
 
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת נשא היא הארוכה ביותר מבין פרשות התורה, והיא מלאה בתובנות והנחיות לחיים. אחד הנושאים
 המרכזיים שבה הוא עניין הנזירות - גבר או אישה שבוחרים להתנזר מהבלי העולם הזה ולהקדיש את חייהם

 לתודעה אלוהית בלבד.
 

 נזירות היא נדר שאדם נודר. אם נדר את נדר הנזירות עליו להימנע מכל סוג של שיכר - אפילו הענבים עצמם,
 לחים או יבשים, אסורים לו. אסור לו להסתפר ואסור לו להיות בקרבת אדם מת, גם אם אלה בני משפחתו

  הקרובים ביותר (אפילו לכהן מותר ללוות את הוריו בדרכם האחרונה, אבל לא הנזיר!).
 

 (במדבר ו, א-ח) ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו־ִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנֹּדר
 ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר ַל-ה'. ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר ֹחֶמץ ַיִין ְוֹחֶמץ ֵׁשָכר ֹלא ִיְׁשֶּתה ְוָכל־ִמְׁשַרת ֲעָנִבים ֹלא ִיְׁשֶּתה ַוֲעָנִבים

 ַלִחים ִויֵבִׁשים ֹלא ֹיאֵכל. ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַהַּיִין ֵמַחְרַצִּנים ְוַעד־ָזג ֹלא ֹיאֵכל. ָּכל־ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו
 ַּתַער ֹלא־ַיֲעֹבר ַעל־ֹראׁשֹו ַעד־ְמֹלאת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר־ַיִּזיר ַל-ה' ָקֹדׁש ִיְהֶיה ַּגֵּדל ֶּפַרע ְׂשַער ֹראׁשֹו. ָּכל־ְיֵמי ַהִּזירֹו
 ַל-ה' ַעל־ֶנֶפׁש ֵמת ֹלא ָיֹבא. ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתֹו ֹלא־ִיַּטָּמא ָלֶהם ְּבֹמָתם ִּכי ֵנֶזר ֱאֹלָהיו ַעל־ֹראׁשֹו. ֹּכל

 ְיֵמי ִנְזרֹו ָקֹדׁש הּוא ַל-ה'.
 

 לחלקנו נראה שנזירות היא דבר קשה, שהימנעות ממנעמי החיים הינו דבר השמור לרוחניים ולחזקים בלבד.
 אבל האם זה נכון? אולי דווקא ההפך הנכון!

 
 זה אולי יפתיע חלק מהקוראים, אבל מהפרשה הזו, וגם מאחרות, מתקבל הרושם שהתורה ממש לא אוהבת

 את רעיון הנזירות והיא גם סולדת מנדרים. דווקא שני דברים שנראים לנו אולי כביטוי לחיים רוחניים נעלים,
  נתפסים בתורה כצרכים אנושיים נמוכים וחלשים.

 
 הסלידה הזאת היא אחד ההבדלים הגדולים ביותר בין הדרך היהודית וזו הנוצרית, ששם גם הנדרים וגם

  הנזירות נחשבים להתעלות רוחנית.
 

 אם הפר הנזיר את נדרו - בטעות או בכוונה - עליו לעבור טקס התרה של הנדר, שבו יוקרב קרבן חטאת
  והשער שהוא גידל יישרף באש המזבח.

 
 על פניו, נראה שקרבן החטאת הוא על כך שהפר את נדרו - כאילו נדרו היה משובח והפרתו נחשבת לחטא.

 לעניות דעתי ההפך הוא הנכון: כעת,כשהוא שב אל שפיותו, עליו להביא קרבן חטאת על הטירוף שאחז בו, על
  הסגפנות שלקח על עצמו, על ההתרחקות שלו מהחיים!

 
  לחיות את החיים במלוא מורכבותם נראה לי הרבה יותר מאתגר מהתנזרות מהם.

 



 מערכות יחסים אינטימיות הן אמנם הדבר הנפלא ביותר שיש, אבל הן גם האתגר הגדול ביותר של חיינו. הן
 דורשות חשיפה, ויתור והקשבה - גם כשהדברים הנאמרים, נלחשים, או מוטחים, מכוונים אל המקומות

  הרגישים והפגיעים ביותר שבנו.
 

  לשאת בעול של משפחה מחייב ויתור אדיר על החירות המוחלטת ועל הרצונות האישיים בכל רגע נתון.
 

 ההתמודדות היומיומית מול פיתוי החיים - וההחלטה בכל רגע ורגע למה להתמסר ולמה לא, ותחושת הכשלון
  והאשמה כשאיננו עומדים בהחלטותינו - הינה התמודדות קשה ומתישה.

 
 השבוע סיפר לי ידיד על ההתמודדות המתמדת שלו עם הנטיה להשמנה קיצונית. שלא כמו שיכר או סמים -

 הוא הסביר לי - אוכל הוא לא דבר שאפשר להיגמל ממנו, כי חייבים לאכול. ההחלטה בכל רגע ורגע מה לאכול
 ומה לא, לעמוד פנים אל פנים מול מאכלים אהובים במיוחד, ולשקול אינספור פעמים ביום האם להיענות

 לקולות הרעב שעולים מהגוף, או להקשיב להם ובכל זאת לא להשביעם - זו התמודדות אכזרית שהוא עומד
  בפניה בכל רגע משעות הערות שלו!

