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 "דבס

 

 
  

 הרב מרדכי אלון

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

 ראובן ויוסף
'חמישי' של הפרשה-ל

בטרם תחזור הבמה ותביא את בנימין יחד עם האחים אל יוסף 

במצרים וכל הזרקורים יופנו לשם, ובטרם תשוב הבמה ותטפל 

מתפנה התורה לשים  -ביהודה הגדול ובנאומו התקיף אל יוסף 

את זרקוריה על דמות אחת, קצת אפרורית לכאורה, שמלווה 

ת הדרמה, זו שמגלמת אולי את כל הדמויות האחרות מתחיל

 הלא היא דמותו של ראובן. -את תפקיד 'המבוגר האחראי' 

הנורא הוא שבשתי הפעמים בו מופיע ראובן בפרשה, הוא 

מופיע בצורה תמוהה. הדברים שלו משאירים אותנו עם פיות 

הפעם הראשונה היא כאשר מדבר ראובן אל  -כמעט פעורים 

'כי  -האחים בפני יוסף מבלי לדעת שיוסף מבין את דבריהם 

המליץ בינותם', והפעם השניה תהיה כאשר הם יעמדו לפני 

עקב וראובן ינסה לקבל על עצמו את האחריות על בנימין י

ויאמר דברים שנראים תמוהים ומוזרים. נדמה כי מבלי להבין 

את עומק הדברים הללו, כמו גם את הקשר המיוחד שבין ראובן 

 ויוסף, לא ניתן להמשיך בלימוד הפרשה.

הפעם הראשונה בה מופיע ראובן בפרשתנו היא כאמור כאשר 

אחיו לחזור הביתה ולהביא את בנימין ואף אוסר יוסף דורש מ

את שמעון לעיניהם. האחים אומרים אז אמירה קשה ונוקבת, 

אמירה שאנחנו מחכים לשמוע אותה כבר עשרים ושתיים 

  -שנה 

יׁש ֶאל ִ֣ אְמ֞רּו א  ים ֲאַנְ֘חנּו֘ ַעל ַוּי ֹּֽ ִ֣ מ  יו ֲאָב֘ל ֲאׁשֵׁ ר  ָאח ִ֗ ינּוִ֒ ֲאׁשֶֶׁ֨ ִ֒ ָאח 

ת ַנפְ  ינּו ָצַרַ֥ ִ֜ ָמְָ֑ענּו ַעלָרא  א ׁשָ ינּו ְול ִ֣ ֵ֖ לֵׁ ו  אֵׁ ְננַ֥ ְתַחֹּֽ ה  ו  ּבְ ָאה  ׁשׁ֛ ִ֣ ֙ן ּבָ ּכֵׁ

את ה ַהזּ ֹּֽ ָרֵ֖ ינּו ַהּצָ לֵֵׁ֔  1.אֵׁ

יש פה איזו שניה של אויר שיוצא מאתנו כאשר קוראים את 

גם אם לא וידוי מלא, סוף סוף שומעים מהם התחלה  -הפסוק 

של הודאה באשמה, חרטה והצדקת הדין עליהם. אך באותו 

גע, הרגע בו הם מגיעים לשברון לב ואתה מצפה למישהו הר

   -אומר ראובן את המילים הבאות  -שינחם אותם, יעודד אותם 

                                                           
 בראשית מ"ב כ"א. 1
 שם, כ"ב. 2
 .יח ,פד ,בראשית רבה 3

ר ַאל אמ ׁ֛ ם לֵׁ יֶכֶ֧ י ֲאלֵׁ ְרּת  אַּ֩ ָאַמֶׁ֨ ר ֲהלו  אמ ִ֗ ם לֵׁ ן א ָתִ֜ ַעןַּ֩ ְראּובֵֶׁׁ֨  ַוּיַַּ֩

ָ֑ם ְוַגם ַמְעּתֶ א ׁשְ ֶלד ְול ִ֣ ֵ֖ ּו ַבּיֶ שׁ  ּתֶֶֹּֽחְטאַ֥ ְדָרֹּֽ ה נ  ַ֥ ּנֵׁ ו  ה  מֵ֖  2.ּדָ

באמת, ראובן? זה הזמן לומר את המילים הללו? אתה בכור 

זה מה שיש לך לומר במקום לעודד אותם  -האחים 

 בתשובתם?! 

