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 מעשה דינה בת יעקב  –  וישלחפרשת 

ן ֲחמֹור ַהִחִוי , שנאמר "התורה מספרת על מעשה דינה ם בֶׁ ץ: ַוַיְרא ֹאָתּה ְשכֶׁ ר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ִלְראֹות ִבְבנֹות ָהָארֶׁ ָאה ֲאשֶׁ א ִדיָנה ַבת לֵּ צֵּ ַותֵּ
ת  ָה: ַוִתְדַבק ַנְפשֹו ְבִדיָנה ַבת ַיֲעֹקב ַויֱֶׁאַהב אֶׁ ץ ַוִיַקח ֹאָתּה ַוִיְשַכב ֹאָתּה ַוְיַענֶׁ ב ַהַנֲעָר ַהַנעֲ ְנִשיא ָהָארֶׁ ר ַעל לֵּ  .ג( –)בראשית לד, א " ָר ַוְיַדבֵּ

 ?הטמא שכם בן חמורוהגוי הכנעני  נה אותהיעשכב עמה ו, שבתם של יעקב ולאה הקדושה, לדינה כך , מדוע קרהלהתבונןויש 

 רחלשל בבטן היתה עם דינה ש התחלףושל לאה  בבטןהיה יוסף 

מדרש 'שכל טוב' בראשית ל אות כא ד"ה ואחר ילדה בת, 'דעת ) בבטנה של לאה ודינה בבטנה של רחליוסף היה  ת, כאשרברֹוהיו רחל ולאה מעּו בתחילה

 )'מדרש תנחומא' פרשת ויצא אות ח(שהיא מעּוברת בבן שביעי ו שעתידים להיות שניים עשר שבטים מיעקב, ידעה בנבואה לאה .(זקנים' בראשית ל, כא
לרחל שיהיה  על מנת ,(, 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וישלח סימן לד ד"ה ותצא דינה בת לאה)'מדרש אגדה' בראשית ל, כא תשיתהפך בנה ויהפוך לבהתפללה ו

מדרש ', ס ע"אדף ברכות גמ' ) שיש להן כבר שניים כל אחת ת מאשר השפחות בלהה וזלפהֹופח תהיה לא אחותה לפחות שני בנים וכך היא

ידי תפילתה  עלו )'מדרש אגדה' בראשית ל, כא( של לאה והקב"ה הסכים ועשה כדבריה .(שכל טוב' בראשית ל אות כא ד"ה ואחר ילדה בת'מדרש , פרשת ויצא אות ח 'תנחומא
בבטן רחל, והנקבה שבבטן רחל  והזכר שבבטן לאה ניתן 'דעת זקנים' בראשית ל, כא(מדרש 'שכל טוב' בראשית ל אות כא ד"ה ואחר ילדה בת, ) העּוברים התחלפו

 .בראשית ל, כא( 'תרגום יונתן')בבטן לאה  ניתנה

א ִדיָנה שנאמר " ,של יעקב בתושל לאה ולא  בתה, לכן התורה כינתה את דינה תהפךלה לדינהמשום שלאה גרמה  צֵּ ָאהַותֵּ ר  ַבת לֵּ ֲאשֶׁ
ץ י " הפסוק אמנם כאשר נאמר. מן לד ד"ה ותצא דינה בת לאה(שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וישלח סי') )בראשית לד, א(" ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ִלְראֹות ִבְבנֹות ָהָארֶׁ ה ְבנֵּ לֶׁ אֵּ

ר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ְבַפַדן ֲאָרם  ָאה ֲאשֶׁ ת ִדיָנהלֵּ ש ָבָניו וְבנֹוָתיו ְשֹלִשים ְוָשֹלש ִבתֹו ְואֵּ פֶׁ באביה  דווקא דינה, תלה הכתוב את )בראשית מו, טו(" ָכל נֶׁ
ת שנאמר " תלויים באמם הזכרים , שאז תחילה ריעכפי מי שהז עיקר יצירתםשפסוק זה תלה את הנולדים לפי משום  –" ִדיָנה ִבתֹוְואֵּ

לכן  –ורק עברה לבטן לאה  בבטן רחל והיות שדינה היתה נקבה מתחילת יצירתה, נידה דף לא ע"א(גמ' )ראה  באביהם ותתלויהנקבות ואילו 
 .ד"ה ואת דינה בתו( דף לא ע"אנידה  גמ')מהרש"א תלה אותה באביה 

ת ְשָמּה ִדיָנה ָיְלָדה ַבת ְוַאַחרכאשר לאה ילדה את דינה נאמר "  תפילתה של לאה נולדה לה בתה "ַאַחר"שכלומר  ,)בראשית ל, כא(" ַוִתְקָרא אֶׁ
 ס ע"א(דף ברכות גמ' )עשתה 'דין' לעצמה  שלאה'דינה', לפי  בשם וזו גם הסיבה שלאה קראה לבתה. מדרש שכל טוב' בראשית ל אות כא ד"ה ואחר ילדה בת(')

'שבט מוסר' על פרקי דרבי אליעזר פרק לח ד"ה ומרוב  מחבראליהו הכהן  'אלא' לרפירוש 'ולא עוד ) ה בבטנה לבין דינה שהיתה בבטן רחל אחותהוהחליפה בין יוסף שהי

 ת'ה' המיוחדת לשם של נקבֹואות עם תוספת  ,'דין'נקראה בשם 'דינה' על שם ההיא נולדה  וכשבתה .(. ראה 'בראשית רבה' עב, וקדושת הענין
 .(של אברהם ושרה'שינוי השם ' –אצל הנקבות ראה מאמרינו לפרשת לך לך  )להרחבה על תוספת האות 'ה'

  יוסףם ׁשקיבלה מהרֹושם שהשאיר ועברה לבטן לאה דינה 

ֶלד" בה אמרבניה נחלק מילדה לאה כאשר  ד" ראובןבנה אצל  כך למשל נאמר ."ַוַתַהר ַותֵּ לֶׁ ָאה ַותֵּ ן ַוַתַהר לֵּ ן ַוִתְקָרא ְשמֹו ְראובֵּ )בראשית " בֵּ

