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  ד"בס
  ענווההו ודהה

Majesty & Humility 
 נבון ואיזמ ברה

 

I know nobody knows / Where it comes and where it goes 
I know it's everybody sin / You got to lose to know how to win (אתה חייב להפסיד כדי לדעת לנצח)  

– 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” 
 

   לז פרק בראשית
ב( א) ץ ַיֲעֹקב ַויֵּשֶׁ רֶׁ אֶׁ י בְּ גּורֵּ ץ ָאִביו מְּ רֶׁ אֶׁ ָנַען בְּ ְלדוֹּת ֵאלֶּה( ב: )כְּ ן יוֵֹּסף ַיֲעקֹּב תֹּ ְשֵרה ְשַבע בֶׁ  ָהָיה ָשָנה עֶּ

ה ת ֹרעֶׁ ָחיו אֶׁ ת ַנַער ְוהּוא ַבֹצאן אֶׁ נֵּי אֶׁ ָהה בְּ ת ִבלְּ אֶׁ נֵּי וְּ ָפה בְּ י ִזלְּ שֵּ  ... ָאִביו נְּ
 

  פד פרשה וישב פרשת( וילנא) רבה בראשית
הּוא  ... בשערו מתקן בעקיבו מתלה בעיניו ממשמש, נערות מעשה עושה שהיה - ַנַער וְּ

 
א ף ַוָיבֵּ ת יֹוסֵּ ם אֶׁ תָּ בָּ ה דִּ עָּ ל רָּ ם אֶׁ ֵאל( ג: )ֲאִביהֶׁ ְשרָּ ת ָאַהב ְויִּ ן ִכי ָבָניו ִמָכל יוֵֹּסף אֶּ ֻקִנים בֶׁ  לוֹ  הּוא זְּ

ָעָשה נֶּת לוֹ  וְּ ים ְכתֹּ  : ַפסִּ
 

   ג פסוק לז פרק בראשית יקר כלי
 ממנו ניטלה אביו יצועי ראובן בלבל שכבר אחר הדברים נראין. פסים כתונת לו ועשה

 בבכורות שהעבודה לפי פסים כתונת לו עשה זה שם ועל, ליוסף מסרה ועכשיו, הבכורה
 כהונה לבגדי דומה זה כתונת ולתפארת לכבוד עשה כן על עליון לאל כהן הבכור והיה

 הזקן הוא היה כאילו "לו הוא זקנים בן כי" נאמר זה שעל ואולי, תשבץ כתונת בהם שהיה
 הכפל זה על ויורה, שבכולם הזקן היה לא באמת כי, לו נאמר לכך, בניו שבכל והבכור
 ימצא אשר בכל שנים פי נוטל הבכור כי, בנו תמשול משל אם עלינו תמלוך המלוך שאמרו

 ... , המלוכה לו ואך
 
אּו( ד) ָחיו ַוִירְּ ם ָאַהב ֹאתוֹ  ִכי אֶׁ ָחיו ִמָכל ֲאִביהֶׁ ְשְנאּו אֶׁ תוֹּ  ַויִּ ֹלא אֹּ לּו וְּ רוֹ  ָיכְּ ָשֹלם ַדבְּ ף ַוַיֲחֹלם( ה: )לְּ  יֹוסֵּ

ד ֲחלֹום ָחיו ַוַיגֵּ אֶׁ ֹנא עֹוד ַויֹוִספּו לְּ ר( ו: )ֹאתוֹ  שְּ ם ַוֹיאמֶׁ יהֶׁ ְמעּו ֲאלֵּ ה ַהֲחלוֹּם נָּא שִּ ר ַהזֶׁ ִתי ֲאשֶׁ ( ז) :ָחָלמְּ
ִהנֵּה נּו וְּ ִמים ֲאַנחְּ ַאלְּ תֹוְך ֲאֻלִמים מְּ ה בְּ ִהנֵּה ַהָשדֶׁ ה ֲאֻלָמִתי ָקָמה וְּ בָּ צָּ ִהנֵּה ְוַגם־נִּ יָנה וְּ ֻסבֶׁ ם תְּ יכֶׁ  ֲאֻלֹמתֵּ

