
 
 

 הכעס תוצאות – פרשת שמיני

״ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים לאמר   בפרשה מסופר על כעסו של משה:

 יז( - מדוע לא אכלתם את החטאת״ )י טז

אהרון ענה למשה שהיה אסור להם לאכול את קורבן החטאת כי הם היו אוננים בגלל מותם 

 קורבנות.של נדב ואביהו, ולאונן אסור לאכול 

 בעיניו״ )י כ(.  וייטב״וישמע משה   הודה שטעה: ,כשמשה שמע את דברי אהרון

 כיצד הגיע משה לטעות בהלכה?

 שהכעס של משה גרם לו שיטעה.  אמרו רבותינו בסיפרי )במדבר לא כא(

אם חכם הוא חכמתו מסתלקת  ,  כל אדם שכועס:  וכך אמר ריש לקיש במסכת פסחים )סו:(

 והנביא הוא אלישע. החכם הוא משה א נבואתו מסתלקת ממנו.ואם נביא הו, ממנו

   .  בספר מלכים )ב ג( מסופר שיהורם מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יצאו למלחמה כנגד מואב

יהושפט ויהורם פנו    .להם מים לשתייה והם הבינו שיש כאן עונש משמים  ובדרכם למואב לא הי

כשאלישע ראה את יהורם מלך ישראל . לאלישע הנביא כדי שינבא להם מה עומד לקרות להם

וכדי לנבא, אלישע ביקש שיביאו לו מנגן    תה בישראליהוא כעס עליו בגלל העבודה זרה שהי

 שינגן לפניו. 

 ומדוע הוא היה צריך לשמוע ניגון? 

נחה עליו    ,ורק אחרי שהמנגן ניגן  נו רוח הקודשאמרו רבותינו שכשאלישע כעס הסתלקה ממ

 בחזרה רוח הקודש. 

דבר זה נלמד מאליאב אחיו של  שכל הכועס מורידים אותו מגדולתו. והוסיף רבי מני בר פטיש

 דוד. 

כאשר שמואל הלך למשוח למלך את אחד מבניו של ישי הוא ראה את אליאב, והוא חשב שהוא  

אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו כי מאסתיהו, כי לא  ״  אמר הקב״ה לשמואל:  יהיה המלך.

 אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב״ )שמואל א טז ז( 

 מדוע אליאב לא נבחר להיות המלך?



 
 

כאשר עם ישראל עמד במערכה כנגד גולית, ישי שלח את בנו דוד להביא אוכל לאחיו שהיו בין  

על כך שהוא הגיע  ,  של דוד ראה אותו, הוא כעס עליו מאוד  כשאליאב אחיו הגדול  הלוחמים.

 אליאב כעסן ומי שהוא כעסן לא יכול להיות מלך. אמר הקב״ה לשמואל: לשדה המערכה.

 לא התבייש להגיד שטעה., הוא  תברר לו שטעההלמרות שמשה טעה בהלכה בגלל כעסו, כש

ויקרא רבה )יג א( הוסיפו רבותינו ואמרו שמשה פרס ם בכל המחנה שטעה בפסק ובמדרש 

 ההלכה. 

וכתב על כך הנצי״ב בפירושו הרחב דבר, שמשה עשה כך כדי ללמד את חכמי כל הדורות שלא  

כל אחד יכול להגיד לעצמו שאם משה הודה אז אני    ,אם פסקו הלכה בטעות  ,מנע מלהודותילה

 טעותי. בודאי יכול להודות 

 המקום. השפל עצמך וינשאך  ועל כך כתב הרמב״ן באגרתו:

 

 