ָאה " אצל יששכרנאמר . וכן כט, לב( ל לֵּ דַוִיְשַמע ֱאֹלִהים אֶׁ לֶׁ ן ֲחִמיִשי ַוַתַהר ַותֵּ אחרים בנים ב וכן .'דעת זקנים' בראשית ל, כא(עפ"י ) )בראשית ל, יז(" ְלַיֲעֹקב בֵּ
ן ָקְרָאה ְשמֹו  ַוַתַהר עֹודנאמר "אצל יהודה  כך ."ַוַתַהר עֹוד" דומה לשון הלאה נאמר של ת ה' ַעל כֵּ ה אֶׁ ר ַהַפַעם אֹודֶׁ ן ַותֹאמֶׁ ד בֵּ לֶׁ ַותֵּ

 שילדה רקאלא  "ַוַתַהר"בה לא נאמר  דינה ללאה כשנולדה אמנם. 'פענח רזא' פרשת ויצא על הפסוק 'ואחר ילדה בת'(עפ"י ) וכן הלאה )בראשית כט, לה(" ְיהוָדה
יָנה ַבת ָיְלָדהְוַאַחר " שנאמרכפי  ,אותה ְקָרא ֶאת ְׁשָמּה דִּ אבל " ַבת" ללאהבשעת הלידה היתה רק משום שוהטעם בזה , )בראשית ל, כא( "ַותִּ

  .)'פענח רזא' פרשת ויצא על הפסוק 'ואחר ילדה בת'( היה בבטן רחל הבתעיקר הריונה של הרי ש ,בראשית ל, כא()'דעת זקנים'  לא בהריון

ץ" על דינה בפסוק נאמרודבר זה גם  ר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ִלְראֹות ִבְבנֹות ָהָארֶׁ ָאה ֲאשֶׁ א ִדיָנה ַבת לֵּ צֵּ ֲאֶׁשר " נאמר על לאהש, )בראשית לד, א(" ַותֵּ
ידָ ' כלומר" ָיְלָדה החלפת העוברים בין  ולמעשה .)'ראש דוד' להחיד"א פרשת וישלח ד"ה וזהו הרמז ותצא( רחלהיה אצל של דינה רתה כי הֹובלבד,  'הלֵּ

במה שנאמר . וכבר נרמזה הפיכת דינה מבן לבת, )'ראש דוד' להחיד"א פרשת וישלח ד"ה ועתה נבא אל כונתנו(לאה ורחל ונתינה של זו בזו, הוא נס ופלא 
ת  ַוִתְדַבק ַנְפשֹו ְבִדיָנה ַבת ַיֲעֹקב" ב  ַהַנֲעָר ַויֱֶׁאַהב אֶׁ ר ַעל לֵּ מופיעה התיבה 'נער' אך הקריאה היא 'נערה', שבכתוב  )בראשית לד, ג(" ַהַנֲעָר ַוְיַדבֵּ

 .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וישלח סימן לד ד"ה ותצא דינה בת לאה( נערה נקבהתה ואחר כך נהי נער זכר לרמוז כי בתחילה היה בתוך בטן לאה

)'ראש דוד' להחיד"א פרשת וישלח ד"ה ויתבאר  הזה רֹושםמה, וכשדינה באה לבטן לאה היא לקחה 'זכר'של רֹושם ם ׁשָ השאיר שהיה בבטן לאה יוסף 

)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב  שיוצא החוצה לשדה 'זכר טבע של'היה נדינה  הטבע שלו (, 'חומת אנך' להחיד"א פרשת מקץ אות ז על הפסוק 'ויתן לו את אסנת'בזה מאמרם

'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וישב ד"ה ) ''יצאנית כלומר ,(ץ פרשת וישב על הפסוק 'ויהי יוסף יפה תאר' בשם הר"מ אלמשנוני, ספר 'תורי זהב' לר' בנימין מזאלוזיפרשת וישב ד"ה ותצא דינה

 דינה אך עם זאת .(רש"י בראשית לד, א. ראה , ספר 'תורי זהב' לר' בנימין מזאלוזיץ פרשת וישב על הפסוק 'ויהי יוסף יפה תאר''ראש דוד' להחיד"א פרשת וישלח ד"ה וזהו הרמז ותצאותצא דינה, 
וגם יוסף הצדיק שהתחלף  .)'ראש דוד' להחיד"א פרשת וישלח ד"ה וזהו הרמז ותצא( וצדיקה גמורה )עפ"י 'חסד לאברהם' מעיין רביעי נהר מט( היתה נביאהמצד עצמה 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 ערו כדרכה של אשהעצמו ומסלסל בׂשהיה מקשט הוא לכן  .של הנקבה מהטבעוהיה בו  ,מהרושם שהשאירה שם דינהבדינה קיבל 
 .)ראה רש"י בראשית לט, ו ד"ה ויהי יוסף יפה תאר( )'תורי זהב' לר' בנימין מזאלוזיץ פרשת וישב על הפסוק 'ויהי יוסף יפה תאר'(

 לכן קיבל את כוחו משתיהן יחדף נוצר בבטן לאה ונולד מבטן רחל יוס

יָה ֱאֹלִהים "נאמר  כאשר רחל ילדה את יוסף לֶׁ ל ַוִיְשַמע אֵּ ת ָרחֵּ תַוִיְזֹכר ֱאֹלִהים אֶׁ ת, ")בראשית ל, כב(" ּהַרְחמָ  ַוִיְפַתח אֶׁ  –" ּהַרְחמָ  ַוִיְפַתח אֶׁ
יהודה אריה  )'לב אריה' לר'היתה מעוברת בנקבה ולא בזכר היא לידה אך לא בהריון, כי באמת עת הב 'בן זכר'שלה לשפתח את הרחם כלומר 

