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Dina 
 הל-ים לגבראשית פרק .1

ם; וַיִַחן, ֶאת יח  בֹאֹו, ִמַפַדן ֲארָּ ֶאֶרץ כְׁנַַען, בְׁ ֶכם, ֲאֶשר בְׁ ֵלם ִעיר שְׁ ִעיר-וַיָּבֹא יֲַעקֹב שָּ נֵי הָּ ֶדה, ֲאֶשר -וַיִֶקן ֶאת יט  .פְׁ ַקת ַהשָּ הֶחלְׁ ם -נָּטָּ שָּ

נֵי ֶכם-ָאֳהלֹו, ִמיַד בְׁ ה--ֲחמֹור, ֲאִבי שְׁ ִשיטָּ ֵמָאה, קְׁ א-וַיֶַצב כ  .בְׁ רָּ ם, ִמזְֵׁבַח; וַיִקְׁ ֵאל--לֹו-שָּ רָּ ה -וֵַתֵצא ִדינָּה ַבת א .ֵאל, ֱאֹלֵהי יִשְׁ דָּ ֵלָאה, ֲאֶשר יָּלְׁ

ָאֶרץ. נֹות הָּ אֹות, ִבבְׁ יֲַעקֹב, ִלרְׁ כֶ  ב  לְׁ ּה שְׁ א אֹתָּ .--ֲחמֹור, ַהִחוִי-ם ֶבןוַיַרְׁ ְַׁענֶהָּ ּה, וַי ַכב אֹתָּ ּה וַיִשְׁ ָאֶרץ; וַיִַקח אֹתָּ ִדינָּה  ג  נְִׁשיא הָּ שֹו, בְׁ ַבק נַפְׁ וִַתדְׁ

ְַׁדֵבר, ַעל-יֲַעקֹב; וַיֱֶאַהב, ֶאת-ַבת , וַי .-ַהנֲַערָּ ֶכם, ֶאל ד  ֵלב ַהנֲַערָּ ה.-ֶאת ִלי-ַקח  ֲחמֹור ָאִביו ֵלאמֹר:-וַיֹאֶמר שְׁ ִאשָּ ה ַהזֹאת, לְׁ דָּ וְׁיֲַעקֹב  ה  ַהיַלְׁ

ַמע, ִכי ִטֵמא ֶאת יו ֶאת-שָּ נָּיו הָּ ֶדה; וְֶׁהֱחִרש יֲַעקֹב, ַעד-ִדינָּה ִבתֹו, ובָּ נֵהו, ַבשָּ ֶכם, ֶאל-וַיֵֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ו  בָֹאם.-ִמקְׁ ַדֵבר, ִאתֹו.-שְׁ  ז  יֲַעקֹב, לְׁ

או מִ  נֵי יֲַעקֹב בָּ אֹד:-ןובְׁ ֶהם מְׁ ֲאנִָּשים, וַיִַחר לָּ ַעצְׁבו הָּ ם, וַיִתְׁ עָּ מְׁ ֶדה, כְׁשָּ ַכב ֶאת-ִכי  ַהשָּ ֵאל, ִלשְׁ רָּ יִשְׁ ה בְׁ שָּ ה עָּ לָּ יֲַעקֹב, וְֵׁכן, ֹלא -ַבת-נְׁבָּ

ֶשה. ם ֵלאמֹר: ח  יֵעָּ ְַׁדֵבר ֲחמֹור, ִאתָּ ֶכם  וַי ִבתְׁ שֹו בְׁ ה נַפְׁ קָּ שְׁ נִי, חָּ ֶכם בְׁ נו נָּא --שְׁ ה.תְׁ ִאשָּ ּה לֹו, לְׁ נו: ט  אֹתָּ נו, אֹתָּ ַחתְׁ נו  וְִׁהתְׁ נֵֹתיֶכם, ִתתְׁ -בְׁ

נו, וְֶׁאת ֶכם.-לָּ חו לָּ נֵֹתינו, ִתקְׁ נֵיֶכם י  בְׁ יֶה ִלפְׁ ָאֶרץ, ִתהְׁ נו, ֵתֵשבו; וְׁהָּ ּה.--וְִׁאתָּ , וְֵׁהָאֲחזו בָּ רוהָּ חָּ בו וסְׁ ֶכם ֶאל יא  שְׁ , ַאחֶ -ָאִביהָּ וְֶׁאל-וַיֹאֶמר שְׁ יהָּ

צָּא רו ֵאַלי, ֶאֵתן.-ֶאמְׁ ֵעינֵיֶכם; וֲַאֶשר תֹאמְׁ נו יב  ֵחן בְׁ י; ותְׁ רו ֵאלָּ נָּה, ַכֲאֶשר תֹאמְׁ ן, וְֶׁאתְׁ אֹד, מַֹהר וַמתָּ ַלי מְׁ בו עָּ ה.-ִלי ֶאת-ַהרְׁ ִאשָּ , לְׁ  יג  ַהנֲַערָּ

