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 ??ברבים" בןמעשה ראו"גילוי  - וישלח פרשת
 

התיאור , יתרה מזאת. אך הסיפור לא מפורט כל צורכו, בפרשת השבוע מסופר על מעשה ראובן עם בלהה פילגש אביו

 ִבְשכֹן ַוְיִהי: "שום מקום אחר בתורהמצינו בדבר שלא , פרשה חדשהובאותו פסוק עצמו מתחלה כאילו מפסיק באמצע 

 ְבכֹור ֵלָאה ְבֵני :ָעָשר ְשֵנים ַיֲעקֹב ֵניבְ  ַוִיְהיּו  פ ִיְשָרֵאל ַוִיְשַמע ָאִביו ִפיֶלֶגש ִבְלָהה ֶאת ַוִיְשַכב ְראּוֵבן ַוֵיֶלְך ַהִהוא ָבָאֶרץ ִיְשָרֵאל

 (. כו-כב, ה"בראשית ל" )ֲאָרם ְבַפַדן לוֹ  יַֺלד ֲאֶשר ַיֲעקֹב ְבֵני ֵאֶלה...  ּוְזבּולֺן ְוִיָששָכר ִויהּוָדה ְוֵלִוי ְוִשְמעֹון ְראּוֵבן ַיֲעקֹב

 

 ,דהיינו". מיתרגם ולא נקרא ראובן מעשה: "ה זומצאנו התייחסות לתופע( י"מ ד"פ) מגילהבמסכת  משנהכבר ב

אך לא מתרגמים ומסבירים את הסיפור , כי הפסוקים הם חלק של התורה, ים כמובן בתורה את מעשה ראובןאקור

 –מסיבות מובנות  –חכמים ביקשו . ל בכל קריאות התורה"כפי שהיה מקובל בתקופת חז, בפני הקהל בפרהסיא

ראובן חזר לפי המדרש . ברביםשל ראובן ולכן לא מפרסמים את חטאו  1,של האבות לשמור על כבודם ופרטיותם

 ַוָיָשב: "היחיד מבני יעקב שחזר אל הבור מתוך דאגה ליוסףהיה הוא כי הרי , בזמן מכירת יוסףעל חטא זה בתשובה 

לפי . פרהסיאפרטי החטא של ראובן בה בעניין קייפה השתלכן  2".ְבָגָדיו ֶאת ַוִיְקַרע ַבבֹור יֹוֵסף ֵאין ְוִהֵנה ַהבֹור ֶאל ְראּוֵבן

 3.מיד בפרשה הבאהה מתחילהפסוק  באמצעו, מסתייםמשפט כאילו נעצר וזה מובן שה

 

א "פ)במסכת סוטה  :פורשלא היססו כלל להתייחס למעשה ראובן במל "שחז ,לחלוטיןבהקשר אחר מצאנו  ,מאידך

היו מעלין : "במקום לעלות לירושלים ולברר את המצב במקדש -בחטאה ות שמעודדים את האישה להוד ,נאמר (ד"מ

הרבה יין עושה  ,בתי' :אותה לבית דין הגדול שבירושלם ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על עדי נפשות ואומרים לה

את אותם  טתמפר( ב"ע', זשם )הגמרא ". ואומרים לפניה דברים שאינה כדאי לשומען היא וכל משפחת בית אביה' ...

ראובן  ... יהודה הודה ולא בוש ... אומר לפניה דברים של הגדה ומעשים שאירעו בכתובים הראשונים כגון": הדברים

, קיימת. של אישה סוטה להתייחס דווקא למעשה ראובן בהקשר זהיודעים ל "שחז, נמצאנו למדים...". הודה ולא בוש

בה דווקא מפרטים , ובין הלכות סוטה, א מתורגם בקריאת התורהבה מעשה ראובן ל - בין פרשתנוסתירה , אם כן

 ".דרשני"זו אומרת מעניינת תופעה  4;לאישה את מעשה ראובן

באחת . 61-במאה ה קראקוברבה של , משה איסרלישרבי , א"הרמסתירה היה ההראשון שעמד על , לפי מיטב ידיעתי

א "רמה. אינו מפרטת את פרטי המעשההוא וכדרכו  ,ותהוא דן במעשה שאירע באחת הקהיל( א"י 'סי)מתשובותיו 

שיש לשקול היטב ובזהירות רבה מתי לפרסם חטאים של בני אדם , "מעשה ראובן"מעניינת בעניין לומד מהסתירה ה

שמצד אחד מותר לשנות מפני דרכי , להלכהפוסק א "הרממקורות מעניינים מרתק בבדיון הלכתי . ומתי השתיקה יפה

 טוב ולתכלית לשמים כוונתו אם"אין איסור אפילו להוציא כביכול שם רע , מאידך; עמים השתיקה יפהשלום ולכן לפ

לא מתרגמים את מעשה , מחד: סתירה שהצגנוומפרט את ה ,הוא מביא שם הוכחה ממעשה ראובן". שלום לעשות כדי

