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 ):ד -ג, מט' בר(וגער קשות בראובן , בסוף ימיו אמר יעקב את דבריו האחרונים לבניו

 

פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך . ראובן בכֹרי אתה כֹחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז
 . אז חללת יצועי עלה

 

חיו כי ראובן בהיותו בכור ראוי היה להיות נישא על ֶא, לדעת המפרשים משמעות דברי יעקב היא
וכך אומנם מפרשים את . אבל מכיוון שנמשך אחרי יצרו לא יהיה לו יתרון עליהם, בבכורה ובמלכות

 ):ב-א, א ה"דבה(דברי התורה אף בספר דברי הימים 
 

חללו יצועי אביו נתנה בכֹרתו לבני יוסף בן ישראל ולא ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור וב
 .כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכֹרה ליוסף. להתיחש לבכֹרה

 

ויהי בשּכֹן ישראל ): "כב, לה(ברור שיש בכך רמז למעשה של ראובן עם בלהה שסופר בספר בראשית 
 ". אלבארץ הִהוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישר

באמצעות בניו אפרים (בגלל פזיזותו ניטלה הבכורה ממנו וניתנה ליוסף שקיבל פי שניים בנחלת הארץ 
 .שכן המלוכה נמסרה ליהודה, אבל הבכורה לא ניתנה לו בשלמות, )ומנשה

. העברת המלכות מראובן ליהודהלהנימוק היחיד שגרם זה  היה אכן אם ,רשאים אנו לשאולעם זאת 
ובעימותים האלה בולט כוח מנהיגותו של יהודה ,  יותר מפעם אחת את שני האחיםהתורה מעמתת

 . לעומת חולשתו של ראובן )שלו" הכריזמטיות"בלשון זמננו היינו אומרים (
אל תשפכו : "לשבטים הרוצים להתנכל ליוסף אמר ראובן.  הוא במעשה מכירת יוסףהעימות הראשוןהעימות הראשוןהעימות הראשוןהעימות הראשון

הייתה זאת רק חצי הצלה ). כא, לז' בר" ( דבר ויד אל תשלחו בודם השליכו אֹתו אל הבור הזה אשר במ
כי השבטים נשמעו לדברי יהודה , ואמנם העצה לא הועילה? כי מה יהיה אחרי שיושלך לבור, של יוסף

 ):כו, שם(
לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו ? מה בצע כי נהרֹג את אחינו וכסינו את דמו

 . שמעו אחיווי. בשרנו הוא
 

והנה , כאשר הוא חוזר אל הבור כדי להוציא ממנו את אחיו, מה נלעגת היא דמותו של ראובן בייאושו
וישב אל אחיו ויאמר הילד . וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו! "הלה אינו שם

 ).ל-כט, שם" (איננו ואני אנה אני בא
 .להצלתו של יוסף, האמור להיות מנהיגם, חים זה כל מה שידע לעשות בכור הא

 מתחולל כאשר יש לשכנע את יעקב שישלח את בנימין למצרים להתייצב לפני המשנה העימות השניהעימות השניהעימות השניהעימות השני
תנה אֹתו על ידי ואני . ויאמר ראובן אל אביו לאמר את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך: "למלך

 ). לז, מב" (אשיבנו אליך
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וכי בניו הם ולא , הוא אומר להמית בניו, בכור שוטה הוא זה: "ה תגובתו של יעקבהיית) שם(י "לדעת רש
 ?"בני

נשארה כפתגם ) לח, שם" (לא ירד בני עמכם"ואמנם תשובתו , יעקב לא השתכנע אפוא מדברי ראובן
 ):1133' אלבק עמ-תאודור' מהד, לח, רבה צא' בר(בישראל כדי לציין אמירה ללא טעם 

 

ובשעה שהיה אדם , "כפתור ופרח"טרפון היה אומר ' אומר דבר תיקון לפני רבשעה שהיה אדם 
 ". לא ירד בני עמכם"אומר דבר שלבטלה היה אומר 

 

 ):ט,ה-ד, מג(אולם יהודה דיבר בתוקף ובהיגיון 
 

ואם אינך משלח לא נרד כי האיש אמר . אם ישך משלח את אחינו ִאָתנו נרדה ונשברה לך אֹכל
אם לא הביאֹתיו אליך  ,אנכי אערבנו מידי תבקשנו... י בלתי אחיכם אתכםאלינו לא תראו פנ

 .והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים
 

ואת אחיכם ... ויאמר אליהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו: "דברים אלה שכנעו את האב הזקן
 ). יד-יא, שם" (קחו וקומו שובו אל האיש

