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הפה"ג פ' רנחס רפידמאן שליט"א
רפשת ת רה ת תשרפ תשע"ה

נקראת  לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת 

בפרשת  הקריאה  על  בנוסף  כי  זכור",  "שבת 

השבוע פרשת תצוה, תיקנו חכמינו ז"ל )מגילה ל.( 

לקרוא למפטיר בשבת שלפני פורים, את המצות 

עשה של זכירת עמלק בפרשת כי תצא )דברים כה-

יז(: "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם 

שנצחו  פורים  לנס  להסמיכה  כדי  ממצרים", 

מזרע  שהיו  ואוהביו  בניו  ואת  המן  את  ישראל 

עמלק, כמו שכתב ה"חינוך" פרשת כי תצא )מצוה 

עמלק",  לך  עשה  אשר  את  "זכור  במצות:  תרג( 

בלשון קדשו:

לברכה  זכרונם  שאמרו  מה  המצוה  "מדיני 

בספרי,  הוא  וכן  ובפה,  בלב  היא  זו  זכירה  שחיוב 

זכור את אשר עשה וגו', יכול בלבבך, כשהוא אומר 

אני  מה  הא  אמורה,  הלב  שכחת  הרי  תשכח  לא 

מקיים זכור שתהא שונה בפיך... ודי לנו בזה לזכור 

הענין פעם אחת בשנה או שתי שנים ושלש.

ואולי נאמר כי מנהגן של ישראל בפרשת זכור, 

לקרותה בשבת מיוחד בכל שנה תורה היא, ומפני 

מצוה זו היא שקבעו כן, והוא השבת שלפני פורים 

לעולם, ודין יהיה לקרותה ביום פורים, לפי שהוא 

אבל  מזרעו,  היה  הרשע  המן  כי  יום  של  מענינו 

קבעו  זו,  בזכירה  נצטווינו  זה  נס  שקודם  להודיע 

הפרשה קודם לפורים, אבל סמכוה לפורים".

והנה בפרשת "זכור" נזכרו שתי מצוות עשה, 

מצוה אחת זכירת עמלק: "זכור את אשר עשה לך 

שכתב  כמו  עמלק  מחיית  שניה  ומצוה  עמלק", 

לאבד  עשה  "מצות  ה"ה(:  פ"ה  )מלכים  הרמב"ם 

זכר  תמחה את  )דברים כה-יט(  זכר עמלק, שנאמר 

מצות  לקיים  יכולים  שאנו  בעוד  אמנם  עמלק". 

לקיים  אפשר  שאי  הרי  הזה,  בזמן  עמלק  זכירת 

מצות מחיית עמלק כי אם אחרי ביאת המשיח, 

כמו שכתב ב"הגהות מיימוניות" על הרמב"ם )שם 

המשיח  ימות  עד  נוהגת  אינה  זו  "מצוה  א(:  אות 

ה'  והיה בהניח  )שם(  כיבוש הארץ, שנאמר  לאחר 

אלקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלקיך 

נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק".

לקיים  יכולים  אנו  שאין  הגם  כי  ברור  אולם 

מצות מחיית עמלק בפועל, מוטלת עלינו החובה 

להשתדל ולהשתוקק לקיים מצוה קדושה זו על 

שיתקיים  כדי  עבודה,  בדרך  במחשבה  פנים  כל 

בנו מה שאמרו חכמינו ז"ל )ברכות ו.(: "חשב אדם 

עליו  מעלה  עשאה,  ולא  ונאנס  מצוה  לעשות 

הכתוב כאילו עשאה".  

ובכן דבר בעתו מה טוב לקראת "שבת זכור", 

לכל  השוה  עבודה  בדרך  השכל  אל  הדבר  לקרב 

נפש, איך לקיים מצות עשה זו של זכירת עמלק: 

"זכור את אשר עשה לך עמלק", במחשבה דיבור 

מהספרים  להבין  נשכיל  ועוד  זאת  ומעשה. 

הקדושים, שיש באמת בידינו הכח הנפלא לקיים 

קצת המצות עשה של: "תמחה זכר עמלק" אפילו 

המצוה  קיום  לקראת  הכנה  בגדר  הזה,  בזמן 

בשלימות בזמן הגאולה.

