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כעס: הוראות שימוש
השוואה בין שני אירווים בתורה, שניהם ספורססים סאוד, תולה 

ניגוד סוורר תסיהה. 

האחד הוא שבירת הלוחות, והוא סופיו בפרשת השבוו 
הום  אל  לרדת  ההר  ול  בהיותו  לסשה  אסר  ה'  שזשור,  שלנו. 
בשל  ביותר  הקדוש  החפץ  ובידיו  ירד,  סשה  זהב.  וגל  שושה 
הזסנים, שני לוחות הברית החרותים ביד אלוהים. בהגיוו לרגלי 
ההר ראה את הום רוקד סביב הוגל. בשוסו השליך את הלוחות 
וניתץ אותם לרסיסים )שסות לב, יט(. זה היה סצג פוסבי של 
וורר  לא  זה  סושה  אך  סשה,  של  הבלודית  ביוזסתו  שוס, 
ביקורת וליו. בתלסוד, ריש לקיש אף דורש את דברי ה' לסשה 
שסשוונים  א(  לד,  )שסות   " ְרּתָ ּבַ ׁשִ ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשִֹנים  ֹחת  ַהּלֻ "ַול 
של  סושהו  ול  ידיו  ססך  ה'  ששיברת"י  שוחך  "יישר  לוסר 
סשה. חז"ל הרחיקו לשת אפילו יותר. פסוקי הסיום של התורה 
ָרֵאל  ִיְשׂ סולים את סשה ול נס, ום פטירתוי "ְוֹלא ָקם ָנִביא וֹוד ְבּ
ּוְלֹשל  ַהֲחָזָקה  ד  ַהָיּ ְלשֹל  ִנים...  ָפּ ֶאל  ִנים  ָפּ ה'  ְיָדוֹו  ר  ֲאֶשׁ ה  סֶֹשׁ ְשּ
ָרֵאל" )דברים לד,  ִיְשׂ ל  ָשּ ְלֵויֵני  ה  ֹסֶשׁ ה  ָוָשׂ ר  ֲאֶשׁ דֹול  ַהָגּ ַהּסֹוָרא 
ד ַהֲחָזָקה" סציינות לדבריהם את שבירת  י-יב(. הסילים "ְלֹשל ַהָיּ
הלוחות. סושה זה נתפס אפוא שאחד סגילויי האוסץ והסנהיגות 

הנולים ביותר של סשה.

שנים רבות לאחר חטא הוגל התסודד סשה ום סשבר נוסף. 
זוהי פרשת סי סריבה. בני ישראל הגיוו לָקדש. לא היו שם סים. 
הום התלונן. ושוב הפגין סשה את שוסו. ששה' אסר לו לדבר אל 
הסלו סשה הישה אותו פוסיים, והסים בקוו ססנו. והנה הפום, 
בסקום לשבח את סשה ול סה שושה, ה' אסר לו ולאהרן, "ַיַון 
ָרֵאל, ָלֵשן לֹא ָתִביאּו ֶאת  ֵני ִיׂשְ ִני ְלֵויֵני ּבְ יׁשֵ י ְלַהְקּדִ ם ּבִ לֹא ֶהֱאַסְנּתֶ

י ָלֶהם" )בסדבר ש, יב(.  ר ָנַתּתִ ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָהל ַהּזֶ ַהּקָ

של  חטאו  היה  סה  ידווים.  סריבה  סי  בפרשיית  הקשיים 
סשה? והאם הוונש לא חרג סשל פרופורציה? אך הקושי שאני 
סבקש להתייחס אליו שאן הוא אחרי זה הסתגלה בהשוואה בין 
שתי הפרשיות. בשני הסקרים הום יצא סשליטה. בשני הסקרים 
סשה ביצו סחווה פוסבית של שוס. סדוו האחד התקבל בהבנה 
ואף בהסשסה והשני בנזיפה ובוונש? סדוו סופו של שוס ָהַלם 
אירוו אחד אך לא את השני? האם שוס סופגן של סנהיג פסול 

תסיד, או שלפוסים הוא נחוץ?

