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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  1111ט"תשעויחי  תפרשל

   שריטה קלה ביהלום-חטאי גדולי האומה 
  

  ?מה היה חטאו של ראובן
, ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני,  ְּבכִֹרי ַאָּתה,ְראּוֵבן": יעקב אבינו אומר

, וכראשית אוני, ַניִּכבכור ּבָ . )ג, בראשית מט(" ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז
ולקבל פי , ָיֵתר על אֶחיך בכהונה ובמלכותליטול חלק ראוי היית 

"  ַאל ּתֹוַתר-ַּפַחז ַּכַּמִים ", ואולם. )אונקלוס שם( י"שנים בנחלת א
,  תזכה להיות ָיֵתר על אֶחיךלא,  שבךפחזותהבגלל מידת . )ד, שם(

, מלכות ליהודה, כהונה ללוי. םומעלות רוחניות אלו ינתנו לאחרי
). וחלק אחד לאפרים, חלק אחד למנשה(ופי שנים בנחלה ליוסף 

כפי , "ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִביךָ  "-? ובמה התבטאה פחזותך
ַוִּיְׁשַּכב ֶאת ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש , ַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן: "שמסופר בפרשת וישלח

  .)כב, שם לה(" ָאִביו
" אינו אלא טועה, כל האומר ראובן ָחָטא", אמרול "חז, והנה

שהרי בכתוב : והדברים תמוהים לכאורה. )ב, שבת נה( ר ו פ  מ
איך , כ"וא. וגם יעקב מדבר על כך שראובן חטא, שראובן ָחָטא

  ?"כל האומר ראובן ָחָטא אינו אלא טועה"ל "אומרים חז
ל לא התכוונו לומר שראובן לא חטא "שחז, התירוץ הוא

ל ל טא שראובן לא ָחָטא ,  לומרהתכוונול "זח. כ ח ב שב ו ת כ
ו , אלא היה כאן חטא אחר, כפי שמשתמע מפשוטו של מקרא, ב

  .קל הרבה יותר
תי חטאו מה היה י מ א בגמרא מובאות כמה ?  של ראובןה

אך , ראובן ביקש לחטוא עם בלהה, לפי דעה אחת. דעות בזה
אפילו , ולפי דעה אחרת בגמרא. )שם( 2למעשה לא חטא

ת ב ש ח בלבל ש"ו היה חטאוכל ,  חטא כזה לא עלתה על לבומ
. )שם(" ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה, 3מצעו של אביו

 נטל יעקב מטתו שהיתה נתונה ,שכשמתה רחל - ? ולמה בלבל"
 בא . באהל בלההּהנָ תָ נְ  ּו,תדיר באהל רחל ולא בשאר אהלים

 היתה צרה )רחל(ִאם אחות אמי : אמר ".ראובן ותבע עלבון אמו
ת, )לאה (לאמי ַח ְפ ! ?"תהא צרה לאמי) בלהה( אחות אמי ִׁש

שכן גם רחל ,  בשלמא רחל היתה מתאימה להיות צרה לאמי)שם(
גם ,  רחלשפחת, אבל בלהה. ְּכאמי, היא מן האמהות הקדושות

אבל לא כמו , אמנם בלהה היא צדקת!... ? תהיה צרה לאמיהיא
מה שמניע אפוא ! הקדושות היא אינה נמנית בין האמהות !אמי

לכן הלך ובלבל מצעו של . הוא חשבון של כיבוד אם, את ראובן
  .אביו

היה צריך . מעשה של ראובן אינו מעשה ראויה, ובכל זאת
, והוא רבו, הרי יעקב הוא אביו. להתחשב יותר בכבודו של יעקב

שאם מצא לנכון ,  היה צריך לסמוך עליו- והוא גדול הדור ונביא 
ודאי שיש לו איזה שיקול לנהוג , ם בלהה בחיי לאה אמולחיות ע

, כך היה יעקב עושה בארבעה אהלי נשיו: "י הרי מסביר"רש. כך
 הוא -ובאותו אהל שהוא רואה בו השכינה , טה לשכינהמעמיד ִמ 

אבל גם אם . )ה אחת של שכינה"דשם י "רש(" בא ולן אותו הלילה
היה לו , וליו של אביוראובן לא היה מודע לכך ולא הבין את שיק

ְלרוב להיטותו . 4ולא לבלבל את יצועיו, לשאול אותו בדרך כבוד
. זוהי הפחזות. פגע ראובן בכבוד אביו, לשמור על כבוד אמו

  .5ללא שיקול דעת מספיק, פעולה פזיזה מדי

  ?מדוע אי אפשר לפרש שראובן אכן חטא עם בלהה
שה אחת הראיות לכך שלא היתה עבירה של עריות במע

. היא מתוֶכן דברי התוכחה שאומר יעקב לראובן בפרשתנו, בלהה
ַּפַחז ַּכַּמִים ...  ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני,ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה: "יעקב אומר