 "אין משה חרץ לגארל
עם בטלנים מן התרפה"

 - הקריאות  שתי  לשלב  יאיר  דברינו  פתח 

הקריאה  עם  תצוה  פרשת  בפרשתנו  הקריאה 

כז-כ(:  )שמות  בפרשתנו  ונפתח  זכור,  בפרשת 

"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית 

זך כתית למאור להעלות נר תמיד". וכתב ב"אור 

החיים" הקדוש לפרש על פי המבואר בזוהר חדש 

שהגאולה  ויקרא(  ד"ה  ד'  טור  ח  דף  בראשית  )פרשת 

העתידה תהיה על ידי משה רבינו, אבל רק בתנאי 

שיעסקו ישראל בתורה שניתנה למשה בסיני:

דרבי  קמיה  יתיב  הוה  חלפתא  בן  יוסי  "רבי 

מה  על  למר  ליה  שמיע  מידי  ליה  אמר  יצחק, 

אתארך יומא דמשיחא מן גלותא דא. אמר ליה, לא 

שמענא  דהכי  אורייתא,  ביטול  על  אלא  אתאריך 

מרב המנונא סבא, תלתא גלויות גלו ישראל וחזרו 

בזכותא  רביעאה  וגלות  אבות,  דתלתא  בזכותהון 

דמשה יתחזרון. תא ואחזי לך, דלא אתגלו ישראל 

ויאמר  )ירמיה ט-יב(  אלא על ביטול תורה, שנאמר 

בגלויות  הקב"ה,  אמר  תורתי.  את  עזבם  על  ה' 

ויעקב,  יצחק  אברהם  בזכות  חזרו  הראשונות 

עכשיו הם חטאו בתורה שנתתי למשה, כד יתובון 

ויתעסקון בתורתו, בזכות משה אני גואלם".

בתרגום ללשון קודש:

יצחק,  רבי  לפני  ישב  חלפתא  בן  יוסי  "רבי 

אמר לו שמא שמע מר מדוע נתארכו כל כך ימות 

שמעתי  כך  יצחק,  רבי  לו  אמר  זו.  בגלות  המשיח 

מרב המנונא סבא, שלוש גלויות גלו ישראל ונגאלו 

מהן בזכות ג' האבות, אבל מהגלות הרביעית יגאלו 

גלו  שלא  לך,  ואראה  בא  משה.  בזכות  ישראל 

ישראל אלא על ביטול תורה, שנאמר )ירמיה ט-יב( 

ויאמר ה' על עזבם את תורתי. אמר הקב"ה, בגלויות 

הראשונות חזרו בזכות אברהם יצחק ויעקב, עכשיו 

הם חטאו בתורה שנתתי למשה, כשישובו ויעסקו 

בתורתו, בזכות משה אני גואלם".

"ולזה  הקדוש:  החיים"  ה"אור  אומר  זה  לפי 

בתורה  עוסקים  שאין  עוד  כל  כי  הגלות,  נתארך 

בטלנים  עם  לגאול  חפץ  משה  אין  ובמצוות 

ויחי  בפרשת  שהביא  כמו  וכוונתו  התורה".  מן 

הזוהר  דברי  ידעת  "הלא  יש(:  ד"ה  יא  מט  )בראשית 

הגואל  הוא  משה  כי  קכ.(  משפטים  )פרשת  הקדוש 

וישיב  אותנו  יגאל  הוא  אבותינו,  את  גאל  אשר 

בנים לגבולם, דכתיב )קהלת א-ט( מ'ה ש'היה ה'וא 

שיהיה ראשי תיבות משה".

בני  את  תצוה  "ואתה  הכתוב:  רמז  וזהו 

ישראל  בני  עם  להתחבר  אתה  עתיד  ישראל", 

צוותא  מלשון  "תצוה"  ויהיה  העתידה,  בגאולה 

אליך  "ויקחו  הוא:  לכך  התנאי  אבל  והתחברות, 

לשמן  שנמשלה  בתורה  שיעסקו  זך",  זית  שמן 

ולא  דהיינו תורה לשמה  בלי שמרים,  זך  המאיר 

על מנת לקנטר או לשם כבוד. ואמר עוד: "כתית 

לעסוק  וכוחם  גופם  לכתת  שצריך  למאור", 

מקרא  סג:(  )ברכות  בגמרא  שדרשו  כמו  בתורה, 

שכתוב )במדבר יט-יד(: "זאת התורה אדם כי ימות 

באהל", אין התורה מתקיימת אלא במי שממית 

עצמו עליה עכדה"ק.

