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(Con’t. of Section Gimel:  

 ' :בראשית מ"ט ה ,רמב"ן

ד"ה שמעון ולוי אחים:...וכבר פירשתי, כי יעקב קצף על שמעון ולוי בהרגם אנשי העיר בעבור שעשו חמס, כי הם לא 

כלל אנשי בית אברהם ומן הנפש אשר עשו. ועוד חטאו להם כלל ובאו בברית ונימולו ואולי ישובו אל ה' ויהיו כולם ב

 ...חרה לו, שלא יאמרו כי בעצתו נעשה הדבר ויהיה חילול השם שיעשה הנביא חמס ושוד

 ?"מניין לרמב"ם שבני שכם "ראו וידעו .1 

 ?הרמב"ן עונה בחלק הראשון של דבריו )עד "ורבים ישאלו"( על מספר שאלות. מהן השאלות .2 

 

הרמב"ם המובאים ברמב"ן יש מילים אחדות החסרות בדפוסי הרמב"ם שלפניו; ולפי מהדיר פירוש בדברי  .3

יורק תשי"ט(, נשמטו מילים אלה מטעם הצנזורה בדפוסי -)הרמב"ן, ניו מנחם צבי איזנשטט ,הרמב"ן לתורה

 .הרמב"ם

 ?הסבר מה חשיבות המילים האלה לענייננו

 ?לרמב"ן ביחסם למעשה שמעון ולוי בשכםמהו ההבדל העקרוני בין הרמב"ם  .4 

 ?מהו הנימוק הפורמלי המובא ברמב"ן נגד הרמב"ם .5 

מה ראיה יש למצוא לדעת הרמב"ן שהרגו את אנשי שכם "בחרב נוקמת" )= לשם עשית נקמה( ולא כדי לעשות  .6 

 ?בהם דין על עברם על מצוות בני נח

 
  .שלא היה הברית שנימולו אלא להחניף לאדוניהם )= ולא לשם גרות אמת(לשם מה מוסיף הרמב"ן בסוף דבריו,  .7

 ?מה קושיה רצה לישב על ידי כך

 
 ?מה מחדש הרמב"ן בפירושו לפרשת ויחי על הנאמר כבר בפירושו כאן .8

 ?למה לא אמר דבריו אלה גם במקומנו

 

Con’t. of Alon HaDeracha: 

של שכם וחמור בבית יעקב וההצעה שהציעו מוכיחים על רצון כן לתקן  כדאי להראות ללומדים שלא היה הביקור

המעוות ולבוא בברית אמת עם יעקב. כדאי להשוות את דברי חמור ליעקב ובניו עם אותה ההצעה כפי שהוא חוזר 

 :עליה לבני עירו

דברי חמור אל יעקב ובני 

    ביתו
 דברי חמור אל בני עירו

 (1) 'פסוק ט

   ֹאָתנּו ְוִהְתַחְתנּו"

 ְבֹנֵתיֶכם ִתְתנּו ָלנּו

   ְוֶאת ְבֹנֵתינּו ִתְקחּו ָלֶכם

  (2) פסוק כ"א

"- - - - - - - -  

 ֶאת ְבֹנָתם ִנַקח ָלנּו ְלָנִשים

 "ְוֶאת ְבֹנֵתינּו ִנֵתן ָלֶהם
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   (2) 'פסוק י

- - - - - - - -  

 ְוִאָתנּו ֵתֵשבּו 

 םְוָהָאֶרץ ִתְהֶיה ִלְפֵניכֶ 

 ְשבּו 

 ּוְסָחרּוהָ 

 "ְוֵהָאֲחזּו ָבּה

  (1) פסוק כ"א

 ָהֲאָנִשים ָהֵאֶלה ְשֵלִמים ֵהם ִאָתנּו "

 ְוֵיְשבּו ָבָאֶרץ 

 ְוָהָאֶרץ ִהֵנה ַרֲחַבת ָיַדִים ִלְפֵניֶהם 

- - - - - - - - 

 וִיְסֲחרּו ֹאָתּה

- - - - - - - -" 

   

