
 

  הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם

ר ה א ב  ר לה ט נ ז י א   ן 

  שנים להירצחם של שלושת הבחורים בפיגוע הדמים שהתרחש בישיבה בשנת תשל"ו 43, ט"ז כסלו, מלאו השבוע

  מאיר זאב נדלר הי"ד

  בן ציון ליבוביץ' הי"ד

  פניגשטיין הי"דנחום 

  .דָֹני ה' ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ה' ִּדֵּבר"-"ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה אֲ 

  תהיה שיחה זו לעילוי נשמתם.

  בית מדרשו של רבי אליעזר הקפר

ולן לפני חמישים שנה, כשחזרנו לנחלת אבותינו, מעטר את אחד הממצאים הארכיאולוגיים המרגשים ביותר שנמצאו בג
הפרוכת של ארון הקודש בבית המדרש של ישיבתנו, ישיבת הגולן. מדובר בכתובת בעברית שנחקקה על משקוף מעוטר 
ובמרכזה כתוב "זה בית מדרשו של רבי אליעזר הקפר". הכתובת שנמצאה בכפר דבורה במרכז הגולן, צופנת חידושים 

ם ביותר לתולדות היישוב היהודי בגולן ובארץ בכלל. ראשית, לראשונה נמצאה כתובת המאזכרת בית מדרש. אין חשובי
תקדים לזה, בתי מדרש נזכרו לרוב בדברי חז"ל, אך מעולם לא נמצאה כתובת ממשית של בית מדרש עתיק, והנה, פה 

זר הקפר הוא תנא בן הדור החמישי של התנאים. אצלנו בגולן, נמצאה כתובת שכזו מתקופת התנאים! שנית, רבי אליע
העובדה שבית המדרש היה קיים בתקופה קדומה זו בכפר מעידה על יישוב עתיק, אולי עוד מתקופת בית שני, ועל כך 
שהיה זה יישוב פורח ובו בית מדרש של תנא ידוע. ולפנינו כנראה עדות שחכם זה שהה כאן בחלק מחייו ולימד את 

  תורתו בגולן.

כו), מסכת העוסקת  פרק א מעט מאמרים מיוחסים לחכם זה. אחד מהם, הקשור לענייננו מופיע באבות דרבי נתן (נוסחא
  במוסר ודרך ארץ: 

 שמבלעת העליונה כאיסקופה בה, ולא ליגע יכולה אדם בני יד שאין העליון כמשקוף תהא אל אומר הקפר אליעזר רבי
 נסתר הבנין כל וסוף בה, דשין שהכל תחתונה כאסקופה הוי אלא הרגלים, שמנגפת האמצעית כאיסקופה ולא פרצופות,

  עומדת. במקומה והיא

 .שניתן אולי אי אז בגולן.. דבריו אלו של רבי אליעזר הקפר מהווים כפי הנראה תמצית של שיעור במידת הענווה,
ואפשר שבעת שהוא מסר את שיעורו לתלמידי החכמים שהתכנסו בבית המדרש, רבי אליעזר התבונן על הכניסה של 
בית מדרשו, בפתח אשר עוטר בכתובת "זה בית מדרשו של ר' אלעזר הקפר", וממנו הוא שאב את הדימויים במשליו. 

  וכך לימד אותם:

בוהה, המשקוף המתנוסס בראשו של הסף, "שיד בני אדם אינה זו הקורה העליונה, הג –"אל תהא כמשקוף העליון" 
יכולה ליגע בה". במשל זה הוא רצה לומר לתלמידיו שלא יתבצרו בבית המדרש, שלא יהיו תלמידי חכמים מסוגרים 
ומתנשאים, "שאין יד אדם יכולה ליגע" בהם, שאין קשר ממשי וחי בינם לבין ההמון. רבי אליעזר הקפר קרא לתלמידיו 

יכול אדם להיות  –ה"משקוף" יכול להיות חזק ומעוטר  להיות מעורבים בדעת עם הבריות, ולא להתנשא מעליהם.
  תלמיד חכם גדול, אך אם אינו חולק מחוכמתו לאחרים, ואינו מנשאם לגבהים רוחניים, מה הועיל בתקנתו.