הקשפ הנרלא בין רפשת ת רה לשבת תשרפ

 קירם המ ררת של תשיפת רמחיית עמלק
על ידי העסק בתרפה של אחד לרי בחינתר
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הפליאה,  ליישב  להתבונן  ראוי  שעתה  אלא 

הלא משה רבינו הוא רעיא מהימנא של ישראל 

העגל  בחטא  שמצינו  כמו  עליהם,  נפשו  שמסר 

לי  הניחה  "ועתה  לב-י(:  )שמות  הקב"ה  לו  שאמר 

גדול",  לגוי  אותך  ואעשה  ואכלם  בהם  אפי  ויחר 

ומשה רבינו לא הסכים לכך אלא אמר להקב"ה 

)שם לב(: "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני 

נא מספרך אשר כתבת", הנה כי כן מדוע הוא כל 

כך מקפיד על ביטול תורה, עד שאינו חפץ לגאול 

עם בטלנים מן התורה. 

שפר של עמלק הרא הי פ הפע

יקרה  פי הקדמה  על  בזה  ונראה לבאר הענין 

מאירת עינים בענין קליפת עמלק שראוי לכל אחד 

ממשנתו  שלמדנו  כפי  זכור,  בשבת  בפרט  לשנן 

משה"  ב"תורת  הקדוש  האלשיך  של  הטהורה 

המחקר  על  שעמד  יז-ח(,  )שמות  בשלח  פרשת 

עד  קשה,  כך  כל  היא  עמלק  עם  המלחמה  מדוע 

שהקב"ה כביכול עצמו צריך למחות את שמו, כמו 

שכתוב )שמות יז-יד(: "כי מחה אמחה את זכר עמלק 

מתחת השמים". והנה השאלה בלשון קדשו:

"ועוד קושיא עצומה, עולה על כולנה, והיא כי 

לו חפץ ה' להמית את עמלק, למה יאריך לו ויצוה 

לנו לזכור ולא נשכח לדורות ונשבע למחותו, ולא 

יעשנו בפועל וישלח חרונו יאכלמו כקש, כי מה הוא 

כאשר  יבערנו  לא  עין  שבהרף  המת,  הכלב  עמלק 

יבער הגלל עד תומו, ולא ישאירנו לדור דור".

ומבאר הענין בדברי קדשו על פי מה שמבואר 

על  רמג(  רמז  בשלח  פרשת  שמעוני  )ילקוט  במדרש 

בים",  רמה  ורוכבו  "סוס  טו-א(:  )שמות  הפסוק 

שאין הקב"ה מפיל אומה למטה, עד שהוא מפיל 

תחילה את השר שלה למעלה, כמו שכתוב )ישעיה 

כד-כא(: "והיה ביום ההוא יפקוד ה' על צבא המרום 

תחילה   - האדמה"  על  האדמה  מלכי  ועל  במרום 

הוא פוקד על שרי מעלה במרום, ורק אחר כך על 

מלכי האדמה על האדמה.

חידוש  הקדוש  האלשיך  לנו  מגלה  זה  לפי 

נפלא, כי שרו של עמלק למעלה הוא הס"מ שהוא 

"הוא  טז.(:  )ב"ב  בגמרא  שנינו  שעליו  הרע,  היצר 

ומאחר  המות".  מלאך  הוא  הרע,  יצר  הוא  שטן, 

גדול הוא שאין הקב"ה מפיל את האומה  שכלל 

שלה  השר  את  תחילה  מפיל  שהוא  עד  למטה, 

למעלה, נמצא כי מקודם צריך להפיל את שרו של 

עמלק הוא היצר הרע למעלה, כדי שיהיה אפשר 

להפיל את עמלק למטה.

אולם מאחר שכל פעם שישראל חוטא בעצת 

היצר הרע, הרי הוא נותן כח ועוז ליצר הרע שרו 

למטה,  עמלק  את  להכניע  קשה  לכן  עמלק,  של 

שהרי שרו למעלה מתחזק מהחטאים והעוונות, 

שנתגבר  שלימה  בתשובה  אלא  תלוי  הדבר  ואין 

עמלק  של  שרו  הקב"ה  יפיל  ואז  הרע,  היצר  על 

למטה,  עמלק  זכר  את  ימחה  כך  ואחר  למעלה 

והנה קצת מלשון קדשו:

"ונבוא אל הענין, והוא כי מהטעם הלז, כי אויב 

הוא יתברך לעמלק ויאהב את ישראל, הנה עשר 

ידות לו הוא יתברך ברצונו להפילו, אך הנה צריך 

והוא  בידו,  מעכבים  ואנו  תחלה,  שרו  את  להפיל 

כי אין שרו כיתר שרי האומות משרי האומות, כי 

הלא זה סמאל הוא שטן הוא יצר הרע, והנה בכל 

מישראל,  ואיש  איש  כל  יעשה  אשר  ועוון  חטא 

מאשרים  אנחנו  ואם  כנודע,  בו  כח  מוסיף  הוא 

ומחזקים אותו איככה יפילהו".