נֵי ֶכם וְֶׁאת-יֲַעקֹב ֶאת-וַיֲַענו בְׁ ה-שְׁ מָּ ִמרְׁ ְַׁדֵברו:--ֲחמֹור ָאִביו, בְׁ ם.  וַי ר  יד  ֲאֶשר ִטֵמא, ֵאת ִדינָּה ֲאחֹתָּ בָּ רו ֲאֵליֶהם, ֹלא נוַכל ַלֲעשֹות ַהדָּ וַיֹאמְׁ

ֵתת ֶאת--ַהֶזה ִאיש ֲאֶשר-לָּ ה:-ֲאחֵֹתנו, לְׁ לָּ רְׁ נו.-ִכי  לֹו עָּ ה ִהוא, לָּ פָּ ֶכם:-ַאְך טו  ֶחרְׁ זֹאת, נֵאֹות לָּ ֹ   בְׁ ִהמ יו כָּמֹנו, לְׁ ֶכם כָּלִאם ִתהְׁ  טז  זָּכָּר.-ל לָּ

ֶכם, וְֶׁאת-וְׁנַָּתנו ֶאת נֵֹתינו לָּ נֵֹתיֶכם נִַקח-בְׁ ד.-בְׁ ַעם ֶאחָּ יִינו לְׁ ֶכם, וְׁהָּ נו ִאתְׁ ְׁיַָּשבְׁ נו; ו ִהמֹול-וְִׁאם יז  לָּ עו ֵאֵלינו, לְׁ מְׁ נו ֶאת--ֹלא ִתשְׁ ַקחְׁ ִבֵתנו, -וְׁלָּ

נו. כְׁ לָּ ֶכם ֶבן יח  וְׁהָּ ֵעינֵי, שְׁ ֵעינֵי ֲחמֹור, ובְׁ ֵריֶהם, בְׁ בו ִדבְׁ ַבת-וְֹׁלא יט  ֲחמֹור.-וַיִיטְׁ ֵפץ בְׁ ר, ִכי חָּ בָּ ד, -ֵאַחר ַהנַַער ַלֲעשֹות ַהדָּ בָּ יֲַעקֹב; וְׁהוא נִכְׁ

נֹו, ֶאל כ  ִמכֹל ֵבית ָאִביו. ֶכם בְׁ רו ֶאל-וַיָּבֹא ֲחמֹור ושְׁ ְַׁדבְׁ ם; וַי ם, ֵלאמֹר.-ַשַער ִעירָּ בו  כא  ַאנְֵׁשי ִעירָּ נו, וְׁיֵשְׁ ֵלִמים ֵהם ִאתָּ ֵאֶלה שְׁ ֲאנִָּשים הָּ הָּ

ָאֶרץ ִהנֵה ַרֲחַבת ּה, וְׁהָּ ֲחרו אֹתָּ ָאֶרץ וְׁיִסְׁ נֵיֶהם; ֶאת-בָּ ם נִַקח-יַָּדיִם, ִלפְׁ נֹתָּ נִָּשים, וְֶׁאת-בְׁ נו לְׁ ֶהם.-לָּ נֵֹתינו נִֵתן לָּ זֹאת יֵאֹתו לָּ -ַאְך כב  בְׁ נו בְׁ

נו ֶשֶבת ִאתָּ ֲאנִָּשים, לָּ ד:--הָּ ַעם ֶאחָּ יֹות, לְׁ נו כָּל  ִלהְׁ ִהמֹול לָּ נֵֶהם וְִׁקנְׁיָּנָּם וְׁכָּל כג  זָּכָּר, ַכֲאֶשר ֵהם נִמִֹלים.-בְׁ נו ֵהם; ַאְך -ִמקְׁ ם, ֲהלֹוא לָּ תָּ ֶהמְׁ בְׁ

נו. בו ִאתָּ ֶהם, וְׁיֵשְׁ ה לָּ עו ֶאל כד  נֵאֹותָּ מְׁ נֹו, כָּלשְׁ -ֲחמֹור וְֶׁאל-וַיִשְׁ ֵאי ַשַער ִעירֹו; וַיִמֹלו, כָּל-ֶכם בְׁ ֵאי, ַשַער ִעירֹו.-כָּל--זָּכָּר-יֹצְׁ ְִׁהי ַביֹום  כה  יֹצְׁ וַי

נֵי חו שְׁ ם כֲֹאִבים, וַיִקְׁ יֹותָּ ִליִשי ִבהְׁ נֵי-ַהשְׁ בֹו, וַיָּבֹאו ַעל-בְׁ עֹון וְֵׁלוִי ֲאֵחי ִדינָּה ִאיש ַחרְׁ ִעיר, בֶ -יֲַעקֹב ִשמְׁ גו, כָּלהָּ ֲחמֹור -וְֶׁאת כו  זָּכָּר.-ַטח; וַיַַהרְׁ

