
 / שלום רוזנברגישב ו פרשת 

 קנאה וצרות עין

 

מה . "ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו"יוסף ואחיו היא הקנאה: חיי תאפוף את הטרגדיה ש ה שלראשית

עמדו הראשונה על  שלוש סיבות.? העיון בסיפורי יוסף מעלה לפנינו הביא לקנאה זאת

מחסיא אמר רב חמא "אמר רבא בר  :חז"ל כאשר קבעו עיקרון שצריך ללוות אותנו תמיד

לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת  ,בר גוריא אמר רב

תגלגל הדבר וירדו אבותינו נתקנאו בו אחיו, ונ -שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו 

. דברי האמורא הגדול רב, רומזים כמובן לכתונת הפסים " )שבת דף י ע"ב(למצרים

בבן  אחד ממוקדי קנאת האחים שהפכה, ביופיו עשויה מילת, צמר מיוחדשלדבריו הייתה 

ַוִיְראּו ֶאָחיו ִכי ֹאתֹו . םְוָעָשה לֹו ְכֹתֶנת ַפִסי... ְוִיְשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָכל ָבָניו: "הזקונים

שתגרור אותו , ו של יעקב..." כאן הייתה נעוצה אחריותָאַהב ֲאִביֶהם ִמָכל ֶאָחיו ַוִיְשְנאּו ֹאתֹו

ַויֹאְמרּו זֹאת בני אדם )לא האחים( יביאו לו את הכתונת טבולה בדם "טרגי כאשר  לתהום

עצמו  גם יוסף ".ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף... ַוַיִכיָרּה ַויֹאֶמר ְכֹתֶנת ְבִני... ָמָצאנּו ַהֶכר ָנא ַהְכֹתֶנת ִבְנָך

הרגיש יפה יעקב: הסכנה שבדבר ואת  ,"אּו בֹו ֶאָחיוַוְיַקנְ "עם חלומותיו:  ,לקנאהתרם 

 זאת הסיבה השנייה.. "ְוָאִביו ָשַמר ֶאת ַהָדָבר"

לאה מתח בין שתי האחיות, ה עמד התהליךאך מאחורי כל עד כאן הקנאה בין האחים, 

אך גם . האהובה קינאה ברחל ,רמתה את יעקבבגין ש וודאי, כי שנואה הייתהלאה  .רחלו

 ברכיה  'ר". ַוֵתֶרא ָרֵחל ִכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְתַקֵנא ָרֵחל ַבֲאֹחָתּה"א( , לנאה בלאה )ירחל ק

לכך שהדים לסיפורי יוסף ואחיו ( מט, מדרש אגדת בראשית)קרא את תשומת לבנו 

ָ ְלִאיש ְשֵתי ָנִשיםיז(: "-)כא, טודברים הלכתית שבספר  פרשהמצויים ב ָהַאַחת  ִכי ִתְהֶיין

לֹא ... ְוָהָיה ַהֵבן ַהְבֹכר ַלְשִניָאה - - ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְשנּוָאה ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהְשנּוָאה

 'ר" ...ִכי ֶאת ַהְבֹכר ֶבן ַהְשנּוָאה ַיִכיר, יּוַכל ְלַבֵכר ֶאת ֶבן ָהֲאהּוָבה ַעל ְפֵני ֶבן ַהְשנּוָאה ַהְבֹכר

ָ ְלִאישהשוואה מדוקדקת בין הטקסטים: "ערך ברכיה  ְשֵתי  ...זה יעקב 'ִאיש' ,ִכי ִתְהֶיין

זו  ְוָהַאַחת ְשנּוָאה ; 'ַוֶיֱאַהב ַגם ֶאת ָרֵחל'זו רחל דכתיב ' ָהַאַחת ֲאהּוָבה'; רחל ולאה ָנִשים

