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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ב"עתשוישב  לפרשת

   מוציאי� את האד� מ� העול�
  והכבודהקנאה והתאוה
  

  העול� את ֵער ואונ� מ� ות מוציא
הקנאה והתאוה 
 מוציאי� את האד� �הקנאה והתאוה והכבוד : "המשנה אומרת

מוצאי� דוגמאות מאלפות  נותבפרש. )א"ד מכ"אבות פ(" מ� העול�
  :לואעניני�  לשלשה

אחרי (אונ� מיב� את תמר . ָנ� זהו שורש חטאו של א�� הקנאה
ִ*י )ֹא ,  כי אונ� יודע�? למה. א% מונע ממנה להתעבר, ) ֵער אחיומות

? "לֹא ל� ִיְהֶיה ַהָ,ַרע"מה פירוש . )ט, בראשית לח(" ל� ִיְהֶיה ַהָ,ַרע
ָיק�4 ַעל �0ֵ 3ִחיו  � ְוָהָיה ַה2ְכ�ר ֲא0ֶר ֵ/ֵלד : " אמרה על יב�התורה
הוא ִי6ֵָרא על ש� , א� יוולד לאונ� ב� מתמר, כ"א. )ו, דברי� כה(" ַה5ֵת
לזה . ויהיה בזה תיקו� לנשמתו של ער, )ח, י בראשית ש�"רש' עי(המת 
! ו מזהלו שג� לֵער יהיה משה" כואב" �? למה. מוכ�אינו אונ� 

הוא מגיע . מוציאה את אונ� מ� העול�, הקנאה לא להקי� לאחיו ש�
, ֲא0ֶר ָעָ:ה' ַו9ֵַרע 2ְֵעיֵני ה. "והוא מת, למצב שהוא מתחייב מיתה

�  .)י, בראשית ש�(" ַו9ֶָמת ַ;� אֹת
ֵער היה הראשו� שנשא את .  זהו שורש חטאו של ֵער� התאוה
.  ג� הראשו� שמנע ממנה להתעברוהוא היה, )לפני אונ�(תמר לאשה 

, י ש�"רש( כדי שלא יתמעט ָיְפָי> �? למה לא רצה ֵער שתמר תתעבר

אבל התאוה , אמנ� מותר לאד� לרצות שאשתו תהיה יפה. )ז
שאכפת לו מזה עד כדי כ% שבשביל זה הוא מונע , המוגזמת הזו

 כי(ג� מ� העול� הזה ; את ֵער מ� העול� זה מוציא �ממנה להתעבר 
  ).בגלל חטאו(וג� מ� העול� הבא , )נענש ומת בטר� עת

אחרי ער ואונ� שנכשלו ויצאו מ� העול� בגלל קנאה ובגלל 
כשתמר .  אצל יהודה אביה��מגיע נסיו� במידת הכבוד , תאוה

את החותמת והפתילי� ְוַה5ֶַ<ה ליהודה היא שולחת , מ4ֵצאת לשריפה
ַהֶ*ר ... ר ֵאֶ)ה )� 3נִֹכי ָהָרהְלִאי0 ֲא0ֶ : "ואומרת לו, שהפקיד אצלה

היא . )כה, בראשית לח(..." ָנא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהְ?ִתיִלי� ְוַה5ֶַ<ה ָהֵאֶ)ה
יהודה . ודה ברבי�ובלבד שלא להלבי� את פני יה, מוכנה להשר@
,  אבל הוא מתגבר על הבושה!"לא מכיר, לא יודע" ,היה יכול לענות

  !ומודה
אבל . זהו סבל גדול ונורא. איננו דבר קל,  כזושהלהתגבר על בו

הוא . ולוותר על הכבוד המדומה, יהודה מוכ� לסבול את הבושה
שישרו@ את תמר ואת ילדיו , מבי� שהכבוד לא שווה עד כדי כ%

תר על וומו, הוא עומד בנסיו� הכבוד. באש) שנמצאי� בבטנה(
 הוא זוכה , זאתבשכר ו,תחת זאת. הכבוד 2ַמקו� שצרי% לוותר עליו

א� בקנאה ותאוה .  כבוד המלכות של ע� ישראל�לכבוד אמיתי 
הרי שמידה , מ� העול� הזה ומ� העול� הבא, יוצאי� משני עולמות

, ועבור התגברות על יצר הכבוד זוכי� בשני עולמות, טובה מרובה
יהודה זוכה לשני בני� מתמר : ג� בעול� הזה וג� בעול� הבא

 בהיותו אבי מלכות בית ,על יד� לחיי עול� הבאוזוכה , בעול� הזה
  .)כב�יח, רות ד' עי(שיצאה מפרA בנו , דוד

