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פחז כמים אל תותר כי  .תר עזרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויוראובן בכבפרשתנו, יעקב אמר לראובן: "
. ראובן בהיותו הבכור, היה ראוי למעלות הכהונה ד)-(בראשית מט, ג "עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה

פירש רש"י, הפחז והבהלה אשר מיהר להראות כעסו,  –והמלכות, אבל הפסידם. ומדוע? "פחז כמים אל תותר" 
יתה נתונה כשמתה רחל, נטל יעקב את מטתו שה ל יצועי אביו.כמו מים שממהרים למרוצתם, דהיינו על שבלב

ון אמו, אמר אם אחות אמי תדיר באוהל רחל, ונתנה באוהל בלהה (שפחת רחל). ולכן בא ראובן ותבע עלב
תה נתונה תמיד באוהל רחל, האם גם שפחת אחות אמי צרה לאמי, בכך שמיטתו של יעקב הייתה (רחל) ה

לכן בלבל יצועי אביו והעביר מטתו של יעקב לאוהל לאה. הרי שראובן הפסיד את (בלהה) תהיה צרה לאמי?! 
יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף הכהונה והמלכות בגלל זה, ועל כן הוכיחו אביו. ואילו ליהודה יעקב אמר: "

דה סילק את . פירש רש"י שיהוט)-(שם, חוכו'"  מטרף בני עליתיביך ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה וא
  . (בראשית לז, כו)עצמו מטרפו (הריגת) יוסף על ידי שיעץ לאחיו למוכרו, שאמר "מה בצע כי נהרוג את אחינו" 

  
, מדוע זכה יהודה שיברכנו אביו בעבור שיעץ למכור את יוסף; ואילו ח"א עמ' תלט)עי' בספר "לב שלום" (לכאורה קשה 

תו אל והשליכו א ,ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם(כדכתיב "ילו ולהשיבו לאביו ראובן, שמנע את הריגתו של יוסף, ורצה להצ

, לא זכה לשום ברכה? ואביו אפילו ), כבבראשית לז - "למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו ,הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו
  לא הזכיר לו זכות זו שרצה להשיב לו את יוסף.

  
, שהתביעה על ראובן לא (עיין ב"לב אליהו" פרשת ויחי, וב"מחשבת מוסר" ח"א עמ' רנט)בספרים נראה לפרש בס"ד: מובא 

"כל האומר ראובן חטא אינו אלא  (שבת נה:)שבילבל את יצועי אביו. הרי אמרו חז"ל  עצם המעשהיתה על ה
א התבוננות שפעל בל ",פחז כמים"של  המידהיתה על אלא התביעה ה, ע"ש. עלבון אמו תבעטועה, שהרי 

  .ומתינות
  

השליכו  ,ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם" השבטים רצו להרוג את יוסף, ואילו ראובן מיחה בהם, כדכתיב:
תו מידם ולמען הציל א" יתה". ומעידה התורה שכוונתו התו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בווא

לבור, יהודה אמר לאחיו שיש למוכרו, וכן עשו.  . אבל מה קרה? לאחר שהשליכו את יוסף"להשיבו אל אביו
לאחר מכן התורה אומרת שראובן חזר אל הבור וראה שיוסף איננו, ושמכרוהו לעבד. היכן היה ראובן בזמן 

מדוע דווקא  וקשה,שהלך לעשות תשובה על שבלבל יצועי אביו.  (הובא ברש"י)שאחיו מכרו את יוסף? אמרו חז"ל 
? על מעשה בלהה שובמתאים ל וכי לא מצא זמן יותר ?ובן הלך לעשות תשובהרא , בזמן שיוסף נמצא בסכנה,אז



נראה לבאר, שראובן ידע שהוא לוקה במידת "פחז כמים", ושעליו לתקן מידה זו. לכן לא רצה להתנהג בפזיזות 
ובהלה ולמחות בידי אחיו כדי להציל את יוסף ומיד להשיבו אל אביו. אלא אמר להשליכו לבור, והוא ילך 

איך שעסק בעשיית תשובה על שהיה "פחז כמים" ובלבל  גופאוזהו ר ולהיות מתון בדין. להתבונן בדב
  .יצועי אביו, דהיינו על ידי שיהיה מתון בדין לפני שיציל את יוסף

