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הכתר המוצע לכולם
ָהרּוחֹת  ֱא־כֵֹהי  ה'  "ִיְפקֹד  ֵכאעֹר,  ה'  ֶאכ  ה  עֶֹשׁ ר  ַוְיַדֵבּ
ר ָיבֹא  ר ֵיֵוא ִכְפֵניֶהה ַוֲאֶשׁ ר ִאיׁש ַמכ ָהֵמָדה ֲאֶשׁ ָשׂ ְכָרכ ָבּ
ר ְיִביֵאה, ְוכֹא ִתְהֶיה ֲמַדת ה'  ר יֹוִויֵאה ַוֲאֶשׁ ִכְפֵניֶהה ַוֲאֶשׁ

ר ֵאין ָכֶהה רֶֹמה" )בעדבר רז, טו-יז(. אן ֲאֶשׁ ֹוּ ַרּ

עשה מועד כפני סוף חייו. עריה עתה השנה, ורך גה אהרן, ומתה 
י  ר ָנַתִתּ ה' עורה כו: "ֲמֵכה ֶאכ ַהר ָהֲמָבִריה ַהֶזּה ּוְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
ר ֶנֱאַסף  ֲאֶשׁ ה ַרּ ה ָאָתּ יָך ַגּ ָרֵאכ, ְוָרִאיָתה אָֹתּה ְוֶנֱאַסְפָתּ ֶאכ ַמֶעּ ִכְבֵני ִיְשׂ
ַאֲהרֹן ָאִחיָך" )בעדבר רז, יב-יג(. הוא רבר יודמ שכא יזרה כמבור 
את הירדן. מתה הוא עבקש עה' כענות כו עעשיך. האה מד רה 

הוא כא הרהר ברך?

כפרשייה  הדבריה עתקשריה  רי  הבחינו  הֶקשב  חדי  חז"כ 
הקודעת, סיפור בנות וכפחד. הככו תבמו כקבכ נחכה בארץ אף 
רי הירושה מברה עאב כבן וכאביהן כא היו בניה. עשה הביא את 
וה' הורה כו כהימנות כבקשתן והשעימֹו הכרה  מניינן כפני ה', 
עבאר  זה  רקמ  מכ  הבנות.  תירשנה  בניה  אין  שראשר  חדשה: 

העדרש את ענימיו שכ עשה כבקש כעווא כו יורש:

עה ראה כבקש הדבר הזה אחר סדר נחכות? אכא ריון 
השמה  "הרי  עשה,  אער  אביהן  וכפחד  בנות  שירשו 

שאתבמ בה וררי. אה הבנות יורשות, בדין הוא שִירשו 
בַני את רבודי".

ְרָיה' )עשכי רז,  ּפִ יֹאַרכ  ֵאָנה  ּתְ אער כו הקב"ה, "'נֵֹור 
יח(. בניך ישבו כהה וכא מסקו בתורה; יהושמ הרבה 
ֵשרתך והרבה חכק כך רבוד והוא היה עשריה ועמריב 
מד שכך; הוא היה עסדר את הספסכיה והוא  בבית הּוַ
רחו,  ברכ  והוא שרתך  הואיכ  העחוכאות.  את  פורס 
רדאי הוא שישעש את ישראכ שאינו עאבד שררו".1 

זוהי הדרעה שעאחורי הקכמיה בפרשתנו. עשה, כא רק שנגזר 
מכיו שכא יירנס כארץ, הוא גה נידון כראות ריוד עדכגיה מכ 
האישית  הטרגדיה  הייתה  זו  יורשו.  שכ  האיתור  בתהכיך  בניו 

השנייה שכו.

הרמיונות  אחד  בתורה,  כראשונה  עופימ,  בדיוק  ראן  אך 
העסמיריה ביותר שכה. בישראכ הקדועה היו שושכות. הרהונה, 
וכיעיה גה העכורה, נעסרו עאב כבן. אך יש ביהדות, עראשיתה, 
גה יסוד מקבי שכ שוויון. כערבה האירוניה, ביטוי עשרנמ בעיוחד 
יה ּוְבתֹוָרה  ה ְקדֹׁשִ ּכָ ניתן כו דווקא עפי קורח העורד: "ָרכ ָהֵמָדה ּרֻ
אּו ַמכ ְקַהכ ה'?" )בעדבר טז, ג(. אך כא רק קורח  ְתַנּשְׂ ה', ּוַעּדּוַמ ּתִ
נתן ביטוי כתפיסה זאת. אנו שועמיה אותה גה עפי עשה מועו: 
ן ה' ֶאת רּוחֹו ֲמֵכיֶהה" )בעדבר  י ִיּתֵ כ ַמה ה' ְנִביִאיה ּרִ ן ּרָ "ּוִעי ִיּתֵ
יא, רט(. ושוב נשעמיה הדבריה עפי חנה העודה מכ כידת בנה: 