 ?מה בי� תמר לאשת פוטיפר
ג� קנאה המידת בפרשתנו את  מוצאי� ,ל"הדוגמאות הנחוA מ

  .וטיפרפאצל אשת  �ה  ואת התאו,אצל אחי יוס@

. המעשה של אשת פוטיפר מופיע מיד לאחר מעשה יהודה ותמר
למה נסמכה פרשת יוס@ ואשת פוטיפר לפרשת : י"ר על כ% רשאומ
 לש� )אשת פוטיפר(א@ זו ,  לש� שמי�)תמר(מה זו : לומר ל%"? תמר
, שראתה באצטרולוגי� שלה שעתידה להעמיד בני� ממנו; שמי�

וכ% באמת . ()א, י בראשית לט"רש(" ואינה יודעת ִא� ממנה ִא� מבתה
אשת , אלא שיצאו מבתה אסנת. שיצאו ממנה מנשה ואפרי�, היה
  ).ולא ממנה, יוס@

לש� שמי� שג� תמר וג� אשת פוטיפר למרות , ובכל זאת
ואת , )ה כיו� שידעה"ב ד, סוטה י(" צדקת"י את תמר "מַכנה רש, נתכוונו

כי המעשה של אשת ? למה. )א, בראשית מ(" ארורה "� אשת פוטיפר 
של תמר " י�לש� שמ"ה. פוטיפר לא בדיוק שווה למעשה של תמר

כפי [, היא רוצה לקיי� מצַות יבו�. אמיתי" לש� שמי�"הוא 
שלפני מת� תורה יבו� היה לא רק באח אלא ג� , �"שמסביר הרמב

היות ויהודה לא נות� ,  ועל כ�,])ז, � בראשית לח"רמב(בקרובי� אחרי� 
י יהודה "היא מנסה לקיי� מצַות יבו� ע, )אחי בעלה(את תמר ְל0ֵָלה 

של אשת פוטיפר הוא לא כל כ% " לש� שמי�"ה,  לעומת זה.בעצמו
אבל האמת , ראתה באצטרולוגי� שלה מה שראתהאמנ� היא . אמיתי

היה רק " לש� שמי�"וה, היא שעיקר הדבר נבע אצלה מתאוות רעות
  .תוספת צדדית ָלעני�
ושל , של תמר הוא אמיתי" לש� שמי�"שה, מה הראיה לכ%

. �הראיה היא מהבדלי ההתנהגות ביניה �? אשת פוטיפר אינו אמיתי
 "ִהוא מ4ֵצאת. "שלה" לש� שמי�" בשביל הלהשר�תמר מוכנה 

' תוס( באש מוצתתוכבר עומדת להיות , )כה, בראשית לח( 1לשרפה

ְלִאי0 ֲא0ֶר : ְוִהיא 0ְָלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאמֹר", )ה דכתיב"ב ד, כתובות סז
לא רצתה להלבי� פניו ולומר . ")כה, ת לחבראשי(" ֵאֶ)ה )� 3נִֹכי ָהָרה

'
 �וא� לאו .  יודה�א� יודה מעצמו : אלא אמרה',  אני מעוברתממ
! אמיתי" לש� שמי�"זהו . )י ש�"רש(" ואל אלבי� את פניו, ישרפוני
שהרי דנו אותה כאילו ( עשתה שלאעל דבר  להשר�מוכנה 
. שעשהר בדלבי� את פני יהודה ברבי� על להובלבד שלא , )זינתה

 ואל ,נוח לו לאד� שיפיל עצמו לתו% כבש� האש"ש, ל"ומכא� למדו חז[

דברי� ה תונהא� *ַ , הראשוני�ונחלקו . )ב, סוטה י(" ילבי� פני חברו ברבי�

משו� , שבאמת צרי% לההרג ולא לעבור על איסור הלבנת פני�, כפשוט�

' עי(" בוריהרג ואל יע"מצוות החמורות שדינ� ' שהיא מג, שהוא כרציחה

או שאי� , )ט"אות קל' שער ג, לרבינו יונה" שערי תשובה"וב, ה נוח"ש� ד' תוס

, � שהשמיט די� זה"כ� נראה מהרמב(בעלמא אלא מליצה , הדברי� כפשוט�

  ]. )וכ� מבואר במאירי בסוטה ש�

נראה לגמרי " לש� שמי�"אצל אשת פוטיפר ה, לעומת זאת
להלבי�  �שלה " לש� שמי�"ה בשביל �אשת פוטיפר מוכנה . אחרת

