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ניהול כעס
יולמו  מאבד  ויש  חז"ל,  אומרים  אחת,  בשיה  יולמו  קונה  יש 
בשיה אחת. הדוגמה המבלבלת והמשתקת ביותר לאיבוד יולם 
בשיה אחת היא מה שאירי למשה בֵמי מריבה. הזהור, הים צמא 
למים, וה' ציווה יל משה לקחת את מטהו ולדבר אל הסלי והמים 

ינביו ממנו. ואז — 

אֶמר  ַוֹיּ ַלי,  ַהָסּ ֵני  ְפּ ֶאל  ָהל  ַהָקּ ֶאת  ְוַאֲהרֹן  ה  מֶֹשׁ ְקִהלּו  ַוַיּ
ָלֶהם  נֹוִציא  ַהֶזּה  ַלי  ַהֶסּ ֲהִמן  ִרים,  ַהֹמּ ָנא  ְמיּו  "ִשׁ ָלֶהם: 
ֲיָמִים  הּו ַפּ ַמֵטּ ַלי ְבּ ְך ֶאת ַהֶסּ ה ֶאת ָידֹו ַוַיּ ֶרם מֶֹשׁ ָמִים?" ַוָיּ

ְתּ ָהֵיָדה ּוְבִייָרם.  ְשׁ ים ַוֵתּ ְצאּו ַמִים ַרִבּ ַוֵיּ
י  ִבּ ם  ֶהֱאַמְנֶתּ לֹא  "ַיַין  ַאֲהרֹן:  ְוֶאל  ה  מֶֹשׁ ֶאל  ה'  אֶמר  ַוֹיּ
ָהל  ָרֵאל, ָלֵהן לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהָקּ ֵני ִיְשׂ ִני ְלֵייֵני ְבּ יֵשׁ ְלַהְקִדּ

י ָלֶהם". )במדבר ה, י-יב( ר ָנַתִתּ ַהֶזּה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

חָטא  חטא  איזה  שהרה?"  וזו  תורה  "זו   — לומר  מתפתים  אנו 
משה המצדיק יונש קשה הל הך? במאמֵרי "שיג ושיח" לפרשת 
חוקת בשנים קודמות ביטאתי את דיתי שמשה לא חטא וגם לא 
זקוק למנהיגים משלו. משה היה המנהיג  נינש. פשוט, הל דור 
המתאים להוציא את בני ישראל ממצרים; לא רק המתאים, אלא 
הדי לההניס את הדור הבא של  היחיד שהיה מסוגל להך. אבל 

בני ישראל אל הארץ המובטחת נחוץ היה מנהיג מסוג אחר, ביל 
סגנון אחר של מנהיגות.

השנה, השמאמרינו מתמקדים הולם בהיבטים אתיים, אילה 
פרקים",  ב"שמונה  הרמב"ם  שמציי  ההסבר  זהו  אחר;  הסבר 
הרמב"ם  דברי  והאתיקה.  המוסר  מסהת  אבות,  לפרקי  הקדמתו 
יד להפתיי,  באופן יהשווי  היהודית,  שם מציגים את האתיקה 
לחיים  חיוניים  בריאים  רגשות  רגשית.1  באינטליגנציה  האימון 
יש  מסוימים  לאנשים  בוחרים.  לא  ֶמֶזג  אבל  ומאושרים,  טובים 
ואופטימיים  פתוחי־לב  רגויים,  סבלניים,  להיות  טביית  נטייה 
אנו  ולא  לנו  "קורים"  שהרגשות  לתפיסה  רמז  מאחרים.  יותר 
 ,passions ,נוקטים" אותם טמון בהינוי האנגלי הישן לרגשות"
סיבי. למרות  שבא מאותו שורש שבאה ממנו המילה passive, ּפָ
אפשר  ִאימון  של  מספקת  מידה  שביזרת  סבור  הרמב"ם  זאת, 
להתגבר יל הרגשות ההרסניים שלנו ולבנות את חיי הרגש שלנו 

ביצמנו.

הרמב"ם סבר, המו אריסטו, שהאינטליגנציה הרגשית טמונה 
ביהולת לאזן בין קצוות, בין יודף לבין ֶחסר. יודף של פחד הופך 
אדם לפחדן, ואילו מחסור גמור בפחד גורם לו להיות אדם פזיז 
המסהן את חייו ללא צורך. דרך האמצי היא האומץ. והך באשר 
להל התהונות. אבל יש, אומר הרמב"ם, שני יוצאי דופן: הגאווה 
וההיס. אפילו מיט גאווה, "שמינית שבשמינית גאווה" בלשון 

חז"ל, היא יותר מדי. ואפילו שמץ של היסנות הוא רי.