חז"ל הרי אומרים שראובן הוא הראשון שפתח בתשובה 

  -והם לומדים זאת מהפסוק של הבור  3בעולם

ן֙ ֶאל ב ְראּובֵׁ ׁשָ ָּ֤ ין ַוּיָ ַ֥ה אֵׁ ּנֵׁ ר ְוה  ו  ף  ַהּבֵ֔ ֵ֖ סֵׁ ע ֶאתיו  ְקַרֵ֖ ר ַוּי  ו  ּבָ֑ יו ּבַ ָגָדֹּֽ  4.ּבְ
כי אכן ראובן כל מה שעשה היה רק כדי להציל את יוסף, כפי 

  -שמעידה התורה עצמה 

ם ָדָ֑ ּיָ הּו מ  ֵ֖ לֵׁ ּצ  ן ַוּיַ ע ְראּובֵֵׁ֔ ַמִ֣ ׁשְ  5.ַוּי 
זו הייתה הצעת פשרה עד שהוא יוכל להוציא אותו, וכאשר הוא 

עשרים ושתים שנה  ואז -שב אל הבור והילד איננו לבו נשבר 

זה נשמר אצלו בבטן ועכשיו הכל מתפרץ ממנו. ואנחנו 

 זה הזמן? -שואלים 

אכן ראובן היה הראשון שפתח בתשובה  -התשובה היא 

כי  6ותפקידו הוא לפעול יחד עם יוסף. אמרנו בשיחה קודמת

תפקידו של יוסף הוא להגיד, 'המגיד'. תפקידו של ראובן הוא 

תשובה שלמה. הכרה  -דיין לא נעשה לדרוש מהאחים דבר שע

של האדם באשמתו השלמה והמוחלטת מבלי לתלות חלק 

מאשמה באמתלאות שונות. לא משנה מי התחיל, לא משנה 

עכשיו הכל הוא התיקון שלך. וכמו שאומר  -ההצדקות שיש לך 

 - הרמב"ם

 בראשית ל"ז, כ"ט. 4
 שם כ"א. 5
 עי' טועמיה, מקץ תשע"ח, 'המגיד ממצרים'. 6

 תשע"ח מקץ -שיעור יומי בפרשת השבוע 
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הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו 

 7.לעזוב רשענו, שהרשות עתה בידינולחזור בתשובה ו
זה  -כל עוד יש לאדם איזו אמתלא לתלות בה את סיבה החטא 

גורם לו לחשוב שהחטא לא נגרם באשמתו וממילא התשובה 

שהוא יגיע אליה לא תהיה תשובה שלמה. בעל העיקרים, ר' 

שנתינת הסבר לחטא היא מהדברים  8יוסף אלבו, אומר

 ה!המונעים ומעכבים את התשוב

'אדרבה, אתה עושים תשובה? אז  -ראובן אומר בעצם לאחים 

אני רוצה להביא אתכם לתשובה אמיתית ומושלמת, בלי 

תירוצים ואמתלאות. אמרתי לכם 'אל תחטאו בילד ולא 

שמעתם'. אתם צריכים להכיר בכך שהחטא היה באשמתכם 

הבלעדית והמלאה לא בגלל שהייתה צרה ולא רק כתוצאה 

בים שאולי הייתם לא בסדר רק חלקית על מכך שאתם חוש

 שלא שמעתם 'בהתחננו אלינו'.

אני מחזיר אתכם לאותו הרגע שבו היינו על שפת הבור. שם 

ההחלטה היתה בידכם בלי שום התערבות מבחוץ. על זה צריך 

 ויוסף שומע את זה ובוכה.  -לעשות תשובה'. 

