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מבוי סתום. יש מוצא?
הנראית  סיבה  כל  נמצאה  לא  נמרץ  טיפול  במחלקת 
ביום  דווקא  מונשמים  חולים  שלושה  של  למותם  לעין 
חדר  באותו  ישנו  כולם  שבוע.  אחרי  שבוע   - בבוקר  שני 

ובאותה מיטה – הראשונה מכיוון הפתח. 
למאגיה,  לזיהום,  לקרינה,  מומחים  הזמין  החולים  בית 
ּוְלמה לא? אבל לא נמצא מכנה משותף אחד ודאי. בלית 

בחדר  נסתרת  מצלמה  הותקנה  ברירה 
ליום  במתח  חיכו  וכולם  המיטה,  מעל 

שני הקרוב.
הבכיר  הצוות  התכנסו  היעודה  בשעה 
הופיעה  המסך  על  עצורה,  בנשימה 
את  ניתק  הוא  המנקה.  של  דמותו 
את  וחיבר  השקע  מן  ההנשמה  מכשיר 

שואב האבק... 
***

מחויבים  נדר  שנודרים  אשה  או  איש 
אותם  מקיימים  שלא  ונדרים  לקיימו, 
בעוד שכלפי  – הדבר חמור מאוד. אבל 
שהוא  בפרשתנו  התורה  ציינה  האיש 
מחויב בנדרו "לא יחל דברו ככל היוצא 
מציינת  היא  האשה  לגבי  יעשה",  מפיו 

באריכות שהאב או הבעל יכולים להפר את נדרה בתנאים 
מסוימים.

לגרום  שלא  בכדי  הנדרים,  התרת  בצורת  כאן  נרחיב  לא 
את  להתיר  יכולים  הם  שכך  שיסברו  לאנשים  מכשול 
לפני תלמיד חכם מוסמך  לבוא  חייב  כל מקרה  נדריהם. 
כאן,  נציב  רעיונית  שאלה  אבל  בו.  לנהוג  כיצד  שיורה 
למחשבה  כחומר  אמורים  שהדברים  עתה  כבר  ונדגיש 
מהבנתנו  שנשגבות  התורה  למצוות  נוסף  וכרובד  בלבד, 

הדלה.
שבה  במציאות  וחי  נולד  שלא  הצד,  מן  המתבונן  בעיני 
מלמדים אותו באותה נשימה על כך שגם ניתן לנדור וגם 
ניתן להתיר נדר, נראה שיש כאן סוג של "משחק". אם לא 
מתאים לך לקיים את הנדר, תבוא, נמצא לך סוג של פתח 

וחרטה – וההיסטוריה נמחקה.
שניתן  מחשבתי  רעיון  כאן  יש  האם 

לאמץ? 
נפשו. בכעסו  ידע את  מושל מצרים לא 
בכל  הפיך.  בלתי  נזק  כעת  לעצמו  גרם 
יום אשתו הגישה לפניו קפה ועוגה. אבל 
בעוד שלקפה לקח זמן לרתוח – העוגה 
הייתה  היא  בזמן.  מוכנה  הייתה  תמיד 
מגישה את העוגה תחילה, ועד שהקפה 
הוגש – לא תמיד נותר עם מה לשתותו.

את  יגישו  שמשרתיו  סירב  המושל 
הקפה יחד עם העוגה, סירב לכל הצעות 
סדר.  שינוי  ודרשו  לו  שהוצעו  הפשרה 
והעוגה  הקפה  את  לו  תגיש  היא  רק 
שניהם  את  להביא  חייבת  והיא  "שלו", 

יחד מיד כאשר הוא דורש... 
את  לאכול  מתחיל  שהוא  לה  הודיע  הוא  הימים  באחד 
העוגה, ואם הקפה לא יהיה מוכן עד אז – הוא נשבע לגרש 

אותה! וכמובן שמהלחץ – זה מה שקרה... 
גירושיה,  לאחר  אשה  להחזיר  ניתן  לא  המוסלמים  אצל 
למושל.  לעזור  כיצד  ידע  לא  מצרים  של  הראשי  והקאדי 
גם   – אותה  ויאבד  שיתגרש  או  שבועתו,  על  שיעבור  או 

כאן סירב המושל לנקוט בדרך שלא תשביע את רצונו.

