמשך

  :שהרי בהמשך לפסוק המצוטט נאמר, ד"בפרק ל
ֲחמֹור ִמַּיד ְּבֵני  ַוִּיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו) יט(

  . ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטהֲאִבי ְׁשֶכם
  :ד נאמר"הבא לאחר פרק לבסיפור 

  ...ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעקֹב ֵאת ָּכל ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם  ד, ה"ל
  .ֲאֶׁשר ִעם ְׁשֶכםַוִּיְטמֹן אָֹתם ַיֲעקֹב ַּתַחת ָהֵאָלה   

  
נראה כי אין מנוס מקביעת מקום ההתרחשות של , ובכן

  . בעיר שכםסיפורנו 
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ואינה ,  אולי כאן ראוי להעיר הערה שהיא מיוחדת לסיפור שלנו ולדור הנוכחי

סיפורנו מעמיד את מפרשיו בדורנו במדינת . נוגעת למאמרים שהוזכרו עד כאן

 –הן מקום התרחשותו והן אופי המעשים המתוארים בו : ישראל במבחן קשה

המתנחלים שהגיעו לארץ , עימות אלים בין יושבי הארץ הוותיקים לבין בני ישראל

אך בתודעתם הארץ ', ותיקים'ואשר קבעו את מקום ישיבתם בשכנות ל, לא מכבר

קורא הישראלי  כל אלו מעוררים הדים חזקים בלב ה–הזאת היא ארצם שלהם 

אנלוגיה בין . לסוגיות הפוליטיות הבוערות במדינת ישראל בדור האחרוןביחס 

אך היא עשויה להיות הרסנית , סיפור שבתורה לבין בעיות דורנו היא לגיטימית

השקפתו הפוליטית הנגזרת מ, כאשר היא קובעת עמדה מוקדמת ביחס לסיפורנו

  . של הקורא והמפרש

צריך לשים לב לכך שהעימות בסיפורנו אינו על רקע מאבק , כנגד אנלוגיה זו, אגב

ביסודו של עימות זה מצוי דווקא פער תרבותי עמוק בין בני . לאומי על הארץ

 . משפחת יעקב לבין החברה הכנענית שבשכנותה הם חיים
12

', בראשית ד(כמה שנאמר ,  אלא אם כן הוא מייסד עיר וקורא אותה על שם בנו

 ".ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך, בנה עיר) ן קי-(ויהי ) "יז

, יקים מאוד של המקראתרגומים עתאולם לא כך סברו כמה 
 המובהקים של ימי הביניים לא סברו כמה ממפרשי הפשטואף 
  ).בלא שהכירו את התרגומים ההם(כך 

  
ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ": יח , ג"ל-השאלה היא כיצד לפרש את המילים ְב 

  ".  ִעיר ְׁשֶכםָׁשֵלם
  

 פירש כי 13,ל"בעקבות תרגום אונקלוס ומדרשי חז, י"רש
  :וארהיא ת' שלם'המילה 

  
  י"רש. 5
שלא , שלם בממונו; שנתרפא מצלעתו,  שלם בגופו–" שלם"

שלא שכח תלמודו , שלם בתורתו; חסר כלום מכל אותו דורון
  .בבית לבן

  :ולפי פירוש זה המשיך ופירש
רות " (עד בואנה בית לחם: "וכמוהו, עירל כמו –" עיר שכם"
  ).יט', א
  

ן המילה  איבפשיטתא ובוולגאטה, בתרגום השבעיםברם 
ומכאן שהללו הבינו כי , אלא ניתנת כצורתה, מתורגמת' שלם'
  .שם המקום שאליו הגיע יעקבזהו ' שלם'

  
  . כשם העיר' שלם' נתפסה המילה בספר היובליםאף 

  :כך נאמר שם
  )בראש פרק ל (ספר היובלים. 6

שלם אשר מזרחה )  יעקב-(ובשנת אחת לשבוע הששי עלה 
ושם חטפו את דינה בת . י בחודש הרביע14, בשלוםלשכם
  ...יעקב

  
 על חלק מדעתו, שלא הכיר מקורות עתיקים אלו, ם"רשב

  :י"פירוש רש
  ם"רשב. 7
ותבאנה בית 'כמו , אל עיר ששמה שלם –" ויבא יעקב שלם"

  15.'לחם
עיר כי חשבון "כמו , ) בן חמור-( עירו של שכם –" עיר שכם"