ִפי-וְֶׁאת גו לְׁ רְׁ נֹו, הָּ ֶכם בְׁ חו ֶאת-שְׁ ֶרב; וַיִקְׁ ֶכם, וַיֵֵצאו.-חָּ או ַעל כז  ִדינָּה ִמֵבית שְׁ נֵי יֲַעקֹב, בָּ ִעיר-בְׁ ִלים, וַיָּבֹזו, הָּ או, --ַהֲחלָּ ֲאֶשר ִטמְׁ

ם. ם, וְֶׁאתבְׁ -צֹאנָּם וְֶׁאת-ֶאת כח  ֲאחֹותָּ רָּ ִעיר וְֶׁאת-ֲחמֵֹריֶהם, וְֵׁאת ֲאֶשר-קָּ חו.-בָּ קָּ ֶדה, לָּ ם וְֶׁאת-כָּל-וְֶׁאת כט  ֲאֶשר ַבשָּ ם וְֶׁאת-כָּל-ֵחילָּ -ַטפָּ

בו וַיָּבֹזו; וְֵׁאת, כָּל יִת.-נְֵׁשיֶהם, שָּ עֹון וְֶׁאל-וַיֹאֶמר יֲַעקֹב ֶאל ל  ֲאֶשר ַבבָּ ֶתם אִֹתי, לְׁ -ִשמְׁ ִרִזי; וֲַאנִי, ֵלוִי, ֲעַכרְׁ ָאֶרץ, ַבכְׁנֲַענִי וַבפְׁ יֵֹשב הָּ ִאיֵשנִי בְׁ ַהבְׁ

ִתי ֲאנִי וֵביִתי. ַמדְׁ ַלי וְִׁהכונִי, וְׁנִשְׁ פו עָּ ר, וְׁנֶֶאסְׁ פָּ ֵתי ִמסְׁ רו: לא  מְׁ זֹונָּה, יֲַעֶשה ֶאת  וַיֹאמְׁ יֲַעקֹב, קום ֲעֵלה -וַיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל א ֲאחֹוֵתנו.-ַהכְׁ

ם; וֲַעֵשה-ל וְֶׁשבאֵ -ֵבית ם ִמזְֵׁבחַ -שָּ ו ָאִחיָך--שָּ נֵי ֵעשָּ ֲחָך ִמפְׁ רְׁ בָּ ֶאה ֵאֶליָך, בְׁ ֵאל ַהנִרְׁ ִסרו   ֲאֶשר ִעמֹו:-ֵביתֹו, וְֶׁאל כָּל-וַיֹאֶמר יֲַעקֹב ֶאל ב  .לָּ הָּ

ֹלֵתיֶכם-ֶאת ֶכם, וְִׁהַטֲהרו, וְַׁהֲחִליפו ִשמְׁ תֹכְׁ ה וְׁנֲַעֶלה, ֵבית ג  .ֱאֹלֵהי ַהנֵכָּר, ֲאֶשר בְׁ ִתי, -ֵאל; וְֶׁאֱעֶשה-וְׁנָּקומָּ יֹום צָּרָּ עֹנֶה אִֹתי בְׁ ֵאל הָּ ם ִמזְֵׁבַח, לָּ שָּ

ִתי כְׁ לָּ ִדי, ַבֶדֶרְך ֲאֶשר הָּ ְִׁהי ִעמָּ  .וַי

 מדרש תנחומא ויצא סה .2
 אני מרחם עליה..""ולמה קראה לאה דינה? לפי שעמדה לאה הצדקת בדין לפני הקב"ה...אמר לה הקב"ה: את רחמנית ואף 

 רד"צ הופמן בראשית ל כא .3
 "...ע"ש המעשה שארע לה ושם נקמו אחיה את נקמתה, וכל נקמה ונקמה מעשה דין הוא"

 בראשית רבה עב סימן ו .4
" אמר ר' חנינא בן פזי: אמהות נביאות היו, ורחל מן האמהות, יוסף ה' לי בנים אחרים אין כתיב כאן, אלא בן אחר, אמרה: עוד אחד 

 : דיינו זכרים, תפקד עוד זאת..."וא )יעקב( עתיד להעמיד, הלוואי יהיה ממני. אמר ר' חנינא: נתכנסו כל האמהות ואמרוה

 ברכות ס' א' .5
יב שבטים עתידין לעמוד מיעקב, הרי כבר בידי ששה ומעוברת משביעי, וביד  :"לאה היתה מתרעמת לפני הקב"ה ואמרה: רבש"ע

השפחות שנים שנים, הרי עשרה. אם זה זכר, לא תהא רחל אחותי כאחת מן השפחות! מיד שמע הקב"ה תפילתה ונהפך העובר 

 שבמעיה לנקבה..."

 תרגום יונתן בראשית ל כא .6
 מעהא דרחל ודינה במעהא דלאה"" ואיתחלפו עובריא במעיהון והוה יהיב יוסף ב

 רמב"ן בראשית לד ב .7
"והחשק הגדול לשכם, כי היתה הנערה יפת תואר מאוד, אבל לא סיפר הכתוב ביופיה כאשר עשה בשרה וברבקה וברחל, כי לא 

 ירצה להזכיר יופיה, בהיותו אליה למכשול עוון..."