 ָּ ין ְשַתֲחוֶּ רּו( ח): ַלֲאֻלָמִתי ַותִּ ָחיו לוֹ  ַוֹיאמְּ ֹלְך אֶׁ ְמֹלְך ֲהמָּ ֵלינּו תִּ ם עָּ שוֹּל אִּ ְמשֹּל מָּ נּו תִּ ֹנא עֹוד ַויֹוִספּו בָּ  שְּ
ַעל ֲחֹלֹמָתיו ַעל ֹאתוֹ  ָבָריו וְּ  ... :דְּ

 
  יז פרק דברים

ל ָתֹבא ִכי( יד) ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ ֹקָוק ֲאשֶׁ יָך יְּ ן ֱאֹלהֶׁ ָתּה ָלְך ֹנתֵּ ָתה ִויִרשְּ ָיַשבְּ ָת  ָבּה וְּ ָאַמרְּ ְך ָעַלי ָאִשיָמה וְּ לֶׁ ָכל מֶׁ  כְּ
ר ַהגֹוִים ִביֹבָתי ֲאשֶׁ ים שוֹּם( טו) :סְּ שִּ יָך תָּ לֶּ ְך עָּ לֶּ ָהָיה( יח)...  מֶּ תוֹ  וְּ ִשבְּ א ַעל כְּ תוֹ  ִכסֵּ ַלכְּ ַתב ַממְּ ת לוֹּ  ְוכָּ  אֶּ
ְשֵנה ה מִּ ר ַעל ַהזֹּאת ַהתוֹּרָּ פֶׁ י סֵּ נֵּ ִוִים ַהֹכֲהִנים ִמִלפְּ הוְּ ( יט) :ַהלְּ ְיתָּ ּמוֹּ  הָּ א עִּ רָּ ל בוֹּ  ְוקָּ יו ְיֵמי כָּ ַמַען ַחיָּ  לְּ
ַמד ָאה ִילְּ ִירְּ ת לְּ ֹקָוק אֶׁ ֹמר ֱאֹלָהיו יְּ ת ִלשְּ י ָכל אֶׁ רֵּ ת ַהֹזאת ַהתֹוָרה ִדבְּ אֶׁ ה ַהֻחִקים וְּ לֶׁ ( כ) :ַלֲעשָֹתם ָהאֵּ

י ְלתִּ בוֹּ  רּום ְלבִּ יו ְלבָּ חָּ ִתי ֵמאֶּ ִבלְּ ָוה ִמן סּור ּולְּ ֹמאול ָיִמין ַהִמצְּ יְך ְלַמַען ּושְּ ים ַיֲארִּ מִּ  הּוא ַמְמַלְכתוֹּ  ַעל יָּ
ב ּוָבָניו רֶׁ קֶׁ ל בְּ ָראֵּ   ס: ִישְּ

 

 ~ אתה חייב להפסיד כדי לדעת לנצח ~
   לז פרק בראשית

ִהי( כג)...   ר־ָבא ַויְּ ף ַכֲאשֶׁ ָחיו יֹוסֵּ ל־אֶׁ ִשיטּו אֶׁ ף ַוַיפְּ ת־יֹוסֵּ תוֹ  אֶׁ ת־ֻכָתנְּ ֹתנֶׁת אֶׁ ת־כְּ ר ַהַפִסים אֶׁ : ָעָליו ֲאשֶׁ
ִלכּו ַוִיָקֻחהּו( כד) ַהבֹור ַהֹבָרה ֹאתוֹ  ַוַישְּ ק וְּ ין רֵּ  ...  :ָמִים בוֹ  אֵּ
כּו( כז) נּו לְּ רֶׁ כְּ ִנמְּ אִלים וְּ עֵּ מְּ נּו ַלִישְּ ָידֵּ ִהי־בוֹ  וְּ נּו ִכי־ָאִחינּו ַאל־תְּ ָשרֵּ עּו הּוא בְּ מְּ ָחיו ַוִישְּ רּו( כח: )אֶׁ  ַוַיַעבְּ

