דינה – לאה  יעקב

קריאה אחרת בפרשת אונס דינה
משה צפור

א .על הקריאה הפעילה
חז"ל היו חלוצי 'הקריאה ההדוקה' של הסיפור המקראי לצורותיה ולגוניה 1.זר
זה ,שהוא בי הזרמי העיקריי בחקר המקרא בתקופתנו ,מורה לקרוא את
הטקסט תו מת תשומת לב רבה לכל פרטי הניסוח ,מתו הנחה שהחבוי מאחורי
המילי רב על הגלוי בה .הטקסט תובע קריאה פעילה ומאמ לחיפוש מסרי
סמויי ,דר איתור רמזי מגווני הטמוני בו ,מתו הנחה שחשיפת תביא את
הקורא לרבדי עמוקי יותר .אמנות הקריאה היא אחותה של אמנות הכתיבה;
הטקסט והקורא משוחחי זה ע זה והקורא הנבו הוא זה שמבי מבי השורות
את מה שהטקסט רומז.

* תודה לד"ר יעל שמש ,שקראה את המאמר והאירה עיניי בדברי חשובי  ,והעמידה לרשותי
את מאמרה הנמצא בדפוס )להל ,הערה .(16
 1הרבה נכתב על דרכי החשיבה של חז"ל ,על שיטותיה בקריאת הטקסט ועל דרכי הפרשנות
היוצרת .המחקר הספרותי המודרני אימ! ושכלל כמה משיטותיה כגו שיטת 'המילה
המנחה' ,שאמנ חז"ל לא הגדירוה כ" ,אבל הצביעו על קיומה כאחת מדרכי המבע של המספר
המקראי .הגדרה זו מופיעה אצל מ"מ בובר' ,סגנו המלה-המנחה בסיפורי התורה' ,דרכו של
מקרא :עיונים בדפוסי סגנון במקרא ,ירושלי תשכ"ד ,עמ'  .299-284מאז הרבו לעסוק
בתופעה ולהצביע על מופעיה במקומות שוני במקרא .ראו ג א' אלטר ,אמנות הסיפור
במקרא ,תל אביב  ,1981עמ'  .20-18 ;14-12יש כמוב הבדלי בי גישת חקר הספרות המודרני
לבי גישת חז"ל; ראו אלטר ,ש  ,עמ'  ;20-19פ' פולק ,הסיפור במקרא :בחינות בעיצוב
ובאמנות ,ירושלי תשנ"ד ,עמ' .93-90
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אחד מסוגי הרימוז הוא השימוש במילי מנחות .המילי המנחות מכוונות אל
מקו אחר באותו סיפור או באותה מסכת סיפורי ,ולעתי ה מפנות אותנו אל
מקומות אחרי במקרא .פעמי רבות הקישור נעשה בשיטה של 'מידה כנגד
מידה' 2.מוסר ההשכל של הסיפור המקראי אינו מפורש ,והמסר על צדק פואטי
מובא בצורה סמויה ,באמצעות שימושי לשו ורמזי מעודני.
ואול ,לקורא יש תפקיד נוס! .כיוו שהתיאורי המקראיי אינ מוסרי את כל
פרטי הסיפור ,ולעתי אפילו לא את הפרטי הנחוצי להבנה מלאה של מהל
הענייני – על הקורא מוטלת החובה למלא את הפערי ,במידה שפערי אלה
מטרידי אותו .קורא ערני יבחי בפרטי הנחוצי החסרי לו ויחפש תשובות –
א ברמזי הנמצאי בטקסט עצמו וא במקורות מחוצה לו.
קבוצת הטקסטי המותירי מרחב פעולה גדול לקורא היא מסכת סיפורי יעקב
ובתוכ סיפורי יוס! .לא נדרשת עי חדה כדי להבחי בקשר הסמוי שבי מעשי
יעקב ובי גמולו ,המוצא ביטוי בכל הצרות שעברו עליו כל ימיו; 3כיוצא בזה ,בי
מעשי האחי לבי הקורות אות בבוא למצרי; בי מעשי יהודה )בפרט א
נניח שג המרמה שרימו אחי יוס! את אביה ]לז ,לא%לג[ הייתה ביוזמתו
ולפחות בהשתתפותו הפעילה( – ובי מה שאירע לו במעשה תמר ,כאשר 'היה
לבוז' )לח ,כג; כה%כו( .לפיכ ,מעשה יהודה ותמר אינו סיפור העומד לעצמו אלא
הוא מהווה המש ישיר לסיפורי הקודמי ,ובתוכו טמו ג גמול סמוי על
מכאוב הלב שגר יהודה לאביו – הנה עתה הגיעה ג שעתו .הקורא רשאי
להמשי קו מחשבה זה ולראות את מעשה הרמייה של יהודה ואחיו כלפי אביה
כענישה סמויה על המרמה שרימה יעקב בשעתו את אביו שלו.
חז"ל הצביעו על אנלוגיות נוספות במסכת סיפורי יעקב ,הקושרות בי החטא לבי
הגמול :במעשה ה'מרמה' של תמר ,כלתו של יהודה ,באמצעות 'גדי עזי' )לח,

2
3

על כ" ראו בהרחבה :י' שמש' ,מידה כנגד מידה בסיפורת המקראית' ,בית מקרא מד )תשנ"ט(,
עמ' .277-261
השוו בראשית רבה צב ,א )מהד' תאודור%אלבק עמ'  .1138מספרי העמודי מתו" המדרש
בהערות הבאות ה מתו" מהדורה זו(' :אל שדי – שיאמר די לצרותי' )מובא ברש"י בשינויי
קלי בפירושו לבראשית מג ,יד( .מכא ואיל" ,מראי המקו המקראיי ה מתו" ספר
בראשית ,אלא א כ צוי אחרת.
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טו%כג( ,ראו חז"ל גמול על המרמה שרימו האחי את אביה – ויהודה מ הסת
בראש – ב'גדי עזי' )לז ,לב ,ובמדויק :שעיר עזי; בראשית רבה פה ,ט ]עמ'
 .([1043הקורא רשאי להמשי את האנלוגיה ולראות במעשי הבני גמול על
המרמה שרימה יעקב את יצחק אביו ב'גדי עזי' )'שני גדיי עזי' – ה'ציד' כביכול,
שממנו עשתה רבקה אמו מטעמי לאביו ,ועורותיה אשר גרמו ליצחק לטעות
להאמי במה שאינו אמת; ראו כז ,ו ואיל ,ובעיקר פסוקי כא%כד( .חז"ל
מצביעי ג על אנלוגיה נוספת' :אמר הקב"ה ליהודה :אתה אמרת לאבי "הכר
נא" ,חיי שתמר אומרת ל "הכר נא"' )בראשית רבה פה ,יא ]עמ'  4.([1044ג
כא רשאי הקורא לצר! מחד-גיסא את מעשה המרמה שרימה יעקב את יצחק,
שעניינו המרכזי היה 'ולא הכירו' )כז ,כג(; ומאיד-גיסא את הסבל והייסורי
שעברו על האחי כאשר יוס! 'הכיר' אות ו'התנכר' אליה וה 'לא הכירוהו'
)מב ,ז%ח( .אורי אלטר 5עומד ג על השימוש הכפול בשורש יר"ד בסיפורי אלה,
למשל כאשר יעקב מתאבל על בנו יוס!' ,כי ארד אל בני אבל שאולה' )לז ,לד(,
ולבסו! הוא יורד אל בנו ,לאר מצרי; או יהודה ש'ירד' מאת אחיו )לח ,א( –
פועל המתקשר אל 'ויוס! הורד מצרימה' )לט ,א( .אנלוגיות אלה אינ בגדר 'מידה
כנגד מידה'.
פרשני מאוחרי הצביעו על קשרי שיוצר הטקסט עצמו בי סיפור יעקב ועשיו
לבי סיפור יעקב ולב ,בבחינת מידה כנגד מידה .הקשר מתחזק ג באמצעות
ביטויי משותפי :זעקתו המרה של יעקב על שלב החלי! את רחל בלאה 'הלא
ברחל עבדתי ,ולמה רמיתני?!' )כט ,כה(  %מזכירה לקורא את דברי יצחק לעשיו
6
לאחר שמתגלה לו תרמית בנו' :בא אחי ]יעקב[ במרמה ויקח ברכת' )כז ,לה(.

