חג שבועות | 226
הדלקת נרות19:03 :
צאת השבת20:15 :
מוצ"ש לר"ת21:11 :
הזמנים לפי אופק ירושלים

ציפיות ואכזבות

נזירות
תו רתנו הקדושה נתנה אפשרות לכל יהודי להתעלות ולהתקדש ואפילו שהוא לא כהן
ולא לוי על ידי קבלת נזירות .אמר הכתוב "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר
להזיר לה'" .התקדשות הנזיר צרי כה להיות על ידי הימנעות משלשה דברים :א.
אסור לו לשתות יין .ב .אסור לנזיר להסתפר .ג .לא להיטמא למתים.
בדרך זו יתעלה האיש הנזיר ויתקדש עד כדי כך שהתורה קוראת לו קדוש.
מה פירוש המילה קדוש? מופרש מובדל ומיוחד .האדם שקיבל על עצמו נזירות הפך
להיות מופרש ומובדל משאר האנשים לכן התורה קוראת לנזירות "יפליא" .נזירות
נקראת הפלאה.
בלשון הקודש המילה "פלא" הוא דבר לא שיגרתי .למשל פיל נקרא פיל מלשון פלא,
פיל הוא חיה לא שגרתית בכלל .חז"ל אומרים שהרואה פיל בחלום – פלא נעשה לו.
(למשל בעל ששוטף כלים ...זה פלא גדול אם הוא לא קיבל מאשתו התראה) .גם הנזיר
שלא שותה יין ולא הסתפר זהו פלא ולא שיגרתי כי כל האנשים כן עושים פעולות אלו
ולא נמנעים מכך.
ומרגע זה שהאדם קיבל על עצמו את ההגבלות הללו הוא הפך להיות מורם מעם
ומגיע למדרגת כהן .נמצאנו למדים שככל שההגבלות רבות יותר האדם מתקדש ביותר
ומתעלה מהבלי העולם הזה .אולי זאת הסיבה שמיד לאחר פרשת נזיר ישנה פרשת
ברכת הכהנים כמו שאמרנו שהנזיר נקרא קדשו והכהן גם כן נקרא קדוש.
וכאשר מסתיימים ימי הנזירות מביא הנזיר קרבן ,מגלח את שערות ראשו ומקריבן
על גבי המזבח .ודבר מענין מצאנו כאן גם כאשר האדם הזה סיים את נזירותו עדיין
לא הפסיד את מדרגתו הגדולה שקנה בזמן הנזירות שנאמר "ואחר ישתה הנזיר יין"
למה לא כתבה התורה ואחר ישתה האיש יין? למה התורה עדיין קוראת לו נזיר?
ללמדנו שגם אחרי ככלות הכל עדיין הוא נשאר במדרגת קדושה כמו נזיר.
ומי לנו גדול מהנזיר שכולם מכירים -שמשון! שמשון היה לנזיר עוד מבטן אימו.
אימו קיבלה על עצמה נזירות טרם נולד וגם הוא היה נזיר כל ימיו .שמשון התעלה
לדרגות כל כך גבוהות עד כדי שהיה יורד לארץ פלישתים וחוזר משם ולא נטמא ולא
למד מהם.
לכן רק הוא יכול לשפוט את ישראל לבד ללא מסייעים כי הוא עצמו היה הצבא,
החייל ,והשופט .ומעולם לא ביקש עזרה מאף אדם בפעולות שעשה .לכן הוא נקרא
בשם שמשון כלומר שמש קטנה מה השמש לא צריכה עוזרים ומאירה לבד כך שמשון
היה פועל לבד ,והכל בכח הקדושה העצמה שנתנה לו נזירותו.
ובאמת שמשון שפט את ישאל  20שנה אבל הפסוק בספר שופטים כותב שהוא שפט
את ישראל  40שנה .הא כיצד?  20שנה לאחר מותו עדין הפלישתים היו מפחדים מפני
עם ישראל ,רושם קדושתו נשאר לזמן רב.
חג שמח ושבת שלום – אבנר קוואס
איש אחד הלך עם אשתו לחנות מוצרי חשמל.
המוכר" :אני רוצה להציע לכם שואב אבק רובוט"...
האישה" :מה זה?" המוכר" :שואב אבק שמנקה את הבית לבד"...
הבעל" :נשמע מעולה ,האם יש לו חסרונות?"
המוכר" :כן ,הוא עושה הרבה רעש ,נח הרבה ,ולא מנקה בפינות!"
האישה" :מה? בשביל זה יש לי את בעלי!"...

