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 גנות מדת הקנאה   –   נשאפרשת 

ָהת"ה' את על פי  מינהמשה רבינו  ֵני קְּ ֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:לעבודת המקדש שנאמר " "בְּ ַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה וְּ ָהת ִמּתֹוְך  ַויְּ ֵני קְּ ָנשֹא ֶאת רֹאש בְּ
ֵבית ֲאֹבָתם: ֹחָתם לְּ פְּ ִמשְּ ֵני ֵלִוי לְּ ֹלִשים ָשָנה ָוַמעְּ  בְּ ֹאֶהל מֹוֵעד:ִמֶבן שְּ ָלאָכה בְּ ַעד ֶבן ֲחִמִשים ָשָנה ָכל ָבא ַלָצָבא ַלֲעשֹות מְּ ֵני  ָלה וְּ זֹאת ֲעֹבַדת בְּ
ָדִשים ֹאֶהל מֹוֵעד ֹקֶדש ַהקֳּ ָהת בְּ ֹנָרה וְּ דש "היו נושאים את כלי הקֹו בני קהת. ד( –)במדבר ד, א " קְּ ַהמְּ ָחן וְּ לְּ ַהשֻּׁ ָּתם ָהָאֹרן וְּ ַמרְּ ֵלי ּוִמשְּ ֹחת ּוכְּ בְּ ַהִמזְּ

ֹכל ֲעֹבָדתֹו ַהָמָסְך וְּ תּו ָבֶהם וְּ ָשרְּ ֹחת שנאמר " זיאלוע בן אליצפןאת יהם עלמשה רבינו מינה . )במדבר ג, לא(" ַהֹקֶדש ֲאֶשר יְּ פְּ ִמשְּ ִשיא ֵבית ָאב לְּ ּונְּ
ִזיֵאל ָהִתי ֱאִליָצָפן ֶבן עֻּׁ הוא קם וחלק על  אזו ,כי חשב שהנשיאות מגיעה דווקא לואליצפן קרח התקנא בנשיאותו של  .)במדבר ג, ל(" ַהקְּ

פרק רן ד"ה 'רבינו לר' דוד בן שמעון 'שער החצר' י "עפ)שכך דרכה של 'הקנאה' להביא לׂשנאה ומחלוקת  ,פרשת קרח אות א()'במדבר רבה' יח, ב, 'מדרש תנחומא'  משה רבינו

 .מהר"ם אלשיך' בשם האלשיך הקדוש(

 ?בחברומלקנא  לגמרי מתגבר על יצרו הרע ונמנעש אדם ובמה יכול לזכות? על איש ישראל לקנא בחברונאסר  מדוע ויש להתבונן,

 עץ הדעתאכילת  אהביא לחטוזה הנחש הקדמון קינא באדם הראשון 

היה  אדם הראשוןבתחילה . נה(' לר' חיים הכהן על הלכות סימן תסג אות א ד"ה הברקת)'טור סיבת הקנאה ב אהי הבריאהבעולם מזמן  הרעה שנהיתהכל 
)גמ' סנהדרין דף נט ע"ב בשם ר' יהודה בן תימא, 'מדרש תלפיות' ענף אדם הראשון ד"ה אבות בשם 'אבות דרבי צולין לו בשר ומסננין לו יין  היו מלאכי השרתובגן עדן מיסב 

עשה וחלק לו כבוד הקב"ה עוד ו. בראשית דף יג ע"א ד"ה בראשית רבה ד"ה אמר(פרשת  ש על 'רקנאטי' על התורה)ביאור הלבומן השמים משך הוא ששפע לסימן כ נתן'(
)'ספר הליקוטים' שהוא סמל הקנאה אז הס"מ . פרק יב ד"ה עשר חפות( ')'פרקי דרבי אליעזרלו עשר חופות בגן עדן ומלאכים היו מתופפים ומרקדים לפניו 

ב 'סמל' וקנאתו רמוזה בפסוק " ןמא"ל שעיקר אותיותיו הכפי שנרמז בשמו ס להאר"י ז"ל פרשת ויחי ד"ה וזה אחר( ם מֹושַׁ ר שָׁ הֲאשֶׁ ְנאָׁ קִּ ל הַׁ  ֵסמֶׁ
ה ְקנֶׁ מַׁ )פירוש  כבוד שעשה לו ה' על ידי המלאכיםהעל  באדם הראשוןהתקנא  – )יחזקאל ח, ג( )'אמרי נועם' על התורה פרשת בא דף פ ע"א ד"ה בא אל פרעה( "הַׁ

פרשת בראשית  ' על התורהעל 'רקנאטי אבן יקרה)ביאור  עליוניםדומה לשהוא  למטה על הברואיםשניתן לו ממשלה העל ו תחילת פרק יג( 'בי אליעזרפרקי דר'מהרז"ו על 

מלפני ה' רשו ולג וכדי להחטיא שבארץ 'רכב' על גבי הנחשלכן הלך ו, דף יג ע"א ד"ה בראשית רבה ד"ה אמר, 'טור ברקת' על הלכות פסח סימן תסג אות א ד"ה הנה(
 .)'רקנאטי' על התורה פרשת בראשית דף יג ע"א ד"ה בראשית רבה( יתברך

פרשת וישלח דף כג ד"ה במדרש לא על התורה )'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני  עם חוה אשתו יחד אותוראה ש בשעה אדם הראשוןבנא הוסיף לק שבארץ 'הנחש'

פרשת וישלח דף כג ד"ה במדרש לא על התורה "ת בית דוד פרשת לך לך דף נ ע"א ד"ה בילקוט, 'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני )'צמח דוד' למחבר שובו בסיבתה התקנא  שהוא כלומר, נתתי(

על )'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני  בקנאתו בא על חוה פרק יג ד"ה והיה דמותו כמין גמל( ' לר' אליעזר הגדולפרקי דרבי אליעזר')'רד"ל' על  שהיה מהלך על רגליוהנחש  לכן .נתתי(

פרשת לך לך דף נ ע"א בית דוד' 'ת "למחבר שו)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת ויחי ד"ה וזה אחר, 'צמח דוד'  ועל ידי כן הטיל בה זוהמא ג ד"ה במדרש לא נתתי(פרשת וישלח דף כהתורה 

' בגן עץ הדעת'סחטה את הענבים של היא הלכה ו, בתוך חוה. ועל ידי היצר הזה שנזרק בעולםששהוא התחלת היצר הרע  ד"ה ובילקוט(
עץ זה מלא ידע כי  . אדם הראשוןנתנה לבעלה מן העץהיא בגופה. אחר כך לגמרי התיישב והשתרש היצר הרע אז  ושתתה מהם. עדן

