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הירושה בתורה. 
 

הרב אהרן כ"ץ.  
מכון גבוה לתורה. 

 
 

שאלת הירושה בשררה התורנית הינה נושא הלכתי, שעלה על שולחנם של הפוסקים בוויכוחים 
על המינויים למשרות תורניות, כאשר ביקשו לַמנות להם בני רבנים כיורשי השררה.1 אני מבקש 
במאמר קצר זה לדון בהשקפת חכמי ישראל מזמן המשנה והתלמוד על שייכות התורה בשווה 

לכל אדם. 
באבות דר' נתן שנינו:2 

 
רבי שמעון אומר ג' כתרים הם. כתר תורה כתר כהונה [וכתר מלכות] וכתר שם טוב 
עולה על גביהן. כתר תורה זה כתרו של משה שנאמר: 'זכרו תורת משה עבדי אשר וגו'' 
(מלא' ג כב). כתר כהונה זה כתרו של אהרן שאי אפשר ליגע בו שנאמר: 'ברית מלח 
עולם ִהוא לפני ה'' (במ' יח יט). כתר מלכות זה כתרו של דוד שנאמר: 'הלא לכם לדעת 
כי ה' אלקי ישראל ָנתן ממלכה לדוד' (דהי"ב יג ה). כתר שם טוב עולה על גביהן. כל מי 

שזכה לתורה יבוא ויטלנה.  
 

באופן טבעי היה מקום לסיים כאן את המדרש, שעיקר תכליתו ללמדנו שכתר שם טוב מסור 
הוא לכול, אך בעל המדרש מוסיף כאן דברים: 

  
אהרן לא זכה לכהונה אלא בזכות התורה, שנאמר: 'כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה 
יבקשו מפיהו' (מלא' ב ז). דוד לא זכה למלכות אלא בזכות התורה שנאמר: 'זאת היתה 

לי כי פֻקדיך נצרתי' (תה' קיט נו).  
 

דומה שהדרשן בא ללמדנו, שאף דברים שבריא לנו ששייכים הם בירושה ככהונה ומלכות, אף 
הם לא באו לעולם אלא על ידי יגיעתם בתורה של אהרן ודוד, ורק מחמת תורתם זכו לכהונה 

ולמלכות. 
מעניין שמשמו של אותו החכם, ר' שמעון, מצויה גירסה מקוצרת למדרש, השונה ברעיון 

המרכזי שלה. כך מצינו בנוסחא א של אבות דר' נתן:3 
 

                                                           
  לדוגמא: פסק דין גדול פורסם בנושא זה בפסקי הדין הרבניים חלק י, ושם דיון נרחב ביותר על ידי הרבנים הדיינים, הרב אליעזר 

1

גולדשמידט ושאול ישראלי זצ"ל, ויבלח"ט הרב מרדכי אליהו שליט"א. 
  מסכת אבות דר' נתן נוסחא ב פרק מ"ח ד"ה ר' שמעון. 
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  מסכת אבות דר' נתן נוסחא א פרק מ"א  ד"ה ר' שמעון. 
3
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רבי שמעון אומר ג' כתרים הם אלו הן. כתר תורה. וכתר כהונה. וכתר מלכות. וכתר שם 
טוב עולה על גביהן. כתר כהונה כיצד, אפילו נותן כסף וזהב שבעולם, אין נותנין לו 
כתר כהונה שנאמר: 'והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם' (במ' כה יג). כתר 
מלכות, אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו כתר מלכות שנאמר: 'ודוד 
עבדי נשיא להם לעולם' (יח' לז כה). אבל כתר תורה אינו כן. עמלה של תורה כל 

הרוצה ליטול יבוא ויטול שנאמר: 'הוי כל צמא לכו למים' (יש' נה א). 
 

לפי גירסא זו, לא בא ר' שמעון אלא ללמד שכתר תורה מצוי לפני כול ואין אדם זקוק להיות 
בעל ייחוס על מנת לזכות בכתרה של תורה. ונראה שהגירסא המורחבת של נוסח ב באבות דר' 
נתן ביקשה להמעיט יותר את כוחה של השושלת ולקבוע, שאין אדם זוכה בכל דבר שבקדושה, 
אלא מעשיו מכשירים אותו להיות ראוי לאותה איצטלא, עד שאפילו דוד ואהרן לא זכו לכתר 
המלכות ולכתר הכהונה, אלא מכוח מה שעמלו קודם לרכוש לעצמם כתרה של תורה. ומה 
שאמרו בספרי לדברים:4 "מניין שכל פרנסי ישראל שבניהם עומדים תחתיהם, שנאמר הוא 
ובניו...כל שהם בקרב ישראל בנו עומד תחתיו". הדבר מובן מעצמו, שלא עלה על דעתם לומר 
שבן יורש את אביו להיות עומד תחתיו בישיבה או בבית דין, שהרי אלה מינויים התלויים 
בחכמה ולא בייחוס המשפחה, ומוכח שלא כיוונו בפרנסי ישראל אלא למנהיגות הציבורית, 

וכביאורו של גינצבורג על הירושלמי בברכות. 
דומה שהשקפה זו עומדת ביסוד דברי המשנה,5 שקובעת כהלכה:  

 
כהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר... אימתי, בזמן שכולן שוין, אבל אם היה 

ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. 
 