מאיזה סוג 
הייתה העוגה?

התרת נדרים 
זה קומבינה?



רפאל  רבי  הגאון  היהודים,  לרב  זקוק  שהוא  הבין  כעת 
אהרן בן-שמעון, שנודע כגאון ופיקח. הרב הגיע במהירות 
בפניו.  נשטחה  והבעיה  המושל  של  הדחופה  להזמנתו 
"העוגה  שאל:  ואז  בשאלה,  הרב  הרהר  ארוכות  דקות 

הייתה נוקשית ודקה, או עבה ואוורירית?"
"והיכן  בתימהון.  המושל  ענה  "דקה", 
לשאול,  הרב  הוסיף  אותה?"  אכלת 
שהה.  בו  למיקום  באצבעו  הניד  והמושל 
התכופף הרב על ברכיו כשהוא אוחז בשולי 
גלימתו והרים באצבעו מספר פירורים מן 
העוגה. "תאמר לאשתך שעדיין לא סיימת 

את העוגה. שתגיש כעת את הקפה"...
נדרים  להפר  שניתן  לכך  האמיתי  הטעם 

תשובה  היא  התורה  שדרך  כיון  הוא  מסוימים,  במקרים 
ותיקון. ולכן אין ביהדות מושג של 'חתונה קתולית', או 

דברים שאין עליהם חרטה. 
פתח  של  שהאפשרות  רמז,  בדרך  לומר  ניתן  אולי  אבל 
הינה  פזיזות,  או  כעס,  לחץ,  בשעת  שננדר  לנדר  וחרטה 

מתנה שנתן לנו הבורא ְלַסֵמל שכמעט הכל ניתן לתיקון, 
ואסור להתייאש מן הרצון לתקן.

***
נדרים,  עוון  חומרת  את  הבהירו  שחכמים  ספק  כל  אין 
לא  היא   – הבוץ  מן  לצאת  ביותר  הטובה  שהדרך  משום 

להיכנס אליו. 
נמצא  כבר  כשאדם  מעשה,  לאחר  אבל 
לתקן  רוצה  עדיין  אבל  בעייתי,  במצב 
גדולי  חכם",  אצל  "ילך  שניתן,  מה  את 
לו  "ויתיר   - החכמים  ותלמידי  ישראל 
נדרו", הם כבר יפקחו את עיניו לראות 

מה ניתן להציל.
אם האדם מרגיל את עצמו לחשיבה בדרך התורה, ובחינת 
יגלה  הוא  הדעת,  ביישוב  נוספות  ואפשרויות  מצבים 
או  לתקע,  השקע  בהכנסת  פשוט  הוא  שהפתרון  לעתים 
זהב.  השווים  פירורים  ולמצוא  לשולחן  מתחת  להתכופף 

רק להרים...

"כן מטה בני יוסף דוברים" )לו, ה(

בני שבט מנשה טוענים שלאחר העברת הנחלה לבנות צלפחד, 
הן חייבות להתחתן רק עם בני השבט, כדי שלא ייקחו עימן 

את נחלתן לשבט אחר "ולא תיסוב נחלה לבני ישראל". 

בני  "מטה  הכתוב  קראם  מדוע  שפר",  "אמרי  בספר  הקשה 
יוסף", במקום "בני מנשה"? 

הוא מקדים לבאר את דברי חז"ל, שכאשר עמדו השבטים על 
הר עיבל, אמר משה רבינו "ארור אשר ישכב עם אשת אביו", 
ובני ראובן הרי עמדו על הר עיבל, וכיצד זה ניתן שהם יאמרו 
"ארור" על מעשה שנכתב על אביהם בתורה? מכאן דורשים 
והראיה,  טועה".  אלא  אינו   – חטא  ראובן  ש"האומר  חז"ל 

שצאצאיו אמרו "ארור" על מעשה זה.