העליונה" זה סף גבוה, מדרגה גבוהה בסף הבית היו מדרגות בגבהים שונים. "אסקופה  –"ולא כאסקופה העליונה" 
בכניסה לבית שגבלה ברשות הרבים ומנעה כניסת אבק ולכלוך מרשות הרבים אל הבית פנימה. ברם אסקופה זו הייתה 

הנכנסים אל הבית להשפיל ראשם  "מבלעת פרצופות", הכוונה כנראה היא שהמדרגה הגבוהה הזו גרמה לאנשים
יפלו ארצה. זהו משל לאדם ש"פניו כבושות בקרקע", סביבתו אינה מעניינת פה וייתקלו באסקובקרקע, על מנת שלא 

  אותו, הוא הולך בדרכו בלא לשים לב סביבו. גם זה סוג של גאווה שרבי אליעזר מגנה.

הסף האמצעי הוא לא גבוה כל כך כמו האסקופה העליונה, ולכן  –"ולא כאסקופה האמצעית שמנגפת את הרגליים" 
ים לב אליו וזה מביא לכך שרגליהם של הנכנסים ויוצאים ניגפים, הם נתקלים בו ומועדים. את המדרגה פעמים שלא שמ

 וישבפרשת   טהתשע" י"ח כסלובס"ד  



 

הגבוהה כולם רואים ויודעים להיזהר מפניה, עם הסף השטוח אין בעיה, אך אל "האמצעי" לא שמים לב ועלולים 
כשרק נוגעים מעט בכבודם הם מתפרצים  להיפגע ממנו. אולי הכוונה כאן לאנשים כאלו שכלפי חוץ נראים כענווים, אך

  כלפי מי שפגע בהם, גם אם זו הייתה פגיעה בשוגג.

זהו סף שטוח לחלוטין, ש"הכל דשין בה", כולם דורכים עליה, והיא נדרסת תחת  –"אלא הוי כאסקופה תחתונה" 
אסקופה נדרסת? נימוקו עימו: רגליהם. רבי אליעזר הקפר מציע להיות להיות כאסקופה זו. מדוע? וכי אדם צריך להיות 

"וסוף כל הבניין נסתר והיא במקומה עומדת", בסופו של דבר, גם אם יהרסו את הבניין לחלוטין, האסקופה התחתונה 
תישאר. פירוש הדבר הוא שגם אם בניינו של אדם בעולם הזה נהרס, עדיין תהיה לו עמידה, כי האסקופה הזו לעולם 

ים אמתיים, אומר רבי אליעזר הקפר לתלמידיו ולנו, מפני שמדרגה זו של ענווה מקנה נשארת. כדאי לכם להיות ענוו
נצחיות ויכולת עמידה בכל קושי ומשבר. והוא לא מדבר רק על העולם הזה, אלא וודאי גם על העולם הבא. אם כן, 

את דבריו אלו של רבי המשקוף שנמצא בגולן, והכתובת הארוגה בפרוכת של בית מדרשנו, צריכים להזכיר לנו תמיד 
  אליעזר הקפר, שיש לשאוף לענווה מוחלטת. מה פירושה של ענווה זו? כיצד ידע אדם שהוא רכש מדרגה עליונה זו?

הקנאה : רבי אלעזר הקפר אומרדבר זה נלמד מהמאמר המפורסם ביותר של רבי אליעזר הקפר, המובא במסכת אבות: "
" (אבות ד, כא). בדברים להלן נבקש לעמוד על פשרו של המאמר הזה; םוהתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העול

מה פירוש "מוציאין את האדם מן העולם"? על איזה אדם מדובר? ועל איזה עולם? מדוע דווקא שלושת המידות 
    המגונות הללו מוציאות את האדם מן העולם? ומהי התרופה להן, שעל ידה נוכל להתקיים בעולם?

  מגונות יוצא מן העולםמושא המידות ה

הקנאה, התאווה והכבוד הן מידות כל כך  –המידות הללו, כלומר  מושאניתן לכאורה לומר שהאדם שעליו מדובר הוא 
מגונות עד כדי שהן יכולות להביא לכך שהאדם שנפגע כתוצאה ממידות אלו ימות, "יצא מן העולם". כך עולה מפרשת 

" (בראשית ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיוכבר בתחילת הפרשה אנחנו מוצאים קנאה בין האחים ליוסף הכתובה במפורש: " - השבוע
כדי כך קנאתם הייתה גדולה על חלומותיו ודבריו עד שהם ביקשו להמיתו! כלומר קנאה היא מידה מאד  לז, יא). עד

מסוכנת, ויכולה היא לגרום לכך שהמקנא ירצה להרוג את מושא קנאתו, ולהוציאו מן העולם ממש כפשוטו! אלו דברים 
ו לעבד במצרים, הוויה שקשה היה לשרוד שקורים. בסופו של דבר אמנם האחים לא הרגוהו בידיים, אך הם מכרו אות

  אותה בחיים לאורך זמן.

