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שבת שלום ומבורך

״ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו״ )כו, ג(.
מבאר רש"י )מתורת כהנים(: "שתהיו עמלים בתורה".

מאביו  התייתם  יוסף",  "פורת  ישיבת  ראש  זצ"ל,  עטיה  עזרא  רבי  הגאון 
בעלי  רע,  בכל  בירושלים  הכלכלי  המצב  היה  ימים  באותם  צעיר.  בגיל 
מלאכה הרוויחו פרוטות ספורות שהספיקו בקושי למחיה, ולומדי התורה 
רעבו ללחם, פשוטו כמשמעו. לפיכך החליט רבי עזרא, שהיה אז בחור 
צעיר, עילוי ושקדן, כי עליו לעזוב את בית המדרש כדי לעבוד ולהרוויח 
לסידרת  ליל,  באישון  לקום  היה  רגיל  אימו האלמנה.  ופרנסת  לפרנסתו 
שיעורים רצופים שנמשכו בשרשרת עד לאחר תפילת ערבית. אותו יום בו 
גמלה בלבו ההחלטה לצאת לעבודה, המשיך בשינה עד אור הבוקר, כדי 

לאגור כח לקראת היום הקשה המצפה לו.
שאלה אימו: "מה קרה, מדוע איחרת ללכת ללמוד". 

ענה: "משום שאני יוצא לעבוד, להביא כסף להכין את השבת".
אמרה לו: "הכנת השבת אינה מעניינך! אתה, לך ללמוד, וה' יעזור!"

האם המסורה נטלה על כתפיה החלשות את פרנסת הבית. היא היתה 
בית כעוזרת, הכל  בגדים, עובדת במשק  צובעת מטפחות ראש, תופרת 

כדי שבנה ימשיך ללמוד תורה!
מגיעה  היתה  אליו  קודש,  שבת  יום  בשבוע,  לה  היה  אחד  מנוחה  יום 
כשהיא עייפה ורצוצה. היא היתה אוכלת עם בנה את סעודת השבת הדלה 
לאור מנורת הנפט, ולאחר הסעודה היה מתחיל הבן ללמוד כשהיא מביטה 
כדי  לידו,  לשבת  היתה  צריכה  ההלכה  מבחינת  גם  אוהבות.  בעיניים  בו 
להשגיח שמרוב עיונו לא יגביה מעט את שלהבת המנורה בהיסח הדעת, 
את  בה  נותנת  היתה  העייפות  אבל  יב:(.  )שבת  השבת  את  חלילה  ויחלל 
אותותיה, אצבעותיה הנפוחות כאבו וגופה ביקש מרגוע. אט אט נעצמו 
שמורות עיניה. כאשר הבן היה רואה שאימו מנמנמת, היה פוסק מללמוד. 

שהרי אמרנו שהלכה היא, שהוא זקוק ל"שומר" בגלל המנורה שלידו.
בני,  "לא,  וקוראת:  ננערת  ואז היתה האם האהובה  שקט היה משתרר, 
 – אני אתעורר, אחזיק מעמד, אלחם בשינה  עיני, המשך ללמוד,  מחמד 
)מעין השבוע( ובלבד שתלמד"...   

״ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו״ )כו, ג(.
מובא במדרש )ויקרא רבה, בחוקותי, פרשה לה(: ׳אם בחקותי תלכו - הדר הוא 
דכתיב )תהלים קיט, נט(: ״חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך׳... חשבתי 
'אם   – בא'  )שהברכות מתחילות  ת׳  ועד  - מא'  ברכות  ברכות, חשבתי קללות: 
בחוקותי', ומסתיימות בת' – 'ואולך אתכם קוממיות'(, קללות - מן ו׳ ועד ה' )שהקללות 

מתחילות ב-ו' - 'ואם לא תשמעו לי', ומסתיימות בה' – 'ביד משה'(, ולא עוד אלא שהן 

הפוכות )האות הפותחת את הקללות היא ו' והמסיימת היא ה' - הפוך מסדר האותיות(׳. 
והנה, בגמרא בברכות )דף נו:( אמרו: ׳הרואה תגלחת בחלום, ישכים ויאמר 
)בראשית מא, יד( ״ויגלח ויחלף שמלותיו״, קודם שיקדמנו פסוק אחר )שופטים 