- - - - - - - -  

- - - - - - - -  

  (3) פסוק כ"ג

 ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל ְבֶהְמָתם "

 "ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם

ובמיוחד יש להבליט נוסף על השינוי בסדר העניינים והבהרת כל חסר וכל יתיר את ההוספה בסוף דבריו לאנשי 

חזר בו  לא –למרות ראותו כל זה  –עירו המגלה את כוונתו האמתית. אך יחד עם זה יש להדגיש שהרמב"ן 

ממשפטו הקשה על מעשה שמעון ולוי, ואולי יתכן שיטען מישהו מן הלומדים שהתורה עצמה מחווה דעתה על 

 :המעשה ומצדיקה אותו, ע"י מה שהיא מספרת לנו לאחר המעשה

 ':  הפרק ל"ה פסוק             

 ֹלִהים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶשר ְסִביבֹוֵתיֶהם -ַוִיָסעּו ַוְיִהי ִחַתת א  "

 "ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְבֵני ַיֲעֹקב

הוכחה  –ולזה יש לומר: עמדנו כבר לא אחת בעיוננו על כך, שהתורה מדגישה וחוזרת ומדגישה שאין הנס, האות 

עלול לעשות אותות ומופתים בשמים ובארץ ( דברים י,ג) א השקרלאמת. גם החרטומים הצליחו בלהטיהם, גם נבי

ואין מזה כל  –"ובא האות והמופת", גם רואים אנו יום יום ומשך כל ההיסטוריה האנושית כי יד השקר רוממה 

ן הפחד בפני החרב אשר נפל על העמים אשר רק על חרבם יחיו ולעתים רק לשון זו ולא נוכל ללמוד כאן מ ,ראיה

אין בין שמותיו הרבים  –כמאמר בן דורנו  –על צדקת המעשה, וכי טוב הוא בעיני האלוקים, כי  –מובנת להם 

 ."והשונים של הקב"ה המעידים על מידותיו, גם השם "הצלחה

------------------------------------------------------------------------------------ 

 .299-284מתוך הספר מ' בובר, דרכו של מקרא, מוסד ביאליק, ירושלים תשכ"ד, עמודים  [*]

 בראשית פרק לד
ֶרץ: ֹות ָהָאָֽ ֹות ִבְבנֶׁ֥ ב ִלְראָ֖ ה ְלַיֲעק ֹ֑ ר ָיְלָדָ֖ ה ֲאֶשֶׁ֥ ָאָ֔ א ִדיָנ֙ה ַבת־לֵּ ֵ֤ צֵּ  )א( ַותֵּ

ְרא  ָה:)ב( ַוַיַּ֨ ּה ַוְיַעֶנָֽ ָתָ֖ ּה ַוִיְשַכֶׁ֥ב א  ָת֛ ח א  ֶרץ ַוִיַקֶׁ֥ יא ָהָאֹ֑ י ְנִשִׂ֣ ִחִוָ֖ ּה ְשֶכֶ֧ם ֶבן־ֲח֛מֹור ַהָֽ ָתָ֜  א 
: ַנֲעָרָֽ ב ַהָֽ ֶׁ֥ ר ַעל־לֵּ ָ֖ ַנֲעָרָ֔ ַוְיַדבֵּ ֱאַה֙ב ֶאת־ַהָֽ ב ַוֶיָֽ ת־ַיֲעק ֹ֑ ֹו ְבִדיָנָ֖ה ַבָֽ ק ַנְפשָ֔  )ג( ַוִתְדַבִׂ֣

ם ֶאל־ אֶמר ְשֶכָ֔ ה:)ד( ַוי ִׂ֣ את ְלִאָשָֽ ה ַהז ָ֖ י ֶאת־ַהַיְלָדֶׁ֥ ח־ִל֛ ר ַקָֽ אמ ֹ֑ יו לֵּ ֹור ָאִבָ֖  ֲחמֶׁ֥
ב עַ  ש ַיֲעק ָ֖ ה ְוֶהֱחִרֶׁ֥ ָ֖הו ַבָשֶדֹ֑ ו ֶאת־ִמְקנֵּ ֹו וָבָנ֛יו ָהיֶׁ֥ ֙א ֶאת־ִדיָנִׂ֣ה ִבתָ֔ י ִטמֵּ ע ִכֵ֤ ב ָשַמַ֗ ק  ם:)ה( ְוַיֲעִׂ֣ ָאָֽ  ד־ב 