גם את התאווה אנחנו פוגשים בהמשך פרשתנו. יוסף הורד למצרים ופוגש שם את התאווה בהתגלמותה הקשה ביותר, 
אצל אשת פוטיפר. גם פה, התאווה הזאת כמעט ומוציאה את יוסף מן העולם. השקרים שסיפרה אשת פוטיפר לבעלה 

מה שיוסף כביכול עשה לה, עלולים היו להמיט עליו עונש מוות (עיין במפרשים בראשית לט, יט). בסופו של דבר על 
  יוסף הושלך לבור הכלא במצרים, שגם זה חשוב היה כמוות, ובחסד ה' הוא יצא גם משם.

כשהוציאוה להריגה גם רדיפת כבוד יכולה להביא למוות, וגם זה עולה בפרשתנו המספרת על מעשה יהודה ותמר. 
כה), וחז"ל דרשו שכבר הכינו הכל להמיתה בשריפה, ועמדו להצית את תמר  " (שם לח,ִהוא מּוֵצאתנאמר בפסוק: "

בגלל שיהודה חשד אותה שזנתה בהיותה שומרת יבם (עיין בבא מציעא נט, א ובתוספות שם ד"ה מוצת), ואז היא 
). יהודה היה צריך לקבל החלטה הרת גורל בראשית לח, כה" (ִתיִלים ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלהַהֶּכר ָנא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהּפְ שלחה לו "

במהירות, כי הוא כמובן הכיר למי שייכים החותמת והפתילים והמטה. יהודה היה האדם הנכבד ביותר במקומו והיו לו 
ל תמר בשריפה, או שמא יתוודה האם לשתוק ולשמור על כבודו, אך בכך הוא יביא למיתתה ש –כמה שניות להחליט 

שההריון הוא פרי המעשה בפתח עיניים כשחשב שתמר היא קדשה, ובכך יציל את תמר ממוות אבל כבודו יהיה 
למרמס? הכבוד של יהודה עומד למבחן, ואם הוא היה נכנע ליצר הכבוד הטבוע בכל אדם ובמיוחד באנשים רמי מעלה, 

ת למוות, ובכך הייתה מוצאת מן העולם (על ידי שהייתה מוצתת באש..). אזי אישה צדקת וחפה מפשע הייתה נשרפ
הרי ש"הקנאה, התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם", המידות הללו עלולות לגרום לאובדן חייו של המושא 

   שלהן.

  נושא המידות המגונות הוא שיוצא מן העולם

 נושאייחסת לא אל מושא הקנאה, התאווה והכבוד, אלא אל פרשנות נוספת של מאמר זה של רבי אליעזר הקפר, מת
המידות המגונות הללו. מי שהוא בעל הדברים הללו, הוא זה שיוצא בעצמו מן העולם. וגם בחינה זו מופיעה בפרשה 

  שלנו.

" ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ה' ַוְיִמֵתהּו ה' ֵערַוְיִהי הקנאה והתאווה מופיעים בפרשה בסיפור על ער ואונן; התורה אומרת: "
(בראשית, לח, ז). לא מפורט מה היה הרוע של ער, ורש"י מפרש שהוא היה משחית את זרעו ולא בא על תמר אשתו, 



 

ועשה כך "כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה" (רש"י שם), הוא העדיף לשמור על היופי של  בעל תאווהני שהוא היה מפ
  תמר על פני החובה ללדת ילדים, ובגלל תאווה זו הוא הרע לעשות והיה משחית את זרעו ולפיכך מת ויצא מן העולם.