 רשר היר"ש בראשית לד .8
 " )דינה( הייתה נערה צעירה וסקרנית"

 רשב"ם בראשית לד א .9
 ".כי חוץ לעיר נטה אהלו ויצאה משם ונכנסה לעיר "

 



 ראב"ע בראשית לד א .11
 מעצמה " –" ותצא דינה 

 תנחומא וישלח ז .11
 ולא בת יעקב היא?! תלאה הכתוב באמה, מה לאה יוצאנית אף זו יוצאנית. ומניין? דכתיב ותצא לאה לקראתו"-"ותצא דינה בת לאה

 ארבינו בחיי בראשית לד  .12
" בזמן שהאשה עומדת בתוך ביתה, מכפרת על ביתה, כשם שהמזבח מכפר על הארץ...אם עשתה כן תעמיד בנים ראויים להימשח 

 פן יראו אותה עוברים ושבים." –בשמן המשחה...כן האשה הצנועה ראויה לישב בירכתי הבית, לא לפתח הבית 

 ר' אשר וסרטייל בראשית לד א 'ברכת אשר' .13
נותי, מה דמיון יש בין שתי יציאות אלה, והרי לאה יצאה לקראת בעלה והיתה 'מתאווה ומחזרת להרבות שבטים' "ומעולם לא הבי

 דברי רש"י שם..."

 רבינו בחיי בראשית לד א .14
 "באה לראות בנות הארץ שהיו חולות במחולות...יצאה לראות ונראית"

 אברבנאל בראשית לג א .15
תיו לאכול שם מן השלמים המזבח, באו כל בניו וכל בנוכי כאשר בנה יעקב את  לעניין דינה, ה גם כן סיבההי זבחואולי שגם עניין המ"

 ...,ושכם ראה שמה את דינה וחשק בה.  וכאשר היא יצאה לראות בבנות העיר ובאו אנשי העיר לראות בחנוכת המזבחומן הזבחים, 

רוצה , העירבבנות , אלא העירבאנשי ,העיר וגם לא בבני  לא אמרזה חלילה שלא יצאה לכוונה רעה , אלא לראות בבנות הארץ. ו

למוד מנערות העיר כדרך בלתה, והיא רצתה ליען לא היה בבית יעקב שום נערה ,ן ותכשיטיה ן לראות בבנות העיר במלבושיה :לומר

שכם בן חמור החוי נשיא  אבל אמר הכתוב וירא אותה...ידה לבדה מבלי חברת איש או אשהואין ספק שלא יצאה דינה יח..הבתולות.

 ו.."ולא יירא מיעקב ובני דינה,ולא חשש למי שבא עם  ,זהבחוזקה עשה  הארץ, להגיד שלהיותו בן  יא הארץ,

 מדרש שכל טוב בראשית לד א .16
 " )דינה בקשה( להראות העמים את יופיה, שיראו שאין בהם כמוה..."

 פרקי דרבי אליהו לח .17
אוהלים, ולא היתה יוצאת החוצה. מה עשה שכם בן חמור? הביא נערות משחקות חוצה לה, מתופפות "הייתה בתו של יעקב יושבת 

 . יצאה דינה לראות בבנות המשחקות, ושללה..."בתופים

 מלבי"ם בראשית לד ג .18
לא לקחה על מנת לקחתה לאשה, רק חטף אותה להשביע בולמוס תאוותו לפי שעה, שאם היה בדעתו תחילה לקחת אותה לו "

לאשה, לא היה מענה אותה, והיה ממתין עד שיתנו לו אותה ברצון. רק שאחר כך דבקה נפשו בה...אז 'וידבר על לב הנערה' שעד 

עתה היתה רק תאווה בהמית, שלא יצדק עליה לשון אהבה )שאם היה אוהבה באמת, לא היה עושה לה הנבלה הזאת, שהוא כרצח 

חר שסרה התאווה הבהמית, ואז התחרט על שעינה אותה, וידבר על ליבה, לנחמה בעצמותיה(, רק שהאהבה האמיתית נתחדשה א

 מצערה ומיגונה"

 רש"י בראשית לד ג .19
 " דברים המתיישבין על הלב: ראי, אביך בחלקת שדה קטנה כמה ממון בזבז, אני אשיאך ותקנה העיר וכל שדותיה..."