 מה ". ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלה, ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִביךָ ,ַאל ּתֹוַתר
הרי ! ? הבעיה כאן היא הפחזותהאם כל? "ַּפַחז ַּכַּמִים"פירוש 

! מושחת! נואף: היה צריך להוכיחו בלשון חריפה הרבה יותר
שמעשהו של ראובן לא ָּכלל , אלא מוכח מכאן! טמא שבטמאים

ַּפַחז "שהיה , ולכן כל הטענה כלפיו היא רק, עבירת עריות כלל
ומידה זו שוללת את האפשרות שתהיה , היתה לך פחזות. "ַּכַּמִים

צריך להיות מתון . אסור שיהיה פחז כמים, כי מלך. ו כהןמלך א
. 6ולא לפעול עד שישקול בדעתו היטב מה טוב ָלָעם, במעשיו

 האם כדאי בכלל ,צריך לשקול היטב, ביציאה למלחמה, למשל
 טעוןשענין זהו .  איך לנהל אותה- ואם כן , לצאת למלחמה

הדברים עד לא ישקול את , ומלך שהוא פחז כמים, שיקול דעת רב
היטב היות מיושב עליו ל. גם כהן אסור שיפעל בפחזות. הסוף

ּוְלַהְבִּדיל ", איך לעשות את העבודה וֵאלו כוונות לכוין בה, בדעתו
 בין - )י, ויקרא י(" ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ַהחֹל ּוֵבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור

המלכות אינן גם הכהונה וגם . )י שם"רש(עבודה קדושה למחוללת 
, כן מעבירים אותן מראובןלו, ראויות למי שהוא פחז כמים

  .ומוסרים אותן לֶאָחיו
ל לכך שלא היתה כאן עבירה של "עוד ראיה שהביאו חז

דברים (שהרי בניו עתידים לעמוד על הר עיבל , עריות מצד ראובן

יד אפשר עת. ")כ, שם(" ָארּור ׁשֵֹכב ִעם ֵאֶׁשת ָאִביו" ולומר )יג, כז
ויבוא , זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר ארור שוכב עם אשת אביו

שלא היתה ,  ממילא מוכח מזה)ב, שבת נה(! ?"חטא זה לידו
  .עבירה של אשת אב או של אשת איש אצל ראובן

ל "שהרי חז, עוד יש להוכיח שלא היתה כאן עבירה של עריות
) שעמד לחטוא עם אשת פוטיפר(באותה שעה ", אמרו על יוסף

! יוסף: אמר לו. ָּבאָתה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון
רצונך שימחה . עתידין אחיך שיָּכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם

גם , והנה. )ב, סוטה לו(מיד פרש יוסף ולא חטא ! ?"שמך מביניהם
הוא לא הפסיד את חלקו באבני . ראובן נכתב על אבני האפוד

שלא עשה עבירה , ש מזה ראיהממילא י. האפוד בגלל חטאו
לא עבירה . עבירה אחרתאלא , חמורה כמו שיוסף עמד לעשות

  .של עריות

  דעה נוספת בענין חטאו של ראובן
ַוִּיְׁשַּכב ֶאת , ַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן"שמה שנאמר , ל"הזכרנו את דברי חז

וכל מה שעשה ראובן , אין לפרשו כפשוטו, "ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו
 ."ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב, בלבל מצעו של אביוש ",הוא

 בא על בלההולפיה ראובן אכן , יש גם דעה אחרת בגמרא, ואולם
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 שאין מדובר , צריכים להביןואולם גם לפי דעה זו. )ב, שבת נה(

טעם האלא במעשה שנעשה מ, ו" חבמעשה שנבע מתאוה שפלה
 הלך ,בון זהמחמת חש.  חשבון של כיבוד ֵאם-לעיל שהזכרנו 

  .כדי למנוע את אביו מלחיות עם בלהה, ראובן ועשה מה שעשה
גם אם נעשה , שראובן אכן בא על בלהה, לדעה זו, ובכל זאת

צריך , אלא מתוך חשבון של כיבוד ֵאם, הדבר שלא מתוך תאוה
ַּפַחז  "- בלשון עדינה כל כך  זהמגדיר יעקב מעשהאיך : להבין
שהיא מעבירות החמורות , בירת עריות והרי יש כאן ע?"ַּכַּמִים

  ?ומאי נפקא מינה מאיזה מניע נעשתה, שבתורה
שתוכחתו של יעקב לראובן , התשובה לשאלה זו היא

נאמרה לאחר , )על סף מותו, שהיתה בסוף ימיו של יעקב(
ראובן ָערך תעניות וסגופים . שראובן עשה כבר תשובה על חטאו

ר "ב(ל אף אומרים "וחז, )כט, י בראשית לז"רש(כדי לכפר על חטאו 

ׁשּוָבה : "שזכה בגלל זה שֵּיֵצא ממנו הושע הנביא שאמר, )יט, פד
 מדוע לא הוכיח ,פואברור א. )ב, הושע יד(" יךָ קֶ לֹאֱ ' ִיְׂשָרֵאל ַעד ה

