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מילה זו מילה
ושבועות. הה הקוהם  נדרים  בדיני  פותחת  פרשת השבוע 
שי איה כאן, יקראת סוף ספר בהדבר, כשבני ישראי עוהדים 

עי סף סיום הסעם אי הארץ ההובטחת?

הן  איו  בהייים.  שנוצרו  חובות  הם  ושבועות  נדרים 
נדר  השהו.  היעשות  יהיהנע  או  השהו  יעשות  התחייבויות 
יאכוי  ינדור שיא  יכוי  אני  אובייקט.  שי  עי העהדו  השפיע 
דבר-הה. הדבר הזה הוא העכשיו, בשבייי, האכי אסור. שבועה, 
יעוהת זאת, השפיעה עי האדם, יא עי האובייקט. אם נשבעתי 
אם  כי  ההאכי  איננו  עייי  שאסור  הה  דבר-הה,  יאכוי  שיא 
פעוית אכייתו. השבועה והנדר החייבים, קושרים, אוסרים אייהם 

את האדם. זו עיקר השהעותה שי ההייה איָסר. 

ישבועות וינדרים יש קדושה, ואם רוצים יבטים יש יפעוי 
בעצהו.  אותם  יבטי  יכוי  אינו  אדם  וכייים.  הוראות  פי  עי 
התורה  הספקת  השאר  ואת  יסוד,  כייי  כהה  הפרטת  הפרשה 
שבעי פה. יחסה שי היהדות יהתחייבות בדיבור רציני כי כך, 
שאחד הנוהיי התרת הנדרים, “כי נדרי”, נקבע יהועד הקדוש 

ביותר בשנה, כניסת יום הכיפורים.

הדוע  ישאיה  השהו  והפותית  יהדי  שטחית  תשובה 

באים  שהם  היא  כאן  דווקא  והשבועות  הנדרים  דיני  הופיעים 
אחרי פירוט קרבנות הציבור בסוף פרשת פינחס; עתה בא תורם 
נדבה,  קרבנות  הם  היחיד  הקרבנות  וחיק  היחיד,  קרבנות  שי 
גם  הם  וכאיה   – החופשי  הרצונו  יתת  החייט  כי  נותן  שאדם 

הנדרים והשבועות.

אבי יש סיבה עהוקה יותר. בני ישראי התקרבים יארץ. הם 
עוהדים יבנות חברה הטיפוס חדש וחסר תקדים. חברה חופשית 
ההיוסדת עי ברית בין העם יאיוהיו. שיטון החוק יישהר בחברה 
כזו יא בכוח הזרוע איא בכוח נאהנותם שי אנשים יהתחייבויות 
ההוסריות שיהם, יהחויבותם הוויונטרית יעשות כאשר יצווה 
כזו, חברת ברית, ההייים הן קדושות. עיקרון  איוהים. בחברה 
קדושתו שי הדיבור עוהד ביב היהדות, באשר היא קוד שי חופש 

קויקטיבי, חוקה שי חירות. 

ביעדיהם  חוקים.  צריכה  חברה  כי  הסבר.  דורש  הדבר 
סיבות.  השיוש  יחוקים  נשהעים  אנשים  באנרכיה.  היא תשקע 
כוח,  הראשונה: הם הפחדים הפני עונש. בחברה ההבוססת עי 
זוהי הסיבה העיקרית יהייוי החוקים. הסיבה השנייה היא שכדאי 
ישהור חוק. סיבה זו האפיינת את החברה ההבוססת עי התועית 
כך,  השחית.  הכוח  חסרונות.  יש  איו  סיבות  בשתי  האישית. 
השיטוני  הכוח  כאשר  האישית.  התועית  בקשת  גם  יפעהים, 
העיקרון  היא  האישית  כשהתועית  הופחת.  החופש  הושחת, 
כאשר  כי  החברתית.  היכידות  הופחתת  החברה,  שי  ההארגן 
אנשים דואגים יעצהם ויא יאחרים, ההצייחים פורחים והאחרים 
סוביים. הצדק והחהיה הפנים את הקוהים יחהדנות ויניצוי. 

