השפעת חטא העגל בדורנו
ראש הישיבה ,הרב מרדכי גרינברג שליט"א
את שלושת השבועות שבהם אנו מתאבלים על הגלות וחורבן הבית ,פותחים
בי"ז בתמוז .זה היום בו שבר משה את הלוחות ,אך יסודו של יום זה הוא חטא
העגל ,שנאמר עליו "וביום פקדי ופקדתי" ,ואמרו חז"ל שאין לך פורענות שאין
בה מחטא העגל.
מה שהרב זצ"ל מחדש בפיסקה הבאה )אורות המלחמה ד ,עמ' יד( ,שיש לחטא זה
השלכות ביחס של אומות העולם לארץ ישראל" .לולא חטא העגל ,היו
האומות יושבות א"י משלימות עם ישראל ומודות להם ,כי שם ה' הנקרא
עליהם היה מעורר בהן יראת הרוממות ,ולא היתה שום שיטת מלחמה נוהגת,
וההשפעה היתה הולכת בדרכי שלום".
השייכות של א"י לעם ישראל איננה מתחילה מהצהרת בלפור ומהכרזת
האומות המאוחדות" .ויעמידה ליעקב לחוק ...בהיותכם מתי מספר ,כמעט
וגרים בה" .מפרש הרב בסידורו ,שדרך כל עם להתקשר עם ארצו-מולדתו
בשלושה תנאים :כשציבור גדול מתיישב במקום מסוים ,לא כאורח אלא
כתושב קבע ,וחי חיים לאומיים במשך זמן רב .והנה ,עם ישראל לא היו בו אף
אחת מהתכונות הנ"ל :הוא לא היה ציבור גדול – "בהיותכם מתי מספר" ,גם לא
גר בארץ זמן רב – "כמעט" ,זמן מעט ביותר ,וכבר ירדו למצרים .ואף כשגר על
האדמה הזאת ,לא היה שם תושב קבוע ,אלא גר – "וגרים בה" ,ואעפ"כ נקשר
למקום הזה ,מתוך הדחף האלוקי והקשר ההדדי שהטביע הקב"ה בעם ובארץ.
אילו היינו נכנסים לא"י מתוך הבנה עמוקה זו ,שזו הארץ שהתאים הקב"ה
למאוויינו הלאומיים ,ורק בה אנו יכולים להוציא אל הפועל את תכונותינו
הלאומיות ,היו גם אומות העולם מכירים בזה ,שהרי כך אמרה רחב למרגלים:
"ידעתי כי נתן ה' לכם את הארץ ,וכי נפלה אימתך עלינו ,וכי נמוגו כל יושבי
הארץ מפניכם".
בקוראן נמצאים פסוקים רבים המתנבאים על שובם של היהודים לא"י,
ולמעשה נחתם לפני כמאה שנה הסכם בין האמיר פייסל ,בנו של מלך חיג'אז,
לפרופ' חיים וייצמן ,שהיה אח"כ הנשיא הראשון של מדינת ישראל .בהסכם

התקדמות בגאולה
הרב משה גולדשטיין
בשבוע שעבר כתב ידידי הרב עומרי על התגובה הראויה כנגד תופעות פסולות
בחברה הישראלית.
במאמר זה אינני בא לחלוק עליו אלא לחדד דגשים נוספים.
ראשית ,אומר שיש שתי נקודות חיוביות ב"פרשת" הרב יגאל והרב קרים,
האחת היא שבמשך שנים נשמעת הטענה שרבנים צריכים להיזהר בדבריהם
ולא להיות אימפולסיביים או חדים-קיצוניים .וכאן "עקרון הזהירות" התערער.
שהרי גם הרב יגאל וגם הרב קרים ידועים בזהירותם בכל מילה היוצאת
מפיהם .הרב יגאל מרצה כבר שנים במסגרות שונות בפני חילונים ובפני
תלמידים ,ועד היום לא נשמעה "תלונה" עליו מצד התקשורת .לא בחינם .הוא
זהיר מאוד .גם דבריו האחרונים שעוררו סערה נאמרו בפני פורום רבנים יחסית
סגור ,ונאמרו שם שני משפטים אגביים מתוך שיחה של  40דקות ,שהם עוררו
זעם) .אני חייב לציין ששמעתי את השיחה לפני שהיתה ידועה בתקשורת,
ולא חשבתי אפילו לרגע אחד שהדברים יעוררו כזה הד( .גם הרב קרים מרצה
בצה"ל במסגרות שונות וכותב הלכה והוגה דעות במסגרת הצבא ,והדבר הכי
"מלוכלך" שמצאו ,זה משהו שכתב בתשובה צדדית לפני  13שנה )!!( .ללמדך
שכמה שתהיה זהיר ,אם יחפשו אותך – ימצאו.

