
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת מטות פותחת באמירה שמי שנדר נדר - גבר או אישה - יש לקיימו! עם זאת, לגבר יש אפשרות לבטל
  את נדריה של האישה, אבל רק בזמן אמירתו.

 
 מעבר לבעייתיות המגדרית הקשה שיש כאן - שלא נעסוק בה הפעם - ברור לנו שהתורה לא אוהבת נדרים,

  בין אם אלה נדרים של נשים ובין אם של גברים.
 

 בניגוד לנצרות - ששם הנדר על גווניו השונים הינו אידיאל דתי - חז"ל ניסו לצמצם את אקט הנדר למינימום.
 הם אמנם הכירו בנטייה האנושית - בדרך כלל ברגעים של מצוקה - לנדור נדרים, ולכן, הם מעולם לא אסרו

. לכן, לכתחילה רצוי שלא תדור נדר, אבל אם כבר נדרת, עליך 1 זאת, אבל הסלידה שלהם מנדרים ברורה

  לקיימו.
 

 יום הכיפורים - היום הקדוש ביותר בשנה, יום ההתנקות הפנימי - נפתח ב"כל נדרי", מעין טקס להתרת
  נדרים.  חכמינו ידעו שאי אפשר להתנקות ולצמוח ללא שחרור הנפש מנדריה.

 
 אבל מה בעצם כל כך בעייתי בנדרים? למה התורה נרתעת מהם? למה שלא נתחייב? למה שלא נידור נדר,

 כדרך הנוצרים?
 

 אני רוצה להציע שתי תשובות אפשרויות, שהן למעשה שני רבדים המשלימים זה את זה.
 

  התשובה הראשונה, חוזרת לחשיבות המכרעת שהמסורת היהודית מייחסת לדיבור בפרט ולמילים בכלל.
 

 בתרבות העכשווית שלנו, שבה הפייק-ניוז והקשקשת והדברת שברו שיאים חדשים, קשה להבין כמה כוח יש
 למילה ולדיבור. הזוהמה המילולית המרחפת באוויר העולם היום, קשה יותר ורעילה יותר מזיהום האוויר

  האקולוגי. שניהם משנים את האקלים.
 

 כזכור, על פי המיתוס המקראי, העולם כלו נברא בדיבור ("ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור...", וחוזר חלילה,
 עד שהכל נברא). כדי לא לאבד כאן את חבריי הספקנים והאתאיסטים, אמהר ואבהיר, שהכוונה ב"בריאת

 העולם" איננה בהכרח לכדור הארץ שעליו אנחנו חיים, אלא בריאת העולם שלנו - הפנימי, החווייתי,
.  אנחנו לא זקוקים לשלמה המלך, שאמר ש"מוות וחיים ביד לשון" 2 הסובייקטיבי - שהוא הוא עולמנו האמיתי

 (משלי י"ח, כ"א), שהרי כולנו חווינו על בשרנו את עוצמת המילים - בין אם פגענו ובין אם נפגענו. וכפי שנראה,
 אם למילים "סתם" יש כוח בורא, הרי שלנדר על אחת כמה וכמה.

  זו דוגמא נהדרת לעיקרון ש"אין גוזרין גזרה על הצבור אלא אם כן רוב הצבור יכולין לעמוד בה" (התלמוד הבבלי, מסכת1
 עבודה זרה, דף ל"ו, עמוד א'), ורוב הציבור נודר נדרים…

  בסופו של יום את מה שמחוצה לנו אנחנו יודעים רק דרך חושינו ודרך המידע שמגיע אל שכלנו בדרכים שונות. מעבר2
 לחושינו ולשכלנו אין לנו כל וודאות באשר למציאות שמחוצה לנו. לכן, עולמנו הפנימי, הסובייקטיבי, הוא בעצם עולמנו

  האמיתי, היחידי. כל מה שמעבר לעולמנו הפנימי - "הבחוץ" - הוא בגדר השערה בלבד...



 
 אנשים נודרים בדרך כלל בשעת מצוקה או בשעת התרגשות יוצאת דופן (כמו התאהבות, למשל). אבל גם

 המצוקה וגם ההתרגשות תחלופנה, ואם למילה שלנו יש כוח, הרי שהנדר לא חולף לעולם. לכן, באה התורה
 ומזהירה אותנו שברגעי מצוקה או התרגשות איננו לגמרי "שפוים". באותם רגעים דעתנו לא מיושבת. זה לא

 הזמן להבטיח הבטחות שבוראות מציאות - פנימית או חיצונית. זאת ועוד, ברגעים שכאלה, לא רק שאיננו
  "שפוים", אנחנו גם לא באמת ערים למצבנו המעורער.  לכן, כדאי להימנע מנדרים. תמיד.

