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 "וישמע ראובן ויצילהו מידםמאמר "
ֶפש  ( כא, זכ)בפרשתינו  ּנּו נָּ ם ַוּיֹּאֶמר לֹּא ַנּכֶ דָּ ּיָּ ֵלהּו מִּ ּצִּ אּוֵבן ַוּיַ ַמע רְׁ ְׁ ש  יצחק בר מריון בא הכתוב ללמדך שאם  א"ר, ואמרו ז"ל במדרש )רות רבה פ"ה פ"ו(, ַוּיִּ

יה אדם עושה מצוה יעשנה בלבב שלם שאלו היה ראובן יודע שהקב"ה מכתיב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו היה מוליכו אצל אביו ואילו ה

היה יודע בעז שהקב"ה מכתיב עליו  יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו )שמות ד'( הנה הוא יוצא לקראתך בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו ואלו

 ע"כ לשונם ז"ל. ,ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר עגלות מפוטמות היה מאכילה

וה לומר ועניינם צריך ביאור, האם נוכל לומר על הקדושים הללו, כגון ראובן משבטי קה, ואהרן הכהן, ובועז, שהכבוד היה להם חשבון בעת עשיית המצ

 רה את מעשיהם היו עושים יותר וביתר שאת, הלא בוודאי כל כוונתם היתה לשם שמים, ומהו פי' דברי המדרש.שאם ידעו שיכתבו בתו

ה  אָּ רְׁ נפשם ופי' בספר אוהל משה, שהצדיקים האלו דקדקו בנפשותם לדעת האם עושין את המצוה לשם שמים, ובלתי לה' לבדו בלא שום פניה כלל, וַיָּ

לא עשו יותר מכפי שחשבו שזהו וודאי לשם שמים, וזה פירוש בדברי המדרש, הלא אין לך עדות גדול מזה  לעשות מצוות שלא לשם שמים, וע"כ

"כ שהוא לשם שמים אם כתבה הקב"ה לדורות, ולכן אם ידע ראובן שהקב"ה כותבו בספר התורה היה יודע בוודאי שכוונתו הוא אך ורק לשם שמים, וע

 ובע"כ כוונתו לשם שמים שהרי הקב"ה מעיד עליו בתורתו הק'. ביו,לא היה נעצר אף מלהוליכו על כתפיו לא

ובעוד דרך אפשר להסביר, שבאמת בדרך הטבע לא היה בכוחו של צדיקים אלו לעשות יותר מכפי פעולתם אשר עשו, ורק באם ידעו שהקב"ה יכתוב 

שאף שלא היו בכוחותיו לקחת את יוסף על כתפיו ולהוליכו  עליהם בדורות, היו מקבלים כוחות שמעל לדרך הטבע כדי לעשות הדבר, וכמו ראובן

 לאביו, אבל אם היה יודע שהתורה יכתוב עליה בוודאי היה מקבל גם את הכוחות למעלה מדרך הטבע והיה עושהו בשמחה.

הגה"ק בעל הבן איש חי זצוק"ל ששלח את ספרו שהוציא לאור אל  –זקינו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל  –ומספרים על הגאון בעל הלשם זצוק"ל 

שבת ויעלו לביתו שהיה דר בבאגדאד שבבבל, לאחר שראה הבן איש חי את הספר שמח שמחה גדולה ושלח מכתב לבני ירושלים שיתלבשו בבגדי 

בן איש חי, התחיל בשמחה, אנשי ירושלים עשו כמצוותו, ובהגיעם לביתו של בעל הלשם שאלם לפשר הדבר, וענו לו על דבר המכתב אשר קיבלו מה

 בעל הלשם לבכות ונימק טעמו שאילו היה יודע איזה שמחה היה גורם בעולם התורה ע"י ספרו היה מתאמץ יותר ומו"ל עוד ספר.