ַוֵּיַדע אֹוָנן " –", אך אונן מסרב ֵאֶׁשת ָאִחיָך ְוַיֵּבם ֹאָתּה ְוָהֵקם ֶזַרע ְלָאִחיךָ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל על אונן אחיו כתוב: "
ט). יהודה אמר -" (שם שם, חִּכי ּלֹא לֹו ִיְהֶיה ַהָּזַרע ְוָהָיה ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִּתי ְנָתן ֶזַרע ְלָאִחיו

החליט אונן כאחיו ער לשחת זרעו ולא  קנאהלו יקרא על שם אחיו המת ולא על שמו, ומתוך  דלאונן שהילד שייוול
  " (שם שם, י). קנאה זו הובילה את אונן אל מיתתו. ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני ה' ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוָּיֶמת ַּגם ֹאתֹוללדת ילד, ולכן "

הוא לא היה עומד במבחן, איננו יודעים. אך מכיוון  אמרנו כבר שיהודה עמד בפני מבחן קשה ביותר. מה היה קורה לו
הוא זכה שמתמר נולדו לו בעיבור זה פרץ וזרח,  –הזה הוא זכה לשני עולמות  הכבודשיהודה עמד בגבורה במבחן 

ותצא ממנה מלכות ישראל, מלכות דוד, עד עולם, כל זה מפני שהוא עמד במבחן הכבוד והיה מוכן לבזות את עצמו, 
" (שם מט, ח). אם יֹודּוָך ַאֶחיךָ  ְיהּוָדה ַאָּתהלכבוד הגדול ביותר בעולם הזה, וממילא גם לכבוד בעולם הבא. "ולכן זכה 

ותאווה שבשבילם יוצאים אנשים מן העולם ומתים, וגם כבוד שיכול היה להוציא את האדם מן כן, מצינו בפרשה קנאה 
  העולם.

  מכשול יסודי המוטבע בבריאת העולם

הופעת מידות הרסניות אלו איננה תופעה חדשה כלל, כי כבר בראשית הופעת האנושות אנחנו מוצאים שהקנאה, 
הקנאה מופיעה במתח שנוצר בין קין והבל לאחר שהביאו קרבן מנחה התאווה והכבוד "הוציאו את האדם מן העולם". 

לה'. הבל הבין שכל רכושו, הצאן, אינו אלא דבר מה טפל, הבל הבלים, וכי העיקר בעולם זו עבודת ה', ולכן הוא הביא 
קנין, ולכן הוא קרבן לה' מבכורות צאנו ומחלביהן המשובחים. לעומתו, קין עובד האדמה, היה אדם רכושני, קין מלשון 

הביא מפסולת פרי האדמה קרבן לה'. כידוע, הקב"ה קיבל את קרבנו של הבל ודחה את קרבנו של קין, והדבר עורר 
הבל שנרצח, וגם את  –קנאה אצל קין, שהביאה לרצח. באירוע נורא זה, הקנאה הוציאה מן העולם גם את מושאה 

חוץ לכל חיי חברה עד שנהרג לבסוף בשגגה על ידי למך. שמו של קין, שגורש ונגזר עליו להיות נע ונד, מ –נושאה 
  קין זכור לשמצה לדורות עולם.

את התאווה אנו פוגשים ממש בראשית תולדות אדם בחטא הראשון. התורה מספרת שכאשר חווה ראתה את פרי עץ 
את אדם הראשון לחטא. תאווה זו " (שם ג, ו), היא עברה על ציווי קונה ופיתתה גם ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִיםהדעת, ש"

אדם וחווה גורשו מגן עדן. התאווה הוציאה את האדם מן העולם, הוציאה אותו מגן עדן,  –הביאה לכדי תוצאה נוראה 
  ומאז כולנו מגורשים משם בגלל אותה תאווה נוראה.

ס, ב) מקשים סתירה בין שני וגם הרדיפה אחר הכבוד הופיעה בבריאת העולם, בעולמות העליונים; חז"ל במסכת חולין (
", ומצד שני הם ְׁשֵני ַהְּמֹארֹת ַהְּגדִֹליםכתובים המתארים את בריאת המאורות. מצד אחד נאמר שהקב"ה ברא את "

ל שווה, אך אחר דמתוארים אחר כך כמאור הגדול והמאור הקטן. הגמרא מיישבת שבתחילה נבראו הלבנה והחמה בגו
"לכי ומעטי את עצמך". זה כמובן  –מלכים משמשים בכתר אחד, הקב"ה השיב לה שהלבנה אמרה לקב"ה שאין שני 

מאמר עמוק מאוד שדורש ביאור, אך על כל פנים אנו מוצאים בסיפור הזה גרעין שקשור לנזק שהכבוד גורם, נזק 
  שגורם לאדם להתמעט ולהפסיד כל כך הרבה מעולמו.