... שתיהן ילדו לו 'ים ָהֲאהּוָבה ְוַהְשנּוָאהְוָיְלדּו לֹו ָבנִ '; 'ִכי ְשנּוָאה ֵלָאה וירא ה' 'ב לאה דכתי

בשעה שבקש יעקב  'ְוָהָיה ְביֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ָבָניו'... זה ראובן  - 'ְוָהָיה ַהֵבן ַהְבֹכר ַלְשִניָאה'

 – 'ּוָבהלֹא יּוַכל ְלַבֵכר ֶאת ֶבן ָהֲאה')בראשית מט א(.  'ַוִיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ָבָניו' ליפטר מן העולם

  ..."'ִכי ֶאת ַהְבֹכר ֶבן ַהְשנּוָאה ַיִכיר' ?למה ,יוסףאת 

על  הבכורהקביעת נגד  יםמאבקרצף מהווה לכאורה,  ,ספר בראשית כלהדברים קשים. 

ר' פי הלידה. אולם, המקרה שלפנינו שונה. העיקרון המשלים את המדרש נקבע על ידי 

לא יעביר הבכורה מן הבן  -לֹא יּוַכל ְלַבֵכר טז(: " לדברים )כא,עובדיה ספורנו בפירושו 

בשביל שנאת זו או אהבת זו אבל אם יעשה זה בסבת רשעת הבן הבכור אז ראוי 

אכן, כפי שלמדתי מאשתי ואולי ניתן להוסיף להעביר בכורה אך מתוך אהבה.  "...להעביר



או עבירים מכך שההורים מ מושפעותהפסיכולוגית, בעיות קשות ביותר במשפחה 

אסור לה לשנאה שתעבור ילדים. ה לע ביניהםהלא פתורים שאת הקונפליקטים משליכים 

אין לי ספק שזה היה המצב הקלאסי במשפחות הפוליגמיות בתקופה הקדומה, בירושה. 

  מודרני.-בעולמנו הפוסטלכך  יש דמיון מסויםואולי 

ּוְבֵני ְראּוֵבן ְבכֹור "א( , ה ,א)דברי הימים ספורנו מוסיף לפירושו התייחסות לפסוק ב

ִכי ְיהּוָדה  - - ִיְשָרֵאל ִכי הּוא ַהְבכֹור ּוְבַחְללֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ִנְתָנה ְבֹכָרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ֶבן ִיְשָרֵאל

שלושת גיבורי סיפור בני יעקב מופיעים כאן.  ".ְוַהְבֹכָרה ְליֹוֵסף - - ָגַבר ְבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶמנּו

יוסף קיבל כשיוסף היה בסכנה. לפעול היסס אגב, הבכורה מראובן שהועברה בגלל חטאו 

יודעים אנו אפרים ומנשה. אך מהפרספקטיבה של הדורות  -שבטים שני פי שניים בנחלה, 

  . י יוסף, דבר שלא נקבע עדיין בסיפורהמלוכה עברה ליהודהש

 

 עוגותשתי בסיפור 

מדבר בפרקי אבות )ד, כא( על שלוש הסכנות הגדולות המאיימות על ַרִבי ֶאְלָעָזר ַהַקָפר "

ב"מיקרו", הקנאה היא ". ַהִקְנָאה ְוַהַתֲאָוה ְוַהָכבֹוד מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלםהאדם: "

