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 ותראה   כי   אחות   הקנאה   היא   החמדה   והתאוה,   הלא   היא   המיגעת   לב   האדם   עד   יום   מותו,   וכמאמרם   ז"ל   (קהלת   רבה   א):   אין   אדם   מת   וחצי   תאותו  
  בידו.   ואמנם,   עיקר   התאוה   פונה   לשני   ראשים:   האחד   הוא   הממון   והשני   הוא   הכבוד,   שניהם   כאחד   רעים   מאד   וגורמים   לאדם   רעות   רבות.   

  הנה   חמדת   הממון   היא   האוסרת   אותו   במאסר   העולם   ונותנת   עבותות   העמל   והעסק   על   זרועותיו,   כענין   הכתוב   (קהלת   ה):   אוהב   כסף   לא   ישבע   כסף.   

 היא   המסירה   אותו   מן   העבודה,   כי   הנה   כמה   תפלות   נאבדות   וכמה   מצות   נשכחות   מפני   רוב   העסק   ויגיעת   המון   הסחורה,   כל   שכן   תלמוד   תורה.   וכבר  
  אמרו   ז"ל   (עירובין   נה):   לא   מעבר   לים   היא,   באותם   שהולכים   מעבר   לים   בסחורה.   וכן   שנינו   (אבות   פ"ב):   לא   כל   המרבה   בסחורה   מחכים.   

 היא   המוסרת   אותו   לסכנות   רבות   ומתשת   את   כחו   ברוב   הדאגה   אפילו   אחרי   השיגו   הרבה.   וכן   שנינו   (שם):   מרבה   נכסים   מרבה   דאגה.   היא   המעברת  
 פעמים   רבות   על   מצות   התורה   ואפילו   על   חוקות   השכל   הטבעיים.  

 יתרה   עליה   חמדת   הכבוד   כי   כבר   היה   אפשר   שיכבוש   האדם   את   יצרו   על   הממון   ועל   שאר   ההנאות,   אך   הכבוד   הוא   הדוחק,   כי   אי   אפשר   לו   לסבול  
  ולראות   את   עצמו   פחות   מחבריו,   ועל   דבר   זה   נכשלו   רבים   ונאבדו.   

 הנה   ירבעם   בן   נבט   לא   נטרד   מהעולם   הבא   אלא   בעבור   הכבוד,   הוא   מה   שאמרו   ז"ל   (סנהדרין   קב):   תפסו   הקדוש   ברוך   הוא   בבגדו   ואמר   לו,   חזור  
  בך   ואני   ואתה   ובן   ישי   נטייל   בגן   עדן.   אמר   לו,   מי   בראש?   אמר   לו,   בן   ישי   בראש.   אמר   לו,   אי   הכי   לא   בעינא.   

 מי   גרם   לקרח   שיאבד   הוא   וכל   עדתו   עמו?   אלא   מפני   הכבוד,   ומקרא   מלא   הוא   (במדבר   טז):   ובקשתם   גם   כהונה.   וחכמים   ז"ל   (במדבר   רבא   יח)  
 הגידו   לנו   כי   כל   זה   נמשך   מפני   שראה   אליצפן   בן   עוזיאל   נשיא   והיה   רוצה   להיות   הוא   נשיא   במקומו.  

 הוא   שגרם   לפי   דעת   חכמינו   ז"ל   אל   המרגלים   שיוציאו   דבה   על   הארץ   וגרמו   מיתה   להם   ולכל   דורם   מיראתם   פן   ימעט   כבודם   בכניסת   הארץ,   שלא  
  יהיו   הם   נשיאים   לישראל   ויעמדו   אחרים   במקומם.   

 על   מה   התחיל   שאול   לארוב   אל   דוד   אלא   מפני   הכבוד,   שנאמר   (שמואל   א   יח):   ותענינה   הנשים   המשחקות   ותאמרנה   הכה   שאול   וגו'   ויהי   שאול   עוין  
 את   דוד   מהיום   ההוא   והלאה.  

    מי   גרם   לו   ליואב   שימית   את   עמשא   אלא   הכבוד,   שאמר   לו   דוד   (שמואל   ב   יט):   אם   לא   שר   צבא   תהיה   לפני   כל   הימים.   

-   44   -   


