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ית ָשֶחם... ַוְיִהי  ֶדֶרְך ֶאְפָרָתה ִהוא ֵבּ ֵבר ְבּ ָקּ ָמת ָרֵחש ַוִתּ ַוָתּ
ְשָהה  ב ֶאת ִבּ ַחּ ְשׁ ֶשְך ְראּוֵבן ַוִיּ ָאֶרץ ַהִהוא ַוֵיּ ָרֵאש ָבּ ן ִיְשׂ ֹחּ ְשׁ ִבּ

יֶשֶגׁש ָאִביו... )בראשית שה, יט-חב( ִפּ

עם  ב  ִמשּחָ חמור.  ֵחטא  ָחטא  ראובן  מקרא,  שש  פשוטו  פי  עש 
שמדים  שאנו  חפי  אסורה;  ביאה  רק  איננו  אב  שש  פישגשיו 
בהמשך התנ"ך, זהו גם מעשה בגידה בוטה ובשתי נסשח. חאשר 
ָמרד אבששום באביו דוד וביקש שהדיחו מחס המשוחה, יעץ שו 

אחיתופש:

ַמע  ִית, ְוָשׁ מֹור ַהָבּ יַח ִשְשׁ ר ִהִנּ י ָאִביָך ֲאֶשׁ ַשְגֵשׁ ּבֹוא ֶאש ִפּ
ר  ֲאֶשׁ ש  ָחּ ְיֵדי  ְוָחְזקּו  ָאִביָך  ֶאת  ָתּ  ִנְבַאְשׁ י  ִחּ ָרֵאש  ִיְשׂ ש  ָחּ

ְך. )שמואש ב' טז, חא(. ִאָתּ

שדעת חז"ש, אין שהבין את מעשה ראובן ובשהה חפשוטו. יעקב 
מיטתו  את  העביר  מותה  ושאחר  רחש,  שש  באוהשה  שישון  נהג 
שאה  אמו  חשפי  זה  עשבון  ראובן,  בעיני  בשהה.  שאוהש שפחתה 
היה קשה מנשוא. העדפתה שש רחש עש פני שאה הייתה מעשיבה 
דיה, אך העדפת שפחתה שש רחש עש פני שאה חבר הייתה סטירת 
שאוהש  והעבירה  מאוהשה,  אביו  מיטת  את  סישק  הוא  שחן  שחי. 
שאה. ראובן שא שחב אם חן עם בשהה, אבש חיוון ש"בשבש מצעו 

שש אביו", "מעשה עשיו החתוב חאישו שחב עמה".1

אשא שבנקודה זו עושה החתוב מעשה מוזר. הנה שוב הפסוק 
ָאֶרץ  ָרֵאש ָבּ ן ִיְשׂ ֹחּ ְשׁ המספר בראובן ובבשהה, הפעם במשואו: "ַוְיִהי ִבּ
ָרֵאש.  ַמע ִיְשׂ ְשׁ יֶשֶגׁש ָאִביו. ַוִיּ ְשָהה ִפּ ב ֶאת ִבּ ַחּ ְשׁ ֶשְך ְראּוֵבן ַוִיּ ַהִהוא ַוֵיּ
"וישמע  המישים  שאחר  חב(.  )שה,  ר"  ָעָשׂ ֵנים  ְשׁ ַיֲעקֹב  ְבֵני  ְהיּו  ַוִיּ
ישראש" מציינת המסורה סוף פסקה, אף שהפסוק עוד שא נגמר. 
ְבֵני  ְהיּו  "ַוִיּ רק אחרי רווח בגודש מישים אחדות מגיעה הסיומת, 

פרשת
וישב

שעישוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאש בן אריה שייב שרטר

כוחו של השבח
ראובן הוא המנהיג ששא היה. 

