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  בני יעקב במעשה שכם
  

  מאיר גרוזמן
  

האמנם מסוגלים : האירועים שארעו בשכם מעוררים חוסר נוחות ומחככים את עצבי המצפון
עיון בפשוטו של מקרא , ברם ?למעשה מרמה ולעכירת יעקב ברמה כה בלתי מוסרית" ה-שבטי י"

  . וביל למסקנות אחרותעשויים לה – ה של הבנת המקרא כדרכ-  והרצון לקרוא בין השורות
  ):יח:לג(הקדמה להמשך כלפני סיפור מעשה שכם מופיעים שלשה פסוקים        

-ַוִּיֶקן ֶאת .ְּפֵני ָהִעיר-  ַיֲעקֹב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוִּיַחן ֶאתַוָּיבֹא
ָׁשם ִמְזֵּבַח -  ַוַּיֶּצב.ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה- ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני-ֶדה ֲאֶׁשר ָנָטהֶחְלַקת ַהָּש 

  .לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל-ל אֱ -לֹו אֵ - ִּיְקָראוַ 
קא ועל אף שהיו לו אפשרויות אחרות הוא בחר דו. התנחלות יעקב מול העיר שכם אינה מקרית

התפלל על סדום , כידוע, זה. בות סבו אברהםקום שרצה ללכת בע משוליא, באתר גאוגרפי זה
 שהיה מגייר אנשים עד ,אברהם.  ולאחר מכן הלך לגרר כדי למנוע ממנה גורל דומה,קשלא תמחֵ 
יצחק עשה זאת אצל אבימלך בחפירת  .בארץגם ל אחד -בא המשיך בהפצת האמונה ,שבא ארצה
 את הארץ ולהשליט בה את ליישב הוא ידע כי עליו .בדרך אבותיואף הוא משיך ה ויעקב ,הבארות

, תיישב בתוך העירההוא לא .  ליד העיר שתרבותה שלילית?לאן הולכים להתיישב. אמונת אבותיו
  ! מולה -  "ְּפֵני ָהִעיר- ֶאתַוִּיַחן": אך, השפעתה השלילית על משפחתוהחשש מבשל 
) ם"ע ורשב"אברראו (" לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל-  אֱ ל- אֵ " וקריאת שמו דתיהצבת המזבח לצורך פולחן        

והכרזה על טיב האמונה של המשפחה החדשה , ותרבותהראוותני מול העיר ומהווים צעד הפגנתי 
  .שבאה להתיישב כאן

זוהי קבוצת היסוד הראשונה .  שמונה עשר איש באותה עתהתבל נשכח שמשפחת יעקב מנ
הסביבה תרבות  היא תשפיע על כך,  אברהםו שלתככל שהיא תעוצב על דרך אמונו ,של עם ישראל

  .להסתגר בשכונה משלהם ים היו בני המשפחהלפיכך חייב. ועל הדורות הבאים
 מבצע ," ֵּבית ָאִביוִמּכֹל"בנו של נשיא הארץ והנסיך הנכבד מאוד , שכם בן חמור !והנה אסון

  ַוְיַעֶּנהָ )אונס ( ַוִּיְׁשַּכב אָֹתּה)חטיפה ( אָֹתּהַוִּיַּקח: ")ב:לד (נפשעותושלוש פעולות אלימות בדינה 
סר אותו או ימי,  גוער בוהלהאין , מושל העיר, וכאשר הוא מספר על כך לאביו).  סדוםהמעש(

הוא משתף עמו פעולה ויוצא לבקש ממשפחת יעקב : נהפוך הוא. מעמיד אותו על חומרת מעשיו
   .שה לבנויאת דינה כא

                                                             
חקר , עוסק בחקר הטקסטים התלמודיים. אוניברסיטהבר מאיר גרוזמן מרצה בכיר במחלקה לתלמוד "דהרב   * 

 .פרסם עד עתה תשעה ספרים בתחומים אלהו ,התפילה וחקר מועדי ישראל
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 ואין ,דינה כבת ערובה בבית שכםמוחזקת כל אותה עת  שכאן יש לתת את הדעת לעובדה
  .אביו מורה לו על שחרורה

עליך ? ממי, )ה ("ָׁשַמע"אומר הפסוק ?  נודע לואיך". ִּדיָנה ִבּתֹו- ִטֵּמא ֶאתִּכי"נודע ליעקב 
 אפשר כי בן סורר זה התפאר בפני חבריו על מעלליו כדי .לומר שהאנס עצמו פרסם את הדבר

  . מה דמותה ומה טיבה;בני שכם של םתרבותל נו דוגמההרי ל.  וינשאוהושיוקירוהו
 שמעו על המעשה עוד בהיותם בשדה, כמוהו, אף הם. חריש עד בוא בניו מן השדההיעקב 

