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 "דבס
 הגשמהל הקנא בין

 נבון הרב מואיז
 

 ...אילולי הקנאה אין העולם עומד,    - ; בובר( מזמור לזתהלים )שוחר טובמדרש 
 

  -  אל ויאמר ב ה"ד יט פרשה( וילנא) רבה בראשית
, האופים ושר, נחש הן ואלו, "אף"ב ונאבדו "אף"ב שפתחו הן ארבעה סנסן בן חנינא רבי אמר... 

 אני אף( מ/ בראשית/ שם) האופים שר, אף האשה אל ויאמר( ג בראשית) נחש .והמן, קורח ועדת
 . אסתר הביאה לא אף( ה אסתר) המן, ארץ אל לא אף( טז במדבר) קרח עדת, לומיבח

 

 .מרדכי - המן•   ואהרןמשה  - קורח עדת•   יוסף - האופים שר•    אדם - חשהנ•
 

Kant, The Metaphysics of Ethics, Chapter I 
Envy is the propensity to perceive the welfare of our neighbour with a grudge, even though our 
own happiness does not suffer by it; and, when it rises to the extreme of tempting any one 
actively  to diminish his neighbour’s happiness, is the highest and most aggravated kind of 
envy,… . The movements of envy are implanted in the human heart, and it is only their utterance 
which can raise it to the shocking and disgraceful spectacle of a peevish, self-tormenting passion, 
which aims, in its inward wish, at the destruction and ruin of the good fortune of another... 
 

Dr. Avi Berman, Envy at the Cross-Road between Destruction, Self-Actualization, & Avoidance  
Envy is traditionally considered a hostile emotion towards the other’s happiness. Envy arouses 
fear and hate [ultimately expressing as anger (af) toward the object of one’s envy – MN]. 
 

                         ~ Maslow’s Pyramid of Needs ~ 

 
 ~צרכים פיזיולוגיים  –הנחש  ~

 
ק ֱאֹלִהים ַויֹּאֶמר ֶאל - פרק ג פסוק א בראשית  וָּ ה ְיקֹּ שָּ ֶדה ֲאֶׁשר עָּ רּום ִמכֹּל ַחַית ַהשָּ יָּה עָּ ׁש הָּ ְוַהנָּחָּ

ה  ִאשָּ ן:  ַאףהָּ ל ֵעץ ַהגָּ אְכלּו ִמכֹּ  ִכי ָאַמר ֱאֹלִהים ֹלא תֹּ
 

 מסכת סוטה דף ט עמוד א בבלי תלמוד 
ב[ עמוד . ], מה שמבקש אין נותנין לו, ומה שבידו נוטלין הימנותן עיניו במה שאינו שלוכל הנו...

 והיינו עליה ובא בחוה עיניו נתן - י"רש] הקדמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו בנחשוכן מצינו 
ק ַויֹּאֶמר"( ג בראשית) דכתיב וָּ ה ֱאֹלִהים ְיקֹּ ִאשָּ את ַמה לָּ ִשית זֹּ אֶמר עָּ ה ַותֹּ ִאשָּ ׁש הָּ  ִהִשיַאִני ַהנָּחָּ

ֵכל אֹּ , מה שביקש לא נתנו לו, ומה שבידו נטלוהו ממנו; אמר הקדוש [הוא ונשואין תשמיש לשון" וָּ
על כל בהמה וחיה, ועכשיו +בראשית ג+ ארור הוא מכל הבהמה  מלךברוך הוא: אני אמרתי יהא 

מאכלו גחונו ילך; אני אמרתי יהא זקופה, עכשיו על  יהלך בקומהומכל חית השדה; אני אמרתי 
, עכשיו איבה אשית בינך ואשא את חוהאת אדם  אהרוג, עכשיו עפר יאכל; הוא אמר מאכל אדם

 .זרעהובין האשה ובין זרעך ובין 

/Self-transcendence 
 ִהְתַעּלּות הגשמה/

 הערכה

 שייכות

 ביטחון

 פיזיולגי
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 ~צרכים של ביטחון  – האופים~ שר 
 

ֵסף  -טז :מבראשית  ר ַויֹּאֶמר ֶאל יוֹּ תָּ ב פָּ ִפים ִכי טוֹּ אֹּ ה ַסֵלי  ףַאַוַיְרא ַשר הָּ ִמי ְוִהֵנה ְׁשֹלׁשָּ ֲאִני ַבֲחלוֹּ
ִרי ַעל רֹּאִׁשי:  ן ּוַבַסל( יז)חֹּ ֶעְליוֹּ ֶפה ַמֲעֵשה ַפְרעֹּה ַמֲאַכל ִמכֹּל הָּ ף אֹּ עוֹּ ֵכל ְוהָּ ם אֹּ תָּ  :רֹּאִׁשי ֵמַעל ַהַסל ִמן אֹּ

 
  טז פסוק מ פרק וישב פרשת בראשית ק"רד

 כי הטוב חלומו פתרון יאמר כן כי וחשב, הוא ובט הפתרון כי אזניו להשמעות בלבו ראה - וירא
 החלומות כל( ה"נ ברכות) ל"חז בדברי וכן. הפתרון אחר הולכים החלומות כי אדם בני דעת

 :רע אם טוב אם שכלו לפי פתר אחד כל בחלום שהבין מה ויוסף. הפה אחר הולכים
 

 רמב"ן בראשית פרשת וישב פרק מ פסוק טז 
על יוסף, חושב בו שלא ידע לפתור  מבזהוהטעם לאמר כן, כי האיש הזה  ... -)טז( כי טוב פתר 

 :....אותו לעולם, ולא יגיד לו החלום אם לא בראותו כי פתר לחברו יפה וכהוגן
 

 אלבק( פרשת וישב פרשה פח -רבה )תיאודורבראשית 
ֶפה ...  אֹּ ְטאּו ַמְׁשֵקה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוהָּ ֵניֶהם", בתשמ "חָּ אמ' בקשו להזדוג אביתר יש אדוניהם, ר' ַלֲאדֹּ

 )בראשית לט ט(. "וחטאתי לאלהיםונאמ' להלן " "חטאו", נאמ' כאן המלךלבת 
 

 ל ַבַבִית ַהֶזה ִמֶמִני ( ט) לט בראשית דוֹּ ִני ֵאיֶננּו גָּ ַשְך ִממֶּ ְךְוֹלא חָּ ה ִכי ִאם אוֹתָּ ַבֲאֶׁשר  ְמאּומָּ
את ַאְת ִאְׁשתוֹּ ְוֵאיְך ֶאעֱ  לָּה ַהזֹּ ה ַהְגדֹּ עָּ רָּ אִתי ֵלאֹלִהיםֶשה הָּ טָּ  :ְוחָּ

 ב( ו) לט בראשית ל ַוַיֲעזֹּ ֵסף ְבַיד לוֹּ  ֲאֶׁשר כָּ ַדע ְוֹלא יוֹּ ה ִאּתוֹ  יָּ ם ִאם ִכי ְמאּומָּ חֶּ  הּוא ֲאֶׁשר ַהלֶּ
ֵכל ֵסף ַוְיִהי אוֹּ ַאר ְיֵפה יוֹּ  :ַמְרֶאה ִויֵפה תֹּ

 

 :נקיה בלשון שדבר אלא, אשתו היא - הלחם אם כי :י"רש
 

ר' שוול[ היה  –של יוסף הרע שאילו נמלט שר האופים ]מפתרונו ... )ז( "ן בראשית פרק מ רמב
 :ר' שוול[ –על זה שנתן לו פתרון רע לה את יוסף ושר האופים היה ת :א"זתולה אותו ]

 
 ~צרכים של שייכות  –~ קרח ועדתו 

 

  טז פסוק קו פרק תהלים
ֶׁשה ַוְיַקְנאּו ן ֲחֶנהַבמַ  ְלמֹּ ק ְקדוֹּׁש ְלַאֲהרֹּ וָּ  : ְיקֹּ

  טז פסוק קו פרק תהלים דוד מצודת
 :ולאהרן למשה שקנאו ועדתו קרח והם רב בפרסום במחנה למשה הכעיסו - ויקנאו

 
ַרח ַוִיַקח( א) טז פרק במדבר ר ֶבן קֹּ ת ֶבן ִיְצהָּ ן ֵלִוי ֶבן ְקהָּ תָּ ם ְודָּ ן ֱאִליָאב ְבֵני ַוֲאִבירָּ  ְבֵני ֶלתפֶ  ֶבן ְואוֹּ
ֶׁשה ִלְפֵני ַויָֻּקמּו( ב: )ְראּוֵבן ֵאל ִמְבֵני ַוֲאנִָּׁשים מֹּ ִים ֲחִמִשים ִיְשרָּ אתָּ ה ְנִשיֵאי ּומָּ ֵעד ְקִרֵאי ֵעדָּ  ַאְנֵׁשי מוֹּ