ָנה ִליִהוא ָהִאָשה ֲאֶשר ָנַתָּתה ִעָמִדי הדעת כפי שאמר לבורא " נזרק בו יצר הרע. ושתה לגימה ראשונה לכן , )בראשית ג, יב(" ָוֹאֵכל ִמן ָהֵעץ ָנתְּ
 אמנם ישוב')'צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד פרשת בראשית דף יד ע"ב ד"ה " ָוֹאֵכל" בסוף דבריו אמרכפי שמחמת יצרו הרע  ברצונועוד לשתות המשיך  אחר כך

 .(' בשם ספר 'המלבוש' מכתבי האר"י ז"להדבר

ומאכילה זו שלט , 'דברים אחדים' להחיד"א דף יד שבת הגדול דרוש כט דף קנב ע"ב()שהתקנא הנחש באדם וחוה  בעקבות מה נגרםעץ הדעת  אכילת חטא
אדם הועל כך . פרשת לך לך דף נ ע"א ד"ה בילקוט()'צמח דוד'  'חכֹו'שהיו עד אז רק ב 'הסטרא אחרא'ו 'הקליפות' בהם יצר הרע בפועל, והתהוּו

ִכי ָעָפר ַאָּתה ונגזר עליו מיתה שנאמר " )'צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד פרשת בראשית דף יד ע"ב ד"ה 'אמנם ישוב הדבר' בשם ספר 'המלבוש' מכתבי האר"י ז"ל(נענש  הראשון
ֶאל ָעָפר ָּתשּוב הוא על ש( , כאראה פרקי אבות ד)העולם"  מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה "הקנאה רבותינו אמרוש וזה מה. )בראשית ג, יט(" וְּ
ה 'פרקי דרבי אליעזר תחילת פרק . רא)'ילקוט דוד' פרשת בשלח ד"ה מ"ש ז"ל הקנאה והתאוה חוהאשתו על קדמון הנחש ה על ידי הקנאה שהתקנאכי , אדם הראשון

'ילקוט דוד' פרשת בשלח ד"ה מ"ש 'ראשית חכמה' שער הענווה פרק ז ד"ה המקנא חומס נפשו, ) המיתה לעולם באה, ר הענווה פרק ז ד"ה המקנא חומס נפשו()'ראשית חכמה' שע ועל כבודו (גי"

ר מהעֹו קנאה ד"ה ודבר ידוע( )'כד הקמח' לרבינו בחיי בערך' שהיו לו, ולבש בגדים אחרים ַהֵשֶכל'בגדי את איבד על ידי כן גם  אדם הראשון .ז"ל הקנאה והתאוה(
ִבֵשםִק ֱאֹלַוַיַעש ה' מהנחש שנאמר " ה' יתברך שהפשיט נֹות עֹור ַוַילְּ ּתֹו ָכתְּ ִאשְּ ָאָדם ּולְּ  פרק כ ד"ה רבי אליעזר בן יעקב( ר'פרקי דרבי אליעז') )בראשית ג, כא(" ים לְּ

 .ה ד"ה ודבר ידוע()'כד הקמח' לרבינו בחיי בערך קנאמגדולתו אדם הראשון הנטרד אז ו

ים ֶאל ַהָנָחש ִכי ָעִשיָת זֹאת ָארּור ַאָּתה ִמָכל ִק ַויֹאֶמר ה' ֱאֹלמכל חיה ובהמה שנאמר " התקללגליו ור נענש כאשר נקצצו הנחשגם 
ֵמי ַחֶייָך ָעָפר ּתֹאַכל ָכל יְּ ָך ֵתֵלְך וְּ ֹחנְּ ֵהָמה ּוִמֹכל ַחַית ַהָשֶדה ַעל גְּ ומחליפו עורו את מפשיט הנחש שיהיה  ה' פקד עליועוד ו. ג, יד()בראשית " ַהבְּ

 ממקום קדושתו מן השמים יחד עם הכת שלו הס"מ עמו הופל גםו. )ראה 'פרקי דרבי אליעזר' פרק יד ד"ה אמר אדם לפני( גדול בצערכל שבע שנים 
 פרק יג ד"ה והיה סמא"ל( בן הורקנוסלר' אליעזר )'פרקי דרבי אליעזר'  ר גדול בשמיםקודם לכן ׂש היהשהס"מ אף ו. )'רקנאטי' על התורה פרשת בראשית דף יג ע"א ד"ה בראשית רבה(

ואילו  כל אחד שש כנפים ת הקודשרפים וחיֹויש לׂששהרי ת הקודש, וחיֹו חלק ב שער ד הקנאה היא גרמה( לר' חיים ויטאל)'שערי קדושה' רפים יותר מן הׂש
שה בשביל קנאתו אף על פי כן הוא נעקר מן הקדּו – יה סמא"ל(פרק יג ד"ה וה בן הורקנוסלר' אליעזר )'פרקי דרבי אליעזר'  כנפים הים עשרשת ישלס"מ 

נגד ישראל כאשר אמר  ביקש להיעזר בושבלעם הרשע נרמז אצל  מ"הסו. חלק ב שער ד הקנאה היא גרמה( לר' חיים ויטאל)'שערי קדושה'  באדם הראשון
ֶיהִמי יִ אֹוי " מֹו אֵ ִמ  חְּ  הים עשרתכנגד שהן  ,בגמטריא שתים עשרה ןהש שבדבריו אותיות ו'י תשו .סמא"ללכוונתו כש )במדבר כד, כג(" לשֻּׁ

 .)'רבינו בחיי' במדבר כד, כג(כנפיו 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 על ריצוי מנחתו ועל תאומתו היתירהקין קינא בהבל אחיו 

כאשר קין נולד מצד  חלק ב שער ד ד"ה הקנאה היא גרמה( לר' חיים ויטאל)'שערי קדושה'  כך היה עם קין והבל .נענשו בגלל הקנאה בבריאה כל הראשונים
ע"א )'אור החמה' על זוהר פרשת פקודי דף רלא  היתה מכשכשת במעיה של חוהאשר  )זוהר פרשת בראשית דף נד ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר( הזוהמא שהטיל הנחש בחוה