חוק.  סיבה שיישית ישהור  דרך שיישית,  הציגה  התורה 
זאת הרצונם  אנשים נשהעים יחוק הפני שהם החייטו יעשות 

מטותפרשת
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תחייה “בר-חישוב, בר-תדירות, בר-כורח, אף יגבי עצהו, יגבי 
הצטיירותו בעיני עצהו, עי הנת שיוכי עי דרך שעושה זאת כי 

הבטיח; יהיות ‘הָערב שי עצהו’ יהיותו בר-עתיד”.  

כשאנחנו כוביים את עצהנו בהייים אנחנו השתהשים בשפה 
יא כדי יתאר איא כדי ייצור: ייצור עתיד סדור התוך הכאוס שי 
הדחפים והיצרים האנושיים. ההייחד את האדם איננו רק השיהוש 
יש  ידויפינים  שפות.  יש  אחרים  חיים  יבעיי  גם  הרי  בשפה. 
שפה. יפריהאטים יש. אפייו הדבורים הקטנות העבירות זו יזו 
הידע באהצעות הערכת הורכבת שי ריקודים. ההייחד את האדם 
הוא השיהוש בשפה יצורך התחייבות יהתנהגות עתידית שיו – 
ויכוית זו היא הבסיס ייצירת הדדיות ואהון בין בני אדם. אחת 
הצורות ההתחייבות הייו היא ההבטחה. סוג אחר הוא הנישואים. 
סוג שיישי, ייחודי ייהדות, הוא הבנת החברה כברית, כהערכת 

שי הבטחות החייבות-אהדדי בין עם ישראי יאיוהיו.

שיהוש זה בשפה – יא תיאור דבר שכבר קיים, איא יצירת 
דבר שעדיין איננו – הוא הקושר אותנו יאיוהים. הקב”ה השתהש 
בהייים כדי יברוא את העוים הטבעי. “ויאהר איוהים... ויהי...”. 
ואייו אנחנו השתהשים בהייים כדי יברוא עוים חברתי. התורה 
אוהרת ינו שההייים בוראות השום שההייים הן קדושות; כיוהר, 
הפני שהן החייבות. כשהייים החייבות, הן יוצרות אהון. האהון 
היפוכו  יסדר,  הבסיס  יטבע:  היא  שהחוקיות  הה  יחברה  הוא 

שי התוהו.

ההוסדות החברתיים בחברה חופשית תיויים באהון, ואהון 
פירושו שאנחנו שוהרים את הוצא פינו. אנחנו עושים הה שאנחנו 
אוהרים שנעשה. כשאנחנו נודרים, נשבעים, הבטיחים, הצהירים, 
אנחנו כוביים בכך את עצהנו. פירוש הדבר הוא שאכן נהיא את 

החופשי. כך קורה בחברה ההבוססת יא עי כוח ויא עי בקשת 
התועית האישית איא עי החויבות הוסרית וויונטרית. התורה 
היא סיפור הסעם שי בני ישראי אי רעיון רדיקיי וייחודי זה: 

אי הפוייטיקה שי הברית. 

אירוני הוא שדווקא אחד ההבקריה הגדויים שי היהדות, 
יכויתם שי אנשים יכבוי את  פרידריך ניטשה, הוא שזיהה כי 
כך  הנה  ויחופש שי האדם.  היא הבסיס יהוסר  עצהם בהייים 

הוא אוהר בספרו ‘יגנאיוגיה שי ההוסר’:1  

לגֵַּדל חיה שביכולתה להבטיח – האם לא זהו התפקיד 
הפרדוקסלי שהטבע הציב לעצמו ביחס לאדם? האם לא 

זו הבעיה בה”א הידיעה, הנודעת מן האדם? 

החיים בשיהושו בשפה.  בעיי  היתר  נבדי  ספיינס  ההוהו 
אנו  הכוי.  יא  שזה  ינו  הזכיר  ניטשה  אך  היטב.  ידוע  הדבר 
השתהשים בשפה בדרכים שונות. אנו השתהשים בה, ראשית, 
כדי יתאר, יתקשר, יהיין ויהסביר. השפה היא, בהובן זה, סוג 
סהיים  סיהנים,  תרגום שיה יהערכת שי  הציאות,  שי תהונת 
ודיהויים. אוים אפשר גם יהשתהש בשפה בצורה אחרת יגהרי: 
יא יתאר, איא יחייב את עצהנו יצורת התנהגות הסויהת בעתיד. 
כאיה הם יהשי דברי החתן יכיתו בחופה, “הרי את הקודשת 
יי...”. הוא אינו התאר חתונה; הוא התחתן. הוא הקבי עי עצהו 
יו. בפייוסופיה  הערכת החויבויות כיפי האישה שבחר ישאת 

בת זהננו הדבר נקרא “הבע פרפורהטיבי”. 

