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 ד"בס

 

 
  

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

חוגגים בר מצווה ללוי -מעשה שכם 

 בן י"ג שנה ויום אחד

ר הגדול של הפרשה נמצא הסיפו 'חמישי'במרכזה של קריאת 

לראות בבנות הארץ, שכם בן  של מעשה שכם. דינה יוצאת

ך תגובתם של וקח אותה ומענה אותה. בהמשוי לוחמור החי

הפעם אני רוצה אך  – אליהלוי, ההתייחסות של יעקב שמעון ו

 .לגעת בשתי נקודות שבדרך כלל פחות שמים לב אליהם

הנקודה הראשונה היא בנוגע לשמעון וללוי. על פי חז"ל, 

שמעון ולוי הם בני מצווה, בני י"ג שנה, באותו פרק הזמן 

היו לומדת שהם מסכת נזיר הגמרא בשהתרחש המקרה הזה. 

  - בפס' כתובמכיוון שבני י"ג שנה 

י ... ֣ נ  ְק֣חּו ש ְ י ַוּיִּ יָנ֙ה  ְבנ  י דִּ ֵ֤ י ֲאח  ִ֜ וִּ ְמ֨עֹון ְול  ב ש ִּ ֲעקַֹֽ֠ אוּ יׁש א   יַ ַֽ֠ ֹבֹ֥ ֹו ַוּיָ  ַעל ַחְרּבּ֔

לָהעִּ   ּו ּכָ ַהְרג  ֶַּ֑טח ַוּיַ  ר יר ּב   1ָזָכ 

המילה 'איש' מופיעה תמיד במקרא אך ורק לאדם גדול, מי 

  -כך מביא רש"י שם בגמרא ושהוא בר מצווה. 

איש הוי מבן י"ג שנה ולא בפחות שלא מצינו בכל התורה שיהא 

קרוי איש בפחות מבן י"ג אבל בבן י"ג מצינו שקראו הכתוב איש 

ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי איש חרבו וגמירי  (בראשית לד) כדכתיב

שמעון ולוי בההיא שעתא בני י"ג שנה הוו והרוצה לחשוב יצא 

 2.ויחשוב

המפרשים עוסקים בחישובים הללו, ויש אף חישוב מדוקדק 

מגיע איך לוי הוא מחשב ושבו הוא  3טששל הרבי מליובאווי

 בן י"ג שנה ויום אחד בדיוק באותו היום.

 קבלת עול מלכות שמים

הכוונה בדרך כלל היא שיש  'גדול'כשאומרים על אדם שהוא 

מיושב בדעתו. שהוא לו כבר שיקול דעת, שהוא איננו ילד, 

אצלנו נראה כי שמעון ולוי, שהרגו שם בחרבם  -לעומת זאת 

-ולא מקור ר, פעלו מתוך כעס על המעשה שעשה שכם,כ  כל ז  

רוח וישוב הדעת. נראה שזה אף מה שהביא את יעקב למתוח 

  -עליהם ביקורת ולומר להם 

י ֶּ֑ זִּּ רִּ י ּוַבּפְ ֲענִּ  ַנ  ּכְ ץ ּבַ  ר  ֣ב ָהָאּ֔ ֹיש   ֙י ּבְ נִּ יש  ֨ ֒י ְלַהְבאִּ  4ֲעַכְרּת ֣ם ֹאתִּ
עון ולוי אחי אכן גם רש"י מפרש על המילים 'שני בני יעקב שמ

  -דינה' 

                                                           
 בראשית, ל"ג, כ"ה. 1
 רש"י, נזיר כ"ט: ד"ה 'ור' יוסי ב"ר יהודה סבר' 2
 נזירי "רשפ "ע ,'י'ג שנה למצוות'  'רשימות' חוברת כ"א 3
 ד"ה ור' יוסי :ט"כ)
 בראשית, שם, ל'. 4

שאינם  בניו היו, ואף על פי כן נהגו עצמן שמעון ולוי כשאר אנשים

 5.("ר פ, י)ב בניו, שלא נטלו עצה הימנו

דווקא ממעשה כזה מתחיל כל הענין של  -יש כאן דבר מעניין 

 כניסה לעול מצוות, של ילד שהופך גדול, של דעת? 

הנה אנו נדמה שיש כאן הוראה יסודית בכל עבודת האדם. 