  . כפי ששמע יעקבכנראה? איך. )ז(
הוא מבקש את דינה לבנו וחושף את כדאיות העסקה . לדון בבקשת חמורסוף סוף מתיישבים 

  ):י-ט:לד(
 ְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם .ְּבנֵֹתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם- ָלנּו ְוֶאת-ְוִהְתַחְּתנּו אָֹתנּו ְּבנֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו

  . ּוְסָחרּוָה ְוֵהָאֲחזּו ָּבּהבּוְׁש 
נו לנו אתם תת':  בידי יעקב ובניוההדדייםהוא מוסר את סמכות הקשרים . נבון האיש ושפתו חלקה

 ַהְרּבּו" :והבן מחרה מחזיק אחרי אביו. ' את בנותינו, כראות עיניכם, לכםתקחו ואתםאת בנותיכם 
 -  שתי ההצעות נשמעות טוב. מפתה מאד). יב" (ָעַלי ְמאֹד מַֹהר ּוַמָּתן ְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאָלי

  .ו לקופת המשפחההאפשרות העתידית להתפתח ולהתערות בסביבה והמזומנים שיזרמ
 אין הם : מפתיעכתוב אך ה. להשיב על ההצעות הקסומות לכאורהעקב ובניויעל , עתה 

... ַיֲעקֹב- ְבֵניַוַּיֲענּו: "במקום זאת הם מקיימים שיחה על נושא אחרו , על ההצעהמידמשיבים 
אך לא את , מצתת את הנושאלפנינו כותרת קצרה המת). יג" (ַוְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאחָֹתם

 בני יעקב הוכיחו את בני שיחם :שיחה הבאות נאמרהבין מה שער ולבעזרת הדמיון ניתן ל. התוכן
 הם הבהירו להם כי משפחת בני ישראל מבוססת על ;הנפשעתעל התנהגותם הבלתי מוסרית ו

  ).יד" (ֹות ַהָּדָבר ַהֶּזה נּוַכל ַלֲעׂשלֹא" :ובין השאר הביעו את דעתם, יושר ומוסר, טוהרערכים של 
שכם ללא נוכחות כמובן  ,נימית בין יעקב ובניופ התייעצותלהניח כי קדמה לתשובה זו סביר 

  :הושמעו שלש הצעות, תהיאם היא אכן הי, בהתייעצות זו. ואביו
  . לכך לחימהתידרשגם אם , בכוח ממקום שביהאת דינה  ולהוציא עיר ללהיכנס - הצעה ניצית. א
למסור את דינה לאנס ולפתח שיתוף פעולה פורה ;  שכם וחמור להסכים להצעות- ה יוניתהצע. ב

  ."חותןמ"כהצעת ה
את רוב הקולות , נראההככל , בלהיהצעה זו ק.  לבקש מכל אנשי שכם להתגייר-  הצעת פשרה . ג

קום  במונהתיישבהן ': יש להניח כי בדיון נומקה הצעה זו כך. והיא זו שהוצעה לשני האורחים
 רצוננו . אורחות חייהםעל של אנשי שכם ו תרבותםעל יעשפה כדי ל, במקום הזהודווקא ,הזה

לנצל , אפוא, כדאי.  ולסלק מעמם את התרבות האליליתל אחד- אמונה בא את הלהציג בפניהם
.  הן בתחום האמונה הן בתחום המוסר והמשפט,יות כמונוהמעמד זה ולבקש מהם להתגייר ול

ידענו כי מצפה לנו בהתיישבנו כאן .  בל נחמיץ אותה.זימן לנו אלוקי ישראלהזדמנות טובה 
 עשויים אנו להשיג על נקלה .הנה לפנינו קפיצת דרךאך , יגעה ומתמשכת, עבודה תרבותית ענפה

  .'תינוואת מטר
כל מרמה בדרישתם מאנשי שכם כי אז ברור שאין ,  מסוג זה אכן התקייםבהנחה שדיון

את שכם  שולל ךולא הייתה מצד האחים כל כוונה להולי, )כדעת אונקלוס(ה  אלא חכמ,להימול
  .ולנצל את היותם חלשים כדי להשמידם ,וחמור ואת אנשי העיר
אך הבה נאזין לדברי הנשיא חמור . בלו את הצעת האחים וכולם נימולויאנשי שכם ק

ְּבנֵֹתינּו ִנֵּתן -נּו ְלָנִׁשים ְוֶאתלָ - ְּבנָֹתם ִנַּקח- ֶאת ": לשער העיר לאסיפה כלליתשנאספו םלתושבי
  .)כג- כא ("אֹוָתה ָלֶהם ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנוְּבֶהְמָּתם ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם ַאְך נֵ - ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל...ָלֶהם
קח לנו את בנותיהם יאנחנו נ': אמרוהוא שינה מן ההסכם . הנשיא את מזימתובנאום זה חשף        
ל ו הכ -  נםיכל רכושם מקניהם וקני': עוד הוסיף ואמר. 'ניתן להם את בנותינוואנחנו , לנשים
 ֲהלֹוא "'כל רכושם' : כלולות יפה במשפט האחרוןלהסכים לתנאי המילהמילות השכנוע . 'שלנו

