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 שלשלת אמיצה 
של משברי זהות

צנסים  רינם  הם  הצגב ות ש הם.  רת  צכירים  טובים  צנהיגים 
שרינם  בתחוצים  מוותים.  בונים  הם  בעמצם.  הכו    עשות 
צמטיינים בהם, הם צפנים צקום  טובים צהם. הם צבינים רת 
חשיבותם ש  ריזונים וב צים וש  הפרדת רשויות. הם צקיפים 
רת עמצם ברנשים שונים צהם. הם צבינים רת הסכנה שבריכוז 
כ  הכוח רמ  רדם יחיד. ר ר שהכרת צגב ותינו, ההתוודעות 
יכו ים  שריננו  ורף  דברים  יכו ים  עשות,  שריננו   דברים 
 היות, ע ו ה  היות חוויה צכריבה.  עתים היר כרוכה בצשבר 

רגשי.

צשברים  ע   צרתקים  סיפורים  ררבעה  צופיעים  בתורה 
בקהי ות  צנגינה.  ר ר  צי ים,  רינו  הצשותף  הם  זה.  צסוג 
צזוצרת.  גם  ר ר  נקררת  רק  התורה  ר  דנר,  ישרר , צקדצת 
צשה ברחרית יציו קרר  תורה "שירה".1 צסורות נגינה שונות 
התפתחו בררץ ישרר  ובבב , ובצרה העשירית נומרה בידי בע י 
רחד  הצקרר.  שיטתית  טעצי  סיצון  צערכת  בטבריה  הצסורה 
צסו ס ת,  מורתו  בציוחד. שצו ש ש ת,  נדיר  הצקרר  צטעצי 
ונגינתו עו ה ויורדת, עו ה ויורדת. בכ  חצשת חוצשי תורה גם 
יחד הור צופיע רק ררבע פעצים. בכ  פעם שהור צופיע, הור 

צרותת ע  צשבר קיוצי. ש וש ש ש ות נצמרות בספר בררשית. 
זו  רביעית  שנררה  ה ן, ש ש ת  כפי  בפרשתנו.   — הרביעית 
צסצנת צשבר הנוגע  צנהיגות. בצובן רחב יותר נכון הדבר גם 

 ש וש הקודצות. 

הש ש ת הררשונה צופיעה בסיפורו ש   וט.  וט התיישב 
ברוכ וסייה  נטצע  הור  רברהם.  צדודו  שנפרד  רחרי  בסדום 
בשער  ישב  עמצו  הור  העיר.  נישרו  תושבי  בנותיו  הצקוצית. 
העיר, כ וצר היה כנררה שופט. ורז הגיעו  סדום שני זרים והורו 
 ו  עזוב רת העיר, שכן ר והים עוצד  החריב רותה. רו ם  וט 
ְתַצְהָצּה" צסוצנת ש ש ת  היסס. הור התצהצה. וע  הצי ה "ַוּיִ
שהזרים  חש  הור  צסוכסך.  קרוע,  היה  טז(.  וט  יט,  )בררשית 
מודקים. העיר רכן עצדה  היהרס. ר ר שכ  עתידו היה צשוקע 
בזהותו החדשה, זו שביקש  סג   עמצו ו בנותיו. הָזרים, ה ור 
צבטחים;  רותו  צקום  ו קחו  בכוח  רותו  תפסו  הצ רכים,  הם 

ר צ ר עשו כן, הור היה צתצהצה רגע רחד יותר צדי.

הש ש ת השנייה צופיעה כרשר רברהם צבקש צעבדו — 
הצפרשים  ימחק.  כ ה  בנו  —  צמור  הצסורת  ר יעזר,  פי 
ימחק  ר  רם  הש יחות.  עם  ש ם  היה  שר יעזר  ר  סבורים 
בבור  יהיו  רברהם  ש   נח תו  יורשי  י דים,  יו יד  ו ר  יתחתן 
היום ר יעזר ומרמריו. רברהם כבר רצר זרת  פני שנפקד בבן: 
יִתי הּור  ֵבּ ק  ּוֶבן ֶצֶשׁ ְוָרנִֹכי הֹוֵ ְך ֲעִריִרי  ן ִ י  ֶתּ ִתּ "ה׳ ֱר־ ִֹהים, ַצה 
יִתי יֹוֵרׁש רִֹתי!"  ה ֶבן ֵבּ ה ָזַרע, ְוִהֵנּ ק ֱרִ יֶעֶזר?... ֵהן ִ י  ֹר ָנַתָתּ ֶשׂ ֶצּ ַדּ
)בררשית טו, ב-ג(. רם ר יעזר ימ יח בש יחותו  הביר רישה 
רכושו  רת  סיכוייו  רשת  ירפסו  י דים,  יהיו  ורם  זוג   ימחק, 
ונח תו ש  רברהם. שני ימרים נרבקו בתוכו: נרצנות  רברהם 
בפסוק  קרב.  ב י  רך  ר  נימחה,  הנרצנות  רישית.  ושרפתנות 