טז, יז(: "כי אם גולחתי וסר ממני כוחי״.
הגרשוני'  'ילקוט  בספרו  זצ"ל,  האראוויטץ  מרדכי  רבי  הגאון  אמר  כן  ועל 
)נדפס בהתרנ"ט(, ביאור נפלא המסתמך על משל שאמר רבי יעקב קראנץ 

זצ"ל, המגיד מדובנא, בבואו לבאר את סיום דברי המדרש, שדוד חישב 
ומצא שהברכות בפרשתנו הן מא׳ ועד ת', בעוד הקללות הן רק מו׳ ועד 
ה׳, 'ולא עוד אלא שהן הפוכות' ־ ולא גילו לנו חז״ל מהי הטובה עבורנו 

במה שהן הפוכות?
בעצם,  קללה  שאינן  איכותן,  על  מורה  שהפיכתן  המגיד,  ביאר  ונראה, 
השדה  תוציא  רב  זרע  הכתוב:  כמאמר  לקללה,  שהתהפכה  ברכה  אלא 
)ומעט תאסוף(, בנים ובנות תוליד )ולא יהיו לך( ־ שכולן הן ברכות בתחילתן, 

הקב״ה  קבע  שלא  מורה  וזה  לקללות,  מתהפכות  כולן  מכן  לאחר  אבל 
שיהיו קללות מוחלטות, אלא רמז לנו שעדיין אהבתנו בליבו והוא מצפה 

לתשובתינו, ואז תשוב להיות ברכה כמו בתחילתה.
ודימה זאת לעשיר גדול שהיה לו בן יחיד, והלבישו תמיד מחלצות הוד 

ותחת  ורקמה,  משי  ממיני  עשוי  מאוד,  יקר  בגד  לו  עשה  לימים  והדר. 
הבדים היקרים הציע ביטנה פנימית עשויה פשתן לחיזוק הבגד, כנהוג. 
מלכלוך  שומרו  ואינו  היקר,  הבגד  את  מבזה  בנו  כי  האב  הבחין  לימים 

וזוהמא - והיה הדבר רע בעיניו.
והצד  בחוץ  הביטנה  אותו,  והפן   - הבגד  את  לקח  העשיר?  עשה  מה 

החיצון בפנים, והלבישו כן כדי שיהיה ללעג בעיני כל רואיו.
ידך  שאין  עד  מנכסך  ירדת  וכי  כלפיו:  וטען  האב  את  אחד  איש  פגש 
משגת להלביש את בנך יחידך בבגדי הוד והדר כראוי למעמדך? מדוע זה 

הלבשתו בגד פשתן, כאחד העניים? שמא קמצן אתה!
לבני  שהלבשתי  משי  בגד  אותו  זהו  וראה,  הבט  לעומתו:  האב  השיב 
מקדמת דנא, אלא שהוא הפוך, וזאת בכוונה תחילה: כדי ילמד לא לזלזל 
בבגד, וכאשר יקח מוסר - אהפוך שוב את הבגד, וישוב המשי לשכון בחוץ 

- וביטנת הפשתן תסתתר בפנים!
וכך היתה כוונת הקב״ה בגוזרו שכאשר לא ילכו ישראל בחוקות התורה 
דרכינו  את  ליישר  לנו  לרמוז  מוחלטות:  שאינן  קללות  עליהם  יבואו   -
ולתקן את אשר עיוותנו, ואז יהפוך שוב את הקללה לברכה, כפי שהיתה 
בראשיתה. זו היתה כוונת המדרש: 'חשבתי ברכות, חשבתי קללות... ולא 
עוד אלא שהן הפוכות', כלומר: אלו הברכות שהרעפת עלינו, רק שעתה 
תחזור  ואז  ־  לתשובתנו  ממתין  אתה  אבל  שחטאנו,  משום  הפוכות  הן 