י־ְשֶכָ֖ם  ֹור ֲאִבָֽ א ֲחמֶׁ֥ ֛ ֹו:)ו( ַויֵּצֵּ ר ִאתָֽ ָ֖ ב ְלַדבֵּ ל־ַיֲעק ֹ֑  ֶאָֽ
י־ְנָבָל   ד ִכָֽ ם ְמא ֹ֑ ַחר ָלֶהָ֖ ים ַוִיֶׁ֥ ֲאָנִשָ֔ ְתַעְצב֙ו ָהָֽ ם ַוִיָֽ או ִמן־ַהָשֶד֙ה ְכָשְמָעָ֔ ב ָבֵ֤ י ַיֲעק ָ֜ ל ִלְשַכ֙ב ֶאת־)ז( וְבנֵַּּ֨ ה ְבִיְשָראֵַּ֗ ה ָעָשִׂ֣

ה: א יֵָּעֶשָֽ ן ל ֶׁ֥ ָ֖ ב ְוכֵּ ת־ַיֲעק ָ֔  ַבָֽ
ר ֲחמָ֖  ֶׁ֥ ה:)ח( ַוְיַדבֵּ ֹו ְלִאָשָֽ ּה לָ֖ ָת֛ ו ָנֶׁ֥א א  ם ְתנַּ֨ ה ַנְפשֹ֙ו ְבִבְתֶכָ֔ ְשָקֵ֤ י ָחָֽ ר ְשֶכִׂ֣ם ְבִנַ֗ אמ ֹ֑ ם לֵּ  ֹור ִאָתִׂ֣

ם: ו ָלֶכָֽ ינו ִתְקחֶׁ֥ ָ֖ תֵּ נו ְוֶאת־ְבנ  יֶכ֙ם ִתְתנו־ָלָ֔ תֵּ נו ְבנ ָֽ ָתֹ֑ ו א  ְתַחְתנָ֖  )ט( ְוִהָֽ
ֶר֙ץ ִתְהֶיִׂ֣ה  בו ְוָהָא֙ ֹ֑ שֵּ נו תֵּ ּה:)י( ְוִאָתָ֖ ו ָבָֽ ָאֲחזָ֖ ָֽ וָה ְוהֵּ ם ְשב֙ו וְסָחרָ֔ יֶכָ֔  ִלְפנֵּ
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ן: ָֽ י ֶאתֵּ ַלָ֖ ר ת אְמ֛רו אֵּ יֶכֹ֑ם ַוֲאֶשֶׁ֥ ינֵּ ן ְבעֵּ ָ֖ יָה ֶאְמָצא־חֵּ יָה ְוֶאל־ַאֶחָ֔ אֶמר ְשֶכ֙ם ֶאל־ָאִבִׂ֣  )יא( ַוי ֵ֤
ָלֹ֑  ו אֵּ ר ת אְמרָ֖ ה ַכֲאֶשֶׁ֥ ְתָנָ֔ ן ְוֶאַּ֨ ַהר וַמָתָ֔ ֙ד מ ִׂ֣ י ְמא  ו ָעַלֵ֤ ה:)יב( ַהְרבַּ֨ ַנֲעָרָ֖ ְלִאָשָֽ י ֶאת־ַהָֽ  י וְתנו־ִלֶׁ֥

ת ִדיָנֶׁ֥ה אֲ  √ ָ֖ א אֵּ ר ִטמֵָּ֔ רו ֲאֶשִׂ֣ ֹ֑ ה ַוְיַדבֵּ יו ְבִמְרָמָ֖ ֹור ָאִב֛ ם ְוֶאת־ֲחמֶׁ֥ ב ֶאת־ְשֶכַּ֨ י־ַיֲעק ָ֜ ָֽ ו ְבנֵּ ם:)יג( ַוַיֲענַּ֨ ָתָֽ  ח 

