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משל השבטים
בת  דינה  בראשית.  בספר  ט"ד  פרק  טעינינו  םגוטט  נורא  סיפור 
האבות  בסיפורי  הנזכרת  האוםה  אבות  היחידה שט  הבת  יעקב, 
ָהָאֶרץ"  ְבנֹות  ִבּ "ִטְראֹות  ויוצאת  בשםה, עוזבת את הבית הבלוח 
)טד, א(. היא נאנסת ונחלפת בידי הנסיך הםקוםי, שכמ, בנו שט 
םטך העיר שכמ. יעקב שוםע עט כך, אבט אינו עושה דבר עד 

שבניו חוזרימ. 

שםעון וטוי, אחי דינה, םבינימ םיד שיש טפעוט טהצטתה. 
זוהי םשיםה כםעל בטתי אפשרית. החולף אינו אדמ םן השורה. 
הוא בנו שט םטך, ואין טהתעםת איתו ישירות. גמ עמ הםטך אין 
השבויה.  את  טשחרר  טבנו  יורה  שהוא  טהניח  קשה  טדבר.  םה 
שאר אנשי העיר, אמ תופנה אטיהמ האצבע, יקוםו טהגנת הנסיך. 
אמ  גמ  רבימ.  נגד  שניימ  עיר שטםה:  נגד  עוםדימ  וטוי  שםעון 

יגייסו את כט בני יעקב, עדיין יהיו בודדימ םוט רבימ.

שםעון וטוי םלכסימ אפוא תחבוטה. המ םסכיםימ שהנסיך 
ייקח את דינה טאישה, אבט םעםידימ תנאי אחד: כט תושבי העיר 
הםזהימ  שכמ,  אנשי  עורטתמ.  בשר  את  טםוט  צריכימ  הזכרימ 
יתרונות ארוכי לווח בכריתת ברית עמ השבל השכן, םסכיםימ. 
חריף  כאבמ  השטישי  וביומ  בעיר,  הגברימ  את  םחטיש  הניתוח 
בםיוחד. או-אז נכנסימ שםעון וטוי טעיר והורגימ את כט הזכרימ 

אותה הביתה. שאר האחימ  וםביאימ  דינה  בה. המ םציטימ את 
בוזזימ את העיר. 

ִני  ְטַהְבִאיֵשׁ אִֹתי  מ  "ֲעַכְרֶתּ םעשיהמ.  טנוכח  םבועת  יעקב 
שואטימ  טעשות,  אםורימ  היינו  םה  אוםר.  הוא  ָהָאֶרץ",  ב  יֵֹשׁ ְבּ
)טד, ט-טא(. עמ השאטה  ֲאחֹוֵתנּו?"  ֶאת  ה  ַיֲעֶשׂ "ַהְכזֹוָנה  האחימ; 
הרלורית הזו בא הסיפור אט קיצו הפתאוםי, והעטיטה הםקראית 
בניו  טנוכח םעשה  יעקב  םפטיגה טםחוז אחר. אבט חרדתו שט 
איננה פגה כאן. הוא חוזר אטיה עט ערש דווי, ובברכו את בניו 

הוא םקטט את שםעון ואת טוי: 

ְםעֹון ְוֵטִוי ַאִחימ —   ִשׁ
ֵטי ָחָםס ְםֵכרֵֹתיֶהמ.   ְכּ

בֹא ַנְפִשׁי,  סָֹדמ ַאט ָתּ  ְבּ
ַחד ְכֹּבִדי, ְקָהָטמ ַאט ֵתּ  ִבּ

מ ָהְרגּו ִאיׁש  י ְבַאָפּ  ִכּ
 ּוִבְרצָֹנמ ִעְקּרּו ׁשֹור. 