מכך שהעניינים הללו מופיעים כבר בפרשיות בראשית, משמע שהקנאה, התאווה והכבוד נמצאים בתשתית של היחסים 
בין איש לרעהו, באנושות כולה. רבי אליעזר הקפר מזהיר אותנו מאוד משלושת המידות המגונות הללו, מפני שהן 

  עולם.עלולות להביא את מי שנושא אותן, וכן את המושא שלהן, אל מחוץ ל

  מידות ללא קנה מידה

  המשותף לשלושת המידות המגונות הללו הוא שאין להן גבול וסוף. 

כאשר אדם לוקה במידה המגונה של קנאה, הרי גם אם יהיה לו כל מה שאדם מבקש בחייו עלי אדמות, זה לא יספיק 
ָכל בודו, הוא אמר למקורביו ש"לו והוא תמיד ירצה עוד. המן הרשע היה האדם העשיר בעולם, ולמרות רוב עושרו וכ

" (אסתר ה, יג). להמן היה הכל! ַהֶּמֶלךְ ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֶה ִלי ְּבָכל ֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני רֶֹאה ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער  ֶזה
אחשוורוש נישאו מעל כל השרים, והוא היה בעל המעמד הבכיר ביותר באימפריה הפרסית ששלטה ברוב העולם העתיק 
בתקופתו, חז"ל מעידים שהוא היה האדם העשיר ביותר, אך כל זה לא היה שווה לו, רק בגלל שיש אדם אחד בכל 

לא נע כשהוא עובר על פניו ולא מכבד אותו. הרי שכשאדם הוא בעל המידה המגונה של רחבי האימפריה של זז ו
  הקנאה, אין לדבר סוף. 

  הוא הדין במי שלוקה בתאווה בלתי מרוסנת. הגמרא בסנהדרין מספרת (עה, א):



 

אין  :ואמרו ,ובאו ושאלו לרופאים .והעלה לבו טינא ,מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת :אמר רב יהודה אמר רב
תספר עמו  .ימות ואל תעמוד לפניו ערומה ?תעמוד לפניו ערומה .ואל תבעל לו ,ימות :אמרו חכמים .לו תקנה עד שתבעל

  .ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר ?מאחורי הגדר

קבע כי מרוב תאווה, נטמטם ליבו של אותו איש והעלה חולי, הוא נכנס לדיכאון עמוק עד לכדי פיקוח נפש! הרופא 
עליו לבוא על האישה כדי שלא ימות, אבל חכמים אסרו זאת. הרופא הציע הצעות נוספות כדי להציל את החולה, אך 

  גם את ההצעות האלה אסרו חכמים.

האם אשת איש הייתה, או פנויה הייתה. אם היא הייתה אשת איש, ברור מדוע  –יש דיון בסוגיה מה היה מעמד האישה 
אסרו חכמים שהרי זהו איסור עריות, ואין מתירים איסור עריות, אך אם פנויה הייתה, מה הבעיה של חכמים להתיר לו 

ל לא יהיו זהו פגם משפחה עבור אותה אישה, או כדי שבנות ישרא –לבוא עליה? הגמרא מביאה מספר תשובות 
 מדובראם אותה אישה הייתה פנויה, למה שלא יתחתן איתה אותו חולה, הלא  –פרוצות בעריות. הגמרא שבה ושואלת 

מיום שחרב בית פיקוח נפש? אומרת הגמרא שנישואין איתה לא יפתרו את הבעיה, מפני מה שאמר רב יצחק: "ב
" (שם). מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם יז}-{משלי ט:שנאמר ,המקדש ניטלה טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה

ם ידעו נסתרות נפשו של לבוא אליה בהיתר זה לא יפתור את הבעיה, התאווה חושקת באיסור! ואין לדבר סוף. חכמי
יש צורך לעקור את  אדם, הם ידעו שפתרונות חיצוניים ומלאכותיים כאלו לא יעזרו כאשר האדם הוא בעל תאווה.

   הדברים מהשורש.