במקום אחר באו חכמי ישראל ובקשו להרחיב את מעגלי בית המדרש ולהעמיד תלמידים הרבה, 
וכך מצינו בבריתא:6  

 
[והעמידו תלמידים הרבה] שבית שמאי אומרים אל יְשנה אדם אלא למי שהוא חכם 
ועניו ובן אבות ועשיר, ובית הלל אומרים לכל אדם ישנה, שהרבה פושעים היו בהם 

בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים.  
 

בני אבות שהוזכרו בברייתא הם כנראה בני החכמים שהיו קשורים למעמד החכמים, וכנגד 
ההשקפה שלימוד תורה שייך למעמד מיוחד בעם קבעו בית הלל, שיש לשתף בלימוד ובהוראה 

כל אדם.  
לאור המקורות הללו ראוי לבחון את האירוע  שנזכר בתלמוד7 אודות נכדו של ר' שמעון 

שהוזכר בתחילת דברינו: (תרגום)  
 

בא רבי למקומו דרבי אליעזר ברבי שמעון, אמר להם: יש לו בן לאותו צדיק? אמרו לו: 
יש לו בן, וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמונה. בא וסמכו בתואר רבי, ומינה את 
רבי שמעון בן איסי בן לקוניא אחות אמו ללמדו תורה. בכל יום היה אומר: לעירי אני 
הולך (ופירושו שבקש להפסיק ללמוד) אמר לו המלמד: חכם קראו לך, עטרת של זהב 
פרסו עליך ובתואר רבי סמכו אותך, ואתה אומר לעירי אני הולך. כאשר גדל בתורה בא 
וישב בישיבתו של רבי, שמע רבי את קולו ואמר: דומה קול זה לקולו של רבי אלעזר 
ברבי שמעון. אמרו לו: בנו הוא. קרא עליו את הפסוק: פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות 
חכם (מש' יא ל). פרי צדיק עץ חיים - זה רבי יוסי ברבי אלעזר ברבי שמעון, ולקח 
נפשות חכם - זה רבי שמעון בן איסי בן לקוניא. כאשר נפטר הביאוהו לקבורה למערת 
הקבורה של אביו וסרבה המערה לקולטו, אמרו: מערה פתחי פיך, ויכנס בן אצל אביו. 
לא פתחה המערה את פיה. כסבורים העם לומר שזה גדול מזה, יצתה בת קול ואמרה: 

לא מפני שזה גדול מזה, אלא זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער המערה. 
 

                                                           
  ספרי לדברים  עמ' קס"ב, ועיין בביאור  הר"ל גינצבורג לירושלמי ברכות פרק שני עמוד 405. 

4

  משנה הוריות ג ח שהיא המשנה המסיימת  את המסכת. 
5

  אבות דרבי נתן נוסח א פרק ג. 
6

  במסכת בבא מציעא דף פה, ע"א. 
7
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רבי ביקש למצוא את צאצאיו של ר' שמעון ואלעזר בנו, וכשמצא את נכדו שאינו הולך בדרך 
אבותיו, דאג ביותר להעניק לו את המלמדים הטובים ביותר, משום שהיה סבור, שיש סיכוי 
שבני החכמים הגדולים הללו ימצאו מסילות לדרכי אבותם. וכך אמנם אירע במערה, שם הוכח 
שמאמציו של רבי נשאו פרי, והנכד הזה, שמראשיתו היה פרוץ במעשי עבירות, היה גדול כמו 

אבותיו. 
המתח שקיים היה בין המבקשים לבודד את מעמדם של בני החכמים לבין העם, בא לידי ביטוי 

במדרש מיוחד בויקרא רבה.8  שם נדרש הפסוק: "ושם דרך אראנו בישע אלקים" (תה' נ כג).  
 