כולנו מכירים את המשפט המפורסם' :כגודל
הציפיה כך גודל האכזבה' .ממתי מתפתחות
הציפיות? משעת הפגישות וההיכרות .תקופת
הפגישות היא תקופה יפה ,יש בה המון התרגשות,
חלומות ,דמיונות ובעיקר רצון שהכל יצליח .אבל
כולנו יודעים שהמציאות חזקה מכל דמיון ואין
אדם מושלם וגם במהלך החיים משתנים דברים
ונוצרים מצבים חדשים שאותם לא לקחנו בחשבון
לפני הנישואין .אם נבחר בן זוג רק לפי הרגש,
התוצאה תהיה הרסנית.
כי הרגש הוא שוחד ,ו"הַ שֹּׁחַ ד יְעַ וֵּר עֵּ ינֵּי חֲ כ ִָמים",
וכן' :איזהו חכם הרואה את הנולד' ,ואם איבדנו
את החכמה ,קנינו 'חתול בשק' .זאת ועוד ,הגמרא
במסכת סוטה מתארת לנו איך יראה הדור שבו
תהיה הגאולה .אחד הסימנים המצוינים שם הוא:
'פני הדור כפני הכלב' .למה הכוונה?
אחת התכונות שיש לכלב היא השטחיות .כלב לא
מתעמק לדעת את מהות הדבר ומאיפה זה התחיל.
כשזורקים אבן על כלב ,הוא רץ לנשוך את האבן
ולא את הזורק .הכלב מבין שהאבן הכאיבה לו ולא
משכיל לחשוב מי זרק את האבן .כך מתנהגים
בדורנו .במקום לתקן את הגשר השבור כדי שלא
יפלו מכוניות ,בונים בית חולים מתחתיו.
השטחיות הזו מבלבלת ומוליכה שולל הרבה זוגות
כאשר הם נפגשים .הרב דסלר כותב שדורנו ,סובל
מבעיה ששמה חיצוניות ,וחז"ל אמרו' :אל תסתכל
בקנקן אלא במה שיש בו' .בפגישות מתלהבים
ומתרגשים מהקנקן ואחרי החתונה הכל מתפוגג...
לפני החתונה גילינו בעיות אצל בן הזוג ,והמשכנו
להיפגש מכח ההרגל ,או ִמכֵּיוָן שנקשרנו רגשית,
וכבר לא יכולנו לוותר אחד על השני .ואחרי
החתונה ,כשהריגושים התפוגגו וה'פוצי מוצי'
נעלם ,נשארנו עם האדם ומדותיו .במקרה כזה
אסור לנו להאשים אף אחד אלא רק את עצמינו.
היינו חייבים לעצור ולעשות חושבים ורק אחר כך
להחליט אם להכנס למערכת הנישואין הזו או לא.
הרבה זוגות מרגישים הרגשה של פספוס בחיי
הנישואין .לפעמים הרגשה זו מלווה אותם מהרגע
שאחרי החתונה ועד אחרי שנים רבות של נישואין.
אני מכיר מישהו שנשוי כבר יותר מ 40 -שנה.
ובכל בוקר כשהוא מתעורר הוא אומר לעצמו :אני
לא בטוח שעשיתי את הצעד הנכון ,אני לא יודע אם
זו זאת או לא זאת ...תיכף הוא עוזב את כדור
הארץ לגמרי ,והוא עוד לא יודע אם זו זאת.

" נתנו לו לאדם שתי עיניים שיראה בעינו האחת מעלות חברו ובעינו השנייה מומי עצמו"
(רבי מאיר מפרמישלן)

לילדים רבים קשה עם התפילה .הם מתחמקים ,לא רוצים להתפלל,
וגם כשהם מתפללים לפעמים הם מרגישים שהם עושים טובה
למישהו .איך יוצרים אצלם מוטיבציה לתפילה?
נקדים ונאמר ,עד גיל תשע אין להכריח ילד להתפלל .ילד צריך
להתחנך שתפילה אינה עול אלא היא בגדר של פרס ,וצריך ליצור אצלו
השתוקקות להתפלל .מגיל תשע ומעלה אפשר להסביר ולשכנע ,אבל
לא לדחוק אותו לפינה .נכון הדבר שגיל חינוך מתחיל בגיל שש או
שבע ,אבל לא לנסות ללחוץ עד גיל תשע.
דודי
לפניכם דוגמא נפוצה ללחץ בנושא התפילה עם שגיאות רבותִ .
הוא ילד בן שש .הוא נולד לאחר שבע בנות .אביו חיכה וציפה שנים
רבות ללכת ביחד איתו לתפילה .ערב שבת הגיע ,כולם לבושים בבגדי
שבת ולפני שאבא יוצא לתפילה אמא מחלקת לכולם שקיות של
ממתקים .דודי חיכה בתור בסבלנות וקיבל את השקית המיוחלת.
מיד אחרי שהוא החזיק בשקית ,נשלחה יד גדולה מלמעלה ,הוציאה
מידו את השקית ,והיא עלתה מעל המקרר .זה היה אבא שאמר לדודי
בקול רציני :כעת הולכים להתפלל ,בית הכנסת אינו מועדון ולא
מסעדה ,הממתקים יחכו לך כאן למעלה עד שנחזור.