; הרי הוא חזר בתשובה לפי המדרשש, כדי לשמור על כבוד המשפחה ועל כבודו של ראובן, ראובן ברבים בפרשת וישלח

לא  –מן הראוי לפרט בפניה , סוטהאישה הוידוי של ההודאה ולאם ניתן להביא לידי תשובה ונכונות ל, אך מאידך

סוטה אישה אפילו בפני יש להדגיש ש, יתרה מזאת". כדי להקל עליה עד שתודה", את פרטי המעשה –בפרהסיא 

, על ראובן הצדיק 'שם רע'להוציא כביכול יש ו ,"מעשה ראובן"פרט את פרטי יש ל – הדרך הנכונהוסטתה מן שחטאה 

א לקהילות ישראל באותו "באותה דרך קורא הרמ. הרי גם ראובן בעצמו חזר בתשובהש, כדי שתחזור בתשובה
                                                                 

1
 ".יעקב כבוד משום - מתרגם ולא נקרא(: "א"ע ז"ט) מגילה מסכת ף"הרי עלכך הסביר רבנו ניסים    

2
, הבור אל ראובן וישב (:יט) ד"פ פרשהא בשם בראשית רבה "ה ע"על מגילה כ" טורי אבן"כך הסביר בפירוש ; כט, ז"ל בראשית אור   

, הבור אל ראובן וישב ד"הה בור לאותו והציץ הלך כשנפנה, ובתעניתו בשקו :מראו אליעזר רבי, יהושע' ור אליעזר' ר ?היה והיכן
 בתשובה ופותח עומד בנך שבן חייך תחלה בתשובה פתחת ואתה תשובה ועשה לפני אדם חטא לא מעולם הוא ברוך הקדוש לו אמר

 ".אלהיך' ה עד ישראל שובה( יד הושע) שנאמר, הושע זה ואיזה תחלה
3

 .ב"הי, ב"י פרק כפים ונשיאת תפילה לכותבה ם"רמבכה למעשה בדברי פסיקה הל אור   
4

 ב"יפ כפים ונשיאת תפילה הלכות..." ) ראובן מעשה, בצבור מתרגמינן המקראות כל ולא: "ם"זו בפסקי הרמב" סתירה"ראה    
 תשתה שלא גדול פחד אותה ומפחידין הבעל בפני שלא עליה ומאיימין ביניהן אותה מושיבין הגדול דין בית - לירושלם הגיעו"; (ב"הי

 שנכתב הגדול לשם תגרמי אל עושים הרעים שכנים הרבה עושה ילדות הרבה עושה שחוק הרבה עושה יין הרבה בתי לה ואומרין
 לה ומגידין ,ונכשלו עליהן יצרן תקף ויקרים גדולים ואנשים ונשטפו קדמוך הרבה בתי' לה ואומרין. המים על שימחה בקדושה

 סוטה הלכות..." ) שתודה עד עליה להקל כדי, ואחותו אמנון ומעשה פשטו על אביו בפלגש ראובן ומעשה כלתו ותמר יהודה המעש
 (.ב"ה ג"פ
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כדי , להוקיע את החוטאים בדרך מתאימה וראויהבד בבד להימנע מלשון הרע אך , לנהוג בזהירות רבהפולמוס 

 ".לעקלקלות אם לעקל אם יודע הלב... בינותם אשר וקטטות ריבות דברי מביניהם ולהסיר ישראל על שלום להביא"

 

יש מקום לשמור על עקרונית : קריאת התורה בעניין מעשה ראובןפרט מעניין מפרשת השבוע ומהלכות , אם כן, למדנו

. ן לא מתרגמים מעשה ראובן בקריאת התורהולכ, כבודם ופרטיותם של חוטאים ולהימנע מתרגום המעשה ברבים

ם ש, כמו למשל בהלכות סוטה, יש מקום ללמוד מחטאי ראובן, מאידך כשיש תועלת ותכלית טובה לעשות שלום

 .האישה תחזור בתשובהמפרטים את מעשי ראובן על מנת ש

 

עם השלכות רבות להתנהגות בין  ,כלל גדול בתורה "מעשה ראובן"דיון הלכתי מעניין זה בעניין לדעתי ניתן ללמוד מ

כמו כן . אבחנות קשותלמטופלים שלהם לגלות הנאלצים  ,לרופאיםמוסר ההשכל עליו עמדנו רלבנטי גם  .אדם לחברו

יש . ברביםמסוימים דברים  -או להסתיר  -תקשורת יכולים ללמוד מכאן מתי וכיצד לפרסם אנשי האנשי ציבור ו

לבין  ,ישות רבה בין הזכות לדעת את האמת והחובה לפרסם את כל הפרטים מחדברגולאזן , את הדבריםלשקול היטב 

  (.יט', זכריה ח" )ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו: "החברה וערכי השלום מאידך, טובת האדם

 

 

 