 
 האם לא קל יותר לעזוב הכל, להתרחק מזרם החיים, למצוא מקום בטוח ומוגן שיסתיר אותנו מכל הרעשים של

  החיים, מהדרישות של הסביבה, ומהפיתויים והכאבים?
 

 נראה שהתורה מבקשת מאיתנו להימנע מהימנעות… לא לעקוף את החיים, אלא לחיות אותם, לפגוש אותם,
  ולתת להם לעבור דרך כל מערכות הגוף שלנו.

 
 אחד הפיתויים הגדולים ביותר שלנו זה להימנע מכאב. יש שתי דרכים עיקריות לעשות זאת: להתרחק מכל
 דבר שגורם לנו לכאב, קרי נזירות, או לטשטש את הכאב דווקא בעזרת אכילה ומיניות אובססיביים, ושימוש

  מופרז בכימיקלים שונים ובאלכהול.
 

 התורה רומזת לנו - ולפעמים דורשת זאת במפורש - שנחייה, שנחווה את הבריאה במלואה! ואולי זו מטרת
 החיים - לחיות.

 
 יש טעות נפוצה המשותפת לאדם המאמין ולזה שאיננו מאמין: שהישועה נמצאת מחוצה לו! האדם המאמין

 מדמיין את האלוהות ככוח הנמצא "אי-שם", מחוץ לעולם, מחוץ לזרם החיים, מחוץ לכאב, מחוץ למחלות. הוא
 "שומר עלינו מלמעלה". אבל גם מי שאינו מאמין בכוח אלוהי, מדמיין שההקלה מעומס החיים, ואולי אפילו
 האושר, נמצאים "אי-שם": החופשה החלומית בחו"ל, הדשא של השכן, הקריירה ההיא, האישה האחרת,

 הבית שממול. שתי האשליות - זו שאלוהים נמצא אי-שם, וזה שהאושר נמצא אי-שם - הן זהות לחלוטין, רק
  שאחד קורא לזה אלוהים, ואחר קורא לזה בשם אחר (אהבה, סיפוק, בטחון כלכלי, וכו').

 
 לאדם, לעומת בעלי החיים, אין תודעת גבולות. הוא איננו יודע שובע, וזה חלק מהקושי שאנחנו עוסקים בו

 כאן. מצד אחד לחיות את החיים במלואם, מצד שני… מתי די? מתי להפסיק לאכול? מתי להפסיק לשתות?
  מתי להימנע ממיניות? והאם ה"די" הזה - הגבולות - מנוגדים למצווה לחיות את החיים במלואם?

 
 גבולות הם חלק הכרחי ממשחק החיים. הגבולות בוראים את המציאות, בלעדיהם המציאות הייתה מתאיינת!

  לכל "דבר" במציאות יש התחלה אמצע וסוף. אחרת הוא לא היה קיים.
 

 אדם שנודר את נדר הנזירות בדרך כלל מסוכסך עם הגבולות בחייו. מכיוון שאינו יודע גבול, הוא מחליט
  להימנע מהכל - כלומר, לייצר גבול קיצוני.

 
  אלא שגם גבולות קיצוניים (קרי, נזירות) נוגדים את המציאות ואת החיים.



 
 כמו שלימד אותנו שייקספיר, החיים הם אומנות מורכבת ביותר של להיות או לא להיות: ללא גבולות ברורים

  אין לשום דבר קיום, הכל מתבטל, הופך לעיסה אחד גדולה. יותר מדי גבולות, והקיום נחנק ומת.
 

 אז איך חיים? איך חיים את החיים במלואם?
  

 ההזמנה השבוע, לקראת המסע הארוך במדבר הגדול של החיים, היא למצוא את האלוהי בתוך גבולות
 החיים, לדעת אותו בכל צעד ושעל שאנו פוסעים על האדמה היבשה והנפלאה הזאת. ולמי שמעדיף להימנע

 ממילים כמו "אלוהים", ההזמנה השבוע היא למצוא את העונג ואת השמחה בכאן ועכשיו, ולא ב"שם ובעתיד".
 בתוך היש, המוגדר, המוגבל, הקטן.

 
  אהרון דוד גורדון קרא לזה: "אור החיים ביום קטנות".

 
 וזה קשה! זה גם לא עניין של "זבנג וגמרנו". זו אולי תמצית אומנות החיים. אבל משתמע מהפרשה הזאת

  שכל אופציה אחרת  - נזירות וגבולות יתר, וחוסר גבולות מוחלט - הן סוג של חטא.
 

 מחר בערב ומחרתיים נחגוג את חג שבועות - מתן תורת החיים (והגבולות) של עם ישראל. אתם מוזמנים
 לשלל הפעילויות שלנו בקהילת ואהבת : "תיקון ליל שבועות", כשהשנה הנושא הוא "מי הזיז את הגבינה

 שלי?" - התמודדות עם שינויים בחיינו - ולמחרת בבוקר תפילות חגיגיות, ואחר הצהריים מפגש חגיגי (וטעים)
  סביב מגילת רות המופלאה. כל הפעילויות פתוחות לקהל הרחב והן ללא תשלום. הפרטים בסוף המייל.

 
 שבת שלום, חג שמח - חג של חלב, דבש ועוקץ.

 
 אלישע