  
שלכל מידה יש צד רע וצד טוב.  (עיין להגר"א ב"אבן שלמה" פרק א, אות ז)תה טעותו של ראובן. מבואר בספרים כאן הי

שבהם,  הרעלעקור את ה"מידות הרעות" לגמרי ולעולם לא להשתמש בהם, אלא לעקור את  התכלית אינה
ולדעת להשתמש בהם לטובה. יהודה בן תימא אומר: "עז פנים לגהינם", ועם כל זה "הוי עז כנמר לעשות רצון 

  . ). ועיין בפירש הרמב"ם שם(אבות פרק ה, כאביך שבשמים" 
  

היא יכולה להיות מסוכנת, אבל לפעמים היא נצרכת. ראובן רצה להציל את  כן הדבר לגבי מידת "פחז כמים":
תה זה חסרון מחמת "פחז כמים". זו הייוסף ולהשיבו אל אביו. אבל הוא פחד לעשות כן מיד, שאולי יהיה ב

, למחות בשבטים דווקא כאן היה לראובן להתנהג במהירות ופזיזות כדי לעצור את כל הענין לגמריטעותו. 
 –עמידם על טעותם. הרי זה מקרה של סכנת נפשות מצד יעקב וגם מצד יוסף, ואין זה המקום למתינות ולה

להשליך את יוסף לבור ולחזור להצילו לאחר זמן. עכשיו לא היה הזמן לעשות תשובה על מידת "פחז כמים", 
ב לעשות תשובה ולעקור אלא אדרבה, להשתמש בה כדי להציל את יוסף תכף ומיד ולהשיבו אל אביו! ראובן חש

השבטים באו בטענות על יהודה שלא אחר כך (הרי מידה זו לגמרי, במקום לעקור רק את הרע שבה, ולהשתמש עמה לטובה. 

  .לאביהם, היו שומעים לו)להם כן מחמת הצער שיגרם אמר להם להשיב את יוסף לאביהם, ולכאורה אם ראובן היה מייעץ 
  

". מדוע התורה מדגישה שאין בבור אין בו מיםק יוהבור ר ,רהותו הבוישלכו אויקחהו ווזה שהתורה אומרת "
אילו ראובן היה מתנהג עם . שחסר בבור את ה"פחז כמים" של ראובןמים? נראה לומר, שהתורה רומזת 

. במידה מסויימת, מכירת יוסף נופלת אל צווארו של "פחז כמים", יוסף לא היה נזרק לבור ונמכר לעבד
" למען הציל אתו מידם" עולה בגימטריא "מכירת יוסףמרות שרצה להציל את יוסף. לכן יש לרמוז ש"ראובן, ל

. דהיינו, למרות כוונתו הטובה של ראובן להציל את יוסף, מכיון שלא מיהר לעשות כן, אשמת המכירה )826(
  נופלת על צווארו. לכן יעקב לא הזכיר לראובן כוונתו הטובה להשיב את יוסף אליו.

  
את הכהונה והמלוכה. תשובתו לכן אפילו שראובן עשה תשובה על שבלבל יצועי אביו, לא הועילה לו מלהפסיד 

את המידה של "פחז כמים", שהרי לא השתמש בה לטובה. ותדע, כשהשבטים  תיקןתה שלימה. ראובן לא לא הי
תם לאמר וויען ראובן א"יב: ירדו למצרים ויוסף אמר להם שהם מרגלים, ראובן בא בטענות על אחיו, כדכת

מדוע הוא בא  .), כבבראשית פרק מב(" הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש
בטענות על אחיו במקום מלאשים את עצמו שלא הציל את יוסף תכף ומיד? לכל אחד מאיתנו יש מידות מיוחדות. 

  ם לעשות רצון אבינו שבשמים!יזכנו ה' לעקור את הרע שבהם ולהשתמש בה
  

  
  מאמר החכם

  
  

  שלשה דברים יש ללמוד מהרכבת:
  מאחר אותה. –המתמהמה לרגע אחד   .א

 אסון. –סטיה כל שהיא מהפסים   .ב
  צפוי לעונש. –הנוסע ללא כרטיס   .ג

  רבי ישראל מסלנט
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