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 תחרות  אינה עבודת ה'  
 

 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד א[ 

 

)בראשית א, טז( "ויעש אלקים את שני המארת הגדולים    כתיב

הקטן    המאור  את  היום  למששלת  הגדול  המאור  את 

ואת   הלילה  " לממשלת  רש"י,  ופירש  המאורות  הכוכבים". 

שוים נבראו ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה    הגדולים וגו'

על  ,  ואת הכוכבים,  אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד

דעת להפיס  צבאיה  הרבה  הלבנה  את  שמיעט  ויש   ה".ידי 

נענשלהתבונן   ש  חשיפתעל    לבנהה  המדוע  הוא  האמת,  נכון  כן 

ייתכן  מלכים  ל  שלא  אחת,    שישלטושני  שאומרים  בבת  כמו 

. ואדרבה  , יותר מדי טבחים במטבח מקלקלים את המרקהעולם

  ריבויכיצד נחשב    ועוד  . יש להבין מדוע זה לא הפריע גם להשמש

לנחמה  ה כמקור  פיוס כוכבים  של  לאחר    ופעולה  הירח  כלפי 

   שהופחת גודלו.

 

שליט"א,    וביאר סורוצקין  יוסף  )להג"ר  יוסף  מגד  בספר 

שמאוימים מההצלחה של    פרשת בראשית( שיש אנשים 

ש מכיוון  להיות  אחרים  הוא  זה  ותחרותי.  טבעם  מסוג  אנשים 

אחרים  כאשר  נוחים  נמצאים  אינם  או  להם  כי    ,מעליהם  שווים 

ניצחו  תמיד   הם הם  כאילו  להרגיש  הפסיד  צריכים  .  וחברם 

זו שלא  תמיוצג  וקבוצה  הירח,  ידי  כל    היה  על  לתפקד  זמן  יכול 

של  שווה  שגודלו עומד  ה  לזה  מי  לדעת  צריך  היה  הוא  כי  שמש, 

ומי   ש  מאחור.   נשלחבראש  של אנשים  נוספת  קבוצה  יש  אין  אבל 

תחרותית, רוח  שמחים  ו  להם  אחרים הם  של  ם  ומקבלי   בהצלחה 

  אנשים כאלה ו .להעלות את הציפיות שלהם לעצמם מהםהשראה 

זה   לצד  זה  עובדים  כשהם  עמיתיהםיחד  מתחזקים  וזהו עם   .

 השקפת השמש ששמח להיות בגודל זהה לירח.  

 

מתוך    והקב"ה אלא  עונש  בתורת  לא  הירח  גודל  את  הקטין 

ש  עם  הכרה  ותחרות  יריבות  מרגיש  אדם  כאשר 

ואת יכולתו להשיג דברים    גודלואת    מגבילהוא  ממילא  חבריו,  

משמעותיים. ולכן הקב"ה פייס את דעתו של הירח עם מציאות  

הכוכבים, שדרכו של הירח הייתה להרגיש חשיבות לעצמו על ידי  

כדי   ממנו  הקטן  את  מחפש  שהוא  מחבריו,  יותר  גדול  שהוא 

הלבנה   של  דעתה  נתפיסה  כאן  ואף  ידו.  על  להתגאות  שיוכל 

ע ממנה.  כשמצאה  קטנים  יותר  עוד  שהם  כוכבים  ידה  אך  ל 

עוסק בהשוואות  אינו  שהוא    הייתה מבט שונה לחלוטין,  השמשל

בחלקו. וכאשר אדם  שמח  ו  נשאר נאמן לעצמו  הוא  אלא  לאחרים,

להם   לגרום  צורך  מבלי  אחרים  עם  יחד  ופועל  בעצמו  בטוח 

   אין גבולות למה שהוא יכול להשיג. להרגיש נחותים, באמת 

 

 פני יהושע כפני החמה [ ב 

 

. דכתיב  המנהיגותדרך זה נחלקו משה רבנו ויהושע בתחום    ועל

כז    יא,  "   -)במדבר  ויאמר  כט(,  למשה  ויגד  הנער  וירץ 

במחנה מתנבאים  ומידד  נון    .אלדד  בן  יהושע  ויאמר    וגו' ויען 

ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם    .אדני משה כלאם

רוחו עליהם את  נביאים כי יתן ה'  )שם(  ה'  ופירש הכלי יקר   ."