 רמב"ן בראשית לד ב .21
 "נתרצית לנשיא הארץ לספר בשבחהויגיד הכתוב כי היתה אנוסה ולא  "

 ה-רמב"ן בראשית לד ד .21
וטעם הפיוס הזה כדי שיתנו אותה לו לאשה ברצון, כי הנערה לא הייתה מתרצה אליו וצועקת ובוכה תמיד. וזה טעם וידבר על לב  "

הארץ, ואיך יגזלוה ממנו הנערה, ולכך אמר קח לי את הילדה הזאת לאשה, שכבר היא בביתו ובידו ולא יירא מאחיה כי הוא נשיא 

 ? "להוציאה מביתו

 בראשית לד ז .22

ד"  ם ְמא ֹ֑ ֶהֶ֖ ִַּ֥חר לָּׂ ים ַוִי ֲַֽאנִָּׂשָ֔ ְַֽתַעְצבּ֙ו הָּׂ ם ַוִי ְמעָָּׂ֔ ֶד֙ה ְכשָּׂ אּו ִמן־ַהשָּׂ ָּ֤ ב בָּׂ ֲַֽעק ֹ֜ י ַי  ּוְבנ ֵ֨
 אברבנאל בראשית לד ו .23

שבניו היו בשדה עם הצאן,ולכן החריש עד בואם,  סיפר הכתוב שיעקב שמע עניין דינה, ועם היות שנגע עד נפשו הנה החריש, לפי" 

כדי להתייעץ עמם כדת מה לעשות, כי לא שלח יעקב לקוראם, ולא הודיעם עד בואם, פן יתפעלו יותר מדאי, אבל החריש עד בואם 

 לזמן הנהוג אצם לבוא"

 תוס' השלם ג עמ' רמז .24
 "עשה עצמו כחרש"

 יוסף בן מתתיהו, קדמוניות )סוף פרק א( .25
 זמן להיוועץ""ביקש 

 תפארת יונתן, בראשית וישלח .26
 "החריש, כי לא ידע אם היה כאן מעשה פיתוי או מעשה אונס"

 ר' אשר ורסטיל, ברכת אשר, בראשית לד ו .27
 "ויתכן שעדר תגובה זה נובע מהרגשת אשמה שבשלו בא לו האסון הזה"

 

 

 



 264-267נחמה לייבוביץ, עיונים בספר בראשית, ירושלים תשל"א עמ'  .28
לבני. כן ידבר אבי הנער אל אבי הנערה...האם ניתנת בכלל ליעקב האפשרות לסרב? אל נשכח שלא החזירו  –"בכל הכבוד 'בתכם' 

הבקשה הזו אלא סחיטת הודיה באין -האדונים האלה את דינה לבית אביה, אלא עדיין שבויה היא בידיהם. ואין אם כן כל הפנייה

 ברירה..."

 חהרש"ר הירש בראשית וישל .29
" אך יואיל נא בטובו האדון רב החסד להחזיר את הבת אל חיק משפחתה, ורק אח"כ לבקש את ידה במעמד חופשי. מעשה זה כמות 

לשאת ולתת עם האב והאחים בעוד האחות )יושבת( בצינוק, כל עצמו אינו אלא נסיון להוציא דרך מירמה הסכמה פורמאלית  –שהוא 

 למעשה אלימות שכבר בוצע"

 לד יג בראשית  .31
נֵי " ֶכם וְֶׁאת-יֲַעקֹב ֶאת-וַיֲַענו בְׁ ה-שְׁ מָּ ִמרְׁ ְַׁדֵברו:--ֲחמֹור ָאִביו, בְׁ  " וַי

 רמב"ן בראשית לד יג .31
כי חשבו שלא יעשו כן בני העיר, ואם אולי ישמעו לנשיאם ויהיו כלם נמולים יבואו ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו את בתם  ..."

 ":האחים וברשות אביהם, ושמעון ולוי רצו להנקם מהם והרגו כל אנשי העירמבית שכם, וזאת עצת כל 

 רמב"ן בראשית לד יג .32
לא ענה אותם דבר, כי בניו ידברו במקומו בענין הזה לכבודו, כי בעבור היות הדבר להם לקלון לא ירצו שיפתח )= יעקב( אבל הזקן  "

 " פיו לדבר בו כלל

 בראשית רבה פ .33
 ..."שלא נטלו עצה מיעקבאלא בני יעקב  "...

 בראשית לד ל .34
עֹון וְֶׁאל-וַיֹאֶמר יֲַעקֹב ֶאל"  פו-ִשמְׁ ר, וְׁנֶֶאסְׁ פָּ ֵתי ִמסְׁ ִרִזי; וֲַאנִי, מְׁ ָאֶרץ, ַבכְׁנֲַענִי וַבפְׁ יֵֹשב הָּ ִאיֵשנִי בְׁ ַהבְׁ ֶתם אִֹתי, לְׁ ִתי  ֵלוִי, ֲעַכרְׁ ַמדְׁ ַלי וְִׁהכונִי, וְׁנִשְׁ עָּ

 " ֲאנִי וֵביִתי.

