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בן ממשיך

נזירות
תורתנו 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 צריכה 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.
שבת שלום ומבורך – אבנר קוואס
איש אחד הלך עם אישתו 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!"...

רוב הציבור לא מכיר את המושג 'בן ממשיך'
אבל ממנו ניתן ללמוד לכולם .ישנם הרבה
מושבים חקלאיים בארץ שמקימיהם קיבלו
קרקע לחקלאות ,ולעוד דברים להתפרנס מהם,
ועל חלק מהקרקע הם בנו לעצמם בתי מגורים.
אחרי שהילד גדל והוא רוצה להתחתן ,ההורים
יכולים להקצות לזוג הטרי קרקע להקמת בית,
ובדרך כלל סמוך אליהם ,כשעלות השטח היא
כמעט בחינם .הפיתוי הזה חזק מאד ,וגורם לזוג
הצעיר לגור סמוך להורים .לכאורה אפשר
לשאול למה לא? הרי הזוג הטרי לא גר בתוך
בית ההורים אלא רק לידם בבית משלהם שלא
עלה להם הרבה כסף ,ומה יותר טוב מזה?
במשך השנים הגיעו אלי זוגות רבים במעמד
של 'בן ממשיך' .ופעמים רבות ,לצערי ,הבן
המשיך את חייו לבד ,ללא אשתו ...הסיבה לכך
שאי אפשר לגור סמוך וקרוב מדי להורים! נכון
שזה בית נפרד אבל זה עדיין קרוב .כל צעקה,
קטטה ומתיחות מורגשת בסביבה ואפילו בכל
המושב ,ששם כל אחד יודע פחות או יותר מה
קורה אצל השני .הפרטיות נעלמת ,הזוגיות
נפגעת ועל זה נאמר 'יצא שכרו בהפסדו'.
החמות באה פתאום לבקר ולפעמים ללא
הודעה מוקדמת .היא מרגישה שזה הבית שלה.
ההורים מבקשים בכל הזדמנות לקפוץ אליהם.
שבתות וחגים ברור שעושים אצלם ,כי הם 'דלת
ליד דלת '...והכלה מרגישה שהיא התחתנה עם
ההורים של בעלה ולא עם בעלה .גם כאן נציב
את הכלל :רחוק מתוק.
ההמלצה שלי  -לא להתפתות למעמד הזה!
נכון שמבחינה כלכלית המעמד הזה מצוין ,אבל
הנזק המשפחתי שיגרם במשך הזמן לזוג הצעיר
יכול להיות בלתי הפיך .לא נשכח את הוראת
"על ֵּכן יַ ֲעזָ ב ִאיׁש ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִאּמֹו"...
הפסוק ַ
וכאן היא לא מתבצעת .ואלה שאין להם את
בעיית 'הבן הממשיך' ילמדו שלגור סמוך מידי
להורים בין בעיר ובין בכפר ,זה לא מומלץ.
כדי להקים בית בריא על הזוג להתרחק
מסביבה קרובה מידי להורים .אפשר כמובן לגור
באותה העיר אבל בשכונה אחרת ,שאין נגישות
מידית כל הזמן אל הזוג הצעיר .על ההורים
לאפשר לזוג הצעיר להיות ביחד עד כמה שניתן,
אף על פי שיש פיתויים קורצים כאלה ואחרים.
בראש סולם העדיפויות נעמיד את טובת הזוג
ובעיקר בשנים הראשונות לנישואיהם בהם הם
בונים ויוצקים את יסודות הבית.

נתנו לו לאדם שתי עיניים שיראה בעינו האחת מעלות חברו ובעינו השנייה
מומי עצמו( .רבי מאיר מפרמישלן)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

בטלה מביאה לידי שיעמום
דיברנו על כך שהילדים צריכים תעסוקה ויצירה כדי
שלא יסתובבו ברחובות .לצערנו הרחוב של היום זה לא
הרחוב של פעם .היום הכל זמין ,הכל נגיש ,הכל בהישג
ידם של הילדים.
חז"ל גילו לנו את הכלל" :בטלה מביאה לידי ִׁשעמום,
וׁשעמום מביא לידי חטא".
ִ
"ׁשעמום" – שגעון! כשאדם
רש"י פירש את המילה ִ
משועמם הוא מגיע לידי דברים הכי גרועים ,צא ולמד
מה קורה עם רבים מבני הנוער ברחובות...
לכן הורים יקרים ,ראשית עלינו לשים לב אל הילדים
שלא יעשו דברים אסורים או ימשכו למקומות לא
טובים ...טוב שאח או אחות גדולים ואחראים יפקחו

עליהם .וכמו שאמרנו ,יעסיקו אותם בפעילות ובקייטנות
משפחתיות.
שנית ,כדאי מאד לנצל את הזמן הזה של החופשה
לשבת יחד איתם.
להעניק להם יותר תשומת לב ,יחס חם ,ואם אפשר גם
לקרוא איתם סיפורים עם מסרים חינוכיים שאפשר
אח"כ ליישם בחיי היום יום.
זאת ועוד ,זה הזמן לחבר אותם לחברים טובים שאנחנו
מעוניינים שיהיו חברים של הילדים שלנו ,לערוך להם
פעילות משותפת.
ולאט לאט לחבר אותם למקום שאנו מעוניינים בו.
בברכת הצלחה והרבה נחת.