  מספר  שהיוקפיד על  והתחרות שהיהושע אחז במדת הקנאה  ש

א(    , )בבא בתרא עה  חז"ל  . ועל כן אמרו נביאים שולטים בבת אחת

ה  , כי כמו שקטרג" לבנהכפני  יהושע  פני  פני משה כפני חמה  " 

הלבנה ואמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, כך  

מתנבאים ומידד  אלדד  ואמר  מקטרג  היה  ולכןיהושע    כשם   , 

הצטמצמה הלבנה  הופחתה.  גם    שאור  יהושע  של    בל אהשפעתו 

כהי  רבינו  משהת  עד כלוםהיתה  קטרגה  שלא    משהגם  ש  ,חמה 

, כי לא הפריע לו שיש עוד  " מי יתן והיה כל עם ה' נביאים "אמר  

 אורו התפשט למרחקים. כמו השמש  נביאים פועלים לצידו, ולכן  

 

 דבר אחד לדור [  ג 

 

חזק  מכך יעץ משה רבינו ליהושע )דברים לא, ז(, " וכתוצאה  

", אבל  ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ 

 " כג(  )שם  עליו  ציווה  בני  הקב"ה  את  תביא  אתה  כי  ואמץ  חזק 

האר  אל  א(,  ישראל  )ח,  בסנהדרין  בגמרא  חז"ל  והסבירו  ץ". 



 

 ב 

עמהם"  שבדור  והזקנים  אתה  ליהושע  משה  לו  לו    ,אמר  אמר 

דבר אחד לדור ואין    ,הקדוש ברוך הוא טול מקל, והך על קדקדם

". ויש לתמוה, מדוע באמת שינה הקב"ה ממה  שני דברין לדור

ל  שיעץ משה רבינו, והרי משה רבינו עצמו נהג כך על פי ציוויו ש 

הקב"ה, שמשה רבינו טען )במדבר יא, יד( "לא אוכל לבדי לשאת  

יז( "אספה לי שבעים    -את העם הזה", וענה לו הקב"ה )שם טז 

וגו'   ישראל  מזקני  אתה  איש  תשא  ולא  העם  במשא  אתך  ונשאו 

ובכל    ,". הרי לנו שדבר משובח הוא ליטול עצה מן הזקניםלבדך

ובספר המה ינחמוני   זאת הקב"ה מדגיש ליהושע שלא יעשה כן. 

פרשת וילך(, תירץ שמשה רבינו  להאדמו"ר מטאלנא שליט"א,  )

יעץ ליהושע שימשיך את ההנהגה כפי שהוא הנהיג, דהיינו יחד  

עם הזקנים. שמשה רבינו תפס את ההשקפה של החמה שהוא לא  

ולכן אחרים,  עם  תחרות  שום  לשתף  ראה    לא  הרגיש  בעיה 

דע שרוח אחרת הייתה עם  אבל הקב"ה י  עם הזקנים.  ההנהגה

ושהוא   י  יצליחלא  יהושע,  הוא  כן  אם  שדעתו  לבד  שלוטאלא   ,

הלבנה  הייתה   דברין.  כשיטת  שני  ואין  לדור  אחד  דבר  שרק 

יהושעא  הנחההקב"ה  ולפיכך   מנהיגותפתח  ל  ת   משלו,  סגנון 

 . האישי למצב רוחויותר  מתאים ומזה של משה,  שהוא שונה

 

 מקדם כשמחך יצירך בגן עדן [  ד 

 

רק    בעייתו לא  אור ה התחרות  את  של גבילה  ואת    הלבנה   ה 

לקלקל    עלולה  גם  אלא  יהושע  של  את  מעמדו 

מברכים    .הנישואים אנו  החופהולכן  תחת  הזוג  "שמח  את   ,

כלומר   מקדם",  עדן  בגן  יצירך  כשמחך  אהובים  רעים  תשמח 

וכלהשה כמו    חתן  שמחים  וחוה  ש יהיו  עדן.  שמחו  אדם  וזה  בגן 

. ואם  גן עדן אדם וחוה חטאו ואז התגרשובהרי  תמוה שלכאורה  

עדן  הזמן  כן בגן  וחוה  אדם   ועצובה  מאוללה  תקופה  הייתה  של 

ובספר פרדס יוסף )פרשת   .השאוף לחקות אותזוג צעיר לל איןש

סד(   אות  איש    ביארבראשית  בין  והמחלוקות  המריבות  שרוב 

א  כל  כי  והתנשאות,  מגאווה  נובעות  שהוא לאשתו  חושב  חד 

מיוחס ומעולה יותר מבן זוגו, ועל כן נברא אדם הראשון יחידי  

יתקוטטו שלא  כדי  האשה,  נברא  משפחה  וממנו  ולכן  בענייני   .