דודי הביט על השקית שנחטפה ממנו בערגה ואבא פקד :בוא איתי מיד
לתפילה .דודי משך בכתפיו והביט לעבר אחיותיו שישבו על הספה
ונשנשו להנאתם את הממתקים .הן אמרו לו :דודי ,אתה בן ,אתה חייב
להתפלל .תדע לך שזה חשוב מאד להתפלל...
דודי לא ידע את נפשו מרוב אכזבה תסכול וצער .אבא הפליא לעשות,
ושאל :אתה בא או לא? דודי רטן ,ואבא החזיק לו את היד בחוזקה,
מעך לו אותה מעט ,וכל הדרך לבית הכנסת הוא הלך עם יד כאובה
בתוך היד הגדולה של אבא.
קוראים יקרים ,מה דעתכם על האבא הזה ,האם הוא עושה לדודי
חשק להתפלל? האבא הזה לא רק משניא על דודי את התפילה ,אלא גם
גורם לו לשנוא את האבא עצמו ואת כל היהדות .ובכל פעם שיאמרו את
המילה 'תפילה' בסביבתו ,גם אחרי שהוא יגדל ,יעלו לו אותם תחושות
קשות שחזרו על עצמם כל ערב שבת .זוהי דוגמא ליצירת התניה
שלילית עם תפילה.
קוראים יקרים ,אבא של דודי אינו אדם רע ,כל השכונה אוהבת אותו,
יש לו לב טוב .אבל הוא לא למד מימיו חינוך ילדים .לצערי הרב אבות
רבים נוקטים בשיטות דומות ולא מבינים למה כשהילד גודל הוא מואס
בתפילה לגמרי ,ואין לו חשק לקיים תורה ומצוות ,ואז הם שואלים
איפה טעינו? זו הטעות ,הם יצרו אצל ילדיהם התניות שליליות.

איש כשר היה ר' יהושע ,תמים וירא אלוקים .יחד עם זוגתו שרה
הקים את ביתו על אדני התורה והחסד ,אך שנים ארוכות עברו עליהם
ועדיין לא זכו לחבוק בן .השנים נקפו ,והזוג הלך והזקין  -וכמעט
שאפסה התקווה .שנה אחת ,בליל חג השבועות ,נעמדה אשת ר' יהושע
לפני אחד מצדיקי הדור ובדמעות שליש בכתה על מצבה .פעמים רבות
עמדה בתחינה לפני הצדיק ,שיעתיר במרום בעבורה ,אלא שהפעם
נעמדה על מקומה ובשיברון לב קראה ואמרה" :רבי! לא אזוז מכאן ,עד
שתברכני בבן" .התעטף הרבי בשתיקה ,עצם את עיניו ולבסוף אמר:
"שעת רצון היא זו ,והנני מברכך ,כעת חייה ולשרה בן ,ויהי רצון ,שיגדל
הבן כרצונך" .יצאה האישה בלב שמח והאמינה ,כי קרובה ישועתה.
מרב שמחתה ,לא שמה ליבה לתוכן דבריו של הצדיק והוספתו
התמוהה ,שיגדל הבן כרצונה .עברה שנה תמימה ,וחג השבועות הגיע,
והנה בן לשרה אשת ר' יהושע .העיירה התרגשה כולה למשמע הבשורה,
וכולם השתתפו בשמחתם של בני הזוג .כשנכנס הילד בבריתו של
אברהם אבינו ,נקרא על שם דוד המלך .התינוק דוד נימול על ברכי
הרבי ,ולבקשת האם היולדת בירך את הילד שזכות דוד המלך תגן עליו
לגדול בתורה ויראת שמים.
כבר בשנותיו הראשונות ,ניכר ,כי התברך בכישרונות מופלאים .הוריו
אהבו אותו אהבת נפש ,והם העריפו עליו אהבה למעלה מן המידה .ידידי
האב הוכיחו אותו על הפינוק הרב ,שהוא מעניק לבנו ,וטענו ,כי מרגילו
למידות רעות וסופו לגדול בדרך עקלתון .אך אהבת האב לבנו טשטשה
את דעתו .כשגדל ,שלחו אותו הוריו לישיבה מפורסמת ,שהייתה רחוקה
מעיירתם ,כדי ללמוד תורה מגדולי הדור.
בטוחים היו ,כי בנם שוקד על התורה יומם ולילה .אלא שהעיר הגדולה
הקסימה את הנער התמים ,והוא הלך אחר הבלי העולם הזה .ביוםבהיר
נעלם מיודענו מכותלי הישיבה ,ולאחר חיפושים נרחבים אותר הנער,
שהשתנה ללא היכר .בלב שבור נסע ראש הישיבה להוריו וסיפר על בנם,
אשר עזב את הישיבה .ההודעה המרה נפלה 'כרעם ביום בהיר' על הוריו
השבורים ,והאם חלתה מרוב צער ונפטרה.
בסיום ימי האבל ,נסע האב אל העיר הגדולה בתקווה ,שיעלה בידו
להשיב את בנו לביתו .לאחר מאמצים עילאיים הצליח למצוא את בנו,
אולם כל מאמציו היו לשווא.

