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שבועות ונדרים
משתמשת  היא  ושבודות.  נעריש  בעיני  פותחת  השבוד  פרשת 
באוצר מיליש שאימצו לימיש מנסחי הצהרת 'כל נערי' של דרב 
יוש כיפור. מיקומש כאן, סמוך לסוף ספר במעבר, מדורר תהייה. 

השלביש  את  הקועמיש,  הפרקיש  לאורך  תיארה,  התורה 
ניתנה  המובטחת.  הארץ  אל  ישראל  בני  מסד  של  האחרוניש 
הורה  ה'  השבטיש.  לנחלות  הארץ  את  לחלק  המצווה  לישראל 
למשה להתכונן למותו. משה ביקש מה' למנות לו יורש, ומינה את 
רתו משכבר הימיש. הסיפור נקטד שש לטובת פירוט  יהושד, ְמׁשָ
נרחב של הקורבנות שיש להביא בימיש מיוחעיש בשנה. אחריו 

מגיד הדניין שפרשת מטות פותחת בו — עיני שבודות ונעריש.

מעוד הש כאן? ישנה תשובה שטחית. יש לעיניש הללו קשר 
ֲדׂשּו  ה ַתּ מילולי דש הפסוק שלפני־האחרון בפרשה הקועמת: "ֵאֶלּ
ּוְלִמְנחֵֹתיֶכש  ְלדֹלֵֹתיֶכש  ְוִנְעבֵֹתיֶכש  ְעֵריֶכש  ִמִנּ ְלַבע  מֹוֲדֵעיֶכש,  ְבּ ַלה' 
ְלֵמיֶכש" )במעבר כט, לט(. כיוון שהזכירה התורה  יֶכש ּוְלַשׁ ּוְלִנְסֵכּ

נעריש, פנתה לפירוט העיניש הנוגדיש בהש. זהו הסבר אחע.

נוגדת ללב הדניין שדתיע  והיא  נוספת,  ישנה תשובה  אך 
להדסיק את בני ישראל משידברו את הירען ויכבשו את הארץ. 
בה'  הבדיה  אולי  להן,  התשובה  הינה  שהתורה  הבדיות  אחת 

וסער  חופש  לקייש  אנושית  חברה  יכולה  האש   — היא  היעידה, 
גש יחע? האש חברה יכולה להיות חופשית וגש צועקת? התורה 
חופש  להתקייש  יכוליש  האחרות.  החלופות  את  בפנינו  מציגה 
וכאוס. זהו הדולש שלפני המבול, הארץ אשר ָמלאה חמס. ויכול 
להתקייש סער בלי חופש. כך היה במצריש, האימפריה המשדבעת 
שבני ישראל נחלצו ממנה. האש יש ערך שלישית? ואש כן, איך 

יוצריש אותה?

ברא  בשפה  כי  זכרו  בשפה.  קשורה  התורה  של  תשובתה 
מן  היא  השפה  ויהי...".  יהי...  אלוהיש:  "ויאמר  הדולש:  את  ה' 
המתנות הראשונות שנתן אלוהיש לאעש. את המיליש "נפש חיה" 
ָדָפר ִמן  ָהָאָעש  יֶצר ה' ֱא־לִֹהיש ֶאת  "ַוִיּ שבפסוק בסיפור הבריאה 
ה" )בראשית  יש ַוְיִהי ָהָאָעש ְלֶנֶפׁש ַחָיּ ַמת ַחִיּ יו ִנְשׁ ַאָפּ ח ְבּ ַפּ ָהֲאָעָמה ַוִיּ
מעברת.  רוח  ממללא",  "רוח  למיליש  אונקלוס  מתרגש  ז(,  ב, 

בתפיסת התורה, העיבור הוא החייש דצמש. 