ר יָ ַוְיִהי נאמר "כן ו .ויצא אות כד( פרשת האשקי לַכֲאשֶׁ ר יַ  ְלָדה ָרחֵּ ף ַויֹאמֶׁ ת יֹוסֵּ ל ְמקֹוִמי ואֶׁ ְלָכה אֶׁ ִני ְואֵּ ל ָלָבן ַשְלחֵּ ְלָדה יָ ", )בראשית ל, כה(" יצִ ְלַאְר ֲעֹקב אֶׁ
ל זה לו .)'ראש דוד' להחיד"א פרשת וישלח ד"ה והשתא אפשר שזהו( צר בבטנההיה עּוברה שהרי לא נֹוהוא ללמד שהיא רק ילדה את יוסף, אך לא ש –" ָרחֵּ

ר ֳאָרחֹות" הפייט על רחל אמנואמר  ן ָאחֹות, ָזַכר ָלּה ֹישֶׁ טֶׁ ָאחֹות, ֻעָבר ְלָהִמיר ְבבֶׁ ף ְלַהְנחֹות, ֻחְשָבה ְכַהיֹום ִזְכָרּה ְלהֵּ  "ִסלוף ְדיָנה ִביהֹוסֵּ
 .)מהרש"א מסכת נידה פרק המפלת ד"ה ואת דינה בתו( יום א' של ראש השנה(לאשכנז במחזור התפילה המיוחס לר' אליעזר הקליר  )מתוך פיוט 'אבן חוג מצוק נשיה'

מץ לבבו שלא היה יוא ,של עשו הרשע נֹוְט ל להיות ׂשִּ ויכהיה לאה ורחל ושל לכן היה ליוסף כוח נולד מרחל, והיות שיוסף נוצר בלאה 
ל ִכי " שנאמרהבכורה ליוסף, ניתנה גם  ומטעם זה .)'ראש דוד' להחיד"א פרשת וישלח ד"ה וז"ש ויהי כאשר ילדה רחל(ירא מפני עשו  ן ְבכֹור ִיְשָראֵּ י ְראובֵּ וְבנֵּ

ש ַלְבֹכָרההוא ַהְבכֹור  ל ְולֹא ְלִהְתַיחֵּ ן ִיְשָראֵּ ף בֶׁ י יֹוסֵּ י ָאִביו ִנְתָנה ְבֹכָרתֹו ִלְבנֵּ נו : וְבַחְללֹו ְיצועֵּ ָחיו וְלָנִגיד ִממֶׁ ְוַהְבֹכָרה ִכי ְיהוָדה ָגַבר ְבאֶׁ
ף  .(ראש דוד' פרשת וישלח ד"ה ויתבאר בזה מאמרם') האחיםשאר מכל  בשונה, לאה ורחלמהות ילפי שהיה בו כוח שתי האוזה  ב( -)דברי הימים א' ה, א  "ְליֹוסֵּ

נו ַאל ְתִהי בֹו ִכי " שהיה בנה של רחל שהיה בנה של לאה אמר על יוסף יהודה ועל כן אִלים ְוָידֵּ נו ַלִיְשְמעֵּ נו הואְלכו ְוִנְמְכרֶׁ  ָאִחינו ְבָשרֵּ
ָחיו נוו" ,תָהֲעָצמֹותן בו את נשמצד האב  – "ָאִחינו" )בראשית לז, כז(" ַוִיְשְמעו אֶׁ נידה גמ' )ראה ר והבשר ֹאת העו נתנה בוהיא האם שצד מ –" ְבָשרֵּ

 והרי (פרשת וישב על הפסוק 'וידנו על תהי בו''משך חכמה' ) את הבשר שבגופוממנה וקיבל  בבטנה תחילההיה יוסף הרי ללאה אמו, ש כוונתוכש, לא ע"א(דף 
 . אות יוד אות ג בשם החיד"א( לר' אברהם פלאג'י )'ויוסף אברהם' מבשרםהוא ממש 

קראה היא ועל כן בכך לא תפחת משאר האימהות השפחות, שורחל ידעה שמטרת ההחלפה היא על מנת שיהיה לה לפחות שני בנים 
ףבשם "לבנה  ְרָפִתי: " שנאמר ,ד' איתה בזוהר( פרשת וישב ד"ה אופן 'מגלה עמוקות')שיוסיף לה ה' בן אחר על מנת  "יֹוסֵּ ת חֶׁ ר ָאַסף ֱאֹלִהים אֶׁ ַותֹאמֶׁ

ת ְשמֹו יֹוסֵּ  ן ַאחֵּ ַוִתְקָרא אֶׁ ף ה' ִלי בֵּ אֹמר ֹיסֵּ לפי שלו לבדו ידוע הדבר שהתחלף  ,אסף הואדווקא ש – "ָאַסף ֱאֹלִהים" ,כד( –)בראשית ל, כג " רף לֵּ
ף ה' " רחל אמרהעוד וזכר בנקבה.  יֹיסֵּ  עם בן זכר רתה וגם לידתה יהיהבן אחר, כלומר שגם הֹו להשביקשה כי יוסיף ה' דווקא  –" לִּ

כוח רוחני להביא בן נוסף  עודרחל אך למעשה לא היה ב .ויצא אות כד(פרשת בראשית )'לב אריה' ספר  ולא כמו אצל יוסף שהתחלף לה מאחותה לאה
היא  לעולם כדי להביא שני ילדיםכל הכוח הרוחני שהיה בה היות שאת וזה  לפחות שני בנים. כל אחת הביאושלאה בלהה וזלפה כמו 
היא  לעולם כדי להביא את בנימיןלכן ו .אליהלפני שעברה ללאה וביוסף שעבר  שנוצרה בבטנה בדינה –יים שהיו בתוכה ננתנה בש כבר

 .מפני עומק הדברים( פישטנוועיי"ש כי  'ויש לחקור בזה')'פני דוד' להחיד"א פרשת וישלח ד"ה  למּותעם לידתו והעצמי  חהרּואת  לו היתה צריכה למסור