כשראה ,כי דבריו נופלים על אוזניים ערלות ,ביקש מבנו בקשה
אחת" :אנא ממך ,בחר לעצמך איזו מצווה או מנהג שתרצה ,ותשמור
עליו מכל משמר" .דמעותיו מצאו מסילות ללב בנו והוא הסכים.
לא עברו ימים מרובים ,ויהודי העיירה הקטנה הובילו את ר' יהושע
בדרכו האחרונה ,וליד הקבר הפתוח לא היה בן ,שיאמר קדיש יתום.
כישרונותיו של דוד עמדו לימינו ,ועד מהרה התעשר עושר רב .מצווה
אחת בלבד קשרה אותו עם העבר ,אותה בחר לבקשת אביו ,והיא
מנהג אכילת מאכלי חלב בחג השבועות .מדי שנה היה מכין לעצמו
מאכלי חלב ואוכלם בסעודת החג .משרת נוכרי היה לו ,שהיה איש
אמונו .אך מעולם דוד לא הסכים להראות לו את כספו הרב ,אותו
הטמין בחדרו הפנימי.
פעם אחת ,שכח לנעול את דלת חדרו ,והמשרת נכנס וגילה אוצר
עצום של מטבעות זהב ויהלומים יקרים .מאותו יום לא ידע המשרת
מנוח ,וכל שאיפתו הייתה להעביר את האוצר לרשותו .שעות רבות
ישב וחשב ,כיצד להתפטר מאדונו ולבסוף גמלה ההחלטה בליבו -
הוא ירעיל את אדונו ויקבור אותו ולאחר מכן ייטול את כל רכושו.
המשרת הכין את צלי הבשר ובתוכו עירב רעל קטלני והגישו לדוד.
הלה התיישב ליד השולחן ,נעץ את המזלג ולפתע נזכר ואמר" :הרי
היום חג השבועות ואני אוכל מאכלי חלב בלבד!".
פני המשרת חוורו ואדונו השגיח בדבר" :אלך ואכין לך מאכלי
חלב" ,הציע .אולם דוד ענה" :ביום זה אני נוהג להכין בעצמי".
המשרת היה משוכנע ,כי מזימתו התגלתה .דוד הביט בו בפליאה.
"יודע מה?" ,פנה למשרת" ,חבל על הבשר הטוב ,אכול אתה" .פני
המשרת חוורו ,והוא ניסה להימלט .דוד הבין ,שדבר מה אינו כשורה,
תפס אותו בכוח ונעל אותו באחד מחדרי הבית.
לאחר מכן נטל את הבשר והשליך אותו לפני הכלב שרבץ בחצר.
הכלב התנפל על הבשר ולפתע פרצה יללה נוראה ,ולאחריה נפל דומם.
לפתע עלה הכול בזיכרונו .הוא נזכר באביו המיוסר .כיצד התחנן
וביקש ממנו כצוואה לבן מתמרד" :שמור בני ,ולו גם על מצווה
אחת".
בליל חג השבועות הבא ,ישב דוד בבית המדרש בליל החג ובלהט
אמר את פסוקי התיקון .מבקש להשלים את מה שהחסיר באותן
השנים .כשסיים ,כבר עלה עמוד השחר .הוא סגר את הספר ולחש:
"זכיתי לתיקון ליל שבועות".
(עין חמד)
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