ם ויש להסביר ע"פ דברינו, דבאמת לא היה לו לבעל הלשם חידושים כדי להוציא עוד ספר, אבל אם היה יודע גודל ערך ספריו והשמחה שיביא לעול

 תורה בוודאי היה מתאמץ מעל לדרך הטבע ומוסיף עוד ועוד לבארה של תורה.ה

והגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל ביאר את דברי המדרש באופן אחר, והוא מקשה למה הביא המדרש דווקא את שלשה אלו, ראובן אהרן ובועז, הלא 

ו ג' אנשים עשו חשבו בשעת מעשה שהם עושים מצוה פשוטה ומעשה מצינו הרבה אנשים בתנ"ך שכתבו עליהם את מעשיהם הטובים, ומסביר, שאל

"כ הצלה גרידא, ולא ידעו ולא הכירו בגודל המעשה אשר עשו, דלולא הציל ראובן את יוסף לא היה קיים י"ב שבטי קה וחלק גדול מכלל ישראל, וא

של משה בשמחה זכה בזה שינצלו כלל ישראל ויצאו ממצרים,  בפעולתו אשר עשה זכה והציל את שלימות כלל ישראל, וגם אהרן בזה שהלך לקראתו

ועלינו ללמוד  ,וגם בועז בזה המעשה אשר עשה בלילה ההוא יצא מהם דוד המלך שהיה מלכן של ישראל, והם בשעת מעשה לא הכירו בגודל המעשה

 .ומהו ההצלה שיצא מזה ואין אנו יודעים להעריך את גודל ערכםמזה כמה צריך האדם להחשיב אפי' דבר פעוט ומעשה קטן 

, שנאמר וישמע ראובן ויצילהו מידם ,תחלהמפני שהוא פתח בהצלה  ,א"ר תנחום בר חנילאי מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלהבגמ' מכות )י.( 

, ע"כ, אץ ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה'וכל המברך את יהודה הרי זה מנ:( וע"כ, והקשה הגאון הרב מפונוביז' זצוק"ל מהא דלמדנו בגמ' סנהדרין )

לברך עד כדי כך שאמרו וציאו מהבור ואותו אסור וצריך להבין מה החילוק שראובן שרק התחיל במצוות ההצלה נאמר עליו ויצילהו מידם, ויהודה שה

 שהוא מנאץ.

', ומפרש שכוונת הכתוב למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביואלא מתרץ על פי המשך דברי הפסוק אשר כתב את כוונת ראובן בהצילו את יוסף '

, וע"כ חשוב ראובן יותר מיהודה, שאכן יהודה הצילו הצלה גשמית אשר ולישיבתו של אביו יעקב בלמוד התורה הוא להשיבו בתשובה לאביו שבשמים

 הוציא את גופו מהבור וימכרהו, אבל ראובן הצילו הצלה רוחניות לבל יפול נשמתו וישיבהו אל אביו שבשמים.

 מבקשי השם
 בעי"ת לייקווד יצ"וע"י חברת מבקשי השם 
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הדודאים נתנו ריח זה מעשה ראובן, ועל ' ים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדיםהדודאראובני על הפסוק 'ובזה גם מסביר הפונוביז'ער רב את דברי הילקוט 

לנר חנוכה, אלא לפי דבריו דלעיל מסביר הפונוביז'ער רב שראובן הציל את יוסף ראובן פתחינו כל מגדים זה נר חנוכה, וצריך להבין הקשר בין מעשה 

ה' ואמונת ה' שלא נתנו לשמור את שבת חודש ומילה, וציוו לכתוב על קרן השור ה של היוונים היה על מצוות הצלה רוחנית, וגם נס חנוכה הרי כל הגזיר

 אין לכם חלק וכו', שהוא גזירות רוחניות, וע"כ מובן היטב הקשר בין מעשה ראובן לנס חנוכה.

