
PARSHAT	VAYISHLACH	2016	–	SOURCE	SHEET	
	
1.	Midrash	Tanchuma/Abarbanel	-	Dinah	was	an	outgoing	girl,	like	her	mother	
	

"ותצא דינה בת לאה", ולא בת יעקב היא? תלאה הכתוב באמה, מה לאה יצאנית אף זו יצאנית. ומנין? שכתוב: "ותצא 
לא לספר בגנותה שהייתה יצאנית בת 	.	.	.	תה. (מדרש תנחומא, וישלח ז)לאה לקראתו" (בראשית ל, טז), כאמה כן ב

אבל הכתוב הזה בא לספר שבחה של דינה, שלא קרה לה זה להיותה יצאנית בטבעה,  .יצאנית, כי הנה לאה צנועה הייתה
ה. גם מפאת כי רחל הייתה רועה את הצאן ולאה לא הייתה יוצאת החוצהייתה בת לאה המלומדת לשבת בית. כי היא 

חלילה, ואם היה אביה צנוע, כל שכן בתו. וזה מורה שלא יצאה לכוונה רעה . אביה, שהייתה בת יעקב "יושב אוהלים"
יען לא היה בבית יעקב שום נערה בלתה, והיא רצתה ללמוד מנערות העיר כדרך הבתולות.אלא לראות בבנות הארץ . . .  	

	
2.	Ramban	–	trying	to	understand	the	story	of	Dinah	
	

הנה חמור ושכם אל אביה ואל אחיה דברו, אבל הזקן לא  ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה:
ענה אותם דבר, כי בניו ידברו במקומו בענין הזה לכבודו, כי בעבור היות הדבר להם לקלון לא ירצו שיפתח 

.פיו לדבר בו כלל  
  

ן אביה ובעצתו ענו, כי לפניו היו, והוא היודע מענם כי במרמה ידברו, ויש כאן שאלה, שהדבר נראה כי ברצו
ועוד, שלא יתכן שיהיה רצונו להשיא בתו לכנעני אשר טמא אותה. והנה כל האחים ענו  ?ואם כן למה כעס

.המענה הזה במרמה, ושמעון ולוי לבדם עשו המעשה, והאב ארר אפם להם לבדם  
  

ואם אולי ישמעו  .להמול להם כל זכר, כי חשבו שלא יעשו כן בני העירכי המרמה היתה באמרם  ,והתשובה
וזאת עצת כל  .לנשיאם ויהיו כולם נמולים יבואו ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו את בתם מבית שכם

ויתכן שהיה הכעס ליעקב שארר  .האחים וברשות אביהם, ושמעון ולוי רצו להנקם מהם והרגו כל אנשי העיר
ויענו והראוי להם שיהרגו שכם לבדו. וזהו מה שאמר הכתוב  .הרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לואפם על ש

, כי כולם הסכימו לדבר לו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחותם
.במרמה בעבור הנבלה שעשה להם  

  
ך דם נקי. והרב השיב בספר שופטים ורבים ישאלו, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפו

(רמב"ם הלכות מלכים פ"ט הי"ד) ואמר שבני נח מצווים על הדינים, והוא להושיב דיינין בכל פלך ופלך לדון 
ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנוהו  .ובן נח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף .בשש מצוות שלהן

שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו  ,ה נתחייבו כל בעלי שכם הריגהלהרגו הרי זה הרואה יהרג בסייף. ומפני ז
.ולא דנוהו  

  
ואם פחד מהם  .היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם ,שאם כן .ואין דברים הללו נכונים בעיני

 למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים, וענש אותם וחלקם והפיצם, והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו
?באלהים והצילם  

  
ת שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד, אבל צוה ושמנו לבני נח בשבע מצו "דינין"ועל דעתי ה

אותם בדיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני 
ומכלל המצוה הזאת  . . .ין שנצטוו ישראל, ונהרג עליהן מלוה ולוה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן, כענין הדינ

ואם לא עשו כן אינן נהרגין, שזו מצות עשה בהם, ולא אמרו  .שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל
(סנהדרין נז א) אלא אזהרה שלהן זו היא מיתתן, ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו, וכן דרך הגמרא 

.. .  בסנהדרין (נט ב)  
  

ומה יבקש בהן הרב חיוב, וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה עריות ועושים כל 
אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם  . . .והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות  ?תועבות השם היו

.הדין  



  
רצו להנקם מהם  ,שוב להם כמיםאבל ענין שכם, כי בני יעקב, בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם ח

ואין הברית אשר נמולו נחשב  .בחרב נוקמת, והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם, וסרים אל משמעתו
עכרתם ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה שנאמר  .בעיניהם למאומה כי היה להחניף לאדוניהם

וישבנו אתכם והיינו לעם ושם ארר אפם כי עשו חמס לאנשי העיר, שאמרו להם במעמדו  אותי להבאישני
. . . , והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם, ואולי ישובו אל ה' והרגו אותם חנם, כי לא הרעו להם כללאחד  