 
 התשובה השנייה, או הרובד השני, והעמוק יותר, מציע שנדר הוא סוג של שליטה, סוג של מניפולציה,

.Y ובתמורה, אתה תעשה ,X מסחרה" עם אלוהים: אנחנו נבטיח לעשות"  
 

 ההפכפכות של החיים וחוסר הוודאות קשים לנו, ובצדק! אין לנו כל שליטה על המכונית הזאת של החיים.
 מעולם לא עברנו טסט ולא קיבלנו רישיון נהיגה. כל חיינו אנחנו מחפשים את ההגה, את ההילוכים, איזו דוושה
 שתעצור, או לפחות תאט את הנסיעה. עם הזמן אנחנו לומדים קצת איך לנהוג בסוסיתא הזאת: אנחנו לומדים

 לתכנן זמן - קצר מועד וארוך טווח - אנחנו רוכשים השכלה מועילה, אנחנו עושים תכנון פנסיוני, אוגרים מזון
 במזווה ובפריזר, לומדים כלים שונים ומגוונים שנותנים תחושה של הגה בידיים (מדיטציה, ויסות רגשי, ועוד).

  אנחנו מנסים בכל דרך אפשרית להשיג מעט שליטה.
 

 גם הנדר הוא כלי שנותן לנו תחושה (אמיתית) של שליטה (מדומה) במתרחש.
 

 הדוגמה הפשוטה ביותר היא הנדר שזוג קתולי נודר בחתונתו - אנחנו מתחייבים להישאר ביחד, ואפילו לאהוב
3 "עד אשר המוות יפריד בינינו".  רק חרדת הנטישה שמקננת בכל אחד מאיתנו, בשילוב עם הפחד העמוק

 מאימת הזרם השוצף של נהר החיים, יכולה הייתה לייצר נדר שכזה.
 

 יש הבדל מהותי בין התחייבות, או הצהרת כוונות, שבה בני זוג, או אנשים בכלל, מביעים את כוונתם להתגבר
 - כפי יכולתם - על רגעים חולפים של כעס, חוסר הסכמה ומשבר, לבין נדר, שבו בני הזוג מתחייבים לאחוז זה

 בזו, ויהי מה. נדר שכזה אינו מכיר בזרימה המתמדת של המציאות ושל החיים, ומבטל כל אפשרות לצמיחה
  אחרת.

 
 החיים דינמיים. אנשים משתנים כל הזמן - וטוב שכך! ההתנגדות היהודית לנדר מכירה בערכה של הדינמיות

 והשינוי המתמיד. הקיבעון הוא אם כל חטאת. הוא מצרים. מהותו של אלוהי יציאת מצרים הוא "אהיה אשר
 אהיה", ושמו הוא שם ה.ו.י.ה. גם מהותו וגם שמו רומזים על הזרימה המתמדת, על השינוי התמידי. אין בשם

  ה' כל עיצור, רק תנועה. היעדר הקיבעון הוא המהות של אלוהי ישראל ותורת ישראל.
 

 והנדר הוא היפוכה המוחלט של המהות הזו.
 

 מעניין, שפרשת מטות מסתיימת בבקשה של שניים וחצי שבטים - גד, ראובן וחצי שבט מנשה - להישאר
 בעבר הירדן המזרחי, ולא להיכנס אל הארץ המובטחת. כל מי שעוקב אחרי הלך הרוח של התורה צריך לחפש

 מהר מחסה מפני הזעם האלוהי… זו הרי בקשה כל כך חמורה! ארבעים שנה בני ישראל עושים את המסע
 ממצרים בעזרת מצפן שמורה להם: "אל הארץ המובטחת", וכעת, רגע לפני הכניסה לארץ הם מבקשים

  לשנות את התכנית???
 

 אבל באופן מפתיע ביותר השמים לא נפלו, משה לא מתפרץ ולא מאבד את העשתונות, ולאחר בדיקה
 מעמיקה ומשא ומתן קצר, הבקשה אושרה.

 

3 I, ____, take you, ____, to be my lawfully wedded (husband/wife), to have and to hold, from this day 
forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. 



 מסתבר שהכל אפשרי. אם הכוונות טהורות וכנות, הכל פתיר. אפילו חריגה משמעותית למדי מתכנית האב
 המקורית של התורה - עוד מימי אברהם אבינו! -  אפשרית, כשהלב נמצא במקום הנכון.

 
 יום הכיפורים - יום שכל כולו חירות ממטענים עודפים - מתחיל עם התרת הנדרים, כי הנדרים מקבעים. ולא

  ניתן לעשות כל עבודה רוחנית פנימית, אם זרם החיים התקבע בתוכנו.
 

 יום הכיפורים אמנם עדיין רחוק, אבל אפשר כבר להתחיל להתכונן: אפשר לשים לב לכל הנדרים שנדרנו מבלי
  משים - גם אם המלה נדר לא נאמרה במפורש - כל המקומות שבהם התנגדנו לזרם החיים.

 
  כל אדם זקוק לרפסודה שתישא אותו מעל הגלים ולא בתוכם. רפסודה, ולא צוללת אטומה.

 
 כל אדם גם זקוק לעוגנים, שיעזרו לו להאט את הטירוף כשהים סוער. עוגנים, ולא שלשלאות ברזל כבדות.

 
  כל אדם זקוק למצפן פנימי, שיראה כיוון. מצפן, ולא נדר שְיַקֵּבַע את מסלול החיים.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע


