בס"ד
ההוד והענווה
Majesty & Humility

הרב מואיז נבון
I know nobody knows / Where it comes and where it goes
)אתה חייב להפסיד כדי לדעת לנצח( I know it's everybody sin / You got to lose to know how to win
– Steven Tyler, Aerosmith, “Dream On”, Age 17

“Man, in Judaism, was created for both victory and defeat – he is both king and saint. He must
”know how to fight for victory and also how to suffer defeat.
”– Rabbi Soloveitchik, “Majesty and Humility

בראשית פרק לז
גּורי ָאבִ יו בְּ אֶׁ ֶׁרץ כְּ נָעַ ן( :ב) אֵ לֶּה תֹּלְ דוֹּת ַי ֲעקֹּב יו ֵֹּסף בֶׁ ן ְשבַ ע עֶּ ְש ֵרה ָשנָה הָ יָה
(א) וַ יֵּשֶׁ ב ַי ֲעקֹב בְּ אֶׁ ֶׁרץ ְּמ ֵּ
ָאביו ...
ְּשי ִ
רֹעֶׁ ה אֶׁ ת אֶׁ חָ יו בַ צֹאן וְ הּוא נַעַ ר אֶׁ ת בְּ נֵּי בִ לְּ הָ ה וְּ אֶׁ ת בְּ נֵּי זִ לְּ פָ ה נ ֵּ
בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד
וְּ הּוא נַעַ ר  -שהיה עושה מעשה נערות ,ממשמש בעיניו מתלה בעקיבו מתקן בשערו ...
וַ יָבֵּ א יוֹסֵּ ף אֶׁ ת ִּדבָּ תָּ ם ָּרעָּ ה אֶׁ ל אֲ בִ יהֶׁ ם( :ג) וְ יִּ ְש ָּראֵ ל ָאהַ ב אֶּ ת יו ֵֹּסף ִמכָל בָ נָיו כִ י בֶׁ ן זְּ ֻקנִים הּוא ל ֹו
תנֶּת פַ ִּסים:
וְּ עָ שָ ה ל ֹו כְ ֹּ
כלי יקר בראשית פרק לז פסוק ג
ועשה לו כתונת פסים .נראין הדברים אחר שכבר בלבל ראובן יצועי אביו ניטלה ממנו
הבכורה ,ועכשיו מסרה ליוסף ,ועל שם זה עשה לו כתונת פסים לפי שהעבודה בבכורות
והיה הבכור כהן לאל עליון על כן עשה לכבוד ולתפארת כתונת זה דומה לבגדי כהונה
שהיה בהם כתונת תשבץ ,ואולי שעל זה נאמר "כי בן זקנים הוא לו" כאילו היה הוא הזקן
והבכור שבכל בניו ,לכך נאמר לו ,כי באמת לא היה הזקן שבכולם ,ויורה על זה הכפל
שאמרו המלוך תמלוך עלינו אם משל תמשול בנו ,כי הבכור נוטל פי שנים בכל אשר ימצא
ואך לו המלוכה... ,
(ד) וַ יִ ְּראּו אֶׁ חָ יו כִ י אֹת ֹו ָאהַ ב אֲ בִ יהֶׁ ם ִמכָל אֶׁ חָ יו וַיִּ ְשנְ אּו אֹּתוֹּ וְּ ֹלא יָכְּ לּו ַדבְּ ר ֹו לְּ ָשֹלם( :ה) וַ יַחֲ ֹלם יוֹסֵּ ף
חֲ לוֹם וַ ַיגֵּד לְּ אֶׁ חָ יו וַ יו ִֹספּו עוֹד ְּשנֹא אֹת ֹו( :ו) וַ יֹאמֶׁ ר אֲ לֵּיהֶׁ ם ִּש ְמעּו נָּא הַ חֲ לוֹּם הַ זֶׁ ה אֲ ֶׁשר חָ ל ְָּמ ִתי( :ז)
וְּ ִהנֵּה אֲ נ ְַּחנּו ְּמאַ לְּ ִמים אֲ ל ִֻמים בְּ תוְֹך הַ שָ ֶׁדה וְּ ִהנֵּה ָקמָ ה אֲ לֻמָ ִתי וְ גַם־נִּ צָּ בָּ ה וְּ ִהנֵּה ְּתסֻ בֶׁ ינָה אֲ ֻלמֹתֵּ יכֶׁ ם
ֹאמרּו ל ֹו אֶׁ חָ יו הֲ מָּ ֹלְך ִּת ְמֹלְך עָּ לֵינּו ִּאם מָּ שוֹּל ִּת ְמשֹּל בָּ נּו וַ יו ִֹספּו עוֹד ְּשנֹא