לטפול עליו האשמות , עשה לא שכללאת פניו של יוס@ על מה 
הרי היו . ואולי א@ למותו, לגרו� להשלכתו לבית הסֹהר, שוא

של " לש� שמי�"זהו ה! עלולי� להרוג אותו על מה שהעלילה עליו
מכנה , של הגברת הזו" לש� שמי�"ע� כל ה, לכ�. אשת פוטיפר

הרבה מאד מעורב ע� שלה  "לש� שמי�"הכי  !ורה אר�י "אותה רש
,  אמיתי"לש� שמי�"הוא ש , של תמר"לש� שמי�"הלא כמו  .תאוה
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  .במסירות נפשונעשה 

   לש� שמי�
מלחמת החשמונאי� 
 ה� פעלו לש� שג�, תיהו ובניוי מת"חנוכה ניתנו לנו עהימי 
ה� עשו זאת מתו% , כשהחשמונאי� יצאו למלחמה ביווני� .שמי�

י "רש' עי( ה� היו בס% הכל שני� עשר איש. תור על כל התאוותוי

 הענק יוצאי� למלחמה נגד צבא יוו�ששני� עשר איש ו, )יא, דברי� לג
באופ� . וג� על הכבוד,  הרי זה ויתור מראש על כל תאוה� והחזק 
,  יובסו בקלותהחשמונאי�ש ,להיותאמור הסו@ היה , טבעי

, לוב למרוד ביווני�סיו� נֶפל עכנבדפי ההסטוריה תחרט ומלחמת� 
אבל החשמונאי� ויתרו על כל . ולא לאומי, לא פרטי ,בלי שו� כבוד

 ,אינ� מאפשרי� לשמור שבת' א� אויבי ה. החשבונות האלו
ה� מביני� שמוכרחי� , ומאלצי� את ישראל לעבוד עבודה זרה

בלי לעשות חשבונות א� הדבר יביא לה� , לצאת למלחמה על כ%
מזכה אות� באמת , מסירות נפש כזו לכבוד שמי�. לאכבוד או 

את שמירת , להחזיר את כבוד התורה, בכבוד הגדול שה� זכו לו
  . ועוד,המקדשעבודת את , השבת

כבידי� את עול� על רק היו מ, א� היווני� לא היו גוזרי� על הדת
 מרדביוצאי� תיהו ובניו לא היו מת, ישראל מבחינה גשמית וכלכלית

 רק מפני .ו�לשלטו� יולכ� קוד� כמו שנכנעו ,  היו נכנעי�א אל,נגד�
וציוו לעבוד , טמאו את המקדש, שהיווני� גזרו על התורה והמצוות

 זה היה . זה מה שהניע את מתתיהו ובניו למרוד ביווני��בודה זרה ע
עול היווני�  שפרקו את ,התוצאה היתה ג�. מרד שכולו לש� שמי�

כמו , החזיר את המלכות לישראלוזכו ל,  לגמריר�אמעל צו
" שחזרה מלכות לישראל יתר על מאתי� שנה" ,� אומר"שהרמב

 מטרת .אבל לא זו היתה מטרת המרד .)א"ג ה"חנוכה פ' � הלכ"רמב(
  .בתורה ובמצוותפגעו מפני שהיווני� , שמי� כבוד �  המרד היתה

. לאחר מרד החשמונאי� היו עוד מרידות של יהודי� בגויי�
כ היו עוד "ואח, ני� בני החשמונאי� מרדו ברומאי�בהמש% הש

 אבל כל המלחמות ,עד המרד של החורב� ומרד בר כוכבא, מרידות
כי מלחמות ומרידות אלו לא היו לש� . והמרידות האלו לא הצליחו

שלא רצו להיות , אלא מתו% חשבונות לאומיי�, שמי� כל כ%
 לא אוהב לשל� אתה. לא עושה נסי�' ועל זה ה, משועבדי� לגויי�

החשמונאי� . לא עושה ניסי�' על זה ה? מסי� לרומאי� או ליווני�
, על שמירת התורה והמצוות, יצאו להלח� רק על קידוש שמו יתבר%

 , מצליחה� לכ� המרד של,עצמאות מדיניתעני� לאומי או לא על 
, כי ה� היו על רקע כלכלי ולאומי, והמרידות האחרות אינ� מצליחות

  .קע דתילא על רו

�  הסיבה העמוקה לקנאת האחי� ביוס
במעשה  ולתוצאותיה החמורות רואי� לקנאהדוגמא נוספת 
 2בשביל משקל שני סלעי� מילת": ל אומרי�"חז .של יוס@ ואחיו