על מרקם ו ם לרעהוהיחסים שבין אדמאיימת גם על  היאב"מאקרו" בעייה במשפחה, אך 

את המעבר הזה בין ה"מיקרו" וה"מאקרו" רוצה אני הכלכליים והחברתיים. החיים 

זו בפילוסופיה הפוליטית והחברתית של זמננו, אחת התיאוריות היפות ביותר דרך להדגים 

של הורות, סיטואציות ל השיטהמעקרונות  שנייםלתרגם ניתן (. Rawlsג'ון רולס )של 

. כיצד לעשות זאת? אחיםעצמכם שאתם צריכים לחלק עוגה לשני לרו תא .שכיחות מאד

אך הודיעו לו את העוגה  לחתוךתנו לאחד . ובינינו, קצת אכזרי אלגנטי, הוא פשוטהפתרון 

צודקת בטיח שהחלוקה תהיה ברור, ששיטה זאת ת. חלקושאחיו יבחר ראשון את לפני זה 

יותר משני במדובר אף כש ,הצדקאת יח להבטהרבה יותר ביותר. אגב, יש שיטה מסובכת 

אחים. הנמשל הוא עיקרון פוליטי חשוב, שלדעתי בא לידי ביטוי בדרכו ההלכתית של 

י האישי כאן מצבם ממתעל י, היושר וההגינות, תוך שאנלדון על הצדק ךצרי ירבא. אנ

את על חבר הכנסת לדון בתקנון שיקבע  כך למשל, ועכשיו, ומהאינטרסים הנובעים מכך.

ו כעורך דין. קחת בחשבון את האינטרסים שלהתנהלותה של לשכת עורכי הדין, מבלי ל

אינטרסים המנסתנוור עינינו, כדי שלא יט על למסך שיעלשים כדי להגיע לצדק אנו חייבים 

  האגואיסטיים שלנו.

ת . אך בכך לא די. נעבור לבעייקיבלנו בעוגה הראשונה אידיאל סוציאליסטי נפלא

בטוחים שאם ניתן למישהו פרוסה גדולה נו נניח שא. קשההרבה יותר , נייההשעוגה ה

יהיו האחים האם . , למשל בעקבות העובדה שהוא יעזור יותר בהכנתהיותר, העוגה תגדל

כל הכלכלה שלנו הליברלית בנויה ון, כדי לקבל פרוסה יותר גדולה. מוכנים לוותר על השווי

שההפרוסה הקטנה ביותר אי השוויון הוא ללהסכים  רולס טוען שהתנאיעל העיקרון הזה. 

 הבה ננסה לשכנע את האחים להסכים לכך. תהיה גדולה יותר מאשר בעוגה הקודמת. 



למימוש. אנו עושים דברים רבים שמעלים את  ניתנתאולם בלתי  את הצעה נפלאה,ז

ם את האם היינו מקבלים. יבמחיר של פגיעה במיעוט מסויאך רמת החיים של החברה, 

הגדלת העוגה אף תוך תוספת דובדבנים בה, כאשר יש סיכוי רב, שאחד האחים יקבל 

הרי זה המצב בחברה . ואולי שתגרום לו אלרגיה מתוך כך פרוסה קטנה יותר, קטנה ויבשה

כפי  .את התוצאות השליליותלהקטין עד כמה שאפשר ומחובתנו לדאוג לכן, . בה אנו חיים

אנו חייבים לדאוג לפיס מדתי מפילוסוף נשכח פפרל מונטגיו, שלשכבר אמרתי יותר מפעם, 

דהיינו לקיומם של תמריצים כלכליים לפיתוח יוזמות המקדמות את  ,"פיס"ולביטוח. 

 לכל הסובל ונצרך.  הוגנים ", תנאיםביטוח"בטיח שנבתנאי החברה, 

לת המנוע , היחס לזונו חייבים להתגבר על אחד מפיתוייו הגדולים של היצר, הקנאהא

אנו . אך בכך לא די. העלול להביא לשנאה , רגשעל ידי  התאווה  שיהיה לנו מה שיש לו

בעברית יש מושג משתמשים בעברית במילה השאולה מחכמתה של היידיש: "לא לפרגן". 

אנו חייבים להלחם נגד  .שגם לאחר ישסובל שלא הבוער הקרוב לו: "צרות עין". זהו היצר 

הקנאה וצרות העין, רגשות טבעיים שהם כנראה מרשם לקטסטרופה  הקיפוח אך גם נגד

 ".לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים: "אמר רבועל כך במשפחה. בחברה ו