ו ִַּת ְש ַתחֲ וֶּין ָּ לַאֲ לֻמָ ִתי( :ח) וַ י ְּ
אֹת ֹו עַ ל חֲ ֹלמֹתָ יו וְּ עַ ל ְּדבָ ָריו... :
דברים פרק יז
ָארץ אֲ שֶׁ ר יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך נֹתֵּ ן לְָך וִ ִיר ְּש ָתּה וְּ י ַָשבְּ ָתה בָ ּה וְּ ָאמַ ְּר ָת אָ ִשימָ ה עָ לַי מֶׁ לְֶׁך כְּ כָ ל
(יד) כִ י תָ בֹא אֶׁ ל הָ ֶׁ
הַ גוֹיִ ם אֲ שֶׁ ר ְּסבִ יבֹתָ י( :טו) שוֹּם ָּת ִּשים עָּ לֶּיָך מֶּ לְֶּך ( ...יח) וְּ הָ יָה כְּ ִשבְּ ת ֹו עַ ל כִ סֵּ א מַ ְּמלַכְּ ת ֹו וְ כָּתַ ב לוֹּ אֶּ ת
ִּמ ְשנֵה הַ תו ָֹּּרה הַ זֹּאת עַ ל סֵּ פֶׁ ר ִמלִ פְּ נֵּי הַ כֹהֲ נִים הַ לְּ וִ יִ ם( :יט) וְּ הָּ יְ תָּ ה עִּ ּמוֹּ וְ ָּק ָּרא בוֹּ ָּכל יְ מֵ י חַ יָּ יו לְּ מַ עַ ן
יִ לְּ מַ ד לְּ יִ ְּרָאה אֶׁ ת יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ יו לִ ְּשמֹר אֶׁ ת כָל ִדבְּ ֵּרי הַ תו ָֹרה הַ זֹאת וְּ אֶׁ ת הַ חֻ ִקים הָ אֵּ לֶׁה ַל ֲעשֹתָ ם( :כ)
ּושמֹאול לְ מַ עַ ן יַאֲ ִּריְך י ִָּּמים עַ ל ַמ ְמלַכְ תוֹּ הּוא
לְ בִּ לְ ִּתי רּום לְ בָּ בוֹּ מֵ אֶּ חָּ יו ּולְּ בִ לְּ ִתי סּור ִמן הַ ִמ ְּצוָ ה י ִָמין ְּ
ּובָ נָיו בְּ ֶׁק ֶׁרב יִ ְּש ָראֵּ ל :ס
~ אתה חייב להפסיד כדי לדעת לנצח ~
בראשית פרק לז
( ...כג) וַ יְּ ִהי כַאֲ שֶׁ ר־בָ א יוֹסֵּ ף אֶׁ ל־אֶׁ חָ יו וַ יַפְּ ִשיטּו אֶׁ ת־יוֹסֵּ ף אֶׁ ת־כ ָֻת ְּנת ֹו אֶׁ ת־כְּ תֹ נֶׁת הַ פַ ִסים אֲ ֶׁשר עָ לָיו:
(כד) וַ יִ ָקחֻ הּו וַ י ְַּשלִ כּו אֹת ֹו הַ ב ָֹרה וְּ הַ בוֹר ֵּרק אֵּ ין ב ֹו מָ יִ ם... :
י־ָאחינּו בְּ שָ ֵּרנּו הּוא וַ יִ ְּש ְּמעּו אֶׁ חָ יו( :כח) וַ יַעַ בְּ רּו
ִ
ַאל־ת ִהי־ב ֹו כִ
ְּ
(כז) לְּ כּו וְּ נ ְִּמכְּ ֶׁרנּו לַיִ ְּש ְּמעֵּ אלִ ים וְּ י ֵָּדנּו
אֲ נ ִָשים ִמ ְּד ָינִים סֹחֲ ִרים וַ יִ ְּמ ְּשכּו וַ ַיעֲלּו אֶׁ ת־יוֹסֵּ ף ִמן־הַ בוֹר וַ יִ ְּמכְּ רּו אֶׁ ת־יוֹסֵּ ף לַיִ ְּש ְּמעֵּ אלִ ים בְּ עֶׁ ְּש ִרים כָסֶׁ ף
וַ יָבִ יאּו אֶׁ ת־יוֹסֵּ ף ִמ ְּצ ָריְּ מָ ה... :
ל־מ ְּצ ָריִ ם לְּ פו ִֹטיפַ ר ְּס ִריס פַ ְּרעֹה שַ ר הַ טַ בָ ִחים :פ
(לו) וְּ הַ ְּמ ָדנִים מָ כְּ רּו אֹת ֹו אֶׁ ִ
MN: According to Rabbi Soloveitchik the hero is an individual who purges himself of his
“brutish and raw state of mind” through “catharsis”, a process that “expresses itself in paradoxical
”movement in two opposite directions – in surging forward boldly and in retreating humbly.