כאשר הפעם השניה שדבריו של ראובן נראים לנו תמוהים היא 

  -הם חוזרים הביתה לאבא וראובן אומר ליעקב 

ם ֶאת ית א  מ ֵ֔ י ָבַנ֙י ּתָ ָּ֤ נֵׁ ֙ ַעל ׁשְ ה א תו  ָנָּ֤ יָך ּתְ ֶלָ֑ יֶאֵּ֖נּו אֵׁ א ֲאב  י  ל ַ֥ ֵ֔ ָיד 

יךָ  ֶלֹּֽ ַּ֥נּו אֵׁ יֶב י ֲאׁש  ֵ֖ ֲאנ   9.ַוֹּֽ

  -כולם תמהים על המילים הללו, ורש"י אף אומר 

בניו הם בכור שוטה הוא זה, הוא אומר להמית בניו, וכי 

 10.ולא בני

 -אבל בואו נשים לב כיצד מגיב יעקב לדברים הללו של ראובן 

א י ַוּי ֹּ֕אֶמר ל ֹּֽ ֹּֽ ֶכָ֑ם ּכ  ּמָ י ע  ֵ֖ נ  ד ּבְ ַ֥ רֵׁ ר  יֵׁ ָאִ֗ ׁשְ ו  נ  ּוא ְלַבּדִ֣ ת ְוהֶ֧ יו מִֵׁ֜ ָאח ֶׁ֨

ִ֣ר ּתְֵֹּֽׁלכוּ  ֶרְך֙ ֲאׁשֶ ֶׁ֨ ּדֶ ֙ן ּבַ הּו ָאסו  ַרְדּתֶֶ֧ם ֶאת ּוְקָרָאָּ֤ ו  ּה ְוהֹּֽ ֹּֽיָבת ׁ֛י  ָבֵ֔ ש ֵׁ

יָ  ָלהּבְ ו  אֹּֽ ן ׁשְ ו   11.גֵ֖
יעקב בכלל לא פונה לראובן באופן בלעדי אלא לכל  -זה מדהים 

האחים יחד. כל מה שהוא אומר הוא בלשון רבים, מכוון כלפי 

  -כל האחים כולם. הוא כבר אמר להם את המשפט המפורסם 

ּנּו ְוֶאת יֶנֵ֔ ן אֵׁ ו  ְמעִ֣ ּנּו֙ ְוׁש  יֶנֶׁ֨ ף אֵׁ ָּ֤ סֵׁ ָ֑ם יו  ְלּתֶ ּכַ ֵ֖י ׁש  נְ  א ת  חוּ ּב  ֵ֔ ּקָ ן ּת  ִ֣  12...ָימ 

 -כלומר הוא כבר התחיל לחשוד בהם שהם הגורם לצרות 

 -האחים, לא ראובן. 'משהו משונה פה', אומר יעקב לבנים 

ולא  -ולא חזר, הלכתם עם שמעון  -'הלכתם בדרך עם יוסף 

חזר. ראובן יודע לקחת אחריות, אבל רק לבד, רק הוא יודע 

מכם'. הצעת ראובן לא לעשות זאת, ולכן 'לא ירד בני ע

רלוונטית, כי עדיין לא הגענו למדרגה שבה כולם מבינים כמוהו 

 את האחריות האישית שלהם כלפי יוסף'.

האחריות האישית הזו שראובן מייצג אותה מביאה אותו לומר 

את הביטוי הנורא 'את שני בני תמית', ובואו נראה איך פירשו 

ר, וככזה מגיע לו כפול ראובן הוא הבכו -זאת ראשונים פשטנים 

'אני לא  -מיתר האחים, שתי נחלות. הוא בעצם אומר ליעקב 

אהיה ראוי להיות בכור ולנחול פעמיים אם לא אצליח להשיב 

'אתה  -את בנימין. פעם אחת כבר נכשלתי בזה'. ויעקב עונה 

 'עמכם לא ירד בני'. -הפלא ופלא. אבל אחיך עדיין לא שם  -

  

                                                           
 רמב"ם, הל' תשובה, ה', ב'. 7
 'מונעי התשובה'. -ספר העיקרים, מאמר רביעי, פרק כ"ו  8
 בראשית שם, ל"ז. 9

