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נפתח מאמר זה בסגנון כותרתו: 'כל המפרש את התנ"ך שלא לפי הנחות היסוד שלו אינו אלא טועה'. 

במקרא, אפילו  ושלוש הן הנחות היסוד )לטעמי( שנוגעות לענייננו: א( כל הדמויות האנושיות
הבולטות שבהן, הן דמויות משֶנה. הדמות הראשית הבלעדית היא יוצר האדם, ורק את פעולותיו 

ְרֶאה מבקש הכותב להסביר לנו; ב( רק השיפוט האלוקי ראוי לבחינה, " ם ַוה' יִּ ְרֶאה ַלֵעיַניִּ י ָהָאָדם יִּ כִּ
י ַהּצּורג( "" )שמו"א טז:ז(; ַלֵלָבב ים ָפֳעלֹו כִּ ְשָפט אֵ -ָכל ָתמִּ יק ְוָיָשר -ְדָרָכיו מִּ ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצדִּ

 )דב' לב:ד(, ולכן לא תיתכן טעות בשיפוטו לא מתוך שגגה ולא מתוך הטיה מֻכוונת.  א"הו
הנחות היסוד הללו נוגעות לכל הסוגיה שבה ר' שמואל בר נחמני מפרש בשם ר' יונתן את מעשי 

נו:(. שכן -את מעשי בני עלי, בני שמואל, דוד, שלמה ויאשיהו )שבת נה:ראובן בפרשתנו )לה:כב(, 
הצד השווה בכל המעשים שנדונו הוא הפער לכאורה ביניהם ובין הגמול האלוקי עליהם, ולכן חז"ל 

יש  1ההתאמה. בחמשת המקרים הראשונים-מעמיקים לקרוא בסיפורים כדי לפתור את בעיית אי
אים, אך לאור הנחות היסוד לעיל הדבר לא ייתכן, ועל כן המסקנה סלחנות לא מוסברת כלפי החוט

של חז"ל היא אחת: הניסוח החריף שנתן הכתוב לחטאים מבטא עמדה עקרונית מוסרית הנדרשת 
ממנהיגים גדולים, אך אין בניסוח זה יסוד לאשמה משפטית. הדוגמה המובהקת והברורה היא חטא 

ְׂשָרֵאל ְוֵאת ֲאֶשר-ֲאֶשר ַיֲעׂשּון ָבָניו ְלָכל-ֵאת ָכל ָשַמע"בני ֱעלי, שאביהם  ְשְכבּון ֶאת-יִּ ים ַהֹּצְבאֹות -יִּ ַהָנשִּ
כה(, אולם -)שמו"א ב:כב(. אמנם ֱעלי הוכיח את בניו על השמועה הזאת )שם:כג" ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד

)ג'( התעלמה לו( הן מפי שמואל -התוכחה הנבואית שנאמרה לעלי הן מפי איש אלוקים )שם:כז
במפתיע מחטא השכיבה עם הנשים והזכירה אך ורק את הזלזול של בני עלי בקרבנות. מכאן יש 
להבין כי חטא השכיבה עם הנשים היה רק שמועה בעלמא, שהייתה תוצאה של התנשאות בני עלי 
והעדפת כבוד עצמם על כבוד שמים, אך לא היה בה ממש, ולכן לא היה מקום לתגובה אלוקית 

 יה.על
ְקחּו" –גם אצל בני שמואל קיימת אי התאמה בין מה שהכתוב אומר עליהם  ּטּו ַאֲחֵרי ַהָבַצע ַויִּ -ַויִּ

ְשָפט צאצאיהם אף עמדו בראש  3ואלוקי כאחד. 2ובין חוסר גינוי אבהי ,)" )שמו"א ח:גֹשַחד ַוַיּטּו מִּ
 יח(: -רשימת הלוויים המשרתים את ה' בימי דוד )דבהי"א ו:טז

                                                           
   גב' יונה בר מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובמרכז ללימודי יסוד ביהדות. היא עובדת בכירה במפעל מקראות

 גדולות "הכתר", ושם היא עוסקת בהתקנת פירושי המפרשים. 
, שמשתדל לקיים בהידור את מצוות כיבוד אב ואם (Menczerישעיה מנצר )-לחתני היקר, אברהם דשהמאמר מוק 

יַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ְלַמַעןשיתקיים בו " צוןרי . יהותנתוובח ותנוגם בח יֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען יִּ ֹלֶהיָך ֹנֵתן -ה' אֱ -ַיֲארִּ
 " )דב' ה:טז(.ָלְך

 ולא נדון בו כאן. ",ע לוצדיק ורן הוא דוגמה לשאלת "כש ,יוצא דופן והסיפור של יאשיה  1
ְתֶכםכל מה ששמואל אומר לעם על התנהגות בניו הוא: "  2 ָנם אִּ קיון ימפי מי שידוע בנ ויב:ב(, ותגובה ז" )ּוָבַני הִּ

 כפיו אומרת דרשני.
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יד ַעל יד ָדוִּ ְשַכן ֹאֶהל-ְיֵדי-ְוֵאֶלה ֲאֶשר ֶהֱעמִּ ְפֵני מִּ ים לִּ ְהיּו ְמָשְרתִּ יר ֵבית ה'... ַויִּ יר ַעד-שִּ -מֹוֵעד ַבשִּ
י ֵהיָמן ַהְמשֹוֵרר ֶבן-ְבנֹות ְשֹלֹמה ֶאת ְבֵני ַהְקָהתִּ ים ּוְבֵניֶהם מִּ ם... ְוֵאֶלה ָהֹעְמדִּ ירּוָשָלִּ ל יֹואֵ -ֵבית ה' בִּ

 ְשמּוֵאל.-ֶבן
חטא דוד בשמו"ב י"א נדון בהרחבה ע"י דורות של מפרשים, וכל מי שניסה לפרשו חייב היה לשים 
לב שאלוקים מתעלם מחטא הניאוף שעולה מן הכתוב. רק לאחר הולדת הבן, כעבור תשעה חודשים, 

תי ובלקיחת בת שבע לאישה, והלוא מעשים אל ה התרחשו כמה "נזכר" אלוקים בהריגת אוריה החִּ
חודשים קודם לכן. בעובדות הללו דנה סוגיית הגמרא, וכיוון שהסיפור מורכב מאוד, מורכב גם 

 ההסבר שנתנו חז"ל, ויש לדון בחטא דוד במאמר אחר.
י(, ולכאורה יש אפילו גינוי אלוקי כפול ביד נביא -חטאי שלמה נזכרו בכתוב )מל"א יא:א

אין כל יחס בין חומרת החטא כפי שהוא מתואר ובין רמת לט(, ואף על פי כן -)שם:יא, שם:לא
הענישה, במיוחד אם נשווה אותה לענישת ירבעם או ֵיהוא. ירבעם בן נבט עשה שינויים מפליגים 
בעבודת ה', אך בסופו של דבר לא עבד אלילים מעולם. והנה עונשו היה חמור מאוד: הכרתת כל 

ומה נענש גם יהוא ומלכים אחרים שהלכו בעקבותיו )מל"ב יד(. בדרך ד-זרעו בדור רביעי )מל"א יד:י
י:ל(. אבל שלמה נאשם בעבודת אלילים נרחבת, ועונשו היה רק שמלכות בנו הצטמצמה לשישית 
מהיקפה עד כה. השושלת שלו נותרה איתנה, שכן כל המלכים שמלכו ביהודה במשך כארבע מאות 

  4שנה היו צאצאי שלמה.
בטאות שלוש הנחות היסוד שנזכרו לעיל. ראובן עשה מעשה חמור נדגים בפרשתנו כיצד מת

ילכאורה: " ְשַכב ֶאת ַוְיהִּ וא ַוֵיֶלְך ְראּוֵבן ַויִּ ְׂשָרֵאל ָבָאֶרץ ַההִּ ְשֹכן יִּ יו-בִּ יֶלֶגש ָאבִּ ְלָהה פִּ " והכתוב אומר בִּ
ְׂשָרֵאלמיד " ְשַמע יִּ ו. רק כאשר היה יעקב על ערש אך אינו אומר לנו מה הייתה תגובת )לה:כב(, "ַויִּ

י ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז" 5דוויי נודע לנו מה הרגיש: ית אֹונִּ י ְוֵראשִּ י ַאָתה ֹכחִּ ם ַאל .ְראּוֵבן ְבֹכרִּ -ַפַחז ַכַמיִּ
יָך ְשְכֵבי ָאבִּ יָת מִּ י ָעלִּ י ָעָלה תֹוַתר כִּ ַלְלָת ְיצּועִּ החליט יעקב  ועדיין איננו יודעים מתי ד(.-)מט:ג "ָאז חִּ

סמוך למעשה או רק בסקרו לאחור את מאורעות חייו  –ליטול מראובן את זכויות היתר של הבכורה 
 ובהשראה נבואית?