שכן ראובן בעל . יעקב את ראובן על מעשה בלהה בלשון חריפה
מ "ב(ונים ואין מזכירין לבעל תשובה מעשיו הראש, תשובה היה

  .)ב, נח
אם עשה ראובן תשובה על מעשה : מעתה יש לשאול להפך

אם כי בלשון (מדוע מוכיח אותו יעקב על מעשה זה , בלהה
התשובה היא  - ?ומה עוד רוצים ממנו, הרי שב בתשובה? )רכה

אבל תשובה שֵלמה שתתקן את . נכון שראובן עשה תשובה: זו
אמנם קל מאד . ל כך איננה דבר קל כ-קלקול החטא במלואו 

ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך , ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹד", לעשות תשובה
אבל התשובה היא כסולם מוצב ארצה , )יד, דברים ל( 7"ַלֲעׂשֹתֹו

, דרגה התחתונהמקל מאד לטפס אל ה. וראשו מגיע השמימה
למרות שראובן , לכןו. דרגה העליונהמאבל קשה מאד להגיע ל

יעקב ראה ברוח קדשו שעוד לא הצליח לנקות אבל , תשובהשב ב
  .כן הוכיחולו, ממידת הפחזות מאותו חטאעצמו לגמרי 

  ! בהבנת כל התורה כולה-" אינו אלא טועה"
ל "למה נקטו חז, יש ששאלו, "אינו אלא טועה"בענין הלשון 

למה לא ? "אינו אלא טועה, כל האומר ראובן ָחָטא", לשון ארוכה
נראה לעניות ? "טועה, כל האומר ראובן ָחָטא", רהאמרו בקצ

טועה " ראובן חטא"שהאומר , ל רצו לרמז לנו בזה"שחז, דעתי
! אלא בכל גישתו לתורה הוא טועה, לא רק בהבנת מעשה בלהה

אאינו "הוא  ל !  בכל מקום ומקום שלומד בתורה-"  טועהא
עד כמה רחוקה , מפני שכל התורה כולה מלמדת אותנו? מדוע

, ועד כמה מדובר בשני הפכים קטביים, קדושה מן הטומאהה
ואין שום אפשרות שידורו , שעולם ומלואו מבדיל ביניהם

לא יתכן שאדם מצד אחד יכשל בעבירה , ואם כן. בכפיפה אחת
ומצד שני שמו יכתב על , ובתאוה כל כך שפלה, כל כך חמורה

להיות , )כט, ושם; יב, שמות כח(' אבני החושן והאפוד לזכרון לפני ה
 אינו אלא -מי שחושב שהדבר יתכן . מליץ יושר על עם ישראל

להטועה בהבנת  ו כ ה  ר ו הת ל  הוא אינו מבין כלל את . 8כ
שקדושה וטומאה אינן , ואת היסוד הגדול המונח בה, התורה

  .הולכות יחד
כל האומר דוד חטא אינו אלא ", ל"גם על דוד אמרו חז

שלא רק בהבנת פרשת , ירוש הואוגם כאן הפ, )א, שבת נו(" טועה
להאלא בהבנת , דוד ובת שבע הוא טועה ו כ רה  ו ת ה ל  וא  הכ

לאי אפשר לומר שדוד לא חטא אמנם . טועה ל שהרי נתן , כ
וגם דוד עצמו חיבר , )ב יב"שמו(הנביא הוכיח אותו על מה שעשה 

, )תהלים נא( עשהמזמור שבו הוא מתַודה ומבקש כפרה על מה ש
 -ָטא במה שמשתמע מפשוטו של מקרא אבל לומר שדוד חָ 

 האומר כן - )של אוריה החתי (ְּבַתֲאַות עריות ובשפיכות דמים
לאאינו  כי לא יתכן לצלול .  טועה בהבנת כל התורה כולהא

ָחָטאִתי "ובבוקר לקום ולומר , לתהומות של ֵחטא וטומאה בלילה
ּוְנִעים ְזִמרֹות ַיֲעקֹב ְמִׁשיַח ֱאלֵֹקי "ולחזור להיות , )יג, שם(" 'ַלה

שורה עליו שכינה כדי לחבר את ספר  ש)א, ב כג"שמו(" ִיְׂשָרֵאל
אינו מבין את הריחוק הגדול שבין , ךמי שאומר כ. תהילים

הוא אינו . יחדבעד כמה הם אינם הולכים , הקדושה והטומאה
  .ה"ועד כמה החטא מרחיק את האדם מן הקב, מבין מה זה חטא

  "ִתיְלָך ְלַבְּדָך ָחָטא"
 - ?  בת שבעמעשה דוד בהיה חטאו שלאז מה בכל זאת 

דוד ראה ברוח הקדש ֶׁשַּבת שבע ראויה היתה לו ש, ל"אומרים חז
ושעתיד לצאת ממנה מלך , )א, קז' סנהד( 9מששת ימי בראשית