ָיִנים ֲאָנִשים כּו ֹסֲחִרים ִמדְּ שְּ ף ַוַיֲעלּו ַוִימְּ ת־יֹוסֵּ רּו ִמן־ַהבֹור אֶׁ כְּ ף ַוִימְּ ת־יֹוסֵּ אִלים אֶׁ עֵּ מְּ ִרים ַלִישְּ שְּ עֶׁ ף בְּ  ָכסֶׁ
ף ַוָיִביאּו ת־יֹוסֵּ ָמה אֶׁ ָריְּ   ... :ִמצְּ

ָדִנים( לו) ַהמְּ רּו וְּ ָרִים ֹאתוֹ  ָמכְּ ל־ִמצְּ פֹוִטיַפר אֶׁ ִריס לְּ ֹעה סְּ   פ: ַהַטָבִחים ַשר ַפרְּ
 

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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Rabbi Soloveitchik, Catharsis (להיצרף, להיטהר) 
Four areas of catharsis: the aesthetic-hedonic, the emotional, the intellectual, the moral-religious. 
 

 ~ ף בתחום האסתטילהיצ ~
   לט פרק בראשית

ה הּוַרד ְויוֵֹּסף( א) ְימָּ ְצרָּ נֵּהּו מִּ ִריס פֹוִטיַפר ַוִיקְּ ֹעה סְּ ִרי ִאיש ַהַטָבִחים ַשר ַפרְּ אִלים ִמַיד ִמצְּ עֵּ מְּ ר ַהִישְּ  ֲאשֶׁ
ִהי( ב: )ָשָמה הֹוִרֻדהּו ֹקָוק ַויְּ ת יְּ ף אֶׁ ִהי יֹוסֵּ ִליחַ  ִאיש ַויְּ ִהי ַמצְּ ית ַויְּ בֵּ ִרי ֲאֹדָניו בְּ א( ג: )ַהִמצְּ ֹקָוק ִכי ֲאֹדָניו ַוַירְּ  יְּ

ֹכל ִאתוֹ  ר וְּ ה הּוא ֲאשֶׁ ֹקָוק ֹעשֶׁ ִליחַ  יְּ ָידוֹ  ַמצְּ ָצא( ד: )בְּ ף ַוִימְּ ן יֹוסֵּ יָניו חֵּ עֵּ ת בְּ ָשרֶׁ ֵדהּו ֹאתוֹ  ַויְּ יתוֹ  ַעל ַוַיְפקִּ ָכל בֵּ  וְּ
ָידוֹ  ָנַתן לוֹ  יֶׁש ִהי( ה) :בְּ ָאז ַויְּ ִקיד מֵּ יתוֹ  ֹאתוֹ  ִהפְּ בֵּ ַעל בְּ ר ָכל וְּ ְך לוֹ  יֶׁש ֲאשֶׁ ָברֶׁ ֹקָוק ַויְּ ת יְּ ית אֶׁ ִרי בֵּ ַלל ַהִמצְּ  ִבגְּ

ף ִהי יֹוסֵּ ַכת ַויְּ ֹקָוק ִברְּ ָכל יְּ ר בְּ ה ַבַבִית לוֹ  יֶׁש ֲאשֶׁ ר ָכל ַוַיֲעֹזב( ו: )ּוַבָשדֶׁ ַיד לוֹ  ֲאשֶׁ ף בְּ ֹלא יֹוסֵּ אּוָמה ִאתוֹ  ָיַדע וְּ  מְּ
ם ִאם ִכי חֶׁ ר ַהלֶׁ ל הּוא ֲאשֶׁ ִהי אֹוכֵּ ף ַויְּ ה יֹוסֵּ פֵּ ה ֹתַאר יְּ ה ִויפֵּ אֶׁ י( ז: )ַמרְּ ים ַאַחר ַוְיהִּ רִּ ֵאלֶּה ַהְדבָּ   הָּ

 