וממנה היה עיקר  )'אור החמה' על זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א ד"ה 'ואוליד תולדין' מהרמ"ק(יצאה בקין הבכור ו, ד"ה ואולי תולדין' מהרמ"ק, הרמ"ד וואלי פרשת בראשית סוף פרק ג(
 שיצאבשונה מהבל  בבריתו נולד ערלהוא 'הקליפה' לכן מתוך  יצאוכיון שהוא  .)הרמ"ד וואלי פרשת בראשית תחילת פרק ד ד"ה והאדם ידע את חוה( עצמּותו

שה העליונה כאחיו, ולא היה היה רוצה שיהיה לו גם חלק בקדּוקין היה מתקנא על הבל אחיו, כי הול. מ נולדלכן ו' שההקדּותוך 'מ
תחתיו הוא מרד בו וקם  שת כבּובמקום להיכנע אל הבל ולהיוכך ודש. ל עצמו ועל ידי כן להיטהר ולהיכנס אל הקֹויודע שיש דרך למּו

 .(ק"מהרמ 'וכתב מהר"ם אלמושנינו')'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק ג דף ז ע"א ד"ה והרגו 

ִהי ִמֵקץ ָיִמים ַוָיֵבא ַקִין שנאמר "כן התרצתה מנחתו של הבל  ואילולא התרצתה על קרבן המנחה, כי מנחתו  נא בהבלהתקגם קין  ַויְּ
ִרי ָהֲאדָ  ָחה לה':ִמפְּ ָחתֹו  ָמה ִמנְּ ֶאל ִמנְּ ֶאל ַקִין וְּ ָחתֹו: וְּ ֶאל ִמנְּ ֵבֶהן ַוִיַשע ה' ֶאל ֶהֶבל וְּ ֹכרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחלְּ ֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא ִמבְּ לֹא ָשָעה ַוִיַחר וְּ

לּו ָפָניו ֹאד ַוִיפְּ ַקִין מְּ ן ְמֹאד". ת דף יח ע"ב ד"ה ובזה יובן מ"ש()'צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד פרשת בראשי ה( –)בראשית ד, ג  "לְּ יִּ ר ְלקַׁ חַׁ יִּ התקנא להבל על ריצוי ש –" וַׁ
. קין יחד עם הבל התאומה היתירה שנולדה האחותעל גם הבל קין התקנא מאוד ב ועוד .)'מאירת עינים' פרשת בראשית ד"ה עוד מצאתי על סוד(קרבנו 

)'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק 'שמן הטוב' נולדה עמו היא כי  אותה יטולל אמר שהוא הבכור ואילו הבאותה לפי שהוא  שצריך ליטולזה אמר שהוא 

היא היתה היפה לפי ש )'גאולת עולם' להחיד"א דף קטו ע"א ד"ה במה לקו( בהבל עיקר קנאתו של קיןותאומה זו היתה  פרשת שמות על הפסוק 'וירא איש מצרי'(
 .ל הרקנאטי דף טז ע"ב ד"ה וקני קין להבל('אבן יקרה' למחבר 'הלבושים' עביאור ) בנשים

שנאמר  )'מאירת עינים' פרשת בראשית ד"ה עוד מצאתי על סוד, 'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק 'שמן הטוב' פרשת שמות על הפסוק 'וירא איש מצרי'( הבל אחיווהרג את  נאתובק קםקין 
יֹוָתם בַ " ִהי ִבהְּ ֵגהּוַויֹאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַויְּ ַעָּתה ָארּור קין התקלל ונענש שנאמר "אז  .)בראשית ד, ח(" ָשֶדה ַוָיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַיַהרְּ וְּ

ֵמי ָאִחיָך ִמָיֶדָך: ָתה ֶאת ִפיָה ָלַקַחת ֶאת דְּ ֶיה ָבָאֶרץִכי ַתֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא ֹתֵסף ֵּתת ֹכָחּה ָלְך נָ  ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָפצְּ )בראשית " ע ָוָנד ִּתהְּ

 על שקינא לתאומתו של הבל כל זרעו יחד עםאף שקין היה מדבר פה אל פה עם ה' יתברך, הוא נענש להיטרד מהעולם על ו. יב( –ד, יא 
חלק ד פרק יד לר' מאיר בן גבאי עבודת הקודש' )' נמחה במבול כל זרעוכאשר היה בשעת המבול  אכןש וכפי, ה הקנאה היא גרמה()'שערי קדושה' למהרח"ו חלק ב שער ד ד"

)ראה רש"י קין אשתו הצדקת של נח -בל. רק נשארה בת אחת מזרעו והיא נעמה אחות תּואפילו בן אחדמהם עד שלא נשאר  ד"ה והנה בארו(

ולכן  .שמעשיה היו נאים ונעימים פרשת פנחס ד"ה ונתתם את נחלתו(על התורה קות' כג, ג( )'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג סוף פרק ט, 'מגלה עמו 'בראשית רבה'בראשית ד, כב וכן 
 .)'בראשית רבה' כג אות ג, 'ילקוט שמעוני' חלק א' פרשת בראשית רמז לח(גם נקראה בשם 'נעמה' 

ם של הקנאה גרמה למחלוקת קורח ועדתו לּותָׁ  עשרת השבטים ּוְלגָׁ

פרק רן ד"ה 'רבינו מהר"ם  לר' דוד בן שמעון )'שער החצר' נאה ומחלוקת ולשון הרעוממנה באים לׂש ברוהקנאה היא ראש לכל העבירות שבין אדם לח

היו ארבעה  לסבוקרח אמר כי נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל על בני הקהתי. בשהתקנא  בן יצהר רח. כך היה עם קֹ אלשיך' בשם האלשיך הקדוש(
שהוא בנו של יצהר שועל כן ראוי מלך וכהן גדול. נעשו הגדול יצאו משה ואהרן שהם  עמרם יצהר חברון ועוזיאל. מעמרם בנים והם

רח חלק על משה קֹ אז אליצפן בן עוזיאל כנשיא.  תלא עשה כך אלא מינה אאבל משה רבינו  ת.נוטל את הנשיאּויהיה  בבנים, השני
אלא כדי לתת גדּולה כן לא עשה  ,הלוים תחת הבכורותאת  החליףשכי מה  על משה טעןגם  רחקֹ . רש"י במדבר טז, א()לבטל דבריו  רבינו

 דברים המקודשיםאת הומעלה לבני לוי שהם ממשפחתו. וכן אמר שהוא הגדיל את בני קהת במעלתם על כל שאר הלוים לשאת 
יותר לנשיאות רח היה ראוי מת קֹ ובא .)'כד הקמח' לרבינו בחיי בערך 'קנאה' ד"ה ודבר ידוע(מפני שהם קרובים אליו יותר שהרי קהת היה זקנו  ,שבמשכן