4
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ראו שמש )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .270-269
אלטר )לעיל ,הערה .(1
במדרש מתנהל אותו צחצוח חרבות מילולי בי יעקב ללאה ,ה'רמאית בת הרמאי' )בראשית
רבה ע ,יט ]עמ'  ;[819השוו תנחומא בובר ,ויצא ,יא( .ראו עוד להל ,הערה  .37במדרש היא
עונה ליעקב במילי חריפות על טענותיו בדבר מעשה המרמה ,ומזכירה לו כי בשעתו הוא
רימה באותה דר" את אביו .אפשר לראות ג בזה מעי 'צדק פואטי' :יעקב גזל ברכה אשר לא
צרי" היה לקבל ,עתה נגזלת ממנו האישה אשר צרי" היה לקבל .נקודת השוואה מעניינת
נוספת בי האירועי הללו :ג המרמה של יעקב וג זו של לאה לא נעשו ביוזמת אלא
ביוזמת הא או האב ,א" תמורת הרווח המיידי שהפיקו שני אלה מ הזכייה  %יעקב מ
הברכה ולאה מ הנישואי  %שילמו ג זה וג זו מחיר כבד בהמש".
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יפה הצביע ר' אליעזר אשכנזי ,בספרו מעשי ה' 7,על הקשר שבי תשובתו
)הסרקסטית!( של לב' ,לא יעשה כ במקומנו ,לתת הצעירה לפני הבכירה' )כט,
כו( ,לבי מה שעשה יעקב הצעיר ,אשר דחק את רגליו של עשיו הבכור .ובניסוחה
של מורתנו נחמה ליבובי' :אמנ במקומכם אולי ייעשו דברי כאלה ,שמקדימי
צעיר לבכור ,נוטלי מזה ונותני לזה ,קוראי לצעיר בש בכור – א לא יעשה
כ במקומנו' )ש( .יש כא ,אמנ במהופ ,מעי מידה כנגד מידה.
שיטת הקריאה ההדוקה של חז"ל )בהסתייגויות שהפילולוגיה מחייבת( פותחה
ושוכללה בעיד החדש ונעשתה כלי חשוב ביותר לבחינת סיפורי המקרא .כ
למשל מצביעי חוקרי על מוטיב ה'אב' המלווה את יעקב ,למ האב אשר ש
מראשותיו בבית-אל )כח ,יא; יח(; האב הגדולה אשר גולל מעל פי הבאר )כט ,י(;
ֵ0עה אב ישראל' )מט,
ועד להופעתה בשעה שהוא מצווה את בניו לפני מותו ' %ר
לד( .ה רואי באב סמל למסכת חייו הקשה של יעקב ולמאבקיו
הבלתי-מתפשרי 8.מוטיב נוס! המקשר בי סיפורי יעקב השוני )ובכלל
סיפורי יוס!( הוא מוטיב הבגדי ,המופיע בצורות שונות :בגד )בגדי( ,שמלה
)שמלות( ,כתונת ,וג שק וצעי! .הזכרת סוגי הלבוש ופרטיה )כגו 'כתונת
פסי'' ,בגדי שש'( ,לבישת ,הסרת או קריעת  %משקפי מעלות ומורדות,
מעשי וגמול ,תהפוכות ושינויי סטטוס במהל ההתרחשויות.
ב .לפרשת אונס דינה
בפרשת אונס דינה הרבו לעסוק ראשוני ואחרוני מזוויות ראייה שונות 9.רבי
מפרטי הסיפור סתומי; מעשיה והתנהגות של כל אלו הנזכרי בפרשה –
שכ ב חמור ,יושבי העיר ,בני יעקב ודינה עצמה – יכולי להתבאר בצורות
שונות .על פי פשט הכתוב ,לא ברור מה היה חלקה של דינה בכל הפרשה ,ויש

7
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9

מובא אצל נ' ליבובי! ,עיונים בספר בראשית בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים,
ירושלי תשל"ג ,עמ' .224
למשל אלטר )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .70
ראו לאחרונה :י' שמש' ,סיפורי אונס במקרא – המאחד והמייחד' ,ר' כשר ומ' צפור )עורכי (,
עיוני מקרא ופרשנות :ספר זיכרון ליהודה קומלוש ,ו ,רמת ג תשס"ג ,עמ'  ,341%314ורשימת
הספרות ש .
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הקובעי בפסקנות שלא היה כא שו מעשה אונס 10.יותר מכ ,ג א היה זה
אונס – לאחר האונס מצטייר כא שכ כג'נטלמ גמור ,שמבקש לאחר המעשה
את ידה של העלמה ומציע למשפחה הנפגעת פיצוי חומרי ומוסרי ככל אשר ישיתו
עליו ,לרבות מת מעמד של אזרחי שווי-זכויות והענקת ביסוס כלכלי 11.מלשו
הפרק וממהל הסיפור לא ברור כיצד נשפטות הדמויות השונות ומהו המסר
החינוכי שהסיפור מבקש להעביר לקורא.
ראוי לשי לב לשני ענייני נוספי :האחד ,נהוג לקרוא לפרק לד בש 'סיפור
אונס דינה' ,א בפועל נפרש מעשה האונס – ובכלל זה תיאור רגשותיו של שכ
כלפי הנערה לאחר המעשה – על פני שלושת או ארבעת הפסוקי הראשוני
בלבד .המשכו של הפרק עובר לעסוק כולו במעשי הגברי :משא ומת שמנהלי
ביניה הגברי ובמרכזה הצעת נישואי המופנית לאבי הנערה ולאחיה )בה לא
נאמרה מילה על האונס!( 12,תשובת של בני יעקב על קשירת קשרי אחווה
וידידות ביניה; ונקמת בני יעקב באנשי העיר .דינה והאירוע הקשה שעברה
נזכרי רק בשוליי :בתיאור מעשהו של שכ כ'נבלה'; לאחר הטבח באנשי שכ,
כשבני יעקב לוקחי את דינה מבית שכ; 13ובסו! הפרשה ,כאשר שמעו ולוי
10

