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לשונות של חיבה
אחת הפרשיות הפחות מדוברות בדרשות פרשת השבוע היא 'מעשה דינה':
אָרץַ .ויּ ְַרא א ָֹתהּ ְשׁ ֶכם ֶבּןֲ -חמוֹרַ ,ה ִחוִּ י--נְ ִשׂיא
ַעקֹבִ ,ל ְראוֹתִ ,בּ ְבנוֹת ָה ֶ
ַתּ ֵצא ִדינָה ַבּתֵ -לאָהֲ ,א ֶשׁר י ְָל ָדה ְלי ֲ
וֵ
ַע ָרַ ,וי ְַד ֵבּרַ ,עלֵ -לב
ֶא ַהבֶ ,אתַ -הנּ ֲ
ַעקֹב; ַויּ ֱ
ַפשׁוְֹ ,בּ ִדינָה ַבּת-י ֲ
ַתּ ְד ַבּק נ ְ
ֶה ו ִ
ְענּ ָ
ִשׁ ַכּב א ָֹתהַּ ,וי ַ
ִקּח א ָֹתהּ ַויּ ְ
אָרץ; ַויּ ַ
ָה ֶ
ַעקֹב ָשׁ ַמעִ ,כּי ִט ֵמּא
אָביו ֵלאמֹרַ :קחִ -לי ֶאתַ -היּ ְַל ָדּה ַהזֹּאתְ ,ל ִא ָשּׁה וְ י ֲ
ֹאמר ְשׁ ֶכםֶ ,אלֲ -חמוֹר ִ
ַע ָר ַויּ ֶ
ַהנּ ֲ
ַעקֹב,
ֵצא ֲחמוֹר ֲא ִביְ -שׁ ֶכםֶ ,אל-י ֲ
ַעקֹבַ ,עד-בֹּאָם ַויּ ֵ
וּבנָיו ָהיוּ ֶאתִ -מ ְקנֵהוַּ ,בּ ָשּׂ ֶדה; וְ ֶה ֱח ִרשׁ י ֲ
ֶאתִ -דּינָה ִבתּוָֹ ,
ִחר ָל ֶהם ְמאֹדִ :כּי-נְ ָב ָלה ָע ָשׂה
ָשׁיםַ ,ויּ ַ
ִת ַע ְצּבוּ ָה ֲאנ ִ
ַעקֹב ָבּאוּ ִמןַ -ה ָשּׂ ֶדהְ ,כּ ָשׁ ְמ ָעם ַ ,ויּ ְ
וּבנֵי י ֲ
ְל ַד ֵבּרִ ,אתּוֹ ְ
ַפשׁוֹ
ֵע ֶשׂה ַוי ְַד ֵבּר ֲחמוֹרִ ,א ָתּם ֵלאמֹרְ :שׁ ֶכם ְבּנִ יָ ,ח ְשׁ ָקה נ ְ
ַעקֹב ,וְ ֵכן ,לֹא י ָ
ִשׂ ָר ֵאלִ ,ל ְשׁ ַכּב ֶאתַ -בּת-י ֲ
ְבי ְ
ְבּ ִב ְתּ ֶכםְ --תּנוּ נָא א ָֹתהּ לוְֹ ,ל ִא ָשּׁה.
אולם דווקא במדרש מקבלת הפרשיה הזו התייחסות אחרת לגמרי:
'וידבר חמור איתם לאמור'  -ריש לקיש אמר :בג' לשונות של חיבה חיבב הקב"ה את ישראל
בדביקה ,בחשיקה ובחפיצה' .בדביקה'  -ואתם הדבקים' ,בחשיקה'  -לא מרובכם מכל העמים חשק
ה'' ,ובחפיצה'  -ואישרו אתכם כל הגויים כי תהיו אתם ארץ חפץ.
ואנו למדים אותה מפרשה של רשע הזה :בדביקה  -ותדבק נפשו; בחשיקה  -שכם בני חשקה נפשו
בבתכם ;בחפיצה  -כי חפץ בבת יעקב'.
ריש לקיש מלמד אותנו דבר גדול על חיבתו של הקב"ה לעמו ישראל בשלוש לשונות של חיבה שהוא
מצטט .דבקות ,חשק וחפץ ,מילים שיוצרות הרגשה של נעימות ואינטימיות ואפילו רומנטיות בין
הקב"ה ועם ישראל ,מילים שיוצרות קשר וחיבור מרוממים ונעלים .ואולם ריש לקיש מוסיף
שהמקור לכל הקדושה והרוממות הזו נלקח דווקא "מפרשה של אותו רשע" כשהכוונה היא אל אותו
שכם ,מאותה פרשיה של 'מעשה דינה'.
כיצד ניתן להבין את המדרש ? מה בא ריש לקיש ללמדנו בחיבור לפרשיה זו ?
ייתכן והמפתח להבנה מצוי בקריאה בפשט הפסוקים בפרשתנו .הפסוקים מתארים לנו את מעשהו
של שכם כלפי דינה בצורה שלילית ביותר" :וירא אותה ...ויקח אותה וישכב אותה ויענה" דינה
עבורו היא חסרת שם או אישיות )אותה( ,והפעלים הרצופים מחדדים את האקטיביות ,את
הברוטאליות של שכם כלפי דינה ,עד כדי עינוי וכאב שנגרמים לה.

אולם בשלב הזה של הקריאה ניתן לראות מעין שינוי ביחסו של שכם לדינה" :ותדבק נפשו בדינה
בת יעקב ,ויאהב את הנערה ,וידבר על לב הנערה ...קח לי את הנערה הזאת לאשה ...חשקה נפשו
בבתכם "...שכם משתנה ואיתו יחסו לדינה .היא מקבלת אישיות ושם בעיניו ,והופכת להיות נערה,
הוא חש כלפיה רגשות ,מדבר על ליבה ורוצה לקחת אותה לאשה בהסכמה .לא כך צפינו שיימשך
יחסו של שכם לדינה.
הדבקות ,החשק והחפץ מצויים כולם בשלב הזה של יחסי שכם ודינה ,הם מבטאים את השינוי
לטובה שחל בשכם הרשע .ריש לקיש ,שבעצמו עבר שינוי בחייו ,מזהה את השינוי הזה שחל בשכם,
ומזהה שם את המקור ליחסו המחבב של הקב"ה לישראל .ריש לקיש רוצה להדגיש בפנינו שהחיבה
שחש הקב"ה לישראל נובעת מאותו מקום של יכולת השינוי של האדם  -מרע לטוב .האפשרות
העומדת בפני האדם להשתנות ,כשהיא מתממשת ,היא מגלה את גדולתו של האדם ,את ייחודו
בעולם ,ואולי גם את התגשמות הציפיות התלויות בו מצידו של הקב"ה ,ועל כן מעוררת את חיבתו
הגדולה של הקב"ה .הקשר שקושר ריש לקיש בין חיבתו של הקב"ה לישראל לחיבתו של שכם לדינה
מואר כך באור אחר ובהיר יותר.
שבת שלום ושלווה.
הרב אפרים ב"ק ,נשוי לשרה ואב לחמישה ,ויחד בונים את ביתנו בכפר
עציון .רב ,ומחנך את הדור הבא בביה"ס התיכון המשותף בקבוצת
יבנה .רב בארגון 'צהר'.
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