 ונתגלגל הדבר 3נתקנאו בו אחיו, שנת� יעקב ליוס@ יותר משאר בניו
צמה הפריעה לא הכתנת ע, כמוב� .)ב, שבת י(" וירדו אבותינו למצרי�

עדי� לא יתכ� שזו תהיה , כמה שתהיה הכתנת יפה ויקרה. לאחי�
אלא שהכתנת . סיבה מספיקה לשבטי� הקדושי� להרוג את אחיה�

התורה .  זה שהפריע לאחי�והוא, ביטאה משהו הרבה יותר חשוב
ִני� ה4א ל�: "אומרת Fֵס@ ִמָ*ל 2ָָניו ִ*י ֶב� ְזק� ְוָעָ:ה ,ְוִיְ:ָרֵאל 3ַהב ֶאת י

,  לעשית כתנת הפסי�הסיבה. )ג, בראשית לז(" ל� ְ*תֶֹנת ַ?Gִי�
 .היא זו שהפריעה לאחי�, יעקב את יוס@שאהב האהבה המיוחדת 

ִני� ה4א ל�" �? למה אהב יעקב את יוס@ יותר משאר אחיו Fי ֶב� ְזק*ִ "

ִני�2ֶ " .)ג, בראשית לז( Fאונקלוס (" �ר ַחִ*י2ַ  "� תרג� אונקלוס, "� ְזק

)ש�
 אמנ� כל .) ש�י"רש(  יעקב"מסר לו �ר בֶ עֵ � וְ Iֵ כל מה שלמד ִמ " .4

אבל יוס@ שקד כנראה יותר , האחי� לומדי� תורה מפי יעקב אבינו
יותר  .ובאותה שעה הוא היה הגדול בחכמה מבי� כל האחי�, בתורה

� "רמב( להיות ראש הישיבה אחרי יעקב אבינו לוימאוחר נתמנה 

 יוס@ הוא הגדול בחכמה מכל �אבל באותה שעה , )ג"א ה"ז פ" ע'הלכ
  .האחי�

ה� מרגישי� שיוס@ עולה . לכ� כואבת כל כ% ָלאחי� האהבה הזו
. קשה לאד� לקבל דבר כזה. ואת זה קשה לה� לסבול, עליה� בתורה

ולא יכולי� למדוד אות� , אנו מדברי� על השבטי� הקדושי�, כמוב�
קשה לשבטי� לשאת את ,  כמה שנית� לומראבל עד. במושגי� שלנו

א� היה מקבל כתונת פסי� . שיוס@ עולה עליה� ברוחניות, העובדה
אבל יעקב נות� ליוס@ .  זה לא היה מפריע לה��כי היה יפה תואר 
. ה� מקנאי�. וזה כואב לה� מאד, בר חכי�כתנת מפני שהוא 

ָקָ�ה , ָבהִ*י ַעָ,ה ַכ5ֶָות Jהֲ  "�וכבר אמר החכ� מכל האד� 
  .)ו, ש ח"שה(" ִכְ�א�ל ִקְנ�ה

אלא שכא� . לנו אסור היה לומר מעצמנו שהאחי� קינאו ביוס@
. )יא, בראשית לז(" ַוְיַקְנא4 ב� ֶאָחיו: " היא שמעידה על כ%התורה

אלא בקנאה דקה , אי� מדובר בקנאה במושגי� שלנו, ומכל מקו�[
י� התורה מחשיבה אשר לרו� מעלת� של השבטי� הקדוש, מאד

  ]. קנאה דקה כזו לא היתה נחשבת לכלו��אצלנו . אותה כקנאה

�  !האחי� דני� את יוס� כרוד
ו להרוג את יוס@ בגלל "האחי� אינ� מתַ*וני� ח, ובכל זאת

כיצד אפוא מגיעי� האחי� . קנאה איננה מצדיקה להרוג אח. קנאה
2ְִהי�ת *Fָ)� ") יח, שית לזברא(? "ַו9ְִתַנְ*ל4 אֹת� ַלֲהִמית�"למצב של 

? "אי% נ�ֲעצ4 ֵלב ַיְחKָו להרוג את אִחיה� או למכרו... צדיקי� גמורי�
) � ?לכ%איזה התר מצאו  )ש�ְספ�ְרנ

שהקנאה והשנאה עיותו כל כ% את שיקול דעת� , התשובה היא
וכל ֵיצר , רוד�עד שהגיעו למסקנה שיוס@ הוא , של האחי�

כדי ,  או להחטיא�,למצוא עליה� עלילה"מחשבות לבו הוא 
וישאר הוא לבדו 2ָר%ְ4 , ל יתבר%�שיַקְ)ֵל� אביה� או יעני�0ֵ הא