א מתרץ שבפורים הנס היה על גופם של ישראל, שנגזר אלוכן מצינו בספר הלבוש שהקשה מאי שנא חנוכה מפורים שלא קבעו בה משתה ושמחה, 

אמונתו עליהם כלי'ה רח"ל, וניצלו ע"י מרדכי ואסתר, משא"כ בחנוכה הגזירות היה על הדת ואמונת ה', ולכן קבעוה דווקא בהלל והודאה שהוא הכרה ב

 ,בים עליהם למלחמהוילא שבאו האא ,מו שהיה בימי המןכה גלהרי םשל עליהומושל אחד שהיה מבידי ומפני שלא נמסרו ישראל באותו זמן , וז"ל: ית'

רק צרות  ,זר עליהם להרוג ולהשמידגס שלא יוכעל דתם כידוע ממעשה אנט םולהעביר ,נעה ולהיות ידם תקיפה על ישראלכולא בקשו מהם אלא הה

להם להיות מכניעים ישראל  וואם הי ,ןתיחן לאמונרכריהם ומבמדינת ח ראח שןבוכי זה, להמיר דתם בדרך המלכים המנצחים זה אתושמדות כדי 

אלא לכך לא קבעום  וםוגברה יד ישראל ונצח י"תאלא שנתן הש ,לא היו מבקשים יותר ,תחת ידם ולהעלות להם מס וחוזרים לאמונתם חלילהכבושים 

לכך קבעו אותם  ,זממם וגברה ידינו קולא הפי 'תירתו ובעז ו,ר בדת ח״ולכפ ,הזמ ותנוע אולמנ ושהם רצכלום, כיון להלל ולהורות ולא למשתה ושמחה 

שהוא ביטול משתה הגופות ולהשמיד את  גימי המן שהיתה הגזירה להרובאבל  ו,מעבודת ולא עזבנוים קלאל ועל שהיה לנו לחזור ולשבח ולהורות ל

ריבוי משתה ושמחה הילכך ית' ג"כ ע"י להללו ולשבחו  ולכך כשנצלו ממנו קבע ,תםולא היה מקבל אח"ו ולא את הנפשות שאפי' המירו דתם  ,ושמחה

 .ותשה אינן אלא סעודות הרוכבחנ ןת שעושיוהסעוד

ר' כהן ורבי יהושע ברבי סימון בשם ר' לוי אמרו לשעבר במדרש )ויקרא רבה פל"ד, פ"ח( מוסיף על דברי המדרש דלעיל דאילו ידע ראובן וכו', וכותב, 

כההוא דכתיב )מלאכי  ,אליהו ומלך המשיח והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם ,ועכשיו אדם עושה מצוה מי כותבה ,בההיה אדם עושה מצוה והנביא כות

 .רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב וגו' ג( אז נדברו יראי ה' איש אל

ונתנה וצריך להבין את דברי המדרש, הרי הקב"ה הוא זוכר כל הנשכחות, וא"כ למה צריך לכותבם בספר, וגם צריך להבין את מה שאנו אומרים בתפילת 

 מן הספר.', וצריך להבין הרי הוא יתברך זוכר את הכל, ולמה צריך להקריא מלפניו ותפתח את ספר הזכרונות. ומאליו יקראתוקף שאומרים בר"ה ויו"כ '

אלא יש לומר בדרך אפשר, שאולי משום שדבר הנכתב בספר הרי מראה לסימן חשיבות, ולכן הקב"ה כותב כל דבר וכל מעשה של אדם בספר, כדי 

בן היה להראות שכל מעשה קטן וכל מצוה הרי הוא חשוב מלפניו, ואל יהיה האדם עניו בדעתו לאמר כי מה הוא ואין הוא חשוב כ"כ, וכמו שמצינו שראו

 מוסיף על פעולתו באם היה יודע שיהיה נכתב בספר, וזה לבד מכניס כוחות באדם שירבה מפעלים ומעשים טובים.

שזה וכמו שרואים לפעמים בחור שאומרים לו לכתוב את חידושיו, והוא חושב לעצמו הרי הקשיא אינו קושיא והתי' אינו תירוץ, אבל באם יאמרו לו 

 שיבות להגביר חיילים לתורה ויוסיף אומץ להעמיק חידושיו.יכנס בספר הרי יתן לו ח

וברש"י מביא את דברי חז"ל שהיה עסוק בשקו ובתעניתו על  כט( וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו, לזובהמשך פרשתינו )

 שבלבל יצועי אביו, וצריך להבין קשר הדברים, ולמה דווקא עכשיו התחרט על מעשה בלבול המטה.