)'זרע שמשון' לר' שמשון נחמני  אליצפן נשיא על פי צווי ה'משה עשה את אלא ש, ן האחיםבי גדולהיותר חכם וגם בנו של יותר היה כי מאליצפן 

 . תחילת פרשת קרח(

)'שער  רחח' של קין התגלגלה בקֹ חלק 'הרּושהרי  שבא קין()'ילקוט דוד' פרשת קרח ד"ה לפי  הוא היה גלגולודבק בדרכו של קין כי רח זו קֹ  נאתֹובקִּ 

כשכוונתם  )ראה גמ' סנהדרין דף קט ע"ב(" לעצמו מקח רעלקח . וזה מה שאמרו רבותינו כי ֹקרח "הפסוקים' להאר"י ז"ל בראשית על הפסוק 'כי שבעתים יוקם קין'(
בתוך . לכן גם נרמזה תיבת 'קין' פרשת בראשית על פסוק 'כי שבעתים יקם' ד"ה והנה כאשר(ל "י ז"להאר)'שער הפסוקים' שהוא לקח את רוחו של קין מצד הרע שבו 

ָהריִ  ןַרח בֶ קֹ שמו " פרשת בראשית על פסוק 'כי שבעתים יקם' ל "י ז"להארפרשת בראשית ד"ה עוד ויסתר משה, 'שער הפסוקים' ן "תלמיד הרמבלר' יצחק דמן עכו )במדבר טז, א( )'מאירת עינים' " צְּ

ו, כשם שקין חלק על תאומתו של הבל. וזה סוד כוונת רבותינו בטענה שהיא אשתנחלק על משה בענין צפורה  קרח. ד"ה והנה כאשר(
ומשום  .למחבר 'שבט מוסר' פרשת בראשית על הפסוק 'שבעתים יקם' ד"ה והנה כאשר(על התורה )'מדרש אליהו'  )ראה 'במדבר רבה' יח, כ( שחשדו אז את משה רבינו באשת איש

אּו" משה רבינו על בקנאתורח על ק גם לאדם הראשון, לכן נאמר קינאשקין בא מזוהמת הנחש אשר  ַקנְּ ֹמֶשה ַויְּ . )תהלים קו, טז(" ַבַמֲחֶנה לְּ
ַקֵנא ַאָּתה ִליליהושע בן נון " כזאתלשון  אמררבינו  שהמוגם  , כי משה היה גלגולו של הבל שקינא בו קין בגלגולו הקודם )במדבר יא, כט(" ַהמְּ

  .)'ילקוט דוד' פרשת קרח ד"ה לפי שבא קין(

לרבינו בחיי בערך קנאה  ')'כד הקמחיהודה מלכות קנאה על  למלכות ישראלאל וגלו כל עשרת השבטים, כי היתה רלקה מלכות ישבעוון הקנאה נח

גודל ל כל חכמי הדור היו לפניו כעשב השדהישראל אשר הראשון של מלכות מלך ה דבר זה התחיל עם ירבעם בן נבט .ד"ה ודבר ידוע(
 )'שערי קדושה' למהרח"ו חלק ב שער ד ד"ה הקנאה היא גרמה( 'נטרד מן העולם'אך בקנאתו למלכי בית דוד הוא  (בשם רבגמ' סנהדרין דף קב ע"א ראה ) חכמתו בתורה

לכות יהודה, היות מלך על מלכות ישראל קינא לרחבעם שמלך על מש. כי ירבעם )גמ' סנהדרין דף צ ע"א(עולם הבא ו בחלק שאיבד אתכלומר 
'דברים אחדים' להחיד"א דף יד שבת הגדול ) בעזרה לעמוד נאלץ ירבעםלכן  .היתה מותרת רק למלכי יהודה לבשעת הרג מקדששהישיבה בעזרה שב

)גמ' סנהדרין דף  זה עומד וזה יושבשהרי  'המלך'רחבעם הוא אילו ו 'העבד' ירבעם יגידו שהואו זאתחשש שישראל יראו הוא ודרוש כט דף קנב ע"ב( 

 'בבית אל'ו 'דן'בוהעמיד אותם  )'דברים אחדים' להחיד"א דף יד שבת הגדול דרוש כט דף קנב ע"ב( לעבודה זרה י עגלי זהבירבעם הלך ועשה שנלכן . קא ע"ב(
םואמר לישראל " יִּ ְצרָׁ ץ מִּ רֶׁ ֱעלּוָך ֵמאֶׁ ר הֶׁ ֵאל ֲאשֶׁ ְׂשרָׁ יָך יִּ ֵנה ֱאֹלהֶׁ ִּם הִּ לַׁ ם ֵמֲעלֹות ְירּושָׁ כֶׁ ב לָׁ חטא כך ו ע"ב()גמ' סנהדרין דף קא  )מלכים א' יב, כח( "רַׁ

 .)פרקי אבות ה, יח(והחטיא את ישראל 
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 מי שאין בלבו קנאה על חברו אין עצמותיו מרקיבין בקבר

ומי שיש לו קנאה אזי  .)'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי חלק ב בביאור מאמר חז"ל כוס של ברכה ד"ה לאחר שאוכלין( הסטרא אחרא''המדה הרעה של הקנאה היא מ
)'שיחת מלאכי השרת' לר' צדוק הכהן מלובלין דף ח  אחרי שהוא נקבר באדמה )'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק חמישי סימן מג( 'קליפה'עצמותיו ב ןיהרע שולט בו ונרקב

מֹותּושנאמר " ע"ב( ב ֲעצָׁ ה ְרקַׁ ְנאָׁ על התורה 'מגלה עמוקות' 'ראשית חכמה' שער הענווה פרק ז ד"ה המקנא חומס נפשו, )'כד הקמח' לרבינו בחיי בערך 'קנאה' ד"ה ודבר ידוע,  )משלי יד, ל( "קִּ

לי שאין לו רפואה ואין לו עצמות הוא חֹוהריקבון של . סימן מג( )'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק חמישי הבשרגם ועמם נרקב  פרשת בלק ד"ה סוד בועל ארמית(
לרקב  'הקנאה' נמשלה. לכן לעולמיםרפואה  להאין  תהנה הוא חוזר ומתחדש אבל העצם הנרקב בחיי האדם תקנה, כי כשהבשר נרקב