, הבא להרג% "� רוד�א� יוס@ הוא , ממילא. )ְספ�ְרנ� ש�(" ִמ2ִָני�
)ש�(" השכ� להרגו

האחי� חששו כא� למהדורה נוספת של , כלומר. 5
 ג� לאברה� אבינו היו כמה .מה שקרה כבר בשני הדורות הקודמי�

ורק אחד מה� נבחר לרשת את ארA הקודש ולהמשי% את , בני�
שוב , דור אחר כ%. ישמעאל ובני קטורה נדחו. מורשתו הרוחנית

רק יעקב נבחר לרשת את ארA , ִמשֵני בניו של יצחק: אותו דבר
  .ְוֵעָ:ו נדחה, ישראל ולהיות ממשי% המורשת הרוחנית

,  לעשות כ%הואשיוס@ מתכנ� ג� , פואאאֵחי יוס@ סבורי� 
וליטול , ְלַנשל את ֶאָחיו מ� הירושה הרוחנית של שלושת האבות

, את כל הירושה הרוחנית של האבותהוא לבדו יקבל . אותה לעצמו
, כפי שהתבר% יעקב מפי יצחק, "ֱהֵוה ְגִביר ְלJֶחי%ָ "יתבר% מפי יעקב 

כפי שנראה היה מ�  (והאחי� במקרה הטוב יהיו כפופי� לו כעבדי�
 יורחקו לגמרי מארA �ובמקרה הפחות טוב , )החלומות שGִֵ?ר לה�

כפי שעשה אברה� לבני קטורה , ישראל ְוִיIְָלח4 לארA רחוקה
, על כ� ה� רואי� ביוס@ רוד@ מסוכ�. )י ש�"רש' ועי. ו, בראשית כה(
' זבגלל שהחשיב� כעוברי� על ( המתנקש בנפש� להמית� בעול� הזההמתנקש בנפש� להמית� בעול� הזההמתנקש בנפש� להמית� בעול� הזההמתנקש בנפש� להמית� בעול� הזה"

 או בעול� הבאאו בעול� הבאאו בעול� הבאאו בעול� הבא, )ב, י ש� לז"רש' עי �שב� נח נהרג עליה� , מצוות בני נח
" או בשניה�או בשניה�או בשניה�או בשניה�, )כפי שהסברנו,  הרחקת� מירושת המורשת הרוחנית�היינו (
  .וממילא צרי% להרגו, )יח, ְספ�ְרנ� ש�(
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יוס@ לא מביא את דיבת ֶאָחיו . הדברי� לא היו ולא נבראו, כמוב�
יוס@ סבור . לטובת�אלא , ו"רעה אל אביה� כדי לרדו@ אות� ח

' עי(שֶאָחיו אוכלי� אבר מ� החי ועושי� עברות נוספות , היה בטעות

ועל כ� , )ש� ש2ֵֵאר מה היתה טעותו של יוס@' שפתי חכמי�'ב' ועי, ב, י ש�"רש
וכאחד מגדולי , וכנביא, כדי שיעקב ְ*3ב,  את הדברי� לאביוִסֵ?ר

ובכ% יזכו לחיי העול� , יחנכ�, )יצחק אבינו היה עדיי� חי(הדור 
כ% טעו ג� , אבל כש� שיוס@ טעה בהערכת מעשיה� של ֶאָחיו. הבא

, וסברו שכוונתו היא לרדו@ אות�, האחי� בהערכת מעשיו של יוס@
כפי , מקנאה נבעה � והטעות .כדי� רוד@, ועל כ� דנו אותו למיתה

  .שכבר הזכרנו לעיל

�  ?מני� שדנו את יוס� כרוד
ולא מחיוב מיתה , מה הראיה שהאחי� דנו את יוס@ מדי� רוד@

ה4 ַו0ְ9ִַלכ4 אֹת� ַה2ָֹרה: "אומרת התורה? אחר Fַו6ָ9ִח ... �ַוֵ ְ�ב
, לכה היאהרי ה: וקשה. )כה�כד, בראשית לז(" ֶלֱאָכל ֶלֶח�

, סג' סנה(אי� טועמי� כלו� כל אותו היו� , שסנהדרי� שהרגו את הנפש

לאחר שדנו את יוס@ למיתה , כיצד אפוא יושבי� האחי� לאכול. )א
שלא דיני נפשות רגילי� , מכא� ראיה? והשליכוהו לבור כדי להרגו