ותהפוך את הקללות לברכות כבראשונה!
לאור זאת, אמר אב״ד האלמין, יתבארו דברי הגמרא להפליא: ׳הרואה 
תגלחת בחלום', כלומר: שרואה בעולם הזה, שהוא כחלום יעוף, כי גילחוהו 
וגזזו מעליו את עושרו ונכסיו, ישכים ויאמר: ׳ויגלח׳ ־ מה שגילחוני אינה 
לרעתי חלילה, אלא רק ״ויחלף שמלותיו״ - שהחליפו את שמלתי והפכוה, 
הפשתן בחוץ והמשי בחוץ, קודם שיקדמנו פסוק אחר ויחשוב חלילה על 
הפסוק ״כי אם גולחתי וסר ממני כוחי״, שלרעתו גילחו ממנו את כל אשר 
לו, ולא טוב הדבר, אלא יאמין שהכל לטובה, וכל מה דעביד רחמנא לטב 
עביד, ורק רצו לרמוז לו לתקן את דרכיו, ומיד יהפכו שוב את בגדו, שיהיה 
ודברי פי חכם חן! המשי בחוץ כבתחילה. 
)ושלל לא יחסר(  

ֹאָתּה" ַהֹּכֵהן  ְוֶהֱעִריְך  ַהֹּכֵהן...  ִלְפֵני  ַהְּבֵהָמה  ֶאת   "ְוֶהֱעִמיד 
 )כז, יא-יב(.

מובא בספר 'השרף מבריסק': בני ביתו של הגאון רבי יהושע ליב דיסקין 
הסחורה  הגיעה  כאשר  מהשוק.  סחורה  לביתו  שיוביל  סבל  שכרו  זצ"ל 
לבית ורבי יהושע לייב ראה את כל החבילות, הוא שאל את הרבנית כמה 
היא שילמה לסבל עבור עבודתו. כשהרבנית נקבה לו את הסכום ששולם, 
הוא אמר שעבור נשיאת חבילות כה רבות מגיע לו סכום גדול יותר. הוא 
ביקש מבן-ביתו לאתר את הסבל עוד באותו לילה, כדי לקיים את המצוה 
של 'ביומו תתן שכרו', ולא לעבור חלילה על הלאו של 'לא תלין פעולת 

שכיר אתך עד בוקר'. 
לדעת הרבנית, הסבל קיבל שכר הגון, וגם היה מאד מרוצה ומאד הודה 
הרב  "הרי  ושאלה  לרב  פנתה  היא  לדרכו.  לפני שהלך  על התשלום,  לה 
יושב ולומד יומם ולילה, ומנין לו לקבוע מה גובה שכרו של סבל בשוק 

עבור חבילה כזו או אחרת?" 
חייך הרב והשיב לה: כאשר אדם מישראל מקדיש בהמה טמאה שאינה 
והעריך  'והעמיד את הבהמה לפני הכהן,  ראויה להקרבה, כתבה התורה 
הכהן אותה'. וכן כתוב לגבי מקדיש בית 'ואיש כי יקדיש את ביתו קדש ה' 
והעריכו הכהן כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום'. וכי מאימתי נעשה הכהן 
שמאי של נכסי דלא ניידי?! הרי הכהן משרת את ה' בבית המקדש ומורה 
את משפטיו ליעקב ותורתו לישראל, ומנין לכהן ידיעה בערכו של גמל, 
חמור או בית? אלא כשהדבר נוגע להלכה, מעניקים לו מן השמים חכמה 
ומן השמים מאירים את עיניו של  נוגע להלכה,  ואף כאן הדבר  ותבונה. 
)ילקוט מאיש לרעהו - מאת הרב יצחק שקופ( אדם.  