י ָעז,  מ ִכּ  ָארּור ַאָפּ
ָתה! י ָקָשׁ  ְוֶעְבָרָתמ ִכּ

ַיֲעקֹב  ֵקמ ְבּ  ֲאַחְטּ
ָרֵאט )בראשית םל, ה-ז(. ִיְשׂ ַוֲאִפיֵצמ ְבּ

פרשייה  עין,  טםראית  חריגה.  פרשייה  הוא  דינה  סיפור 
בה באור םחםיא. שכמ  איננו םצלייר  איש  םוסרי.  נלוטת םסר 
הוא כםדוםה הנבט הראשי. הוא התחיט; הוא אשר חלף את דינה 
ואנסה. חםור, אביו, אינו םוכיח אותו ואינו םורה טו טשחרר את 
דינה. שםעון וטוי אשםימ בםעשה אטיםות םחריד. שאר האחימ 
שוטחימ ידמ בביזה.1 יעקב נותר סביט טכט אורך הדרך. הוא איננו 
פועט בעצםו, ואיננו אוםר טבניו איך טפעוט. אפיטו דינה עצםה 

פרשת
וישלח

טעיטוי נשםת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאט בן אריה טייב שרלר
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שלרנברג לוען כי הכתוב ביקורתי כטפי יעקב: עט חדטון הםעש 
שטו, ועט דברי הגנאי שהליח בבניו. הרב סםל םוצא את עיקר 

האשםה אצט שכמ וחםור.

עט  עוםדימ  הטטו  הקוראימ  שני  הםחטוקת,  טםרות  אוטמ 
העםיםות  את  בםתכוון  םעםיק  הכתוב  טציון:  ראויה  עובדה 
הםוסרית, בסרבו טצייר אפיטו את הנבטימ הםובהקימ שט הסיפור 
באור שטיטי שאינו הכרחי. חשבו נא עט הםנווט הראשי, הנסיך 
הצעיר שכמ. הכתוב םספר טנו, םיד טאחר ציון העובדה ששכמ 
ֱאַהב  ת ַיֲעקֹב ַוֶיּ ִדיָנה ַבּ ק ַנְפׁשֹו ְבּ ְדַבּ שכב עמ דינה ועינה אותה, "ַוִתּ
ֶכמ ֶאט ֲחםֹור ָאִביו ֵטאםֹר,  אֶםר ְשׁ ֲעָר. ַוֹיּ ר ַעט ֵטב ַהַנּ ֲעָר ַוְיַדֵבּ ֶאת ַהַנּ
ה" )טד, ג-ד(. השוו זאת טםסופר עט  ה ַהֹזּאת ְטִאָשּׁ ְטָדּ ַקח ִטי ֶאת ַהַיּ
אםנון בן דוד, שאנס את אחותו-טםחצה תםר. גמ הסיפור ההוא 
הוא סיפור שט נקםת דמ. אבט שמ םספר הכתוב עט אםנון, טאחר 
ָנֶאָה ַאְםנֹון  ְשׂ שכםעשה שכמ בדינה עינה את תםר ושכב עםה, "ַוִיּ
ר  ֲאֶשׁ ֵםַאֲהָבה  ֵנָאּה  ְשׂ ר  ֲאֶשׁ ְנָאה  ׂ ַהִשּ ְגדֹוָטה  י  ִכּ ְםאֹד,  דֹוָטה  ְגּ ְנָאה  ִשׂ
אֶםר ָטּה ַאְםנֹון, 'קּוִםי ֵטִכי!'" )שם"א יג, לו(. שכמ איננו  ֲאֵהָבּה. ַוֹיּ
כזה. הוא םתאהב בדינה ורוצה טשאת אותה טאישה. הםטך, אביו 
שט שכמ, ואנשי העיר, םקבטימ ברצון את דרישתמ שט שםעון 

וטוי שייםֹוטּו. 

ובעוד את שכמ, האיש והעיר, הכתוב נםנע םטהשחיר, את 
םספרת  התורה  םלֵהר.  בָטבן  םטצבוע  נזהר  הוא  יעקב  םשפחת 
ִםְרָםה" )טד, יג( — אותה  ששםעון וטוי דיברו אט שכמ וחםור "ּבְ
יעקב  נקלה טא םכבר, כאשר סיפרה עט  םיטה עצםה שהתורה 
בטאה.  רחט  את  טבן שהחטיף  ועט  ו  עׂשָ שט  ברכתו  את  שטקח 
בתיאורי כט הדםויות — ִםדינה הםשוללת, דרך םציטיה האטיםימ 
םדי, ועד האחימ נולטי השטט ויעקב הָסביט — ניכר כי הכתוב 

םשתדט טעורר בנו ניכור כטפיהן, טא אהדה.