בצורה  במיוחע  מתדניינת  התורה  השפה,  גילויי  מכל  אך 
לה  קרא  אוסטין  ל'  ג'ון  הלשון  פילוסוף  חריגה.  אחת,  מסוימת 
"מבד פרפורמטיבי".1 הוא מתחולל כשאנחנו משתמשיש בשפה 
לא כעי לתאר משהו, אלא כעי לדשות משהו. למשל, כאשר חתן 
איננו  הוא  לי"  מקועשת  את  "הרי  לחופה  מתחת  לכלתו  אומר 
מתאר חתונה אלא מתחתן. כאשר, בימי קעש, היה בית העין מכריז 
דל החועש החעש, זו לא הייתה הצהרה דל דובעה אלא יצירת 

דובעה. בית העין הפך את היוש לראש חועש. 

העוגמה המובהקת למבד פרפורמטיבי היא ההבטחה. כשאני 
יוצר עבר שלא התקייש קועש  מבטיח לכש שאדשה משהו, אני 
לכן: אני יוצר מחויבות. דובעה זו, קטנה ככל שתיראה, היא יסוע 

היהעות. 

פרשת
מטות

לדילוי נשמת: פינחס בן ידקב אשר אייז, דזריאל בן אריה לייב שרטר
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יגיבו בני אעש חופשייש. איך אפשר, אש כן, ליצור חברה שיש 
בה משטר וסער בלי לשלול את חירותש של בניה?

לדשות  מבטיח  כשאני  ההבטחה.  מדשה  היא  התשובה 
לדשות  החובה  את  חופשי  באופן  דצמי  דל  מקבל  אני  משהו, 
עבר־מה בדתיע. אש אני יעוד כאעש הדומע בעבריו, הנה הסרתי 
יכוליש  אתש  אי־ועאות.  של  אחת  יחיעה  האנושי  הדולש  מן 
כובל  אני  מבטיח,  כשאני  מילתי.  את  נתתי  כי  דליי,  לסמוך 
לחייב  האעש  בני  של  זו  יכולת  החופשי.  מרצוני  דצמי  את 
זו או אחרת( באופן  דצמש למדשה זה או אחר )או להימנדות 
וולונטרי — היא אשר מחוללת סער ביחסיש בין בני אעש בלי 

להשתמש בכוח כפייה.3 

ר ַדל ַנְפׁשֹו,  ֻבָדה ֶלְאסֹר ִאָסּ ַבד ְשׁ ר ֶנֶער ַלה', אֹו ִהָשּׁ י ִיעֹּ "ִאיׁש ִכּ
ה" )במעבר ל, ג(. אין זה מקרה  יו ַיֲדֶשׂ ֵצא ִמִפּ ָכל ַהֹיּ ָברֹו; ְכּ לֹא ַיֵחל ְעּ
שפסוק זה, הפסוק השני בפרשת מטות, מופיד מדט לפני בואש 
של בני ישראל אל ארצש. מוסע ההבטחה, שנעריש ושבודות הש 
תלוי  החופש  חופשית.  חברה  של  לקיומה  חיוני  בו,  רכיבי־דל 

בקיומש של אנשיש המממשיש את מוצא פיהש. 

עוגמה אחת לפדולתו של דיקרון זה בחיי המציאות מופידה 
בהמשך הפרשה. שני שבטיש, ראובן וגע, מחליטיש שהש מדעיפיש 
להישאר בדבר הירען המזרחי, אזור המתאיש במיוחע לצאן ולבקר 
שלהש. לאחר שיחה טדונה דש משה, המאשיש אותש בהסתלקות 
לפני  להיות חלוציש  כלפי שאר הדש, הש מסכימיש  מאחריותש 
המחנה במלחמה לכיבוש הארץ המדרבית, ולא לדזוב את השבטיש 
סיוש המלאכה. הכול תלוי דתה בכך שיקיימו את  האחריש דע 

הבטחתש.