֙ת  ה ָלתֵּ ר ַהֶזָ֔ א נוַכ֙ל ַלֲעשֹו֙ת ַהָדָבִׂ֣ ם ל ֵ֤ יֶהַ֗ ו ֲאלֵּ נו:)יד( ַוי אְמרִׂ֣ וא ָלָֽ ה ִהָ֖ י־ ֶחְרָפֶׁ֥ ה ִכָֽ ֹו ָעְרָלֹ֑ יש ֲאֶשר־לִׂ֣ נו ְלִאָ֖ תֵָּ֔  ֶאת־ֲאח 
ר: ל ָלֶכָ֖ם ָכל־ָזָכָֽ נו ְלִהמ ֶׁ֥ יו ָכמ ָ֔ ם ִתְהִׂ֣ ֹות ָלֶכֹ֑ם ִאִ֚ את נֵּאִׂ֣  )טו( ַאְך־ְבז ָ֖
ְבנו אִ  נו ְוָיַשִׂ֣ ח־ָלֹ֑ ַקָֽ יֶכָ֖ם ִנָֽ תֵּ ם ְוֶאת־ְבנ  ינ֙ו ָלֶכָ֔ ֙ תֵּ נו ֶאת־ְבנ  ד:)טז( ְוָנַתֵ֤ ם ֶאָחָֽ ינו ְלַעֶׁ֥ ם ְוָהִיָ֖  ְתֶכָ֔
ְכנו: נו ְוָהָלָֽ ָ֖ ְחנו ֶאת־ִבתֵּ ֹול ְוָלַקֶׁ֥ ינו ְלִהמֹ֑ ָ֖ לֵּ א ִתְשְמ֛עו אֵּ  )יז( ְוִאם־ל ֶ֧

ֹור: ָ֖י ְשֶכֶׁ֥ם ֶבן־ֲחמָֽ ינֵּ ֹור וְבעֵּ ִׂ֣י ֲחמֹ֑ ינֵּ ם ְבעֵּ יֶהָ֖ ו ִדְברֵּ יְטבֶׁ֥  )יח( ַוִיָֽ
ֹות ַהדָ  ַע֙ר ַלֲעשִׂ֣ ר ַהַנ֙ ַחֵ֤ א־אֵּ יו:)יט( ְול ָֽ ית ָאִבָֽ ֶׁ֥ ל בֵּ ד ִמכ ָ֖ וא ִנְכָבָ֔ ב ְוהִׂ֣ ת־ַיֲעק ֹ֑ ץ ְבַבָֽ ָ֖ י ָחפֵּ ר ִכֶׁ֥  ָבָ֔

ר: אמ ָֽ ם לֵּ י ִעיָרָ֖ ֶׁ֥ ְַֽיַדְב֛רו ֶאל־ַאְנשֵּ ם ַוָֽ ַער ִעיָרֹ֑ ֹו ֶאל־ַשִׂ֣ א ֲח֛מֹור וְשֶכֶׁ֥ם ְבנָ֖  )כ( ַוָיב ֶׁ֥
ו ָבאָ֙  נו ְויְֵּשבֵ֤ ם ִאָתַ֗ ִׂ֣ ים הֵּ ִמֶ֧ לֵּ ֶלה ְשָֽ ים ָהאֵָּ֜ ָת֙ם )כא( ָהֲאָנִשַּ֨ ם ֶאת־ְבנ  יֶהֹ֑ ִים ִלְפנֵּ ֲחַבת־ָיַדָ֖ ֶׁ֥ה ַרָֽ ֶרץ ִהנֵּ ּה ְוָהָא֛ ָתָ֔ ו א  ֶר֙ץ ְוִיְסֲחרִׂ֣