11
12

13

יש הסבורי שהייתה זו 'לקיחה' של נישואי; ראו :מ' גרובר' ,האשמות כלפי שכ ב חמור,
דיו חוזר' ,בית מקרא ,נד )תשנ"ט( ,עמ'  .127–119אפשר שהשימוש בשורש לק"ח בפתיחת
הסיפור נועד רק כדי להעמידו כנגד 'ויקחו את דינה מבית שכ ' שבסופו .לדעת יוס /פליישמ
הייתה זו חטיפה לצור" נישואי ,כפי שעולה מהתנהגותו של שכ ; יעקב מוכ היה להשלי
ע הנעשה ,ובלבד שהחת המיועד ומשפחתו יימולו ,א" שמעו ולוי חשבו אחרת .ראו :י'
פליישמ' ,היבטי חברתיי ומשפטיי בפרשת שכ ודינה )בראשית לד(' ,שנתון לחקר
המקרא והמזרח הקדום ,יג )תשס"ב( ,עמ'  ;155-141וכ גרסה אנגלית מורחבתJ.:
Fleishman, ‘Shechem and Dinah, in the Light of Non Biblical Sources’, ZAW
 ;116 (2004), pp. 12-32א" ראו מ' ב ישר' ,מעשה דינה בשכ ' ,הדף השבועי :אוניברסיטת
בראילן) 526 ,תשס"ד( .ג במדרש )קהלת רבה י ,א ]ח[( יש מי שסבור שהיה זה פיתוי ,וראו
עוד להל הערה .19
ראו הספרות המובאת אצל שמש )לעיל ,הערה  ,(9עמ'  .334והשוו זאת ע התנהגותו הבזויה
וקשת הלב של אמנו ב דוד )שמ"ב יג ,טו%יח(.
את פי הנערה אי שואלי כמוב .האב רשאי לתת את בתו לאיש ג שלא לדעתה .המקרה של
רבקה )כד ,נז%נח( הוא יוצא דופ ,וג ש – השאלה אינה מוסבת על עצ נכונותה להינשא
לחת שמעול לא ראתה ,אלא א היא מסכימה לעזוב את בית המשפחה מיד.
מעניי לשאול מה התכוונו הבני לעשות לכתחילה בשוב מ השדה ,בשומע על חילול
כבוד דינה וכבוד המשפחה בשעה שדינה שבויה בבית שכ  .אלא שהקדי חמור ויצא
לקראת לדבר עמ  ,ואז נרקמה ביניה תכנית המעודכנת .סביר מאוד שכוונת המקורית
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מתקוממי לשמע מחאתו של יעקב אביה על מה שעשו וזועקי' :הכזונה יעשה
את אחותנו?' .אונס דינה הופ אפוא להיות אונס בית יעקב ,חרפת המשפחה:
'נבלה עשה בישראל ...וכ לא יעשה' )פס' ז( 14.קולה של דינה לא נשמע לאור
הפרק כולו ,ואי אנו יודעי א היא שמחה לבוא אחיה-מושיעיה; ואולי העדיפה
להישאר בבית שכ כאשתו של ב נשיא הִחווי 15.המעשה האקטיבי היחיד
המיוחס לה נמצא רק בפסוק הראשו' :ותצא ...לראות בבנות האר' .מכא ואיל
אי היא פועלת אלא רק נפעלת.
דבר נוס! הראוי לציו הוא שלכאורה ,סיפור האונס עומד בפני עצמו ,כאפיזודה
שאינה קשורה למה שקד לה ושהמשכה לא ידוע .אי אנו יודעי דבר על גורלה
של קורב האונס 16.אכ ,מאוחר יותר ניכרי עקבות האירוע בדבריו הקשי של
יעקב לשמעו ולוי ,בשעה שהוא מצווה את בניו לפני מותו )מט ,ה%ז(.
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הייתה לנסות לשחרר את אחות בכוח הזרוע' ,להרוג או להיהרג' ,ואולי להרוג בכל מקרה את
האנס )או ג את בני משפחתו – דבר שהיה מ הסת מקובל באותה עת ג בעיני 'יושב
האר! הכנעני והפרזי'; לד ,ד(.
אותה לשו מצויה ג בסיפור אמנו ותמר' :כי לא יעשה כ בישראל ,אל תעשה את הנבלה
הזאת ...ואתה תהיה כאחד הנבלי בישראל' )שמ"ב יג ,יב%יג( .אבל ש תמר היא הדוברת
והעומדת במרכז ההתרחשות .ראו שמש )לעיל ,הערה  ,(9עמ'  .325על קווי הדמיו שבי סיפור
זה לסיפור אונס דינה עמדו רבי  .מסתבר שהמדרשי המגני את דינה ,נתנו דעת לכ"
שבסיפור דינה אי אנו שומעי על ניסיונותיה של דינה להתגונ ולמנוע את האונס.
השוו לתחנוניה של תמר אל אמנו אחרי שאנס אותה ,לבל ישלח אותה מעל פניו )שמ"ב יג,
טז; כ( .על סיכוייה של הנאנסת או המפותה למצוא בעל ראוי אפשר להסיק מתו" חוקי התורה
העוסקי באונס ובמפתה )שמות כב ,טו%טז; דברי כב ,כח%כט( .השוו ג את אשר נגזר על
עשר פילגשיו של דוד ,לאחר שאבשלו בא אליה )שמ"ב כ ,ג( .על גורלה של בלהה לאחר
מעשה ראוב לא נאמר במקרא דבר .ברשימת בני יעקב היורדי מצרימה נמנית ג דינה )מו,
טו( ,אבל לא נאמר שהיו לה ילדי או שהיה לה בעל .ראו ג בהערה הבאה.
לפי המדרש ,דינה מיאנה לצאת מבית שכ ואמרה' :ואני אנה אולי" את חרפתי' )בראשית
רבה פ ,יא  %מילי הלקוחות מדברי תמר( ,עד שהבטיח לה שמעו אחיה שיישאנה .אסמכתא
לזה משמשי דברי הכתוב ,המונה על בני שמעו ג את 'שאול ב הכנענית' )בראשית מו ,י(,
שלדברי הדרש היה 'ב דינה שנבעלה לכנעני' .לפי מדרש אחר נישאה דינה לאיוב )בבלי בבא
בתרא טו ,ע"ב( .על כ" ראו אצל ח' מאק' ,מי אש באונס דינה? עיו במדרש בראשית רבה,
פרשה פ' ,דפים למחקר בספרות  ,(2002-2001) 13עמ'  ;193-192הנ"ל ,אלא משל היה :איוב
בספרות הבית השני ובעיני חז"ל ,רמת ג תשס"ה ,עמ'  ;62-58י' שמש' ,סיפורי אונס והבניה
מגדרית – היחס לדינה ,לפילגש בגבעה ולתמר במקרא ,במדרש ובפרשנות' ,י' קליי ,ש' ורגו,
י' פנקובר וי' עופר )עורכי ( ,ספר מנחם כהן ,עיוני מקרא ופרשנות ז )בדפוס( .לפי מקורות
קדומי אחרי נולדה לה בת משכ  ,היא אסנת שנישאה ליוס ./על כ" ראו :ל' גינצבורג,
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טקסט זה כמו סיפורי מקראיי אחרי ,מזמי כאמור 'קריאה פעילה' של
הקורא ,הנדרש למלא פערי ולהפעיל את שיפוטו ואת חוות דעתו ביחס לדמויות
17
הפועלות.
ג .חז"ל קוראים בפרשת אונס דינה
אי ספק כי הנבל בפרשת דינה הוא שכ ב חמור .ואול ,להפתעתנו הדרשני
מוצאי ג אשמי אחרי 18,וליתר דיוק :אי ה דני כלל ועיקר בשכ עצמו.
השאלה שהדריכה את חז"ל הייתה כנראה עמוקה יותר :מדוע קרה דבר כזה בביתו
של יעקב ,שהרי האונס הקשה עומד בניגוד להנחה כי 'לא יאונה לצדיק כל אוו'
)משלי יב ,כא(?
כפי שראינו ,לפי דרשני אחדי לא היה זה אונס אלא פיתוי 19.על כ דינה איננה
הקורב ,והאשמה מתחלקת בינה לבי שכ .ואול ,רוב בעלי האגדה אינ
מוקיעי את שכ כאנס )או כמפתה( ,וה מפני אצבע מאשימה כלפי דינה
עצמה .במילות הפתיחה 'ותצא דינה ...לראות בבנות האר' ראו לא רק את
נסיבות האונס ,כי א ג את הגור לו – היא יצאה ,לדעת ,לא רק 'לראות' ,כי
א ג 'להיראות' 20.חז"ל שמו לב להזכרת לאה בפתיחת הסיפור – אזכור
שלכאורה אי בו צור ,שהרי בהמש הסיפור אי היא נזכרת עוד ואי לעובדה
שהיא אמ 2של דינה שו משמעות לכל המתרחש .ה שמו לב ג לדמיו שבי
פתיחת סיפור מעשה דינה – 'ותצא דינה בת לאה' – לבי הפסוק 'ותצא לאה
לקראתו' )ל ,טז( .ההדגשה 'בת לאה' מקשרת בי מעשיה וקורותיה של הא
והבת' .יציאת' לאה לקראת יעקב נדרשת לגנאי ונחשבת כחוסר צניעות ,שהרי 'כל
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אגדות היהודים ,כר" שלישי ,רמת ג תשכ"ח ,עמ'  ,18והמקורות המצויני בהערה  97ש  .א"
ראו ההערה הקודמת.
לניתוח של הדמויות השונות שבסיפור ,לרבות המספר עצמו ,ראו אצל מ' עמנואלי' ,דינה בת
לאה' ,בית מקרא יז )תשל"ב( ,עמ' .450-442
על כ" ראו בהרחבה אצל מאק ,מי אש )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .206-183
בקהלת רבה י ,א ]ח[ מפרש המדרש את הלשו 'ויקח אותה שכ ' – לקח אותה בדברי .
פרשנות כזאת ללשו 'לקח' נמצאת ג במדרשי אחרי כגו בראשית רבה מה ,ג )עמ' .(449
ייתכ שג במקרא עצמו יש כוונה להטיל מקצת מ האחריות על דינה :עצ יציאתה ביחידות
לראות בבנות האר! הכנעניות )ראו ג בראשית כז ,מו( יצרה את הנסיבות למעשה האונס.
ראו שמש )לעיל ,הערה  ,(9ובהרחבה שמש )לעיל ,הערה .(16
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כבודה בת מל פנימה' )תהלי מה ,יד( 21,ומטרתה הייתה מפורשת לחלוטי
באומרה ליעקב' :אלי תבא ,כי שכר שכרתי' )ש( .לפי המדרש ,כש שלאה
'יצאה' מקושטת ומבושמת בערב לקראת המפגש ע בעלה בשובו מ השדה ,כ
'יציאתה' של דינה א! היא איננה תמימה לחלוטי ,והתוצאה הקשה הייתה אפוא
בלתי-נמנעת.
חכמי מטיחי דברי בוטי כלפי דינה ולאה אמ .2מה א! לא נרתעו מהזכרת
לאה ודינה כדוגמה חיה למשלו של יחזקאל ,המתאר ,כידוע ,זונה מ הסוג הנמו
ביותר' :הנה כל המושל עלי ימשול לאמר ,כִאָ6ה ִ) '23ָ5יחזקאל טז ,מד( ,ולכ
צורפה המימרא 'לית אתתא זניא עד דברתא זניא' ]אי אשה מזנה עד שבתה
מזנה .בראשית רבה פ ,א( 22.חז"ל מייחסי ללאה ודינה לא רק דמיו בהתנהגות,
אלא ג השפעה חינוכית שלילית של הא על הבת .וג א דינה לא הייתה זונה
– התנהגותה הייתה זנותית.
גישה זו מ7נעת ,ללא ספק ,מ הנטייה הרווחת בספרות חז"ל ובמחשבת העול
הקדו לראות במי הנשי בכללותו איו ,שהרי ספרות המקרא היא גברית וכ ג
ספרות חז"ל שהושפעה ממחשבת העול הקדומה .בי קבוצת המדרשי
בבראשית רבה העוסקי בפסוק 'ותצא דינה' ,מופיע א! מדרש המתאר את רצונו
של הקב"ה לברוא את האישה ללא התכונות הרעות אשר מצויות 'כידוע' בנשי,
ולכ הוא שוקל מאיזה איבר של אד תיברא האישה' :אמר :לא מ העי ,שלא
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שלא כפשוטו של הפסוק ,ראו בו חז"ל הנחיה לאישה להיות צנועה וספונה בביתה .לעניי זה
ראו רשימת מקורות אצל מאק) ,לעיל ,הערה  ,(16עמ'  200הערה .43
המהדיר תאודור מעיר ,שפסקה זו וכל הדרשה כולה הובאה לכא ממקור אחר .עיקר הסיפור
היה ביקורת חריפה של יוסי מעונאה על נשיא הדור ,ולצור" זה הובא הפסוק ביחזקאל .ראו
מאק ,מי אש )לעיל ,הערה  ,(16עמ'  .187–186רק בלהט הוויכוח ,כאשר נשאל יוסי מעונאה
א לפי זה ג לאה אמנו זונה הייתה ,הוא נגרר להשיב :כ ,שנאמר 'ותצא לאה לקראתו' )ל,
טז( – יצאה מקושטת לקראתו כזונה; לפיכ" כתיב 'ותצא דינה בת לאה' .ע זאת ,העובדה
שמסדרי מדרש בראשית רבה שיבצו את הסיפור כ"פתיחתא" על פרשת אונס דינה מעידה,
שתפיסה כזו ביחס לדינה ,וממילא ג לגבי לאה ,לא הייתה בלתי-מקובלת .במקבילה
המאוחרת יותר בתנחומא )וישלח ז( מנותקי דברי הגינוי ללאה מ ההקשר המקורי המוסבר
לעיל ,וה מובאי כפירוש לכתוב 'תצא לאה בת דינה' .ראו ג שמש )לעיל ,הערה  ,(16הערה
 .49בבראשית רבה עב ,ה )עמ'  (841נדרש' :ותצא לאה לקראתו – מלמד שלא הניחתו לרחו!
רגליו' – האי לראות ג בהערת אגב )לכאורה( זו השתקפות להערכתה השלילית של לאה?
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תהא סקרנית; לא מ האוז ,שלא תהא צייתנית ]=מצותתת[; ולא מ הפה ,שלא
תהא דברנית ] [...ולא מ הרגל ,שלא תהא פורסנית ]=מרבה לצאת וללכת[ ...אלא
ממקו שהוא צנוע באד' )בראשית רבה יח ,ב ]עמ'  .([955וא! על פי כ הניסיו
נכשל ,ובהמש מביא המדרש דוגמאות המראות שכל התכונות השליליות שנמנו
כא דווקא כ מופיעות אצל נשי )ודווקא אצל דמויות חיוביות של נשי
צדקניות!( .הדוגמה המובאת לאישה 'פורסנית' היא 'ותצא דינה' .ברור לחלוטי
שהדרשה הזאת במקורה לא נאמרה דווקא בהקשר של מעשה דינה; א עצ
הבאתה כא מעידה על הגישה של עורכי מדרש רבה ,ולפיה הנשי מעצ בריית
ומהות מחטיאות את הגברי 23.ראינו א כ שמדרשי חז"ל מצביעי על דינה
עצמה ,ובמידה רבה ג על לאה אמ – 2ולמעשה על המי הנשי מעצ מהותו– 24
כנושאות ג ה באחריות מעשה שכ.
לא כא המקו לעסוק בגישה כוללנית זאת .די לנו בלאה ובדינה ובדברי הכתוב
'ותצא לאה בת דינה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות האר' :לא 'בבני האר'
יצאה לראות ,ואי מה שמחייב לראות ביציאת דינה דבר שאינו מעבר לתמימות
ולתו לב 25.אמת ,לא מסופר כא על ניסיו להיאבק באנס ,לברוח ,לצעוק ,או
23
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ביטוי לכ" נית למצוא ג במדרשי המטילי אשמה על הפילגש בגבעה ,ואפילו תמר בת דוד
– אשר אמנ אי אפשר להטיל בה ובהתנהגותה כל דופי – אינה יוצאת נקייה מתחת יד .
במדרש )בבלי סנהדרי כא ,ע"א( נמצא סיפור על גבול הפנטזיה ,המטיל על תמר את
ההאשמה על ההיפו" שחל ברגשותיו של אמנו כלפיה ,מעל מאוהב לשונא שנאה גדולה' ,כי
גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה' )שמ"ב יג ,טו( .ראו על כ" בהרחבה אצל שמש,
הערה  16לעיל .מפליא הדבר שחז"ל בחרו להסביר את התפנית ברגשותיו של אמנו בדר" זו
במקו לראות בהתנהגותו השפלה ובהתאכזרותו לקורבנו )שבמקרה זה היא אפילו אחותו!(
דר" התנהגות של אנס טיפוסי ,אשר אחר שמילא את תאוותו אי לו כל עניי ב'אהובה' )כפי
שהיטיבו חכמי המשנה לתאר' :כל אהבה שהיא תלויה בדבר' ,וכדוגמה לזה הביאו את אהבת
אמנו לתמר; משנה אבות ה ,טז(.
רמ"א מירקי במהדורתו לבראשית רבה ,חלק ג ,תל אביב תש"  ,עמ'  ,223מציע לראות
בפסקה חריפה זאת על הטבע הנשי דווקא הערה מפוכחת ,המלמדת זכות על נשי  :מאחר
שזהו טבע הביולוגי של הנשי )והראיה שג הטובות שבה יש בה תכונות אלו( – הרי אי
להטיל בה אשמה על שה נוהגות כ" ,ואסור לראות במעשיה פשע ,שהרי לא חרגו מטבע.
זוהי יותר אזהרה למי הגברי.
לפי הכתוב ,דינה היא בת יחידה בבית המכיל אחד עשר בני  ,והיא יוצאת לבקש לה חברות.
לקריאה אמפתית בסיפור והעמדת דינה במרכז ראו בסקירת הספרות המופיעה במאמריה של
שמש )לעיל ,הערה  9והערה  .(16כמו כ :ר' לובי!' ,סיפור דינה :המקרא ,חז"ל ואנחנו' ,בתו"
אבי שגיא ונח איל )עורכי ( ,תרבות יהודית בעין הסערה :ספר היובל ליוסף אחיטוב ,עי