  כב פרק בראשית
י( א) ים ַאַחר ַוְיהִּ רִּ ה ַהְדבָּ לֶׁ ָהֱאֹלִהים ָהאֵּ ָרָהם ִנָסה וְּ ת־ַאבְּ ר אֶׁ ָליו ַוֹיאמֶׁ ָרָהם אֵּ ר ַאבְּ ִני ַוֹיאמֶׁ : ִהנֵּ
ר( ב) ָך ַקח־ָנא ַוֹיאמֶׁ ת־ִבנְּ  ... אֶׁ
 

ת ָשאַוִת  שֶׁ ת ֲאֹדָניו אֵּ ינֶׁיהָ  אֶׁ ל עֵּ ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ָבה ַוֹתאמֶׁ ן( ח: )ִעִמי ִשכְּ ָמאֵּ ר ַויְּ ל ַוֹיאמֶׁ ת אֶׁ שֶׁ ן ֲאֹדָניו אֵּ  ֲאֹדִני הֵּ
ֹכל ַבָבִית ַמה ִאִתי ָיַדע ֹלא ר וְּ ָיִדי ָנַתן לוֹ  יֶׁש ֲאשֶׁ  :   בְּ

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. 
  

  ב עמוד קצד דף מקץ פרשת( בראשית) א כרך זוהר
 ההוא [שמר] דנטר כיון צדיק אקרי לא עובדא ההוא ליוסף אירע לא עד אמר שמעון רבי

 .צדיק אקרי קיימא ברית
 

 ~ אינטלקטואליהף בתחום להיצ ~
    מ פרק בראשית

י( א) ים ַאַחר ַוְיהִּ רִּ ה ַהְדבָּ ֵאלֶּ אּו הָּ ה ָחטְּ קֵּ ְך ַמשְּ לֶׁ ַרִים מֶׁ ה ִמצְּ ָהֹאפֶׁ ם וְּ ְך ַלֲאֹדנֵּיהֶׁ לֶׁ מֶׁ ָרִים לְּ ֹצף( ב) :ִמצְּ  ַוִיקְּ
ֹעה י ַעל ַפרְּ נֵּ ִקים ַשר ַעל ָסִריָסיו שְּ ַעל ַהַמשְּ ן( ג) :ָהאֹוִפים ַשר וְּ ַמר ֹאָתם ַוִיתֵּ ִמשְּ ית בְּ ל ַהַטָבִחים ַשר בֵּ  אֶׁ

ית קֹום ַהֹסַהר בֵּ ר מְּ ף ֲאשֶׁ ְפקֹּד( ד) :ָשם ָאסּור יֹוסֵּ ת ַהַטָבִחים ַשר ַויִּ ף אֶׁ  ...  ִאָתם יֹוסֵּ
עֹוד( יג) ת בְּ ֹלשֶׁ ֹעה ִיָשא ָיִמים שְּ ת ַפרְּ ָך אֶׁ ָך ֹראשֶׁ ָנַתָת  ַכנֶָׁך ַעל ַוֲהִשיבְּ ֹעה כֹוס וְּ ָידוֹ  ַפרְּ ָפט בְּ  ָהִראשֹון ַכִמשְּ

ר הּו ָהִייתָ  ֲאשֶׁ קֵּ י ִאם ִכי( יד) :ַמשְּ ָך ְזַכְרַתנִּ ר ִאתְּ ָעִשיתָ  ָלְך ִייַטב ַכֲאשֶׁ ד ִעָמִדי ָנא וְּ י ָחסֶׁ ְזַכְרַתנִּ ל ְוהִּ  אֶׁ
ֹעה אַתִני ַפרְּ הֹוצֵּ ה ַהַבִית ִמן וְּ ִתי ֻגֹנב ִכי( טו) :ַהזֶׁ ץ ֻגַנבְּ רֶׁ אֶׁ ִרים מֵּ ַגם ָהִעבְּ אּוָמה ָעִשיִתי ֹלא ֹפה וְּ  ָשמּו ִכי מְּ
ב( כא)...  :ַבבֹור ֹאִתי ת ַוָישֶׁ ִקים ַשר אֶׁ הּו ַעל ַהַמשְּ קֵּ ן ַמשְּ ֹעה ַכף ַעל ַהכֹוס ַוִיתֵּ ת( כב) :ַפרְּ אֵּ  ָהֹאִפים ַשר וְּ
ר ָתָלה ם ָפַתר ַכֲאשֶׁ ף ָלהֶׁ ַכר ְוֹלא( כג) :יֹוסֵּ ִקים ַשר זָּ ת ַהַמשְּ ף אֶׁ הּו יֹוסֵּ ָכחֵּ   פ: ַוִישְּ