ם: ן ָלֶהָֽ ֶׁ֥ ינו ִנתֵּ ָ֖ תֵּ ים ְוֶאת־ְבנ  נו ְלָנִשָ֔ ח־ָלִׂ֣  ִנַקָֽ
ֹול ָלַּ֨  ד ְבִהמֶׁ֥ ם ֶאָחֹ֑ ֹות ְלַעִׂ֣ נו ִלְהיָ֖ ֶבת ִאָתָ֔ נו ָהֲאָנִשי֙ם ָלֶשִׂ֣ תו ָלֵ֤ ז את יֵּא ַּ֨ ים:)כב( ַאְך־ְבְּ֠ ִלָֽ ם ִנמ  ֶׁ֥ ר הֵּ ר ַכֲאֶשָ֖  נ֙ו ָכל־ָזָכָ֔

נו: ו ִאָתָֽ ם ְויְֵּשבָ֖ ֹוָתה ָלֶהָ֔ ְך נֵּאִׂ֣ ם ַאִ֚ ֹ֑ נו הֵּ ֹוא ָלָ֖ ם ֲהלֶׁ֥ ם ְוִקְנָיָנ֙ם ְוָכל־ְבֶהְמָתָ֔  )כג( ִמְקנֵֶּהֵ֤
לו֙  ֹו ַוִימ ַּ֨ ַער ִעירֹ֑ י ַשִׂ֣ ָ֖ ְצאֵּ ֹו ָכל־י  ו ֶאל־ֲחמֹו֙ר ְוֶאל־ְשֶכִׂ֣ם ְבנָ֔ ֹו:)כד( ַוִיְשְמעֵ֤ ַער ִעירָֽ י ַשֶׁ֥ ָ֖ ְצאֵּ ר ָכל־י    ָכל־ָזָכָ֔

י ֵ֤ י ֲאחֵּ ִוָ֜ ֹון ְולֵּ ב ִשְמעַּ֨ ֲעק  י־ַיְּ֠ י־ְבנֵּ ָֽ ו ְשנֵּ ים ַוִיְקחִׂ֣ ֲאִבַ֗ ם כ ָֽ ְהיֹוָתִׂ֣ י ִבָֽ ֹום ַהְשִליִשָ֜ יר  )כה( ַוְיִה֩י ַביַּ֨ או ַעל־ָהִעָ֖ ֹו ַוָיב ֶׁ֥ יש ַחְרבָ֔ ִדיָנ֙ה ִאִׂ֣

ר: ו ָכל־ָזָכָֽ ַהְרגָ֖ ַטח ַוַיָֽ  ֶבֹ֑
או: ָֽ צֵּ ית ְשֶכָ֖ם ַויֵּ ֶׁ֥ ו ֶאת־ִדיָנ֛ה ִמבֵּ ֶרב ַוִיְקחֶ֧ ו ְלִפי־ָחֹ֑ ֹו ָהְרגָ֖  )כו( ְוֶאת־ֲחמֹו֙ר ְוֶאת־ְשֶכִׂ֣ם ְבנָ֔

ם: ו ֲאחֹוָתָֽ ר ִטְמאָ֖ יר ֲאֶשֶׁ֥ זו ָהִעֹ֑ ים ַוָיב ָ֖ ֲחָלִלָ֔ או ַעל־ַהִׂ֣ ב ָבִ֚ ִׂ֣י ַיֲעק ַ֗  )כז( ְבנֵּ
ם ְוֶאת־חֲ  חו:)כח( ֶאת־צ אָנֶׁ֥ם ְוֶאת־ְבָקָרָ֖ ה ָלָקָֽ ר ַבָשֶדָ֖ יר ְוֶאת־ֲאֶשֶׁ֥ ת ֲאֶשר־ָבִע֛ ֶ֧ ם ְואֵּ יֶהֹ֑ רֵּ  מ 

ִית: ר ַבָבָֽ ת ָכל־ֲאֶשֶׁ֥ ָ֖ זו ְואֵּ ו ַוָיב ֹ֑ ם ָשבָ֖ יֶהָ֔ ם ְוֶאת־ָכל־ַטָפ֙ם ְוֶאת־ְנשֵּ יָלֵ֤  )כט( ְוֶאת־ָכל־חֵּ
ִת֒י ְלהַ  ם א  ִו֘י ֲעַכְרֶתִׂ֣ ֹון ְוֶאל־לֵּ ב ֶאל־ִשְמעִׂ֣ אֶמר ַיֲעק ָ֜ ר )ל( ַוי ַּ֨ י ִמְסָפָ֔ ִׂ֣ י ַוֲאִנ֙י ְמתֵּ י וַבְפִרִזֹ֑ ְכַנֲעִנָ֖ ֶרץ ַבָֽ ב ָהָאָ֔ ִׂ֣ שֵּ ִנ֙י ְבי  ֙ ְבִאישֵּ