 בן חמור התגלגלה בדינה ונטהרה מטומאתה על ידי שכם אמתלאי

להסיר מהם כדי היו צריכים להתגלגל נשמות שניהם לכן ובעל כורחה. בימי נידתה  בֹונֵּ ְר אמתלאי בת כַ אברהם היה עם אשתו תרח אבי 
שהיה  'נידהה'אותיות ש הואלגלגול של אמתלאי סימן הו .גלגול דינהאה באמתלאי בת כרנבו ב וכך .את זוהמת הנידה שדבקה בהם

ועוד  .(, 'דבש לפי' להחיד"א מערכת א, כבעל ידי גלגולו באיוב ' ועיי"ש לגבי מירוק עוונו של תרחדע כי'פרשת איוב ד"ה ' להאר"י ז"ל ליקוטי תורה') 'דינה'בגלגול הבא לשמה התהפך  בה
א ִדיָנהנרמז בפסוק " צֵּ ָאה ַותֵּ . מעוות'הת אתקן ל חזורת גלגולב דינהמתלאי אירוף צרח תאשת ו'שהוא ראשי תיבות  )בראשית לד, א(" ַבת לֵּ

נופסוק "בות התיוכן נרמז ב ת ֲאחֹותֵּ ה אֶׁ וזרת חמתלאי ארח תשת אאשה התהיה ששה ע הו"הי'שהוא ראשי תיבות  )בראשית לד, לא( "ַיֲעשֶׁ
'טומאת  –)להרחבה על חומרת טומאת הנידה ראה מאמרינו לפרשת מצורע  )'חדרי בטן' בחלק קונטרס 'עט רצון' להחיד"א היוצא על פי כת"י פרשת וישלח אות א( חטאתה'ודה ניקון תעושה ו

 .הנידה'(

יׁש ֹאָתּה בסוד " והיא נטהרה מטומאתה ,שאב ממנה את זוהמת הנידה על דינה הואבא כאשר שכם בן חמור החוי  ְׁשַכב אִּ ם ָׁשֹכב יִּ ְואִּ
ָדָתּה ָעָליו י נִּ א עליו את כל עוונות ישראל נושר שא 'עיר לעזאזלש' נעשה כמוהוא ו (פרשת איוב ד"ה דע כי ' להאר"י ז"לליקוטי תורה') )בראשית טו, כד( "ּוְתהִּ

 על ידי זה נטהרה ביותר נראה שנטמאה דינה, אך לפי האמת אדרבה כלפי חוץ היה. דף קכא ע"ב ד"ה מה אקוב( בלקפרשת לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' 
 'חומת אנך') הוברנטהרה ונעשתה נקיה  – אמתלאי בת כרנבוגלגול  שהיתהדינה היא ואילו  הנידהכל זוהמת את שאב ממנה שכם ש

לר'  )'עמודיה שבעה' שה אחרי מעשה שכם בן חמורלקח אותה לאלכן הוא  ,ידע את הסוד הזה אבינו יעקב בנו שלשמעון . אות ד( להחיד"א פרשת לך לך

 .רביעי נהר מט ד"ה דע שדינה בת יעקב(מעין לר' אברהם אזולאי )'חסד לאברהם'  בגיל תשע שנים באותה העת היה היתהכאשר , עמוד השלישי פרק טז( בצלאל הדרשן

כם דווקא ש חשקובזה מובן מדוע מכל בנות הארץ  .אמתלאי בן כרנבו הקודם של הבגלגול דינה זכתה ונטהרה מהטומאה שאחזה בה
ב ַהנַ  ַוִתְדַבק ַנְפשֹו ְבִדיָנה ַבת ַיֲעֹקבבבת יעקב, שנאמר " ר ַעל לֵּ ת ַהַנֲעָר ַוְיַדבֵּ כי מה' יצא הדבר על מנת שתיטהר  )בראשית לד, ג(" ֲעָר ַויֱֶׁאַהב אֶׁ

ת כנגד מר נידּושלא שֹו כנעני על ידי גוי דווקא וישלח ד"ה ובזה יובן(פרשת חלק א' לר' אליהו הכהן מאיתמרי מחבר 'שבט מוסר'  'מגלה צפונות') דינה מטומאת הנידה
 היה טובה גדולה של שכם בן חמור המעשהנמצא כי כך ו .חלק ב' ספר איוב ד"ה האמנם נבין תחילה( 'בית דוד')'צמח דוד' לבעל שו"ת  מה שהיא קלקלה בנידתה

ובשער 'ד"ה  דף טו על בבא בתרא פרק א'בן איש חי'  מחברלר' יוסף חיים ב'בן יהוידע'  וראה. פרשת מקץ אות ו סוף ד"ה ולפי זה שמעתילר' יהודה אריה לייב האשקי )'לב אריה'  לדינה בת יעקב

 .(דינהשהיה עם זה המעשה המה עוד גרם  'ממאמרי רז"ל

, ובזה תיהרס שלימותו של יעקב אבינו שהיה שלם וישכב עמה הוא יביא לפגימתה את דינההס"מ חשב שכאשר שכם בן חמור יראה 
א " והם ,דינה מעשהמאה שלושים ואחת אותיות בפסוקים המתארים את סך הכל ולכן יש  .נו ע"א(דף פסחים גמ' )ראה יוצאי חלציו כל ב צֵּ ַותֵּ
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ץ: ר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ִלְראֹות ִבְבנֹות ָהָארֶׁ ָאה ֲאשֶׁ ָה: ִדיָנה ַבת לֵּ ץ ַוִיַקח ֹאָתּה ַוִיְשַכב ֹאָתּה ַוְיַענֶׁ ן ֲחמֹור ַהִחִוי ְנִשיא ָהָארֶׁ ם בֶׁ ק ַוִתְדבַ  ַוַיְרא ֹאָתּה ְשכֶׁ
ב ַהַנֲעָר  ר ַעל לֵּ ת ַהַנֲעָר ַוְיַדבֵּ הס"מ שהוא  שלהמלא בדיוק גימטריא שמו  יוצא זהמספר ו. ג( –)בראשית לד, א " ַנְפשֹו ְבִדיָנה ַבת ַיֲעֹקב ַויֱֶׁאַהב אֶׁ