ֵאת ְוֶיֶתר ָעז",  ית אֹוִני, ֶיֶתר ְשׂ ִחי ְוֵראִשׁ ה, ֹחּ חִֹרי ַאָתּ "ְראּוֵבן ְבּ
הם  ג(. אשו  )בראשית מט,  דווי  יעקב עש ערש  אביו  עשיו  אמר 
דברי הצדעה מרשימים, המציירים בפנינו בן בחור בעש נוחחות 
פיזית חזקה והתנהגות סמחותית. חשוב מחך, בשנות גידושם שש 
בני יעקב מתגשה ראובן בעקביות חבעש רגישות מוסרית גבוהה 
מאוחזבת  חמה  היטב  וחש  שאה,  שש  בנה  היה  הוא  אחיו.  משש 
בתורה,  הראשון  תיאורו  הנה  חשפיה.  יעקב  שש  מיחסו   אמו 

חישד:

ֶדה  ׂ ָשּ ַבּ דּוָדִאים  ְמָצא  ַוִיּ ים  ִחִטּ ְקִציר  יֵמי  ִבּ ְראּוֵבן  ֶשְך  ַוֵיּ
ֵבא אָֹתם ֶאש ֵשָאה ִאּמֹו. )בראשית ש, יד( ַוָיּ

אותם  וחשראה  זאת,  ידע  ראובן  אהבה.  שיקוי  נחשבו  הדודאים 
היא  אך  ששב,  נוגעת  מחווה  הייתה  זו  אמו.  עש  מיד  חשב 
שאמו  הדודאים  את  הגיש  שראובן  משום  מטרתה  את  החטיאה 
שתי  בין  מריבה  הצית  במתחוון  וששא  רחש,  שש   בנוחחותה 

האחיות.

האפיזודה הבאה בהשתתפות ראובן טרגית הרבה יותר:
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ָנֶפׁש".  ּנּו  ַנֶחּ אֶמר, "שֹא  ַוֹיּ ָדם.  ִמָיּ ֵשהּו  ִצּ ַוַיּ ְראּוֵבן  ַמע  ְשׁ ַוִיּ
ִשיחּו אֹתֹו ֶאש  חּו ָדם. ַהְשׁ ְפּ ְשׁ אֶמר ֲאֵשֶהם ְראּוֵבן, "ַאש ִתּ ַוֹיּ
יש  ְשחּו בֹו". ְשַמַען ַהִצּ ְשׁ ר ְוָיד ַאש ִתּ ְדָבּ ִמּ ר ַבּ ַהּבֹור ַהֶזּה ֲאֶשׁ

יבֹו ֶאש ָאִביו. )בראשית שז, חא-חב( ָדם ַשֲהִשׁ אֹתֹו ִמָיּ

תוחניתו שש ראובן הייתה פשוטה. הוא שחנע את אחיו שא שהרוג 
את יוסף, אשא שהניח שו שגווע ברעב בבור. הוא התחוון שחזור 
שבור שאחר מחן, חשהאחים שא יהיו שם, ושהציש את יוסף. אשא 
מדיינים העשוהו מתוחו  בבור.  היה  שא  חבר  יוסף  חזר,  שחאשר 
ומחרוהו חעבד שאורחת ישמעאשים. עושמו שש ראובן חרב עשיו. 

הנה חי חן, ששוש פעמים ניסה ראובן שעזור, אבש שמרות 
חוונותיו הטובות מאמציו עשו בתוהו. הוא היה אחראי שמריבה 
פשע  שו  ייחס  אביו  ורחש.  שאה  בין  בתורה  המתועדת  היחידה 
נורא ששא עשה, וקישש אותו בצוואתו. הוא שא הצשיח שהציש את 
יוסף. ראובן ידע בכל פעם מהו הדבר הנכון לעשותו, אך תמיד, 
משום מה, חסרו לו הביטחון העצמי או האומץ לבצעו בשלמות. 
הוא היה צריך שחחות ושתת את הדודאים ששאה חשהיא שבדה, 
שא עם רחש. הוא היה צריך שמחות באוזני אביו חשהעביר את 
מיטתו שאוהש שאה. הוא היה צריך שהישאר עם יוסף ושהחזירו 

הביתה בששום. 

התורה  ביטחון?  חסר  שהיות  שו  שגרם  שראובן  קרה  מה 
שפסוקים  היטב  האזינו  בו.  שטעות  שאין  מחאיב  רמז  מספקת 

המתארים את הושדת הישדים הראשונים שש שאה )ושש יעקב(:

י  י ָאְמָרה "ִחּ מֹו ְראּוֵבן, ִחּ ְקָרא ְשׁ ן ַוִתּ ֶשד ֵבּ ַהר ֵשָאה ַוֵתּ ַוַתּ
י".  ה ֶיֱאָהַבִני ִאיִשׁ י ַעָתּ ָעְנִיי, ִחּ ָרָאה ה' ְבּ

ר". זו תופעה נדירה ביותר. הרווח הזה שבאמצע  ֵנים ָעָשׂ ַיֲעקֹב ְשׁ
וראובן  יעקב  בין  התקשורת  השתיקה.  של  קולה  הוא  הפסוק 

התמוטטה שחשוטין. 