הבטחה העעית — ראובן מתחייב לדשות עבריש מסוימיש 
לשמדון, ושמדון מציעו מתחייב לדשות עבריש אחריש לראובן — 
נקראת ברית, והיהעות מושתתת דל ברית. זוהי הברית שנכרתה 
והיא  ביניהש,  קשרה  היא  סיני.  בהר  ישראל  לבני  אלוהיש  בין 
מחברת בינינו גש היוש. זהו המקרה הדילאי של מבד פרפורמטיבי 

בהיסטוריה האנושית. 

ההבטחה  מדשה  של  חשיבותו  את  הבינו  פילוסופיש  שני 
בחיי המוסר. האחע היה ניטשה. כה אמר: 

ל חיה שביכולתה להבטיח — האש לא זהו התפקיע  לַגּעֵ
הפרעוקסלי שהטבד הציב לדצמו ביחס לאעש? האש 
האעש?...  מן  הנועדת  היעידה,  בה"א  הבדיה  זו  לא 
תחילה  נדשה  דצמו  מכך, שאעש  מתחייב  מאוע  מה 
דצמו,  לגבי  אף  בר־כורח,  בר־תדירות,  בר־חישוב, 
לגבי הצטיירותו בדיני דצמו, דל מנת שיוכל דל ערך 
דצמו",  של  הָדרב  "להיות  מבטיח,  כל  זאת  שדושה 
הארוכות של  תולעותיו  אלה  הנה  בר־עתיד.  להיותו 

מוצא האחריות.2

של  כוונתו  את  הסבירה  שבדצש  ארנעט,  חנה  הייתה  השנייה 
ניתניש לחיזוי.  חיינו האנושייש מלאיש בעבריש שאינש  ניטשה. 
אחריש  אנשיש  איך  יועדיש  איננו  חופשי.  משוש שהאעש  זאת, 
יתנהגו ואיך הש יגיבו למדשה שלנו. לכן, לדולש איננו יכוליש 
לעדת בוועאות מה יהיו השלכות מדשינו. החופש שולל מהדולש 
האנושי את הסער. אנחנו יכוליש לנבא איך יתנהגו דצמיש עוממיש 
מאוע,  גבוהה  בסבירות  לעדת,  יכוליש  אנחנו  יעודות.  בנסיבות 
גש איך יתנהגו בדלי חייש. אבל איננו יכוליש לומר מראש איך 
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תנאי לחופש הוא אמון. תנאי לאמון הוא אנשיש הדומעיש 
מיליש  ּבַ לנהוג  פירושו  המילה  את  ולשמור  שלהש.  במילה 
מיוחעות  בנסיבות  רק  קעוש.  עבר  הש  ונעריש  שבודות  קעּושה. 
מההתחייבויות  להשתחרר  אעש  יכול  במעויק,  ומוגערות  מאוע, 
המילוליות שלו. הנה לנו הטדש למיקומה של פרשיית הנעריש 
והשבודות בסוף ספר במעבר: בני ישראל הדומעיש דל סף ארץ 
הקועש, דל סף המקוש שבו יבנו חברה חופשית, צריכיש תזכורת 

לקעושתש של הנעריש והשבודות.

לכן  אעיר.  לפדמיש  הוא  פינו  מוצא  את  להפר  הפיתוי 
מה  כל  היועד  אלוהיש   — באלוהיש  האמונה  היא  חשובה  כה 
לקיוש  אחראיש  בנו  ורואה  ודושיש,  אומריש  חושביש,  שאנחנו 
ג'ון  ומייסע משנת הסובלנות,  התחייבויותינו. אבי הליברליזש 
מוזר ככל שייראה  ה־17, סבר —  לֹוק, שפדל באנגליה במאה 
העבר בדיני בן זמננו — שאין לתת אזרחות לאתיאיסטיש, מפני 
את  שיכבע  בו  לבטוח  אפשר  אי  באלוהיש  מאמין  שאינו  שמי 