וירא : "תיבכדכ, )כו, א"במדבר כ" ( מלך האמורי היאסיחון
  16).ב, ד"ל" (אותה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ

וגם מי שמפרש ... טועה הוא,  שם העיר–' שכם'והמפרש 
,  טועה הוא לפי הפשט–' שלם בממונו,  שלם בתורתו–שלם '

  .שאין דרך המקרא לדבר כך
  

י "רוכך אף , ם"החזיק אחרי רשב-החרה, חזקוניאף ה
  :א בדרך אחרת"פירש רי' םעיר שכ'אך את המילים , אברבנאל

  י אברבנאל"ר. 8
   פגעהמחוזובתחילת ... שם המקום כולו' שכם'נראה לי שהיה 
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י "האגדה שהביא רש". ואתא יעקב שלים לקרתא דשכם" אונקלוס תרגם 

ע "ראב. ה, ב ועל בראשית רבה עט"מבוססת על דברי התלמוד במסכת שבת לג ע

שלא , שבא בשלום,  שם התואר–' ויבא יעקב שלם': "מפרש בדרך שונה במקצת

 ". עתה יחל לספר מעשה דינהכי, אירע לו שום מאורע
14

כשם מקום ' שלם'אף כי הוא מפרש את המילה ,  שים לב כי בעל ספר היובלים

למקום ' בשלום'את שם המקום על בואו של יעקב ' דורש'הוא גם , מזרחה לשכם

אין כוונתה להפקיע את , )י"המובאת ברש(ל לפסוקנו "נראה כי אף דרשת חז. זה

אלא לדרוש אותה על טיב הגעתו של יעקב , קוםמפשוטה כשם מ' שלם'התיבה 

 הם שלמיםהאנשים האלה ) "כא(וראה דברינו בהמשך העיון על הפסוק . למקום זה

 ".אתנו
15

הוא הפסוק שהביא , "עד בואנה בית לחם"יט ', ם לפסוק ברות א" כוונת רשב

ובאמת הפסוק ברות דומה . ם"שעליו חולק רשב" עיר שכם"י בפירושו למילים "רש

 .ם"כפי שפירשו רשב" ויבא יעקב שלם"לפסוק 
16

' נשיא הארץ'שכיוון ששכם הוא בן חמור , ם בהביאו פסוק זה היא" כוונת רשב

עירו 'ניתן לקרוא את העיר שלם , ")והוא נכבד מכל בית אביו] "יט[ובהמשך נאמר (

 .'עיר סיחון'כמו שאת חשבון ניתן לקרוא על שם מלכה ', של שכם
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בשלם שהיה , ושם קרה עניין דינה, יעקב בבואו מפדן ארם
  .עיר ממחוז שכם

  .תואמים את האמור בספר היובליםדברים אלו 
  

ושלם לא , בארץ שכם, שלם הייתה עיר במחוז שכם, ובכן
ועל כן קרא חמור  (כפר בת של העיר הראשית שכםלא הייתה א

  ).את שם בנו על שם עיר הממלכה הסמוכה אליו
  

הֵאָלה "ד , ה"על פי זאת יש לפרש אף את הפסוק הבא בפרק ל
  :בדרכו של ספר היובלים " אשר עם שכם

  "הֵאָלה אשר עם שכם"על  )ב, לא(ספר היובלים . 9
  ". שכםבארץהאלה אשר "
  

את מה שידע (יו פרשנינו הראשונים לדעת כמה שמחים ה
כי ) כנראה בעל ספר היובלים ואולי גם המתרגמים העתיקים

מ מזרחית לשכם המקראית קיים עד היום כפר "כחמישה ק
  ). סאלם: בערבית ('שלם'ששמו 

  
אמנם שמה של העיר הזאת אינו מופיע במקום אחר במקרא 

מופיע לם הוא או, )אולי משום שהייתה עיר קטנה ולא חשובה(
  17.במקורות מימי בית שני

  
הוא שם העיר המשמשת זירת ההתרחשות ' שלם'רמז לכך ש

   -  1 מקור -  :בדברי חמור ושכם לבני עירםד נמצא "בפרק ל
  ... ֵהם ִאָּתנּוְׁשֵלִמיםָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה   כא  