והנה כן הדברים כלפי יוסף הצדיק, שכאשר העביר ראובן את 
מיטת אביו, אמר לו יעקב שהפסיד את חלקו בבכורה וחלק 
זה עבר ליוסף לעניין נחלת שני חלקים בירושה כבכור. ואין 
זה מן הכבוד שיוסף הצדיק הסב נחלה משבט ראובן אליו – 
וזרעו יבקשו שלא להסב נחלה בישראל. על כרחך שהבכורה 
בין  מעשה  ידי  על  זאת  סיבבו  השמים  ומן  לו,  הייתה  ראויה 
בדווקא  יוסף",  בני  "מטה  הכתוב  קראם  לכך  ליוסף.  ראובן 

לומר שלא חטא יוסף בכך.

"ותהיינה... לבני דודיהן לנשים" )לו, יא(

רש"י מביא בשם הגמרא )ב"ב קכ(: "כאן מנאן לפי גדולתן 
זו מזו בשנים, ונישאו כסדר תולדותן, ובכל המקרא מנאן 

לפי חכמתן. ומגיד ששקולות זו כזו".

שאול  רבי  של  הרבנית  הייתה  גדולה  וצדקת  חכמנית 
חז"ל  במדרשי  בקיאה  הייתה  בנערותה  עוד  מאמסטרדם, 
וסוגיות  ידעה  רבות  הלכות  ואף  השונות,  ובדרשותיהן 

בגמרא ממה שקלטה בבית אביה, ה"חכם צבי". 

באחת הפעמים כאשר עלו דברי רש"י הנזכרים לגבי בנות 
צלפחד שבתחילה נמנו לפי סדר חכמתן ולבסוף נמנו לפי 
יש  מדוע  תהתה  שבצעירותה  הרבנית  אמרה  גילן,  סדר 
צורך לשנות? מדוע שלא תנקוט התורה בכל המקומות את 

הסדר או לפי גילן או לפי חכמתן?

התיישבה  נישואיה,  לאחר  שנים  מספר  שכעת,  ואמרה 
שכמה  על  המוטלות  הרבות  הבית  עבודות  שכן  תמיהתה: 
ולגדל  לימודיו  סדרי  את  הגאון  לבעלה  לאפשר  מנת  על 
להגות  האפשרות  את  ממנה  מונעים  לתורה,  ילדיה  את 
בדברי תורה ולהחכים כבעבר, ואף שכחה חלק נכבד ממה 
שלמדה בצעירותה. לכן לאחר נישואיהן נמנו בנות צלפחד 

רק לפי גילן, משום שחכמתן כבר אבדה... 

ילך 
אצל חכם



יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  "אלה 
מארץ מצרים" )לג, א(

למקום,  ממקום  יוצא  אדם  כאשר 
המסע שלו מתנהל לכיוון היעד אליו 
הוא חפץ להגיע. אם כן, כאשר התורה 
מגדירה את מסעיהם של בני ישראל, 
"אשר  בלשון  לנקוט  צריכה  הייתה 
יצאו  "אשר  ולא  כנען",  לארץ  נסעו 
מארץ מצרים". כך מקשה הגאון רבי 

מאיר לייבוש, המלבי"ם. 
מעט  ניכנס  לתירוצו  שניגש  טרם 
בספרים  המצרים:  בין  לענייני 
המצרים  בין  שימי  מבואר  הקדושים 
למצוא  ניתן  בהם  נעלים  זמנים  הם 
מאשר  יתירה  בקלות  הקב"ה  את 
"כל  והרמז:  השנה,  ימות  בשאר 
המצרים".  בין  השיג-ו'ה  רודפ-י'ה, 
כיון שכביכול השכינה יוצאת לגלות, 
ניתן  הוא  לארמונו  מחוץ  וכשהמלך 

יותר להשגה.
אלא שיש להבין: אם בין המצרים זה 

כל כך טוב, אז איפה בעצם הצער?...
***

שרבי  מספרת  ח.(  )בכורות  הגמרא 
יהושע בן חנניה נשלח על ידי הקיסר 
שאלות  שאלוהו  הם  אתונה,  לחכמי 
בפקחותו  להם  ענה  והוא  ברמז 
הביאו  משאלותיהם  באחת  הנודעת. 
לפניו שתי ביצים ושאלוהו האם יכול 
לבנה  מתרנגולת  איזו  להבחין  הוא 