אבל את תגובת אלוקים למעשה ראובן מספק לנו הכתוב מיד באמצעות פסקה באמצע הפסוק, 
ועוד, אחר  6י.שמשמשת כאן ובמקומות אחרים לציון מעבר בין מעשה אנושי ובין מענה אלוק

ְׂשָרֵאלהמילים " ְשַמע יִּ " ַיֲעֹקב ְשֵנים ָעָׂשר-ְבֵני ְהיּוַויִּ בזמן שתהה יעקב איך להגיב, כתוב " 7",ַויִּ
התגובה האלוקית מגיעה רק ברמז, אולם לענייננו חשוב לא פחות שאין כל גינוי . אמנם )לה:כב(

מובן מאליו, שכן ראוי היה ראובן לאחר  אלוקי מפורש לא מיד ולא לאחר זמן. היעדר הגינוי אינו
ו נדחו מכללם על מעשים מעשה כזה להיות מוקע ומוקא מכלל שבטי ישראל, שהרי ישמעאל ועׂשָ 

  –פחות חמורים, לכן 
 אינו אלא טועה, שנאמר "ראובן חטא"אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן: כל האומר 

"וישכב את  שקולים כאחת. אלא מה אני מקייםמלמד שכולן  -"ויהיו בני יעקב שנים עשר" 
בלהה פילגש אביו"? מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה. 
תניא: ר' שמעון בן אלעזר אומר: מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה לידו; אפשר 

ם "ָארּור עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר יו" )דב' כז:כ( ויבֵאֶשת ָא-ֹשֵכב עִּ א חטא זה ובִּ
אם אחות אמי היתה  "? עלבון אמו תבע, אמר:...לידו!? אלא מה אני מקיים "וישכב את בלהה

 צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי!? עמד ובלבל את מצעה. 
                                                                                                                                                                               

הרגיע אותו גם להתנהגות בניו, הרומזת שמואל מבקשת הזקנים להחליפו במלך, בקשה נפגע רה מזו, כאשר יתֵ   3
 .מכל פגםואת בניו אותו ה' קה יכך נ. ם בפרשו את בקשת המלוכה כאי שביעות רצון העם מהנהגת ה'אלוקי

היה הבטחת מלכות נצח לדוד, שכן קיום ההבטחה לדוד יכול באת המשך שושלת שלמה  תלותאי אפשר ל  4
 להתבצע על ידי צאצאי בן אחר של דוד.

דרך "לה לא היה מקום לציין את חלקו של יעקב בסיפור: יחניח שמלכתה ב אפילו-לבר' א:ארשב"ם בפירושו   5
. למה נכתב ..במקום אחר (אחר כך=)המקראות שרגיל להקדים ולפרש דבר שאין צריך בשביל דבר הנזכר לפניו 

ַפַחז '? והלא לא נכתב כאן שדיבר יעקב מאומה על ראובן? אלא לפי שבשעת פטירתו אמר 'וישמע ישראל'כאן 
ם ַאל יָך-ַכַמיִּ ְשְכֵבי ָאבִּ יָת מִּ י ָעלִּ י ָעָלה תֹוַתר כִּ ַלְלָת ְיצּועִּ , שלא תתמה בראותך 'וישמע ישראל' הקדים , לפיכך'ָאז חִּ

 ."שהוכיחו על כך בסוף ימיו. וכן בכמה מקומות
, ירושלים ספר נייגרפרץ סנדלר, "לחקר ה'פסקא באמצע הפסוק'",  ראו:סקה באמצע הפסוק על תפקידי הפִּ   6

 .222-294' משי"ט, עת
ת שישראל אבי האומה מחפש את המשמעות של מעשה ורומז לאפשר "יעקב"ולא בשם  "ישראל"השימוש בשם   7