  -הרמב"ם זוכרים את שאומר 

ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי 

כחו ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא 

יהרוס לעלות אל ה' פן יפרוץ בו ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו 

 6דברי החול בשאר

זה ברור ונכון ופשוט, הכל צריך להבין בשכל, במוח. כלומר 

אבל במה באה לידי ביטוי לראשונה קבלת עול תורה ומצוות? 

בזה שמעל להבנה בשכל יש קבלת עול מלכות שמים. כך 

שמעון ולוי מיד כשהתחייבו במצוות הגיעו לעבודת ה' 

במסירות נפש במדרגה של למעלה מטעם ודעת. הם לא 

לשאת את המציאות של 'הכזונה יעשה את היו יכולים 

דווקא  -פורים המופלאים שבמקרא ומכל הסי 7אחותנו'

חז"ל מהי התכונה שראוי להידבק  בחרו ללמודמהסיפור הזה 

שנושא  'גדול'ונכנס להיות  'קטן'בה כשאדם יוצא מגדר של 

רק דרשה לבר באחריות על היותו חלק מכלל ישראל. זו לא 

כל אחד ואחת מאיתנו בני מצווה והיסוד הוא ההבנה  מצווה!

כל ובהבנה בלי ההתבטלות והקבלה שאם משתמשים רק בש

אז דוקא השכל יכול חס וחלילה לשים  -של עול מלכות שמים 

 אותי מחוץ למחנה.

 'יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל'

יעקב עוד ידבר עם שמעון ולוי ויאמר להם בברכותיו בפרשת 

  -ויחי 

ם יה   ת  רֹ  י ָחָמ ס ְמכ  ֹ֥ ל  ים ּכְ ֶּ֑ י ַאחִּ וִּ  ֹון ְול  ְמעֹ֥ סָֹד֙ם ַאל. ש ִּ ם  ּבְ ְקָהָל  י ּבִּ א ַנְפש ִּּ֔ ֹב֣ ּתָ

רוּ  ַאל ּקְ ם עִּ ְרצָֹנ  יש  ּובִּ ְרגּו אִּּ֔ ֙ם ָה֣ י ְבַאּפָ ֵ֤ י ּכִּ ֶּ֑ ֹבדִּ ד ּכְ ַח֣ ֹור ּת  ם  ....ש   ק   ֲאַחל ְּ

ל ַֽ ָרא  ש ְּ י  ם ב ְּ ֵ֖ יצ  ֲאפ  ב ַוַֽ ֲעק ֹ֔ ַֽ יַ  8ב ְּ
צאו אלו שיורו מהם י   -למילים האחרונות יש רק פירוש אחד 

 - וכפי שמברך אותם משה בסוף ימיו, את התורה לישראל

 רש"י, שם, שם, כ"ה. 5
 מעילה, ח', ח'.רמב"ם, הל'  6
 בראשית, ל"ד, ל"א. 7
 ז'.-בראשית מ"ט, ה' 8

 'וישלח' תשע"ז -שיעור יומי בפרשת השבוע 

 ''מה למעלה

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%93
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ֵ֑ל ָרא  ש ְּ י  ָךֵ֖ לְּ ָרתְּ תו  ב וְּ ַיֲעק ֹ֔ יָךֶ֙ לְּ ֶ֙ ט  ָ פ  ׁשְּ ֤רו  מ  ל־ יו  יל ַע  ָך ְוָכלִּ  ַאּפ ּ֔ ֵ֤ימוּ ְקטֹוָר֙ה ּבְ ָיש ִּ

ךָ  ח   ְזּבְ  9מִּ

 'הטעם והדעת' ,שמרגע היכנסו לעול תורה ומצוות ,לויזהו 

שלו לא חסמו את ההתלהבות, את העוצמה, את מסירות 

הוראת הנפש, את הדבקות. הוא זה שאחר כך יקיים את 

 ישא את אבני המילואים על לבויהוא זה ש התורה לישראל.