 .קמח' לרבינו בחיי בערך 'קנאה' ד"ה חיי בשרים()'כד הלי שאין לו רפואה א חֹואה לרקבון העצמות כך מדת הקנאה הועצמות לומר שכמו שאין רפו
ָאהקִּ  ָצמֹותעֲ ַקב ְר " ומטעם זה ראשי התיבות של  שהעצמו מן הקדּואת בליבו עוקר  לפי שהאדם המקנא ,הוא 'עקר' )משלי יד, ל(" נְּ

ֵלם" ןועצמותיו מרקיבי  .פרשת בלק ד"ה סוד בועל ארמית( על התורה )'מגלה עמוקות' )ישעיה נ, ט(" ָעש יֹאכְּ

גם ו )'כד הקמח' לרבינו בחיי בערך קנאה ד"ה ודבר ידוע( כי אין עצמותיו מרקיבין ,לעצמו ומנוחה לעצמותיוהיא מי שלבו נקי וטהור מהקנאה, זכות  אך
קות' פרשת בלק ד"ה סוד בועל )'מגלה עמווגופו נשאר חי וקיים  )'ראשית חכמה' שער הענווה פרק ז  ד"ה המקנא חומס נפשו( אין גופו כלה, שהתולעת לא שולטת בבשרו

ֹכן ָלֶבַטח" שאמר דוד המלך . וזה נרמז בפסוקארמית( ָשִרי ִישְּ בֹוִדי ַאף בְּ כלומר כיון ששמח ליבי ולא  )תהלים טז, ט(" ָלֵכן ָשַמח ִלִבי ַוָיֶגל כְּ
 מזמור לאסף' לר' ששון בן מרדכי משה מבגדד בחלק 'הנהגת האכילה' דף פז ע"ב ד"ה ועוד שמח לבי()עפ"י 'ארץ החיים' למקובל ר' אברהם חיים הכהן על התהלים מזמור טז, ט אות פ, ' תיקנא

ף לכן ", )'מזמור לאסף' לר' ששון בן מרדכי משה מבגדד בחלק 'הנהגת האכילה' דף פז ע"ב ד"ה ועוד שמח לבי( בשולחנם של אחרים ואפילו לא בשולחנם של מלכים אַׁ
בֶׁ  ְשֹכן לָׁ י יִּ רִּ חְבׂשָׁ , 'מזמור לאסף' לר' ששון בן מרדכי משה מבגדד בחלק 'הנהגת ר' אברהם חיים הכהן על התהלים מזמור טז, ט אות פ)עפ"י 'ארץ החיים'  ירקבי" בתוך הקבר ולא טַׁ

ֹיֵשב " לאחר שהיהשנתו כמו אחד שמקיץ מ שלא קינא, אדםאותו יגיע העת של תחיית המתים יקום  כאשרו (האכילה' דף פז ע"ב ד"ה ועוד שמח לבי
ֹמִני ַבֶשֶבת כְּ ָך מתקיים בו "עד אז ו .)שמואל ב' כג, ח(" ַּתחְּ בְּ ָשכְּ ֹמר ָעֶליָךבְּ  .פרק כד קנאת אפרים דף מח ע"א ד"ה הרי יצא לנו( לר' יששכר בער ים')משלי ו, כב( )'ארבע חרש" ִּתשְּ

ושאל . ִרָמההיה חי ולא שלט בו הוא ש אוומצו חפרו בשדה של קברואחרי שעבר כמה זמן באו אנשים ו ,היה מעשה באיש אחד שנפטרו
דושה פרק יא ד"ה )'ראשית חכמה' שער הק ולא הטה אזנו לשמוע דברים בטלים בחייו אותו החכם מאיזה סיבה זכה לכך והשיב שלא היה בו קנאה

והיה קבור שם רב אחאי בר יאשיה. לפתע סימן  אחת דהבשחפרו כמה חופרים ש ,וכן היה מעשה עם רב נחמן .' בשם תנא דבי אליהו('עוד מצאתי
 יאת רב אחא ושאל בא רב נחמן שהמת עשה להם סימן! לרב נחמןואמרו החופרים הלכו אז . מתוך הקבר להם רב אחאי בר יאשיה

ַקב ֲעָצמֹותּו"ב וענה לו רב אחאי שכת "האם המתים לא אמורים לשוב לעפר?" ָאה רְּ לו קנאה בלבו על  שכל מי שישכלומר  )משלי יד, ל(" ִקנְּ
מישש אז . קנאה בלבו בחייו , והוא לא היה לוןלאחר מותו וכל מי שאין לו קנאה בלבו אין עצמותיו מרקיבי ןחברו עצמותיו מרקיבי

ות עד שיגיע העת של תחיית שאין לו רש יאך ענה לו רב אחאואמר שיקום וילך לביתו.  גופנית תאותו רב נחמן לראות שיש בו ממשּו
ֶּתם ִכי ֲאִני ה' הקב"ה שנאמר " יעלהוו המתים ִחי ֶאתִויַדעְּ ִפתְּ רֹוֵתיֶכם ַעִמי בְּ ֶכם ִמִקבְּ ַהֲעלֹוִתי ֶאתְּ רֹוֵתיֶכם ּובְּ  .)גמ' שבת דף קנב ע"ב( זקאל לז, יג()יח" ִקבְּ

יצ'ר בשער הידיעות דף נד ע"א )'דעת חכמה' למהרי"ל פוחובנכנסים למנוחתם שלו  'חהרּו'ו 'הנשמה'אין  ,ולא התכלה קיים בקברעדיין כאשר גופו של אדם 

אך  .למנוחתה תגיע 'חהרּו'ורק אחר כך מעלליו המכוערים על  בקבר ייענשההוא  כי צריך קודם שהגוף. (מה'חסד לאברהם' על פי הזוהר ד"ה הידיעה הו'
 הם זוכים, וחוביצ'ר בשער הידיעות דף נד ע"א ד"ה הידיעה הו' מה'חסד לאברהם'(פ)'דעת חכמה' למהרי"ל  כי לא היה בהם קנאהבקברם אותם אלו שגופם נשאר שלם 

. וחוביצ'ר בשער הידיעות דף נד ע"א ד"ה הידיעה הו' מה'חסד לאברהם'(פחכמה' למהרי"ל  )עפ"י 'דעת כלל וגופם לא יעכבם מיד עם פטירתםלמנוחתה שרוחם תעלה 
 ָעָפר ַאָּתהִכי כדי לקיים את הכתוב " והרקיב ולשוב לעפרליצטרך  של אלוגופם גם תחיית המתים שיבוא עת שעה אחת קודם אמנם 