 והמשך הפסוק הוא המענה האלוקי. ?שאר ראובן חלק מן העם אם לאיהאם י :ראובן לגורל עם ישראל
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הנחת היסוד השנייה, שה' רואה ללבות החוטאים, מתבטאת בדברי חז"ל שמרחיקים מראובן את 
וות הבשרים ומייחסים לו מניע אלטרואיסטי מובהק. רעיון זה מעורר שאלה, שהרי המטרה חטא תא

אינה יכולה לקדש את האמצעים, ואפילו בבית דין אנושי מניע חיובי למעשה שלילי אינו יכול להביא 
לביטול העונש. במקרה של ראובן, השיפוט האלוקי המדוקדק נוהג בו כמי שלא עשה כל מעשה 

בים את תשומת לבנו להתחייבות שלילי בתח ום העריות )!(, ועובדה זו מדגישים חז"ל כשהם מסִּ
המפורשת בהר עיבל לאיסור גילוי ערוות אשת האב, שעליה כביכול חתום גם ראובן. מאחר שלפי 
הנחת היסוד השלישית כל דרכי ה' משפט וצדק, ללא עוול, עלינו לפרש כיצד ייתכן שראובן חילל 

 ובו בזמן לא עשה שום דבר שלילי בפועל.את יצועי אביו 
הסוגיה מודדת לפי כמה שיטות  8עיון במסכת סוטה )ד.( יעזור לנו להציג אחת מהאפשרויות. 

את פרק הזמן שבו אישה שנסתרה עם גבר אחר עלולה להיות חשודה בניאוף, ופרק זמן זה קצר 
תה לפגוע בקשר של אביו עם בלהה, באופן מפתיע בכל אחת מן השיטות. על כן, אם כוונת ראובן היי

הרי לא היה לו אלא להצהיר על כוונתו לשכב עם בלהה, להיכנס בפרהסיה לאוהל המיוחד לה )אשר 
על פי נוהג הקיים עד היום בכמה חברות הוא תחום אסור בכניסה לכל גבר זר פרט לבעלה ולילדיה(, 

לצאת. בלהה הייתה עשויה אף לישון  –לשהות שם משך זמן קצר, ובטרם יתעשתו שומעיו הנדהמים 
היה בו די כדי שיעקב לא יוכל  הבאותה עת בלי לדעת על הפלישה, אך עצם כניסת ראובן לאוהל

 להמשיך לחיות עמה חיי אישות, וזה הוא חילול יצועיו.
מכל מקום, הפגיעה הזו בכבוד האב עלתה לראובן במחיר כבד, שכן הוא איבד את יתרון כבודו 

: ב(-)ה:אכך דקדק עמו השיפוט האלוקי, כפי שמראה הסיכום ההיסטורי בדברי הימים א כבכור, וב
ְבֵני יֹוֵסף ֶבן-ּוְבֵני ְראּוֵבן ְבכֹור" ְתָנה ְבֹכָרתֹו לִּ יו נִּ י הּוא ַהְבכֹור ּוְבַחְללֹו ְיצּוֵעי ָאבִּ ְׂשָרֵאל כִּ ְׂשָרֵאל ְוֹלא -יִּ יִּ

י ְיהּוָד  ְתַיֵחׂש ַלְבֹכָרה. כִּ ֶמנּו ְוַהְבֹכָרה ְליֹוֵסף".ְלהִּ יד מִּ  ה ָגַבר ְבֶאָחיו ּוְלָנגִּ

                                                           
שה טויב בשם ר' שמשון אסטרופאלי בספרו מ 'סיון לצמצם את דרגת החטא מביא רידוגמה פרשנית מעניינת לנ  8

כמי בלהה וכו׳  תמו בחדר, וישכב אותלפי  שהלך 'וילך ראובן'הוא  רושוהפי: "94ב, ע' , דעווא תרצ"חרש וחושב
״ג, ילהוליד בן  לה מחשבתו שרצהטוב ,קול רגליו של ראובן וישמע ישראל ,בלהה פילגשת שאמר וישכב אביו א

 ".ב את בלההכראובן שו שח"״ב, אבל יויהי׳ רק 
  