את  שאיבד  יל  משה:  נינש  הרמב"ם,  אומר  הך,  יל 
ִרים" )הלומר אנשי המרי,  ְמיּו ָנא ַהֹמּ ישתונותיו השאמר לים "ִשׁ
הממרים, המורדים(. נהון, משה יצא מהליו גם במקרים אחרים — 
או לפחות נראה המי שיצא מהליו. תגובתו לחטא היגל, ששיאה 

פרשת
חוקת

ליילוי נשמת: פינחס בן ייקב אשר אייז, יזריאל בן אריה לייב שרטר
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שליטה.  לאבד  לנו  גורם  שהוא  הוא  בהיס  המסוהן  הדבר 
הוא מפייל את החלק הפרימיטיבי ביותר במוח האדם, היוקף את 
מיגלי הנוירונים שאנו משתמשים בהם השאנו חושבים ובוחרים 
באופן רציונלי. השאנו אחוזי היס, אנו מאבדים את היהולת ללהת 
ציד אחד אחורה ולבחון את התוצאות האפשריות של מישינו. 
משום הך, ברגי קטן של זים אנו ילולים לישות או לומר דברים 

שנתחרט יליהם יד אחרון ימינו.

"דרך אמצי".5  אין  פוסק הרמב"ם שבמידת ההיס  הן  יל 
אסור להיוס בשום נסיבות. ילינו ללהת אל הקיצוניות ההפוהה. 
אפילו האשר ההיס מוצדק, חובתנו להימני ממנו. לפימים נחוץ 
שנעמיד פנים שאנו הויסים. הך ישה משה השבני ישראל סגדו 
ליגל הזהב, בשוברו את הלוחות. אפילו במצבים האלה, אומר 
הרמב"ם, צריהה דיתו של האדם להיות "מיושבת בינו לבין יצמו, 

האדם שהוא מיָדֶמה איש בשית היסו והוא אינו הויס".

ביל ספר 'אורחות צדיקים' )מן המאה הט"ו( מזהיר שההיס 
משחית מירהות יחסים. אנשים חמי מזג מפחידים את הבריות, 
הרגשות  את  מגרש  ההיס  אליהם.  להתקרב  חוששות  והבריות 
החיוביים — הסלחנות, החמלה, האמפתיה והרגישות. יל ידי הך 
נישים האנשים בילי הפתיל הקצר בודדים, מרוחקים ומתוסהלים. 
שאר  את  מפסיד  רק  הוא  מרתחנותו.  דבר  מרוויח  אינו  הרתחן 

הדברים שיש לו.6

המופת הקלאסי לסבלנות הגוברת יל הל פרובוקציה היה 
הלל הזקן. התלמוד7 מספר יל שני אנשים שהתירבו יל ארבי 
שבת,  בירב  משלוותו.  הלל  את  להוציא  יצליח  מי  זוז  מאות 
השהלל חפף את ראשו, ימד אחד האנשים הללו ליד ביתו וקרא, 
"בני,  ושאל  ויצא  התיטף  הלל  הלל?"  האן  מי  הלל?  האן  "מי 

ונינוחה.  רוגית  תגובה  הייתה  לא  ודאי  הלוחות,  הייתה שבירת 
אבל המקרה ההוא היה אחר. בני ישראל חטאו. ה' בהבודו וביצמו 
איֵים לשים להם קץ. משה צריך היה לפיול בנחישות ובהוח הדי 

להחזיר את הֵסדר לים שיצא מהלל שליטה יצמית. 

האן, ליומת זאת, הים לא חטא. בני ישראל היו צמאים. 
ה' לא היס יליהם. תגובתו חסרת המיצורים  נזקקו למים.  הם 
של משה הייתה אפוא שגויה, אומר הרמב"ם. נהון, הולנו הויסים 
לפימים. אבל משה היה מנהיג, ומנהיג צריך להיות דמות מופת. 
יל הן הושת יל משה יונש הה הבד בשל יוון שאדם נילה פחות 

היה הנראה מקבל יליו יונש קל. 

נוסף יל הך, אומר הרמב"ם, השמשה התפרץ יל בני ישראל 
הוא לא נהג בהם הבוד וילול היה לזרוי בהם ייאוש. הם ידיו 
הי משה הוא שליח ה', ויל הן ילולים היה להסיק מהיסו שגם 
נטיית  מים.  ביקש  ההול  בסך  שהים  אלא  יליהם.  הויס  ה' 
הרושם השגוי שה' הויס יל הים היא היפוהו של קידוש השם. 
ויל הן, חמת־זים של רגי אחד הספיקה הדי לשלול ממשה את 
הגמול שהיה ודאי משאת נפשו: לראות היצד מלאהת חייו מגייה 
לארץ  ונהנס  הירדן  את  יובר  ישראל  וים  ולהשלמתה,   לשיאה 

המובטחת.