מדרכי הראי"ה
זה מביעים הערבים שמחה על שובם של היהודים לארץ" :יינקטו כל
האמצעים הדרושים כדי לעודד ולהגביר עליית יהודים לפלשתין ,בקנה מידה
רחב ,וליישב את העולים היהודים על קרקע התיישבות צפופה ,ולשם עיבוד
אינטנסיבי של האדמה" ,והיהודים התחייבו בין השאר לסייע לערבים בפיתוח
אדמתם.
שפיפות הקומה שלנו ,שנגרמה ע"י חטא העגל ,גרמה לכך שנכנסנו לארץ לא
כבעלי הארץ" ,ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם" .באנו לארץ לא כעם
הנבחר ,עם סגולה ,אלא כעם נרדף המחפש מקלט ,וכשאנו מחפשים מקלט –
גם הערבים מחפשים מקלט.
במכתב ל'מזרחי' בשנת תרע"ג כותב להם הרב זצ"ל ,שעליהם לרומם את
התנועה הציונית ו"לזרוק בהם נשמה" ,ולא להצטמצם בצד הגופני של
הלאומיות" .לא הד קול ,שעם שנאוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח
מרודפיו ,לבדו ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה ,אלא שגוי קדוש,
סגולת העמים ,גור אריה יהודה ,ניעור מתרדמתו הארוכה ,והנה הוא הולך ושב
אל נחלתו ,אל 'גאון יעקב אשר אהב סלה'" )אג"ר ח"ב ,עמ' כט(.
אם היינו נכנסים לארץ מתוך שייכות לאידיאל זה ,היו האומות מקבלות אותנו
בשמחה ,מתוך יראת הרוממות ,ולא היינו זקוקים למלחמות כדי להיכנס לארץ.
"רק החטא גרם ,ונתאחר הדבר אלפי שנים" ,ואנו חוזרים שוב ושוב על חטא
זה.
הדרך היחידה היא להחזיר לעצמנו את האמונה בגדלות האומה הישראלית,
העם הנבחר ,החוזר אל ארצו מתוך התאמה נפשית ,בצו אלוקי.
"כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" – כח מעשיו צריך להתוודע
קודם כל לעמו ,שהעם יבין את גדלותו ותפקידו בעולם ,ומתוך כך את שייכותו
לא"י .אז תחזור צורתנו המקורית" ,וחטא העגל יימחה לגמרי ,וממילא כל
רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה' ,והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה".