ֶאל ָעָפר ָּתשּוב בקבר  נשארתלהם קינאו בחייהם ונרקבו עצמותיהם, שושאר האנשים  .ב במעשה עם אחאי בר יאשיה(גמ' שבת דף קנב ע")בראשית ג, יט( )" וְּ
מדת שייכות ל לכן אין להו לכל הזה ה נהנית מהעולםאיננכי היא  והיא לא נרקבת ,נמצאת בעמוד השדרהועצם קטנה הנקראת 'לוז' 

)'זיקוקין דנורא' על 'תנא דבי אליהו רבא' פרק ב ד"ה מזיו השכינה עדי עד  ליהנותכדי לגן עדן  בגופו היכנסולמחדש  תלחיֹוהמת עתיד וממנה . קנאהה

 .'תחיית המתים'( –יית המתים ראה מאמרינו לפרשת האזינו )להרחבה על עצם הלוז ותח והשתא א"ש שהלוז של שדרה(

 שבטים ולכן עצמותיהם לא נרקבו עשרות שניםהין בלא היה קנאה 

ָרֵאל ֵלאֹמר יוסף הצדיק ציוה לפני מותו שכאשר ישראל ייצאו ממצרים הם יעלו איתם את עצמותיו שנאמר " ֵני ִישְּ ַבע יֹוֵסף ֶאת בְּ ַוַישְּ
ֹקד  ַהֲעִלֶתם ֶאת ָפֹקד ִיפְּ ֶכם וְּ ֹמַתי ִמֶזהֱאֹלִהים ֶאתְּ ואף יעלו גם את עצמות שאר האחים השבטים. ציוה ש. ועם עצמותיו )בראשית נ, כה(" ַעצְּ

ויוסף אף יותר מכך במשך מאה שלשים ותשע שנה, בכל אופן  ,להיות קבורים במצרים מאה ועשרים שנה דיםעתיהיו שהשבטים 
ויוסף ואחיו  ,ןמי שאין לו קנאה בלבו אין עצמותיו נרקבי עצמותיהם יירקבו באדמה, כיציוה אותם יוסף על כך כי הוא ידע שאין 

מֹות יֹוֵסף ִעמֹו ִכי " לכן יש לשון כפולה בפסוק .כלום זה על זה ולאקנאה אחד לשני שאין בלבם נשבעו  ֵבעַ ַוִיַקח ֹמֶשה ֶאת ַעצְּ  ַהשְּ
ִביעַ  ר' )'ברכת שמואל' ל)ראה 'שמות רבה' סדר בשלח כ, יט(  אחד על השנישום קנאה אין בלבבם שלו  ונשבעו ואחיו לאחי נשבעשיוסף לומר , )שמות יג, יט( "ִהשְּ

אות  'יוסף אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת ע פרשת בשלח אות כ,לר' יהודה אריה לייב האשקי 'לב אריה'  ,אביו של מחבר 'קב הישר' פרשת בשלח דף יז ע"ב טור א ד"ה אמנם כדי להבין רבנויידשמואל קא

 .(לח ערך עצמות

כי לולא זה ישראל היו אומרים שוודאי ברבות השנים הרקיבו העצמות ואין  עצמותיהםלהעלות את  ביע את ישראליוסף הוצרך להש
אּו בֹו ֶאָחיו"על יוסף השבטים האחים  אצלומה שנאמר  .)'לב אריה' פרשת בשלח אות כ( הארץ אל מה לעלות ַקנְּ אין הכוונה חלילה  )בראשית לז, יא(" ַויְּ

, )'מזבח אליהו' למחבר 'שבט מוסר' פרשת וישב דף מב ע"ב ד"ה ובאופן אחר(ה -נה כזאת בין שבטי ישלא יתכן שתהיה מדה מגּולפי לקנאה רגילה בין בני האדם 
)'לב אריה'  תרה של תורהמצהילות באור הגדול כפנים  הם,יופיו של יעקב אבימפניו של יוסף היו ש על 'שם שמים'אלא קנאתם היתה ל

רמב"ן בראשית לז, ג, ד"ה בן )דווקא לו יעקב מסר את מה שלמד בחכמת התורה וסודותיה על שו יהודה אריה לייב האשקי פרשת ויגש אות יד ד"ה ולפי הקדמות אלו(ר' ל

ויחי ד"ה ואני פרשת  ' להאר"י ז"לספר הליקוטים. ראה 'י הקדמות אלו)'לב אריה' פרשת ויגש אות יד ד"ה ולפ על דרך 'קנאת סופרים תרבה חכמה' היתה כך שקנאתם .(זקונים

)'כלי חכמתו  שלימות הוא מוסיף על ועל ידי קנאתו, למעלה ממנואשר  חברו ו הרוחנית שללא הגיע למדרגתשעל אדם  תקנאשהיא , (נתתי

 .אבל יש קנאה טובה' ועיי"ש()'פלא יועץ' ערך קנאה ד"ה 'קנאה טובה  , והיאיקר' שמות כה, י ד"ה והקרוב אלי(
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'נחל  )'חומת אנך' להחיד"א פרשת ויחי אות ז בשם ספר 'מצרף לחכמה', גמטריא 'קנאה'ב'יוסף'  השם מקום מי ששמו יוסף מסוגל יותר שיקנאו בו לכןומכל 

ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף שאמר יוסף לאחיו " . וזה מה(מקנדיא , 'פני דוד' להחיד"א פרשת ויגש אות ח בשם הרב יש"רקדומים' להחיד"א פרשת ויחי אות י ד"ה כה תאמרו
ֲהלּו ִמָפָניו לּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִכי ִנבְּ לֹא ָיכְּ י יֹוֵסף" להם אמר, )בראשית מה, ג(" ַהעֹוד ָאִבי ָחי וְּ " כי רצה לפייסם ששמו גרם שיקנאו בו ועל ֲאנִּ

ֶּתם וכן על דרך זה אמר להם ". )'פני דוד' להחיד"א פרשת ויגש אות ח( האשימם בזהידי כן בסוף מכרוהו, ואין ל ַכרְּ ַויֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶשר מְּ
ָמה ָריְּ )'מדבר קדמות' כי כך היא המידה למי ששמו יוסף  ,חר בעיניהםים יוסף עלול שיתקנאו בו ואל ילנחמם ששֵ כדי , )בראשית מה, ד(" ֹאִתי ִמצְּ