מלחמת עמלק בחטא ביטרל תרפה

של  קדשו  דברות  לפי  כי  דרכי  חשבתי 

האלשיך הקדוש, יפתח לנו פתח להבין מה שגילו 

לנו חכמינו ז"ל, כי מלחמת עמלק באה על ישראל 

ביטול תורה, כמו שדרשו  כעונש על החטא של 

בגמרא )סנהדרין קו.( על הפסוק שנאמר במלחמת 

עמלק )שמות יז-ח(:

"ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, מאי 

לשון רפידים, רבי אליעזר אומר, רפידים שמה. רבי 

יהושע אומר, שריפו עצמן מדברי תורה, שנאמר 

)ירמיה מז-ג( לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים". 

להטיב  בנים,  אל  אבות  הפנו  "לא  רש"י:  ופירש 

להם, מפני רפיון ידים של תורה ומצוות, והכי נמי 

ידים  כלומר מפני שרפו  הוא,  ידים  רפיון  רפידים, 

מן התורה בא עליהם עמלק".

לפי האמור הדברים ברורים ומאירים, שהרי 

שרו של עמלק הוא היצר הרע שמתבטל רק על 

ל:(:  )קידושין  בגמרא  כמבואר  התורה,  עסק  ידי 

יצר  בראתי  בני  לישראל,  להם  אמר  הקב"ה  "כך 

ואם אתם עוסקים  לו תורה תבלין,  ובראתי  הרע 

בתורה אין אתם נמסרים בידו". ואמרו עוד )שם(: 

"תנא דבי רבי ישמעאל, בני אם פגע בך מנוול זה 

אם  נימוח,  הוא  אבן  אם  המדרש,  לבית  משכהו 

ברזל הוא מתפוצץ".

נמצא לפי זה כי אם ישראל עוסקים בתורה, 

אי אפשר ליצר הרע שהוא שרו של עמלק לשלוט 

בהם, ועל ידי זה גם עמלק למטה אינו יכול לשלוט 

מן  ידיהם  שרפו  שעה  באותה  אבל  בישראל, 

התורה שהיא תבלין כנגד היצר הרע, הרי נתחזק 

כוחו של היצר הרע שרו של עמלק למעלה, ועל 

ידי זה גם למטה: "ויבוא עמלק וילחם עם ישראל 

ברפידים" – בחטא: "שרפו ידים מן התורה".

הנה כי כן יאירו עינינו להבין מדוע אין משה 

רבינו חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה, כי עצם 

עמלק,  קליפת  ביטול  הוא  הגאולה  של  המושג 

כס  על  יד  כי  "ויאמר  יז-טז(:  )שמות  שכתוב  וזהו 

י"ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור". ופירש רש"י: 

ואין כסאו שלם  "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם 

זמן  כל  כי  פירוש,  עמלק".  של  שמו  שימחה  עד 

השם  מן  ו"ה  אותיות  ב'  נחסרו  קיים  שעמלק 

הרמז  זהו  כי  לומר  ויש  י"ה.  אותיות  רק  ונשארו 

שיגאל  ו"ה,  גאל  אותיות  שהיא  גאול"ה  בתיבת 

הקב"ה אותיות ו"ה שנסתלקו בגלות.

נמצא לפי זה כי אי אפשר לזכות לגאולה, כי 

כנגד  תבלין  שהיא  בתורה  שעוסקים  ידי  על  אם 

רבינו  משה  אין  לכן  עמלק,  של  שרו  הרע  היצר 

הם  אם  כי  התורה,  מן  הבטלנים  עם  לגאול  חפץ 

בטלנים ח"ו מן התורה הרי שולט בהם היצר הרע 

שרו של עמלק למעלה, ועל ידי זה מתגבר כוחו 

ואי אפשר לקרב את הגאולה  של עמלק למטה, 

שיהיה השם שלם בבחינת גאול"ה - גאל ו"ה.