גליון מס’בסיעתא דשמיא, ערש"ק י"ט באייר התשפ"ב
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אבא תודה על הכל!   סיפור לשבת   סיפור לשבת

של  'הבוקר  היה  לא  שזה  להגיד  בהחליט  אפשר 
גילה  למשרד,  לצאת  כדי  מביתו  ירד  כאשר  יוסי': 
על  לו  חיכה  ש"ח   500 סך  על  דו"ח  כי  לתדהמתו 
שמשת המכונית. "אוף!" פלט באכזבה. "על מה 500 

ש"ח? זה כמו שני ימי עבודה!"
עייף  יוסי  כשחזר  בלילה,  שאתמול  מסתבר 
חונה  שהוא  לב  שם  לא  הוא  משפחתית  משמחה 
הכואבת.  בדרך  זאת  גילה  הוא  ועכשיו  לבן  באדום 
מטפס  והכעס  מפניו  אוזל  שהדם  איך  הרגיש  הוא 
והחל  למכוניתו  עצבני  נכנס  הוא  גרונו.  במעלה 
דווקא  הרב  לתסכולו  אולם  המשרד,  לעבר  לדהור 
לפניו  נכנס  העיר  של  והארוכה  המרכזית  בשדרה 
רכב לימוד נהיגה שנסע באיטיות מחרידה. יוסי החל 
שהנהג  כשראה  אולם  האורות  עם  ולהבהב  לצפור 
להסתכן  בפזיזות  החליט  לאיתותיו,  מתייחס  אינו 

בעקיפה פרועה.
שמע  ויוסי  העקיפה  מרגע  שניות  כמה  עברו  לא 
ממנו  ומבקשת  המהדהדת  המשטרה  סירנת  את 

לעצור אחר כבוד בצד הדרך.
אשם  לא  שהוא  לשוטרים  להסביר  ניסה  הוא 
ממש  שהוא  מכך  נבעה  זהירה  הבלתי  ועקיפתו 
ישראל  ממשטרת  מצפה  ושהוא  לעבודה  ממהר 
מצידה  השוטרת  אבל  מצוקתו.  כלפי  הבנה  לגלות 
קנס  לו  רשמה  ועדיין  למצוקתו  רבה  הבנה  גילתה 
הזמנה  עם  התנועה  סיכון  בגין  ש"ח   1000 סך  על 
למשפט. יוסי הרגיש איך עוד רגע והוא "מתפוצץ" 
להירגע  ניסה  למכוניתו,  נכנס  הוא  עצבים.  מרוב 
רוצה  "אתה  הכלל:  נכון  כמה  עד  לעצמו,  וחשב 
להצחיק את מי שמנהל את העולם? תכנן תוכניות". 
רואי  עובדה, הנה הבוקר הוא חשב להגיע למשרד 

החשבון שלו מוקדם והוא כבר באיחור של שעה.
את  יוסי  פתח  במשרד,  לחדרו  סוף  סוף  כשהגיע 
החלון, נשם עמוקות וניסה להירגע מחוויות הבוקר. 
מזכירת  הייתה  הקו  ועל  הטלפון,  צלצל  אז  בדיוק 
היא  אביו.  התאכסן  שבו  היוקרתי  האבות  בית 
הודיעה ליוסי שאביו אינו מוכן בשום פנים לאכול 

את ארוחת הצהריים.

בליבו,  יוסי  רטן  עכשיו",  לי  שחסר  מה  זה  "רק 
היום, אלא עכשיו  "כאילו לא מספיק מה שעברתי 

אני עוד צריך להתמודד עם אבא שלי?"
"אדוני, אנחנו מבקשים שתגיע כמה שיותר מהר!" 
ביקשה מזכירת בית האבות ומיהרה לחזור לענייניה. 
יוסי עוד המשיך לחשוב מה לעשות, כשנכנס לחדרו 
פורפסור דרוושיץ, הבעלים של משרד רואי החשבון 
הגדולה  הישיבה  לקראת  מוכן  אתה  "יוסי,  ואמר: 
שלנו? עוד עשר דקות אנחנו מתחילים ואני מצפה 
ש"תפגיז" שם, שתראה לחבר'ה של סוכנות הביטוח 
אני  איתנו.  רק  לעבוד  ושווה  המקצוענים  שאנחנו 
דרוושיץ  פרופסור  קרץ  תמיד!"  כמו  עליך  סומך 
עתיד  לך  נכון  עוד  יוסי,  אותי  תאכזב  "אל  והוסיף: 