  אם בארזים נפלה שלהבת

למעלה מזאת, חז"ל מלמדים שאפילו אצל הגדולים שבגדולים ייתכן שימצא שמץ של קנאה, מפני שמידה זו יכולה 
  עת בנימים מאוד עדינים (לולא שחז"ל היו אומרים זאת במדרשים לא היינו יכולים לומר זאת).לג

המדרש (בראשית רבה נו, ד) מספר שכאשר אברהם ויצחק הלכו אל העקידה, השטן, הסיטרא אחרא, ניסה לעצור אותם 
חזור בו, אך ללא הועיל, בדרכם. הוא ניסה בתחילה לשכנע את אברהם שהוא הולך לעשות טעות נוראה ומוטב שי

אברהם גירש אותו מעל פניו. ואז הוא ניסה אצל יצחק ואמר לו לא לשמוע לאביו הזקן, וכשהוא לא הצליח לפתותו 
הוא אמר ליצחק שהוא ימות ואז כל עמלה של אמו שישמעאל לא יירש את אברהם ירד לטמיון. כששמע יצחק דברים 

הו נדנוד, ולכן הוא פנה לאביו ואמר לו "אבי" (בראשית כב, ז) כדי אלו, מספר המדרש, הדבר גרם ליצחק איזש
שיתמלא עליו רחמים ולא יעלהו לעולה. יש להניח שהאירועים המתוארים במדרש לא אירעו במציאות, אלא חז"ל 
 רתמו את מעשה העקידה כדי להטמיע רעיון מסוים. המדרש אומר שאפילו אצל יצחק, הגדול שבגדולים, יתכן שיהיה

קיים צד של קנאה שמא ישמעאל יירש את אביהם. אכן יצחק לא חזר בו, אלא רק רמז לאביו, ביקש רחמים, אבל 
  לדעת בעל המדרש ההרהורים האלה מעידים על סדק קטן אצל יצחק.

" (שמות ד, ִּתְׁשָלֽח ְׁשַלח ָנא ְּבַידזאת ועוד, כשהקב"ה ניסה לשכנע את משה רבנו ללכת בשליחותו, משה סירב באומרו "
א המנהיג של עם ישראל במצרים, שמונים שנה הוא נשא את סבל ויג). כוונתו הייתה שיש למנות את אהרן, כי אהרן ה

חי בתוך העם, ואך טבעי שהוא יהיה זה שיוציא את העם ממצרים. אך הקב"ה לא קיבל את העם המשועבד, הוא 
מה עם כבודו של אהרן? אהרן הלא עמד בראש העם ודאג להם, ואחר כל  -ההצעה. או אז משה העלה סוגיה נוספת 

פגיעה בכבוד שכזו? על זה דווקא משה אחיו הוא זה שייקח את ההנהגה? זה פוגע בכבודו של אהרן, ומי יכול לעמוד ב
" (שם שם, יד), ה' מרגיע את משה ְוַגם ִהֵּנה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹוטענה זו של משה, השיב לו הקב"ה: "

שאהרן לא רק שלא יקנא בו וכבודו לא ייפגע, אלא להפך! הוא ישמח בו! אהרון הוא גדול שבגדולים ואין בו שום 
  קנאה. נדנוד של 

" (שם שם, ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלישואלים על כך בעלי המוסר: הרי אנחנו מוצאים שכאשר משה רבינו אמר על בני ישראל "
הוא נענש בצרעת, ואם כן מדוע כאשר הוא חשד לשווא באהרן שמא יהיה בו נדנוד של  –א), מאחר וחשד בהם בכך 

נענש על כך? ומשיבים על כך שזה מוכיח שהמחשבה של משה על  קנאה על שאחיו לקח ממנו את ההנהגה, אין הוא
אהרן לא הייתה מנותקת מהמציאות, זו מחשבה אנושית ריאלית המעידה שגם הגדולים שבגדולים עלולים להיות 

  נגועים בקנאה.