 קלירת עמלק תבר"ב מתבטלת
על ידי התרפה הנקפאת טר"ב

לנו  ירווח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

שמשון  רבי  האלקי  המקובל  שכתב  מה  להבין, 

ידין"  "דן  בפירושו  הי"ד  זצ"ל  מאוסטרופאלי 

 אלשיך הקדרש: שדי למחרת תשפ עמלק למטה,
 פיך להריל תחילה שפר למעלה שהרא הי פ הפע

 קשה מאד למחרת שמר של עמלק למטה, שי השפ שלר
שהרא הי פ הפע מתחתק על ידי החטאים רהעררנרת

 שפר של עמלק מתבטל פק על ידי עסק התרפה
שמאמפ הקב"ה: "בפאתי י פ הפע רבפאתי לר תרפה תבלין"

 ריברא עמלק רילחם עם ישפאל בפרידים"
שפרר ידים מן התרפה, רלא היר ישרלים להשניע את הי פ הפע
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כי עמלק הוא  יג אות כא(  )מאמר  "קרנים"  על ספר 

קליפת זבו"ב, ומקור הדבר בדברי "בעל הטורים" 

ה'  "ויאמר  יז-יד(:  )שמות  פרשת בשלח על הפסוק 

אל משה כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע 

 - זכר עמלק מתחת השמים"  כי מחה אמחה את 

ז'כרון ב'ספר ו'שים ב'אזני ראשי תיבות זבו"ב, שרץ 

אחד שהיה שותה דמן של ישראל כזבוב". 

וכתב עוד )שם אות כב( כי קליפת זבוב מתבטלת 

על ידי עסק התורה הנקראת טוב, כמבואר בגמרא 

)ברכות ה.(: "ואין טוב אלא תורה, שנאמר )משלי ד-ב( 

כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו". והרמז 

בזה כי טו"ב בגימטריא כמספר זבו"ב, לרמז שעל 

קליפת  מבטלים  טו"ב  הנקראת  התורה  עסק  ידי 

זבו"ב במספר השוה עכדה"ק.

ונראה לבאר הקשר בין קליפת זבוב לעמלק, 

פי  על  התורה,  עסק  ידי  על  מתבטלת  היא  ואיך 

מה ששנינו בגמרא )ברכות סא.(: "אמר רב יצר הרע 

דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב". הרי לנו 

דברים ברורים כי היצר הרע הוא קליפת זבוב, הנה 

כי כן לפי מה שלמדנו מדברי האלשיך הקדוש כי 

היטב  מבוארים  הרע,  היצר  הוא  עמלק  של  שרו 

הוא  עמלק  של  שהקליפה  הטורים"  "בעל  דברי 

זבוב. וזהו גם כן הטעם שהביטול של קליפת זבוב 

היא  התורה  שהרי  בתורה,  העסק  ידי  על  הוא 

תבלין כנגד היצר הרע שהוא הזבוב.

פסוק  באותו  כי  נאה,  פרפרת  להוסיף  ויש 

זבוב:  קליפת  הוא  שעמלק  הקב"ה  לנו  שרמז 

זבו"ב,  ב'אזני" ראשי תיבות  ו'שים  "ז'כרון ב'ספר 

העסק  ידי  על  לבטלו  איך  לנו  רמז  מקום  באותו 

זאת  "כתוב  פה:  שבעל  ובתורה  שבכתב  בתורה 

שבכתב,  תורה  על  ברור  רמז  הוא  בספר",  זכרון 

תורה  על  ברור  רמז  הוא  יהושע",  באזני  "ושים 

שבעל פה הנמסרת מפה לאוזן, ונמסרה תחילה 

כמו  תלמידו,  יהושע  של  לאזנו  רבינו  ממשה 

קיבל  "משה  מ"א(:  פ"א  )אבות  במשנה  ששנינו 

תורה מסיני ומסרה ליהושע", ובזכות העסק בהן: 

"כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים", 

שיתבטל עמלק קליפת זבוב.

ז"ל  חכמינו  שהגדירו  מה  בזה  להבין  יומתק 

"בין  היושב:  לזבוב  דומה  שהוא  הרע  היצר  את 

ותורה  שני מפתחי הלב", רמז על תורה שבכתב 

שכתוב  כמו  אדם,  של  לבו  הפותחים  פה  שבעל 

לב".  משמחי  ישרים  ה'  "פקודי  יט-ט(:  )תהלים 

וזהו שאנו מתפללים )ובא לציון(: "הוא יפתח לבנו 

בתורתו". ובסיום שמונה עשרה )אלקי נצור(: "פתח 

הוא  זבו"ב  קליפת  שביטול  והיות  בתורתך".  לבי 

ותורה שבעל פה,  ידי העסק בתורה שבכתב  על 

כנרמז בראשי תיבות: ז'כרון ב'ספר ו'שים ב'אזני, 

מפתחי  שני  "בין  יושב:  הזבוב  הרע  היצר  לכן 

הלב", למנוע מן האדם לעסוק בשני חלקי התורה 

המבטלים אותו.