שבזה לא קיי� הדי� שאסור לאכול , אלא הריגה מדי� רוד@, היו כא�
. אינו אסור באכילה באותו יו�, מי שירה ברוד@ והָרגו. יגתולאחר הר
לא נמנעו האחי� מאכילת לח� לאחר שהשליכו את יוס@ , ועל כ�
ולכ� מספרת לנו התורה שהאחי� ישבו לאכל לח� לאחר . [6לבור

  ].כדי ללמדנו שרצו להרגו מדי� רוד@, שהשליכו את יוס@ לבור
לאחר שהאחי� : ה זועל פי זה נית� ליישב קושי נוס@ בפרש

ַמה 2ֶַצע ִ*י : "ק� יהודה ואומר, גומרי� את דינו של יוס@ למיתה
"! ְוָיֵדנJ 4ל ְ/ִהי ב�, ְלכ4 ְוִנְמְ*ֶר4O ַל0ְ9ְִמֵעאִלי�... ַנֲהרֹג ֶאת 3ִחינ4

ולהמירה ,  כיצד מציע יהודה ְלַוֵ/ר על הריגת יוס@)כז�כו, בראשית לז(
ְולֹא ִתְקח4 כֶֹפר ְלֶנֶפ0 : "והרי התורה מזהירה? �במכירתו לישמעאלי

אסור להמיר חיוב מיתה . )לא, במדבר לה(" רֵֹצַח ֲא0ֶר ה4א ָר0ָע ָלמ4ת
שהאחי� , ג� מכא� יש אפוא ראיה. בתשלומי ממו� או בעונש אחר

, רוד�אלא לחיוב מיתה בתורת , לא דנו את יוס@ לחיוב מיתה רגיל
שא� נמצאה דר% להנצל ממנו בלי להרוג , אוברוד@ הרי הדי� הו

רק א� אי� . )ז"א ה"רוצח ושמירת נפש פ' � הלכ"רמב(אסור להרגו , אותו
ברגע , ועל כ�. עצה אחרת להנצל ממנו מותר להרוג את הרוד@

, שיהודה מציע למכור את יוס@ לעבד ולהפטר מרדיפתו בדר% זו
  .7,8ועושי� כדבריו, מקבלי� האחי� את ההצעה

בהביאו את דיבת , יוס@. הכל היה טעות,  כפי שכבר הזכרנואבל
לפעול אלא התכוי� , לא התכוי� לרדפ� ,אחיו רעה אל אביה�

 �?  בכוונותיו של יוס@ לטעותלאחי�מה גר� אפוא . לטובת�
 שהוא ,עד כדי כ%של אד� עיניו לסמות מסוגלת הקנאה  !הקנאה

. )ח, שמות כג( "ְיַע4ֵר ִ?ְקִחי�ִ*י ַהIַֹחד " .יו לרוד@יכול לדו� את אִח 
 וצדקותוה� לא רואי� את , האחי� ור את עיניל הקנאה מעַ השוחד ש
  .של יוס@
" ראשית חכמה"ומובא ג� בספר , ט"מצוה י(ק "משל שמביא הסמיש 

 עד כמה ,שממנו רואי�, )החדשה' ד במהד" אות י�ה המקנא "שער הענוה ד
ד מֵ ח�הַ : "וזהו המשל .ואת האד� על דעתלהעביר הקנאה יכולה 
דבר אחד מכ� ישאל ממני ' : לה� ואמר, פגע בה� מל% אחד,והקנאי

 שהיה , הקנאי לא רצה לשאול תחלה!'כפלי� �  ולחבירו ;וינת� לו �
ולכ�  [ והחומד היה מתאוה לכפלי�.� א� יות� לחבירו כפליאמתקנ

דחק החומד את הקנאי לשאול . ]ג� הוא נמנע מלשאול תחילה
כ% כי  ..."!ינקרו לו שני� � וחבירו , שינקרו לו עי� אחד,שאל. תחלה

 .מ� העול�אותו אה ימוצו ,מעבירה את האד� על דעתו. היא הקנאה
שאפשר ללמוד  "מוסר השכל"ה אבל, כמוב�,  אמיתי אינוהספור
יכולה לשבש  � או כל נגיעה אחרת �הקנאה : בודאי אמיתי �ממנו 

ופ� בלתי סביר ד כדי שיפעל באע, לחלוטי� את דעתו של האד�
  ! וזהו אפילו באד� גדול.וא@ יזיק לעצמו, בעליל

אמר . שהיה לו פע� די� תורה ע� יהודי אחד ,%"מסופר על הש
לחלוק וא@ דיי� לא יעיז , אות%בעירנו כול� מכירי� : לו אותו יהודי

, בו אי� מכירי� אותנושנל% למקו� ! לפסוק את הדי� לחובת%עלי% ו
, %"הסכי� הש. בלי דעה קדומה, ל הדיי� להוציא משפט צדקש� יוכ