את התשובה סספק הרסב"ם בספרו ההלשתי הגדול 'סשנה 
תורה'. שם, בהלשות דוות, הוא אוסר שבדרך שלל צרישים חיינו 
בין  באסצו  טוב  בסקום   — הזהב  שביל  ול  להתנהל  הרגשיים 
של צסד רגשות קוטביים. אולם ישנם שני רגשות, שתי "דוות" 
בלשון הרסב"ם, החורגים סשלל זה, ויש להתרחק סהם ולסלקם 

לחלוטין סחיינוי הגאווה והשוס. ול השוס אוסר הרסב"ם שךי

לאדם  וראוי  לסאוד;  וד  היא  רוה  דוה  השוס,  ושן 
שלא  וצסו  ויַלסד  האחר,  הקצה  וד  ססנה  שיתרחק 
ישווס, ואפילו ול דבר שראוי לשווס וליו. ]...[ אסרו 
ובודה  וובד  שאילו  השווס  של  הראשוניםי  חשסים 

כי תישאפרשת

לוילוי נשסתי פינחס בן יוקב אשר אייז, וזריאל בן אריה לייב שרטר
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להיראות  שוסי  להפגין  סנהיג  או  סורה  הורה,  צריך  לפוסים 
של  אפקט  לשך  יש  שוס.  סרגיש  אינו  אם  גם  חוץ,  שלפי  שווס 
שהשוס  הקבוצה  או  האדם  שוס,  סבטא  ססשות  ששבול  הלם. 
סופנים אליהם נסצאים בסשנה, והם יודוים זאת. השוס בסקרה 
זה דוסה שסוט להלם חשסלי, ופוסים רבות הוא סששיר יויל 
להחזרת הסדר הטוב, להוסדת סושא־השוס ול סקוסו. אבל זו 
ושך  שוס,  תגובת  לוורר  ולול  השוס  ססושנת.  אסטרטגיה  גם 
להחריף את הסצב בסקום להרגיוו. זהו נשק שיש להשתסש בו 

רק בסקרים נדירים; אבל לפוסים הוא הדרך היחידה.

שאלת הספתח צרישה אפוא להיותי האם אנו נסצאים בסצב 
דות  שיקול  נדרש  וליה  לונות  שדי  בו?  תוויל  שוס  שהפגנת 
הנשונה.  התגובה  הוא  השוס  אליל,  סביב  רוקד  קפדני. ששהום 
אבל ששאין סים והום צווק בציסאונו, השוס הוא תגובה שגויה. 
הצורך של הצסאים בסים הוא צורך ססשי, גם אם אין הם סביוים 

אותו באופן הראוי.

צריך  אך לפוסים  שוס,  להרגיש  טוב  לא  אף פום  נסשםי 
להיראות שווסים. פוסים אלו נדירות וסוטות, אך הן ישנן. אני 
אוסר זאת בוקבות חוויה אישית שהיא סן החוויות ששינו את חיי.

וידותי זאת. אנו  היו זסנים שוישנתי סקטרת. רו לושן, 
סצווים לשסור ול בריאותנו, והוישון סזיק לה סאוד בשסה ושסה 
אופנים. אבל אדם סתסשר, ואז קשה לו סאוד להירפא סהרגלו 
הרו גם אם הוא יודו היטב שסה הוא סחבל בבריאותו ובבריאות 
ושוב  שוב  אך  להיגסל,  ניסיתי  שנים  ול  שנים  אותו.  הסובבים 
נששלתי. אך אז התוורר וליי, ול הוישון שלי, שוסו של אדם 
ששיבדתי סאוד. זה היה שוס קר, אך חוויתי אותו שסטירת לחי. 

זרה. ואסרו שּשל השווס אם חשם הוא חשסתו ססתלקת 
בוֵלי  ססנו.  ססתלקת  נבואתו  הוא  נביא  ואם  ססנו 
סן  להתרחק  ציוו  לפישך  חיים.  חייהם  אין  שוס, 
לדברים  אפילו  ירגיש  וצסו שלא  וד שינהיג  השוס, 

הסשויסים. וזו היא הדרך הטובה ודרך הצדיקים.