ווהרי גם . המשיח נ מ ממילא הוא !  צריך לצאת מלך המשיחמ
עמיד ממנה ולה, שהוא מוכרח לקחת לשם כך את בת שבע, מבין

הוא כבר , וכיון שדוד כבר לא היה צעיר באותה שעה. ולדות
? אם לא עכשיו אימתי: "הוא חושב לעצמו, מתקרב לימי הזקנה

שדחק את , וטעותו היתה"! צריך לקחת את בת שבע בזריזות
. )שם( 10"ֲאָכָלּה ָּפָגה "-ל "ובלשון חז. הקץ והקדים את המאוחר

ה היה שולח לו את בת שבע "קבה. לא היה צריך להזדרז כל כך
. ולא היה לו לנקוט אמצעים מיוחדים כדי להשיגה, בכל אופן

שצריך להעמיד משיח לישראל , אבל עצם המחשבה היתה נכונה
  .מבת שבע

שאוריה מורד במלכות , ל"ובנוגע להריגת אוריה אמרו חז
ה שנחלקו במה התבטא, שם' י ותוס"רש' ועי. א, שבת נו(וחייב מיתה , היה

. ד גם ַּבכתיב של הפסוק נרמז שאוריה מורד במלכות היה"ולענ. [מרידתו

, ב יא"שמו" ( ְוֵחי ַנְפֶׁשָך ִאם ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזהַחֶּיךָ : "אוריה אומר לדוד

הוא . שמשקל חיי המלך היה חסר אצלו, ללמדנו. ד אחת" ביו-" ַחֶּיךָ ). "יא

ֶאל "וד שולח אפוא את אוריה ד. ])אינו מחשיב מספיק את חיי המלך
בכך הביא דוד על . וגורם למותו" מּול ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה
כל ["וִהתיר לעצמו את אשתו למפרע , אוריה את העונש המגיע לו

, )שבת שם(" כותב גט כריתות לאשתו, היוצא למלחמת בית דוד
  ].שאם ימות במלחמה תהיה מגורשת למפרע

.  חילול השם-? טא בכל התכנית הזומה בכל זאת היה הח
 ָנַתָּת - )יד, ב יב"שמו(" ַּבָּדָבר ַהֶּזה' הֶאֶפס ִּכי ִנֵאץ ִנַאְצָּת ֶאת אְֹיֵבי "

לומר שלא הרגת את אוריה אלא כדי לקחת ', פתחון פה לאויבי ה
לא מבינים שהרגת אותו בגלל שהיה מורד . לעצמך את אשתו

ואז כולם היו , )שבת שם( "היה לך לדונו בסנהדרין. "במלכות
ולא לשלוח אותו לֵהָהרג , רואים שהוא נדון כמורד במלכות

' שבזה ִנתן פתחון פה לאויבי ה, בחזית המלחמה ִעם בני עמון
לומר שמשיח אלקי יעקב ונעים זמירות ישראל הוא שופך דמים 

וכן לקיחת בת [. ואין לך חילול השם גדול מזה, ומגלה עריות
כאילו לקח דוד , בגלל מראית העין, ול השםשבע היה בה חיל

שדוד אכן לקח אשת , הרי עד היום הטפשים אומרים. אשת איש
ָך : "כ דוד במזמור התשובה שלו"זהו שאומר אח...]. איש ְל

ךָ  ְּד ַב  לא היתה בהריגת אוריה ,כלומר, )ו, תהלים נא("  ָחָטאִתיְל
 למקום רק בין אדםאלא , ובלקיחת אשתו עבירה בין אדם לחברו

 מראית עין של לקיחת .)ב, זוהר שמות קו( עבירת חילול השם -
  .אשת איש ושפיכת דם נקי

ְואֹתֹו ָהַרְגָּת ְּבֶחֶרב ְּבֵני : "זהו גם מה שאומר לו נתן הנביא
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ן"מהי ההדגשה . )ט, ב יב"שמו(" ַעּמֹון ֹו ּמ ַע י  ֵנ ְּב ב  ֶר ֶח ? "ְּב

פיו אינה על שהטענה כל, שבא הנביא לומר לו בזה, ל"אמרו חז
וראוי , שכן אוריה מורד במלכות היה, עצם מה שהרג את אוריה

ב "הטענה היא רק על כך שהרג את אוריה . היה להרגו ֶר ֶח ְּב
ן ֹו ּמ ַע י  ֵנ שהיו חוקקים על , שכן מנהג העמונים היה". ְּב

היו , וכשהיו מנצחים, חרבותיהם דיוקן של עבודה זרה שלהם
. )א,  קזמותזוהר ש( שניצחהאומרים שהעבודה זרה שלהם היא 

שהיה כתוב , םכפשוט ם אלודברילפרש מוכרחים אינני יודע אם 
, אפילו אם לא כתוב שם. בודה זרה ֵׁשם של ע בני עמוןעל חרב