 רש"י, שם, ל"ח. 10
 בראשית, שם. 11
 שם, ל"ו. 12
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 בכיותיו של יוסף

 'שישי' של הפרשה-ל

 כאשר הוא לא מצליחמתי מחליט יוסף שמותר לבכות? רק 

שיש כאן איזה עקרון חורז? נראה את שלש פק או להתא

  -הפעמים בהן יוסף בוכה 

הפעם השלישית והאחרונה תהיה בפרשה הבאה, ויגש, 

  - כאשר הוא יתוודע לאחיו

א יאּו ָכל ְול ֹּֽ ַ֥ צ  א הו  ְקָרֹּ֕ יו ַוּי  י֙ם ָעָלֵ֔ ב  ּצָ ל ַהּנ  ק ְלכ ָּ֤ ְתַאּפִֵׁ֗ ף ְלה  סִֵׁ֜ ל יו   ָיכ ֶׁ֨

י ָעָלָ֑ ֹּֽ ֵ֖יׁש מֵׁ ַ֥ן ֶאת... א  ּתֵׁ ָ֑י ַוּי  ְבכ  ו  ּב   13...ק לֵ֖
 ראובן לאחים,שיח בין -תה אחרי הדויהפעם הראשונה הי

  -מר ראובן כאשר א

ר ַאל אמ ׁ֛ ם לֵׁ יֶכֶ֧ י ֲאלֵׁ ְרּת  אַּ֩ ָאַמֶׁ֨ א  ֲהלו  ֶלד ְול ִ֣ ֵ֖ ּו ַבּיֶ ּתֶֶֹּֽחְטאַ֥

ָ֑ם ַמְעּתֶ  14...ׁשְ
יוסף מסובב את פניו ובוכה. אחר כך הוא 'אוסף את עצמו' ואז 

מיד וחוזר אל הקשיחות המדומיינת שהוא מפגין כלפי האחים. 

אבל בואו נדייק  -ין מגיע ה תהיה כאשר בנימיהפעם השני

לא שמים לב שם לנקודה מאד בפסוקים כי בדרך כלל אנחנו 

 מעניינת;

  -כאשר בנימין מגיע, יוסף כלל לא בוכה 

ם ֶאת ֘ ּתָ ף א  ִ֣ סֵׁ ְרא יו  ִ֣ר ַעל ַוּיֶַׁ֨ ֲאׁשֶ יִ֒ן ַוּי ֶׁ֨אֶמ֙ר ַלֹּֽ ְנָימ  ַ֥א ֶאת ּב  ו  ָהבֵׁ יתֵ֔  ּבֵׁ

ַבח֙  ַח ֶטֶׁ֨ ְָ֑יָתה ּוְטב ָּ֤ ֵ֖ים ַהּבָ ֲאָנׁש  ֵ֖ים  ָהֹּֽ ֲאָנׁש  ּו ָהֹּֽ אְכלַ֥ ּת ׁ֛י י ֹּֽ ַ֥י א  ן ּכ  ְוָהכֵֵׁ֔

ם י  ֳהָרֹּֽ ֹּֽ ּצָ ֹּֽ  15.ּבַ
הדו  -כל קריאת שישי עוסקת בהכנות לאותה סעודת צהריים 

שיח בין האחים לאיש אשר על בית יוסף, ההכנות לנתינת 

המנחה וכו' ורק בפסוק האחרון של הקריאה ובפסוק שלאחריו 

 -מופיעות המילים הבאות 

ִָ֣ וַ  ש ּ ְ֞רא ֶאתּי  יו ַוּיַ יָנִ֗ ן א עֵׁ יו֘ ּבֶ ין ָאח  ִ֣ ְנָימ  ם  ּב  יֶכִ֣ אֶמר ֲהֶז֙ה ֲאח  ִ֒ ַוּי ִ֗ ּמו  א 