כאשר האחים ניצבו . ראובן לא אמר מילהבו ואילו י רק יהודה פעל כ,  אינו עימות כללהעימות השלישיהעימות השלישיהעימות השלישיהעימות השלישי
: קולו של ראובן לא נשמע כלל, מול המשנה למלך האומר לקחת לעבד את בנימין הנחשד בגניבת הגביע

, בנאומו הארוך יש גם דברי פולמוס והגיון וגם בקשת רחמים; יהודה הוא זה המדבר בתקיפות נועזת
 ):        לד-יח, מד(בהציעו את עצמו לעבד תחת אחיו הקטן את דבריו והוא מסיים 

 

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדִני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך 
ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זֻקנים קטן ואחיו מת ... אדני שאל את עבדיו לאמר. כפרעה

ועתה ... ותאמר אל עבדיך הורֻדהו אלי ואשימה עיני עליו. בוויָותר הוא לבדו לאמו ואביו אה
, והיה כראותו כי אין הנער ומת. כבֹאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו

ועתה ֵישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדִֹני ... והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאֹלה
 . והנער יעל  עם ֶאחיו

 

 ):א, מה(רים אלה אין יוסף יכול לעמוד כנגד דב
ולא יכֹל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש ִאתו 

 . בהתַודע יוסף אל אחיו
 

, זוהי דמותו של מנהיג. החכמה והתקיפות של יהודה הצילו את בנימין והביאו את יוסף לוידוי, האומץ
אי כשירותו של ראובן למלכות התגלתה בכל חומרתה בפגישה . ובןלעומת דמותו החיוורת של רא
ואסר את שמעון , כאשר העמיד יוסף פנים שחשד בהם שהם מרגלים. הראשונה בין יוסף לבין האחים

הלוא אמרתי אליכם לאמר אל : "אמר ראובן לאחיו, )כד-טו, מב( לפניו את בנימין ואיכבן ערובה עד שיב
 ).כב, שם" (וגם דמו הנה נדרש, תחטאו בילד ולא שמעתם

המפקד אינו יכול להאשים את פיקודיו בכך : זהו המשפט האומלל ביותר שהיה יכול ראובן להוציא מפיו
עליו להטיל עליהם את מרותו ולהכריח אותם : ולהאשים אותם על תוצאת מעשיהם, שלא נשמעו לו

בכך שלא הכרית את עמלק ואת כאשר שמואל האשים אותו : הלוא זה היה החטא של שאול! לציית
מעמלקי הביאום אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען זבַֹח : "השיבו שאול', רכושו כמצוות ה

 ).טו, א טו"שמ" (להיך ואת היֹותר החרמנו-א' לה
ויאמר שמואל הלוא אם קטֹן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה : על זה קיבל שאול את התשובה

 ).שם יז( ישראל למלך על' וימשחך ה
האחריות היא על המלך . וה לשמור על סמכותו ולממש אותהאבל המלך מצּו, הענווה מידה מעולה היא

ואת דבריך כי יראתי את העם ואשמע ' חטאתי כי עברתי את פי ה: "שאול מצטדק ואומר. ולא על העם
" מהיות מלך על ישראל'  הוימאסך' כי מאסתה את דבר ה: "ועל זה אומר לו שמואל). כד,  שם" (בקולם

 ).כו, שם(
, )ב"ע, יומא כב( של שאול במעשה אגג ושבע לחטא-ל השוו את החטא של דוד במעשה בת"חז

ולא עוד אלא שמדוד , הלא החטא של דוד נראה חמור בהרבה משל שאול, ולכאורה השוואה זו מתמיהה
 ):ל"ת' עמ, שמואל, דעת מקרא(בצדק מעיר יהודה קיל . ומשאול הוסרה, לא הוסרה המלכות בשל כך

 

הבדל אחד שבעניין אגג נכשל . נראה שמעשה שאול ומעשה דוד נבדלו זה מזה בשני דברים
והוא אף הודה שלא קיימה מפני שיירא את , שאול במצווה שנתחייב בה לקיימה בתורת מלך

במעשה שלנו ואילו . כי אסור למלך שיהא מורא אדם עליו, בזה הודה שאינו ראוי למלכות. העם
וההבדל השני בתשובות ; נכשל דוד בדבר שכל אדם מישראל מצווה בו ועומד) שבע-דוד ובת(
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אלא ששאול ביקש להצדיק את , חטאתי: שניהם הודו ואמרו. שהשיבו שאול ודוד למוכיחיכם
 . עצמו באמתלות שונות ואף גלגל את החטא על העם

 

 את האחריות של מכירת יוסף ויתר הן על הבכורה והן בזה שגלגל על אחיו הצעירים: הוא הדין לראובן
 .על המלכות

   
 עמי צרפתי-גד בן' פרופ                                                                                                                        
  עברית ולשונות שמיותהמחלקה ללשון