	
3.	Ohr	Hachaim	–	how	did	Levi	&	Shimon	justify	their	action?	
	

ואולי שיכוונו לומר כי  . . . ? צריך לדעת מה תשובה זו עושה למיחוש יעקב על השמדתו הוא וביתוויאמרו הכזונה וגו'. 
לא יחוש על הדבר כי לא ירעישו אלא אם היו הורגים בלא סיבה אבל הריגה זו לסיבה ראויה היתה שלקח אחותינו בעל 

ובן נח אינו  ,שחייב על הזנות שהרי פנויה היתהכרחה ועשאה זונה, והוא אומרם הכזונה יעשה את אחותינו, ואין הכוונה 
או ירצה להשיב כי אדרבא יסתכנו בין האומות כשיראו 	.מצווה אלא על אשת חברו וזכר ובהמה חיה ועוף ואחותו מאמו

שבזוי אחד שלט בבת יעקב ופעל ועשה כחפצו ורצונו לא תהיה לשונאיהם תקומה בין העמים, ואדרבה בזה תהיה חתתם 
.וירעדו מפניהם על העמים 	

	
4.	R.	Samson	Raphael	Hirsch	–	what	is	this	story	doing	here,	and	why	is	it	mentioned	at	all?	
	

ינת הסמיכות בין המעשה הזה לבין המעשה שלפניו. לשעה קלה ראינו שם כמין "קול יעקב", התעוררות של רגש אנושי ימענ - 
האנושיות העתידה להביא לידי התפתחותה המלאה גם בעשו. כאן אנחנו רואים לשעה בלב עשו, וראינו בכך ניצוץ ראשון לרוח 

קלה את חרבו של עשו בידי בני יעקב, ולהבהרת דברי ימי ישראל אנחנו למדים: אם בסופו של דבר סולדת נפש עמנו משפיכות 
הימים האחרונים של המדינה נו לידי כך, או מורך לבנו הביאודמים, עד שהיינו אנחנו הרך והרחמן שבאומות, הרי לא חולשתנו 

היהודית גילו לכל את אומץ לבנו ואת רוחנו המלחמתית, עד שהחזקים שבלגיונות עשו נקראו להיחלץ כנגדנו. יכולים גם אנחנו 
להניף את החרב, יכולים גם אנחנו להיות צמאי  ו דם. רוחנו האנושית והרכה הנה פרי לחינוך, שהקב"ה העניק לנו בגורלנ -

ובתורתו.  
 

אולם רק בדרכים ובממדי הפעולה, רק בהם יש לתת דופי. הנימוק שהניע את שמעון ולוי, והמטרה ששאפו אליה, היו קדושים 
ומוצדקים. הרוח שפעמה בלבם היתה הכרחית למשפחה שגדלה לאומה בתורת "יעקב" וניטל עליה לסבול כל קושי וכל השפלה, 

וך אצילות הדעת וגמישות הרוח להליכה הנצחית שאין כמותה דרך כל דברי הימים. עוד על ועם זה נועדה לזקוף את קומתה מת
ערש מותו נראה את האב הישיש מקלל את הדרכים וה"עברה" הקשה, אך מברך את המניעים ואת הרוח. עוד נראה את 

המעמד שהעניק לשמעון ולוי בקרב יעקב  ן לא תפרוץ החרב שבידיהם כל ישראל, מעמד מחוסר כוח, ומעמד של פיזור, למע -
גבול בישראל; ועם זה רוחם החזקה, הערה תמיד לכבוד וליעוד המוסרי והרוחני, תישאר קיימת ופעילה, מחיה ומצילה בכל חוגי 

העם. חרב זו שלוי הפנה כאן כלפי חוץ, להצלת כבודה המוסרי של האחות, חרב זו עצמה הופנתה אחר  כך כלפי פנים כאשר  -
ות את אחיו הוא מעומק השחתתם, להעלות ולהציל בלא מעצור ובלא משוא פנים נאלץ להעל "ואת אחיו לא הכיר ואת בניו  -

לא ידע" (דברים לג, ט).  
 

קוים אלה, כפי שנתגלמו לנו במאורע זה וכפי שעוד יתגלו במאורעות אחרים, יכולים בסופו של דבר להסביר מה צורך היה 
ר הברזל" של היסורים בטרם יוכשר לבחירתו, ובטרם יסוגל להליכתו המופתית שתביא גאולה לבחון ולצרף את הגזע הזה ב"כו

לעולם. לא כאומה נכנעת, אלא כאומה סרבנית וקשה  "עז שבאומות", כלשון חז"ל (ביצה כה ע"ב)  - נבחרנו לכלי שרת  -
ונה את כוח הפלא של הנהגתו ואת כוח להשגחת ה'. ממנו חישל את הפלדה הקשה, העומדת בפני כל, ובהיענותנו גילה לראש

הפלא של תורתו.  
 


