לפניכם ,על הלוחות המפוזרים בכתה ,ארבע שאלות של אנשים בגילאים שונים ,שחשים תחושת
קנאה(.השאלות נשלחו במסגרת 'שאל את הרב').
קראו אותן ואז ענו ,רק על החלק הזה של הדף( .את צידו השני נלמד יחד בהמשך)

 נסי להגדיר מהי הרגשת קנאה? ___________________________________
___________________________________________________________

 לאילו תחושות שליליות נוספות היא מובילה?__________________________
________________________________________________________

 בחרי אחת מהשאלות וכתבי לה תשובה:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
בברכה,
______________________

הקנאה( ,התאוה והכבוד) -מוציאין את האדם מן העולם
משנה ,מסכת אבות

שֶׁ הָ י ָה ּגֹומֵ ר הַ מִּ נְעָ לּ-ומִּ ן הַ סְ תָ ם הָ י ָה לֹו שָ לש קְ צָוֹות ,כִּי לא הָ י ָה י ָכֹול הָ אָ מָ נּות בִּשְ לֵמּות ַכנַ"ל-הָ י ָה לֹוקֵ חַ
הַ מִּ נְעָ ל ְבי ָדֹו ו ְהָ י ָה מְ שַ בֵחַ אֹותֹו מְ א ֹד ,ו ְהָ י ָה מִּ תְ עַ נֵג מְ א ֹד מִּ מֶׁ נּו ו ְהָ י ָה אֹומֵ ר :אִּ שְ תִּ י כַמָ ה י ָפֶׁ ה וְנִּפְ לָא
הַ מִּ נְעָ ל הַ זֶׁה! כַמָ ה מָ תֹוק הַ מִּ נ ְעָ ל הַ זֶׁה! כַמָ ה מִּ נְעָ ל שֶׁ ל דְ בַש ו ְצּוקִּ יר [סוכר] הַ מִּ נְעָ ל הַ זֶׁה!
ו ְהָ י ְתָ ה שֹואֶׁ לֶׁת אֹותֹו :אִ ם-כֵּן מִ פְּ נֵּי מָ ה שְּ ֵּ
ָארי ַרצְּעָ נִים נֹוטְּ לִ ים שְּ לשָ ה זְּהּובִים בְּעַ ד זּוג מִ נְּעָ לִ ים ,ו ְּאַ תָ ה
ֵּ
לֹוקח ַרק חֲ צִי טָ אלֶ ער (הַ י ְּנּו זָהּוב וָחֵּ צִי)?
הֵ שִּ יב לָּה :מַ ה לִ י ָבזֶה? זֶה מַ עֲ שֶ ה שֶ לֹו ,וְּזֶה מַ עֲ שֶ ה שֶ לִ י! ,וְּעֹוד :לָ מָ ה לָ נּו לְּ ַדבֵּר מֵּ אֲ חֵּ ִרים?
הֲ לא נַתְ חִּ יל לַחֲ ש ֹב כַמָ ה וְכַמָ ה אֲ נִּי מַ ְרו ִּיחַ בְמִּ נ ְעָ ל זֶׁה מִּ יָד ְלי ָד :הָ עֹור הּוא ְבכְָך ,הַ זֶׁפֶׁ ת ו ְהַ חּוטִּ ים ו ְכּו'-
ְבכְָךּ ,ושְ ֵ
ָארי דְ ב ִָּרים כַיֹוצֵא ָבזֶׁהְ -בכְָך ,לַאפְ קִּ יס [המילוי שבין העורות]ְ -בכְָך; ו ְעַ תָ ה אֲ נִּי מַ ְרו ִּיחַ מִּ יָד ְלי ָד
עֲ שָ ָרה ּגְדֹולִּיםּ ,ומָ ה אִּ כְפַ ת לִּי ֶׁרו ַח ָכזֶׁה מִּ יָד ְלי ָד?! ו ְהָ י ָה ַרק מָ לֵא שִּ מְ חָ ה ו ְחֶׁ דְ ו ָה תָ מִּ יד...
מתוך הסיפור 'החכם והתם' ר' נחמן מברסלב

אין אדם נוגע במוכן לחברו ...אפילו כמלוא נימה"
מדרש רבא על שיר השירים