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)להיצרף ,להיטהר( Rabbi Soloveitchik, Catharsis
Four areas of catharsis: the aesthetic-hedonic, the emotional, the intellectual, the moral-religious.

~ להיצף בתחום האסתטי ~
בראשית פרק לט
הּורד ִּמצְ ָּריְ מָּ ה וַ יִ ְּקנֵּהּו פו ִֹטיפַ ר ְּס ִריס פַ ְּרעֹה שַ ר הַ טַ בָ ִחים ִאיש ִמ ְּצ ִרי ִמיַד הַ יִ ְּש ְּמעֵּ אלִ ים אֲ ֶׁשר
(א) וְ יוֹּסֵ ף ַ
הו ִֹרדֻ הּו שָ מָ ה( :ב) וַ יְּ ִהי יְּ קֹוָ ק אֶׁ ת יוֹסֵּ ף וַ יְּ ִהי ִאיש מַ ְּצלִ יחַ וַ יְּ ִהי בְּ בֵּ ית אֲ ֹדנָיו הַ ִמ ְּצ ִרי( :ג) וַ י ְַּרא אֲ ֹדנָיו כִ י יְּ קֹוָ ק
ִאת ֹו וְּ כֹל אֲ שֶׁ ר הּוא עֹשֶׁ ה יְּ קֹוָ ק מַ ְּצלִ יחַ בְּ יָד ֹו( :ד) וַ יִ ְּמצָ א יוֹסֵּ ף חֵּ ן בְּ עֵּ ינָיו וַ יְּ ָש ֶׁרת אֹת ֹו וַיַ ְפ ִּק ֵדהּו עַ ל בֵּ ית ֹו וְּ כָ ל
יֶׁש ל ֹו נָתַ ן בְּ יָד ֹו( :ה) וַ יְּ ִהי מֵּ ָאז ִהפְּ ִקיד אֹת ֹו בְּ בֵּ ית ֹו וְּ עַ ל כָ ל אֲ שֶׁ ר יֶׁש ל ֹו וַ יְּ בָ ֶׁרְך יְּ קֹוָ ק אֶׁ ת בֵּ ית הַ ִמ ְּצ ִרי בִ גְּ לַל
אּומה
יוֹסֵּ ף וַ יְּ ִהי בִ ְּרכַת יְּ קֹוָ ק בְּ כָ ל אֲ שֶׁ ר יֶׁש ל ֹו בַ בַ יִ ת ּובַ שָ ֶׁדה( :ו) וַ ַי ֲעזֹב כָל אֲ ֶׁשר ל ֹו בְּ יַד יוֹסֵּ ף וְּ ֹלא י ַָדע ִאת ֹו ְּמ ָ
כִ י ִאם הַ לֶׁחֶׁ ם אֲ שֶׁ ר הּוא אוֹכֵּ ל וַ יְּ ִהי יוֹסֵּ ף יְּ פֵּ ה תַֹאר וִ יפֵּ ה מַ ְּראֶׁ ה( :ז) וַיְ ִּהי ַאחַ ר הַ ְדבָּ ִּרים ָּהאֵ לֶּה
בראשית פרק כב
ֹלהים נִ סָ ה אֶׁ ת־ַאבְּ ָרהָ ם וַ יֹאמֶׁ ר אֵּ לָיו ַאבְּ ָרהָ ם וַ יֹאמֶׁ ר ִהנֵּנִי:
(א) וַיְ ִּהי ַאחַ ר הַ ְדבָּ ִּרים הָ אֵּ לֶׁה וְּ הָ אֱ ִ
(ב) וַ יֹאמֶׁ ר ַקח־נָא אֶׁ ת־בִ נְָּך ...