  
  . חמור ושכם דורשים כאן את שם עירם

 הם בשלום', פרשיםברור שכוונתם הפשוטה היא כדברי המ
  ', אתנו

ראויים ': בדרך שתתפרש גםאולם הם מנסחים את דבריהם 
  .'כמונו,  בני העיר שלם–" שלמים"ולהיות , הם לשבת עמנו

  
שמקום ההתרחשות , על פי פשוטו של מקרא, נראה אפוא

  18.כפר בת קטן של העיר שכם, שלםבסיפורנו הוא 
  
   והערכתומשמעות מיקום ההתרחשות להבנת המסופר. ה

ייתקל עשרות , ג-הְמעיין במאמרים שהוזכרו בסעיפים ב
ובביטויים דומים ביחס למעשה " טבח המוני"פעמים בביטוי 

  . שמעון ולוי
  

  : כך למשל כותב שטרנברג
  )211' עמ(שטרנברג . 10
שהעונש הוא , הכתוב משמיענו יפה... הטבח ההמוניבעקבות "

יחד . דברות בעד עצמןהעובדות מ. מעבר לכל פרופורציה לחטא
  ".נהרגים כל אנשי העיר... עם החוטא העיקרי

  
 של אנשי עיר גדולה 'טבח המוני'הייחוס לשמעון ולוי , ובכן
  . אנכרוניזםהוא 

  
הרי שמדובר בעיר צעירה , אף לּו יהא מדובר בעיר שכם עצמה

 הכילה בודאי 19,ואשר עם כל חשיבותה, שנוסדה זה לא מכבר
  . ת נפשותאך מאובתקופה זו 

  
 שאף 20,בכפר בת שלהאלא , כאמור אין מדובר בשכם, אולם

ומסתבר כי בכפר , ההתיישבות בו הייתה בודאי צעירה ביותר
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 .היודע את מקומה של שלם מזרחית לשכם, לים כמו ספר היוב
18

ואת עצמות יוסף אשר העלו בני : "לב, ד" כנגד כל זאת עומד הפסוק ביהושע כ

בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי , בשכםישראל ממצרים קברו 

כדרך , נצטרך לומר על פסוק זה שכוונתו לארץ שכם, בדוחק". שכם במאה קשיטה

 ".האלה אשר עם שכם "שהתפרש הפסוק
19

 . שכם נזכרת רבות בכתובות מצריות ובמכתבי אל עמרנא

שכללה לא יותר מכמה בתי , חמולה אחתהזעיר הזה ישבה 
  .אב

  
  :  היא דבר הלמד מעניינושלםקטנותה של 

 לא ניתן להבין כיצד יכלו שמעון ולוי לבוא על העיר בטח
וללא ) 'ביום השלישי'(במשך זמן כה קצר , ולהרוג בה כל זכר

  . אלא על סמך זאת, כל התנגדות
  

  :י אברבנאל"וכך אכן הסיק ר
  י אברבנאל"ר. 11

על פי קהלת (' עיר קטנה ואנשים בה מעט'ואין ספק שהייתה 
  .ולכן יכלו שמעון ולוי לעשות את הפועל, )יד', ט
  

ניתן ללמוד מהצעתם של , ירעל היות היישוב בשלם יישוב צע
  - 1 מקור - : חמור ושכם לבני יעקב

" ְוֵהָאֲחזּו ָּבּהְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה "
  ). פסוק י(
  

לא היו מציעים לֵגרים , בשום עיר עתיקה ומיושבת כראוי
הם לא היו מוכרים לוגם , להיאחז בארץכיעקב ומשפחתו 

 כשם שהיה הדבר בשלם קרקע בסמוך לעיר בקלות כה רבה
ַוִּיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני : יט, ג"ל(

   21).ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה
  

 תהליך ההתיישבות באזור שכם כנראה היה בעיצומואולם 
   –) פסוק כא(..." םְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת ָיַדיִ "
  

, תגבור התיישבותיואנשי שלם זקוקים ל, ריקה עדייןכלומר 
  22.שאותו הם מדמים למצוא בבני יעקב

  
  ": טבח המוני"אין בסיפורנו כל רמז ל, ואכן

ועיקרו , קצר מאודהתיאור של מעשה שמעון ולוי הוא , אדרבה
  :בפחות מפסוק אחד

  23.ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכרַוָּיבֹאּו ַעל ָהִעיר ֶּבַטח ...   כה
  