נטהרה דינה מכל  הזה בזכות המעשהש ,כוונתו פךיהנמצא  אך למעשה .לרמוז שהוא בא להכשיל את דינהעל מנת  ,'סמא"ל'
צֵּ "פסוק בזה דבר וכן נרמז  .פרשת וישלח ד"ה העולה('שבט מוסר'  למחבר)'סמוכים לעד'  טומאתה ומיטת יעקב אבינו נעשתה שלימה אָ  תבַ  הִדינָ  אַותֵּ  הלֵּ

לרמוז שהמעשה נעשה מצד  , כדייחד 'י"תליל'' וא"לסמ' של שתי התיבות גמטריאשווה לסופי התיבות ש )בראשית לד, א(" ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב רֲאשֶׁ 
 .)'מעשה חשב' לר' שמעון הכהן מג'רבא פרשת וישלח על הפסוק 'ותצא דינה'(לילי'  הס"מ ואשתו

)'חומת  מזלו ידע אבל ולא שהוא ידע שדינה תוקנה וסרה טומאתה.ממנה, לפי  עם דינה פעם אחת הוא פרׁשהיה שכם בן חמור שאחרי 

ְׁשַכב ֹאָתּה " רה על מה שעשה שכם בן חמור לדינהלכן כותבת התו. אות ז, 'ככר לאדן' להחיד"א מסכת סופרים פרק כא(פרשת וישלח להחיד"א אנך'  )בראשית  "ַוְיַעֶנהָ ַויִּ

עז ע"ב ד"ה  דף יומא)רש"י  מתאוה לשכם בן חמורהיתה דינה  כי .עז ע"ב(דף יומא גמ' ) ביאות אחרות ומנע ממנהשעינה  פירושו" ַוְיַעֶנהָ " כאשר לד, ב(

והוא לא בא  פרשת וישלח אות ז(להחיד"א )'חומת אנך' ורצתה להיות עמו על מנת להעביר לו עוד טומאה וזוהמה, אך ה' מנע זאת ממנה  מביאות אחרות(
פרשת וישלח אות ז, 'ככר לאדן' מסכת סופרים )'חומת אנך'  לפי שכבר עברה כל הטומאה ולא נשאר עוד מה להסיר ממנה )רש"י יומא עז ע"ב ד"ה מביאות אחרות( עליה

פרשת וישלח  'חומת אנך') 'נתהבעֹו'לא בא על דינה כאילו נמצא בזה שנתן במחשבתו של שכם לא להתקרב אליה, ו עשה זאת על ידי וה' .פרק כא(

 .אות ז(

יעקב  אך בת יעקב.דינה בין דינה אחותם לשכם בן חמור, הם סברו שנטמאה  שהיה כשכל העולם כולל השבטים שמעו את המעשה
ושמר את הדבר  ,נו ע"א(דף פסחים גמ'  ראה) 'שלימהה התקיימה הבטחת ה' שמיטתו תהיה 'שבז אבינו הבין את סוד העניין ושמח בליבו

א בליבו שנאמר " ה ְוַיֲעֹקב ָשַמע ִכי ִטמֵּ הו ַבָשדֶׁ ת ִמְקנֵּ ת ִדיָנה ִבתֹו וָבָניו ָהיו אֶׁ ֱחִרש ַיֲעֹקבאֶׁ )'עמודיה שבעה' לר' בצלאל הדרשן  לד, ה()בראשית " ַעד ֹבָאם ְוהֶׁ

 גילה להםיעקב וכשבאו בניו מן השדה  .בלק דף קכא ע"ב ד"ה מה אקוב('זרע שמשון' פרשת ) לאף אדם לבד מבניוזאת כי לא רצה לומר  עמוד השלישי פרק טז(
ת ַהכְ אמרו האחים " לכן .את הדבר ה אֶׁ נוזֹוָנה ַיֲעשֶׁ  ,כלל 'זונהכי למעשה היא לא היתה ' בכף הדמיון –" ַהְכזֹוָנה", )בראשית לד, לא(" ֲאחֹותֵּ
'כרם שלמה' לר' שלמה טובייאנה מתוניס פרשת וישלח ד"ה עפ"י )האנשים של שאר  עמוד השלישי פרק טז(לר' בצלאל הדרשן )'עמודיה שבעה' למראית העין כך  התנראאלא רק 

" זֹוָנהַהכְ לכן יש בתיבה "היה צר להם שבא בדרך זו.  עם זאת ,מפלאות תמים דעים ו שמעשה זה הואנעל אף שהשבטים הביוויענו בני יעקב(. 
 .)'חדרי בטן' בחלק קונטרס 'עט רצון' להחיד"א היוצא על פי כת"י פרשת וישלח אות א(טעם 'זקף גדול' להורות על חרון אפם 

ת ֲחמֹור ָאִביו " , לכן נאמרלהגדיל את חומרת המעשה אך הם רצו ידעו שדינה לא נטמאהאמנם השבטים  ם ְואֶׁ ת ְשכֶׁ י ַיֲעֹקב אֶׁ ַוַיֲענו ְבנֵּ
ת ִדיָנה ֲאֹחָתםְבִמְרָמה  א אֵּ ר ִטמֵּ רו ֲאשֶׁ ְרָמה"היה שנאמר  ומטעם זה .)בראשית לד, יג(" ַוְיַדבֵּ , ספר 'מעשה יב ד"ה ותצא דינהאות וישלח  ' להחיד"אנחל קדומים') "ְבמִּ