 0ֶַר2ָ> לא הכיר את בעל ,והל% להתדיי� ע� בעל דינו לקהילה רחוקה
את ! ואכ� הרב דש� הכריע את הדי� לטובת היהודי השני, %"הש

% "התפלא הש. פ סברא מחודשת ובלתי מוכרת"הכרעתו נימק ע
: אמר לו הרב? א מחודשת כזומני� לכבודו סבר: ושאל את אותו רב

% "בקש הש. ש� כתובה סברא זו, לאחרונה קבלתי לידי ספר חדש
מ ע� פירוש "ע חו"הוציא הרב מ� הארו� שו. לראות את הספר

% שהסברא המחודשת שעליה התבסס פסק "והראה לבעל הש, %"הש
  !...%"כתובה בש, הדי�

? % עצמו לעמוד על הסברא שבפסק הדי�"אי% לא הצליח הש
לא % "שהשרק בשעה ש, התשובה היא! הרי הוא עצמו חידש אותה

ואול� משעה . היה בכוחו לחדש את אותה סברא, בדברהיה נוגע 
א@ , לא זו בלבד שלא זכר את הסברא שחידש, שנעשה נוגע בדבר

אבל שהוא , אינני יודע א� הסיפור נכו�! התפלא לשומעה מאחרי�
 "ִ*י ַהIַֹחד ְיַע4ֵר ִ?ְקִחי�. "� ודאי אפשר להאמי�יכול להיות נכו� 

 ,%" אפילו הש, ועל כ�. נאמר אפילו על אנשי� גדולי�)ח, שמות כג(
  . שהוא עצמו חידשאפשר שתתעל� ממנו הלכה, גע בדברכשהוא נו

היה נמנע הסכסו% הנורא ,  מקנאי� בוהיויוס@ לא א� אחי 
אות החטא והיו נמנעות תוצ, היתה נמנעת הירידה למצרי�, ביניה�
יג , מדרש משלי א' עי( לדורותהרי חטא מכירת יוס@ עומד  .לדורות

ג� הגזרה של עשרת . )ה כי אתה סלח�"דל , ויקרא טז" מש% חכמה" הובא ב�
שנטלו בה חלק עשרה אחי� , הרוגי מלכות היתה בגלל מכירת יוס@

. )יז,  נת בראשית" ופירוש רבינו בחיי עה,א, זוהר חדש צג, מדרש משלי ש�' עי(
 הכל �אלמלא קנאה זו .  של אחי יוס@ באחיה�והכל בגלל הקנאה

  .היה נמנע

  "קנאת סופרי� תרבה חכמה"
יש ג� , לעומת הקנאה שמוציאה את האד� מ� העול�, והנה

Jל ְיַקOֵא ִל%ָ2ְ ": כמו שנאמר , ורצויהמשובחת ,קנאה שהיא טובה
 �באד� ירא שמי� . )יז, משלי כג( "9��ָ*ל הַ ' ה ִ*י ִא� 2ְִיְרJת ,2ַַחָ<ִאי�

בפלוני על מי שמקנא  )א ש�"רבינו יונה והגר ,ע"אבפירוש ה( !לקנאראוי 
 . קנאה חיוביתהי זו� כ הרבה תורה "לומד כאו  ,כ צדיק"כזה שהוא 
 וללמוד הרבה , צדיק שג� הוא ישתדל להיות,תביא לכ% כי קנאה זו

  .)א, ב כא"ב(" תרבה חכמה �י� קנאת סופר": ל"כמו שאמרו חז, תורה
 תורה מלמד ילדי�אד� שהוא  שא� יש ,ל"חזלכ� אמרו 
,  על ידו"חיידר"ובא מלמד אחר ורוצה לפתוח , ומתפרנס מכ%

בניגוד  הרי ש� תופרנספסיד את המלמד החדש משטוע� והראשו� 
ש� יש דיני� מתי מותר לשכ� לפתוח עסק ליד ש ,למקצועות אחרי�

ההלכה היא שמותר , בלימוד תינוקות, כא�, אסורומתי , שכ� אחר
, הקנאה תגרו� לכ% .כי קנאת סופרי� תרבה חכמה �?  למה.וחתלפ
 א� , ממילא.ותלמידיאת ר טוב ד כמה שיותכל אחד ישתדל ללמש

, א� הקנאה תגרו� לכ% . ורצוי לנו זה טוב,תגרו�זה מה שהקנאה 
 קנאה הי כבר זו� או משהו כזה, צות נגד השנימבהששאחד יצא 



  