יר,  ה' עֹוִריׁש ּוַעֲמִשׁ
יכ ַאף ְערֹוֵעה.  ִפּ  ַעְשׁ

כ,   ֵעִקיה ֵעָמָפר ָדּ
ת ָיִריה ֶאְביֹון  ֹפּ  ֵעַאְשׁ

פרשת
פינחס

כמיכוי נשעת: פינחס בן ימקב אשר אייז, מזריאכ בן אריה כייב שרטר
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ְעָכִריה  י  "ּבִ אוער  הוא  הרי  תורה?  ערתר  גדוכיה 
ִריה ָיׂשֹרּו" )עשכי ח,  י ׂשָ ִיְעכֹרּו ְוֹרְזִניה ְיֹחְקקּו ֶוֶדק, ּבִ
טו-טז( הא כעדת שרתר התורה גדוכ ערתר רהונה 

ורתר עכרות.2

ההשכרות החברתיות והעדיניות היו ערחיקות כרת. כרוב אורך 
תקופת העקרא, רכ שכושת הרתריה היו בתוקף. כוד הנביאיה 
היו כישראכ עכריה ורוהניה פמיכיה ששיעשו בעשרן ובעקדש. 
המיקרון השושכתי, הנחכת התפקיד עאב כבן, שרר בשנייה ען 
התפקידיה. אך מה חורבן בית שני חדכו העכורה והרהונה כתפקד. 
הענהיגות מברה כחרעיה, שראו מועה יורשי הנביאיה; רעאערה 
בפתיחה העפורסעת שכ עסרת אבות, "עשה קיבכ תורה עסיני, 
ועסרה כיהושמ, ויהושמ כזקניה, וזקניה כנביאיה, ונביאיה עסרוה 

כאנשי רנסת הגדוכה".

יראו את  זה עובן עאכיו. אפשר היה כופות שחז"כ  אין 
שועריה  העקרא,  ביעי  הנביאיה.  כא  הרוהניה,  יורשי  מועה 
שהרהונה  אכא  הרוהניה.  היו  התורה  שכ  הראשייה  ועכעדיה 
מברה  כא  הנבואית  הענהיגות  זאת,  כמועת  שושכת.  הייתה 
באופן הניתן כניבוי. רך רבר אוכ אדון הנביאיה, עשה. המובדה 
שבניו כא ירשו עענו את הנהגת המה ודאי גרעה כו ומר פרטי 
שרכ  היה  פירושה  כרככ.  רבתי  נחעה  בה  הייתה  אבכ  מעוק, 
כענהיגות  כשאוף  והתעסרות,  עשעמת  שכ  בדרך  ירוכ,  אדה 

רבנית וכרתר תורה.

אחד,  עוד  בעקורותינו.  סתירה־כראורה  עוואיה  אנו  ראן 
התורה עתארת את מועה, בפסוק שהרעב"ה ויטט, ר"עורשה": 
ת ַיֲמקֹב". ענגד, בפרקי אבות  ה ְקִהּכַ ה עֹוָרׁשָ ה ָכנּו עֹׁשֶ ִוּוָ "ּתֹוָרה 

יב ִמה ְנִדיִביה   ְכהֹוִשׁ
א ָרבֹוד ַיְנִחֵכה. )שעואכ א' ב, ז-ח( ְוִרֵסּ

כ  ר ֶאכ ּרָ ּבֵ הרמיון עובכמ רבר בויווי שנוטווינו מכ הקדושה: "ּדַ
ה'  ֲאִני,  ָקדֹוׁש  י  ּרִ ְהיּו  ּתִ יה  ְקדֹׁשִ ֲאֵכֶהה:  ְוָאַעְרּתָ  ָרֵאכ  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲמַדת 
ֱא־כֵֹהיֶרה" )ויקרא יט, ב(. אין זאת קריאה כרוהניה או כנביאיה, 
אינסטינקט  ביהדות  יש  שכה.  ַמה  אכ  אכא  עקודשת,  כאכיטה 
המועדיה  יחידיה  שכ  אועה  אנו  רי  התפיסה  שוויון:  שכ  מעוק 

איש איש כפני ה' בעדרגה שוות גובה. 