מאמר תגובה
הנקודה החיובית השנייה היא שמחפשים את הרבנים שלנו .זוהי נקודה
חיובית ביותר .היא מלמדת שיש לרבנים שלנו השפעה על הציבור .במשך
שנים הציבור הדתי לאומי מנסה להשפיע על מהלכים בארץ ,לקרב את הלאום
לדת .ונהי בעיננו כחגבים ,איננו יודעים להעריך את כוחנו ,וכל "פרשיה" מחזקת
אותנו שאכן כוחנו רב .לא סתם אנשים בעלי השפעה בארץ חוששים .הם
מרגישים שמישהו אחר מנתב את הספינה.
לעניות דעתי ,הדבר מלמד אותנו שאנחנו מתקדמים בגאולת ישראל ,וכעת
הציבור מוכן לשמוע דברים שבקדושה .כאשר נולד ילד ,אנחנו מטפחים אותו
ומגדלים אותו ונותנים לו כל מה שאפשר .אבל רק מבחינה פיזית-גשמית.
איננו מנסים ללמדו תורה ומצוות .עם התקדמות התפתחותו ,אנחנו מתקדמים
בלימוד תו"מ .כך היא הדרך בגאולה .הגענו לארץ וביססנו עצמנו מבחינה
כלכלית ,מדינית .כעת הגיע הזמן לשלב הנוסף .שלב בו החומר מוכן לקבל
עניינים שבקדושה .תקופתנו משולה לתקופת התבגרות נער .יש עוצמות
גדולות ויחד איתם יש התנגדויות גדולות .נושא דת ומדינה עולה לכותרות
לעיתים קרובות ובעוצמה חזקה .האנשים בעלי השפעה מרגישים שאנחנו
"גונבים" להם את המדינה .הציבור כבר לא נשמע להם והם מאבדים מכח
השפעתם .לכן הם בחרו בטקטיקה חדשה ,כפיית דעתם ע"י אמצעים עוקפי
ציבור; דרך התקשורת ובית המשפט .את עיקר המלחמה הם משקיעים כנגד

שטחי א"י ,שבת וצניעות .בתחילה היה נראה שזו התנגדות מקומית ואין כאן
מחלוקת מהותית) ,חשבו שכך יבוא שלום ,רצו קצת חופש לנסוע בשבת ,לא
רצו שהנשים ישבו בחלק האחורי של האוטובוס כי זה פוגע בנשים( .אך כאשר
1
נאספות התנגדויות רבות ,כל בר דעת מבין שיש כאן פסיפס שלם.

בכיסוי ראש אצל נשות היישוב .הרב המתחמק יאמר הם לא יקשיבו לי,
"מצווה שלא לאמר דבר" ,אין טעם להתכסח ,וכו' .יטמון את ראשו בספר
וימשיך לדבר על הקיצוניים מיצהר .הרב האחראי יאמר ,אני חייב לעשות
משהו .הוא מבין שאין טעם לתת שיחה בנושא .כולן כבר יודעות שצריך כיסוי
ראש ,ומבינות שמה שהן עושות הוא בעייתי .אבל אינו טומן ראשו בחול
ומחליט לארגן סדנת מטפחות לנשות היישוב .ייתכן וגם זה לא יעזור ,כי
הבעיה היא שהם מתדרדרות בגלל חוסר חיבור לקודש ,והוא מחליט לפתוח
שיעור נוסף לנשים בפרשת שבוע ,כדי לרומם אותם .כאשר תזדמן פרשה
שאפשר לדבר על צניעות ,הוא יפתח את הנושא.

לצערי ,אני חש שיש רבנים שבוחרים בדרך השתיקה כאידיאולוגיה רק כחיפוי
לכך שהם חוששים לקחת אחריות מהריג'קטים שיקבלו מחלקים מהציבור או
מהתקשורת .וה' רואה ללבב מי שותק בגלל שלדעתו זה מה שיביא ברכה ,ומי
הפחד משתקו .רב שמפחד לומר את דעת התורה משול לירא ורך הלבב,
שעליו לעזוב את המערכה כדי שלא ימיס לבב אחיו.

הוא פעל .הייתה לו אמירה .מחושבת ,זהירה ,בטייימינג המושלם .והוא יצליח.

עלינו להבין ולהפנים שיש כאן מלחמת דעות .אין לנו את הפריווילגיה לשתוק
ולחכות עד יעבור זעם .על הרבנים מוטלת אחריות כבידת משקל של השמעת
רצון התורה ורצון ה' ,ועליהם להלחם ללא הרף כנגד כל מבזה תורתנו .חלק
מעבודת הרבנות היא האומץ לומר את רצון הבורא ללא מורא" .ואדברה
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בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש".