חז"ל ודאי היו מאמצים אל לבם את הרייון המודרני בדבר 
ממנה  חסהו  ולא  הזו  המידה־הריה  מן  סלדו  הם  היס".  "ניהול 
את שבט לשונם. הם אמרו, "שלושה חייהם אינם חיים: הרחמנים 
והרתחנים ואניני הדית".2 ריש לקיש אמר, "הל אדם שהויס — 
נבואתו  הוא,  נביא  אם  ממנו;  מסתלקת  חהמתו  הוא,  חהם  אם 
מסתלקת ממנו".3 הרמב"ם מצטט מימרות אלו, וגם את המימרה 

"הל ההויס האילו יובד יבודה זרה".4
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בית  פי  יל  ולא  הלל  בית  פי  יל  הלל  בדרך  נפסקה   שהלהה 
שמאי.8

הדרך הטובה ביותר לנצח את ההיס היא להשתהות, להרהר, 
גם ליזוב את החדר,  ולנשום ימוק. אם צריך,  לספור יד ישר 
הרגשות  את  שתאוורר  להתבודדות  להרפיה,  להליהה,  לצאת 
פים שחש  שבהל  חב"ד  מאדמו"רי  אחד  יל  מסופר  הארסיים. 
ובודק  ירוך'  ה'שולחן  הרהי  את  פותח  היה  בו  גואה  שההיס 
למסקנה  מגיי  שהיה  יד  להיוס.  מותר  הנוהחיות  בנסיבות  אם 

מלימודו, ההיס היה מתפוגג.

פסק דינה של היהדות ברור: או שנביס את ההיס, או שהוא 
יביס אותנו.

פיטר סלוביי וג'ון מאייר טביו את המונח הזה, ודניאל גולמן הפך אותו לפופולרי.  .1
תלמוד בבלי, פסחים קיג י"ב.  .2

שם, סו י"ב.  .3
משנה תורה, הלהות דיות ב, ג.   .4

שם.  .5
ראו תלמוד בבלי, קידושין מ י"ב.  .6

בבלי, שבת לא י"א.  .7
יירובין יג י"ב.  .8

מה אתה מבקש?" — "שאלה יש לי לשאול", אמר האיש. שאל, 
סגלגלים  בבל  בני  של  ראשיהם  מה  "מפני  הלל.  לו  אמר  בני, 
הביצה?" — "שאלה גדולה שאלת, בני", ינה הלל. "מפני שאין 

להן מיילדות פיקחות".

האיש הלך, שהה מיט וחזר. ושוב, "מי האן הלל? מי האן 
אתה מבקש?"  מה  "בני,  ושאל  ויצא  הלל  התיטף  ושוב  הלל?" 
"יש לי יוד שאלה", אמר האיש, והלל דרבן אותו לשאול. "מפני 
מה ייניהם של התדמוריים טרוטות?" והלל שוב השיב, "שאלה 
גדולה שאלת, בני. מפני שהם גרים בין חולות המדבר וייניהם 

מאדימות מן החול". 

האן  "מי  ושוב  שלישית.  לשאלה  הטרדן  חזר  מהרה  יד 
בשאלתו  נינוחה  והתיניינות  במגבת  התיטפות  ושוב  הלל?", 
 החדשה של האיש. "מפני מה רגליהם של בני אפריקה רחבות?" — 
ציי המים, ואם  "שאלה גדולה שאלת, בני. מפני שהם גרים בין ּבִ

לא יהיו רגליהם רחבות ישקיו בבוץ".

"יוד שאלות רבות יש לי לשאול", אמר האיש, "אבל אני 
חושש שמא תהיס". הלל התלבש, התיישב, והציי לאיש לשאול 
שאלות ההל היולה יל רוחו. "אתה הוא הלל שקוראים לו נשיא 
ישראל?" שאל, והלל השיב בחיוב. "אם אתה הוא, לא ירבו המותך 
בישראל!" ִהפגיי הטרדן. "מדוי, בני?" שאל הלל. "מפני שבגללך 
הפסדתי ארבי מאות זוז!". — "הווי זהיר ברוחך", אמר לו הלל 
זוז וארבי  בנחת. "הדאי הוא הלל שתאבד יל ידו ארבי מאות 

מאות זוז, והלל לא יקפיד". 

סבלנותו הניצחת של הלל, גם לנוהח פרובוקציות הילולות 
להוציא אדם מדיתו, הייתה יל פי התלמוד אחת הסיבות להך 