שהצהיר  מסופר על רבי איצל'ה בלאזר, שהיה תלמידו של רבי ישראל מסלנט, איש מוסר דגול ובעל מידות תרומיות,
על עצמו כך: "כאשר אני נכנס לבית המדרש, וקמים לכבודי, אוי! כמה זה דוקר! ואולם, כאשר אני נכנס, ואין קמים, 
אזי דוקר עוד יותר!". מדהים! כבר בדורות רבים לפניו מצינו בדומה לזה מאמר של רבי יהושע בן פרחיה שאמר: 

ו לפני הארי...", מי שהיה אומר לו לעלות לאיזה שהוא תפקיד "בתחילה, כל האומר לי: עלה לה! אני כופתו ונותנ
היה מסרב בתוקף! ממשיך רבי יהושע ואומר: הוא  –ציבורי אז הוא היה מסוגל לכפות אותו ולתת אותו לפני הארי 

יכול "...עתה, כל האומר לי לירד ממנה, אני מטיל עליו קומקום של חמין!", קודם לפני שאמרו לו לעלות, הוא היה כב



 

הורג אותו בגרמא, אך לאחר שעלה, הוא כביכול היה הורג את מי שיוריד אותו בידיים, באופן ישיר. כמו שמצינו אצל 
שאול, שהיה נחבא אל הכלים, היה האדם הצנוע והעניו ביותר בבית ישראל, אך אחרי שעלה למלוכה והקב"ה אמר לו 

  לרדת ולפנות את מקומו, הוא רדף את דוד עד מוות.

  רמח"ל במסילת ישרים מדגיש כמה קשה היא ההתמודדות עם חמדת הכבוד משאר כל המידות (פרק יא):ה

כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות, אך הכבוד הוא  –יתרה עליה חמדת הכבוד 
הדוחק, כי אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. הנה ירבעם בן נבט לא 

ה בבגדו ואמר לו, חזור בך ואני נטרד מהעולם הבא אלא בעבור הכבוד, הוא מה שאמרו ז"ל (סנהדרין קב, א): תפסו הקב"
  ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו: מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, אי הכי לא בעינא. 

עם בן נבט היה תלמיד חכם עצום, נאמר עליו שכל חכמי ישראל היו לפניו כקליפת השום! ניתנה לו ההזדמנות ביר
ך הכבוד עיוור אותו, עד שהעדיף להחטיא את ישראל בעבודה זרה ולפלג לחזור בתשובה ולהגיע למדרגה עצומה, א

  את עם ישראל באופן נורא. ואם הדבר הזה הופיע בגדולים שבגדולים, מה, אם כן, יגידו אזובי הקיר, מה נאמר אנא?

ר מייחוד עם יש להיזה –ר' אברום שפירא זצ"ל היה אומר שתמיד, בכל שלב בחיים, צריך להיזהר מייחוד: כשצעירים 
יש להיזהר מ"ייחוד" עם כבוד. אבל האמת היא  –"להתייחד" עם כסף, וכשהאדם מזקין  –אישה, בגיל יותר מאוחר 

  שצריך להיזהר משלושת הדברים הללו כל החיים.

  מה המקום שלי בעולם?

ווה והכבוד, אשר איך עומדים באתגר הכבד הזה? איך מתמודדים עם התכונות הקשות והמסוכנות הללו, הקנאה, התא
  מוציאות את האדם מן העולם, גם את המושא שלהן וגם את נושאן, גם מן העולם הזה וגם מן העולם הבא?

וגדולי ישראל רבים נוספים לימדו  התשובה היא שאופי חייו של אדם תלויים במבט נכון על משמעות החיים. הרמח"ל
" (יומא כמלא נימא לואין אדם נוגע במוכן לחבירו אפיאותנו שבאנו לעולם הזה על מנת למלא שליחות מסוימת, וכי "

לח, ב). פירוש מאמר חכמים זה הוא שכל אחד מאיתנו קיבל את כל הכלים הדרושים לו למילוי השליחות המיוחדת 
, כושר ורכוש מסוימים, ומה שניתן לו זה בדיוק מה שנדרש לו למילוי השליחות האישית שלו. כל אדם קיבל כישרון

שלו. לכן, אם אדם מקנא בחברו, אם יש לו תאווה להשיג דבר מה שאין לו, אם הוא רודף אחרי כבוד שלא ניתן לו, 
הוא כלל לא נצרך אליהם! הרי שהוא לוטש עיניים לדברים שלא אמורים להיות שייכים לו, שלא קשורים לשליחותו ו

לכל אדם יש בדיוק את מה שהוא צריך, והוא קיבל זאת מהקב"ה. כאשר מתבוננים על המתרחש בראייה כזאת, אז מה 
יש לקנא באחר? למה להתאוות לכל מיני דברים שאינם ברי השגה, ומדוע לרדוף אחרי כבוד שלא מגיע. עלינו 