הבעיה גדולה שבעתיים ,מאחר שיש רבנים מסוימים שכן מגיבים .בכל פרשיה
ובכל ענין שקצת מדובר בתקשורת הם מועלים לשידור .אבל דעותיהם
משובשות ביותר ,והם מציגים את התורה בצורה משונה ,בלשון המעטה.
עם זאת ,גם במלחמה רגילה נלחמים עם שכל .לא ייתכן שעל מחבל אחד
נשלח את סיירת מטכ"ל ,יירוטים של חיל האויר וסיוע ארטילרי .די בפעולה
אחת של לוחם אמיץ.
ולכן אין צורך שכל רב יגיב לכל פרשיה במלא העוצמה .וגם כשהוא מגיב,
האמירה שלו צריכה להיות מחופה מכל רגש והתלהמות .אבל חייבת להיות
אמירה והיא חייבת להיות ברורה .אמיצה .לא מתפתלת ולא מתחמקת.
אתן דוגמא כדי שיובנו דבריי .אחת מהמלחמות הקשות בדורנו ,אם לא הקשה
מכולם היא כנגד חוסר צניעות )המסתעפת לגוונים שונים :חוסר צניעות
בביגוד ,ראיית דברים אסורים ,נטיות הפוכות ועוד( .רב יישוב מזהה התדרדרות
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וכמו שאמר ר' חיים ,אפשר לתרץ כל שאלה באופן מקומי ,אבל יותר טוב לתרץ
את כל השאלות ע"י יסוד אחד.
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אי רוצה לערוך הבחה בין המושג תלמיד חכם למושג רב .המושג ת"ח
משמעותו אדם שלומד תורה כל חייו ובזה הוא משקיע את רוב מרצו וזמו .הוא
מוגדר כתלמיד ,ולכן רוב עיסוקו הוא לימוד תורה .אם כי ייתכן שהוא גם ילמד
תורה בחלק מזמו .המושג רב משמעותו אדם שלמד תורה והחליט שהוא מקבל
אחריות על עייי הקודש של קבוצת אשים מסוימת )רב בישיבה ,רב ראשי ,רב
עיר ,רב יישוב ,רב קהילה וכדו'( ,תפקידו משתה בהתאם לאחריות שקיבל .הוא
המהיג של קבוצה זו .תפקידו המוגדר הוא ההגת הקבוצה) .השאיפה היא שכל
הרבים יהיו גם תלמידי חכמים ,אם כי זה לא תמיד כך( .המאמר כאן מדבר על
אותם רבים שחוששים לקחת אחריות ולומר את דעת התורה לשומעי לקחם
מחמת פחד.

סמך לדברים אלו נמצא בגמרא קידושין עג ע"א .הגמ' עוסקת בהיתר גרים
להתחתן .ויש שני דיונים בנידון .1 :האם מותר לגר להתחתן עם ממזרת -הדבר
תלוי אם גר נחשב בקהל ישראל או לא .2 .האם מותר לגר להתחתן עם כהנת.
לכהן אסור להתחתן עם גיורת ,והשאלה היא האם האיסור שייך גם בבת כהן.
"דרש ר' זירא במחוזא :גר מותר בממזרת ,רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהו) .היו
שם גרים רבים ,וכעסו שהוא לא מחשיב אותם בקהל ישראל(
אמר רבא :מי איכא דדריש מילתא כי האי בדוכתא דשכיחי גיורי! )רבא שהיה
הרב במחוזא אומר שלא דורשים דבר כזה כאשר בקהל יושבים גרים רבים(.
עד כאן לכאורה נראה שרבא כועס על ר' זירא ,למה לא שתקת מלומר הלכה זו.
אבל נתבונן בהמשך הגמ':
דרש רבא במחוזא :גר מותר בכהנת ,טענוהו בשיראי) .בני מחוזא שמחו שרבא
מחשיב אותם ,ומתיר להם להתחתן עם בת כהן ,ולכן נתנו לו מתנות( הדר דרש
להו :גר מותר בממזרת ,אמרו ליה :אפסידתא לקמייתא! )סתם נתנו לך מתנות,
הרי עכשיו הפסדת אותנו( אמר להו :דטבא לכו עבדי לכו ,אי בעי מהכא נסיב,