ַצּוּו " אמרו השבטים ליוסףוכן  .יד"א מערכת י אות כח יוסף הצדיק(להח ֵני מֹותֹו ֵלאֹמר ֶאל יֹוֵסףַויְּ לומר  –" ֶאל יֹוֵסף" טז( )בראשית נ, "ֵלאֹמר ָאִביָך ִצָּוה ִלפְּ
התקנאו בו אנשים ש שיה חשידע גם שבעים לשֹון והשיוסף רי ולכן אח .()'נחל קדומים' להחיד"א פרשת ויחי אות י ד"ה כה תאמרוששמו גרם את הקנאה 

 (ועיי"ש כיצד מגן עליו )'חומת אנך' להחיד"א פרשת ויחי אות ז" הֹוֵסףיְ " בשם נקראהוא ו להגן עליו מפני הקנאהכדי הוסיף לו אות ה' לשמו  הקב"היותר, 
ָרִים  ִביהֹוֵסףֵעדּות שנאמר " ֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמצְּ ִּתיָשמֹו בְּ ַפת לֹא ָיַדעְּ ָמע שְּ  .)תהלים פא, ו( "ֶאשְּ

ו , אבל קנאה בתורה ובמצוות ובמעשים טובים הרי זהא אסורהמעשים הרעים היכבוד ובפעולות קנאה בהבלי העולם הזה במיני עושר 
ה ְליֲַׁעֹקב "כך היה עם רחל אמנו שנאמר בה . בערך קנאה ד"ה ודבר ידוע()'כד הקמח' מדה משובחת  ְלדָׁ י לֹא יָׁ ֵחל כִּ א רָׁ ֵתרֶׁ ֵנאוַׁ וַׁ ּה ְתקַׁ ֲאֹחתָׁ ֵחל בַׁ )בראשית  "רָׁ

וגם , דש שרתה עליה ואיך תעשה דבר מגונה בעיני ה'ח הקֹוזו לא היתה חלילה קנאה רגילה שהרי רחל היתה נביאה ורּו הנאשק ל, א(
ועוד שהיא בעצמה מסרה ללאה . יב אל יקנא(ט ד"ה כת, עטת רבה' הקודש' על 'בראשי )'נזר תההתורה לא היתה כותבת בגנּואז היתה נכשלת  חלילה אם

הקודש'  )'נזר 'קנאת היראה'היתה  אלא שקנאת רחל .(ד"ה שעקר זכות )'זרע שמשון' פרשת נשא דף קיג ע"באת מקומה ונתנה לה את הסימנים באותו הלילה 

רש"י 'בראשית רבה' עא, ו, )ם לא שהיתה צדיקה ממני לא היתה זוכה לבנים במעשיה הטובים של לאה, ואמרה "א ט ד"ה כתיב אל יקנא(, עטעל 'בראשית רבה' 

להיבנות מאותו  זכתהאך בעבור צדקותה  .שהרי הוא לא היה חפץ בה מזדמנת להזדווג לו כלללא היתה ש כלומר, מיעקב" בראשית ל, א(
 .ט ד"ה כתיב אל יקנא(, עטהקודש' על 'בראשית רבה'  )'נזר הלילהאותו אותה כל לא הכיר שמן השמים נעשה לה נס ו, זרע כשר והגוןבהצדיק 

 עד הקצה האחרוןקנאה ה את ממנו אדם שחפץ בחיים יסלק וירחיק

עניין  רבותינודברי ב כרואם מוז (שת שמות על הפסוק 'ואלה המשפטים')'שמן הטוב' וזקן אהרן' בחלק 'שמן הטוב' פראין בין כתות המלאכים של מעלה שום קנאה 
ְפֵסק  היא מסמלת עלמר אלא בת החֹויהיא איננה קנאה ממש הנולדת מסקנאה במלאכים,  ההשגת הֶׁ ֲעלָׁ או שפע ממנו  כלשהי מַׁ

תאוות  וכןבשר ודם. אצל תם כמו היא איננה קנאה הנמשכת מעצמּואך  .בשם 'קנאה' מכונהא יולאחר המעשה עצמו ה ,יתברך
קנאה  איננהאף שבחינת 'קנאה'  תנקראגם  ,הכסא נושאי 'דשת הקֹוחיֹו'גת המלאכים הגדולים מהם כמו להשיג את מדרהמלאכים 

 אות שסט ד"ה עוד דע( 'שבט מוסר)'ידו בכל' למחבר ' המלאכים התקנאו בעם ישראלש. וכן הוא במקומות שהזכירו רבותינו תמריּוהנמשכת מהחֹו ממש
ואמרו לפניו "רבונו של עולם! חמדה גנוזה שיש לך בשמים אתה נותן לבני אדם בעלי ם במעמד הר סיני ששם התקנאו המלאכי כמו

ָך ַעל ַהָשָמִים" !טומאה בעלי זיבה בעלי יצר הרע? ָנה הֹודְּ ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ּתְּ ָך בְּ  בראשית יח, ח( 'דעת זקנים')ראה  ")תהלים ח, ב( !"ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִדיר ִשמְּ

, לפי שה' יתברך חפץ שיעבדו למלאכים לא ניתנה התורהואדרבא מטעם זה עצמו . בשם רבינו בחיי(מדרש אות שסט ד"ה 'עוד דע'  'שבט מוסרחבר ')'ידו בכל' למ
 .)'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת תצוה ד"ה ולכן הלב ששמח( 'מדת הקנאה' יצר הרע שלה אותו בעולם הזה ויתגברו על

 )'דרך חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר נתיב לב הענווה דף סד ע"א אות טו( 'חיצונית'היא של הקנאה למעלה כי מדה זו השוכנות  ת ישראלנשמווכן אין קנאה בין 
 ,)'זיקוקין דנורא' על 'תנא דבי אליהו רבא' פרק ב ד"ה והשתא א"ש שהלוז של שדרה( חלק ה'קליפה'מהוא מקנאים בהם בני האדם שכל הנאות העולם הזה  שהרי

 ,נקרא 'דור דעה'ה מדברהמעין זה היה בדור  )'דרך חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר נתיב לב הענווה דף סד ע"א אות טו( מקום למעלה למדת הקנאהאין  ומשום כך
כולם ישבו בשווה באהלים והתרבתה כן ולא היו צריכים לשום משא ומתן, ו שמיםן השירד מ המן אתבשווה שם אוכלים היו כולם ש