סנדר ומרדכי הרימו כוסיות 'לחיים' ואיחלו 'מזל וברכה' ,להצלחת
העסקה החדשה .הנתונים שהציג מרדכי ,,לסנדר ,יהודי אמיד
מעאראד ,היו מפתים .סנדר נתן את אמונו באיש ,הגיש לידיו את
הכסף ,וציפה לרווחים .עברו שבועות וחודשים .סנדר המתין
בקוצר-רוח לידיעה כלשהי .עם הזמן החלו הספקות לכרסם בלבו.
הוא נתן את כל כספו ,ומי יודע אם פעל נכון?
יום אחד נשמעו נקישות על דלת ביתו .האיש שבפתח הודיע לו:
"מרדכי פשט את הרגל .כספך וכספם של כל לקוחותיו ,ירדו
לטמיון -והוא נעלם" .הזר יצא ,מניח את סנדר המום .האיש פרץ
בבכי" :מאדם אמיד ,נעשיתי אביון" .הוא התקשה להסתגל למצבו
החדש והסתגר בביתו .ידידיו הציעו לו לצאת ולהיות רוכל בכפרים,
שבהן אין מכירים אותו .כך תיחסך ממנו הבושה ,והוא ישתכר
לפרנסת ביתו .קיבל סנדר את העצה ויצא לדרך.
בעיירה גרוסוורדיין שכן באותה עת ר' ישראל מוויז'ניץ .הרב
קיבל כל יהודי באהבה והרעיף שפע ברכות .סנדר החליט להיכנס
לרבי ולקבל את ברכתו בדרכו החדשה .הרבי קיבלו בסבר פנים
יפות ובירכו .לא עבר זמן רב ,וסנדר ראה בהתממשות הברכות.
הוא הצליח מאוד ,קנה בזול ומכר ברווח נאה .במרוצת הזמן החל
לסחור גם עם הגויים ,מכר לרבים מהם בהקפה ,ואחת לכמה
חודשים בא אליהם לגבות חובות .דבקותו ברבינו התחזקה .אחת
לחו דש שב לביתו ,משאיר לאשתו סכום נאה לפרנסת הבית ,ושוב
יוצא למסע .בכל נסיעה היה הולך לגרוסוורדיין ונכנס לצדיק.
ביקורו האחרון התנהל בדרך שונה מן הרגיל .הרבי קרא את
הפתקה ,שהגיש לו ,ובה בקשותיו ,אך לא מיהר להשיב .בעיניים
חודרות הביט בסנדר זמן-מה ,ולבסוף אמר" :שתינצל מידי הגויים".
סתם ולא פירש .לא היה לסנדר קצה חוט להבין את כוונת הצדיק.
לא עברו ימים ודברי הרבי נשכחו .באחד מסיבובי גביית החובות
בא לפלוטניצ'ה .לעת ערב ניגש לאחרון שבבעלי החוב ,אנטוני
האיכר .האיש קיבל את פניו בחיוך ואמר" :כבר חשיכה ,ואתה

תשוש ועייף .שכב לישון כאן ומחר בבוקר אשלם חובך" .סנדר
לא רצה ללון בבית ,שיש בו פולחן והתחמק בתירוץ ,שהבית קטן,
ולא יהיה להם נוח להלינו שם .אנטוני דחק בו והציע לו לישון
באסם שבחצרו ,שם בחר גם בנו ,תאודור ,מצע נוח על הקש.
עייפותו של סנדר גברה עליו ,והוא הסכים .סנדר ניסה לישון,
אבל השינה נדדה ממנו .לבסוף סבר ,כי אולי המקום שבו שכב
לישון ,אינו נוח לו .הוא שאל את בן האיכר האם יסכים להחליף
איתו מקום .הצעיר נענה ,וחיש שקע בשינה עמוקה.
אך לסנדר ההחלפה לא הועילה כלל .כשנוכח ,כי לא יצליח
לישון ,החליט לקום ולצעוד לעיירה הסמוכה ,שבה היה אמור
לפגוש עוד לקוחות .את חובו של אנטוני יגבה בדרך חזרה .גם
לאנטוני היו 'נדודי שינה' .באותה שעה החל להסיק את התנור
בביתו .לשאלת אשתו ענה ,כי הוא מתכוון להרוג את היהודי
ולהשליך את גופתו לתנור.
האישה נבהלה ,אך אנטוני הסביר לה ,כי יש כסף רב ברשות
היהודי ,וכך ייטלו את הכסף וגם ייפטרו מהחוב .הלה יצא בחושך
וחרבו בידו אל האסם .הוא ידע בדיוק היכן שכב סנדר לישון,
ובהינף יד הטיל את החרב על הישן והרגו .הוא גרר את הגופה
"מה עשית?! רצחת את הבן שלנו !",צעקה אשתו .הוא התגונן
וטען ,כי הדבר נעשה לתוך הבית ואז פתאום ראה את פני ההרוג:
בנו ,תאודור! בשגגה .ריב קולני פרץ ביניהם.
באותו זמן צעד סנדר לעבר העיירה השנייה .שוטרים שראו
אותו חשדו ,שהוא גנב .הוא סיפר להם ,מי הוא ,והיכן לן בלילה,
והשוטרים לקחוהו עמהם לבית האיכר ,כדי לאמת את דבריו.
בהגיעם אל הבית שמעו מאחורי הדלת את קולות הריב .לא
עברו דקות שהיהודי האורח הרג את בנם,...לכן עכשיו עליהם
לטעון כי כוונתו הייתה להרוג את היהודי והבן נהרג בטעות,
האיכר זעק אחדות ואנטוני נלקח כבול באזיקים בידי השוטרים.
הם אמרו לסנדר ,כי 'שיחק לו מזלו' שתפסוהו .אלמלא כן הם
היו מאמינים לאנטוני ,וסנדר היה יושב במאסר על רצח הבן.
סנדר נשא עיניו לשמים והודה לה' .או-אז נזכר פתאום במילים
(עין חמד)
שאמר לו הצדיק" :שתינצל מידי הגויים".