ָיֵדנּו : "הם אומרים, הכוונה היא שכשגויים מתגברים על ישראל
ול השם והרי זה חיל, )כז, דברים לב(" ָּפַעל ָּכל זֹאת' ה ְולֹא ,ָרָמה
  .נורא

  דוד נענש בחומרה
שם  ויש ,"'הַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָנָתן ָחָטאִתי לַ ", הפסוק אומר

ֶהֱעִביר ' הַּגם  ":דודנתן אומר לאז ו,  באמצע הפסוקאפיסק
שדוד ביקש , א"ומבאר הגר. )יג, ב יב"שמו("  לֹא ָתמּות,ַחָּטאְתךָ 

 ,כיצד מתודין: "ם"כמבואר ברמב, "חטאתי עויתי פשעתי"לומר 
תשובה ' הלכ(' וכו"  חטאתי עויתי פשעתי לפניך, אנא השם:אומר

, נותן לו להמשיך ולא ,נתן הנביא מפסיק את דודאבל . )א"א ה"פ
 ,ֶהֱעִביר ַחָּטאְתךָ ' הַּגם  ":אומר לוו ,)לכן הפסקא באמצע הפסוק(

רק חטאת של ,  שבאמת לא היה כאן לא עון ולא פשע".לֹא ָתמּות
  .)תהלים לב, "קול אליהו(" לא יותר מזהו, שוגג

. הזה סופג דוד עונשים חמורים מאד על השוגג ,מצד שני
 .עונשים חמוריםמעניש אותו בה "הקב, עשהשהתשובה למרות 

 כפי שפסק דוד על - )ו, ב יב"שמו(" ֶאת ַהִּכְבָׂשה ְיַׁשֵּלם ַאְרַּבְעָּתִים"
 ,לקה בארבעה בנים ש- )לט, י תהלים קיט"רש' ועי, ש"ע( 11עצמו

ב "י שמו"רש(  תמר ואבשלום,ואמנון) שילדה לו בת שבע(הילד 

 והילד ,וואמנון ואבשלום שנהרג, תמר שאמנון פגע בה. )שם
ודוד לא ראה  , כי מת אחרי מות דוד, כאן אדוניהו לא נחשב.שמת

  . לקה דוד בחייואבל בארבעה בנים. )כה-י, א ב"מל' עי(במיתתו 
ונסתלקה הימנו , ששה חדשים נצטרע דוד" ,ל"עוד אמרו חז

' במזמור בו התפלל לה (על זה הוא אומר. )א, קז' סנה(" שכינה
 כי .)ט, תהלים נא( "ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ",)אחרי מעשה בת שבע

כך אומרת  .)ד, ויקרא יד' עי( מצורע - ?  באזובהמי צריך טהר
מה בזה הפשט ש ,ולומרואולי אפשר להוסיף . )שם' סנה(הגמרא 

 "ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתךָ ' ה ",)באותו מזמור (שדוד אומר
 אבל דוד , כל אחד מאיתנו אומר את הפסוק הזה.)יז, תהלים נא(

שיהו שפתותיו צריך ורע צ כי מ.אומר אותו בכוונה מיוחדת
ְׂשָפַתי ' ה"', לכן מבקש דוד מה ,)א, ק טו"מו( זו בזו מדובקות

 לכן הוא .לפתוח את שפתותיאוכל ושאבריא מהצרעת , "ִּתְפָּתח
 ְוַחָּטִאים ֵאֶליָך ,ֲאַלְּמָדה פְֹׁשִעים ְּדָרֶכיךָ  ")באותו מזמור( גם מתפלל

 ולהשיב מי מפריע לדוד ללמד תורה. )טו, תהלים נא( "ָיׁשּובּו
אלא שהוא לא יכול ? למה צריך לבקש על זה ?אנשים בתשובה

 ,'את ישועת המבקש הוא לכן , כי הוא מצורע, וח את שפתיולפת
  . יוכל ללמד תורהושיוכל לדבר 

למה מתבטא הכתוב בחריפות על חטאיהם של אישי 
  ?ך"התנ

 , שנזכר בהםבחטא החמורחטאו לא ודוד אם ראובן , והנה
 הכתוב עליהםמדוע מתבטא , כפי שמשתמע מפשוטו של מקרא

ומדוע  ?בגופה של עבירהטאו חכאילו , בלשון בוטה כל כך
  ?ומענישם בחומרה רבה כל כך, ה"מדקדק עמם הקב

מורידה קטנה שריטה כל , יקריהלום : נסביר את הדבר במשל
 שריטה -  גרוטאה של מתכתב ,לעומת זאת. את ערכו באופן ניכר

כדי לפגום בערכה של גרוטאת . אינה מעלה ואינה מורידהקלה 
בה יותר רצינית מאשר שריטה יש לפגום בה פגימה הר, מתכת

הפגם הנגרם . כך גם היחס בין ראובן לאנשים פשוטים. קלה
שריטה . הוא כשריטה ביהלום, י העון הקל שעשה"לראובן ע

אצל אדם , לעומת זאת.  וערכו של היהלום נפגם מאד-קטנה 
רק עבירה חמורה מאד . עברה כזו אינה נחשבת למאומה, רגיל