 אשית לד לאבר .35
רו:"  זֹונָּה, יֲַעֶשה ֶאת  וַיֹאמְׁ  "ֲאחֹוֵתנו.-ַהכְׁ

 כתר יונתן בראשית לד  .36
א ופַ "  תָּ תולְׁ ִאיבו ִלבְׁ ִאין סְׁ לָּ ֵאל ַערְׁ רָּ יִשְׁ ֵתהֹון דְׁ נִישְׁ ַאַמר ִבכְׁ ֶמֱהוֵי ִמתְׁ א יִָּאי לְׁ עֹון וְֵׁלוִי לָּ ַרֵתיּה ַענְׁיָּן ִשמְׁ נִיפו ִלבְׁ ִמין טָּ ֵחי ַצלְׁ ֵהין כְֵׁדין לְׁ יֲַעקב ֱאלָּ דְׁ

א  יֲַעקב וְׁלָּ ַרֵתיּה דְׁ ִגין בְׁ ִמין בְׁ ֵחי ַצלְׁ א וַפלְׁ תָּ תולְׁ ִגין בְׁ ִטילו בְׁ קְׁ ִאין ִאתְׁ לָּ ַאַמר ַערְׁ ֶמֱהוֵי ִמתְׁ נָּא יֵָּאי לְׁ ִמיֵליּה ֲעלָּ ַלגְֵׁלג בְׁ ֶכם ַבר ֲחמֹור מְׁ יֱֶהוֵי שְׁ

ּה ֵלית לָּ ה דְׁ רָּ ַקת בְׁ ַטֲעיָּיא נַפְׁ א מְׁ ִאיתָּ ֵדין וכְׁ א הָּ גָּמָּ נָּא יַת ִפתְׁ א ֲעַבדְׁ בֹוַע יֲַעֵביד יַת ַאֲחַתן ִאין לָּ  " :תְׁ

 רמב"ן בראשית לד יג .37
והנה כל האחים ענו המענה הזה במרמה ושמעון ולוי לבדם עשו המעשה והאב ארר אפם להם לבדם והתשובה כי המרמה היתה " 

אולי ישמעו לנשיאם ויהיו כלם נמולים יבואו ביום השלישי בהיותם  באמרם להמול להם כל זכר כי חשבו שלא יעשו כן בני העיר ואם

כואבים ויקחו את בתם מבית שכם וזאת עצת כל האחים וברשות אביהם ושמעון ולוי רצו להנקם מהם והרגו כל אנשי העיר ויתכן 

ו וזהו מה שאמר הכתוב ויענו שהיה הכעס ליעקב שארר אפם על שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו והראוי להם שיהרגו שכם לבד

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

 " שעשה

 בראשית רבה פ .38
 "אמר רבי הונא: אמרה: ואני אנה הוליך את חרפתי? עד שנשבע לה שמעון, שהוא נוטלה" 

 תורה שלימה נ .39
 ומצטערים על שמלו ומתחרטים" " היו כואבים

 תוס' השלים לר"י גליס ג עמ' רנא .41
 "...שהתכוונו כשיתרפאו להרוג את כולם"

 ר' אשר וסרטייל בראשית לד כה .41
" דאין לומר שהיו כואבים יותר ביום השלישי מביום הראשון והשני. אלא נראה הטעם, כי כל אנשי שכם לא יכלו להימול כולם ביום 

 וביום השלישי היו כולם כואבים, שכבר מלו כולם"אחד ולא בשניים, 

 הרש"ר הירש בראשית לד ה .42
 " שתיקתו של יעקב מגלה, שלא היה אפשר לצפות לדבר בדרך הצדק, רק דרך הכח היתה פתוחה"

 דעת מקרא בראשית לד כו .43

 "והוצרכו להרוג את כל אחד ואחד כי בני ביתם הגנו עליהם"

 בראשית רבה י .44
ולא היה אבינו יעקב רוצה שיעשו בניו אותו המעשה, וכיון שעשו בניו אותו מעשה, אמר: מה אני מניח את בני ליפול ביד אוה"ע? "

מה עשה? נטל חרבו וקשתו ועמד לו על פתחה של שכם ואמר: אם יבואו האוה"ע להזדווג להם לבני, אני נלחם )אומות העולם( 

 "כנגדן

 לא-שית לד כהברא( 1818-1888)רש"ר הירש  .45
" אם בסופו של דבר סולדת נפש עמנו משפיכות דמים, עד שהיינו אנחנו הרך והרחמן שבאומות, הרי לא חולשתנו או מורך לבנו 

הימים האחרונים של המדינה היהודית גילו לכל, את אומץ לבנו ואת רוחנו המלחמתית, עד שהחזקים שבליגיונות  –הביאונו לידי כך 

כנגדנו. יכולים אנו להניף את החרב, יכולים גם אנו להיות צמאי דם. אוחנו האנושית והרכה הינה פרי לחינוך,  עשו נקראו להיחלץ

 שהקב"ה העניק לנו בגורלנו ובתורתו. אולם רק בדרכים ובממדי הפעולה, רק בהם יש לתת דופי.."