ומה שאמרו רבותינו שבגן עדן . )'זיקוקין דנורא' על 'תנא דבי אליהו' פרק כא אות טו בפירוש(לרעהו בתאוֹות העולם הזה מקנא לא היה איש כך ו ,התורה
אוהב את חברו  אדם שםשכל  אלא ,לקנאה ממש הכוונהאין , )ראה גמ' בבא בתרא דף עה ע"א בשם רבי חנינא( מחופת חברונכווה התחתון כל אחד 

מתבושש בחושבו שהיה ראוי גם הוא להגיע למדרגה ההיא שיאיר בו האור הוא ו ,על ידי מעשיו הגבוהה ממנו ההיא ַלַמֲעָלהשזכה 
 .אהבת החברים()'ראשית חכמה' שער הענוה תחילת פרק ה ד"ה טעם כל חשק הצדיקים בגן עדן הוא לאור הזה לפי ש ,העליון יותר ממה שיש לו

ץ' )'פלא יוע ומי יוכל לספר את גודל רעת הקנאה. פרק כד קנאת אפרים דף מח ע"א ד"ה הנה הקנאה()'ארבע חרשים'  פוגם למעלהזה בעולם האדם שמקנא בחברו 

חיים בחפץ הוא כן אדם של. )'ארבע חרשים' פרק כד קנאת אפרים דף מח ע"א ד"ה הנה הקנאה( כמעט יותר מכל החטאים הא חמורשהי (ערך קנאה ד"ה קנאה היא
רה בלב להסתלק, השֹו ום את 'הקליפה' וגורם לנפשפוגם בלבו כי מכניס ש שמקנאאדם ועוד . ()'פלא יועץ' ערך קנאה ד"ה קנאה היא יברח ממנה

'דרך הקדושה פרק ז ד"ה ובשער היראה, 'ראשית חכמה' שער ) את השכינהמשם וסילק  ' שבמקדשדשיםדש הקֹוקֹותוך 'ב ' עבודה זרהצלם'וכאילו הכניס 

ש שבו תשרה השכינה, ולא תמצא וחלילה לאדם לעשות כך, אלא יזהר שיהיה לבו כלי קדֹו .נתיב הז' הקדושה דף כא ע"א אות ג ד"ה וקודם(חכמה' 
על כן נכון שיתרחק האדם מהקנאה עד הקצה האחרון ולא  ()'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק ז ד"ה ובשער השכינה חלילה פגם חיצוני שידחה אותה

 .על הלכות פסח סימן תסג אות א ד"ה הנה()'טור ברקת'  קנא ביראת ה', אלא יפעל על מנת לעקור ממנו את מדת הקנאהיבוא לשעל ידי כן לא  שיחּו

ואם מקנא האדם ביופיו של אחר או  .רח"ו חלק ב שער ד ד"ה הקנאה היא גרמה()'שערי קדושה' למה מעט הואחלקו ראוי לאדם שיהיה שמח בחלקו אף אם 
אין הוא עבד ויש לו תלונה על מעשה אדונו עליו ה' יתברך, והוא דומה לעבד ש אינו חפץ במה שגזרמראה שבגבורתו או בעושרו הרי זה 

 .)'ראשית חכמה' שער הענוה פרק ז ד"ה הקנאה באה(ואין להרהר אחריו  התרעם על הבורא יתברך לפי שכל מעשיו ישרים ונכוניםאדם לאין ללכן נאמן. 
על יש נוהגים להתפלל ו .)'כד הקמח' לרבינו בחיי בערך קנאה ד"ה חיי בשרים( אחר אין לו קנאה על שום אדםהרי ש 'לב טובואם אדם זוכה שיש לו '

י עניין הקנאה בסוף תפילת העמידה "סילוק  לְ ְיהִּ צֹון מִּ ירָׁ נֶׁ יפָׁ י ֵואֹלֵהי ֲאבֹותַׁ ה  ָך ה' ֱאֹלהַׁ ֲעלֶׁ לֹא תַׁ ישֶׁ לַׁ ם עָׁ דָׁ ת אָׁ ְנאַׁ ים קִּ ל ֲאֵחרִּ י עַׁ תִּ ְנאָׁ " ְולֹא קִּ
ַאתיבוא משיח בן דוד שנאמר " העולם ואחריה. ועתיד הקב"ה להסיר את הקנאה מ(דרְּ פַ סְּ נוסח סידור ב מתוך) ָסָרה ִקנְּ הּוָדה  וְּ ֵרי יְּ ֹצרְּ ַרִים וְּ ֶאפְּ

ַרִים  ַקֵנאִיָכֵרתּו ֶאפְּ ָרִים לֹא יְּ הּוָדה ִויהּוָדה לֹא ָיֹצר ֶאת ֶאפְּ  במהרה בימינו, אמן. היא גרמה()ישעיה יא, יג( )'שערי קדושה' למהרח"ו חלק ב שער ד ד"ה הקנאה " ֶאת יְּ

 
 העלון גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

שמואל ז"ל, ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב ז"ל, 

 מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'ֵנט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 ז"ל אשת דוד

 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.

יהודית בת  להצלחת

 ורדה רוזיטה 

 וכל משפחתה

 פואתלרהעלון גם 

לחיים טל בן 

 הי"ו שלומית

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ליצחק בן רבקה 

הרב יצחק שלמה 

 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ָיה בת  ֶלט ָעלְּ  ָארְּ
  פֹורטּון מסעּודה

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לרפואת

ציונה שושנה בת 
 הי"וחנה ֵבמּון 

ָהר  אליהו בן גֹובְּ
 הי"ו

שה' ברחמיו ישלח להם 

 רפואה שלימה

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות 052-7675933בטל' 

ולקבל את העלון במייל  

tora.haim@gmail.com 
 

 לעילוי נשמת: העלון גם

   ז"ל יוסף מנחם בן אהרן

נַׁ  ן בת מנטה הנַׁ מֶׁ ְדלֶׁ  מַׁ
 ז"ל 

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_95_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-נ%5e%5e192529!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_95_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-נ%5e%5e192529!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_95_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-נ%5e%5e192529!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_95_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-נ%5e%5e192529!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_97_0.htm%23E311,0,תהילים%20פרק-פא%5e%5e105831!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_79_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-ל%5e%5e103974!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_81_0.htm%23E1334,0,תפילת%20שמונה%20עשרה%5e%5e328764!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_81_0.htm%23E1334,0,תפילת%20שמונה%20עשרה%5e%5e328764!
mailto:tora.haim@gmail.com