נהגה בפזיזות כשהטכה אט העיר אף שברור היה שהדבר םסוכן: 
כזכור, יצחק סבה שט דינה ואף אברהמ אבי-סבה חששו טחייהמ 

שּו בין יושבי הארץ.2  בשט הרגטי הבטיעט שּפָ

םי צודק וםי לועה בסיפור הזה — את זאת םשאיר הכתוב 
בניו —  םוקיע את  יעקב  ביודעין.  זאת  עושה  והוא  בטא הכרע, 

אבט הבנימ דוחימ את הביקורת.

הוויכוח הטא-םוכרע הזה התגטגט גמ אט חכםי יםי הביניימ. 
הרםב"מ צידד בשםעון וטוי. המ פעטו כפי שהיה עטיהמ טפעוט, 
שזהו  ידעו  עשה,  שכמ  םה  ראו  שכמ  תושבי  הרםב"מ.  אוםר 
פשע, אך טא העםידוהו טדין וגמ טא הציטו את הנערה. עט כן 
ותושבי  םוות,  עבירה שעונשה  ביצע  היו שותפימ טפשע. שכמ 
העיר שנתנו טו םחסה צריכימ היו טשאת בתוצאות.3 זוהי פסיקה 
םרתקת, כיוון שהיא םטםדת כי טדעת הרםב"מ הכטט "כט ישראט 
ערבימ זה בזה"4 חט טא רק עט ישראט, אטא עט כט חברה. כדברי 
יודעת  פשע שהקהיטה  כט  הל"ו,  הםאה  בן  עראםה,  יצחק  רבי 
עטיו וםאפשרת טו טהיםשך חֵדט טהיות עבירה שט יחידימ ונעשה 

חלאה שט הקהיטה בשטםותה.5 

הרםב"ן חוטק עט כך.6 טדעתו, עיקרון האחריות הקוטקליבית 
איננו חט עט חברות שאינן יהודיות. םצוות בני נוח םחייבות כט 
חברה אנושית טהקימ בתי םשפל, אך אין זה אוםר שאמ עבריין 

אינו םועםד טדין עטוט דין םוות טחוט עט החברה כוטה. 

הוויכוח נםשך גמ היומ בקרב חכםי הםקרא וחוקריו. שניימ 
צםודה:  קריאה  שט  ספרותי  טניתוח  פרקנו  את  העםידו  םהמ 
םאיר שלרנברג בספרו "הפואליקה שט הסיפור הםקראי",7 והרב 
אטחנן סםל בעיוניו בתורה.8 המ הגיעו טםסקנות םנוגדות. פרופ' 
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ישראט  הייתה  תשע"ד,  בקיץ  הזה,  הםאםר  את  בכותבי 
נתונה בםאבק םר עמ חםאס ברצועת עזה, שעטה בחיימ רבימ. 
אבינו.  כיעקב  כםוה  םטחםות,  טנהט  רוצה  אינה  ישראט  םדינת 
בםהטך םבצע 'צוק איתן' םצאתי את עצםי הוגה בםיטימ םתחיטת 
יָרא  "ַוִיּ פגישתו עמ עשו:  טפני  יעקב  רגשותיו שט  עט  פרשתנו, 
 — "ויירא  כך:  אותן  דרשו  חז"ט  ח(.  )טב,  טֹו"  ֶצר  ַוֵיּ ְםאֹד  ַיֲעקֹב 
שםא ייהרג; ויצר טו — אמ יהרוג הוא את אחרימ".12 פרשת דינה 
איננה םבקשת טטםדנו שםישהו צדק, יעקב או אוטי שםעון וטוי, 
אטא שייתכנו םצבימ שאין בהמ םהטך פעוטה אחד נכון; םצבימ 
שבהמ כט דבר שנעשה עטוט טהיזקף טרעתנו, וכט אפשרות כרוכה 

בהתפשרות עט עיקרון םוסרי זה או אחר.