שלום בית הוא שישכח כל אחד   העצה הטובה ביותר כדי להשיג 

יעזב  על כן  , וכדכתיב )בראשית ב, כד( "גאוותומקור  ו   את יחוסו

אמו  ואת  אביו  את  לקייםכי  ",  איש  יוכלו  הם  אז  סוף    רק  את 

  ". ואם כן כוונת הברכהודבק באשתו והיו לבשר אחד הפסוק, " 

מלהתחרות אחד בשני    ומנעי  היא שהחתן וכלה  של "שמח תשמח" 

 שלהם.  בן זוג על  עליונים את הצורך שלהם להרגיש   וויזנח

 המאור הגדול והמאור הקטן   [ ה 

 

אמיתית להגיע    כדיו להימנע    לגדלות  רק  מספיק  לא  זה 

להצליח  האדם דוקא לעזור לאחרים  מתחרות, אלא צריך   

פעיללרומם  ו באופן  אינו  שהרי    .אותם  משלו  הירח  אור  יוצר 

רק   הוא  אלא  עצמאי  את  באופן  זה, ו  ,השמש  אור מחזיר  במובן 

"המאור  השמש נקראת  והשמש היא הנותנת והירח הוא המקבל.  

שהיא    "גדולה אור מכיוון  את  בשמחה  ש ל   הנותנת  כדי  גם  ירח 

מכיוון שהוא רק    "המאור הקטן" הירח נקרא  ו  ,הירח יוכל לזרוח

ו  את  לוקח  מלמדת  ו  השמש.  אורמשקף  בזה  התורה  לקח  אותנו 

בכמה    ,עמוק נמדדת  אינה  אמיתית  לגדלות  שלנו  שהשאיפה 

אנו    אנו מתפללים אלא בכמה   שעותתורה אנו לומדים או בכמה  

זה שאנו מרימים ומחזקים  מחקים את השמש "הגדולה" על ידי  

כוונת וזהו  לזרוח.  יוכלו  הם  שגם  כדי  שאנו   אחרים  הברכה 

תינוק בזמן הברית מילה, "זה הקטן גדול יהיה", שלא  נותנים ל

נפשו, שיתגדל  אלא  בריא,  באופן  גופו  שיתגדל  שלמרות    רק 

יימת רק מבחינת  התגלמות הקטנות, שכל מציאותו ק   הוא  יוםהש

מסוגל  ש,  לוקח אינו  עלהוא  ורק    לשמור  אך  תלוי  והוא  עצמו 

את כל צרכיו, מכל מקום במשך הזמן  אחרים שיספקו לו  חסד של  ב

ולהתחיל  עליו   לאחרים  לגדול  לו  כמו  לתת  נותנים  שאחרים 

 .  באמת גדול  מקטן לאיש יהפוך את עצמוכרגע, ובכך  

 

 ויגדל משה [ ו 

 

הייתה מהות גדולתו של משה רבינו, דכתיב )שמות ב, יא(    וזו

העירו    אבל  בסבלתם",  וירא  אחיו  אל  ויצא  משה  "ויגדל 

 " י(  )שם  נאמר  שכבר  לבת המפרשים  ותבאהו  הילד  ויגדל 

להבין  פרעה ויש  שמשה    מדוע".  זה  אחר  זה  פעמים  שתי  כתוב 

 " )שם(,  הרמב"ן  וכתב  גדל.  כי  רבינו  לאיש  והיה  מתחלה  שגדל 

ואז   אותו,  לגמלה  צריך  היה  שלא  עד  שגדל  הילד,  ויגדל  אמר 

הביאתהו לבת פרעה ויהי לה לבן כי לפני מלכים יתיצב, ואחרי  

". הרי שהפעם הראשונה שכתוב שמשה  כן גדל ויהי לאיש דעת

רבינו גדל הייתה ביחס לקומתו הפיזית, והפעם השנייה ביחס  

משה   השיג  רק  כן  ואם  הרוחנית.  בנפשו לקומתו  גדולה  רבינו 

כשראה והזדהה עם צערם של אחרים, וכדכתיב "ויצא אל אחיו  

 . דאגה לזולתבאמיתית הוא  לגדולה סימן  השוירא בסבלתם", 

 

"   ולכן )יח, א(,  קטן  במועד  בגמרא  בימי  מבואר  שהיה  פרעה 

". וכתב המהר"ל בבאר הגולה  משה הוא אמה וזקנו אמה  



 