שהרי באמת זה היה לטובתה ואילו  בעצם 'מרמה'מא אותה היה יאמרו שטהם כי מה ש (וישלח על הפסוק 'ותצא דינה'חשב' לר' שמעון הכהן מג'רבא פרשת 
רתיבה "תוך הפסוק בנרמז ב. ו)'לב אריה' פרשת מקץ אות ו( שאב ממנה את כל הזוהמאהוא ש זה היה רעהלשכם  שר' " שהוא כנגד ה'אֹוֲאשֶׁ
השבטים  ועם זאת .שלמה טובייאנה פרשת וישלח ד"ה ויענו בני יעקב( )'כרם שלמה' לר'רה מכוח המעשה ברולת על שאחותם נעשתה סֹו לשבטיםשהיה 

סוד הדבר  ידעו אתיכל הדורות הבאים שלא כן ו )'מגלה צפונות' למחבר 'שבט מוסר' חלק א' פרשת וישלח ד"ה אומנם בהיות בשדה( אז תעצבו לליבם, כי העולםה
ל ְנָבָלה ָעָשהיאמרו " ה ְכָשְמָעם שנאמר " )'זרע שמשון' פרשת בלק דף קכא ע"ב ד"ה מה אקוב( "ְבִיְשָראֵּ י ַיֲעֹקב ָבאו ִמן ַהָשדֶׁ ם  ַוִיְתַעְצבו ָהֲאָנִשיםוְבנֵּ ַוִיַחר ָלהֶׁ

ל ה ְמֹאד ִכי ְנָבָלה ָעָשה ְבִיְשָראֵּ ן לֹא יֵָּעשֶׁ ת ַבת ַיֲעֹקב ְוכֵּ )'מגלה  לפי דעתם היה ראוי שהמעשה ייעשה בסתר ולא בגלויו לד, ז()בראשית " ִלְשַכב אֶׁ

 .פרשת וישלח ד"ה אומנם בהיות בשדה(חלק א' למחבר 'שבט מוסר'  צפונות'

י ַיֲעֹקב ִשְמעֹו" שנאמר והרגו באנשי שכםקמו שמעון ולוי  י ְבנֵּ י ִדיָנה ִאיש ַחְרבֹו ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי ִבְהיֹוָתם ֹכֲאִבים ַוִיְקחו ְשנֵּ ִוי ֲאחֵּ ן ְולֵּ
ַטח ַוַיַהְרגו ָכל ָזָכר: או ַוָיֹבאו ַעל ָהִעיר בֶׁ ם ַויֵּצֵּ ית ְשכֶׁ ת ִדיָנה ִמבֵּ ב ַוִיְקחו אֶׁ ם ְבנֹו ָהְרגו ְלִפי ָחרֶׁ ת ְשכֶׁ ת ֲחמֹור ְואֶׁ י ַיֲעֹקב ָבאו ַעל  :ְואֶׁ ְבנֵּ

ר ִטְמאו ֲאחֹוָתםַהֲחָלִלים ַוָיֹבּזו ָהִעיר  ץער בהם ואמר "ג ועל כך יעקב אבינו .(זכ –)בראשית לד, כה " ֲאשֶׁ ב ָהָארֶׁ ִני ְבֹישֵּ ם ֹאִתי ְלַהְבִאישֵּ " ֲעַכְרתֶׁ
נתקנה דינה ויצאה ממנה על ידי כן עשה לנו טובה ש בן חמור רשות להרוג אותם, שהרי אדרבא שכם םשלא היה לכלפי  )בראשית לד, ל(

נואך שמעון ולוי השיבו " .הזוהמא ת ֲאחֹותֵּ ה אֶׁ הוא כלומר יש לנו זכות להרוג אותם מצד חילול ה' והבזיון ש )בראשית לד, לא( "ַהְכזֹוָנה ַיֲעשֶׁ
ישלח )'מעשה חשב' לר' שמעון הכהן מג'רבא פרשת וכדבריך  כןידי היא נתקנה על למעשה " אף ש!הבריות יאמרו "פלונית זונה היאהרי , שלאחותנועשה 

 .על הפסוק 'ותצא דינה בת לאה'(

ם:" כאשר אמר של שמעון ולוי עוונםאת הזכיר אבינו יעקב  יהֶׁ ֹרתֵּ י ָחָמס ְמכֵּ ִוי ַאִחים ְכלֵּ ַחד  ִשְמעֹון ְולֵּ ְבֹסָדם ַאל ָתבֹא ַנְפִשי ִבְקָהָלם ַאל תֵּ
הלכו אחרי הדברים הנראים ש עלהיה  בן חמור הריגת שכםבעוונם  כי. ו( –)בראשית מט, ה " ְכֹבִדי ִכי ְבַאָפם ָהְרגו ִאיש וִבְרֹצָנם ִעְקרו שֹור

יׁש" שנאמר הבריות ילעינ י ְבַאָפם ָהְרגּו אִּ )'זרע שמשון' פרשת בלק דף קכא ע"ב ד"ה מה  היו צריכים ללכת אחרי הדברים המסורים ללבם אף שה", כִּ

ורק  לאה בבטן אמם גדלהנפשם אף שלא את ומסרו עליה  צח, ה( )'בראשית רבה' " לדינהַאִחים" היו הוסיף יעקב לומר ששמעון ולויו. אקוב(
ולא  'ויוסף אברהם' לר' אברהם פלאג'י אות יוד אות ג בשם החיד"א(הם לא ריחמו  ,ורק נולד מרחל אמם לאה נולדה ממנה, ואילו על יוסף שנוצר וגדל בבטן

 גדל בבטן לאה אמםזה ש, כי הוא דינהאשר על ירחמו על יוסף יותר מהם היה ראוי שש וזה על אף .צח, ה()'בראשית רבה' " ַאִחיםהיו לו ל"
 .)'ויוסף אברהם' לר' אברהם פלאג'י אות יוד אות ג בשם החיד"א(

 על ידי מלאך למצרים נלקחה ו שכם בן חמורו דינהנולדה מאסנת 

בסוף )'מסכת סופרים'  משכם בן חמורבת נולדה לה  ('מסכת סופרים' סוף פרק כא. וראה דעה אחרת בבראשית לד, ג 'רבינו בחיי') שמונה שנים וחודש בגילבהיות דינה 