טמותו הגדוכה שכ קורח הייתה כא בעה שאער, אכא בענימ 
היה דעגוג שניסה כתפוס את השכטון. כשה רך  הוא  כאעירה. 
ניוכ רגש מעעי עושרש ומיקרון דתי עקודש. אף פמה כא היה 
כהיות  נקרא  אדה  רכ  הזה  במה  רי  ישראכ,  מה  את  כהנהיג  קכ 
ענהיג. קורח שרח רק שרדי כהיות ענהיג וריך גה כהיות עונהג. 
אין ענהיגות בכי עשעמת. יהושמ ידמ את זאת, ועתוך רך נבחר 

כיורשו שכ עשה. 

עסורת זאת ענוסחת בידי הרעב"ה רהכרה ב'עשנה תורה':

ורתר  תורה  רתר  ישראכ:  נרתרו  רתריה  בשכושה 
אהרון,  בו  זרה  רהונה —  רתר  ורתר עכרות.  רהונה 
ת מֹוָכה"  ֻהּנַ ִרית ּרְ שנאער "ְוָהְיָתה ּכֹו ּוְכַזְרמֹו ַאֲחָריו ּבְ
)בעדבר רה, יג(. רתר עכרות — זרה בו דויד, שנאער 
י" )תהיכיה פט,  ֶעׁש ֶנְגּדִ ֶ "ַזְרמֹו ְכמֹוָכה ִיְהֶיה, ְוִרְסאֹו ַרּשׁ
כז(. רתר תורה — הרי הוא עונח ומועד ועורן כרוכ, 
ת ַיֲמֹקב" )דבריה כג, ד(: רכ עי  ה ְקִהּכַ שנאער "עֹוָרׁשָ
הרתריה  שאותן  תאער  שעא  וייטוכ.  יבוא  שירוה, 
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ובית הככ אועריה: כרכ אדה ישנה. שהרבה פושמיה 
היו בהה בישראכ ונתקרבו כתכעוד תורה ויואו עהה 

ודיקיה חסידיה ורשריה.6

ָעשכו כעה הדבר דועה, כאשה שהיא עושבת תרנגוכת 
מכ הביויה, עתוך הרבה היא עוויאה עמט ועתוך עמט 

אינה עוויאה רכוה.7

אי אפשר כנבא איזה תכעיד יגימ כגדוכות. מכ רן יש ככעד תורה 
כרוכ. את הבררה שיש ברך עעחיש סיפור ען הגערא מכ האעורא 

רב. נביאנו ראן בתרגוה עהארעית שבעקור:

גשעיה[.  מוירת  שה  ]והייתה  אחד  כעקוה  נקכמ  רב 
גזר תמנית, והגשה כא בא. ירד כפניו שכיח הויבור, 
אער "עשיב הרוח", ונשבה רוח. אער "עוריד הגשה", 
כו,  אער  מוסק?  אתה  בעה  רב:  כו  אער  בא.  והגשה 
עכעד דרדקיה אני, ואני עכעד בני מנייה ובני משיריה 
ראחד, ועי שאינו ירוכ איני גובה עענו שרר. ויש כי 
ברירת דגיה, ורכ עי שאינו רווה ככעוד אני עשחדו 

בדג וערוה אותו מד שהוא בא וכועד.8

רעובן, כא ברכ עקוה וכא ברכ זען שררה הגישה הזאת. שוה מה 
אינו עגימ כשכעות. והתיאבון ככעוד אינו עחוכק שווה בשווה 
בתוך שוה קבווה. תעיד תהיה כאינטכיגנטיה וכעכועדיה נטייה 
כראות מועה עורשריה יותר עאחריה, וכמשיריה כעען כיכדיהה 
חינוך טוב עזה שידה שכ הוריה מנייה עשגת. וברכ זאת, בעידה 
כא  יכד  ישראכ הקפידו ששוה  כויון, קהיכות  וראויה  ערשיעה 
יוַדר עקבכת חינוך, ושבתי הספר והעוריה יעוענו ברספי הקהיכה. 
היהודיה היו הראשוניה שהנהיגו חינוך כרוכ — והה הקדיעו ברך 

5

מועדיה רבותינו מכ רך שהתורה אינה ירושה: "רבי יוסי אוער... 
והתקן מועך ככעוד תורה, שאינה ירושה כך".3 הפתרון הפשוט 
הוא שיש שני סוגי ירושה. "עורשה" ואפיכו "ירושה" אינן "נחכה" 
אשר, רעו נחכ, זורעת בעורד הדורות. ירושה היא עמשה אקטיבי. 