י ֹּֽ נ  ַ֥ים ָיְחְנָךֵ֖ ּבְ ר ֱאל ה  י ַוּי אַמֹּ֕ ָלָ֑ ֵ֖ם אֵׁ ַ֥ר ֲאַמְרּתֶ ן ֲאׁשֶ ט ֵ֔ ף . ַהּקָ סִֵׁ֗ ר יו  ִ֣ ַוְיַמהֵׁ

י ֹּֽ ֲחָמי֙ו ֶאל ּכ  ּו ַרֹּֽ ְכְמרָּ֤ ְבּךְ  נ  ַ֥ ְדָרה ַוּיֵׁ א ַהַחֵ֖ ב ַ֥ ת ַוּיָ ו  ְבּכָ֑ ׁש ל  ֵ֖ יו ַוְיַבּקֵׁ ָאח ֵ֔

ה ֹּּֽמָ ק  .ׁשָ ְתַאּפֵַ֔ ֶׁ֨ א ַוּי  ָ֑ צֵׁ יו ַוּיֵׁ ָנֵ֖ ץ ּפָ ְרַחַ֥   16...ַוּי 

ראשית נבחין כי כל התארים של בנימין 'אחיו בן אמו' לא 

הופיעו כאשר ראה יוסף את בנימין בפעם הראשונה בתחילת 

מספיק לו ליוסף להפנות את מבטו  כאן כבר לא -הקריאה, ועוד 

 .ביחידות אלא הוא נזקק לבוא אל חדרו ולבכות שם

                                                           
 ב'.-מ"ה א' 13
 שם, מ"ב, כ"ב. 14
 שם, מ"ג, ט"ז. 15
 ל"א.-שם, כ"ט 16

'הרי ראית, יוסף, את בנימין בהתחלה  -והשאלה קשה וברורה 

פתאום  ,אתה מברך אותו, בסעודהשוהתאפקת, ורק אחרי 

אתה לא יכול להתאפק? מה השתנה?'. נראה כי זה מה 

  -שמביא את רש"י לומר 

, אמר לו אח היה ?יש לך אח מאם שאלו  . חמיוכי נכמרו ר

לי ואיני יודע היכן הוא, יש לך בנים, אמר לו יש לי עשרה, 

אמר לו ומה שמם, אמר לו, בלע ובכר וכו', אמר לו מה 

לם על שם אחי והצרות ואמר לו כ ?טיבן של שמות הללו

אשר מצאוהו, בלע, שנבלע בין האומות. בכר, שהיה בכור 

שבאו אל. גרא, שנתגייר באכסניא. ונעמן, לאמו. אשבל, ש

שהיה נעים ביותר. אחי וראש, אחי היה וראשי היה. מפים, 

מפי אבי למד. וחפים, שלא ראה חופתי ולא ראיתי אני 

 :(לו) חופתו. וארד, שירד לבין האומות, כדאיתא במס' סוטה

 17.מיד נכמרו רחמיו

  -במדרש מופיע סיפור אחר מדהים 

מיום שגלה יוסף אחי ירד אבי מעל  -אמר לו בנימין ליוסף 

אלא בשעה , ולא עוד. המטה וישב על גבי קרקע שוכב

שאני רואה את אחי, כל אחד ואחד יושב לו אצל אחיו ואני 

באותה שעה נתגלגלו רחמי . יושב לבדי זולגין עיני דמעות

 18.וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו' – יוסף עליו, שנאמר

ה פה יוסף שלא ראה קודם כשראה את בנימין תחילה? מה רא

 ומה קרה אצל ראובן שהוא בכה גם? 