ואיזו מתרנגולת שחורה. 
המהרש"א מבאר את עומק שאלתם: 
בימי  יום  כ"א  מצטערים  ישראל  עם 
של  יום  כ"א  יש  וכנגדם  המצרים, 
הנוראים.  בימים  וסליחה  שמחה 
יצאו  כאשר  בכך  התועלת  מה  אבל 

אלו באלו?
ענה להם רבי יהושע בהציגו בפניהם 

איזו  לי  לומר  התוכלו  גבינות:  שתי 
גבינה נעשתה מחלב עז שחורה ואיזו 
השעיר  גם  לאמור:  לבנה?  עז  מחלב 
'שחור'(  )כביכול  לעזאזל  שהושלך 
של  עוונותיהם  שהלבין  זה  היה 

ישראל. 
אין  עומק:  ביתר  המהרש"א  מבאר 
פירושו של דבר שההקבלה בין הימים 
ואחד  עשרים  גרידא,  סמלית  היא 

פירושו  אלא  זהה.  מספר  כנגד  ימים 
המצרים  בין  ימי  שלולא  דבר  של 
לא  החורבן,  על  מצטערים  שבהם 
השמחה  ימי  את  מקבלים  היינו 

והסליחה בימים הנוראים. 
***

שהקשה  לקושיה  נשוב  זו  ברוח 
מדוע  הדברים:  בתחילת  המלבי"ם 
מצרים",  מארץ  יצאו  "אשר  נאמר 
ולא "אשר נסעו לארץ כנען"? מתרץ 
לארץ  להיכנס  שכדי  המלבי"ם 
להיטהר  ישראל  צריכים  היו  הקודש 
זאת  לעשות  בכדי  מצרים,  מזוהמת 
היה עליהם להזדכך במסעות שעברו 
במדבר, כאשר בכל מסע הם משילים 

מעליהם עוד זוהמה ממצרים וממילא 
ארץ  קדושת  לקבל  יותר  מוכשרים 

ישראל.
"יציאת  של  בחינה  הייתה  מסע  בכל 

מצרים".
קושיית  את  בזאת  לבאר  חשבתי 
"מוצאיהם  הנודעת:  המפרשים 
למוצאיהם".  ו"מסעיהם  למסעיהם" 
אנו  למדים  המלבי"ם  פי  על  שהרי 
חשיבות  הייתה  ממצרים  שליציאה 
רבה בכניסה לארץ, אם כן ה"מוצא" 
ממצרים היה למטרת "מסע" להיכנס 
חלק  היה  עצמו  וה"מסע"  ארצה, 
היהודים  מ"מוצא"  ההזדככות  מן 

ממצרים. 
ששאלנו  השנייה  לשאלה  וכעת 
אחד  מצד  המצרים:  בין  ימי  על 
מֵצרים  סכנה,  ימי  שהימים  רואים 
הם  ומאידך,  החורבן.  על  ומצטערים 
בהם  להשיג  שניתן  נשגבים  ימים 
כיצד  רוחני.  ותענוג  אלוקים  קרבת 
או  בשמחה   – אליהם  להתייחס  יש 

בעצב?
המלך  שכאשר  היא  הכוונה  אלא 
רק  אליו,  להתקרב  קשה  בארמונו 
אישור.  לקבל  יכולים  המוזמנים 
כולם  זאת כאשר הוא בשדה  לעומת 
הוא  שם  אך  ולראותו,  לגשת  יכולים 
אינו כלול בהדרו, הוא בבגדי גלות... 
שכזו  בפגישה  כן,  אם  התועלת,  מהי 
המלך  ישוב  שכאשר  המלך?  עם 
לארמונו, כל אותם שבאו לראותו גם 
בעת הגלות והצער, יזכו כעת להיכנס 
והדר  בהוד  ולראותו  המלך  לארמון 

כשהוא יושב על כסאו.
"כל  ל:(:  )תענית  חז"ל  שאמרו  זהו 
ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל 

בשמחתה". במהרה בימינו. אמן.

באחת משאלותיהם 
הביאו לפניו שתי 

ביצים ושאלוהו האם 
יכול הוא להבחין איזו 
מתרנגולת לבנה ואיזו 

מתרנגולת שחורה

ֵּבין ַהְּמָצִרים ּוִמְצַרִים 
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com {}סוף מעשה