היא עותנית בזראות, אבכ יש כפמוכ כהשגתה. 

תואר אווכה מובר עאב כבן. רך גה מסק עשפחתי. ההבדכ 
ואיכו  היורש,  עוד  רכשהו  עאעץ  עוריך  אינו  שהראשון  הוא 
יגוומ.  המסק  מבודה  בכי  רי  קשה,  מבודה  עענו  תובמ  השני 
בעשכ זה, התורה דועה כמסק, כא כתואר. רדי כקייעה בידינו 

מכינו כמעוכ. 

ה ָכנּו  ביטוי יפהפה נתנו כרך חז"כ מועה בעדרש: "ּתֹוָרה ִוּוָ
ת ַיֲמקֹב — אכ תקרי עורשה אכא עאורׂשה".4  ה ְקִהּכַ ה עֹוָרׁשָ עֹׁשֶ
בשינוי קכ, תוספת א והזזת הנקודה שעמכ ש, אותת כנו הדרשן 
רי אף שיש יחסי הורשה בין התורה כיהודי, רדי שיזרה בה מכיו 

כאהוב אותה. 

כנו.  ירושה  אינה  יוסי שהתורה  ר'  קבימת  את  גיבו  חז"כ 
הה הקפידו שהאוריינות והכיעוד כא יירכאו בידיה שכ אכיטה 
סגורה, והסתייגו עשושכות שכ תכעידי חרעיה: "ועפני עה אין 
עוּוִיין תכעידי חרעיה כואת תכעידי חרעיה עבניהן? אער רב 
יוסף, שכא יאערו תורה ירושה היא כהה".5 חז"כ מעדו מכ העשער 
עפני גישות עדירות ככיעוד התורה. כשעירה מכ שוויון נדרשת 
תעיד דרירות, רי תעיד יפמכו רוחות בריוון ההפוך. אנו רואיה 

זאת בווירוח בין בית שעאי כבית הככ:

"והמעידו תכעידיה הרבה" — שבית שעאי אועריה: אכ 
ֶנה אדה אכא כעי שהוא חרה ומניו ובן אבות ומשיר.  ִיׁשְ
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את אועות המוכה בעאות שניה ואפיכו אכפיה. רתר תורה היה 
ארן נגיש כרוכה.

נמשתה  התורה  ישראכ.  שכ  נחעתה  היה  שכ עשה  ראבו 
ירושת רוכה. המובדה שעעשירו כא היה אחד עבניו אכא תכעידו 
העסכוכ  ענהיגות,  שכ  אחד  שעסכוכ  הייתה  ַעשעמה  יהושמ 
שבעבט היסטורי ורוחני התגכה רחשוב ערוכה, יהיה פתוח כרוכ. 
רתר תורה אינו זרות העוקנית בכידה. רבוד התורה ניתן כא כעי 
שנוכד כהוריה הנרוניה. במוכה שהתורה ערוננת ויוורת, רכ אחד 
הוא ענהיג פוטנויאכי. רוכנו ירוכיה כהקנות כמוענו את הזרות 

כשאת את הרתר. 

1  בעדבר רבה רא, יד.
2  עשנה תורה, הכרות תכעוד תורה ג, א.

3  עשנה, אבות ב, יב.
4  בררות נז מ"א.
5  נדריה פא מ"א.

6  אבות דרבי נתן )נוסח א(, פרק ג.
7  אבות דרבי נתן )נוסח ב(, פרק ד )בנוסח זה שכ אבות דרבי נתן עופימה הפסקה 
הקודעת, מה דמות בית שעאי ובית הככ, בוורה תעויתית הרבה יותר; אוכה בנוסח 

א חסרה פסקה זו, פסקת העשכ(. 
8  תמנית רד מ"א.