. פוגמת אצל ראובן" שריטה"שיעור שהתפגום באדם רגיל באותו 
מתאר , ם המעשה שעשה ראובן בערכוגַ כדי שנבין עד כמה ּפָ , כןל

 כך גם לגבי דוד .לנו הכתוב את מעשהו כמעשה חמור לפי ערכנו
ובני , כבני עלי, וכך לגבי כל האחרים שאמרו עליהם כן, המלך

ה "הקבמסיבה זו  .)ב,  נו-ב , שבת נה(ושלמה המלך ועוד , שמואל
ומעניש אותם , )ב, יבמות קכא(מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה 

כי .  למאומהשאצלנו אינן נחשבות,  עבירות קלותבחומרה על
מעשה עבירה קל פועל באופן משמעותי הרבה יותר , אצלם

ראובן הפסיד את המלכות . 12מאשר אותה עבירה אצל אדם רגיל
ל אומרים עליה "בגלל עבירה שחז, י"ואת הכהונה ופי שנים בא

וכן דוד נענש בחומרה בגלל עבירה קלה לפי , "אינו אלא טועה"
כל אדם צריך לחשוב על  .מהענין הזהצריך לקחת מוסר . ערכנו
 אבל ,כמו דוד המלךאו אמנם אני לא צדיק כמו ראובן , עצמו

. אותי בחומרהעניש י ו,דקדק אתיי' האולי ,  מי יודע,בכל זאת
 שלא ,עשה את החשבון להזהר במעשיושכל אחד יאפוא כדאי 
  .יענש

 יום שסמך מלך בבל על ,אנו עומדים ביום עשרה בטבת
 ,' לחזור לדבקות בה, לחזור בתשובה, צריך להתעורר.ירושלים

ל " חז.ק במהרה בימינו"שהמעשים שלנו יגרמו שיבנה ביהמ
מעלין עליו כאילו ,  בימיו)בית המקדש(כל דור שאינו נבנה  ",ואמר
אם לא זכינו עדין לבנין , ממילא. )א"א ה"יומא פ' ירו(" החריבוהוא 

 לּו  את המקדשלהחריבשיש במעשינו כדי משמע , בית המקדש
 ונזכה , יותרטוביםיהיו שמעשינו כ "אצריך לראות . היה בנוי

  . אמן,שצום העשירי יהיה לששון ולשמחה במהרה בימינו
  
  
  
  
  
  

  
 

                                                           
  .בכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1

  ).כו, שם נ" (ַוָּיָמת יֹוֵסף "-) כט, מזבראשית " (ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות: "הקשר בפרשת ויחי
"  ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם, ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאבַֹתי.ָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים ְוָעִׂשיָת ִע ,ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכיִׂשים ָנא : "אפשרות נוספת[

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .יש לתלות בעורך בלבדוכל טעות או חסרון 
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  ).כה, שם נ" (ְצמַֹתי ִמֶּזה ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת עַ ,ַוַּיְׁשַּבע יֹוֵסף ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר "- ) ל- כט, שם מז(
ַוַּיְרא יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ְּבֵני  "- ) יא, שם מח" ( ְוִהֵּנה ֶהְרָאה אִֹתי ֱאלִֹהים ַּגם ֶאת ַזְרֶעךָ , ְראֹה ָפֶניָך לֹא ִפָּלְלִּתי,ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף: "אפשרות נוספת

  )].כג, שם נ" (ְּלדּו ַעל ִּבְרֵּכי יֹוֵסף ַּגם ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ֻי,ִׁשֵּלִׁשים
  ."וישכב"לכן נאמר , ולרום מדרגתו של ראובן מעלה עליו הכתוב כאילו שכב ממש,  לשכבשחשבהיינו " וישכב"ולפי זה . 2
והתערב בסדרי , יעותהיינו שפגם בחוקי הצנ" וישכב", לפי דעה זו, פ"ועכ. ל"ואכמ, "בלבל מצעו של אביו"מהו , נאמרו כמה פירושים בזה. 3

ששניהם פוגעים בממשלת האיש על , כי שורש אחד לבלבול ולשכיבה, ולרום מדרגתו של ראובן מעלה עליו הכתוב כאילו שכב. משכבו של אביו
  ".וישכב"לכן נאמר , לכן יש בבלבול בחינה דקה של שכיבה, אשתו

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל ִּתְׁשְּפכּו [" אחיו למנוע את הריגת יוסף ולהשיבו אל אביו כ יותר מכל"שמפני זה ראובן הוא זה שהתעורר אח, יש מי שבאר. 4
ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ", כ"וכן אח)]. כב, בראשית לז" (ְלַמַען ַהִּציל אֹתֹו ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו, ַהְׁשִליכּו אֹתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ְוָיד ַאל ִּתְׁשְלחּו בֹו, ָדם