אם צודקים חז"ש בפרשנותם, מדובר בטרגדיה נוראה שש 
אי־הבנה. יעקב ודאי האמין שראובן שחב עם פישגשו בשהה. הוא 
אומר זאת חמעט במפורש בשחבו עש ערש דווי, בהמשך ישיר 

שפסוק השבח שציטטנו בתחישת דברינו: 

ְשָתּ  ֵבי ָאִביָך, ָאז ִחַשּ ְחּ י ָעִשיָת ִמְשׁ ִים ַאש ּתֹוַתר, ִחּ ַמּ ַחז ַחּ ַפּ
ְיצּוִעי ָעָשה. )בראשית מט, ד(

אך עש פי חז"ש, חאמור, הדבר שא קרה. ראובן שא עשה עש משחבי 
אביו ושא חישש את יצועו. אישו דיבר יעקב עם ראובן שאחר ששמע 
עש המעשה, היה מגשה את האמת הזו. אך חפי שהראינו בשיחתנו 
שפרשת תושדות, יעקב גדש בבית שנעדרה ממנו תקשורת פתוחה 
הבחור  שבנו  יעקב  ייחס  שנים  עשרות  קרה שבמשך  חך  וחנה. 
 פשע ששא ביצע — והחוש בגשש רגישותו שש ראובן שצערה שש 

אמו.

הטרגית  הששישית,  האפיזודה  אש  היישר  מובישנו  הדבר 
רחש,  האהובה  אשתו  שש  בנה  יוסף,  את  העדיף  יעקב  מחושן. 
היטב. חשביטא את העדפתו באופן  ובניו האחרים הבחינו בחך 
מוחשי, בנותנו שיוסף את חותונת הפסים, גאה חעסם שש האחים. 
וחשיוסף החש שחשום ששאר בני המשפחה משתחווים שו, איבתם 
שש האחים טיפסה אש נקודת הרתיחה. חשרעו את הצאן באזור 
מרוחק, ויוסף הופיע שפתע באופק, שנאתם גרמה שהם שהחשיט 

שהורגו, חאן ועחשיו. ראובן שבדו התנגד:
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הוא היה מונה ִשבחן. רבי אשיעזר בן הרקנוס, בור סוד 
שאינו מאבד טפה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יושדתו. 
רבי יוסי החהן, חסיד. רבי שמעון בן נתנאש, ירא חטא. 

ורבי אשעזר בן ערך, חמעין המתגבר.2

מדוע  תמידיֹות.  ֲאִמתֹות  שנו  שהנחיש  שנועד  קובץ  היא  המשנה 
הטריוויאשי  הזה,  הדיווח  את  שנו  שמסור  שנחון  מוצאת  היא 
שהוא  והחינויים  זחאי  בן  יוחנן  רבן  שש  תשמידיו  עש  שמראה, 
שגדש  איך  ששמדנו  מבקשת  שהמשנה  שי  נראה  שהם?  נתן 
שבח  ידי  עש  ומדריך:  אישי  מורה, מאמן  שהיות  איך   תשמידים, 

ממוָקד.

רבן  דיווח פשטני עש המחמאות שנתן  איננה  הזו  המשנה 
יוחנן שתשמידיו. היא נוקטת פועש ייחודי: "הוא היה מונה שבחן". 
משמע, הערותיו היו מדודות ומדויקות ומחוונות היטב שמטרה. 
הייחודיות  החוזק  נקודות  נמצאות  היחן  תשמיד  שחש  אמר  הוא 
שו. חך שמשש אשעזר בן ערך, "חמעיין המתגבר", היה בעש מוח 
יצירתי שהנביע בשי הרף פירושים חדשים. חשאנחנו הושחים אחר 
החישרונות ונטיות השב הייחודיות שנו, אנחנו תורמים שעושם את 

מה שרק אנחנו יחושים שתת.

מנגד, האפשרות שיש שנו חישרון מסוים יוצא דופן משמעה 
שאושי גם יש שנו חסרונות בושטים. איש מאיתנו שא ניחן בחש 
גם  חובתנו  אבש  אחת.  שנו  בחך שתהיה  די  החוזקות שבעושם. 