י: יִתָֽ י ובֵּ י ֲאִנֶׁ֥ וִני ְוִנְשַמְדִתָ֖ ו ָעַל֙י ְוִהכָ֔  ְוֶנֶאְספֵ֤
נו: פ ָֽ ה ֶאת־ֲאחֹותֵּ ה ַיֲעֶשָ֖ ו ַהְכזֹוָנָ֕  )לא( ַוי אְמרֹ֑

Alef.  

 בראשית פרק כז
אֶמר  ָך:)לה( ַוי ָ֕ ח ִבְרָכֶתָֽ ה ַוִיַקָ֖ יָך ְבִמְרָמֹ֑ א ָאִחָ֖  ָבֶׁ֥

 

 בראשית פרק כט
ְדִתי עִ  ֙ל ָעַבִׂ֣ א ְבָרחֵּ י ֲהל ֵ֤ יָת ִלָ֔ ן ַמה־ז א֙ת ָעִשִׂ֣ אֶמר ֶאל־ָלָבַ֗ ה ַוי ִׂ֣ ָאֹ֑ וא לֵּ ֶקר ְוִהנֵּה־ִהָ֖ י ַבב ָ֔ ִני:)כה( ַוְיִהִׂ֣ ָמה ִרִמיָתָֽ ְך ְוָלָ֖  ָמָ֔

 

The common denominator might be that since Yaakov himself acted deceitfully when he 

obtained Yitzchak’s blessing (27:35), in the end he himself is tricked (29:25), and his own 

children think nothing of tricking others (34:13). Trickiness becomes a natural part of the 

interpersonal dealings in Yaakov’s family.  

Beit.  

The agreement to undergo circumcision was not only intended to appease Yaakov’s family, 

but also to advance the material interests of the Shechemites, as stated in 34:10, 21, 23.  

Yaakov and his sons were seeking a pretext to be able to take Dina with them and thought 

that the demand for circumcision would be too daunting. Apparently they miscalculated 

regarding the acquisitiveness of this people who were ready to undergo personal discomfort 

in order to gain material benefit.  

(This is reminiscent of MaLBIM’s understanding of Avraham’s intentions vis-à-vis Sara 

and Pharoah:  

 מלבי"ם בראשית פרק יב פסוק יג
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)יג( אמרי נא אחותי את למען ייטב לי, ר"ל שתאמר לכל האנשים שאת מבקשת להנשא לאיש 

והסכמתו תודיע שכל מי שירצה  רק באשר את אחותי וא"א שתנשא לאיש בלעדי רשות אחיה

לישא אותך צריך להיטיב לי בעבורך, פי' שצריך לתת לי מתנות במחיר מה שאתרצה שתנשא 

לו כמ"ש ומגדנות נתן לאחיה ולאמה, שכן הי' הנמוס שהבת היתומה עומדת ברשות אחיה, והיה 

מצאנו  דרכם לתת כסף וזהב לאבי הנערה או אחיה שימסור אותה לנשואין, ומלת בעבור

שפירושו כמו מחיר כמו בעבור תברכך נפשי, ויש הבדל בין בעבור ובין בגלל. שבגלל מציין 

הסבה הקודמת, ר"ל אתה תהיה הסבה שתחיה נפשי, ובזה התחכם אברהם להמלט כי מי 

שירצה אותה לאשה יבקש בעדה מחיר גדול שאין בכח איש לתת לו. כי לא עלה על לבו שיבקש 

 :(ימלט את נפשו ואת נפשהאותה המלך, ובזה 

Gimel.  

1.  I would presume that since Yaakov found out about what had happened to Dina (34:5), it was 

common knowledge among the people, who probably knew about the seduction/rape before 

Yaakov.  