, )בפירוש שני(י "וכתב שם רש). ל-כט, שם" (ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא, ַוָּיָׁשב ֶאל ֶאָחיו ַוּיֹאַמר    .ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו, ְוִהֵּנה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור, ֶאל ַהּבֹור
 הזמן ללכת ולעסוק בתיקוני עכשיוהאם : וקשה. קו ובתעניתו על שבלבל יצועי אביומפני שהיה עסוק בש, שראובן לא היה שם בשעת המכירה

שמה שהאחים לא מתיעצים עם אביהם , שראובן הבין, ויש לפרש. ומשמע קצת שיש איזה קשר בין הענינים! ?תשובה על ֵחְטא שָחָטא לפני כמה שנים
שאפשר לפסוק גם בלי , ובזה הראה דרך לֶאָחיו; ין יצועי אביו מבלי לשאול את אביושפסק בענ,  לנהוג כךממנוזהו מפני שלמדו , בענינו של יוסף

 ניסה למנוע את הוצאת - בלי לשאול את הגדולים והזקנים אחיו  פסקו נפשותשאפילו בעניני , ְלמה גרמו מעשיועכשיו וכשראה . לשאול את הגדול
ַוִּיְקַרע  "- ומשראה שבינתים נמכר יוסף לישמעאלים . והלך לעסוק בשקו ובתעניתו, הדברולכן עתה התעורר ביותר לעשות תשובה על . גזר הדין לפועל

  )ט"מ' א עמ"ר מיכל זלמן שורקין ח"להג" מגד גבעות עולם! ("הכל קרה בגללי"! ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא: ַוּיֹאַמר... ֶאת ְּבָגָדיו
ועתה אנה ,  כסבור הייתי שאמצא תרופה למעשה בלהה, אמר להם- ב ֶאל ֶאָחיו ַוּיֹאַמר ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבאַוָּיָׁש : "ובזה יובנו דברי המדרש[

פ מה שנתבאר כאן "וע. י הצלת יוסף תהיה לו תרופה למעשה בלהה"למה היה סבור ראובן שע, ב"וצ).  אות לפסיקתא זוטרתא בראשית לז" (אני בא
בלי לשאול , שאפשר להכריע בענין כבדים כאלו לבד, י הצלת יוסף יתקן אצל אחיו את הרושם שיצר אצלם במעשה בלהה"שע, דסבור היה. ורהענין בר

אך מאחר ולא הצליח . אכן היתה לו בזה תרופה למעשה בלהה, ואם היה מצליח באמת להציל את יוסף ולהשיבו אל אביו, את הגדולים והזקנים
  ]. אנה אני בא ואני-בתכניתו 

והריגתם היתה תיקון לחטא , שעשרת הרוגי מלכות הם גלגול של עשרת השבטים שהיו במכירת יוסף, על פי זה יש ליישב גם מה שכתבו המקובלים
כפי (ת המכירה שהרי ראובן לא היה שם בשע', ולא י, שבטים היו שם' הרי רק ט, וכבר הקשה על זה רבינו בחיי). א, רבינו בחיי בראשית לח' עי(זה 

 "גרמה לו חטא בלבול יצועי אביומ "מ,  עם מכירת יוסף ראובןאטָ אף שלא חָ ד", ה"ותירץ על כך השל. וגם בנימין לא היה שם, )י"שהבאנו מרש
ך לפי מה א. מה הקשר בין חטא בלבול יצועי אביו וחטא מכירת יוסף, וקשה). בתירוץ השני', אות ו" תורה אור", ה פרשת וישב מקץ ויגש"של(

  .חטאו של ראובן הוא זה שגרם לחטא מכירת יוסף, שנתבאר כאן
 מלמד ,)כב, בראשית לה (שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה", ל"מה פירוש דברי חז, וצריך להבין לפי זה. 5

  ?"כולן שקולים כאחת"כ איך "וא, בל יצועי אביואבל הרי בל,  הגם שלא חטא בעריות.)ב, שבת נה" (שכולן שקולים כאחת
שהוא טמא , שהרי הוא מסוג לגמרי אחר, אי אפשר היה כלל למנות אותו עם שאר האחים במנין אחד, ו"שאילו היה חוטא בעריות ח, ל"וצ

 חוטא וטמא עם צדיקים קדושים כך אין למנות במנין אחד, וכשם שאין מונים במנין אחד בהמה עם בני אדם. והם טהורים וקדושים, שבטמאים
שקולים "ו. כ"על כרחך שלא חטא בחטא חמור כ, "ויהיו בני יעקב שנים עשר"שנאמר , וממה שמנה אותו הכתוב יחד עם שאר השבטים. וטהורים

  .ושייך למנותם במנין ובסדר אחד, אלא הכונה היא שהם מאותו סוג, לגמריאין הכונה שהם שוים " כאחת
  .וממנו צריך להיות נאצל כח זה על כל העם, על כח האיפוק והריסון שצריך להיות למלך) יז, א ט"מוש(י "רש' ועי. 6
  .ן הכוונה היא למעשה התשובה"לדעת הרמבו. 7
: כןו). ב, ב טו"ב" (מלכותא דשבא?  מאי מלכת שבא. אינו אלא טועה- א אשה היתה בָ כל האומר מלכת ְׁש : "ל"ע על ביאור זה ממה שאמרו חז"וצ. 8