ד"א ושם דרך, שין כת', דשים אורחיה סגי שווי. מעשה בר' ינאי (יניי) שהיה מהלך 
בדרך פגע בו אדם אחד שהיה נראה לבוש בהידור. אמר לו האם יקבלני הרב להתארח 
בביתו ולאכול על שלחנו, קבלו הרב בכבוד בביתו. כאשר ישב ליד השולחן בדקו 
במקרא ולא מצאו, בדקו במשנה ולא מצאו, בתלמוד ולא מצאו, בהגדה ולא מצאו, 
בקשו לברך ברכת המזון אמר לו יברך ינאי בביתו. אמר לו ינאי לאורח : אמור הכלב 
אכל מזונו של ינאי. קם האורח ואמר לו לינאי: מדוע אתה מקללני? אמר לו ינאי: ובמה 
זכאי אתה לאכול על שלחני? אמר האורח: מאז ילדותי אומר אני "תורה צוה לנו משה 
מורשה" (דב' לג ד). 'קהלת ינאי' אין כתוב כאן, אלא "קהלת יעקב" (שם). כאשר 
התפייסו זה עם זה אמר לו ינאי לאורחו: במה זכית לאכול על שלחני? אמר לו: מעולם 
לא שמעתי מלה רעה על הזולת וסיפרתי אותה לאדם, ולא ראיתי שניים המתכתשים זה 
עם זה ולא עשיתי שלום ביניהם. אמר לו ינאי:דרך ארץ גדול כזה יש בך ואני קראתיך 

כלב, אמר עליו את הפסוק: "ושם דרך אראנו בישע אלקים" (תה' נ כג).  
 

ר' ינאי היה נוהג להכניס לבית מדרשו רק את אלה הראויים בעיניו בחכמתם ובייחוסם עד שהיה 
נראה שאין לו אלא את קהילת ינאי ולא את קהילת יעקב. ודווקא איש פשוט המקפיד במידותיו, 
הנזהר שלא לספר לשון הרע והמביא שלום בין אדם לחברו מלמד את ינאי, שאל להם לחכמים 
להסתגר בקהילותיהם המצומצמות, אלא עליהם להרחיב את מעגל המקורבים לחכמים לכל 

קהילת יעקב.  
הלכה מאלפת בנושא זה מצויה בדברי התוספתא לבבא מציעא:9 

  
ראה גר שבא ללמוד תורה, לא יאמר לו ראו מי שבא ללמוד תורה שאכל טריפות ונבלות 
שקצים ורמשים, וכן הוא אומר 'ויען איש משם ויאמר ומי אביהם' (שמ"א י יב) וכי יש 
אב לתורה, והלא כבר נאמר "מה שמו ומה שם בנו כי תדע" (מש' ל ד) ואומר "בית והון 

נחלת אבות ומה' אשה משכלת" (מש' יט יד).  
 

האיש 'משם' המוזכר בתוספתא הוא פלוני אלמוני הרואה את שאול מתנבא, וחבריו לועגים לו, 
באומרם: "מה זה היה לבן קיש, הגם שאול בנביאים" (שמ"א י יא). וביטאו בזה את ההשקפה, 
מה לשאּו ל שהוא בנו של קיש להימצא בין מעמד הנביאים. תשובתו של האיש האלמוני היא: 
"ומי אביהם"? ולדעת הדרשן בתוספתא, אין הכוונה לאביהם של הלועגים, אלא למוזכרים 
בספר משלי, שם נאמר: "מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בִשמלה מי הקים 
כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע" (ל ד). בכך בקשו לרמוז, כמה גדול היה משה 
בעלותו לשמים, אהרן שאסף רוח, אליהו שצרר מים, ומשיח שיאסוף ישראל, האם היו להם 
בנים גדולים כמותם, שיוכלו לעשות כמעשי אבותיהם? מכאן תדע, דתורה לא ניתנה לירושה. 
זהו שנאמר בהמשך הדברים בספר משלי: בית והון ניתנים להשגה בירושה, ומה' אשה 
משכלת.10 המפרשים הוסיפו, שכוונת הכתוב היא לתורה. ומכאן גם ביאור התוספתא, אין 
לדקדק בייחוסו של המבקש ללמוד, מי היו אבותיו, ומה זכותו להצטרף למעמד החכמים, שהרי 
רק נכסים חומריים ניתנו לירושה, כי בית והון הם נחלת אבות, אבל מה', יכול לזכות כל אדם 

בתורה ובחכמה. 
 

 

                                                           
  ויקרא רבה (מרגליות) פרשה ט ד"ה דבר אחר ושם. 

8

9  תוספתא  בבא מציעא פרק ג, עמוד 79 במהדורתו של הר"ש ליברמן, ועיין שם בביאורו הנפלא בתוספתא כפשוטה, עמוד 185. 

10 כל זה כמבואר  בתשובת הגאונים מהדורת ליק תרכ"ד. הספר יצא לאור על ידי חברת מקיצי נרדמים , עם תחילת פעולתה של 

החברה.   



 4

 


	áñ"ã
	îñôø 318