בשמה נרמז כאשר  .נקראה בשם 'אסנת'והיא , )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וישב על הפסוק 'ויוסף הורד מצרימה' ד"ה גם בזה תבין(שה נשמה קדֹובה ו פרק כא(
דתה ניגי סמתלאי א'אסנת' הוא ראשי תיבות ', כי לאי בת כרנבו אמו של אברהם אבינואמתשהיתה גלגול דינה אמה טהרתה של 

 )פירוש 'ולא עוד אלא' לרב אליהו הכהן 'יץצִּ 'הביא לכן  ,תֹות בבִּ אין זנּורצה לפרסם כי יעקב אבינו  .)'חומת אנך' פרשת מקץ אות ז על הפסוק 'ויתן לו את אסנת'(יקנה' ת

'ילקוט ראובני'  דף ו ע"ב טור א ד"ה ולפי שלא יצא, 'רזיאל המלאךספר ') דשוכתב עליו שם קֹו )'מדרש אגדה' פרשת מקץ מא ד"ה נער עברי(מזהב  בעל 'שבט מוסר' על פרקי דרבי אליעזר פרק לח(
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על בתה  את הציץם ׂשהוא ו ," כהן גדול "קודש לה'הכפי שהיה כתוב בציץ של  פרשת וישלח ד"ה בספר יצירה, פירוש 'ולא עוד אלא' על פרקי דרבי אליעזר פרק לח(
 .)פירוש 'ולא עוד אלא' על פרקי דרבי אליעזר פרק לח( של דינה

נמצא על  'הציץ'בראות האנשים כי כן ללשנות את פניו של בעל עבירה,  הוא שהיה אצל הכהן גדול בבית המקדש סגולת ה'ציץ'שון כי
 בתה של דינה היתהאם באמת כי  .מאת ה'היה ידעו כולם למפרע שמעשה דינה  אז –ת ריקֹומֹואין פניה  זאתם כל עו הבת של דינה

 .על פרקי דרבי אליעזר פרק לח()פירוש 'ולא עוד אלא'  תלוי עליהי שפניה יהיו מוריקות מחמת הציץ הראו היהאז ת של אמה, נולדת בטומאה ובדרך זנו
וכן כתב , ד"ה נער עברי( פרשת מקץ מא 'מדרש אגדה') הבת של דינהלידת את מעשה את מה שאירע עם שכם בן חמור ו הטס גםעל כתב יעקב ועוד 
 .פרשת ויחי ד"ה האלוקים( 'שפתי כהן על התורה')" "כל המידבק בזו הרי זה כאילו נדבק בזרעו של יעקב עליו

פרק  'פרקי דרבי אליעזר') מביתולח אותה יש אז יעקב אבינוו .ת בבית יעקבעל מנת שלא יגידו שיש זנּו הבת של דינההשבטים רצו להרוג את 

 בשם הבת נקראהגם  שבגינו ',ְסֶנהה'יח ׂש והניחה בתוך פרק לח ד"ה להרגם( 'פרקי דרבי אליעזר')פירוש מהרז"ו על  על מנת להצילה לח ד"ה ואמרו בני ישראל(
 לא קרב אליה אף אדם ,קדוש שכתב יעקב אבינו על גבי הטס שהיה נתון על צווארההשם הובגלל  .מא, מו( בראשית פרק 'בחיירבינו ') 'ָאְסַנת'
ע"ב , ספר 'רזיאל המלאך' דף ו פרק לח 'פרקי דרבי אליעזר') למצרים יחד עם הטס שעליהאותה לקח המלאך מיכאל אז ו .פרשת ויחי ד"ה בנות צעדה( 'על התורה שפתי כהן')

 .ד"ה נער עברי( פרשת מקץ מא )'מדרש אגדה' את אותה לאישהותתכונן לקראת בואו של יוסף שיוכל לׂש ,כדי שתגדל שם( טור א ד"ה ולפי שלא יצא

 התחתנה עם יוסף שהיה במצריםואסנת גדלה בבית פוטיפר 

על ידי המלאך, ומצא אותה בוכה. הוא הסתכל על הטס שעליה והבין כי היא במצרים יום שהושלכה אסנת הפוטיפר יצא לטייל באותו 
)'ילקוט דלה אותה כמו בת יואז אשת פוטיפר שהיתה עקרה ג ד"ה נער עברי( )'מדרש אגדה' פרשת מקץ אות מאשייכת למשפחה חשובה, והוליכה לביתו 

ת השם הקדוש שהיה חקוק בטס זכובלא היתה נראית לעיניו היא , ל פוטיפרש בביתו שאסנת היתהובזמן  .חדש' בערך יעקב ודור שבימיו אות קעג(
  .)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויחי ד"ה בנות צעדה( יה בכל אותה העתרה וסמּוהיתה שמּו אסנת וכך שעליה.

י שור ָבנֹותיצאו כל הנשים לראותו כפי שנאמר " ,כאשר עבר יוסף הצדיק בכל ארץ מצרים מאוחר יותר וכל . )בראשית מט, כב(" ָצֲעָדה ֲעלֵּ
את  וכשראה יוסף הצדיק את טס הקמיע שהיה בצווארה.אסנת זרקה לו גם  שיביט עליה.כדי ורקת לו חפץ או תכשיט אחת היתה ז

 פית'אסו' בגדר לא חשש שאסנת ממזרת על אף היותהיוסף הצדיק  לאישה. ולקח אותה הבין שהיא מזרע יעקב אבינו הוא הטס
ת לייחוסה משום שהטס שעליה היה העדווזה  ת.ויש בה חשש לממזרו ,אביה או אמה נאספת מהרחוב ללא ידיעה מיה אחת כלומר

)ראה שו"ע אבן העזר סימן ד סעיף לא(  ר'ספק ממזא אותו את השם של 'שמהנֹו וקמיע מעין זה הנמצא אצל האדם מוריד ולהיותה בת יעקב אבינו.

