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 ?בחיים קנאה איך מתמודדים עם
 הכורסאות המרופדות  נשקפו עדיין מבעד לחלונות השבורים 

 של הרכב המפואר
"...ועשה לו כתנת פסים, ויראו אחיו כי אותו 

אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו..." )ל"ז ג' 

 ד'(

בחיים נפגשים בהרבה מקרים מעוררי 

 קנאה

 במה שיש לזולתך ואין לך

 ,ונית, בית מככ

 זוגיות מוצלחת קריירה...

  לשליטהמגיעים איך 

 ברגשות הקנאה?
 . להתבונן בחיים1תרגיל 

 ולהתבונן בצרות שמאחורי 'המתנות'
ברק, נתקלתי בפקק עצום  -פעם באוטובוס מירושלים לבני בנוסעי

שנמשך לאורך כמה קילומטרים. רק לאחר  'זחילה' ממושכת מאוד של 
ליד 'הקסטל' בסיבת העיכוב. הייתה זו תאונת דרכים  האוטובוס הבחנתי,

 קשה, 
 בה נהרגו רח"ל כמה אנשים.

המחזה היה נורא, הנפגעים היו שרועים עדיין על הכביש, שהתמלא 
בתשפוכת דם, ואלה מבני המשפחה שנסעו באותו רכב ולא נפגעו, עמדו 

 בצד וייללו מבכי. ירחם השם.
בדרכו, שמתי לב שהרכב שהיה לפני שהאוטובוס שבו נסעתי המשיך 

מעורב בתאונה הקטלנית היה חדיש ונוצץ במיוחד, ומן הסתם יצא אך 
 הייצור. -לפני זמן קצר מקו

הייתה זו מכונית אמריקאית מפוארת, שכורסאותיה המרופדות נשקפו 
מבעד לחלונות השבורים, והן 

 מלאות בדם...
חשבתי בליבי באותה שעה, אפשר 

שבשעה שהגיע  רק לתאר ולשער

הרכב לביתו, עם האוטו  -בעל

 החדש, כמה קנאו בו שכניו! 



 הרי לבם יצא מרוב קנאה למראה מכונית שכזו!

 תופת היא! -ולא ידעו שמכונית

 היו מקנאים?! -כי אם היו יודעים, שרכב זה בא לעולם כדי להמית את בעליו
 

 הכתונת טוויה בצרות
נת הפסים, קנאו בו אחיו והחלו כאשר עשה יעקב ליוסף את כתו והנה   

כל צרותיו מרומזות 'פסים' לרדפו. אבל המדרש אומר, במפורש, שמילה 

 דיינים.משמעאלים וליוחרים, לסוטיפר, לפ, שנמכר לשל יוסף
 נמצאו למדים שכתונת הפסים ההיא, 

הייתה טוויה מצרות וייסורים 
מרים העתידים לבוא על יוסף, 

 !ואם כן מה מקום יש לקנאה?
אבל, אנשים מקנאים ואינם    

 יודעים במה מקנאים, 
רואים ואינם יודעים מה 
 רואים, ולכן מקנאים.. 

רואים כתונת יקרה ולא 
יודעים שהיא מרמזת על 

 הייסורים הגדולה שנגזרה על האדם הלובש אותה.-סאת
רואים מכונית מבריקה, ולא יודעים שהיא תביא את בעליה היישר אל 

 מותו,רח"ל.
ים בית מפואר,שניבנה בשיא היוקרה, ולא יודעים שדווקא כאן, בין רוא

 השיש הנוצצות, יבוא סופו המר של בעל הבית. -אבני
 לא כדאי לקנא באדם אחר!  :והמסקנה

 לעולם לא תדע מה 'מסתובב' בין גלגלי רכבו המפואר, 

 ואיזה חוטים נטוו בבגדיו היוקרתיים!

 

 האם לקנא בקריירה של זולתך?
 )בראשית מ' כ"ב( שר האופים תלה, כאשר פתר להם יוסף" "ואת

והנה,יש לשער שגם בשעה שנבחר 
שר האופים לתפקידו, היו רבים 
שקינאו בו,כבימינו כן אז, על כל 
כסא של שר יש קופצים רבים, 
ולכשנבחר האחד, לא מסוגלים 
המועמדים האחרים לשאת את 
מפלם הצורבת בכבוד, ומשגרים 

 ה.קנא -אליו מבטי



כדי להסיר מהם      
קנאה זו, המכלה כל 

חלקה טובה, היה 
צריך ללחוש 

באוזניהם שכל נצחונו 
של השר החדש לא 

 נועד אלא להפילו, ולהביאו לתלייה, כדי לגרום להצלחתו של יוסף.
 וכבר לא היו מקנאים..

 
 י הרבה יותר מוכשר מהשכן שלי...נא

משרדים הממשלתיים ניגש אלי יהודי, ומספר לי כדלהלן: אחד ה
הגדולים פרסם מכרז על משרה יוקרתית וחשובה. כמה אנשי מקצוע , 

ולמרות שאני הרבה יותר ובהם אנוכי ואחד משכניי, ניגשו למכרז, 

 מוכשר מהשכן שלי, זכה הוא במכרז, ונפשי יוצאת מקנאה.

 כיצד מתגברים על דבר כזה? שאל האיש.
 

האיש לא נרגע. הוא היה נסער  ניסיתי להרגיעו בכמה וכמה עצות, אבל
מאוד, ונפשו באמת כמעט ויצאה מעוצמת הקנאה שפעפעה בליבו כארס 
של עכנאי. רק כאשר הבהרתי לו את הדברים הנ"ל, והוכחתי בפניו לאן 

 הובילה בחירתו של שר האופים, נרגע מעט ונפשו שבה אליו.
 

אשריו לאותו יהודי המאמין באמונה שלימה שחבל לבזבז את 

שאין , זמן היקר של 'ימי שנותינו בהם שבעים שנה', על קנאהה

  )עלינו לשבח(. מאחריה ולא כלום
 

 

 

 

 

 