ואי בעי מהכא נסיב".
רבא לא מתפשר על ההלכה .הוא גם לא חושב שצריך לשתוק מלומר את
ההלכה ,ולומר שאלו דברים שאינם נשמעים .אלא הוא חושב שצריך לומר את
ההלכה בלי שום חשש ושום התפתלות ,אבל יש לעשות זאת בחכמה.
בשולי הדברים:
כאשר שורר חושך ,צריך להדליק אור .כל יום וכל שעה שאדם לומד תורה ,הוא
מגביר את האור בעולם .כל יום וכל שעה בבית המדרש גורמים לאדם רשע
שיזוז מעט מדרכו הרעה .ולכן גם לנו כתלמידים יש תפקיד חשוב במלחמה על
התורה .ביכולתנו להשפיע על מהלכים רבים בארץ ובעולם ע"י לימוד עם
החברותא .ואנו מחוייבים לתרום את חלקנו במאמץ להביא ליום שבו ידעו
כולם את ה'.

קנאות עכשווית  -דגשים נוספים
הרב עומרי ישראל קראוס שליט"א
אחי שמע פעם הרצאה באוניברסיטה ,והמרצה פתחה את דבריה בהצגת
מחקר שנעשה בצבא ארה"ב .המחקר טען שלחיילים שהגיעו ממצב סוציו-
אקונומי גבוה ,היה קשה יותר להסתגל לחיי הצבא הקשים ,ביחס לחיילים
ממצב סוציו-אקונומי נמוך ,והמרצה שאלה :מדוע צבא ארה"ב מבזבז מאות
אלפי דולרים על עריכת מחקרים שהתוצאה שלהם ידועה מראש" .היו יכולים
לשאול אותי ותמורת מאה דולר הייתי אומרת את אותה התשובה"?
המרצה הסבירה לסטודנטים שהיא "עבדה" עליהם ,ושבאמת התוצאות היו
הפוכות ,לחיילים ממצב סוציו-אקונומי גבוה היה קל יותר להסתגל ,הם היו
בעלי ביטחון עצמי גבוה יותר ,הם היו מוכנים יותר נפשית וכו' ,ולכן היה להם
קל יותר להסתגל .היא רצתה להראות שלפעמים דברים שאומרים אותם

בביטחון ,נראים לנו פשוטים וברורים ,אך באמת הם לא פשוטים כלל ,ויתכן
שהאמת היא אחרת.
דוג' דומה היא "החכמה שלאחר מעשה" ,כל הפרשנים יודעים תמיד להסביר
לאחר מעשה איך היה ברור וצפוי מה שכבר היה ,ואם רק היו חושבים לפנ"כ,
היו שמים לב שהתוצאה שיצאה היא ברורה .אלא שתמיד הפרשנים אומרים
זאת לאחר שהתוצאה כבר התרחשה.
את המשבר הכלכלי בארה"ב ,או את האביב הערבי כולם חזו ,אך רק לאחר
מעשה ,לפנ"כ כמעט אף אחד לא התריע.
הדבר נובע מכך שהמציאות היא אכן הגיונית בדר"כ ,אך שוכחים שיש כמה
דרכים שבהם ההיגיון יכול ללכת ,מצב כלכלי קשה בעולם הערבי יכול לגרום