20

דינה  לאה  יעקב

לפחות לדבר על לב האנס שלא יפגע בה; אמת ,התיאור כא שונה מ המסופר על
אונס תמר – אבל הא נית ללמוד משהו מ השתיקה של הכתוב בסיפור דינה?
והרי אי זו שתיקה אלא קיצור שבקיצור ,שאי בו למעשה כל פרטי .האומנ
דינה לא ניסתה להתחנ על נפשה? הנה יש מ הקדמוני המספרי על גילה של
דינה באותה שעה ,לדעת אחדי היא הייתה בת חמש או בת שתי-עשרה –
ילדה קטנה! 26צעקה הנערה – ואי מושיע לה.
ומה אפשר להסיק מ האזכור שהיא בת לאה? הא מחויבת כא הפרשנות
הקושרת בי מעשיה של הא והבת? רמב" כותב בפירושו לפסוק זה ,שהאזכור
בא לבאר מדוע דווקא שמעו ולוי ,אחיה של דינה מצד הא ,היו אלה שיצאו
למסע נק בשכ על חילול כבוד אחות 27.ג התייחסות המדרש אל לאה
'היוצאת' לקראת בעלה)!( מעוררת אי נוחות רבה אצל הקורא ב ימינו )וא!
הרמב" נראה שות! לתחושה זו( .ניסוח קולע ביותר לתחושה קשה זו שמעורר
המדרש הוא של חננאל מאק:
מעט מאוד הבנה מגלה יוסי מעונאה לליבה של לאה ,האישה השנואה ,זו
שידה על התחתונה בתחרות הבלתי-הוגנת ובלתי-אפשרית עם
אחותה-צרתה על לבו של האיש המשותף ,ואשר לפתע הזדמנה לידה
הזכות ,לילה אחד ,להיות לצדו .את יציאתה לקראת אישה הבא מן השדה