2.  The two questions that RaMBaN poses in the first portion of his comment to 34:13 are:  

 a) If Yaakov was present and therefore complicit in the lie that was presented to Shechem 

and his son, why does he get angry afterwards?  

 b) If Yaakov was in agreement with the plan to rescue Dina, albeit not to act violently in the 

manner that Shimon and Levi did, why does he only curse Shimon and Levi, and not the 

others, who participated in the deception?  

3.  The censored section of RaMBaM that RaMBaN quotes, but does not appear in the printed 

text of RaMBaM himself, is:  

 ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנוהו להרגו, הרי זה הרואה יהרג בסייף.

The importance of this line is that it removes the excuse of an individual citizen who can 

claim that since the legal authorities did nothing, he is not responsible. RaMBaM empowers 

individuals to take the law into their own hands if they think that immoral actions are going 

unpunished. (Of course, from a civil society perspective, conferring such a right upon 

individual citizens could quickly lead to anarchy, constituting a reasonable basis for the 

censorship.) 

4.  RaMBaM: Not bringing Shechem to trial constitutes a violation of the Commandment of 

“Dinim” that is one of the Noachide Commandments. For the violation of any of the seven 

Noachide Commandments, a non-Jew is culpable to be executed. This is why Shimon and Levi 

did what they did.  

 RaMBaN: Since “Dinim” is a positive Commandment (the only one of the Seven that is so), no 

death penalty is incurred for a “Shev VeAl Ta’aseh.” If the people of Shechem were culpable 

of execution, it was because they engaged in idolatry, sexual immorality, and other 

abominations. However, it was not the place of the Jewish people in general, and Shimon and 

Levi to serve as God’s Executioners. This is why Yaakov was incensed, as well as because of 

the Chilul HaShem that would arise as a result.  

5.  RaMBaN’s textual proof against RaMBaM is Yaakov’s reaction to Shimon and Levi’s actions. If 

Shimon and Levi were complying with the laws of the seven Noachide Commandments, not 

only should Yaakov not have been angry with them and cursed them on his deathbed, he 

should have assisted them in what they were doing! 

6.  The proof that Shimon and Levi killed out of vengeance as opposed to fulfilling a 

Commandment is their explanation to their father regarding what they did:  

ו הַ )לד:לא(  הַוי אְמרֹ֑ נו ְכזֹוָנָ֕ ָֽ ה ֶאת־ֲאחֹותֵּ  ַיֲעֶשָ֖
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If it was a matter of fulfilling a Mitzva, it shouldn’t have been so personal.  

7.  RaMBaN, in his comments to 49:5 attributes to Yaakov the sentiment that it was possible 

that the inhabitants of Sodom were sincere in their circumcision and were interested in 

committing to monotheism. Therefore, he attributes to Shimon and Levi the point of view 

that the Shechemites had been completely insincere, and the only reason that they agreed to 

undergo circumcision was to please their King and Prince.  

8.   In his commentary to VaYechi, RaMBaN mentions Yaakov’s positive spin on why the 

Shechemites underwent circumcision. RaMBaN doesn’t mention this in his commentary to 

chapt. 34 because there Shimon and Levi have the last word (34:31) and we are not made 

aware of whether Yaakov agrees with them. However, in 49:5, Yaakov curses the anger of 

Shimon and Levi, clearly distancing himself from their act, suggesting that he had not taken 

as cynical view of the Shechemites’ circumcision as they had.  

Daled.  

1.  The RaN appears to essentially agree with RaMBaN. The jews had no right to avenge 

themselves upon the Shechemites for Dina’s being attacked. However, it was only due to 

HaShem’s Personal Intervention (35:5) that the counter-attack, anticipated by Yaakov, never 

took place.  

2.  RaMBaN appears to take an absolutist position that it simply was not the role of the Jews to 

carry out the Divine Execution Decree.  

 RaN has a more nuanced perspective, maintaining that they simply weren’t powerful enough 

(because of fear of retribution by the other surrounding nations.) HaShem, however, Evened 

the playing field by Making sure that the other nations would fear Yaakov’s family, thereby 

removing the threat of counter-attack.  

 

 