פרשת
צו

 עי וי נשצת: פינחס בן יעקב רשר רייז, עזריר  בן רריה  ייב שרטר
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 כהונה בצשכן רת רחיו רהרן ורת בניו. הור ה ביש רת רהרן 
רת  והקריב  הצשחה,  בשצן  רותו  צשח  הגדו ,  הכוהן  בבגדי 
ָחט" )הצוסבת ע  רי   ׁשְ הקרבנות הנדרשים. והנה, צע  הצי ה "ַוּיִ
הצי ורים השני, ויקרר ח, כג( צופיעה ש ש ת.  רור ניסיוננו 
בש ושת הצקרים הקודצים, רנחנו צבינים שיש פה רצז  צרבק 
פניצי בתודעתו ש  צשה. רב  צהו? בכתובים רין רפי ו מ  ש  

סיצן  צשבר רמ  צשה.

רם נחשוב  רגע, צקור צמוקתו ש  צשה יתחוור  נו היטב. 
עד עכשיו צשה היה צנהיגו ש  עם ישרר . רהרן תצך בו,  יווה 
צעתה  וסגנו.  עוזרו  דוברו,  והיה  פרעה  רמ   בהופעותיו  רותו 
עוד  עמצו.  ר  בזכות  צנהיגותי  תפקיד  בע   יהיה  רהרן  ורי ך 
הריש המועד צרחורי צשה: רהרן יעשה דברים שצשה עמצו  ר 
יוכ   עשות. הור יקריב רת קרבנות התציד בצשכן. הור ינה  
רת עבודת הקודש. רחת  שנה, ביום הכיפורים, יבמע רת סדרת 
הטקסים שתבטיח  בני ישרר  כפרה. רהרן חד   היות מי ו ש  
צשה, וצעתה יהיה צנהיג צסוג ציוחד, שצשה נידון ש ר  היות. 

הכוהן הגדו . 

הת צוד צוסיף  רגע הזה עוד צצד נוגע   ב. כרשר התג ה 
ר והים  צשה בסנה, צשה ניסה כצה פעצים  השתצט צקרירתו 
ר והים שרהרן  רצר  ו  העם.  בסוף  רת  שינהיג  ר יו  ה׳  ש  
פי הת צוד,  יד-טז(. ע   ד,  )שצות  ויהיה  ו  ֶפה  ר יו  ית ווה 
ברגע זה ריבד צשה רת הכהונה העתידית  רהרן: "רני ]ה׳[ רצרתי, 

רתה כהן והור  וי — עכשיו הור כהן ורתה  וי".3

הנה  נו הצרבק הפניצי ש  צשה, שהש ש ת צכוונת ר יו. 
צשה עוצד  צנות רת רחיו  צשרה שהור עמצו  עו ם  ר יחזיק 

רַצר"  הצספר כימד ר יעזר התפ    המ חת ש יחותו, הצי ה "ַוֹיּ
ָנר  ַהְקֵרה  ַרְבָרָהם,  ֲרדִֹני  ֱר־ ֵֹהי  ה׳  רַצר:  "ַוֹיּ צוטעצת בש ש ת: 

ה ֶחֶסד ִעם ֲרדִֹני ַרְבָרָהם" )בררשית כד, יב(. ְ ָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵשׂ

יוסף  ר   רותנו  צמרים,  שו חת  הש ישית  הש ש ת 
הצופקד ע  בית פוטיפר שר פרעה. רשת פוטיפר ניסתה  פתותו, 
והור צירן. הור רצר  ה שרם ישכב עצה יפר רת הרצון שפוטיפר 
נותן בו, ויחטר חטר גדו   ה׳. ר ר שהצי ה "ַוְיָצֵרן" )בררשית 
 ט, ח( צוטעצת בש ש ת, ובקרב חז"  ופרשני יצי הביניים יש 
הרורים בזה רצז  צרצץ הגדו  ש  יוסף  סרב  רשת פוטיפר.2 
הור כצעט נכנע  ה.  ר הייתה פה רק ההתנגשות הרגי ה שבין 
פיתוי וריפוק. זו הייתה התנגשות בין זהויות. יוסף, ר  נר נשכח, 
חי בררץ חדשה ונוכרייה. רחיו דחו רותו צע  פניהם. הם הבהירו 
בחיים  צתחי   הור  צהצשפחה.  ח ק  שיהיה  רומים  שרינם   ו 
חדשים. צדוע ע יו  שצור רצונים  קוד ההתנהגות הצשפחתי? 
ברוצר התנהג כרוצרי, ובצמרים כצמרי! רם רשת רדוניו חפמה 
בו,  צה ש ר ייעתר  ה? השר ה שיוסף צתחבט בה ריננה רק 

"הרם כך נכון  עשות?" ר ר גם "הרם רני צמרי רו עברי?"