יוכלו , אנשי שכם,  וכדי שהם,רכוש רבבעלי הבינו שהשכנים החדשים ראו והם ". ָלנּו ֵהם
יש  אף כאן ,בכל מועדון סגור ישנן דרישות קבלהש וכמו .בור לאורחיםעליהם לח, יולהשתלט על

 הוא לא .תרבותיוהבהיר לתושביו שמדובר כאן במפנה דתי הנשיא לא . להסיר ערלה -דרישה 
.  המשפט והמוסר, בתחום האמונהיחולו שינוייםה היא רק נקודת פתיחה ואחריה להבהיר שהמי

  .לחזקתםעליו ולהעבירו  להשתלט הםשיש רכוש ועלירק הובהר 
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 יש להניח שאף בני יעקב שמעו אותו והבינו את ,הנאום היה בפני קהל ועדהשמאחר  
תה התייעצות בתוך המשפחה י ששוב היכנראה.  החדשים"מחותנים"משמעותו ואת טיבם של ה
  :אף הפעם הועלו שלוש הצעותו ,באשר להמשך ביצוע ההסכם

ונישא רק  וא רציניכי אין ה נאמר -ובאשר לנאום . שיא ובנו להסכים להצעת הנ-   הצעה יונית.א
אט אך . ל" במפגש הנבכוונותיהם כפי שהוצגו הנשיא ובנו רציניים בעוד, תעמולתי, לצורך פנימי

  .שיש בה הפרת הסכם בוטה כזושאין להסכים להצעה , אט הבינו כולם
גם אם , חרר את דינה משביהלפשוט על ארמון הנשיא ולש,  ליטול את החרב-  הצעה ניצית. ב

אינם רציניים וכל דבריהם " בריתנו"שבני , כך אמרו, הוכח. למלחמה ולקרבנותהדבר יגרום 
  .והבטחותיהם מתאדים לנוכח נוכלותם וצביעותם

לחכות עד שיעברו ימי המילה ונראה לאן נושבת הרוח ומה .  לא לעשות מאומה-  הצעת פשרה. ג
  . בשל רפיסותה,גם הצעה זו מן השולחןורדה כנראה ה. יגידו הימים הבאים

כאן נטלו שמעון ולוי את חרבם ויצאו . בלית ברירה נותרה כאפשרית רק ההצעה הניצית       
, מתם ההתקפית ולמזער את הקרבנות מצד בני יעקבישבשל רצונם להצליח במ. המעשהלבצע את 

תה כאן יאם אמנם הי. וח התנגדותבעת שכולם חלשים ונטולי כ,  למילהשלישיההמתינו עד ליום 
 נגדבאיים עמדו צ אך שיקולים ,המתנה ליום השלישיהקטע של לת אך ורק ממרמה היא מצטמצ

  . ועל כך אין לגנותם,עיניהם
הריגת תושבי העיר וצדקת . האחים שיתפו פעולה עם הניצים בביזת העיר ובלקיחת השלל

כל תושבי העיר אשמים בעוון כה גס , דהיינו". ם ִטְּמאּו ֲאחֹותָ ֲאֶׁשר ":ה במיליםזהפעולה רמו
  ).ראו ספורנו(ובוטה 

, עם המעשהאף הוא אך אפשר שלבסוף הסכים .  ידועהינהדעת יעקב בכל הדיונים הללו א       
וסר  ומה בדבר ח.)ל (" ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתיְוֶנֶאְספּו"חשש אך ורק מפני יש בדבריו שכן 
ם את יגם העובדה שהמקרא מסי.  נשמעת כל מילהין א-  של מעשה האחים, כביכול, המוסר

 ,ואין לטענה זו כל מענה מפיו של יעקב, "ֲאחֹוֵתנּו-ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת" :הסיפור בתשובת האחים
  .שיעקב הסכים בהסכמה של שתיקהכנראה  משמעותה

 ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ִׁשְמעֹון"באמרו , אתוו בצוהן יעקב הביע את דעתו המתנגדת: ואם תשאל
פרשנים רבים סבורים כי תוכחה זו מוסבת ליחס שני אחים אלה  ששיבךנ, )ו-ה:מט ("ְמֵכרֵֹתיֶהם
, הנם כינויים ושמות תואר שמתאימים ליוסף ולא לאנשי שכם" ׁשֹור-ִעְּקרּו" " ִאיׁשָהְרגּו. "ליוסף

  1.ואין כאן המקום להאריך
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