 ובשני .) א, יד'סנה" (סמכיה רבי יהודה בן בבא וקיבלו, סמכיה רבי עקיבא ולא קיבלו!  אינו אלא טועה-  רבי עקיבא כֹומָ כל האומר רבי מאיר לא ְס "
  .כל התורה כולהמקומות אלו לכאורה לא שייך לבאר שכל האומר כן אינו אלא טועה בהבנת 

היה משמע שהדברים עצמם , "כל האומר כך וכך טועה"שאילו היה נאמר , "אינו אלא טועה"הלשון פירש ) ב, שבת נה(א "לחיד" פתח עינים"וב
כונים כדי להדגיש שאין בדברים הללו שום , " טועהאלאאינו "ולכן אמרו . כי אין ראוי לדבר ולהזכיר גנותו של אדם גדול,  כן טועההאומרורק , נ

  .לה ועד סוףאלא הכל הבל וטעות גמור מתחי, צד של אמת כלל
כי כובע הנחושת שהיה על , לא היה יכול, )לאחר ֶׁשֲהָרגֹו(שכאשר רצה דוד לכרות את ראשו של גלית , ל"מבואר בחז, והטעם שלא ניתנה לו מיד. 9

ְוָנַדר לו . ידע איך לפתחו, )ז, שם' עי(" הֵֹלְך ְלָפָניוהַ א ַהִּצָּנה ֵׂש נֹ", ורק נערו של גלית, היה סגור ומסוגר באין אפשרות לפתחו) ה, א יז"שמו(ראש גלית 
והיא ! "אשתך נתונה לו, חייךָ  !?בנות ישראל אתה מחלק":  לדודה"אמר הקב. ופתח לו, כדי שיפתח לו את הכובע, דוד נדר לתת לו בת ישראל לאשה

ונתן לו דוד את בת שבע בת אליעם לאשה , "]ַהִחִּתי"א ולכן נקר[, והיה נכרי ונתגייר, היהַהִחִּתי אוריה  -כי הנער נושא הצנה . בת שבע הראויה לדוד
  .)ב"ג ה"איסורי ביאה פ' ם הלכ"על הרמב" מרכבת המשנה"מובא גם ב; ל"בשם מדרש חז, א יז נא"שמו" כלי יקר("

ל נקראות "כי בלשון חז - "ָגהֲאָכָלּה ּפָ ֶׁש " - ל נקטו כאן מליצה זו "שחז, ל"י ז"הארס ל"הביא מלקוטי הש) א, קז(ס סנהדרין "עמ" חשק שלמה"ב. 10
  .כל צרכהנתבשלה  תאנה שלא -  דהיינו, "ֲאָכָלּה ָּפָגהֶׁש ", ל על בת שבע"ולכן אמרו חז, )ח"ב מ"מעשרות פ(" בנות שבע"התאנים 

י כובע הנחושת שהיה על כ, לא היה יכול, )לאחר ֶׁשֲהָרגֹו(שכאשר רצה דוד לכרות את ראשו של גלית , ל"מבואר בחז, והטעם שלא ניתנה לו מיד. 11
ְוָנַדר לו . ידע איך לפתחו, )ז, שם' עי" (הֵֹלְך ְלָפָניוהַ א ַהִּצָּנה ֵׂש נֹ", ורק נערו של גלית, היה סגור ומסוגר באין אפשרות לפתחו) ה, א יז"שמו(ראש גלית 

והיא ! "אשתך נתונה לו, חייךָ  !?ת ישראל אתה מחלקבנו":  לדודה"אמר הקב. ופתח לו, כדי שיפתח לו את הכובע, דוד נדר לתת לו בת ישראל לאשה
ונתן לו דוד את בת שבע בת אליעם לאשה , "]ַהִחִּתי"ולכן נקרא [, והיה נכרי ונתגייר, היהַהִחִּתי אוריה  -כי הנער נושא הצנה . בת שבע הראויה לדוד

  .)ב"ג ה"איסורי ביאה פ' ם הלכ"על הרמב" מרכבת המשנה"מובא גם ב; ל"בשם מדרש חז, א יז נא"שמו" כלי יקר("
א טָ  כאלו חָ , הציע הכתוב זה...כי,  אבל התשובה בזה...כאילו דוד חטא, מה שנכתב בפשט הכתובים עון בת שבעצריך ביאור לְ : "ן"וכך כתב הר. 12

ר שחטא כל מה שיורה עליו פשט אדם אחֵ היה נחשב לו כמו שיהיה נחשב לְ , ל שחטא"ים בו רבותינו זדשאותו המעט לדוד שמו, א גדול ועצוםְט חֵ 
  .)הדרוש הששיסוף ן "דרשות הר" (הכתוב


