
 ן תש"פניס                                     בס"ד

 נגיעות מפרשת השבוע שמיני 

ובע"ה בתי כנסת במניין וב תפילות ללא שנחגג בצורה שקטה ובלתי נתפסת  עברנו את חג הפסח הקדוש

עם  שגרהלו חולמהחג אנו עוברים ל . תריו מנים טוביםזלל בתפוסה מלאה ולהתפלבמהרה חזור שנ 

יום השמחה  לקראת  בימי המילואים והמשכן הכהונהעבודות בעוסקת ה שמיניפרשת בת לש אאתנחת

של   טרם עתצער רב ובב המפתיעמותם ת בשל באח השנקטעשמחה  .הגדולה של תחילת עבודת ה' במשכן

 היאלימי השגרה כאשר מהאירוע הכואב הזה ומפתיע במעבר חד עוברת התורה ו שני בני אהרון הכהן

                                                           . כשרות האוכל היהודידיני בעוסקת 

 רגיש וקשהבזמן בלתי נשלט  כעסידי לבפרשה הרועה הנאמן מגיע  ןבלהסו ומשה רבנו המנהיג הסבלן 

 .  בניובד על אבדן שני בעת האבל הכלאחיו   במיוחד

. םבפרשת מטות מפרט את שלושתרשי  .ישנם שלושה מקומות שבהם מסופר על משה שהגיע לכלל כעס

יםמים ומשה אומר " חוסר בעל ונן לאשון כשהעם מתרה הרהמק רִׁ ְמעּו ָנא ַהמֹּ " הכעס ַוַיְך ֶאת ַהֶסַלע ...שִׁ

החיל שהיו במלחמת מדיין עס על פקודי משה כפעם השניה ב .ועונש חמור קשה ותו לידי טעותהביא א

ל "  ולא הרגו את הנשים ֶשה ַעל ְפקּוֵדי ֶהָחיִׁ ף מֹּ ְקצֹּ   גיעוליות לשכוח הלכ הגמראכעסו גורם לו עפ"י  ." ַויִׁ

משה  כאשר הפעם השלישית היא בפרשתנו הן .עזר הכהם נאמרו ע"י אלן ם של עובדי כוכבים ולככלי

שסיבת השרפה היא  לו עד שבא אהרון שהסביר ונוזף  רואה את החטאת נשרפת ללא סיבה והוא כועס

 .  תומשה מקבל זא שבה שרוי אהרון או לפי רש"י בגלל שנגעה בו הטומאההאבל  –האנינות 

 כל הפעמיםב שהרי ש והפגיעה במשה העונ גודל  ובעינינ  נתפסלא . עם שמשה כעס הוא טעה ונפגעבכל פ

ואנו עפר למדרגתו  ומאחר  דתו על הציווי ועל כבוד ה'ע אישי אלא בשל הקפקלא היה על רשלו הכעס 

                                                                                 .הרי שלנו העניין קשה בהרבה הרוחנית

?  מנין למדנו כן אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ,מד מכך " כל אדם שכועסולפסחים בריש לקיש 

ל נו, שנאמר, "ממשה רבי ֶשה ַעל ְפקּוֵדי ֶהָחיִׁ ף מֹּ ְקצֹּ ואחר כך נאמר, "ויאמר אלעזר" וכו', ומדוע משה   " ַויִׁ

, ועמד  וחוכמתרבינו לא אמרה בעצמו, אלא מתוך כעסו של משה שכעס על פקודי החיל, נשכחה ממנו 

                                                                   "  .תלמידו ואמר בשמו מה ששמע ממנו קודם לכן

ושונין ועלובין היו  ןשנוחימרא בעירובין מסבירה "מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן ? מפני הג

ת שמאי היו חריפים  י. ב " דבריהם ודברי בית שמאי ולא עוד אלא מקדימין דברי בית שמאי לדבריהם

הרי כל ההנחות והתירוצים   .ללכה תיפסק כמותם או לפחות חלקה הגדוראוי שה המאד והי םיומדקדק

              קא ע"י בית הלל שנחשבו פשרנים יותר ? ומדוע ההלכה ניתנה דוויו שכלתנים שהם נתנו ה

ה הנושא על רקע ידיעיתוח תוך נ חכמה את ב זכשגוזרים פסקי דין יש לעשות וכשפוסקים הלכות אלא 

כפי  גאווה שמחה וכעסות רגשיחד עם מניעת ערוב רות בנוקשות חסרת פש אולם לא פה של ההלכהימק

 .  והאמצע בדרך הישרהלל ותלמידיו תוך דיון  שנהגו 

כל שאר העבירות פוגמים באדם באבר אחד )מבחינה  " י ז"ל"האר ר' חיים ויטאל היה אומר בשם רבו

                  ."וחנית(, אבל מדת הכעס פוגמת כל הנשמה ועושה אותה טריפהר

ה מדקדק עם צדיקים  "הקב  .ם שמייםלשכעסו היה  אפילו ש וסכעא שלט בלה ממשה כשסתלקנ ההלכה 

עד כמה מאוסה  והלקח הנלמד ההתבוננות תרה לנו נו .כחוט השערה ולכן הדרישה ממשה היא עצומה

  .חק ממידה זועלינו להתאמץ כדי להתרומשכיחה את החכמה מהאדם שהיא  ס מידת הכענה ומגו

 

                                            ומבורך. שבת שלום

 שלר איתן 

 ל חולי ישראל לרפואת כו לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


