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  א'ס    כסלו  התש                          ד"בס

  
   ניתוח הספרותיב סכנת השימוש המוטה -"ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה"

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

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

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

ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ֲחמֹור ָאִביו ) ד:(ֶאת ַהַּנֲעָר ַוְיַדֵּבר ַעל ֵלב ַהַּנֲערָ 
ְוַיֲעקֹב ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ) ה:(ח ִלי ֶאת ַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת ְלִאָּׁשהֵלאמֹר ַק 

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

ָּׂשֶדה ְּכָׁשְמָעם ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ָלֶהם ְמאֹד ַיֲעקֹב ָּבאּו ִמן הַ 
) 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:(האָֹתּה לֹו ְלִאָּׁש 

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

ַהְרּבּו ָעַלי ְמאֹד ) יב:( ַוֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתןֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם
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:(ה ֲאחָֹתםַוְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדינָ 

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

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

ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ְּבֵעיֵני ) יח:(ְלִהּמֹול ְוָלַקְחנּו ֶאת ִּבֵּתנּו ְוָהָלְכנּו
ַהַּנַער ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ְולֹא ֵאַחר ) יט:(ֲחמֹור ּוְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור

ַוָּיבֹא ֲחמֹור ) כ( :ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת ַיֲעקֹב ְוהּוא ִנְכָּבד ִמּכֹל ֵּבית ָאִביו
) כא:(ּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶאל ַׁשַער ִעיָרם ַוְיַדְּברּו ֶאל ַאְנֵׁשי ִעיָרם ֵלאמֹר

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

ַאְך ְּבזֹאת ֵיאֹתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים ָלֶׁשֶבת ִאָּתנּו ) כב:(ְּבנֵֹתינּו ִנֵּתן ָלֶהם
) כג:(ִליםִלְהיֹות ְלַעם ֶאָחד ְּבִהּמֹול ָלנּו ָּכל ָזָכר ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנּמֹ

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

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

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

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

יֶהם ָׁשבּו ְוֶאת ָּכל ֵחיָלם ְוֶאת ָּכל ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁש ) כט:(ַּבָּׂשֶדה ָלָקחּו
ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ִׁשְמעֹון ְוֶאל ֵלִוי ) ל:(ַוָּיבֹּזּו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית

ֲעַכְרֶּתם אִֹתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני ְמֵתי 
  :ֵביִתיִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּו

  :ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו) לא(
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שדינה )  בסוף פסוק כו-(מתגלה כאן לקורא לראשונה ". א  .א
אן שהִחוים ניהלו את ומכ, הוחזקה מאז האונס בביתו של שכם
תוך כדי מתגלה לקורא ... 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

  ".ברירה אלא לפעול בכוח כדי להוציא את דינה מבית שכם
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 ; לאחר מכן שכם וחמור; העיר

הגיע להוצאת דינה מבית שכם היה תחילה שכדי ל, משמיענו
  ".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 

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

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

שמטרתן להזכיר לקורא , שורת תחבולות"הכתוב נוקט ב .ה
. בעצם תיאור העונש את חומרת החטא שקדם לו וגרם אותו

] רה אתמזכי... [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

 הוא החזרה על מילות מפתח – 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
ב אָֹתּה  אָֹתּה ַוִּיְׁשּכַ ַ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 : אחריםאם כי מסוגים , לא פחות

  ".אחת הובילה ללקיחה ברוטאלית אחרת
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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 ). כט-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
) קראיתהחורג מהנורמה המ(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 : "ט החותם את הפסוקטמון במשפ

: 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-ולוי הם היחידים הדבקים בנורמות אנטישמעון 

כל עניינם הוא בנקמה על התועבה שבוצעה באחותם ובמחיית 
עמדתם ... על המשפחה כולה... החרפה שהומטה

הקיצונית והבלתי מתפשרת הופכת אותם , האידיאליסטית
גם לגבי ... דברים אלה תופסים. שבגיבורי הסיפור... ַלמורכבים

  .סיפורהמשכו של ה
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
  
הוא ... המספר אינו מכריע במפורש בוויכוח משפחתי זה..

. העניין פתוח ומותיר את ההכרעה לקוראמשאיר כביכול את 
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 
  . למי נתון עיקר אהדתוולוי רומזת לנו בבירור

  
 –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

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

  ).17' עמ" ('של יראת ה
  
  ג"בראשית פרק ל. 4
ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ...  ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַעןִעיר ְׁשֶכםַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ָׁשֵלם ) יח(

  .ָהִעיר
ֲחמֹור ִמַּיד ְּבֵני  ַוִּיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו) יט(

  . ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטהֲאִבי ְׁשֶכם
  ...ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעקֹב ֵאת ָּכל ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם  ד, ה"ל

  .ֲאֶׁשר ִעם ְׁשֶכםַוִּיְטמֹן אָֹתם ַיֲעקֹב ַּתַחת ָהֵאָלה   
  
  י"שר. 5
שלא , שלם בממונו; שנתרפא מצלעתו,  שלם בגופו–" שלם"

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

רות " (עד בואנה בית לחם: "וכמוהו, עירל כמו –" עיר שכם"
  ).יט', א
  
  )בראש פרק ל (ספר היובלים. 6

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

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

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

וירא : "כדכתיב, )כו, א"במדבר כ" ( מלך האמורי היאסיחון
  ).ב, ד"ל" (הארץאותה שכם בן חמור החוי נשיא 

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

  .שאין דרך המקרא לדבר כך
  
  י אברבנאל"ר. 8

   פגעהמחוזובתחילת ... שם המקום כולו' שכם'נראה לי שהיה 
 שהיה בשלם, ושם קרה עניין דינה, יעקב בבואו מפדן ארם

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

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

יחד . העובדות מדברות בעד עצמן. מעבר לכל פרופורציה לחטא
  ".רנהרגים כל אנשי העי... עם החוטא העיקרי

  
  י אברבנאל"ר. 11

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

  

 