לתסיסה בקרב האוכלוסיה ולהפלת משטרים ,אך גם יכול לגרום למה שגרם
בחמישים שנה שלפנ"כ  -לשום דבר .לא תמיד נדע לפני מעשה כיצד
המציאות תחליט לנתב את דרכה.
ב"ה זכיתי לכמה ביקורות )לאו דווקא שליליות( מרתקות בעקבות מאמרי,
וחלקם התייחסו לכך שהדברים פשוטים ,ואין צורך לכתבם.
אמנם אני סבור ,שגם אם הייתי כותב הפוך ,על כך שלרב אסור לשתוק ,ועליו
לומר תמיד את דעת התורה ולא להתכחש לאמונתו ,הייתי מקבל את אותה
הביקורת ,שהדברים פשוטים ואין צורך לכתבם.
אמנם בזה בדיוק תלויים הדברים.
יש תופעה מדהימה ,עוד אין לה שם ,אבל אביא דוגמא להסביר אותה ,ואני
נאלץ להשתמש ב"דוגמאות חיות" ,למרות המח' הקיצונית בין רבנים "בפרשה
האחרונה" ,אני סבור שאין שום מח' ביניהם ,לפחות לא ביסודות ,אני חושב
שכולם מסכימים שאסור לעבור על איסורי דאורייתא ,וכולם מסכימים שצריך
לקרב חוטאים בעבותות אהבה בדורנו ,שהיום יש הרבה "תינוקות שנשבו"
וצריך להאיר להם פנים ולהראות להם את הטוב והנורמליות של החיים .שצריך
להבין את הקושי של ההתמודדות ,אך יש חובה לדרוש גבורה עילאית כדי
להתמודד עם יצה"ר .וכן כולם יסכימו לכך שרב צריך לומר את דעתו ,ולעומת
זאת כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע.
פעמים רבות דווקא על העקרונות אין מח'.
כולם מסכימים שהמרכז זה לימוד תורה ,וכולם מסכימים שצריך שמחה
בעבודת ה' ,האם בגלל זה אין מח' בין חסידים למתנגדים? )ואני יודע שיש עוד
הבדלים ,אך רק רציתי להדגיש את הטענה(.

אז איך נוצרת מח'? אחזור ואדגיש את עניין הדגשים ,השאלה היא מהו
המשקל של כל עקרון ,איך יוצרים את הסינתזה בין העקרונות המתנגשים.
אפשר לומר אותו הדבר אך עם הבדל תהומי ,אפשר לדבר שעה על חומרת
איסור מסויים ,ובסוף לומר משפט על אהבת ישראל ושצריך לקרב את
החוטאים ,ואפשר לדבר שעה על אהבת ישראל כולל כולם ,ובסוף לומר
במשפט אחד שאנו מתנגדים לאיסורים .בשתי האפשרויות אמרתי אותו דבר
אך המסר הוא שונה לחלוטין.
והוא הדין בכל שתי אידאות שמתנגשות ,תורה וצבא ,תורה ועבודה ,אהבה
ויראה וכו'.
כאשר לוקחים עקרון מסויים ,גם אם הוא נכון ,ומגדילים אותו מעבר
לפרופורציות שלו ,מקדשים אותו ,ורואים בו חזות הכל ,אז אע"פ שהעיקרון
נכון ,התוצאה היא שקרית .בחור שכל יום יתאמן שלוש שעות ,הוא יטען "נפש
בריאה בגוף בריא" ,הוא צודק בעיקרון ,אך יציאה מפרופורציות היא שקר.
הקושי הוא שצורת הלימוד אליה אנחנו רגילים היא הפוכה ,עיקר הלימוד בעיון
זה בהגדרת הבדלים ,יש סתירה והחכמה היא להגדיר את החילוק ,והדברים
צריכים להיות חדים כתער .לא תשמעו בשיעור שהמחלוקת בין רש"י ותוס'
היא שתוס' הוא קצת יותר נוטה לטובת המלוה/לווה .וכבר כתבתי שבזה שונה
ההלכה מ"דעת תורה" )במובן המקובל(.1
ולכן אע"פ שידידי הרב משה התחיל את מאמרו וכתב "במאמר זה אינני בא
לחלוק עליו אלא לחדד דגשים נוספים" אני סבור שזה גופא המחלוקת בינינו,
מהם הדגשים שאותם צריך לחדד.
1

אמם גם במח' הלכתיות יתכן שהם וצרו בהתחלה מהבדלים דקים שיש בין
החכמים ,ואכמ"ל.

אז למה לנדור?