גדול כאן בחברה".
יוסי הרגיש כיצד פורצת לה מלחמת עולם בראשו, 
מצד אחד אם לא יגיע לפגישה החשובה שפרופסור 
דרוושיץ בעצמו הזמין אותו אליהו, הוא יאכזב את 
התקדמותו  בסיכויי  משמעותית  ויפגע  הפרופסור 
נמצא  שלו  אבא  שני,  מצד  אולם  בחברה.  שלו 

במצוקה ומחכה לו. מה לעשות?
לבית  לנסוע  יוסי  החליט  כעס  ומלא  כבד  בלב 
האבות ולפגוש שם את אביו שסבל מכל מיני בעיות 
הזיכרון  איבוד  כמו  מהם,  סובלים  זקנים  שאנשים 

מדי פעם.
את  שראה  ואיך  מתוח,  האבות  לבית  הגיע  הוא 
לאכול,  מסרב  כשהוא  בגן  הספסל  על  יושב  אביו 
ואמר  להתאפק  יכול  לא  כבר  שהוא  הרגיש  הוא 
אבא,  זה  את  לי  עושה  אתה  "למה  גדול:  בכעס  לו 
מה הבעיה שלך? למה אתה לא מסוגל בסך הכול 
זמן  כמה  יודע  אתה  לך!  שמביאים  מה  את  לאכול 
וסיכויי  כסף  על  לדבר  שלא  בגללך,  מפסיד  אני 
זו הפעם האחרונה שאני מגיע  התקדמות בחברה? 

בגלל השטויות שאתה עושה!" צרח יוסי על אביו.
אביו של יוסי כבר לא היה צלול כמו פעם, אולם גם 
דמעות  כבוד.  טיפת  לו  נשארה  עדיין  הנואש,  במצבו 
הוא  אותן.  למחות  ניסה  והוא  מעיניו,  לזלוג  החלו 
הסתכל על בנו ואמר לו: "לך בני, אסתדר כבר לבד!" 

והתחיל לחזור באיטיות לחדרו.
חושב  אתה  "לאן  הנבוך:  יוסי  אליו  צעק  "אבא" 
ולא  האוכל שלך  לא אכלת את  עוד  הולך?  שאתה 
האבות  בית  של  הצוות  פעם  ששוב  לי  מתחשק 
יזעיק אותי..." אבל אביו של יוסי כבר הלך לחדרו. 
כעבור שתי דקות יוסי ראה את אביו חוזר עם ספר 
מבלי  מסוים.  בעמוד  פתוח  כשהוא  ביד  מוכר  לא 
הסתלק  ושוב  הספר  את  ליוסי  הגיש  הוא  מילים, 
בו  צופה  כשהוא  לבד,  יוסי  את  משאיר  מהמקום. 

כיצד הוא מדדה לאט חזרה לחדרו.
והתחיל  הספר  את  פתח  והמבולבל  העצבני  יוסי 
היום  התשל"ב.  סיון  תאריך:  אישי,  "יומן  לקרוא: 
אחרת  למחלקה  עבודתי  במסגרת  לעבור  סירבתי 
וחסר  הקטן  שיוסי  מאחר  לעיר,  מחוץ  שנמצאת 
בכך  באוזניים,  דחוף  ניתוח  לעבור  צריך  הישע 
ואת  לי  שהובטח  הקידום  את  הפסדתי  למעשה 
ההעלאה במשכורת. אבל תמיד אעשה הכול בשביל 
בני היקר. בערב ניסיתי להאכיל אותו במשך שעה 
של  כפיות  שתי  היה  לאכול  הצליח  שהוא  מה  וכל 
וניסיתי  וכפית  כפית  כל  על  אותו  נישקתי  גרבר. 
מכן  לאחר  כאבו,  על  להקל  כדי  אותו  להצחיק 
שמונה  מעל  בבכי  התעורר  יוסי  הלילה  באמצע 
פעמים. בכל הפעמים הללו חיבקתי והרגעתי אותו 
ושרתי לו שיר במנגינה האהובה עליו: "אבא אוהב 
יוסי  פעם..."  אף  אותך  יעזוב  ולא  מכולם  אותך 
ידי  אוחז את  בזרועותיי, כשהוא  נרדם  שלי האהוב 