 ג

היה   שפרעה  ח(  פרק  החמישי  מצד  )באר  לא  הקטנות  בתכלית 

דאג   רק  שפרעה  שלו,  העצמיות  מצד  אלא  שלגופו  הרי  עצמו, 

פגיעה,בשנות הרעב ס  ותפל  תמרןפרעה    , כשכל מצרים היתה 

כל   " רכושםאת  כ(  מז,  )בראשית  וכדכתיב  כל  ,  את  יוסף  ויקן 

אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עלהם  

הארץ   ותהי  הייתה  לפרעההרעב  לכך  והתרופה  של דמות".    ו 

משה רבינו שהיה גדול בנפשו ובדעתו, וכמו שכתב הג"ר יוסף  

ענגיל זצ"ל, בספר אוצרות יוסף )דרוש ז(, "והנה להיות שהיה  

היה   מידו  ישראל  את  להוציא  לכן  הקטנות  תכלית  מהות  פרעה 

 צריך זה מכח שהוא ניגוד זה היינו תכלית הגדלות". 

 

 מה אני כשאני לעצמי  [  ז

 

  ה ידוע מה שכתב בספר שערי ישר )הקדמה( על ההגדר   וכבר

"אני" שלו  ה האיש הגס והשפל כל  של גדלות אמיתית, ש 

ש שמרגיש  וגופו, למעלה ממנו מי  בחמרו  רק  "אני"  המצומצם 

שלו הוא מורכב מגוף ונפש, ולמעלה מזה מי שמכניס לה"אני"  

התורה,   דרכי  פי  על  ההולך  והאיש  ומשפחתו,  ביתו  בני  שלו 

שלו   הוא  ה"אני"  כי  מאוד  ישראל,  בתוכו    כולל גדול  עם  כל  את 

,  שבאמת כל איש ישראל הוא רק כאבר מגוף האומה הישראלית

  במאמרו של הלל   רומזמ   ין זהיוענ  גדלות אמיתית.  היארמה זו  ו

אם אין אני לי מי לי וכשאני  באבות )פרק א משנה יד(, "   במשנה

שראוי לכל אדם להתאמץ לדאוג    ורוצה לומר,  ",לעצמי מה אני 

אני לעצמי מה  אם  תמיד בעד עצמו, אבל עם זה יתאמץ להבין ש

צר, אז "אני" זה   למעגלשאם יצמצם את ה"אני" שלו כלומר אני, 

 כלום.  שווהלא שמה הוא, 

 

 קנאת סופרים תרבה חכמה [  ח

 

את הגדולה, יש לעמוד על  מעכבת  גרועה ותחרות הש  ומכיוון

  " א(  כא,  בתרא  )בבא  כשאמרו  חז"ל  קנאת  כוונת 

חכמה  תרבה  סופריםסופרים  בין  התחרות  כאילו  שמשמע   ,"  

שבאמצעותו  באמת  היא   טוב  בישראל  יתגדלדבר  אבל  החכמה   .

מבואר   שהרי  ב(  )כח,  בברכות  הקנה בגמרא  בן  נחוניא  רבי 

שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו  , "בכניסתו לבית המדרשהתפלל 

חברי בהם  וכו'   בי  ואשמח  הלכה  בדבר  חברי  יכשלו  הרי  ולא   ."

מהתחרות שמתרחשת לפעמים בבית   שרבי נחוניא בן הקנה פחד

ההמדרש כאשר  והתקדמותם    מעריכיםסופרים  ,  מעמדם  את 

לשמוח לא רק כאשר הם    , שאז הם עלוליםה לאחריםרק בהשווא

. ורבי נחוניא בן הקנה  מצליחים אלא גם כאשר חבריהם נכשלים

היא   זה  מסוג  שקנאה  אותנו  שכל    תכונהמזהיר  מכיוון  מזיקה 

לא ניתן להעריך אדם  לכן ו, ייחודי עם כשרונות שוניםהוא אדם 

קנאת  צריך לומר ש  ואם כן.  אחד על ידי התבוננות במישהו אחר 

שאדם   במובן  רק  מקובל  להשיג  סופרים  השראה  לקבל  יכול 

, שאז  שלהםמ באופןכאשר הוא רואה אחרים משיגים    דרכו שלוב

 תרבה חכמה אצל כל אחד לפי התכונות המיוחדים שלו. 

 

תחרויות ציבוריות,  ל  אין מקום  לימוד התורהבכן נראה ש  ואם

להתקדם על פי  עם מנצחים ומפסידים, שכן כל אדם חייב   

וכל המושג    דרכו ובקצב שלו מבלי השוואות למעמד של אחרים.