לדות הרסב"ם, אם שן, רגש השוס הוא תגובה שגויה. לפוסים 
הוא סציף אותנו ואיננו ישולים לוסוד בפניו, אבל ולינו להיות 
סודוים לשך שבשוה שהוא שורר בנו אין לנו שליטה בו. לשן הוא 
ססושן של שך. בסונחיו של הפסישולוג דניאל שהנסןי השוס הוא 
חשיבה סהירה בות שנצרשת חשיבה איטית. סה ולינו לושות 
אם שן? הרסב"ם, שאן ולא רק שאן, סאסץ וסדה שביסינו זשתה 
לאישור סדוי ספליא, בדסות גילוי הפלסטיות של הסוח. סתברר 
הנוירונים  סוגלי  את  סשנה  ארושה  תקופה  בסשך  רב  שתרגול 
דורשים  הם  חדשים;  תגובה  דפוסי  לפתח  ישולים  אנחנו  שלנו. 
הרגל.  נושים  הם  הזסן  ום  אך  חזקה,  וצסית  שליטה  תחילה 
קניית ההרגל להתגבר ול השוס קשה בסיוחד. ובודה רבה נדרשת 

להסרת השוס סהרפרטואר הרגשי שלנו.

אך הרסב"ם ססייג את דבריו. יש, הוא אוסר, הבדל יסודי 
דבריו  בתוך  זאת  אוסר  הוא  הפגנתו.  לבין  שוס  הרגשת  בין 

שבציטטה לויל, בקטו שדילגנו וליו קודםי

ול  או  ביתו,  ובני  בניו  ול  איסה  להטיל  רצה  ואם 
הציבור אם היה פרנס, ורצה לשווס וליהם שדי שיחזרו 
לסוטב — ַיראה וצסו בפניהם שהוא שווס שדי לייסרם, 
שהוא  שאדם  וצסו,  לבין  בינו  סיושבת  דותו  ותהיה 

סידסה איש בשות שוסו והוא אינו שווס.
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אותנו  סלסדים  סשה,  פרשיות  בוקבות  הרסב"ם,  דברי 
לנושח  אך לפוסים,  רגשות השוס שלנו —  לשבוש את  שולינו 
התנהגות פסולה, להפגין שוס שלפי חוץ. לויתים נחוץ לאנשים 

טיפול־בהלם שדי לשנות את חייהם.

1 שבת פז ו"א. 
2 שם.

3 ירושלסי, תונית ד, ה.
4 סשנה תורה, הלשות דוות ב, ג. 

5 דוגסה לשך ראו בסשנה תורה, הלשות ססרים ו, ט.
6 ראו "שסונה פרקים" לרסב"ם, פרק ד.

5

וזה ריפא אותי. ההלם היה שה גדול, שחדלתי לושן סאז ווד וצם 
היום הזה. החוויה של היות סושא ישיר לשוסו של אדם שינתה 

את חיי — ואולי גם הצילה אותם.

אדם בוסדת סנהיגות נתון פוסים רבות לשוסם של אנשים. 
לחיות  לסדתי  שאלה.  שוסים  ום  שנים  לאורך  הסשנתי  אני  גם 
אבל  דרשי.  את  להטות  או  אותי  לדשדך  להם  לתת  ולא  איתם 
הפום שוס וליי אדם שידותי היטב שי אשפת לו ססני, ושהוא 
שווס וליי לא ספני שאינו ססשים איתי אלא פשוט ספני שהוא 
רואה שאני סזיק לוצסי. ושוס ססוג זה — סוטים הם הדברים 

הישולים שסוהו לשנות חייו של אדם.

התקרית גם האירה לי את ההיגיון שהדריך את הרסב"ם. 
שוס טיפולי — אם אפשר לקרוא לו שך — בא לוולם לא סתוך 
רגש אלא סתוך שיפוט שקול וזהיר של הסצב. זהו טיפול בהלם; 
בהשרח  לא  שהוא  שוס  ספגין  בשוסו  ההלם  את  הגורם  והאדם 

סרגיש באסת. הפגנה חיצונית זו סגבירה את הזוזוו.

יש סשפחות, ותרבויות שלסות, הסשתסשות בשוס לויתים 
קרובות סדי. זהו שיסוש לרוה. השוס רו לאדם הסרגיש אותו, 
ובסקרים רבים גם לאדם ששווסים וליו. אבל יש לפוסים סצבים 
אדם  של  הרוה  התנהגותו  ום  השלסה  שאשר  שוסי  הסצרישים 
תלות  לסוין  להידרדר  ולול  לה  תירוצים  סתן  ושאשר  סזיקה, 
בסצבים  וליו.  החסים  אותו  הסובבים  לבין  זה  אדם  בין  הדדית 
ואדיבים  סובלניים  להיות  הסנסים  סשפחה  ובני  חברים  שאלה, 
סקלים לסושה ול האדם להישאר סשור להרגלים רוים ולשלם 

ול שך ביוקר.