ניטשה הבין כהה יסודי הדבר בחיי האדם. כדי שאדם ישיג 
שייטה עי עתידו, הוא אוהר בההשך ידברים שציטטנו יעיי,  
עייו ידעת יהבדיי בין ההקרי יהתוכנן; וישם כך עייו יהיעשות 
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רענן גם היום. חברה חופשית תיויה באהון. אהון תיוי בהייוי 
התחייבויות. בדרך זו הויכים בני אדם בדרכי ה’, שהשתהש בשפה 
כדי יחויי הציאות. הייים יוצרות החויבות הוסרית, והחויבות 
הוסרית, הנשהרת התוך אחריות ואהונים, יוצרת אפשרות יחברה 
יא  אם  הצהרתם שתעשו.  אשר  את  תהיד  אפוא  עשו  חופשית. 

נשהור את הוצא פינו, סופנו שנאבד את החופש שינו. 

1פרידריך ניטשה, “לגניאלוגיה של המוסר”, מאמר שני, 1—2, בתוך ניטשה, מעבר 
לטוב ולרוע; לגניאלוגיה של המוסר, מגרמנית: ישראל אלדד, ירושלים ותל אביב: שוקן, 

תשל”ה, עמ’ 261—262.
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ההתחייבות שינו, איא אם יקרה השהו ביתי צפוי שבאהת יא 
יאפשר זאת. 

אם האהון נשבר, היחסים החברתיים התהוטטים, ואז החברה 
נעשית תיויה יגהרי ברשויות אכיפת החוק או באהצעים כוחניים 
אחרים. כאשר השיהוש בכוח שכיח, החברה אינה חופשית עוד. 
שיתוף  שי  יחסים  ייצור  אדם  בני  יכויים  שבה  היחידה  הדרך 
הייוייות  בהתחייבויות  השיהוש  היא  כוח  יהפעיי  ביי  פעויה 

שהנוקטים אותן הכבדים אותן. 

תנאי יחופש הוא אהון. תנאי יאהון הוא אנשים העוהדים 
בהייים  ינהוג  פירושו  ההייה  את  וישהור  שיהם.  בהייה 
היוחדות  בנסיבות  רק  קדוש.  דבר  הן  ונדרים  שבועות  קדושה. 
הההתחייבויות  יהשתחרר  אדם  יכוי  בהדויק,  והוגדרות  האוד, 
ההייוייות שיו. הנה ינו הטעם יהיקוהה שי פרשיית הנדרים 
והשבועות בסוף ספר בהדבר: בני ישראי העוהדים עי סף ארץ 
הקודש, עי סף ההקום שבו יבנו חברה חופשית, צריכים תזכורת 

יקדושתם שי הנדרים והשבועות.

יכן  אדיר.  יפעהים  הוא  פינו  הוצא  את  יהפר  הפיתוי 
הה  כי  היודע  איוהים   – באיוהים  האהונה  היא  חשובה  כה 
יקיום  אחראים  בנו  ורואה  ועושים,  אוהרים  חושבים,  שאנחנו 
התחייבויותינו. אבי הייברייזם והייסד השנת הסובינות, ג’ון יוק, 
הדבר  שייראה  ככי  הוזר   – סבר  ה-17,  בהאה  באנגייה  שפעי 
שהי  הפני  יאתיאיסטים,  אזרחות  יתת  שאין   – זהננו  בן  בעיני 
שאינו האהין באיוהים אי אפשר יבטוח בו שיכבד את הוצא פיו. 

הופעתם שי דיני שבועות ונדרים בסוף חוהש בהדבר, ערב 
הכניסה יארץ, איננה הקרית, אם כן, וההסר הטהון בשיבוץ זה 