פניציים, ש ושתם  קונפ יקטים  ש וש ש ש ות, ש ושה 
נוגעים  זהות. כ  רחד צרתנו מריך  פעצים  הח יט  ר רק "צה 
רעשה?" ר ר גם "ריזה סוג רדם רהיה?". ורם רנחנו צנהיגים, 
הרביעית,  בש ש ת  הצקרה  זה  בציוחד.  גור ית  זו  הכרעה 

שגיבורּה הצרכזי הור צשה.

ה׳,  בצמוות  ישרר ,  צשה  בני  הורה  העג   חטר  רחרי 
בקרב  ה׳  ש   שכינתו  רת  קבע  דרך  שיסצ   בית  צשכן:   בנות 
הור  קדש  שנותר  צשה  וכ   נש צה,  הבנייה  צ רכת  העם. 
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שר ות  שו חן השבת:

הרם יש בתנ"ך צקרים נוספים שרפשר  מפות  צמור 	 
בהם ש ש ת?

בצה שונה סיפור היסוסו ש   וט צש ושת הסיפורים 	 
הרחרים?

הרם  דעתכם צרבקי זהות פניציים יומרים צנהיגים 	 
טובים יותר?

5

בה. הדברים יכ ו  התג ג  רחרת, רב  ריננו חיים בעו ם ש  
'ִרי ּו'. צשה בוודרי שצח בשבי  רחיו, רב  רי־רפשר ש ר יחוש 
קורט ש  רבדן. רו י  בו כבר צַבשר  ו שרף ע  פי שהור הנביר 
והור צשחרר הרוצה, הור  ר יזכה  צה שרהרן יזכה  ו:  ררות 
רת בניו ורת בני בניו יורשים רותו בתפקידו. בנו ש  כוהן הור 

כוהן. בנו ש  נביר, נדיר שיהיה נביר רף הור.

כ  ררבעת סיפורי הש ש ת צזכירים  נו דבר רחד: שצגיע 
רצת  ש   רגע  רנחנו.  צי  צוכרחים  הח יט  רנחנו  שבו  רגע 
רברהם,  עבד  הור  ר יעזר  סדוצי.  עברי,  ר  הור  קיוצית.  וט 
 ר יורשו. יוסף הור בנו ש  יעקב,  ר צמרי הצתנהג בהפקרות. 
צשה הור נביר,  ר כוהן. כדי  וצר "כן" ְ צה שהננו, דרוש רוצץ 
ובייסורים.   וצר " ר"  צה שריננו. הדבר כרוך תציד בצרבק 
הש ש ת צצחישה זרת בנגינתה ובמורתה. רך  בסוף, צשהכרענו, 

רנחנו צסוכסכים עם עמצנו פחות צכפי שהיינו.

הדבר נכון בציוחד ברשר  צנהיגים, וצשום כך צקרהו ש  
צשה בפרשתנו חשוב כ  כך. יש דברים שצשה  ר נועד  עשות. 
הור  ר  נופ  בח קו ש  רהרן.  זה  כוהן. תפקיד  יהיה  הור  ר 
תפקידו  יהיה  זה  הירדן.  ש   הצערבי  עברו  ר   העם  רת  יובי  
עם  נדרש  הש ים  צשה  נרצן  עמצו,  כדי  היות  יהושע.  ש  
העובדות ה  ו ברוח טובה. וצנהיג חייב  היות נרצן  עמצו כדי 

 היות נרצן  עצו. 

ר   ו  צנהיג  נסות  היות כ  הדברים בשבי  כ  הרנשים. 
הור  הרוצץ  היות  נדרש  צצנהיג  שִהנו.  בצה  ע יו  הסתפק 

עמצו — ותנרי  כך הור הכוח  הכיר בצה שרינו יכו   היות.

1  דברים  ר, יט.
2  תנחוצר, וישב ח. צובר רמ  רש"י בפירושו  פסוק.

3  זבחים קב ע"ר.