26
27

צורי תשס"ב ,עמ'  .753-742ראו ג מ' מג' ,אני דודתה של שרח ,ורחל היתה דודתי' ,בתו" ר'
רביצקי )עורכת( ,קוראות מבראשית :נשים יוצרות כותבות על ספר בראשית ,תל אביב ,2001
עמ'  ;279%275ראו לאחרונה ג ג' זיוו' ,קריאה חדשה בסיפור דינה' ,שבת שלום321 ,
)תשס"ד(.
על המקורות העוסקי בשאלה בת כמה הייתה אז דינה ,ראו מאק )לעיל ,הערה  ,(16עמ'
.185-184
הסברי אחרי לציו 'דינה בת לאה ,אשר ילדה ליעקב' מובאי אצל שמש )לעיל ,הערה ,(9
עמ'  ,327הערה  .40אפשר ג שציו זה הוא בפשטות מעי תזכורת לקורא  %מי היא אותה
דינה ,אשר פרט לציו עובדת לידתה )ל ,כא( לא הוזכרה עד עתה כל עיקר .היא ג איננה
נמנית ע 'אחד-עשר ילדיו' של יעקב )לב ,כג( ,ובהמש" נראה כיצד מתייחס לכ" המדרש.
תזכורת מעי זו אופיינית לסיפורי רבי במקרא .דינה היא ג היחידה מכל בני יעקב אשר
לא נית הסבר לשמה .ראו ג להל הערה .46
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בערב בקריאת ההתלהבות הילדותית קמעא 'אלי תבוא!' הוא מדמה
28
ליציאתה של זונה מקושטת .לא פחות!
כה שונה גישת של דרשני אלה כלפי לאה מ הגישה המתגלית כלפי נשי
במקומות אחרי .כ למשל סיפרו חז"ל בשבחה של אשת אבא חלקיה ,שנהגה
לצאת מקושטת ומבושמת לקראת איָש 2בעת שובו הביתה בסו! היו ,וראו בכ
התנהגות נאותה וא! צנועה – כדי שלא יית עיניו באישה אחרת )בבלי תענית כג,
ע"ב( .כיוצא בזה רואי במדרש המתאר את שבח של בנות ישראל במצרי ,אשר
בתו יו עמל מפר תחת יד הנוגשי המצריי ,היו יוצאות לקראת בעליה
ומעתירות עליה תפנוקי ונבעלות לה )מדרש תנחומא פקודי ,ט(.
ד .אחריות עקיפה של יעקב?
מהלכי מוטעי של בני אנוש גוררי לעתי קרובות תוצאות שלא שיערו
מראש .כאשר חצה יעקב את מעבר יבוק לקראת המפגש המאיי ע עשיו אחיו,
הוא העביר 'את נשיו ואת אחד-עשר ילדיו' )לב ,כג( – דינה שכבר נולדה אינה
נמנית כא כאילו אינה קיימת! 29הדבר עורר את בעלי המדרש לתהות' :ודינה היכ
הייתה?' ולהשיבְ' :נָתנ] 2יעקב[ בתיבה ונעל בפניה .אמר :הרשע הזה ]עשיו[ עינו
רמה היא ,שלא יתלה עיניו בה וייקח אותה ממני' )בראשית רבה עו ,ט ]עמ'
 .([908%907כלומר ,א! שדינה נמצאת היא כאילו אינה נוכחת 30.אבל הדרש ג
מוסי! לקח חשוב :אילו היה עשיו לוקח לאישה את דינה בת אחיו ,בוודאי הייתה
מחזירה אותו למוטב .שהרי את האווירה החינוכית והדתית בבית קובעת לרוב
האישה .ואז ג לא היו הדברי מתגלגלי לידי כ שתילקח על ידי אחד מ
הערלי ,מבני עממי האר ,בדר משפילה )בראשית רבה ש( 31.לפי מדרש זה,
חטאו של יעקב היה אי-ראיית הנולד ואולי ג התנשאות; יעקב גר אפוא
בעקיפי למה שאירע מאוחר יותר לדינה.

28
29
30
31

מאק ,מי אש )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .187
זאת בניגוד לרשימת בני יעקב וילדיה היורדי מצרימה ,ש נספרת ג דינה )מו ,טו(.
פתרו דומה לזה נתנו הדרשני להיעדרותה ,כביכול ,של שרה כאשר אברה ירד למצרי
)בראשית יב ,יד( ראו בראשית רבה מ ,ה )עמ' .(385%384
במקור זה ,בבראשית רבה ,מסופר שנישאה לאיוב.

דינה  לאה  יעקב

22

יש מי שמצא שהאסו על בית יעקב נגר בשל חטא אחר של יעקב :אי קיו נדר.
וכ אומר ר' לוי במדרש' :א"ל הקב"ה ,יעקב ,שכחת נדר? קו עלה בית אל,
לביתו של אל ,ועשה ש מזבח לאל הנראה אלי' )בראשית רבה פא ,ב ]עמ'
 .([972ובדומה לזה' :לפי שאיחרת נדר 32נענשת ובא זאת ל מבת' )תנחומא
וישלח ח ,ומובא ג ברש"י על לה ,א( .מדובר כא בנדר שנדר יעקב בבית-אל,
טר צאתו לחר' :א יהיה אלהי עמדי ...ושבתי בשלו אל בית אבי ...והאב
הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהי' )כח ,כ%כב( ,ועתה בשובו ארצה בושש
לעלות לבית-אל לקיי את נדרו .דעה זו בנויה בקשר של 'סמיכות פרשיות' ,שהרי
מיד בראשית הפרק הבא מזרז ה' את יעקב לעלות לבית-אל ולשל את נדרו ללא
דיחוי נוס! )לה ,א( .אי קיו נדר במועדו הוא חטא חמור ביותר ,ועליו עלולי
33
לשל ג בני ביתו של אד .במקרה זה ,הקורב הייתה דינה.
כל הדרשות שהוזכרו בסעי! זה ובסעי! הקוד אכ מנסות להסביר את שאירע,
ומצביעות על אשמי ,א מטבע ה אינ מוציאות זו את זו .אפשר שזה וזה גור.
יעקב חטא 34,ובעונש עלולי לשאת ג בני ביתו; חינו לקוי ודוגמה אישית
קלוקלת שמעניקה לאה לבתה )כתפיסת של בעלי מדרש( מביאי את דינה
לעשות מעשה של קלות דעת ואפילו של הפקרות – ובעל חוב מוצא מקו לגבות
את שטרו.
ה' .כי שנואה לאה'
אול הפרשה בתו הקשרה הרחב מאפשרת ג קריאה נוספת .וכא רשאי אנו
ללכת בעקבות מדרשי אשר קשרו בי 'יציאת' דינה ל'יציאת' אמ 2לאה ,וראו
במילה זו מעי 'מילה מדריכה' .מדרשי אלה הסיקו מה שהסיקו והפנו אצבע
מאשימה כלפי לאה וכלפי 'יציאתה' .אבל א לכ מכוו הכתוב ,מה טע חזר
להשמיענו 'אשר ילדה ליעקב'? ומדוע לא נאמר בפשטות 'בת לאה ויעקב'? שמא
רמז כא הכתוב לדברי הקשורי ביעקב ובלאה כאחד ,בדברי שבינו לבינה?

32
33
34

הגרסה 'אחרת בדר"' הנמצאת ברש"י ברוב החומשי  ,משובשת.
חז"ל הפליגו בחומרת אי קיו הנדרי במועד  .כ" למשל אמרו' :בעוו נדרי ]שלא קוימו[
מתה אשתו של אד  ...בני מתי כשה קטני ' )בבלי שבת לב ,ע"ב(.
מדרש אחר נשע א /הוא על סמיכות הפרשיות כדי להטיל אשמה על שכמו של יעקב ,א"
בשל חטא היוהרה .ראו בהרחבה מאק )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .193

משה צפור

23

דומה שבפסוק זה אפשר לשמוע הד לסיפור העגו שמאחורי 'יציאת לאה' .אכ,
מעשה זה של לאה אינו רק בגדר פיתוי תמי המקובל בי בני זוג ,ויש בו כפיית
יחסי אישות על יעקב .אבל המתבונ בסיפור מתו רגישות שומע מתוכו את
זעקת האישה המקופחת ,הדחויה.
מתו השיחה שבי שתי האחיות-צרות לאחר מציאת הדודאי והבאת אל לאה,
ומתו הדברי הבאי בעקבותיה )ל ,יב%טז( ,עולה תמונת חיי עצובה-מרירה:
את האישה שנכפתה עליו אי יעקב אוהב – ואולי לעול הוא לא יסלח לה על ליל
כלולותיו כשחשב שלצדו נמצאת רחל ,ובמקומה באה )וליתר דיוק :הובאה(
לאה 35.המקרא אינו מרחיב בתיאור רגשות; אי הוא מספר מה חשה לאה ,וג לא
מה חשבה והרגישה רחל – 36הא שמחה לאה בבעל שזכתה בו בהיסח הדעת?
הא היא רק נכנעה לרצונות אביה? בסיפור כולו לאה אינה מדברת וקולה לא
נשמע .הכתוב אינו מתאר את אשר אירע בי יעקב לבינה עד הבוקר שבו גילה
'והנה היא לאה'; ואז הוא תובע את עלבונו מלב ,א לא מסופר מה אמר ללאה
37
וא בכלל דיבר אתה מטוב עד רע.
ממעשה הדודאי עולה הרוש ,שיעקב מתחמק מלקיי ע לאה אשתו יחסי
אישות 38.לאה השנואה מנסה לרכוש את לב בעלה באמצעות הולדת הבני– 39