בחוזקה..."
עבור רוב האנשים, הנתינה וההקרבה האין סופית 
של ההורים שלנו כלפינו, הינה משהו מובן מאליו. 
לו  להסתובב  ממשיך  החיים  כשגלגל  שגם  חשוב 
בשבילם  שם  להיות  שנדע  אותנו,  יצטרכו  והורינו 
כל מה שהם עשו  ובאהבה, שנזכור תמיד את  באמת 
במידת  להשתלם  נוכל  כזו  בצורה  רק  בשבילנו. 
הכרת-הטוב ולהחזיר להם ולו במקצת, את כל מה 

שהם עשו בשבילנו. 
)אמונה שלמה דברים – מאת ר' צבי נקר(  

החלשים הם המובחרים!
סיפר הגאון רבי מרדכי שולמן, ראש ישיבת סלבודקה, על הימים בהם הכיר 
את רבינו החזון איש מתקופת מגוריו בעיר מינסק, והיה עד ראיה ללימוד תורתו 
בעמל וביגיעה נוראים עד כלות הכוחות. וכך תיאר את הנהגתו: החזון איש, שהיה 
אנה  בחדרו  הסתובב  הוא  ארוכות.  שעות  ברציפות  למד  השלושים,  בשנות  אז 
בפעם  הריצפה.  על  ונפל  שהתמוטט  עד  הסוגיא,  בעומק  כולו  כל  מרוכז  ואנה, 
הראשונה שראיתיו נופל כמעולף, נבהלתי מאוד ומיד הזדרזתי לסייעו ולהקימו. 
לו. מיטת הברזל שלו הייתה  לי בידו שהכל בסדר ושלא אפריע  אך הוא סימן 
ונאחז  נתפס  הוא  למרגלותיה,  עד שהגיע  הריצפה  על  זחל  איש  והחזון  נמוכה, 
ברגלי המיטה והתהפך אליה בשכיבה. מתחת לכר היו דפים ועט סופר, וכך שכב 
וכתב. שקט ריחף בחלל החדר, היה אסור להפריע לו בריכוז, ובצורה זו כתב דפים 

רבים מחידושיו העמוקים.
אף החזון איש גופו העיד על עצמו שבכל מקום שכתוב בספר חזון איש: "ואין 
הרשב"א כעת תחת ידי" או כיוצא בזה, אין הכוונה כפשטו של מקרא, שלא היה 
הספר מצוי בחדרו, אלא זו ולא אחרת, שכוחותיו הדלים לא עמדו לו בכדי לקום 

ולהוציא את הספר מתוך מדף הספרים. 
גיסו, רבינו הקהילות יעקב הקפיד לחבוש כובעו העליון בשעה שבירך ברכת 
הלכה  ללמוד  שאין  למקורביו,  יעקב  הקהילות  אמר  אחת  בהזדמנות  המזון. 
למעשה מכמה הנהגות של החזון איש, היות שהיה אדם חולה וחלוש ולמד עד 
כלות הכוחות. הנה למשל, אמר הקהילות יעקב, לפעמים אירע שהחזון איש לא 
חבש את כובעו לברכת המזון, ולא מפני שסבר שאין צורך ללבוש כובע לכבוד 
הברכה, אלא שהכובע היה מונח במרחק מה ממקומו, ולא היה לו כוח בכדי לקום 
ולקחת את הכובע, ובפרט שאין זה דינא דגמרא. אילו היה החזון איש מתאמץ 
לקחת את כובעו, סיים הקהילות יעקב, הרי שבדקות אלו יכול היה החזון איש 

ללמוד את מה שאנו מספיקים בשעתיים. 
עוד סיפר הקהילות יעקב, שפעמים היה והחזון איש לא עמדו לו כוחותיו אפילו 
היה  שכזאת  ולעת  תוספות,  או  רש"י  איזה  הגמרא  מתוך  בפנים  לקרוא  בכדי 

מבקש מאחותו הרבנית, אשתו של הקהילות יעקב, שהיא זו תקרא לפניו מתוך 
הספר, והגם שקראה לפניו עם שגיאות, כי לא הבינה את הכתוב, עם זאת החזון 