 
י( א) מא פרק בראשית ֵקץ ַוְיהִּ ם מִּ ַתיִּ ים ְשנָּ מִּ ֵלם ּוַפְרעֹּה יָּ ִהנֵּה חֹּ ד וְּ ֹאר ַעל ֹעמֵּ  : ַהיְּ

 
  א סימן מא פרק בראשית( בובר) טוב שכל
 כנגד ?שנים' ב נתאחר ולמה, כנו על המשקים שר לישיבת שנים שתי לסוף. ימים שנתים מקץ ויהי

 לכך, (יד מ בראשית) פרעה אל והזכרתני אתך זכרתני אם כי' שנא. המשקים לשר שאמר זכירות' ב
ת ַעד" אומר הוא וכן, שנים' ב להתאחר נקנס ָברוֹ  ֹבא עֵּ ַרת דְּ ֹקָוק ִאמְּ ְתהּו יְּ פָּ  (. יט קה תהלים: )"ְצרָּ

 
  לו פרק ב חלק הנבוכים מורה ספר

 הכח על, הפועל השכל באמצעות' ית השם מאת שופע שפע הוא ומהותה הנבואה אמתת כי דע
 עליונה היותר היא וזאת, [הדמיון] המדמה כח על ישפע כך ואחר, תחלה [הרציונלי] הדברי

 ... האדם שבמדרגות
 

    מ פרק בראשית
רּו( ח( ָליו ַוֹיאמְּ נּו ֲחלֹום אֵּ ר ָחַלמְּ ין ּוֹפתֵּ ר ֹאתוֹ  אֵּ ם ַוֹיאמֶׁ ף ֲאלֵּהֶׁ ֹרִנים לֵּאֹלִהים ֲהלֹוא יֹוסֵּ י נָּא ַסְפרּו ִפתְּ  :לִּ

ר( יב)...  ף לוֹ  ַוֹיאמֶׁ ה יֹוסֵּ נוֹּ  זֶּ ְתרֹּ ף ַוַיַען( יח)...  פִּ ר יֹוסֵּ ה ַוֹיאמֶׁ נוֹּ  זֶּ ְתרֹּ  ... פִּ
    מא פרק בראשית

ר( טו)...  ֹעה ַוֹיאמֶׁ ל ַפרְּ ף אֶׁ ִתי ֲחלֹום יֹוסֵּ ר ָחַלמְּ ין ּוֹפתֵּ ִתי ַוֲאִני ֹאתוֹ  אֵּ יָך ָשַמעְּ ַמע לֵּאֹמר ָעלֶׁ  ֲחלֹום ִתשְּ
ֹתר ת יוֵֹּסף ַוַיַען( טז: )ֹאתוֹ  ִלפְּ ר ַפְרעֹּה אֶּ י ֵלאמֹּ דָּ ְלעָּ ים בִּ ת ַיֲענֶּה ֱאֹלהִּ    :ַפְרעֹּה ְשלוֹּם אֶּ

 
ַעָתה( לג) מא פרק בראשית א וְּ ֹעה יֵּרֶׁ ָחָכם ָנבֹון ִאיש ַפרְּ הּו וְּ ץ ִויִשיתֵּ רֶׁ ָרִים ַעל־אֶׁ  : ִמצְּ

 

~ You got to lose to know how to win / אתה חייב להפסיד כדי לדעת לנצח ~ 