  מו שצריך.להתמקד כל אחד בשליחות שלו, ולבצע אותה כ

רק בעניין אחד מוזכר שהקנאה היא רצויה: "קנאת סופרים תרבה חוכמה" (ב"ב כא, א). רק קנאה ברוחניות רצויה, וגם 
שם הקנאה מותרת רק אם היא מביאה לידי הוספה ברוחניות, מפני שהיא מביאה למאמץ רב יותר, היא מדרבנת 

ת, מעין מחשבה של "איפה הוא ואיפה אני", אלא קנאה להשפיע טוב. לא מדובר פה על קנאה שמביאה לידי עצבו
  שמעודדת וקוראת לך לומר שאם האחר יכול אזי גם אתה יכול! 

האדם המאושר הוא זה אשר שמח בחלקו, ששמח בחלק שהקב"ה נתן לו על מנת לבצע את השליחות האישית שלו. מי 
שר באדם. וכן כתב הרב דסלר זצ"ל בתחילת ספרו שמפנים את זה, ויודע להשתמש בכלים שה' נתן לו, הוא הוא המאו

  "מכתב מאליהו" (חלק א) בנושא האושר בעולם :

העולם כאשר בראו השי"ת עולם מאושר הוא, אלא אנו אשר יצאנו מעולם האושר אל עולם הסבל על ידי שלושת  
  הכוחות הללו [הקנאה, התאווה והכבוד] אשר הוציאונו ממנו.

הקנאה, התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן  –שט נוסף במאמרו של רבי אליעז הקפרהרב דסלר שוטח בדבריו פ
העולם. הכוונה היא שהאדם יוצא מהעולם שלו, של עצמו, הוא יוצא מגבולות השליחות שלו, הוא פונה למקומות 

אינסופי. הקב"ה אחרים וחושק בעולמם של אחרים, וכך הוא יוצא גם מן העולם המאושר, הישר אל תוך עולם הסבל ה
ברא עולם טוב ומאושר, וכל עוד אין בך את המידות המגונות הללו, אתה נשאר בעולם הטוב הזה, אך אם חס וחלילה 
משהו מהמידות הללו תפוס בך אז אתה יוצא מהעולם, וברור שהעולם שלך יתמלא בסבל, בחוסר שקט, כי אין למידות 

  ". ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֶה ִלי ְוָכל ֶזההאלו סוף, "

כל עוד המטרה ברורה, אם האדם מחובר לשורש תפקידו אזי הדרך סלולה, וגם אם לעיתים יש סטייה, יש איזו קנאה 
לחזור אל דרך הישר. אם האדם שואף להגיע לתכלית האישית שלו, זה מבטיח לו גם קטנה שמבצבצת, תמיד אפשר 

  את העולם הזה וגם את העולם הבא, וזה מבטיח לו גם את האושר שכולם מחפשים.



 

בזה אנו שבים אל ראשית שיחתנו, לדרישתו של רבי אלעזר הקפר מתלמידיו שיהיו ענווים אמיתיים. עניו הוא מי 
מעצמו כלום וכי כל מה שיש לו בכל תחום ניתן לו מאת ה' לצורך מילוי מטרה מסוימת. אדם שפועל שיודע שאין לו 

בעולם מתוך תודעה זו אינו מתנשא על אחרים, אינו פוגע בזולת, והוא נוהג ברגישות על כל הסובב אותו. הוא אינו 
תאב לדבר מה שאינו שלו, ואינו מחפש  מתנתק מבני אדם אלא פועל עמם להיטיב. ממילא הוא אינו מקנא באחר, אינו

  כבוד לעצמו, שהרי הוא אינו אלא משרת, שליחו של הקב"ה.

יהיו נא דברים אלה לעילוי נשמת אבי הכ"מ, שכאשר שאלו אותנו בימי ה"שבעה" במה הוא זכה להאריך ימים, השבנו 
וד, ולכן הוא "לא יצא מן העולם". שעל פי הפשט נראה שהתשובה היא שהוא לא היה בעל קנאה ותאווה ולא חיפש כב

  יהי רצון שיזכה גם לחיי העולם הבא.

  

  

  העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית

  ן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מר

  הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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