ֲהלּו( ג: )ֵׁשם ֶׁשה ַעל ַוִיקָּ ן ְוַעל מֹּ ֶכם ַרב ֲאֵלֶהם ַויֹּאְמרּו ַאֲהרֹּ ל ִכי לָּ ה כָּ ֵעדָּ ִׁש  ֻכלָּם הָּ ם יםְקדֹּ כָּ ק ּוְבתוֹּ וָּ  ְיקֹּ
ק ְקַהל ַעל ִתְתַנְשאּו ּוַמּדּועַ  וָּ ַבת ֶאֶרץ ֶאל ֹלא ַאף( יד)...  : ְיקֹּ ב זָּ לָּ נּו ּוְדַבׁש חָּ תָּ נּו ַוִתֶתן ֲהִביאֹּ ֶדה ַנֲחַלת לָּ  שָּ
ֶרם כָּ ֲאנִָּׁשים ַהֵעיֵני וָּ ֵהם הָּ  :  ַנֲעֶלה ֹלא ְתַנֵקר הָּ

 

Maslow's third level, the need for belonging and love, focuses on our desire to be accepted, to 
fit in, and to feel like we have a place in the world. 
 

  ג פסוק טז פרק קרח פרשת במדבר הירש ר"רש
 תחילה. אחת ובתוכחה אחת בטענה: מוטב או - טענות בשתי משה על קמו שהם מכאן ונראה... 

 כלם פרטיה בכל אלא בכללה רק לא - העדה כל"; לכם - רב: "ולפיכך', וגו" דההע - כל: "טענו
', לה אפוא וקרוב קדוש הוא העדה בני רבוא מששים אחד כל: בקרבם שורה ושכינה קדשים
' וה. בקרבן' לה אותם ויקרב הגיגיו ואת מחשבותיו את בשמו שיבטא בכהן צורך אין ולפיכך
 זקוק' ה אין ולפיכך, שהוא כל יחיד על ולא, רבוא ששים תםאו על שכינתו את להשרות הבטיח
 קרוב' וה' לה קרובים כולם", לכם - רב" ולפיכך. רבוא ששים לאותם דברו את להביא כדי לנביא
 יהירות הוא ואהרן משה של מעמדם עצם ולפיכך; במשה ולא באהרן לא צורך אין ושוב לכולם

 אותו והמייצג הכלל בראש העומד ביחיד צורך ויש, בריכםכד יהי לּו: כך על ונוסף. בשקר שיסודה
 אהרן את מצדיק מה, נציגיו את לו לבחור לעם זכות תינתן לא מדוע? ומשה אהרן דוקא מדוע -

 ?!האומה בראש עצמם את להעמיד משה ואת
 

  ג סימן יח פרשה קרח פרשת( וילנא) רבה במדבר
 טלית למשה ואמר קרח קפץ ציצית להם ועשו (טו במדבר) הענין מן למעלה כתיב מה קרח ויקח

 אין תכלת שכולה טלית קרח ל"א בציצית חייבת ל"א הציצית מן פטורה שתהא מהו תכלת שכולה
  ...  ,אותה פוטרות חוטין ארבע עצמה פוטרת
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 צרכים של כבוד והערכה ~ –~ המן 
 

ן ַויֹּאֶמר( יב) ה פרק אסתר מָּ הַהמַ  ֶאְסֵתר ֵהִביָאה ֹלא ַאף הָּ ה ֲאֶׁשר ַהִמְׁשֶתה ֶאל ַהֶמֶלְך ִעם ְלכָּ תָּ שָּ  ִכי עָּ
ִתי ִאם ר ְוַגם אוֹּ חָּ רּוא ֲאִני ְלמָּ  :ַהֶמֶלְך ִעם לָּּה קָּ

 

, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, מה שביקשו והמן...  בבבלי מסכת סוטה דף ט עמוד תלמוד 
 לא ניתן להם, ומה שבידם נטלוהו מהם. 

 
  תתרנט רמז אסתר ישמעונ ילקוט

 שכן לך תדע, עצה באותה ותרש בגתן עם היה הוא לך עשה בלבד הזאת הרעה וכי חרבונה אמר
 אמר מיד, המן של בביתו הוא והנה צליב לו והכין שטמו מיד הדבר מרדכי כשהודיעך שמיד היה

 : עליו תלוהו המלך
 

Me’am Lo’ez (Esther 7:9) - [Haman had a] “plot to kill the king and take Esther as his own.” 
 

