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 חמגדימ נ    
 

  
  
  בלאו יצחק

  
  הערות על �יפור ראובנ ובלהה

  
שתי גישות בחז"ל ל�יפור  ננהרב יעקב מדנ טוענ שיש 1לז, מגדימבמאמר מאלפ ב

אבל אחרי כנ חזר בתשובה  עמ בלהה,לפי הראשונה, ראובנ אכנ שכב  ראובנ ובלהה.
ה�יר את מיטתה לא שכב עמ בלהה אלא רק לפי השנייה, ראובנ  .מרשיבאופנ מ

אתרכז באפשרות  להלנ אימו.לאה עלבונה של את תבע מפני ש ,מאוהל יעקב
ֶאת ִּבְלָהה  ַוֵּיֶלְכ ְראּוֵבנ ַוִּיְשַּכב" שהרי נאמרא פשוטו של מקרא (ינראה שהש ,הראשונה

  רמב"נ.ו יו�פ בכור שור, רד"ק 'ר נווככ הבי ,)כבל"ה, בראשית  – "ִּפיֶלֶגש ָאִביו
מה היה המניע ראשית,  שני חידושימ מעניינימ לפי הגישה הזאת. מעלההרב מדנ 

תה יהיהרב מדנ מפרש ש לשכב עמ אשת אביו?ושל ראובנ לעשות מעשה חמור כזה 
מי  תחרות בינ האחימ מי יהיה המנהיג אחרי יעקב ומי ימשיכ את מ�ורת האבות.

לכנ אבשלומ בא על  עומד למלוכ.הלגשי המנהיג הוא הנ�יכ הבא בתור וכב עמ פישש
רתה יששאחר לקש את אבישג השונמית יולכנ אדוניהו ב ,)בכ, ז"ב ט"גשי דוד (שמפיל

  ראובנ, שהיה הבכור, רצה להראות שהשרביט עובר לידו. יז).', א ב"את דוד (מל
הרב מדנ  החטא עמ בלהה?על שראובנ חזר בתשובה  2שנית, מהיכנ למדו חז"ל

 ,ז"לבראשית שב�יפור מכירת יו�פ ראובנ פעל להציל את אחיו ( תולה את הדבר בככ
אמ מדובר בתחרות על ירושת המנהיגות, ברור שראובנ עמד להרוויח מהריגת  כא).
בכל זאת את אחיו להציל של ראובנ ני�יונו  .ב)- , שנחשב אז כבכור (דה"א ה', איו�פ

  .תשובה אמיתית מחטא שנבע מהרצונ להתגבר על אחיועל צביע הקטנ מ
וריאציה אחרת של מהלכ מצאתי  להו�יפ כמה הערות למהלכ של הרב מדנ. ברצוני

על  במאבק שתתפוהכמה אחימ הרב מדנ טענ ש 3יהודה גולדנ. 'פרופבמאמר של זה 
עצמו להראות  הני� כוכל אחד בדר –ראובנ, שמעונ, לוי, יהודה ויו�פ  :הירושה

, הרב מדנ מבינ את מעשה שמעונ ולוי בשכמ על רקע ככ למשל מנהיג הדור הבא.כ
�בור כי המאבק היה בינ גולדנ  ', פרופתפי�ה זובניגוד ל להנהיג.של שניהמ הרצונ 

אהבה היתרה של יעקב ליו�פ רק בפרק השאנחנו שומעימ על  אפ 4.ראובנ ליו�פ בלבד
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 החיבתו המיוחדת לבנאת ז, יש לומר שיעקב נתנ ליו�פ את כתונת הפ�ימ והראה "ל
לקיחת בלהה הייתה התגובה  לפני ה�יפור של ראובנ ובלהה.עוד בו יל תבחיררחל של 

  יו�פ. הנשקפ אליו מצדשל ראובנ לאיומ 
שהרב מדנ מציג אותה,  כפיהתשובה של ראובנ,  נראה שיש יתרונות לצמצומ הזה.

הקודמימ שנית, הפ�וקימ  ראובנ חמל על יריבו העיקרי.שכנ  ,יותר עוד מרשימה
יתכנ שתגובת יעקב למיתת י .הראובנ ובלהה מתארימ את מיתת רחל וקבורתלמעשה 

לראובנ את העובדה שיעקב מעדיפ את רחל כאישה ואת יו�פ בנה  הבהירהרחל 
  כיורש.

ה ראובנ ובלהה הכתוב במעש למהלכ הכללי של הרב מדנ.נו�פת יש להביא ראיה  
בשאר  שהיא מתוארת ככ. תורהב הוזאת הפעמ היחיד ,"ִּפיֶלֶגשמתאר את בלהה כ"

 'שהיא'ג) או ', לשמ ( 'מהא, 'כט), ט"כבראשית ( 'פחהש'היא בלהה תורה המקומות ב
פילגשי את דווקא  הוא לוקחנ�יכ בא למלוכ ייתכנ שהיה מקובל שכאשר  .ד), שמ(

 .(שמ"ב ט"ז, כא) "ּבֹוא ֶאל ִּפַלְגֵשי ָאִביכָ " :פל לאבשלומואחיתככ הייתה גמ עצת  המלכ.
  של בלהה אצלנו בא להדגיש את המניע של ראובנ.החריג ר ואיאמ כנ, הת

', א הה"דב אירוניה מיוחדת ב�יפור. יש להו�יפ שעל פי המהלכ של הרב מדנ ישנה
ֵאל ִּכי הּוא ַהְּבכֹור ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ִנְּתָנה ְּבכָֹרתֹו ִלְבֵני : "ּוְבֵני ְראּוֵבנ ְּבכֹור ִיְשרָ נאמר א

 חשש מפני האפשרותזאת אומרת, ראובנ  ".ל ְולֹא ְלִהְתַיֵחש ַלְּבכָֹרהיֹוֵ�פ ֶּבנ ִיְשָרֵא 
שיו�פ ייקח את הבכורה, יזמ מעשה רדיקלי, ודווקא בגלל המעשה הזה איבד את 

אינ  "הפחדימ המ פתיות גמורה. :בנוגע לפחדהרב קוק הדבר מזכיר את דברי  הבכורה.
מעצמ וכשהוא מתפחד,  ,יותר שהוא פוחד הוא נופל לאדמ לפחוד כלל כי אמ להזהר.

עצמ הפחד של ראובנ הביא את המכשול של עבירה חמורה  5."הפחד בא לו המכשול
ממנו שינוי אמיתי ותשובה  האמר שהטרגדיה שלו לא מנעילזכותו י והפ�ד הבכורה.

  כנה.
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