וַ ִתשָ א אֵּ שֶׁ ת אֲ ֹדנָיו אֶׁ ת עֵּ ינֶׁיהָ אֶׁ ל יוֹסֵּ ף וַ תֹאמֶׁ ר ִשכְּ בָ ה עִ ִמי( :ח) וַ יְּ מָ ֵּאן וַ יֹאמֶׁ ר אֶׁ ל אֵּ ֶׁשת אֲ ֹדנָיו הֵּ ן אֲ דֹנִי
ֹלא י ַָדע ִא ִתי מַ ה בַ בָ יִ ת וְּ כֹל אֲ שֶׁ ר יֶׁש ל ֹו נָתַ ן בְּ י ִָדי:

Rabbi Soloveitchik, Catharsis
He takes his own defeat. There is no glamor attached to his withdrawal… [it] is not a spectacular
gesture, since there are no witnesses to admire and to laud him… It happened in the privacy of
their home, in the stillness of the night.

זוהר כרך א (בראשית) פרשת מקץ דף קצד עמוד ב
רבי שמעון אמר עד לא אירע ליוסף ההוא עובדא לא אקרי צדיק כיון דנטר [שמר] ההוא
ברית קיימא אקרי צדיק.
~ להיצף בתחום האינטלקטואלי ~
בראשית פרק מ
(א) וַיְ ִּהי ַאחַ ר הַ ְדבָּ ִּרים הָּ אֵ לֶּה חָ ְּטאּו מַ ְּש ֵּקה מֶׁ לְֶׁך ִמ ְּצ ַריִ ם וְּ הָ אֹפֶׁ ה לַאֲ ֹדנֵּיהֶׁ ם לְּ מֶׁ לְֶׁך ִמ ְּצ ָריִ ם( :ב) וַ יִ ְּקצֹף
פַ ְּרעֹה עַ ל ְּשנֵּי סָ ִריסָ יו עַ ל שַ ר הַ מַ ְּש ִקים וְּ עַ ל שַ ר הָ אוֹפִ ים( :ג) וַ יִ ֵּתן אֹתָ ם בְּ ִמ ְּשמַ ר בֵּ ית ַשר הַ טַ בָ ִחים ֶׁאל
בֵּ ית הַ סֹהַ ר ְּמקוֹם אֲ שֶׁ ר יוֹסֵּ ף ָאסּור שָ ם( :ד) וַיִּ ְפקֹּד שַ ר הַ טַ בָ ִחים אֶׁ ת יוֹסֵּ ף ִא ָתם ...