 ביטרל תרפה גפם לשריפה:
"היש ה' בקפבנר אם אין"

מדברי  שלמדנו  מה  על  להקשות  יש  אמנם 

עם  להילחם  בא  עמלק  כי  יהושע,  רבי  התנא 

שרפו  תורה  ביטול  בחטא   - "ברפידים"  ישראל 

למה  סותר  זה  דבר  לכאורה  כי  התורה,  מן  ידים 

שלמדנו מסמיכות הכתובים, כי הסיבה למלחמת 

בהרהורי  ישראל  שחטאו  משום  היא  עמלק 

כפירה, כמו שכתוב )שמות יז-ח(:

בני  ריב  ומריבה על  "ויקרא שם המקום מסה 

ה' בקרבנו  ה' לאמר היש  נסותם את  ועל  ישראל 

אם אין, ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים". 

זו  פרשה  סמך  וגו'.  עמלק  "ויבא  רש"י:  ופירש 

לכל  ומזומן  ביניכם  אני  תמיד  לומר,  זה  למקרא 

אין,  אם  בקרבנו  ה'  היש  אומרים  ואתם  צרכיכם, 

צועקים  ואתם  אתכם,  ונושך  בא  שהכלב  חייכם 

אלי ותדעון היכן אני".

עמלק  למלחמת  הסיבות  שתי  לשלב  ונראה 

ביטול תורה וחסרון האמונה, על פי מאמר הזוהר 

אינון מתקשרן  דרגין  "ג'  עג.(:  אחרי  )פרשת  הקדוש 

דא בדא קוב"ה אורייתא וישראל". פירוש ג' מדרגות 

וישראל.  התורה  הקב"ה  זו,  עם  זו  מתקשרות  הן 

והביאור על כך הוא כי התורה מקשרת בין ישראל 

ב"שפת  שכתב  כמו  שבשמים,  לאביהם  שבארץ 

אמת" )פרשת קדושים שנת תרנ"ז(: "כי התורה ממוצע 

בין קדושת הקב"ה לקדושת בני ישראל".

ה"בני  שכתב  מה  פי  על  בזה  להרחיב  ויש 

יששכר" )סיון מאמר ו אות ב( בשם הרה"ק רבי פנחס 

מקוריץ זי"ע, ]נדפס בספר "אמרי פנחס" החדש 

חיים"  ב"עץ  הדבר  ומקור  ש"מ(,  סימן  חקת  )פרשת 

דבר  בכל  כי  מ"ת([,  פ"א  מב  )שער  האריז"ל  לרבינו 

שבעולם יש ממוצע המקשר בין שני הקצוות, בין 

בעל חי ובין אדם המדבר הממוצע הוא הקוף, בין 

הוא  הממוצע  פה  שבעל  לתורה  שבכתב  תורה 

הקרי והכתיב שבתורה, בין שבת לחול הממוצע 

העולם  לאומות  ישראל  בין  שבת,  תוספת  הוא 

הממוצע הוא נשמת גרים.

הנה כי כן מטעם זה נתן לנו הקב"ה את תורתו 

שהיא בבחינת ממוצע, לקשר את האדם שהוא 

רוחני  שהוא  הקב"ה  עם  גשמי  מחומר  קרוץ 

למעלה מכל השגות אנוש ומכל מקרי הגוף, ועל 

אביהם  עם  יתקשרו  בתורה  ישראל  שיעסקו  ידי 

"ג'  הקדוש:  הזוהר  מאמר  ביאור  וזהו  שבשמים. 

אורייתא  קוב"ה  בדא  דא  מתקשרן  אינון  דרגין 

אלו  ג'  מתקשרים  התורה  ידי  על  כי  וישראל", 

הקב"ה התורה וישראל.

ה',  גדול באמונת  יסוד  זה נשכיל להבין  מכל 

כי אי אפשר לאדם להרגיש את הקב"ה כי אם על 

לאביהם  ישראל  בין  המקשרת  התורה  עסק  ידי 

בתורה  עוסק  אדם  אין  ח"ו  אם  אבל  שבשמים, 

הלא אין לו שום קשר עם הקב"ה, ועל ידי זה הוא 

ח"ו  שעלול  עד  מרגיש  ואינו  מהקב"ה  מתרחק 

לבוא לידי כפירה.