 קשת יהונתן( 1691-1764)ר' יהונתן אייבשיץ  .46
ב לנקום באנשי שכם בדרך מרמה ולהשיא להם את העצה שיימולו? וכי לא היה לאל ידם של בני יעקב מפני מה היו צריכים בני יעק "

הגיבורים לגבור עליהם אף בלא שהיו נימולים? התשובה היא: אילו הרגו את אנשי שכם שאינם נימולים, היה קם רעש בעולם, סערה 

יו בני יעקב בטוחים שלא יאונה להם כל רע: על רציחת יהודים לא של מחאות, לא כן כשאנשי שכם נימולו ונודעו כיהודים, שאז ה

 תבוא בעולם תגובה כלשהי " 

 ז-בראשית מט ה .47
עֹון וְֵׁלוִי, ַאִחים"  ם ַאל--ִשמְׁ סֹדָּ ֵכרֵֹתיֶהם בְׁ ס, מְׁ מָּ ם ַאל-כְֵׁלי חָּ לָּ הָּ ִשי, ִבקְׁ בֹא נַפְׁ גו ִאיש,   ֵתַחד כְׁבִֹדי:-תָּ רְׁ ם הָּ ַאפָּ רוִכי בְׁ צֹנָּם ִעקְׁ ָארור  .שֹור-וִברְׁ

ֵאל רָּ יִשְׁ יֲַעקֹב, וֲַאִפיֵצם בְׁ ֵקם בְׁ ה; ֲאַחלְׁ תָּ שָּ ם ִכי קָּ תָּ רָּ ז, וְֶׁעבְׁ ם ִכי עָּ  ".ַאפָּ

 בראשית רבה צט .48
 ויקחו שני בני יעקב שמעון' אמר להם אחים הייתם בדינה דכתיב)למכשול/ דבר רע( התחיל קורא שמעון ולוי אחים אחים דפחתא " 

הרי ' ן הציל אותו מידם להשיבו אל אביולמע' א"ר שמלאי בראובן כתיב ?שמכרתם אותו ולא אחים ליוסף 'חי דינה איש חרבוולוי א

 ..."נמצאת ששניהם מכרו אותו תהללו הם הגדולים' מה בצע'  ראובן לא היה במכירתו של יוסף ואף יהודה אומר להן

 רש"י בראשית כ יב .49
 "בת אב מותרת לבן נח"

 תנחומא ויצא סימן ח .51

אף על פי ששנינו, הייתה אשתו מעוברת ואמר יה"ר שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שווא אינו כן, אלא  :רב הונא בשם רבי יוסי אומר" 

אפילו עד שעה שתשב על המשבר יתפלל שתלד זכר, לפי שאין קשה לפני הקדוש ברוך הוא לעשות את הנקבות זכרים, ואת הזכרים 

 " מיד שמע הקב"ה תפילתה ונהפך העובר שבמעיה לנקבה...וכן אתה מוצא בלאה אחר שילדה ששה בנים...נקבות, 

 בבא בתרא טו ב .51
 " ויש אומרים איוב בימי יעקב היה ודינה בת יעקב נשא" 

 ילקוט שמעוני איוב רמז תתק .52
 " אילו היתה לעשו )דינה( היתה מגיירת אותו, כשם שגיירה לאיוב"

 עו סימן ס'בראשית רבה פרשת  .53

ר' הונא  .אמר: הרשע הזה עינו רמה היא, שלא יתלה עיניו ויראה אותה ויקח אותה ממני .נתנה בתיבה ונעל בפניה ?ודינה היכן היא" 

לא בקשת להשיאה למהול, הרי היא  ..מנעת מרעך חסד, מנעת חסדך מן אחוך, ...אמר לו הקב"ה:  :בשם ר' אבא הכהן ברדלא אמר

 " .ותצא דינה בת לאה: היתר, הרי נשאת דרך איסור, הה"ד בקשת להשיאה דרךלא  .נשאת לערל

 בראשית רבה פ .54
 " ושאול בן הכנענית בן דינה שנבעלה לכנעני ...עד שנשבע לה שמעון" 

 בראשית רבתי ויגש .55
 צורישדי..."" ...אמרו חכמים: שישה שמות יש לו לזמרי: זמרי, בן סלוא, ושאול, בן הכנענית, שלומיאל, בן 

 פסיקתא זוטרא פנחס .56

 ".כך שמו והוא זמרי בן סלוא והוא שאול בן הכנענית שלומיאל בן צורישדי" 

 במדבר כה .57
ם, ִלזְׁנֹות ֶאל א"  עָּ ֵאל, ַבִשִטים; וַיֶָּחל הָּ רָּ נֹות מֹוָאב-וַיֵֶשב יִשְׁ ם,  ב  .בְׁ עָּ ֵחי ֱאֹלֵהיֶהן; וַיֹאַכל הָּ ִזבְׁ ם, לְׁ עָּ ָּ לָּ ֶראן ַתֲחוו ֵלאֹלֵהיֶהןוִַתקְׁ וַיִצֶָּמד  ג  .וַיִשְׁ

עֹור; וַיִַחר ַבַעל פְׁ ֵאל, לְׁ רָּ ֵאל-יִשְׁ רָּ יִשְׁ ֶמש; וְׁיָּשֹב -כָּל-מֶֹשה, ַקח ֶאת-וַיֹאֶמר יְׁהוָּה ֶאל ד  .ַאף יְׁהוָּה, בְׁ ם ַליהוָּה, נֶֶגד ַהשָּ ם, וְׁהֹוַקע אֹותָּ עָּ אֵשי הָּ רָּ