(יג) בְּ עוֹד ְּשֹלשֶׁ ת י ִָמים יִ שָ א פַ ְּרעֹה אֶׁ ת רֹאשֶׁ ָך וַ הֲ ִשיבְּ ָך עַ ל כַ נֶָׁך וְּ נָתַ ָת כוֹס פַ ְּרעֹה בְּ יָד ֹו כ ִַמ ְּשפָ ט הָ ִראשוֹן
אֲ שֶׁ ר הָ יִ יתָ מַ ְּש ֵּקהּו( :יד) כִ י ִאם זְ כ ְַר ַתנִּ י ִא ְּתָך כַאֲ שֶׁ ר יִ יטַ ב לְָך וְּ עָ ִשיתָ נָא עִ מָ ִדי חָ סֶׁ ד וְ ִּהזְ כַ ְר ַתנִּ י אֶׁ ל
יתי ְּמאּומָ ה כִ י ָשמּו
פַ ְּרעֹה וְּ הוֹצֵּ אתַ נִי ִמן הַ בַ יִ ת הַ זֶׁ ה( :טו) כִ י ֻגנֹב ֻגנַבְּ ִתי מֵּ אֶׁ ֶׁרץ הָ עִ בְּ ִרים וְּ גַם פֹה ֹלא עָ ִש ִ
א ִֹתי בַ בוֹר( ... :כא) וַ יָשֶׁ ב אֶׁ ת שַ ר הַ מַ ְּש ִקים עַ ל מַ ְּש ֵּקהּו וַ יִ ֵּתן הַ כוֹס עַ ל כַף פַ ְּרעֹה( :כב) וְּ ֵּאת ַשר הָ אֹפִ ים
ָתלָה כַאֲ שֶׁ ר פָ תַ ר לָהֶׁ ם יוֹסֵּ ף( :כג) וְ ֹלא ָּזכַר שַ ר הַ מַ ְּש ִקים אֶׁ ת יוֹסֵּ ף וַ יִ ְּש ָכחֵּ הּו :פ
בראשית פרק מא (א) וַיְ ִּהי ִּמ ֵקץ ְשנָּתַ יִּ ם י ִָּּמים ּופַ ְרעֹּה ֹּחלֵם וְּ ִהנֵּה עֹמֵּ ד עַ ל הַ יְּ אֹר:
שכל טוב (בובר) בראשית פרק מא סימן א
ויהי מקץ שנתים ימים .לסוף שתי שנים לישיבת שר המשקים על כנו ,ולמה נתאחר ב' שנים? כנגד
ב' זכירות שאמר לשר המשקים .שנא' כי אם זכרתני אתך והזכרתני אל פרעה (בראשית מ יד) ,לכך
נקנס להתאחר ב' שנים ,וכן הוא אומר "עַ ד עֵּ ת בֹא ְּדבָ ר ֹו ִא ְּמ ַרת יְּ קֹוָ ק צְ ָּרפָּ ְתהּו"( :תהלים קה יט).
ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק לו
דע כי אמתת הנבואה ומהותה הוא שפע שופע מאת השם ית' באמצעות השכל הפועל ,על הכח
הדברי [הרציונלי] תחלה ,ואחר כך ישפע על כח המדמה [הדמיון] ,וזאת היא היותר עליונה
שבמדרגות האדם ...
בראשית פרק מ
ֵּאֹלהים פִ ְּת ֹרנִים ַס ְפרּו נָּא לִּ י:
ֹאמרּו אֵּ לָיו חֲ לוֹם חָ ל ְַּמנּו ּופֹתֵּ ר אֵּ ין אֹת ֹו וַ יֹאמֶׁ ר אֲ לֵּהֶׁ ם יוֹסֵּ ף הֲ לוֹא ל ִ
)ח) וַ י ְּ
( ...יב) וַ יֹאמֶׁ ר ל ֹו יוֹסֵּ ף זֶּה ִּפ ְתרֹּנוֹּ ( ...יח) וַ יַעַ ן יוֹסֵּ ף וַ יֹאמֶׁ ר זֶּה ִּפ ְתרֹּנוֹּ ...
בראשית פרק מא
( ...טו) וַ יֹאמֶׁ ר פַ ְּרעֹה אֶׁ ל יוֹסֵּ ף חֲ לוֹם חָ ל ְַּמ ִתי ּופֹתֵּ ר אֵּ ין אֹת ֹו וַ אֲ נִי ָשמַ עְּ ִתי עָ לֶׁיָך לֵּאמֹר ִת ְּשמַ ע חֲ לוֹם
ֹלהים ַי ֲענֶּה אֶּ ת ְשלוֹּם פַ ְרעֹּה:
לִ פְּ תֹר אֹת ֹו( :טז) וַיַ עַ ן יוֹּסֵ ף אֶּ ת פַ ְרעֹּה לֵאמֹּר בִּ לְ עָּ דָּ י אֱ ִּ
ישיתֵּ הּו עַ ל־אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְּצ ָריִ ם:
בראשית פרק מא (לג) וְּ עַ ָתה י ֵֶּׁרא פַ ְּרעֹה ִאיש נָבוֹן וְּ חָ כָם וִ ִ
~ אתה חייב להפסיד כדי לדעת לנצח ~ You got to lose to know how to win /
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