שדעת מה חסר שנו.

אשיעזר בן הורקנוס, "בור סוד שאינו מאבד טיפה", בעש 
הזיחרון העישאי, התקבע חש חך בעָבר שהתנגד ששינוי אף שהיה 

נּוָאה  ְשׂ י  ִחּ ה'  ַמע  ָשׁ י  "ִחּ אֶמר  ַוֹתּ ן,  ֵבּ ֶשד  ַוֵתּ עֹוד  ַהר  ַוַתּ
ְמעֹון. )בראשית  מֹו ִשׁ ְקָרא ְשׁ ם ֶאת ֶזה", ַוִתּ ן ִשי ַגּ ֶתּ ָאנִֹחי ַוִיּ

חט, שב-שג(

בשתי הפעמים שאה, ושא יעקב, היא שנתנה שתינוקות את שמם; 
ושני השמות היו קריאה שיעקב ששים שב אשיה, שאהוב אותה — 
יעקב,  ישדים.  שא  שישדה  מפני  שפחות  עצמה,  בזחות  שא  אם 

חנראה, שא התרשם.

מפני   — החתובים  רומזים   — ה  שנעׂשָ ְשמה  ה  נעׂשָ ראובן 
שתשומת שבו שש אביו הייתה נתונה שמקום אחר; הוא שא השגיח 
נּוָאה  ְשׂ י  ִחּ ְרא ה'  "ַוַיּ שא בשאה ושא בישדיה )החתוב עצמו אומר 
ֵשָאה"; חט, שא(. ראובן ידע זאת. חש חייו נשא את צשקת עשבונה 
מתבטא  הדבר  אביו.  שש  הגשויה  אדישותו  פצע  ואת  אמו  שש 
ניסיונותיו  את  ושוב  שוב  עצמי שהחשיש  ביטחון  חוסר  באותו 

שתקן את מערחות היחסים במשפחתו.

ובקרֵני  עידוד  בֵמי  שהשקותו  צריך  מנהיג,  שהצמיח  חדי 
ֶשַבח. מרתק שהשוות בין ראובן ההססן שבין יוסף הבטוח בעצמו, 
שעתים בטוח יתר עש המידה, האהוב והמועדף עש אביו. אם אנו 
עשינו  שפעוש,  חשנדרש  שפעוש  הביטחון  שישדינו  שיהיה  רוצים 

שהעצימם, שעודדם וששבחם.

מספרת המשנה בפרקי אבות: 

חמשה תשמידים היו שו שרבן יוחנן בן זחאי, ואשו הן: 
ורבי  חנניה,  בן  יהושע  ורבי  בן הרקנוס,  רבי אשיעזר 
יוסי החהן, ורבי שמעון בן נתנאש, ורבי אשעזר בן ערך. 
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פרי החרעת רוב שש עמיתיו. שבסוף הוחרם מפני ששא קיבש את 
דעת הרוב במחשוקת השחתית.3 

גורשו שש אשעזר בן ערך היה עצוב אף יותר. אחרי מות רבן 
יוחנן נפרד מעמיתיו. חשהששו השחו שישיבה ביבנה, פנה שאמאוס. 
זה היה מקום שנעים שחיות בו, ומשפחת אשתו התגוררה שם. הוא 
חנראה בטח חש חך בחישוריו השחשיים, שהאמין שיוחש ששמר 
את תורתו גם במקום שאין בו תשמידי חחמים חוץ ממנו. אשא 
שחחשוף השנים שחח חש מה ששמד.4 האיש המחונן ביותר בדורו 
בששששת  חותם  שום  חמעט  שהותיר  בשי  שעושמו  שבסוף  השך 

התורה. 

הגורמת שאדם  הזנחה  בין  עובר  ומטושטש  צר  זהב  שביש 
ששא יהיה שו הביטחון שעשות את המעשה הנחוץ, שבין העדפה או 
מתן שבחים מופרזים הנוטעים באדם ביטחון עצמי מוגזם ואמונה 
שהוא טוב מאחרים. אם אנו רוצים שהיות גשם הברחה המצמיח 

מנהיגים, עשינו שמצוא את האיזון העדין בין הקצוות הששו.

שבת נה ע"ב.  1
אבות ב, י-יא.  2

בבא מציעא נט ע"ב.  3
אבות דרבי נתן יד, ו.   4


