ב" ה
חומש בראשית  -התמודדות מול שנאה וקנאה
חומש בראשית מתאר את בריאת העולם ,בריאת האדם ,והדורות הראשונים של
האנושות .בחומש בראשית אנחנו רואים תהליך של התדרדרות ,בלימתה ,עליה קטנה,
ואחר כך עליה גדולה .התורה מספרת על אדם וחוה ,גן עדן ,עץ הדעת טוב ורע ,עץ החיים,
הנחש ,גרוש אדם וחוה מגן עדן .בעצם כאן מתחילה ההתדרדרות.
וממשיכה התורה על עניין האחים הראשונים קין והבל .בגלל קנאה ,קין הורג את אחיו
הבל ,ואחר כך מתחרט .לעומת זאת ,למך הורג איש ונער ואומר בעזות פנים "ָ ...ע ָדה וְ ִצ ָלּה
ֻר ִתי .":מכאן ממשיכה
ֶלד ְל ַחבּ ָ
קוֹלי נְ ֵשׁי ֶל ֶמ ְך ַה ְא ֵז ָנּה ִא ְמ ָר ִתי ִכּי ִאישׁ ָה ַר ְג ִתּי ְל ִפ ְצ ִעי וְ י ֶ
ְשׁ ַמ ַען ִ
ההתדרדרות בתאוצה.
עוברים הדורות ומגיעים לעניין של נוח והמבול .ומפני שרבה רעת האדם בארץ ,הושמד כל
חי למעט נוח ואת אשר אתו בתיבה .וממשיכים בענייני מגדל בבל ודור שבו נפלגה הארץ.
עוברים עוד דורות ומספרת התורה על תרח ,אברהם ,שרה ,הגר ,לוט ,סדום ועמורה.
וממשיכה התורה לספר על ישמעאל ,יצחק ,רבקהֵ ,ע ָשׂו ,ויעקבֵ .ע ָשׂו רצה להרוג את יעקב
אבל בסוף התפייסו .יש שיפור בהתנהגות.
ובעניין יוסף ואחיו ,ממשיכות הקנאה והשנאה .רצו אחי-יוסף להרוג אותו אבל מכרו אותו
לעבד .ביחס לדורות ראשונים ,יש שיפור מעט בהתנהגות.
ומגיעים ליוסף ובעניין אשת פוטיפר ,והוא עומד בנִ סיון זה .ויש ליוסף עוד נִ סיון בעניין
אחיו .ואף על פי שהיה משנה לפרעה בעת ההיא והיה יכול לנקום בהם ,הוא מונע את עצמו
מנקמה .אלא ,הוא בוחן אותם ,מוחל אותם ומכלכל אותם ואת טפם .האחים אף התחרטו
יראוּ
והציעו את עצמם להיות עבדים ליוסף .יוסף מסרב ועונה בנדיבות " ...וְ ַע ָתּה אַלִ -תּ ָ
אוֹתם וַיְ ַד ֵבּר ַעלִ -ל ָבּם.":
ַחם ָ
אָנ ִֹכי ֲא ַכ ְל ֵכּל ֶא ְת ֶכם וְ ֶאתַ -ט ְפּ ֶכם וַיְ נ ֵ
לומדים מחומש בראשית שהשנאה והקנאה יכולות להמשיך דורות ,ולומדים מיוסף
ואחיו ,איך להתמודד מולן .יש מקורות נוספים שמהם ניתן ללמוד איך להתמודד עם
המידות הרעות האלו .הבה נתבונן בהם.
ית ָך וְ לֹאִ -ת ָשּׂא
ֲמ ֶ
יח ֶאת-ע ִ
תּוֹכ ַ
הוֹכ ַח ִ
יך ִבּ ְל ָב ֶב ָך ֵ
אָח ָ
כתוב בפרשת קדושים "לֹאִ -ת ְשׂנָא ֶאתִ -
מוֹך ֲאנִ י ,ה' .":מיוסף הצדיק
ֲך ָכּ ָ
אָה ְב ָתּ ְל ֵרע ָ
ָע ָליו ֵח ְטא :לֹאִ -תקֹּם וְ לֹאִ -תטֹּר ֶאתְ -בּנֵי ַע ֶמּך וְ ַ
לומדים איך להדר במצוות אלו.
מי יכול להגיע למדרגה של יוסף הצדיק ולהחזיר טובה תחת רעה ,ואיך לקיים מצות "לֹא-
יך ִבּ ְל ָב ֶב ָך  ?"...איך למצוא תרופה לשנאת הלב? בפרשת משפטים כתוב "...
אָח ָ
ִת ְשׂנָא ֶאתִ -
ַא ָך ר ֵֹבץ
יבנּוּ לוֹ} :ס{ ִכּיִ -ת ְר ֶאה ֲחמוֹר שֹׂנ ֲ
}ס{ ִכּי ִת ְפגַּע שׁוֹר אֹיִ ְב ָך אוֹ ֲחמֹרוֹ תּ ֶֹעה ָה ֵשׁב ְתּ ִשׁ ֶ
ַתּ ַחת ַמ ָשּׂאוֹ וְ ָח ַד ְל ָתּ ֵמ ֲעזֹב לוֹ ָעזֹב ַתּ ֲעזֹב ִעמּו} ֹ:ס{  ."...כאן התורה מבליטה פסוקים אלה
וכותבת כל פסוק כפרשיה בפני עצמה ופסוקים אלה דורשים התנהגות טובה עם אויב
ושונא .ואולי " ָעזֹב ַתּ ֲעזֹב ִעמּו" פירושו עזוב את השנאה שבלב ותעזוב את המקום ההוא
עמו ולא כשונא.