 ... במרדכי אלא מקנא היה לא דהמן...  - ב עמוד יב דף מגילה מסכת אגדות חידושי א"מהרש
 ... המן קנאת לעורר יכרע לא דמרדכי...  - קכב עמוד מאמרים ליקוטי - מלובלין הכהן צדוק' ר
 

  ג פרק אסתר
ִרים ַאַחר( א) ֵאֶלה ַהְּדבָּ ן ֶאת ֲאַחְׁשֵורוֹּׁש ַהֶמֶלְך לִגדַ  הָּ מָּ א ֶבן הָּ תָּ ִגי ַהְמדָּ ֲאגָּ   הָּ

 ' וגו המלך גידל( א, ג אסתר) בכתוב מפורש וכבודו מלובלין הכהן צדוק' ר
ל ֵמַעל ִכְסאוֹּ  ֶאת ַויֶָּשם ַוְיַנְשֵאהּו ִרים כָּ ל( ב: )ִאתוֹּ  ֲאֶׁשר ַהשָּ ְרִעים ַהֶמֶלְך ְבַׁשַער ֲאֶׁשר ַהֶמֶלְך ַעְבֵדי ְוכָּ  כֹּ

ן ּוִמְׁשַתֲחִוים מָּ ה ֵכן ִכי ְלהָּ ַכי ֶלְךַהמֶ  לוֹּ  ִצּוָּ ְרּדֳּ  ֲאֶׁשר ַהֶמֶלְך ַעְבֵדי ַויֹּאְמרּו( ג: )ִיְׁשַתֲחֶוה ְוֹלא ִיְכַרע ֹלא ּומָּ
י ַהֶמֶלְך ְבַׁשַער כָּ ְרּדֳּ ה ַמּדּועַ  ְלמָּ ֵבר ַאתָּ ם< באמרם> ַוְיִהי( ד: )ַהֶמֶלְך ִמְצַות ֵאת עוֹּ יו ְכָאְמרָּ יוֹּם יוֹּם ֵאלָּ  וָּ

ַמע ְוֹלא ן ַוַיִגידּו ֲאֵליֶהם ׁשָּ מָּ ת ְלהָּ ַכי ִּדְבֵרי ֲהַיַעְמדּו ִלְראוֹּ ְרּדֳּ ֶהם ִהִגיד ִכי מָּ  ַוַיְרא( ה: )ְיהּוִדי הּוא ֲאֶׁשר לָּ
ן מָּ ַכי ֵאין ִכי הָּ ְרּדֳּ ֵרעַ  מָּ ֵלא לוֹּ  ּוִמְׁשַתֲחֶוה כֹּ ן ַוִימָּ מָּ ה הָּ ז( ו: )ֵחמָּ יו ַוִיבֶּ ַכי יָּד ִלְׁשֹלחַ  ְבֵעינָּ ְרּדֳּ  ִכי ְלַבּדוֹּ  ְבמָּ
י ַעם ֶאת לוֹּ  ּוִהִגיד כָּ ְרּדֳּ ן ַוְיַבֵקׁש מָּ מָּ ל ֶאת ְלַהְׁשִמיד הָּ ל ֲאֶׁשר ַהְיהּוִדים כָּ י ַעם ֲאַחְׁשֵורוֹּׁש ַמְלכּות ְבכָּ כָּ ְרּדֳּ  :מָּ

 
 ~ קנאה ~

 

In his highlighting of the four biblical characters, Rabbi Hanina ben Sansan teaches : NM
that though one can move up the pyramid of needs with envy in his heart and anger on 
his tongue, his end will come long before reaching self-actualization.  Maslow wrote that 
the basic needs are natural and must be satisfied before man can become what he is 
meant to become.  Envy too is natural, “implanted in the human heart.”  But only by 
sublimating envy – at every stage of addressing one’s own basic needs – can one aspire to 
self-actualization.   

 
  ב אות ט פרק ברכות מסכת בועז - ישראל תפארת

 באש ,אדרבא ,תמששיש זה באופן להיות יכול הוא. היצרים בשני' לה דעבודה לפרש עוד ל"נ... 
 ולעשיית המצוה לפעולת עצמו להתלהב. והקנאה. והגאוה. והכעס. והתאוה. החמדה כמו ר"דיצה

 לבלי עצמו ולקרר לעכב ישתמש ט"היצ ומנוחת ובקרירות. ע"למ ר"ביצה משתמש נמצא. ט"מע
 . ת"ל מצות על לעבור

 
Dr. Avi Berman, Envy at the Cross-Road between Destruction, Self-Actualization, & Avoidance  

Envy is traditionally considered a hostile emotion towards the other’s happiness. Envy arouses 
fear and hate. It is totally clear that some of the envious people do behave in a destructive 
manner while others, when envious, tend rather towards self-actualization and equalization, 
without hurting the other or what is the other’s. An observation made by Frankel and Sherick 
(Frankel & Sherik, 1977) on children showed after two years of age, an important transformation 
occurs in the behavior stemming from envy. If, indeed, until that moment behaviors of taking 
and destruction are seen, then from two years and above, children want to be like their object 
of envy. “I want like that” replaces “I want that”. … 

 
 

  ; בובר( מזמור לזתהלים )שוחר טובמדרש 
 ..., שאילולי הקנאה אין העולם עומד, קנא ליאמר הקדוש ברוך הוא 
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