  

 http://www.hakotel.org.il - ירושלים ,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל- כל הזכויות שמורות © 

4

להקדיש יותר , אבל קנאה שמעודדת ללמוד יותר .שלילית ופסולה
 על הקנאה הזו . קנאה חיוביתהיזו, % אות� יותר טובלחנ, זמ� לילדי�
  . "קנאת סופרי� תרבה חכמה" ,ל"אומרי� חז

אחד על  �לו � ייודע א� מותר להאמאינני ש � רופג� על זה יש סי
ו והיה ל, חיבר הרבה פיוטי�ש, שמוי י ינ,י"ני� באטמגדולי הפיי

 פיוטי מטטי מצ"רש[ .והידוע בפיוטי,  אלעזר הקלירביר � תלמיד
ש י הקדו"הארוג� , )א ועוד, יומא סז; יד, דניאל ח; א, תהלי� קכא(הקליר 

 אלעזר' נתקנא בר"י י שינ,והסיפור אומר .]9והחשיב מאד את פיוטי
סיפור לקשה להאמי� ". והרגו, והטיל לו עקרב במנעלו, תלמידו

,  זה מותר להאמי��  כ נורא"כהוא נאה כח הקאבל להאמי� ש, 10הזה
" ָק0ָה ִכ0ְא�ל ִקְנ3ה,  ִ*י ַעָ,ה ַכ5ֶָות Jֲהָבה ":שלמה המל%כמו שאמר 

  .)ו, ש ח"שה(
אנשי� מתי�  . את האד� על דעתוהמעבירתאוה  ג� ה,וכידוע

, כ%י� מזהירי� על שכל הרופא, מעשו�, מסמי�, מהתאוות שלה�
מפני שלא מצליחי� , ואפילו הרופאי� בעצמ� לפעמי� מעשני�

, ל"א דסלר זצ"צ רא"מורי ורבי הגה .וה שלה�להתגבר על התא
 שהוא יודע שסיגריות מזיקות ,אמר על עצמו, שהיה אד� גדול וצדיק

יש כמה וכמה . העישו�תאות ובכל זאת הוא לא יכול להתגבר על , לו
וה שיכולה א תהי זו. עד היו�היו חיי� � א העישו� שלול, אנשי�
ת ג� תאו . וכל הרופאי� מעידי� על זה, את האד� מ� העול�אילהוצ
 אכילה מוגזמת לא דרושה אבל, אד� דרושה להיאהג� ש, להאכי

  .ל שכרות מוציאה את האד� מ� העול�וה שתאוכ�  .לאד�
כי  בעד כבוד אד� מוכ� לסבול את הבזיונות ה.כ"הכבוד ג

לא מרגישי� , רבי� על כבוד,  אנשי� מתקוטטי� על כבוד.גדולי�
,  על הכבודרבי�וה שה� מתקוטטי� זה� מפסידי� בכבוד כמה 

 כל אחד חושב שהוא .אצל בני תורהאפילו לפעמי� מצוי זה דבר ו
מי� לא נגוע אצלו אבל מי יודע א� כבוד ש, נלח� על כבוד שמי�

, ד שמי� וקורא לזה כבו,ד עצמופועל לכבואד�  .קצת בכבוד עצמו
להתערב במחלוקות בי� מאד שלא כדאי , לכ� .וזה לא תמיד נכו�

, מחלוקת בהלכהעל מדבר אינני , כמוב� .דומה וכלמידי חכמי�ת
 או מחלוקת ,י ותוספות"מחלוקת רש. שבזה טוב מאד להתערב

 אבל .במחלוקות כאלה כדאי להתערב, ד"אב� והר"הרמב
  .אשמלברוח כמו  צרי%  מזה,ב"וכיועל כבוד במחלוקות אישיות 

כבוד הוא דבר ש ,מרואהיה ל "צ זז אויערבא%"רי ורבי הגרשמו
 לאחרי�לתת .  אותולקחתלא בשביל  .אותו לתתטוב בשביל 

בורח  היה .וכ% היה ג� נוהג למעשה.  וחשוב עני� גדולו זה,כבוד
שרק  אבל לאחרי� היה משתדל לתת את כל הכבוד ,כבודמאד מ� ה

  .אפשר
,  התאוה והכבודכר זה שנדע להתגבר על הקנאהש ב',זרת הבע

כי הקנאה , ב"ז וג� בעוה"והג� בע, וכי�נזכה לחיי� טובי� ואר
מביא  �וההפ% , משני העולמותאת האד� מוציאי� , ה והכבודוהתאו

  .ב"ז וג� בעוה"את האד� לחיי� טובי� ג� בעוה
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