 .ביאור המספיק' על פרקי דרבי אליעזר פרק לח ד"ה מה עשה יעקב( –על פרקי דרבי אליעזר פרק לח אות יב ד"ה ושלחה והלכה לה, ביאור 'בית הגדול )ביאור הרד"ל 

לא נולד עם שיוסף למעט  ,לאישה האות אכל שבט ושבט נולד עם תאומתו ונׂש ,על מנת שהשבטים לא יתחתנו עם עמי הארצות
יוסף עבר מבטן לאה אל בטן רחל, ודינה כאשר אמנם כיון שיוסף ודינה התחלפו בבטן אמם,  .פרק לו ד"ה רבי אליעזר אומר( 'אליעזר פרקי דרבי') תאומה

היתה שדינה  משום אך .והיתה דינה ראויה להיות 'תאומתו' של יוסף 'אחת בטן'בנמצא ששניהם היו  אז ,עברה מבטן רחל לבטן לאה
לר'  א עוד אלא')'ולאסנת בתה במקומה קח את דינה ונכנסה יי שיוסף עוד ידי שכם בן חמור, לכן לא היה שייך לעשות את התיקון על צריכה

להאר"י ז"ל )'שער הפסוקים'  בת זוגו של יוסף היתהשהיא  (ועיי"ש בדבריו הנפלאים פרק לח סוף ד"ה 'ומרוב קדושת הענין' על פרקי דרבי אליעזר אליהו הכהן האיתמרי מחבר 'שבט מוסר'

 . פרק לח ד"ה 'וירד מיכאל'( 'פרקי דרבי אליעזר'פרק לו ד"ה 'רבי אליעזר אומר',  'פרקי דרבי אליעזר')להיות אשתו  וראויה פרשת וישב על הפסוק 'ויוסף הורד מצרימה' ד"ה גם בזה תבין(

באה דינה כאשר היא שהושפעה  גרםנשממנו שם' בבטן לאה שאיר 'רֹווא השהלפי  לאשה, אסנתאת  לקחת יוסףגם מצד  היה ראויו
 בתה אסנת.שבעקבותיו נולדה לה  ,המעשה עם שכםכל תה וקרה לה מבידינה יצאה של יוסף מכוחו  מצא כינו בטן לאה במקומו.תוך ל

ידע  ויוסף .(רשת מקץ אות ז על הפסוק 'ויתן לו את אסנת', 'חומת אנך'  להחיד"א פ)'ראש דוד' להחיד"א פרשת וישלח ד"ה ויתבאר בזה מאמרם א עתה את אסנת לאישהלכן יוסף נׂש
 ידע שהיא כשרה יוסף. אה לאשהלכן נׂשו משום שהיא בת זוגו ,אל אשת פוטיפרעד דש שמלאך הביא את אסנת מהסנה ח הקֹוברּו

. ועוד איננוהוא  כאילוש ,בן חמור להשגיח באביה שכם ואיןלומר שהיא כשרה כ ,'ִדיָנהכפי שרמוז בשמה 'אסנת' שהוא גמטריא 'בת מ
)'חומת אנך' פרשת מקץ אות ז על הפסוק 'ויתן לו אותה לאשה  יקחיש'אשרי' האדם ללמד ש – יוסף גם בדק בשמה 'אסנת' וראה שהוא גמטריא 'אשרי'

 .את אסנת'(

אינם שלו והילדים  ,רנכ א לאשה בתכאשר יוסף הצדיק הביא את בניו לפני יעקב אביו שיברכם, הסתפק יעקב אבינו שמא יוסף נש
על מנת שיוכל לקדש את אסנת  אז הראה לו יוסף את ְכתּוָבתֹו שעליהם היו חתומים שני גרים שגייר יוסף במצרים שייכים לזרעו.

ם נאמר " . ועל כךוכן הראה לו את הטס של אסנת ,כדת ל ָאִביו ָבַני הֵּ ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ר ָנַתןַויֹאמֶׁ הִלי ֱאֹלִהים  ֲאשֶׁ ַלי  ָבזֶׁ ם ָנא אֵּ ַויֹאַמר ָקחֶׁ
ם שכתב  ְכָתבוהוא גם אותו  ברית אברם' לרבי אברהם אזולאי פרשת ויחי ד"ה מצאתי( )'בעלי היא אותה כתּובה של יוסף ואסנת –" ָבֶזה", )בראשית מח, ט(" ַוֲאָבְרכֵּ

בו ואת הטס של אסנת ליעקב הראה  כי יוסף ,(' פרשת ויחי דף מט ע"א ד"ה פסוק ראה פניך, 'זרע שמשון)'קהילת יעקב' ערך 'אס' ד"ה אסנת בת פוטיפרעיעקב אבינו לאסנת 
ואז הסכים יעקב לברך את  'בעלי ברית אברם' לרבי אברהם אזולאי פרשת ויחי ד"ה מצאתי(, מו בראשית פרק מא פסוק 'רבינו בחיי')כתוב שמי שנדבק בה נדבק בזרע יעקב 

 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .ו של יוסףבני

 נשמת:העלון השבוע גם לעילוי  

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

שמואל ז"ל, ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב 

 ז"ל, מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע 
גם לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'נֵּט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע גם 

 לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 ז"ל אשת דוד

 א' בשבט התשע"טנלב"ע 

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון השבוע גם להצלחת 

  יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל משפחתה
 

העלון השבוע גם 

 לרפואת

יריב בן 

 הי"ויהודית 

העלון השבוע גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ליצחק בן רבקה 

הרב יצחק שלמה 

 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם 
 לעילוי נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון השבוע גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ט ָעְלָיה בת  ָאְרלֶׁ
פֹורטון מסעודה 

 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם 

 לרפואתה של:

יפה )מוכתרם( 

 הי"ובת שרה 

שה' ברחמיו המרובים 

ישלח לה רפואה שלימה 

 בכל אבריה וגידיה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
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