35

36

37

38

שאלה מעניינת שיכול הקורא לשאול את עצמו ,מה היה אילו הייתה לאה בת יחידה של לב,
ובה היה פוגש יעקב ליד הבאר .הא יחסו המתנכר כלפיה נובע רק מתו" שהיא נכפתה עליו
בדר" רמייה? הדבר תלוי ג במשמעות 'עיני לאה רכות' )כט ,יז( ,הא יש בזה שבח או גנות.
המקרא מספר פעמי אחדות על אהבת יעקב לרחל ,אבל אי אזכור אפילו ברמז על רגשותיה
כלפיו .במקרא אי סיפורי על אהבת אישה לאיש ,מלבד אהבת מיכל בת שאול לדוד )שמ"א
יח ,ג( שמוזכרת כדי לציי שהדבר שימש מכשיר בידי שאול כדי להטמי מלכודת מוות לדוד
)ש  ,פס' כה%כו(.
חז"ל משלימי את הפער בסיפור על ידי הכנסת עניי הסימני שמסרה רחל לאחותה ,כדי
שתוכל להתחזות לרחל )בבלי מגילה יג ,ע"ב; למקבילות ראו מ"מ כשר ,תורה שלמה ,פרשת
ויצא ,על בראשית כ"ט ] ,25כט ,כה[ אות ע"ד(.
הדר" שבה מציג רש"י את הדברי )פסוק טו ,ד"ה' :לכ ישכב'( ,לפיה רחל רק ויתרה על
'תורה' – אינה נראית לאור מרירותה של לאה' ,המעט קחתך את אישי) '...ש ( .המדרשי
המובאי להל ,המספרי שכל זמ שרחל הייתה חיה הייתה מיטתו של יעקב באוהלה,
מיטיבי לתאר את מערכת היחסי בבית יעקב .בדיו התלמודי על איסור תשמיש ביו כיפור
כאחד מענייני 'עינוי' )'תענו את נפשותיכ ' ,ויקרא טז ,כט; לא( ,מוזכרת כאסמכתא אזהרתו
של לב ,כחלק מעיקרי הברית שכרת ע יעקב לפני פרידת ' :א תענה את בנותי ,וא תקח

24

דינה  לאה  יעקב

היא א! מביעה זאת במפורש בשמות שהיא מעניקה לילדיה )כט ,לא%לה( ,ואול,
דומה שתקוותה לא מתממשת .רק טענה כמו-משפטית – 'כי שכר שכרתי
בדודאי בני' – מצליחה להביא את יעקב אליה ללילה אחד .האומנ עשתה זאת
40
א ורק כדי 'להעמיד שבטי' ,כפי שמציג זאת הדרש?
דומה שההסבר ה'רשמי' שהיא נותנת לש שהעניקה לילד שנולד כתוצאה
ממפגש כפוי זה )כט ,יז%יח(' ,נת אלהי שכרי ,אשר נתתי שפחתי לאישי' ,הוא
מעי מסווה למשמעות האינטימית יותר לש 'יששכר' ,אשר רומז על דברי לאה
אל יעקב )ובאופ סמוי מבטא את עלבונה של האישה הדחויה(' :אלי תבוא ,כי
41
שׂכר שׂכרתיך בדודאי בני'.

39

40
41

נשי על בנותי' )בראשית לא ,נ( .וכ" פירשו ש )בבלי יומא עז ,ע"א%ע"ב( את הדברי ' :א
תענה ]את בנותי[ – מתשמיש' ]רש"י' :להשבית עונת'[ .ייתכ שדרשו את המילה 'תענה' על
פי ']שארה ,כסות[ ועונתה לא יגרע' )שמות כא ,י( ,שנתבאר במשמעות של הזמני והעונות
של זכותה של אישה לקיו יחסי מי )לפי פירוש אחר משמעותו :מגורי  ,מעו; ראו רשב" ,
ראב"ע וחזקוני( .דומה שהדרש שפירש באופ כזה את תביעתו של לב ,הבי את המתרחש
בבית יעקב ,ובעיקר באוהל השומ של לאה ,והניח שהדברי לא נעלמו מעיניו של לב .השוו
כנגד זה גישה פשטנית של ראב"ע ,היוצא נגד הפירוש הנזכר לבראשית לא ,נ )שהוא מייחס
אותו לגאו( וטוע שאינו פשט .ג א אינו פשט המילי  ,דומה שהוא קולע יותר אל הנמצא
מאחוריה.
על חשיבות לידת ילדי )ובעיקר בני ( בתחרות על קניית לבו של הבעל ראו מעשה חנה
ופנינה בשמ"א א .תנו דעתכ על דברי הפיוסי שמשמיע אלקנה אל אשתו העקרה )ש א,
ח( .לעניי זה ראו א' סימו ,קריאה ספרותית במקרא :סיפורי נביאים ,ירושלי ורמת ג
תשנ"ז ,עמ' .16-14
בראשית רבה עב ,ה )עמ'  .(841על גישה זו במדרש ,לפיה כל מעשיה של לאה היו לש שמי ,
ראו בהרחבה מאק ,מי אש )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .187
הש 'יששכר' מנוקד לפי מסורת ב-אשר )זו המקובלת עתה בספרי ( ִיָ6שָכר .לפי מסורת
ב-נפתלי הניקוד הוא ִיְָשָכר או ִיְָָכר .הצורה האחרונה היא כיוו! של :אישָ8ָ-כר )השוו
הש ישי = איַשי ]דה"ב ב ב ,יג[ ,דהיינו איש%יה ,וראו בראשית ד ,א( .ג אפשר ,שהמשמעות
היא :יש 8כר )השוו הצורה 'ִיְֶכ ' ,דברי יג ,ד( .ראו ג דברי הנביא ירמיהו אל רחל ,הא
המבכה את בניה' :יש שכר לפעולת" ...ויש תקוה לאחרית"' )ירמיהו לא ,טו%יז( .קשה לומר
א יש זיקה סמויה בדברי אלה של הנביא אל סיפורי רחל ולאה ,אבל לא ייפלא שהדרש
)פתיחתא דאיכה רבתי כד( קישר את הפסוק הזה ע היחסי בי רחל ולאה כאשר ה
'מתחרות' על יעקב :בליל הכלולות ,כאשר ניתנה לאה ליעקב במקו רחל ,שכבה רחל מתחת
למיטה הזוגית והייתה משיבה ליעקב בקולה ,כדי שלא יגלה שלאה נמצאת עמו ותיכל )ראו
ג לעיל הערה  .(37על מעשה זה של הקרבה עצמית וגדולת נפש שעשתה רחל ,על פי דברי

משה צפור

25

...ועדיי לא איבדה לאה תקווה .היא יולדת ליעקב ב נוס! ומעניקה ג לו ש
שמבטא את כמיהתה' :זבולו'  %הפע ִי ְזְ5לני 42אישי כי ילדתי לו ִששה בני'.
הלשו 'כי ילדתי לו' עשויה להיות ביטוי נוסחתי .ע זאת ,אפשר לראות בצירו!
זה )וכנגדו' :ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב' ,ובשל כ 'ותקנא רחל באחותה'(  %ג
ביטוי לתחרות על לב הבעל באמצעות לידת בני .תחרות זו נעשתה ג
44
באמצעות שפחותיה היולדות ליעקב )ל ,ג%יב(.

43

בסיפור לידתה של דינה יש ייחוד מסוי ,בכ שבשונה מלידות הבני הטעונות
רגשות ,כא לא נלווה מטע רגשי ולאה אינה מצרפת הצהרה כלשהי או הסבר
למת הש 45.הא הדבר מלמד על כ שהיא אינה זקוקה לניצחו נוס! על
אחותה שעדיי לא ילדה? 46אולי ג היעדר הצירו! 'ותלד ליעקב' בהקשר זה ,אשר
עתיד להופיע בהמש בהקשר הטרגי של אונס דינה ,יש בו כדי לקשור בי הדברי
ולרמוז ליעקב וליחסו כלפי לאה; ובלשו המדרש שהזכרנו לעיל' :נענשָת ,ובא
זאת לָ מִבתָ'.