ֵאל-ֲחרֹון ַאף רָּ ֵאל:-וַיֹאֶמר מֶֹשה, ֶאל ה  .יְׁהוָּה, ִמיִשְׁ רָּ ֵטי יִשְׁ עֹור  שֹפְׁ ַבַעל פְׁ ִדים לְׁ יו, ַהנִצְׁמָּ גו ִאיש ֲאנָּשָּ א,  ו  .ִהרְׁ ֵאל בָּ רָּ נֵי יִשְׁ וְִׁהנֵה ִאיש ִמבְׁ

ֵרב ֶאל יו ֶאת-וַיַקְׁ ֵעינֵי כָּל-ֶאחָּ ֵעינֵי מֶֹשה, ולְׁ יָּנִית, לְׁ נֵי-ַהִמדְׁ ֹ -ֲעַדת בְׁ ה ב ֵאל; וְֵׁהמָּ רָּ ס ֶבן ז  .ִכים, ֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעדיִשְׁ א, ִפינְׁחָּ זָּר, ֶבן-וַיַרְׁ עָּ -ֶאלְׁ

יָּדֹו ה, וַיִַקח רַֹמח בְׁ ֵעדָּ ם ִמתֹוְך הָּ ֵאל ֶאל-וַיָּבֹא ַאַחר ִאיש ח  .ַאֲהרֹן, ַהכֵֹהן; וַיָּקָּ רָּ קֹר ֶאת-יִשְׁ בָּה, וַיִדְׁ נֵיֶהם-ַהקֻּ ֵאל, וְֶׁאת--שְׁ רָּ ִאשָּ -ֵאת ִאיש יִשְׁ ה הָּ

ֵאל-ֶאל רָּ נֵי יִשְׁ ה, ֵמַעל, בְׁ ַצר, ַהַמֵגפָּ ּה; וֵַתעָּ תָּ ה ט  .ֳקבָּ יו, ַהֵמִתים ַבַמֵגפָּ ִרים, ָאֶלף.--וַיִהְׁ ה וְֶׁעשְׁ עָּ בָּ ְַׁדֵבר יְׁהוָּה, ֶאל י  ַארְׁ מֶֹשה -וַי

ס ֶבן יא  .ֵלאמֹר זָּר ֶבן-ִפינְׁחָּ עָּ ִתי ֵמַעל-ַאֲהרֹן ַהכֵֹהן, ֵהִשיב ֶאת-ֶאלְׁ נֵי ֲחמָּ ַקנְׁאֹו ֶאת-בְׁ ֵאל, בְׁ רָּ תֹוכָּם; וְֹׁלא-יִשְׁ נֵי-ִכִליִתי ֶאת-ִקנְָׁאִתי, בְׁ ֵאל, -בְׁ רָּ יִשְׁ

ִקנְָׁאִתי ֵכן, ֱאמֹר: יב  .בְׁ לֹום-ִהנְׁנִי נֵֹתן לֹו ֶאת  לָּ ִריִתי, שָּ ם יג  .בְׁ נַת עֹולָּ ִרית כְׁהֻּ יו, בְׁ עֹו ַאֲחרָּ ַזרְׁ ה לֹו ולְׁ יְׁתָּ ְַׁכֵפר, ַתַחת, ֲאֶשר ִקנֵ --וְׁהָּ יו, וַי א ֵלאֹלהָּ

ֵאל-ַעל רָּ נֵי יִשְׁ כָּה ֶאת יד  .בְׁ ֶכה, ֲאֶשר הֻּ ֵאל ַהמֻּ רָּ יָּנִית-וְֵׁשם ִאיש יִשְׁ ִרי, ֶבן--ַהִמדְׁ לוא:-ִזמְׁ עֹנִי-נְִׁשיא ֵבית  סָּ כָּה  טו  .ָאב, ַלִשמְׁ ה ַהמֻּ ִאשָּ וְֵׁשם הָּ

יָּנִית, כָּזְִׁבי ַבת מֹו  צור:-ַהִמדְׁ יָּן, הוא-ת ֵביתרֹאש אֻּ ִמדְׁ  " .ָאב בְׁ

 שבת קנ"ו עמ א .58
 ..."אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא א"ר אשי האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא"...

 ‘He who is born under Mars will be a shedder of blood. Rabbi Ashi observed: Either a surgeon, a thief, a slaughterer 

(shochet) or a ‘mohel’ 

 רמב"ן בראשית לד יב .59
והקרוב דברי האומר נטלה שמעון וקברה בארץ כנען והוא כמו שאמרנו כי היתה עמו בביתו כאלמנה וירדה עמהם למצרים ושם מתה " 

תיה בחמלו עליה ונקברה בארץ וקבורתה ידועה עד היום בקבלה והיא בעיר ארבאל עם קבר ניתאי הארבלי ויתכן כי העלה שמעון עצמו

 " או שהעלו אותם ישראל עם עצמות אחיה כל השבטים כמו שהזכירו רבותינו

 