איש הבין את הדברים לאשורם.
*

ְוָנְפלּו  ִיְרּדֹפּו  ְרָבָבה  ם  ִמּכֶ ּוֵמָאה  ֵמָאה  ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ִמּכֶ "ְוָרְדפּו  כו ח(:  )ויקרא  על הפסוק 
ולא  שבכם,  החלשים  מן   – מכם  "ורדפו  רש"י:  ופירוש  ֶלָחֶרב",  ִלְפֵניֶכם  אְֹיֵביֶכם 
"אדם  א(:  )ה  חולין  במסכת  שנינו  הלא  הקדמונים:  הקשו  שבכם",  הגבורים  מן 
בו  ולא כולכם, להוציא את המומר", נמצאנו למדים שבמקום   - יקריב מכם  כי 
'מכם' פירושו: מהטובים והמובחרים שבכם, ולכן בא שם המיעוט  כותבת התורה 
על המומרים, שהם הרעים. ואם כן לכאורה, בדומה לזה היה עלינו לדרוש גם את 
הפסוק כאן באופן דומה: 'ורדפו מכם' – הגיבורים שבכם, ולמעט את החלשים, 

ומדוע הביא רש"י דרשה הפוכה לחלוטין.
את קושיה זו הקשו גאוני ישראל לפני קרוב לשלש מאות שנה, הגאונים רבי 
מד"א  ורבי  בר',  'משביר  ספרו  בתוך  יוסף'  'זכרון  שו"ת  בעל  שטיינהרט,  יוסף 
טרויש אשכנזי, בעל 'מרכבת המשנה' על המכילתא בתוך ספרו 'תולדות אדם' 
)פרשת האזינו(, וראה להם שתירצו, שבפסוק כאן אין ברירה אלא לדרוש באופן כזה, 

מכח ההכרח שיש בפסוקים, עיין שם.
אמנם נראה לומר בפשטות שלא זו בלבד שאין כאן סתירה בין הדרשות אלא 
מקום  רצונו של  עושים  ישראל  שבני  אכן בשעה  כי  זו,  את  זו  שהם משלימות 
דווקא 'החלשים שבכם' הם הטובים והמובחרים שבכלל ישראל.  ועוסקים בתורה, 
שמה  נקרא  למה  חנן:  רבי  "אמר  ב(:  )כו  סנהדרין  במסכת  אמרו  שכך  לפי  זאת 
א(:  )מט  נדרים  במסכת  אמרו  וכן  אדם",  של  כחו  מתשת  שהיא  מפני   - תושיה 
כח  תשושי  הן  בבריאותן  "דאפילו  הר"ן:  ופירש  רבנן",  חולין?  מאן  אמר:  "רבא 
מפני שהתורה מתשת כחם". וראה במדרש )שיר השירים רבה )ה ג( שהביאו מעשים 

נפלאים אודות גיבורי כוח שעסקו בתורה והפכו לחלשים ביותר. 
הוא  התורה,  מעמל  הכוח  ותשושי  ישראל  שבכלל  המובחרים  רבנן,  אותם  ועל 
שאמר הכתוב שתינתן להם גבורה על טבעית עד שרדפו מהם חמשה מאה ומאה 

רבבה ירדופו.

 פנינה לשבת
  מאוצרותיו של הרב ישראל דנדרוביץ שליט"א מח"ס 'הנחמדים מזהב', ערדבענייני הלכה ואגדה

 לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה,  שושנה פורן בת 

טאוס, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שולמית 
חווה בת הר"ר רפאל ז"ל,  

 לזיווג הגון
 שרה בת אילה, 

רבקה בת דבורה 
אסתר בת חווה

העלון מוקדש-להצלחת ברו"ג ישי בן 
אילה, רחמים בן מונירה, עידן ולילך בני מרים, 
משפ’ מנצור וכל התורמים והמסייעים בהפצה. 

אליהו בן אילה, 

 לרפואת איתמר שריה בן עדית, 
ראובן בן שרה, נסים בן חורם, מונירה 
בת פרבין נמכי, אביעד מאיר יהודה בן 

עדית, יעקב בן בת שבע בתושח"י