במשנתו  זה  נשגב  לרעיון  ברור  מקור  ומצינו 

יתרו(  )פרשת  אלימלך"  ה"נועם  של  הטהורה 

)שמות  תורה  במתן  הכתובים  סמיכות  שמפרש 

כ-א(: "וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר, 

אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית 

התורה  ידי  על  "דהנה  קדשו:  לשון  וזה  עבדים". 

אדם בא לידי דביקות, וזהו את כל הדברים לאמר 

אנכי ה', היא הדביקות ואמונה".

 על ידי עסק התרפה אנר
קרפאים להקב"ה שיברא אלינר

ב"לקוטי  התניא  בעל  דברי  הם  נפלאים  ומה 

)סוף פרק לז( שמבאר הטעם מה שמכנים  אמרים" 

כמו  קריאה,  בלשון  בתורה  הלימוד  ז"ל  חכמינו 

בתורה",  קורא  "היה  יג.(:  )ברכות  במשנה  ששנינו 

 ישרב הסתיפה ממה שמ ינר שי מלחמת עמלק
היא ערנש על השריפה של: "היש ה' בקפבנר אם אין"

 התרפה היא בבחינת ממר ע לקשפ בין ישפאל
לאביהם שבשמים על דפך קרב"ה ארפייתא רישפאל חד

 על ידי ביטרל תרפה נתפחקר ישפאל מאת ה',
רנרלר בהפהרפי השריפה: "היש ה' בקפבנר אם אין"

 שרת אמת: "רהיה שאשפ יפים משה ידר", בשל דרפ רדרפ
שאשפ יפים התלמיד חשם לעסרק בתרפה, "רגבפ ישפאל"



 רפשת ת רה ת תשרפ תשע"ה | ד

ללמדנו כי על ידי עסק התורה אנו קוראים להקב"ה 

שיבוא אלינו, והנה הדברים בלשון קדשו:

קורא  קריאה,  בלשון  נקראת  התורה  "עסק 

קורא  התורה  עסק  ידי  שעל  פירוש,  בתורה, 

להקב"ה לבוא אליו כביכול, כאדם הקורא לחבירו 

אליו  לבוא  לאביו  הקורא  קטן  וכבן  אליו,  שיבוא 

להיות עמו בצוותא חדא, ולא ליפרד ממנו ולישאר 

יחידי ח"ו. וזה שכתוב )תהלים קמה-יח( קרוב ה' לכל 

קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, ואין אמת אלא 

תורה, דהיינו שקורא להקב"ה על ידי התורה דוקא, 

לאפוקי מי שקורא אותו שלא על ידי עסק התורה, 

אלא צועק כך אבא אבא, וכמו שקובל עליו הנביא 

)ישעיה סד-ו( ואין קורא בשמך".

ב"תולדות  שהביא  מה  עוד  בזה  לצרף  ויש 

זצ"ל  מאוסטרובה  יהושע  רבי  להרה"ק  אדם" 

)שבת הגדול בדיבור האחרון( בשם צדיק אחד, אשר 

דיבר בקדשו לפרש מה שאומרים בראש השנה 

לאמר  כתוב  "ובתורתך  המלכויות:  פסוקי  בסיום 

כל  תכלית  כי  אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  שמע 

ישראל",  "שמע  יחוד  לבחינת  לבוא  היא  התורה 

היינו לבוא להתגלות מלכות שמים לדעת כי "ה' 

אלקינו ה' אחד".

רבינו  שפתח  הטעם  בזה  לבאר  יומתק 

פה  שבעל  בתורה  הראשונה  המשנה  הקדוש 

קורין  "מאימתי  ב.(:  )ברכות  שמע  קריאת  במצות 

את שמע בערבית". כי בכך ביקש ללמדנו כי רק 

להתקרב  זוכה  הוא  בתורה  עוסק  שאדם  ידי  על 

"שמע ישראל  ה':  יחוד  ולהרגיש בפועל את  לה' 

ה' אלקינו ה' אחד", כי התורה הקדושה מקשרת 

אותנו עם הקב"ה בדביקות גדולה.

הסיבות  שתי  איך  להבין  הרווחנו  מעתה 

אמנם  כי  להפליא,  משתלבות  עמלק  למלחמת 

בשם  שרמוז  כפי  היא  עמלק  למלחמת  הסיבה  כן 

"רפידים" - "שרפו ידים מן התורה", אולם  המקום 

כי  מה',  להתרחק  להם  שגרם  הוא  תורה  ביטול 

התורה היא בבחינת ממוצעת המקשרת בין הקב"ה 

לא  מן התורה  ידיהם  רגע שרפו  ובאותו  לישראל, 

הרגישו כל כך את הקב"ה, עד שבאו לידי חקירה 

בהרהורי כפירה: "היש ה' בקרבנו אם אין". 