ז הפחואפשר לבאר שעיקר חטאו של ראובן היה בזה שהזדרז ומיהר לעשות המעשה וכמו שכתוב בברכות יעקב בפרשת ויחי פחז כמים ופירש"י 

, אבל צ"ל לפי דברינו דלכאורה הרי מכירה יוסף כן היה בישוב הדעת שהרי ישבו והבהלה אשר מהרת להראות כעסך כמים הללו הממהרים למרוצתם

 בי"ד והחליטו על מכירתו, וא"כ מה היה חטא המהירות, אלא יש ליישב שבאמת שהקשר בין שני החטאים היה שבשניהם לא שאלו את גדול הדור כדת

 לעשות, אלא החליטו בעצמם, וזה היה החסרון אצל ראובן שבלבל יצועי אביו וגם אצל השבטים על שלא שאלו אותו במכירת יוסף.מה 

צו ומספרים שפעם היה אסיפה של כל גדולי הדור בליטא על דבר אשר גזרו הממשלה להכניס לימודי חול בתוך התלמודי תורה והישיבות רח"ל, ונתקב

הכריע איך להתנהג בהתאם, והיו שם הגר"ח מבריסק והח"ח והאור שמח ועוד מגדולי ישראל זיע"א, ופגש הגר"ח את הרב ריבקין כל גדולי ישראל ל

הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש זיע"א לא נכנס להאסיפה, ענה לו שהרש"ב יושב ובוכה בחדרו שמא יהיה רוב אמאי שהיה מחסידי ליובאוויטש ושאלו 

ניס את את לימודי החול ואינו יודע לשית עצה בנפשו ולכן אינו רוצה להשתתף בהאסיפה, ענה לו הגר"ח שיאמר לו בשמו דיעות בין גדולי ישראל להכ

שאין לו ממה לפחד ויכנס לאסיפה, כשנפתח האסיפה ביקש הגר"ח את רשות הדיבור, ופתח ואמר בקול רם 'אני חיים בריסקער, ששמי הולך מסוף 

כן זה יקבע', ובאלו הדברים נגמרה עכשיו שלא ירשו להכניס לימודי חול לתוך הבתי מדרשות שלנו, וזו ההחלטה שלי ול העולם ועד סופו, ואני מחליט

 , והוא על דרך דברינו שבכל ענין ובפרט בענין גורלי צריך גדול הדור לקבוע, ואפי' ישבו בבי"ד עכ"ז צריכים לשאול את גדול הדור.האסיפה

ומיד העלה הרב שך את דעת הגאון שך זצוק"ל שפעם הגיע לאסיפה במועצת גדולי התורה והעלו איזה ענין לדיון, וכן מספרים על הגאון הרב 

הסטייפעלער זצוק"ל בענין וכאילו שאין מה להרהר אחריה וזה הפסק המקובל, התחילו אחרים מחברי המועצת לדון האם עלינו לקבל את דעתו של 

יות והסטייפעלער אינו חבר במועצת גדולי התורה ע"כ אין לשמוע את דעתו, עמד הרב שך והכריז 'הלא הסטייפעלער, והיו אף אלו שטענו שה

הרוב', הסטייפעלער הוא גדול הדור שבדורינו וא"כ בוודאי עלינו לקבל את דעתו ואין לנו להרהר אחריה, כי דעתו הוא דעת תורהף ויותר חשוב מדעת 

לו את דעתו, עמד הרב שך ממקומו ואמר להם 'איני יכול להיות חבר בארגון אשר חבריה אינם מבינים ואינם ועכ"ז היו כמה מחברי המועצת שלא קיב

 משיגים מהו גדול הדור'.

 .ונזכה להרבות במעשים טובים ולהכתב בספרן של צדיקים ע"י ריבוי המעשים טובים, ולעשות רצונו יתברך בשלימות
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