לסיכום ,ראינו בחומש בראשית תהליך של התדרדרות ,קנאה ,שנאה ,אח הורג אח ,ועזות
פנים .אבל גם ראינו חרטה ,תשובה ,הימנעות מנקמה ,מחילה ,ונדיבות .צריך לזכור שבלי
החרטה והתשובה של אחי-יוסף ובלי המחילה והנדיבות של יוסף ,מי יודע אם עם ישראל
היה קיים היום?
יהי רצון שדברי הלקח והמוסר של חומש בראשית יעזרו לנו להתמודד מול שנאה וקנאה.
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ב" ה
הערות כלליות
 (1חכמינו היו ֵע ִרים שהשנאה והקנאה יכולות להמשיך דורות ולא לחינם תיקנו נוסח זה
בסדר קריאת שמע על המיטהִ " .רבֹּונֹו של עולם הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס
והקניט אותי או שחטא כנגדי .בין בגופי בין בממוני בין בכבודי בין בכל אשר לי .בין ְבּאֹנֶס
בין ברצון בין בשוגג בין במזיד בין בדבור בין במעשה .בין ביודעין בין בלא יודעין בין
בגלגול זה בין בגלגול אחר לכל בר ישראל ולא ֵי ָע ֵנש שום אדם בסבתי" ."... :בין בגלגול
זה" פירושו למחול ולסלוח למי שפוגע בנו" .בין בגלגול אחר" פירושו למחול ולסלוח למי
ֹאמר האדם שבגלל אביך פגע באבי ,אתנקם בך .ואל
שפוגע באבותינו ובצאצאנו ואל י ַ
ֹאמר האדם שבגלל בנך פגע בבני ,אתנקם בך ,וכו'.
י ַ
 (2גם דאגו חכמינו להרבות אהבה בינינו ולא לחינם תיקנו פתיחה זו לתפילת שחרית.
"הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך .והריני אוהב את כל אחד מבני ישראל
כנפשי ומאודי .והריני מזמן את פי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה.":
 (3שווה בשווה ביחסים עם אחרים יכולים למנוע קנאה ושנאה .להלן דוגמאות מהתנ"ך.
ֶיה ֲא ֶשׁר ֵשׁם
א .בפרשת יתרו משה רבנו התייחס לבניו שווה בשווה שנאמר "וְ ֵאת ְשׁנֵי ָבנ ָ
אָבי ְבּ ֶע ְז ִרי
יעזֶר ִכּיֱ -אלֹ ֵקי ִ
ָכ ִריָּה :וְ ֵשׁם ָה ֶא ָחד ֱא ִל ֶ
יתי ְבּ ֶא ֶרץ נ ְ
אָמר גֵּר ָהיִ ִ
ָה ֶא ָחד ֵגּ ְרשֹׁם ִכּי ַ
ַצּ ֵלנִ י ֵמ ֶח ֶרב ַפּ ְרעֹה .":שים לב ללשון "ָ ...ה ֶא ָחד ָ ...ה ֶא ָחד  "...וזה מראה שלא היה
ַויּ ִ
אחד ושני בעיניו של משה .יחס זה יכול למנוע קנאה ושנאה במשפחה.
ֻכּת
ַק ִריבוּ ַהנְּ ִשׂ ִאים ֵאת ֲחנ ַ
ב .בפרשת ָנשֹׂאָ ,ק ְר ָבּנָם של הנשיאים מתואר בלשון זהַ " .ויּ ְ
יאם ֶאתָ -ק ְר ָבּנָם ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח .":כנראה
ַק ִריבוּ ַהנְּ ִשׂ ִ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹתוֹ ַויּ ְ
הנשיאים היו מאוחדים ורצו להקריב קרבן אחד ביחד כי " ָק ְר ָבּנָם" פרושו ,הקרבן
ָשׂיא ֶא ָחד ַליּוֹם
ֹאמר ה' ֶאל-מ ֶֹשׁה נ ִ
שלהם ולא הקרבנות שלהם .וגם בפסוק הבאַ " ,ויּ ֶ
ֻכּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ,":יש חזרה על המלה " ָק ְר ָבּנָם" וה'
ַק ִריבוּ ֶאתָ -ק ְר ָבּנָם ַל ֲחנ ַ
ָשׂיא ֶא ָחד ַליּוֹם י ְ
נִ
ָשׂיא ֶא ָחד ַליּוֹם" .יחס זה
ָשׂיא ֶא ָחד ַליּוֹם נ ִ
מתייחס לכל נשיא שווה בשווה ,ככתוב" ,נ ִ
יכול למנוע קנאה ושנאה בין מנהיגים.
אַתּה ֶבן-
ג .בספר יחזקאל ה' התייחס לממלכות יהודה וישראל שווה בשווה שנאמר "וְ ָ
וּכתוֹב ָע ָליו
וּל ַקח ֵעץ ֶא ָחד ְ
יהוּדה וְ ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲח ֵב ָרו ְ
וּכתֹב ָע ָליו ִל ָ
אָדם ַקחְ -ל ָך ֵעץ ֶא ָחד ְ
ָ
יוֹסף ֵעץ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ָכלֵ -בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲח ֵב ָרו :וְ ָק ַרב א ָֹתם ֶא ָחד ֶאלֶ -א ָחד ְל ָך ְל ֵעץ ֶא ָחד וְ ָהיוּ
ְל ֵ
ָד ָך .":שוב יש שימוש בלשון "ֶ ...א ָחד ֶ ...א ָחד  ."...יחס זה יכול למנוע קנאה
ַל ֲא ָח ִדים ְבּי ֶ
ושנאה בין ממלכות.
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