
 

 (2לפרשת "וישלח" )

 

כמה גדול כוחה של אהבת אחים: יעקב ועשו, אחרי שנים של פירוד ופחד, מגלים זאת במפגש של  א. 

   במרמה ובמלחמה. גלה זאת משלום; שכם בן חמור 

 

ץ: ַוַיְר  ב.  ר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ִלְראֹות ִבְבנֹות ָהָארֶׁ ָאה ֲאשֶׁ א ִדיָנה ַבת לֵּ צֵּ ץ ַוִיַקח  ַותֵּ ן ֲחמֹור ַהִחִוי ְנִשיא ָהָארֶׁ ם בֶׁ א ֹאָתּה ְשכֶׁ

ר ַעל לֵּ  ת ַהַנֲעָר ַוְיַדבֵּ ֱאַהב אֶׁ   -  1]בראשית לד,  ב ַהַנֲעָר: ֹאָתּה ַוִיְשַכב ֹאָתּה ַוְיַענֶָׁה: ַוִתְדַבק ַנְפשֹו ְבִדיָנה ַבת ַיֲעֹקב ַויֶׁ

3 ] 

טַ ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי בִ   י ִדיָנה ִאיש ַחְרבֹו ַוָיֹבאו ַעל ָהִעיר בֶׁ ִוי ֲאחֵּ ח  ְהיֹוָתם ֹכֲאִבים ַוִיְקחו ְשנֵּי ְבנֵּי ַיֲעֹקב ִשְמעֹון ְולֵּ

או:  ַוַיַהְרגו ָכל ָזָכר: ם ַויֵּצֵּ ית ְשכֶׁ ת ִדיָנה ִמבֵּ ב ַוִיְקחו אֶׁ ם ְבנֹו ָהְרגו ְלִפי ָחרֶׁ ת ְשכֶׁ ת ֲחמֹור ְואֶׁ ְבנֵּי ַיֲעֹקב ָבאו ַעל  ְואֶׁ

ר ִטְמאו ֲאחֹוָתם: ה   ַהֲחָלִלים ַוָיֹבּזו ָהִעיר ֲאשֶׁ ר ַבָשדֶׁ ת ֲאשֶׁ ר ָבִעיר ְואֶׁ ת ֲאשֶׁ ם ְואֵּ יהֶׁ ת ֲחֹמרֵּ ת ְבָקָרם ְואֶׁ ת ֹצאָנם ְואֶׁ אֶׁ

ת  ָלָקחו: ם ָשבו ַוָיֹבּזו ְואֵּ יהֶׁ ת ְנשֵּ ת ָכל ַטָפם ְואֶׁ יָלם ְואֶׁ ת ָכל חֵּ ִוי  ְואֶׁ ל לֵּ ל ִשְמעֹון ְואֶׁ ר ַיֲעֹקב אֶׁ ר ַבָבִית: ַוֹיאמֶׁ ָכל ֲאשֶׁ

ְספו ָעַלי ְוִהכ י ִמְסָפר ְונֶׁאֶׁ ץ ַבְכַנֲעִני וַבְפִרִּזי ַוֲאִני ְמתֵּ ב ָהָארֶׁ ִני ְבֹישֵּ ם ֹאִתי ְלַהְבִאישֵּ יִתי:   וִני ְוִנְשַמְדִתיֲעַכְרתֶׁ ֲאִני ובֵּ

נו:  ַוֹיאְמרו ַהְכזֹוָנה יַ  ת ֲאחֹותֵּ ה אֶׁ  [ 31  - 25]בראשית לד,  ֲעשֶׁ

 

היא רצתה לצאת החוצה, להתרחק, והם גררוה בכח פנימה, אל הבית, לעולמי עד. מרוב אהבתם,  ג. 

רצחו האחים את המגן, המפרנס, האוהב של אחותם. מרוב אהבתם, גזרו בני יעקב על דינה, חיים  

 של ערירות וכאב.  

 

 / ח.נ. ביאליק   לנתיבך הנעלםד.  

 ִלְנִתיֵבְך ַהנְֶּעָלם ַכּסּוָפה ִזַנְקתְ 

 ִכְלֵאְך, -ַוִתְפְרִצי ִפְתֹאם ֵבית

 ּוִמְּסִביבֹות ָאֳהִלי ָלנֶַּצח ָמַחְקתְ 

ת  ִעְקבֹות ְפָעַמִיְך ְוִצֵלְך; -אֶּ

ְך ָיָצאת,  רֶּ ָהָלה ַלדֶּ  ִבְמנּוַסת בֶּ

ְרָחק נָ  –ּוְבֵצאֵתְך    ָשאת ִעם ְצרֹוֵרְך ַלמֶּ

ת ת  – ִמְצֲהלֹות ְצחֹוֵקְך -אֶּ  ַפֲעמֹון ְזָהֵבְך, -אֶּ

ת  ַלֲהבֹות ִגיֵלְך ּוְמדּורֹות ְלָבֵבְך; - אֶּ

 ַאְך ַאַחת ָנִשית: ִבְרַכת ְשלֹוִמי ּוְשלֹוֵמְך, 

ִשי   ּוְבָחְפֵזְך ַותֶּ

ִשי,  ל מֶּ  ְבָזִוית ִקּטֹוֵנְך ַגם ַנַעל שֶּ

ן ַהַחלֹון  דֶּ  ֲחַבְצלֹוַתיֲאֻגַדת  – ְוַעל אֶּ

 ּוְצרֹור ֲחֹלמֹוַתי 

 –  – – ְואֹוִתי 

ר ַאְת ָשם בַ   ֲהִיי ְברּוָכה ִמְמקֹוֵמְך!  –ֲאשֶּ

 ִעָמְך ָאֹנִכי ִבְסָעָרה, ֲאחֹוִתי! 

 – ְוִאם ַאְת ֱעזּוז ַסַער ַוֲאִני ְכַבד ֲחֹלמֹות 

 ַעד רֹאש ִגְבעֹות עֹוָלם ְוַעד ַיְרְכֵתי ְתֹהמֹות 

 ֵלילֹוַתי ְוָיַמי; -גֹון ָכל ִיְרְדֵפְך יְ 

ְברֹוַתִיְך   – ְוַאְת ַגם לֹא ִתְרִאי  – ּוְנשּוא אֶּ

 ָאֹנִכי, ֲעַנן ַזַעף קֹוֵדר, ֲעִריִרי, 

ר ָתשּוִטי ֲאָשֵרְך ְפָעַמי,  ל ֲאשֶּ  אֶּ

ר ָאֹבָאה,  ּוְבָפְרִשי ִמְמרֹוַמי, ּוַבֲאשֶּ

 – ֵצל ָמגֹור ְוֹשָאה 

ב   ָרַקי ּוְרָעַמי עֹוָלם ִבבְ -ֲאַפַלח לֶּ

 ְוַאֲחֵיהּו ִבְגָשַמי 

 ּוְבִשיִרי. 

 

 

 