ובתיקון  אחי ורעי, בכל הפעמים הקודמות עסקנו באחים

יוסף שלהם, אך הפעם נעסוק ביוסף עצמו. הצדיק גמור, 

זה דבר פלא. הרי יוסף משלים  -עושה תשובה בעצמו הצדיק, 

שנה זוכר יוסף את הקולות עשרים ושתים  -כאן את הפאזל 

'מה בצע כי נהרוג את אחינו', הוא זוכר  -שהיו על שפת הבור 

, מהדהד בראשו משם רחת הישמעאלים באה. קול אחדואת א

  -של ראובן, שאומר קולו 

ו  ֶאל יכּו א תִ֗ ִ֣ ל  ר ַהׁשְ ְדּבֵָ֔ ּמ  ִ֣ר ּבַ ר ַהזֶּ֙ה ֲאׁשֶ ו   19...ַהּבָּ֤
 -רק בלבו התכוון ראובן 

ַען  ו  ֶאלְלַמִ֗ יבֵ֖ ֲהׁש  ם ַלֹּֽ ָדֵ֔ ּיָ ֙ מ  יל א תו  ָּ֤ יו ַהּצ  ֹּֽ  .ָאב 

ראובן הוא זה שקיבל את  -אבל יוסף לא ידע זאת. מבחינתו 

ההחלטה לזרוק אותו אל בור הנחשים והעקרבים. יוסף יודע 

 רש"י, שם, ל'. 17
 מדרש תנחומא, ויגש, מ"ד, ד'. 18
 כ"ב. שם, ל"ז, 19
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ללמד זכות על כל אחד ואחד מהאחים, הרי הוא זה שיבוא ויגיד 

לכל אתכם יישר כח שמכרתם אותי, אני אכ' -בהמשך לאחים 

אבל עכשיו נופל לו האסימון, כשהוא שומע את  - 'ואת טפכם

  -ראובן אומר 

ר ַאל אמ ׁ֛ ם לֵׁ יֶכֶ֧ י ֲאלֵׁ ְרּת  אַּ֩ ָאַמֶׁ֨ ָ֑ם  ֲהלו  ַמְעּתֶ א ׁשְ ֶלד ְול ִ֣ ֵ֖ ּו ַבּיֶ ּתֶֶֹּֽחְטאַ֥

שׁ  ְוַגם ְדָרֹּֽ ה נ  ַ֥ ּנֵׁ ו  ה  מֵ֖  .ּדָ

מתקן  , יוסף,והוא –עכשיו הוא מבין שראובן התכוון להצילו 

 -ראובן התכוון לטוב!' 'ונת מה שעוד יש אצלו לתקן. את הטיפ

 הפאזל הולך ומושלם. ראובן הצדיק. .והוא בוכה על עצמו

כאשר הוא רואה מופיע ועוד חלק אחד של הפאזל שאין ליוסף 

אבל יוסף לא בוכה סתם. עשרים ושתיים שנה הוא  -את בנימין 

א מנהל אבל מוחו שולט על ליבו והו -בוכה כל לילה  מן הסתם

 את המהלך ומצווה לארגן את הסעודה.

זה שאין  -רק כאשר הוא נושא את עיניו ורואה את 'בנימין אחיו' 

נכמרים רחמיו. הוא רוצה לשמוע את התמונה דרך  -לו אחים 

מה קורה בבית, בבית  -המשקפיים של בנימין, לא מהאחים 

 זו שכבר מתה בדרך. עכשיו יושלם הפאזל. -רחל 

ראובן ובנימין. את  -יו בבור כאשר נמכר יוסף שניים לא ה

 שניהם הוא צריך להשלים.

ימין'. אלו שני -'בן-בן', ו-חשבתם פעם על ראובן ובנימין? 'ראו

הבנים היחידים של יעקב שהמילה 'בן' מופיעה בשמם. ראובן 

הופיע בעולם כאשר יעקב בכלל חשב שהיא רחל, לא לאה. 

ן הוא בעצם יוסף? שראובחשב יעקב האם בלילה ההוא 

  -וכשיוסף נולד אמו קראה לו רק על שם דבר אחד 

ף הׁ֛   ֶ֧ ר 'י סֵׁ ֹּֽ ַ֥ן ַאחֵׁ י ּבֵׁ ֵ֖  20.ל 

את הבן האחר הזה, בנימין, ואת הבן הבכור שמבקש כל הזמן 

היה צריך יוסף להשלים. עכשיו  -להציל את יוסף ולהגן עליו 

 הוא בוכה. -כשהבנתו שלמה 
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