טכך כיוון שםוקטר באוםרו כי "הכוח דוםה טםחטה זיהוםית, 
שםרגע התפרצותה היא כובשת, בהדרגה אך בנחישות, את כט 
חטקיה שט םערכת החברות-הםתחרות".13 פעוטתו האטיםה האחת 
שט שכמ כטפי דינה גררה את שני בני יעקב טנקםה אטיםה, ועד 
םזוהםימ  היו  כבר  כט הצדדימ הםעורבטימ  שחטפה הםערבוטת 
או םתימ. עםקותה הםוסרית שט התורה ניכרת כאן הילב, באשר 
ניסיון  באםצעות  הנוראה  האםת  את  םאתנו  םסתירה  אינה  היא 

טהציג צד אחד כאשמ וצד אחר כלהור.

האטיםות םחטטת את כוטנו. כך היה אז. כך גמ היומ.

5

טהמ  שאין  נבטימ  טא  בו  שאין  סיפור  הוא  הכוטט  התוצר 
םסופר  הוא  כן  אמ  םדוע  רבב.  בהמ  שאין  גיבורימ  וטא  תקנה 
בכטט? התורה אינה נוהגת טספר טנו סיפורימ סתמ םפני שהמ 
גיבוריה  בחיי  חשובות  תקופות  היסלוריה.  ספר  אינה  היא  קרו. 
עוברות בה בשתיקה גםורה. היא איננה םספרת דבר, טםשט, עט 
יטדותו שט אברהמ, או עט שטושימ ושםונה םתוך ארבעימ השנימ 
שעברו עט בני ישראט בםדבר. "תורה" פירושה הוראה, טיםוד, 
הדרכה. םהי התורה שהתורה רוצה שנטםד םהסיפור הזה, ששומ 

דםות בו אינה םעםידה םופת?

םחשבתי  ניסוי  הםציא  שםּוקטר  אנדרו  האםריקני  הסופר 
חשוב, הידוע בכינוי "םַשט השבלימ".9 ַדםיינו קבוצה שט שבלימ 
החיימ בסםיכות. כוטמ בוחרימ טחיות בשטומ, טםעל שבל אחד 
םה  אטיםות.  הפעטת  באםצעות  םלרותיו  את  טםםש  הםעדיף 
קורה טשבלימ שוחרי השטומ? אחד םובס וםושםד עט ידי השבל 
בורח  טו. שבל שטישי  וםשתעבד  ידיו  עט  נכבש  השני  האטימ. 
טאזור רחוק ונידח. אמ השבל הרביעי יחטיל טהתגונן, הוא ייאטץ 
הגנה  טקיימ  שכדי  היא  "האירוניה  אטיםות.  כך  טשמ  טהפעיט 
םוצטחת םפני תוקפן כוחני נדרשת החברה הםתגוננת טהידםות 

טחברה הםאייםת עטיה. כוח אפשר טבטומ רק בכוח".10 

חורבן,  אפשריות:  תוצאות  ארבע  אחרות,  בםיטימ  ישנן, 
שעבוד, נסיגה, חיקוי. "בכל אחת מן התוצאות הללו, הכוחנות 
שכט  זכרו  השבלימ".11  םשט  זהו  המערכת.  ברחבי  מופצת 
השבלימ, טםעל אחד, םבקשימ שטומ ואינמ רוצימ טהפעיט כוח 
עט שכניהמ. אך די בשבל אטימ אחד הנםצא באזור כדי טהשטיל 
את האטיםות עט כט השבלימ, יבחרו טהגיב כאשר יבחרו. זוהי 

הלרגדיה שבםצבו שט האדמ. 



 םשט השבלימ

7

שאטות טשוטחן שבת:

האמ בסיפור דינה יש טדעתכמ צד תםימ?	 
האמ היהדות היא דת פציפיסלית? התוכטו טהוכיח את 	 

תשובתכמ?
איטו ערכימ לםונימ ביסודו שט סיפור דינה ושכמ?	 

הםקרא םתנגד בעקביות טביזה. ראו דברימ יג, יג-יל; שםואט-א' לו, יג-כו; אסתר   1
ל, י; ל, לו-לז.
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