ה בעולם יהיה פ  אמנם כי הוא  -ודבר ה' בעולם יופיע ממנו 

הזה אבל הוא לא יהיה עסוק בנחלה שלו, בטריטוריה שלו, 

 . ''איך אני נראה-שלו, באגו שלו, בבסברה 

הרבה מה לברר בסיפור של מעשה שכם, יש הרבה עוד יש 

דיונים בראשונים ובאחרונים גם מה לא צריך לקבל ממנו 

דווקא  -יש לימוד אחד מדהים כאן עשה שמעון ולוי, אבל מומ

בין השבטים ותפקידם הוא והופצו מלוי ומשמעון שנתחלקו 

בישראל הם בני המצווה הראשונים,  להיות מלמדי תינוקות

 בני שלוש עשרה ויום אחד.

  ולא בת יעקב? לאהבת 

  -ולימוד נוסף לגבי דינה 

יָנ֙ה  א דִּ ֵ֤ צ  תַוּת  ַ ה ב  ָאֹ֔ ץ ל  ר  ֹות ָהָא  ְבנֹ֥ ֹות ּבִּ ְרא  ב לִּ ֲעקֶֹּ֑ ה ְליַ  ְלָד  ֹ֥ר יָ   10ֲאש  

היה נשמע זה  –אלמלא היינו יודעים את ההמשך הפסוק הזה 

נפלא. דינה יוצאת להיות עם הבנות, היא מקפידה על צניעות, 

רש"י מביא כאן ביטוי אך לא רועה במחוזות אחרים, אסורים. 

  -שנשמע קשה 

אלא על שם יציאתה נקראת בת לאה, שאף היא  ?ולא בת יעקב

מה  –)ועליה משלו את המשל  יצאנית היתה, שנאמר ותצא לאה לקראתו 'כאִּ

 11.(תהְכבִּ  -

בפסוק על שם אמה ולא  מיוחסתרש"י מנסה לברר מדוע דינה 

שמייחסים אנשים בכל המקומות על שם אביה, כפי שמצינו 

הפסוק שרש"י מביא לגבי לאה מדבר בפרשת  .האחרים

. ת'אמת? זה באמת לא , כשלאה יצאה לקראת יעקבהדודאים

לא ללאה ולא לדינה, אבל אם ניזכר  -נשמע כל כך טוב 

של רש"י מהפרשה הקודמת, נראה שיציאתה של  בפירושו

 -לאה הייתה מתוך 

 12.להרבות שבטים שהיתה מתאוה ומחזרת

כלומר זה הדבר החיובי והטוב ביותר שיכול להיות! חז"ל 

מאותה יציאה, אחרי שלאה נתנה לרחל מן לומדים ש

הדודאים ורחל נתנה לה את משכב הצדיק באותו הלילה, 

יזכה בסופו ר שאדינה ויוסף, זה , וזבולוןעמדו בעולם יששכר 

 -הושוותה דינה ללאה אמה  כלומר אםשל דבר בנחלת שכם. 

 אך מהו?שגם יציאתה צריכה להיות דבר חיובי.  חייב להיות

 יציאה של קדושה -לאה ודינה 

רעי ואהובי, אכן, יציאתה של דינה היא הדבר החיובי ביותר 

 שיכול להיות. 

שלפני מעשה דינה ושכם נראה שאנחנו אם נביט בפסוקים 

מדברים על הזמן שבו יעקב ומשפחתו מגיעים לשכם, 'ויחן 

והוא מציב שם מזבח, בדיוק כמו אברהם  13את פני העיר'

וקראו בשם  -במקומות אליהם הגיעו ויצחק שהציבו מזבח 

הוא מגיע  -ה' אל עולם. אבל אצל יעקב זה הרבה יותר גדול 

ה, אותו מקום בו הציב אברהם מזבח אלון מוראך אל שכם, 

והוא רוצה לקרוא אף הוא בשם ה', אבל איך עושים את זה? 

 אבל ,וזה היה פשוט יחסית אברהם ויצחק היו אנשים בודדים

 ם שלם!יעקב הוא כבר שבט, ע  

הוא קורא למזבח 'אל אלהי ישראל', ודינה, הפעולה הראשונה 

לקרב את בנות  -שהיא עושה זה לצאת 'לראות בבנות הארץ' 

הופכת להיות הזו ה'. היציאה -הארץ, ללמד אותן אמונה ב

קשה, ישנו מתח בין הצורך להישמר בבית לבין הצורך לקרב 

 הוא לא פשוט. שאת כולם 

להבין את כל מעשה שכם ומה שיקרה  נוכלרק לפי הקדמה זו 

 .כולה סטוריהילא רק בפרק הזה אלא בכל הה - בו בהמשך
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