תחר  בושל  מהתרבות החילונית    עבודת ה' יות  וזר  סביבנו  נלקח 

לעל ברוחניותי לחלוטין  אמיתי  יה  היהודית.    באופן  והמסורת 

רק   שהוא  הטובה  הקנאה  לשם  בבחינת  ואפילו  ולא  השראה 

כמים  מיועד רק עבור צעירים ולא שייך כלל לח השוואהתחרות ו

מבוגרים. שהרי כבר העיר המהרש"א )שם( שלא אמרו "קנאת  

כבר   המגיע  כי  סופרים",  "קנאת  אלא  חכמה"  תרבה  חכמים 

לא   החכם  שלמעלת  כלל  הרשב"ץ  ראוי  כתב  וכן  בחבירו,  יקנא 

 " כא(  משנה  ד  )פרק  אבות  והיא,  במגן  טובה  שהיא  קנאה  ויש 

להי בלימודו  ויגע  ממנו  חכם  יותר  שהוא  בחברו  ות  המקנא 

קנאת סופרים תרבה חכמה. ואף זאת    וכו'   כמוהו, ועל זה אמרו

א פיהקנאה  על  עצמו    ף  שירגיל  היה  טוב  יותר  טובה  שהיא 

 ". בלימוד בלא קנאה אלא מחמת אהבת הלימוד עצמו 

 

ילדים    לכןו של  הישגיהם  את  לפרסם  צריכים  שאנו  למרות 

טוב,  ללמוד  להמשיך  אותם  לעודד  כדי  זה    צעירים  אין 

מציעא   בבבא  בגמרא  איתא  שהרי  והצדיקים.  החכמים  מעלת 

 " ב(  במסכת  )כג,  במלייהו  דמשנו  רבנן  עבידי  מילי  תלת  בהני 

כששואלים    ובפוריא כלומר  חכמיםובאושפיזא",  אם    תלמידי 

  מותר להם לשקר ולהגיב בשלילה. בקיאים הם במסכת מסויימת  

 " במסכת,  בתוס' ד"ה  תאמר וא והקשו  שיהו    ם  ושננתם  והאמר 

דברי תורה מחודדין בפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר  

דהיינו דוקא באדם הבא לשאול    ש לומר וי  ,לו אלא אמור לו מיד

דין או הוראה או להתלמד אבל הכא שבא לנסותו אם יודע מותר  

". ומכל מקום קשה, מדוע בדרך כלל  לשנות ולומר לא למדתי זה

בלי צנוע  להכריז  עליו להיות  אדרבה יש לאדם  התורה,    את מוד 

מידת הידע שלו כדי לעודד אחרים ללמוד כמותו, שהרי קנאת  

ש מכאן  חזינן  כרחך  על  אלא  חכמה.  תרבה  להימנע  סופרים  יש 

 . בקרב החכמים אפילומכל סוג שהוא,   ,טיפוח קנאה ותחרותמ



 

 ד

"   ןוכ א(  א,  )במדבר  דכתיב  מהא  משה  מבואר  אל  ה'  וידבר 

בשנה השנית    לחדש השני  באחד  מועד  באהל  במדבר סיני 

". וצריך להבין מהו תיבת "לאמר",  לצאתם מארץ מצרים לאמר

עם. וביאר  הל  להעביר שמשה חייב    נאמר דבר   אחר מכן לאהא ל

שאמירה היא בחשאי ודיבור  בספר מאור ושמש )פרשת במדבר( 

קול והרמת  בהכרזה  א(  הוא  נו,  הכתוב  . )פסחים  ביאור   ,וזה 

, שבתחילת  בהכרזה והשמעת קול בפרסום  ",וידבר ה' אל משה " 

בפומבי,    םהתפתחות נעשה  הכל  ישראל  בני  שניתנו  ושל  כמו 

בפומבי הראשונות  זה אבל    , הלוחות  צריכה    דרךה  אחרי  שלהם 

  ",בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר"   וכדכתיב,  להתבגר 

כבר לא  שבחשאי,    יותר   הם צריכים לדבר   ככל שהם גדלים  פירוש,

  עצמם  תלעודד א  אמצעילפרסם הישגיהם ברבים כ  להם מתאים

והנה כמו   ונעלם וכדכתיב )ישעיהו  תסמו  שהקב"הלהמשיך.  ר 

ו מסתתר",  "קל  טו(  זאתמה,  כל    יתברך  ואור   בכל  את  ממלא 

כולו אין    .העולם  לנוכך  עלינו    ראוי  אלא  הישגינו,  את  לפרסם 

הרוחניים   העיסוקים  מכל  התחרותיות  את  להסיר  לשאוף 

אחרים    חזקתגדולים באמת על ידי האנשים לאת עצמינו  ולהפוך  

ולהאיר עם אור התורה.  הצליח יחד ל יכוליםשכולנו  באופן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