42
43

44
45

46

המדרש ,אומר הנביא ,כי יש שכר לפעולתה ,ובניה ישובו לגבול  ,ועל שמנעה את
אחותה-צרתה מבכי של כלימה ,קורא לה הנביא' :מנעי קול" מבכי'.
'מלשו "בית זבול" )מל"א ח ,יג(; בית מדור ,שיהא מדורו עמי' )ראו רש"י(.
כדי לרכ" במעט את תמונת החיי העגומה הזאת ,מוסי /אחד מבעלי האגדה ומספר שיעקב
נת דעתו על ההונאה שהונו אותו ועל הדר" שבה כפו עליו את לאה ,ונת לבו לגרשה; אבל
אמר :זו ,שהיא א בַני ,אותה אגרש?! )בראשית רבה עא ,ב ]עמ'  .([823דה-פקטו נוצר כא
מצב ,שיש לו דמיו מסוי לדר" שבה מתאר המדרש את המעמד )והתפקידי ( של עדה וצלה
נשות למ" )ג ,יט( :האחת היא אשת חיקו ,והשנייה נועדה להולדת ילדי ; ראו ש רש"י על פי
בראשית רבה כג ,ב .רחל ,הצעירה ,היא עיקר הבית ,ולא לאה הבכירה ,א הבני ; ראו רש"י
על לא ,ד.
השפחות עצמ אינ חלק מ התחרות .מבחינת ,מסירת ליעקב להיות לו לפילגשי הייתה
בגדר שדרוג במעמד ,ועל פי המקובל באות ימי היה זה הרבה למעלה מציפיותיה.
אמנ הסבר למת שמה של בת אינו רווח במקרא )וג לא סיפור על הולדת בת( .הולדת
לא-רוחמה ,בתו של הנביא הושע ,ומת הביאור לשמה )הושע א ,ו( מוזכרי רק בשל היות
מעשה סמלי )כהולדת אחיה הבכור ,פסוקי ג%ד ,וכהולדת בני ישעיהו הנושאי שמות טעוני
משמעות( .ראו עוד בהערה הבאה.
המדרש נות ביאור לש 'דינה' ,וג הוא קשור לתחרות על לבו של יעקב באמצעות הולדת
בני  .וכ" מבאר המדרש :לאה )שהייתה נביאה ,כמו כל האימהות( ידעה ,שעתידי להיות
ליעקב שני -עשר בני  .היא דנה די בעצמה :א יהיה ג זה ב ,שביעי במספר ,הרי שלאחר
שהשפחות ילדו ארבעה בני לא תהיה רחל אפילו כאחת השפחות .התפללה עליו והפ"
לנקבה )ראו ברכות ס ,ע"א(.
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כפי שרואי ג בסיפורי הבאי ,יחסו המפלה של יעקב כלפי לאה )ובשל כ ג
כלפי בניה ,בני ה'שנואה' 47בא לידי ביטוי ג לאחר מותה של רחל 48.הוא מונע
את בנו בנימי מלרדת ע אחיו למצרי ,וג כאשר ה מבהירי לו שזו הדר
היחידה להציל את המשפחה ממוות ברעב ,הוא אומר' :לא ירד בני עמכ ,כי אחיו
מת והוא לבדו נשאר; וקראהו אסו בדר – והורדת את שיבתי ביגו שאולה'
)מב ,לח( .כאשר יהודה חוזר ומצטט את דברי אביו באוזני האדו המצרי ,הוא
מנסח אות בצורה גלויה וללא מסווה של 'תקינות פוליטית'' :את ידעת כי
שניי ילדה לי אשתי' ,וממשי שהאחד טר! טור! ואביו מצא נחמה בבנו השני,
ָ0לה' )מד ,כז%כט( .מה
וא חלילה יקראנו אסו – 'והורדת את שיבתי ברעה שא
חשי בני לאה השומעי את אביה מדבר כ?
מדרש העוסק במעשה ראוב ובלהה ,נות ביטוי לרגשות בני לאה בנוגע ליחסו של
אביה כלפי אמ' :כל האומר ראוב חטא אינו אלא טועה ...אלא מה אני מקיי
"וישכב את בלהה פילגש אביו" )לה ,כב(? מלמד שבלבל מצעו של אביו ,ומעלה
עליו הכתוב כאילו שכבה' )שבת נה ע"ב – נו ע"א( .בהקשר זה מצטטת הגמרא
את דברי התנא ר' שמעו ב אלעזר בברייתא' :מוצל אותו צדיק ]ראוב[ מעוו,
ולא בא מעשה זה לידו!  ...אלא מה אני מקיי "וישכב את בלהה פילגש אביו",
עלבו אמו תבע; אמר ,א אחות אמי היתה צרה לאמי ,שפחת אחות אמי תהי
צרה לאמי!? עמד ובלבל את מצעה' 49.הנחת היסוד של שני הדרשני היא ,שאחרי

47
48

49

בדיוק כנגד מצב מעי זה בא חוק הבכורה ,האוסר להפלות לרעה את הבכור א הוא ב
האישה השנואה )דברי כא ,טו%יז(.
אינני מונה כא כדוגמה ליחס המפלה את המסופר על הסדר שבו מציב יעקב את נשותיו ואת
ילדיה לקראת המפגש המסוכ ע עשיו )לג ,ב(' ,את לאה וילדיה אחרוני  ,ואת רחל ואת
יוס /אחרוני ' .שלא כתפיסה הרווחת )וראו למשל רד"ק( ,שאת רחל ויוס /הוא מציב במקו
הפחות מסוכ ,מאחורי לאה וילדיה )'אחרו אחרו חביב'( ,אפשר לפרש את האמור כא
באופ אחר :יעקב מחלק את כל אשר לו לשני מחנות; בכל אחד משני המחנות הוא מציב
תחילה אחת השפחות וילדיה ,ומאחוריה  ,בכל אחד מהמחנות ,אחת הגבירות וילדיה
'אחרוני ' .אי כא כל העדפת חייה של רחל ובנה על פני חיי אחותה וילדיה.
הברייתא מובאת בנוסח מפורט יותר בבראשית רבה צח ,ד )עמ'  ,(1255 - 1244וש נאמרי
הדברי בש ר' שמעו בר יוחאי' :אלא עלבו אמו תבע; שכל ימי שרחל קיימת היה מטתה
נתונה אצל מטתו של יעקב אבינו; כיו שמתה רחל ,נטל יעקב אבינו מטתה של בלהה ונתנה
אצל מטתו .אמר ]ראוב[ :לא דיה לאימה ]לאמא[ לאתקנא בחיי אחותה ,אלא א /לאחר
מיתה? עלה וקלקל את היצועי' .השוו לזה ג את המדרש על 'ויבא לב באהל יעקב ובאהל
רחל' )לא ,לא(' :באהל יעקב שהוא אהלה של רחל' )בראשית רבה עד ,ט(.
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מות רחל העביר יעקב את מיטתו מאוהל רחל אל אוהל בלהה השפחה ,ולא אל
אוהל לאה ,הגבירה .ראוב ק אפוא לתבוע את עלבו אמו .תקוותה של לאה
שמצאה ביטוי במת הש לב השישי שילדה ליעקב' ,הפע יזבלני אישי' – נכזבה
אפוא ,אפילו אחרי מות אחותה-צרתה .אכ ,די בהתבוננות במקרא עצמו כדי
לראות את היחס הפוגע כלפי לאה ,ואי צור להישע על המדרשי .ע זאת,
המדרשי ,כדרכ ,הרחיבו וחיזקו את מה שנמצא בעיקרו במקרא גופו.
חוסר הרגישות של יעקב מוצא ביטוי ג בתגובתו קצרת הרוח על זעקתה המרה
של רחל העקרה' :הבה לי בני ,וא אי מתה אנכי' )ל ,א%ב( .המדרש תובע את
עלבונה :כ עוני את המעיקות?! )בראשית רבה עא ,ז ]עמ'  .([831על כורחנו אנו
נזכרי בסיטואציה דומה ובה תגובתו של הבעל שונה לחלוטי :אלקנה המנסה
לדבר על לבה של אשתו חנה ולהקל את מרת נפשה )שמ"א א ,ח(.
ו .פרשת דינה  המשך לפרשת יעקב ולאה
דומה שיש לפרשת יחסי יעקב ולאה הד בפתיחה לפרשת אונס דינה' :בת לאה,
אשר ילדה ליעקב' .הפסוקית 'אשר ילדה ליעקב' היא משפט לוואי ,הבא לייחס
את דינה ליעקב .אול ברובד הנסתר משתמעת הפסוקית ג כהתייחסות ללאה:
היא יולדת לו – ומה מתת גדולה מזה יכולה אישה בעול הקדו להעניק לבעלה?
– והוא אינו משיב לה אהבה' .ותצא לאה' לקראת בעלה המתנכר; 'ותצא דינה' אל
האסו שפקד אותה .דרכי ההשגחה העליונה נסתרות מעיני אנוש ,אבל הרעיו
שילדי סובלי על חטא אבותיה קיי במחשבה המקראית.
ומעניי :בשני הסיפורי מתרחשי האירועי 'בבוא מ השדה' :יעקב בא מ
השדה – ושומע את לאה המודיעה לו' :אלי תבוא' )ל ,טז(; בני יעקב 'באו מ
השדה' ושמעו את אשר אירע לאחות )לד ,ז( .בשני המקרי הידיעה מתייחסת
ליחסי אישות שאינ רצויי לשומעי.
כאמור ,היחסי הקשי בי יעקב ללאה יסוד בנישואי שנכפו על יעקב בדרכי
מרמה .הקורא עשוי להבחי בנימי הסמויות הקושרות בי פרשה זו לבי פרשת
דינה :ה לב וה חמור מנסי להשיא את ילדיה בדרכי מרמה או פיתוי לצד
השני שאינו חפ בכ; ה לב וה חמור עושי זאת כדי לשמור על הסדר החברתי
המקובל .בקשר לכ מופיע ביטוי דומה בשני המקרי :לב מנמק את מעשהו בכ
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שנועד למנוע קלקול הסדר ,שכ 'לא יעשה כ במקומנו' )כט ,כו(; ביטוי דומה
נאמר ג בפרשת דינה' :וכ לא יעשה' )לד ,ז( ,וג כא מנסי חמור ושכ מכא,
ובני יעקב מכא ,לתק את הקלקול ,כל אחד על פי דרכו; 50בשתי הפרשיות מציע
הגבר מוהר ומת רב תמורת הנערה שאהב; ג לב וג חמור אוספי את אנשי
עיר לש השלמת ה'ִעסקה'; ובשני המקרי מעורבת ב'עסקות' תאוות הבצע –
כ נראה מהתנהלותו של לב 51,וכ עולה מההצעה שהעמידו חמור ושכ בפני
יושבי עיר )לד ,כג(; לצור השלמת עסקת הנישואי ,עומד לב הרמאי בתוק! על
שמירת הכללי המקובלי בקשרי חיתו' :לא יעשה כ במקומנו'; ובמעשה דינה
נוהגי בני יעקב במרמה ,כשה עומדי למראית עי על קיו הכללי הנחוצי
לש קיו קשרי חיתו' :לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש אשר
52
לו ערלה' )לד ,יד( בעוד מטרת האמיתית היא לסכל תכנית זאת.
שוב ושוב נמש הקורא הקשוב לשמוע בסיפור דינה הד לפרשת נישואיה
העגומי של לאה ,שתחילת במעשה הונאה והמשכ בחיי של מרירות .כבר
במשפט הפתיחה' ,ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב' ,עולה זכרו של אותו
ערב ,שבו 'יוצאת' לאה לקראת יעקב ,ובהמשכו חוגגת את 'ניצחונה' רווי העלבו.
הקורא יכול למצוא בסיפור דינה ביקורת סמויה ,מעי גמול על יחסו של יעקב
כלפי לאה ,האישה הפגועה.

50

51

52

מעשהו של שכ מוגדר כ'נבלה' .כ" הוגדרו ג האונס וההתעללות בפילגש בגבעה )שופטי כ,
ו( ומעשהו של אמנו )שמ"א יד ,יב( .ע זאת ,הקורא עשוי למצוא בביטוי 'נבלה' קשר סמוי
ע שמו של לבן; השוו מדרש ילקוט שמעוני על שמואל א ,כה ,רמז קלד' :הוא נבל הוא לב,
מה לב היה רמאי ,א /נבל היה רמאי' ,ודבריה של אביגיל על איש;' :נבל שמו ונבלה עמו'
)שמ"א כה ,כה(.
ג מוטיב זה מודגש על ידי מדרשי המוסיפי סיפורי משלה על תאוות הבצע של לב.
ראו למשל המדרש על הבדיקה הגופנית שעור" לב ליעקב כאשר פגשו לראשונה ,ו'חיבק
ונישק לו' ,במטרה למצוא את המרגליות שהוא נושא על גופו או אולי בתו" פיו )בראשית רבה
ע ,יג ]עמ'  ,([813–812וכ על משתה הנישואי שער" ואת ההוצאות נטל מ המוזמני )ש  ,יט
]עמ' .([818–817
יש הסבורי שיעקב קיבל בברכה את הצעת חמור ושכ  ,אשר הייתה הופכת את משפחתו
לאזרחי שווי מעמד באר! .את התביעה שהציגו בניו לאנשי שכ להימול קיבל בתמימות,
והוא הופתע וא /נתק /חרדה כששמע מה עשו אחרי כ שמעו ולוי .ראו למשל פליישמ
)לעיל ,הערה .(10
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מדוע 'החריש יעקב' כאשר שמע את אשר אירע לדינה? לא הייתה זו אטימות.
 %לכאורה זהו שיתוק הנובע מחוסר-אוני .וכי מה יעשה אד בודד ,ללא זכויות
של אזרח ,אל מול כוח הדורסני של שכ ומשפחתו ,אדוני האר .ואכ הכתוב
מציי שבניו היו בשדה ,והוא מחריש עד בוא .הא שלח לקרוא לה
להתייעצות? ומדוע לא יצא אליה מייד? המדרש )בראשית רבה פ ,ו( מציי את
חוסר התגובה לשבח ,כאיפוק' :ואיש תבונות יחריש' )משלי יא ,יב( .אול
שתיקתו נמשכת ג אחרי ששמע מפי חמור ושכ את ההצעה המפתה ,זו
שעשויה הייתה להקנות לו מעמד של אזרחות מלאה באר .ושמא מלמדת
שתיקתו על מבוכה נוכח הבקיעי הראשוני במסגרת המשפחתית? אחרי
54
מעשהו של ראוב בבלהה )לה ,כב( נאמר במקוטע' ,וישמע ישראל' ,וללא המש.
55
אי תיאור תגובה למעשה זה .אולי אפשר למצוא בשתיקה רגשי אשמה.
קריאה בדר שהדגמתי במאמר זה הופכת את סיפור אונס דינה מאפיזודה
העומדת כשלעצמה לפרק המשתלב היטב בשרשרת סיפורי יעקב .אלו אינ
אירועי נפרדי אשר התרחשו בזה אחר זה; אלא ה נובעי זה מזה ,בבחינת
מידה כנגד מידה .רישומו של כל מעשה ,קט וגדול ,נותר לאור זמ ותוצאותיו
יתגלו ביו מ הימי .אכ ,החוטי הקושרי בי המעשי אינ גלויי ,ועל
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ראו על כ" מ' שטרנברג' ,איזו עדי בפרשת אונס דינה' ,הספרות ד ) ,(1975עמ'
)בעמ'  ,(201הרואה בחוסר התגובה של יעקב מחדל רגשי.
בספרי יש כא רווח; בעלי המסורה רואי את האמור לאחר מכ כחלקו האחר של הפסוק,
וא כ הרווח מוגדר כ'פסקא באמצע פסוק' .בתרגומי העתיקי יש כא מילי נוספות ,כגו
'וירע בעיניו' .לא כא המקו לעסוק בזה.
השוו חוסר תגובתו של דוד ,כאשר שמע על האונס שהתבצע בתו" ביתו )שמ"ב יג ,כא( .וכי
מה יש לו לומר לבנו הסורר ,אחרי המעשי שהוא עצמו עשה?
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דינה  לאה  יעקב

הקורא מוטלת עבודת החיבור ,הסקת המסקנות וחשיפת המסרי העולי
56
מהכתוב.
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לאחר גמר התקנת המאמר לדפוס הגיע לידי מאמרו של נפתלי גליקסברג במדור פרשת
השבוע של עיתו 'הארץ' ,ובו מצביע הכותב על הביטוי 'ותצא דינה' כהמש" ל'יציאות'
שנאמרו אצל האבות .כתגובה למעשה אביה שמנע אותה )על פי המדרש( מלהינשא לעשיו,
דהיינו :להינשא בתו" מעגל המשפחה ,הייתה יציאתה ונכונותה להינשא לשכ פתח להרחבת
המעגל .יעקב החריש ,כי ידע שהוא אש בכ" ,ואילו האחי מנעו את התהלי" הזה באמצעות
מסע ההרג )נ' גליקסברג' ,דינה יוצאת בעקבות אביה' ,הארץ ,תרבות וספרות ]י"ג בכסלו
תשס"ה[(.