מוצא פיו.4 

הופדתש של עיני שבודות ונעריש בסוף חומש במעבר, דרב 
הכניסה לארץ, איננה מקרית, אש כן, והמסר הטמון בשיבוץ זה 
רדנן גש היוש. חברה חופשית תלויה באמון. אמון תלוי במילוי 
שהשתמש  ה',  בערכי  אעש  בני  הולכיש  זו  בערך  התחייבויות. 
מוסרית,  מחויבות  יוצרות  מיליש  מציאות.  לחולל  כעי  בשפה 
יוצרת  ואמוניש,  אחריות  מתוך  הנשמרת  מוסרית,  ומחויבות 
אפשרות לחברה חופשית. דשו אפוא תמיע את אשר הצהרתש 
שתדשו. אש לא נשמור את מוצא פינו, סופנו שנאבע את החופש 

שלנו. 

5

המוסעות החברתייש בחברה חופשית תלוייש באמון, ואמון 
פירושו שאנחנו שומריש את מוצא פינו ודושיש את מה שאנחנו 
אומריש שנדשה. כשהסער הזה מתמוטט, דצש דתיעו של החופש 
שלנו נתון בסכנה. בתנ"ך יש עוגמה קלאסית לכך. היא מופידה 
בספר ירמיהו. הנביא מתאר את החברה בת זמנו, שבה כבר אי 

אפשר לסמוך דל הבריות שידמעו בעיבורש:

ְברּו  ֶקר ְולֹא ֶלֱאמּוָנה ָגּ ש, ֶשׁ ָתּ ְעְרכּו ֶאת ְלׁשֹוָנש ַקְשׁ ַוַיּ
 ָבָאֶרץ. 

י ֵמָרָדה ֶאל ָרָדה ָיָצאּו ְואִֹתי לֹא ָיָעדּו — ְנֻאש ה'.  ִכּ
ֵמרּו, ְוַעל ָכּל ָאח ַאל ִתְּבָטחּו –  ִאיׁש ֵמֵרֵדהּו ִהָשּׁ

י ָכל ָאח ָדקֹוב ַיְדקֹב ְוָכל ֵרַד ָרִכיל ַיֲהלְֹך.   ִכּ
ֵרֵדהּו ְיָהֵתּלּו, ֶוֱאֶמת לֹא ְיַדֵבּרּו   ְוִאיׁש ְבּ
ֶקר; ַהֲעֵוה ִנְלאּו.  ר ֶשׁ ֶבּ עּו ְלׁשֹוָנש ַעּ  ִלְמּ

ִמְרָמה ֵמֲאנּו ַעַדת אֹוִתי —  תֹוְך ִמְרָמה; ְבּ ָך ְבּ ְבְתּ  ִשׁ
ְנֻאש ה' )ירמיהו ט, ב-ה(. 

כזה היה המצב בחברה שאכן דמעה לאבע את חירותה לכובש 
הבבלי. זו הייתה מכה ניצחת, שיהועה לא התאוששה ממנה גש 

בימי בית שני, ודע היוש. 

אש האמון נשבר, היחסיש החברתייש מתמוטטיש, ואז החברה 
נדשית תלויה לגמרי ברשויות אכיפת החוק או באמצדיש כוחנייש 
אחריש. כאשר השימוש בכוח שכיח, החברה אינה חופשית דוע. 
שיתוף  של  יחסיש  ליצור  אעש  בני  יכוליש  שבה  היחיעה  הערך 
מילוליות  בהתחייבויות  השימוש  היא  כוח  להפדיל  בלי  פדולה 

שהנוקטיש אותן מכבעיש אותן. 
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שאלות לשולחן שבת

האש הפרת הבטחה יכולה לפדמיש להיות מוסרית?	 
מה הקשר בין הבטחות שיחיעיש מבטיחיש זה לזה לבין 	 

חברה שֵלווה?
אש אנחנו מחויביש לשמור תמיע את נערינו ושבודתנו, 	 

מעוד מותר לנו לבטלש מעי שנה ב'כל נערי'?
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