 בבואנו לקבוע את הערכת יש לדברים אלו משמעותהאם 
  ? סיפורנו למעשה שמעון ולוי

  ! בודאי שכך הדבר
  

,  של מאות ואלפי אנשים'טבח המוני'יש הבדל עצום בין 
שאין בינם לבין הפשע שבוצע בה והפושע , אזרחי עיר גדולה

, בין שתי חמולותריב דמים לבין , שעשאו כמעט שום קשר
שכל בני ומסתבר , שהאחת ביצעה פשע מתועב כלפי חברתה

ואף היו , החמולה ידעו על הפשע שפשע בנו של ראש החמולה
   24.מוכנים לסייעו כדי לזכות בפירותיו של הפשע

                                                                                          
20

שהיא באה , בעברית המודרנית' עיר'יש להיזהר מהמשמעות של המילה ,  כמובן

, קטן ככל שיהא, כל יישוב קבע, במקרא. ולמקום יישוב קטן בכלל' כפר'בניגוד ל

 .נקרא עיר
21

הוא העומד , ת קרקע בעיר ותיקה כחברוןלקנו', גר ותושב' קושי זה למי שהוא 

. ביסוד המאמצים המרובים של אברהם לקנות אחוזת קבר כדי לקבור בה את שרה

 .סעיף ב, ראה עיוננו לפרשת חיי שרה בסדרה השנייה
22

 אף את הצעת המילה ואת קבלתה אין להבין אלא על סמך ההנחה שמדובר 

 .בחמולה אחת שהתיישבה זה מקרוב
23

הדיווח על הרצח מצטיין : "ל כך שטרנברג בדבריו שהבאנו בסעיף ב וכבר עמד ע

אלא שהוא ראה בדבר זה אך הנגדה לפירוט מעשיהם של שאר , "בתכליתיותו

ולא שם לב לכך שהמשמעות הראשונה של אותו קיצור , האחים שבזזו את העיר

 .'טבח המוני'שאין מדובר כאן כלל בתכליתי היא 
24

נמקים את בקשת המילה באוזני בני עירם ברצונו של  אמנם חמור ושכם אינם מ

שהם , אולם אין זאת אומרת שבני העיר הקטנה הזאת, שכם לשאת את דינה

לא ידעו על האונס ולא ידעו מהו הטעם ,  גם בני משפחתם של חמור ושכםכמסתבר
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 לעיל גם שיערנו כי הריגת אנשי העיר הייתה הכרחית 5בהערה 
 מילתם של תוך ניצול, משום שלקיחת דינה, בנסיבות ההן

להתנפלותם של הייתה מביאה בוודאי בהמשך , אנשי העיר
 ובני יעקב קיימו בהם את ,אנשי שלם המרומים על בני יעקב

  ".השכם להורגו, הבא להרגך"הכלל 
  

כו מרשיע -נמצא אפוא שכאשר שטרנברג קובע כי בפסוקים כה
בעקבות הטבח  "–הכתוב את שמעון ולוי על המעשה שעשו 

כתוב משמיענו יפה שהעונש הוא מעבר לכל ה... ההמוני
 אין הוא –" העובדות מדברות בעד עצמן. פרופורציה לחטא

אלא , מסתמך באמת על לשון הכתוב או על עובדות ממשיות
  : 'הנחת המבוקש'על 

שאינו ', הטבח ההמוני' את עובדת הוא זה שמכניס לכתוב
מתואר כלל בכתוב וגם לא היה אפשרי במציאות המתוארת 

  . את האחים על סמך הנחתו זאתוהוא זה שמרשיע, בסיפור
  

שאותם הבאנו בסעיף ב , ובאמת עומדים דבריו בהמשך מאמרו
  . בניגוד ברור להרשעת שמעון ולוי, לעיל

  
 ומגוונים צידוקים כה רבים מוצא בלשון הכתוב שטרנברג

אולי , עד שאתה שואל את עצמך, למעשה שעשו שמעון ולוי
שהסיפור אכן מצדיק את וקים הללו היא משמעות כל הציד

  !המעשה ואינו מגנה אותו כלל
  

 היא שהביאה את שטרנברג לתפיסה לא הרטוריקה של הסיפור
אלא ,  ביחס הסיפור אל שמעון ולוי'האיזון'המורכבת של 

והמשלבת בין תפיסת המעשה שעשו , ההנחה שהניח הוא עצמו
עם , מור תפיסה אנכרוניסטית כא–' טבח המוני'כהללו 

לא ייתכן , שטבח כזה, )הצודקת כשלעצמה (השקפתו המוסרית
  .שיתואר בסיפור התורה ללא כוונת גינוי

  
שהניתוח הספרותי של שטרנברג את הרטוריקה של , כך אירע
הביא למסקנות , ניתוח שנעשה ללא משוא פנים, הסיפור

שהמחבר לא יכול היה להשלים עמן לפי ההנחות המוקדמות 
יצירתו הלוליינית של והתוצאה הייתה , ס לסיפורשהניח ביח

  25.מלאכותי' איזון'

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                          
במקום קטן שבו חיים בני חמולה אחת אין ניתן להסתיר . האמיתי לבקשת המילה

 .ין אלודברים מע
25

משום שבמאמר התגובה של אררט ,  בדברינו התייחסנו רק למאמרו של שטרנברג

 .קדמו מסקנות המחבר הידועות מראש לניתוח הסיפור

 ספר היובלים
המתאר את , הספרים החיצוניים הוא אחד מן ספר היובלים

, כמו יתר הספרים החיצוניים. אבות האומהקורותיהם של 
ועל כן ,  לאורך הדורותיהדותהוא לא נתקבל על ידי חכמי ה

   .אבדכמעט ו

  מקורו ושפת כתיבתו

מאה י ספר היובלים נכתב בידי יהודים בהחוקרים משערים כ
אולם שרד , שפה העבריתהספר נכתב במקור ב. ס" לפנה2- ה

 שדוברה בעבר שפה שמית (געזבמלואו רק בתרגום ל
הכנסייה  של קאנון ה-  אוריתכחלק מספר ה, )אתיופיהב

  .האתיופית האורתודוקסית

שכן , האיסייםבל על ידי חוקרים רבים סבורים שהספר התק
 מגילות ים המלחמספר קטעים מהמקור העברי התגלו ב

חוקרים אחרים סבורים שספר היובלים הוא . קומראןב
  .צדוקושייך לספריה הקאנונית של הכוהנים בני , ממקור כוהני

, שלמה רובין על ידי 1870הספר תורגם לעברית מגעז בשנת 
  .שהוסיף לספר מבוא רחב

  תוכן הספר

 ועד לגלות בריאת העולםמ, בראשיתהספר חוזר על סיפורי 
מלאך הפנים חוזר , לפי המסגרת הספרותית של הספר. מצרים

 ספר היובליםלכל אירוע ב. הר סיני במשהעל הסיפורים בפני 
וביום , במספר שנים מאז בריאת העולם, מצוין תאריך מדויק

לדות האנושות מתוארות במחזורים תו. והחודש במהלך השנה
ובמחזורים , "שבוע"המכונים בספר ) שמיטות(של שבע שנים 

  ".יובל"המכונים " שבועות"של שבעה 

שהוא מוטיב מרכזי בספר הוא , הלוח הנוהג בספר היובלים
לוח שהיה מרכזי בחייה של הקהילה ,  יום364לוח שמשי בן 

לוח זה נזכר בכתבים רבים נוספים . שכתביה נתגלו בקומראן
  .ספר חנוךובהם גם , שנתגלו בקומראן

  השפעת הספר על היהדות

במהלך החזרה על אירועי העבר מגלה ספר היובלים יסודות 
לרבים . בראשיתמדרשיים ותאולוגיים שלא הופיעו בסיפורי 

מן הסיפורים נוספו זוויות ייחודיות האופייניות לשיטתם של 
. האיסיים או הכוהנים בני צדוק, מגילות מדבר יהודהכותבי 

המלמדות גם , במקומות אחרים מופיעות הרחבות לסיפורים
, כך למשל. על האופן שבו קראו בני הכת את ספר בראשית

 את פסלי אבותיו לפני שעזב את בית אברהםמסופר כיצד שבר 
בראשית המופיע ב, בעוד כיום מוכר הסיפור כמדרש, אביו
  .רבה

במסגרת , נזנח לאורך השניםהעיסוק בספר היובלים ביהדות 
מחקר מודרני של .  לעיין בספרים חיצונייםהלכההאיסור ב

  .19- המאה ההספר מתקיים מאז 



 9

  

 