יינה של תורה

ינון אברמשוילי )ה'(

רעיונות מתורת חב"ד

בתחילת פרשת 'מטות' דנה התורה בסוגיית ה'נדרים' ובדרכי ביטולם' .נדר',
בנידון זה ,הוא איסור שהאדם מטיל על עצמו ,בבחירתו החופשית .כתוצאה
מהנדר נאסר עליו דבר שמצד עצמו אין הוא אסור כלל.
כאשר הנדר בא מתוך רצון לעבוד את ה' ולהתקרב אליו יותר ,הוא נחשב
במידת מה כדבר חיובי .וכאן נשאלת השאלה :וכי לא די לנו במה שאסרה
התורה עצמה ,לשם מה לנו להוסיף איסורים וסייגים משל עצמנו?
אפשר לשאול זאת בצורה מעמיקה יותר:
הרי מטרת התורה והמצוות היא לקדש את חיי החולין .כשיהודי אוכל דבר מה
לשם שמים ,או נהנה מכל דבר אחר בעולם ,ובכוח זה הוא עובד את ה' ,הוא
מחדיר את אור הקדושה לתוך המציאות החומרית ,שזו בעצם מטרת הבריאה
כולה " -לעשות לו יתברך דירה בתחתונים" )תנחומא נשא טז ,שם בחוקותי ג,
בראשית רבה סוף פרשה ג ,במדבר רבה פרשה יג ,ו .תניא פרק לו(

לאור זה ,כשהאדם נודר נדר ומזיר את עצמו מדברים שונים שקיימים בעולם,
הוא פועל ,לכאורה ,נגד התורה עצמה  -התורה התירה לו את הדברים הללו כדי
שיוכל לקדשם ולהעלותם ,ואילו הוא בורח מהתפקיד ואוסר אותם על עצמו!
התשובה לכך תלויה בעניין זה עצמו:
אם אכן האדם עומד בדרגה רוחנית נאותה ,אין לו שום סיבה לנדור נדרים,
מהסיבה שהוזכרה לעיל .הואיל ויש לו הכוחות לקדש את המציאות הגשמית
ולהעלותה לקדושה ,אל לו לברוח מפניה ,אלא עליו להשתמש בה לעבודת ה'

)ירושלמי סוף קידושין( .לכן מצאנו צדיקים גדולים שהשתמשו בדברי פאר
ומותרות ,שכן הם ידעו כיצד להעלותם לקדושה ולנצלם לעבודת ה'.
אבל מי שסטה מדרך הישר וכשהוא בא במגע עם ענייני העולם הזה אין הדבר
נעשה אך ורק לשם שמים ,אלא יש לו גם תאווה אישית חומרית  -לא תמיד
הוא יכול להעלות את הדברים לקדושה ,ואף קיימת סכנה שהם ידרדרו אותו
למטה .לכן מותר לו ואף מומלץ לו לאחוז ב'נשק' הנדרים כדי לשמור על מצבו
הרוחני.
עיקרון זה מסביר גם את האיסורים והסייגים שהטילו חכמי ישראל במשך
הדורות על העם היהודי .בזמן שבית המקדש היה קיים והקרין את אורו הרוחני
 לא היה צורך בסייגים אלה .היו ליהודים הכוחות להתגבר על חומריות העולםולהחדיר בו את אור הקדושה .אבל משחרב בית המקדש וחלה ירידה כללית
בעולם )יומא כא ע"ב( ,ירידה שהעמיקה והלכה עם לגבור חושך הגלות ,שוב לא
היה ביטחון שהעם היהודי יצליח לשמור על מעמדו הרוחני הגבוה ,ועל כן
הוסיפו חז"ל וגדולי ישראל שלאחריהם איסורים וסייגים נוספים.
מבחינה זו אכן מעידים הנדרים והסייגים על נחיתות מסויימת ,שכן אילו עמד
האדם בדרגה הרוחנית הנאותה לא היה נזקק לנדרים ולסייגים.
לכן ,מיהו שיש בכוחו להפר נדרים?  -רק מי שמעמדו הרוחני גבוה יותר משל
הנודר )אב לעומת בתו ,חכם ,בית דין וכו'( .מכיוון שהוא עומד בדרגה גבוהה
יותר ,יש בכוחו להפר את הנדר שבא כתוצאה ממצב נחות וירוד .הוא נותן כוח
גם ליהודי שנמצא במצב ירוד יותר לבל יזדקק לנדר ואדרבה ,שיוכל לחיות
ולפעול בתוך העולם ולהעלותו לקדושה.