 "רהיה שאשפ יפים משה
ידר רגבפ ישפאל"

רחש לבי דבר טוב לבאר בזה חידה סתומה 

במלחמת  שכתוב  מקרא  על  ז"ל  חכמינו  בדברי 

משה  ירים  כאשר  "והיה  יז-יא(:  )שמות  עמלק 

עמלק".  וגבר  ידו  יניח  וכאשר  ישראל  וגבר  ידו 

שנינו על כך במשנה )ר"ה כט.(: "והיה כאשר ירים 

משה  של  ידיו  וכי  וגו',  ישראל  וגבר  ידו  משה 

עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר 

מעלה  כלפי  מסתכלין  ישראל  שהיו  זמן  כל  לך, 

היו  שבשמים  לאביהם  לבם  את  ומשעבדין 

מתגברים, ואם לאו היו נופלים".

ותמהו המפרשים, ממה נפשך, אם ההתגברות 

על עמלק היתה תלויה בישראל, כי אם הסתכלו 

לאו  ואם  מתגברים,  היו  שבשמים  אביהם  כלפי 

על  ההתגברות  הכתוב  תלה  מדוע  נופלים,  היו 

עמלק בידיו של משה: "והיה כאשר ירים משה ידו 

של  בידיו  תלויה  ההתגברות  ואם  ישראל",  וגבר 

משה, הרי חוזרת קושיית המשנה למקומה: "וכי 

ידיו של משה עושות מלחמה".

חכמים  דברי  לבאר  נראה  האמור  לפי  אך 

כאשר  "והיה  הכתוב:  לפרש  בהקדם  וחידותם, 

ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר 

ירושלמי  בתלמוד  שמצינו  מה  פי  על  עמלק", 

תינוקות האותיות הכפולות  יב:( שדרשו  )מגילה 

של מנצפ"ך, ובאותיות כ"ף כפופה וכ"ף פשוטה 

"מכף  שניתנה:  התורה  על  רמז  שהיא  דרשו 

ידו של הקב"ה לכף ידו של משה". מבואר מזה 

שכתוב  וזהו  בידיו.  התורה  את  משה  שקיבל 

ההר  מן  משה  וירד  "ויפן  לב-טו(:  )שמות  בתורה 

ושני לוחות העדות בידו". וכן מצינו כמה פעמים 

י-יג(:  שם  ט-כג,  שם  מה,  שם  ד-לז,  )במדבר  בתורה 

"על פי ה' ביד משה".

מעתה יש לומר כי היות שעמלק בא להילחם 

מן  ידיהם  שרפו  מחמת   - "ברפידים"  ישראל  עם 

ירים  "והיה כאשר  לנו הכתוב:  לכן מגלה  התורה, 

משה ידו" – הקדושה שקיבל בה את התורה בהר 

ידו בתפלה לה', השפיע  ידי הרמת  סיני, הנה על 

על  שיקבלו  ישראל  לכל  תורתו  מקדושת  משה 

ישראל",  "וגבר  זה  ובזכות  עצמם לעסוק בתורה, 

שגרמה  תורה  ביטול  של  הסיבה  נתבטלה  כי 

היה  לא  כי  ידו",  יניח  "וכאשר  עמלק,  למלחמת 

מסוגל להשפיע מקדושת תורתו על ישראל, "וגבר 

עמלק", שבא להילחם בחטא ביטול תורה.

 שאשפ הפים משה את ידיר
גפם ב' תיקרנים בתרפה רבאמרנה

שתמהו  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

חכמי המשנה: "וכי ידיו של משה עושות מלחמה 

כי  להקשות,  בזה  כוונתם  מלחמה",  שוברות  או 

מתורתו  משה  השפיע  ידו  שבהרמת  אמת  הן 

הפסוקים  סמיכות  מתוך  הלא  אולם  לישראל, 

למדנו, כי עמלק בא בחטא הרהורי הכפירה של 

ישראל שחקרו: "היש ה' בקרבנו אם אין", הנה כי 

ידו להשפיע  כן מה בצע במה שהרים משה את 

בהם  יש  עדיין  הלא  לישראל,  תורתו  מקדושת 

הפגם של הרהורי הכפירה.

על כך בא התירוץ הבירור של חכמי המשנה: 

מסתכלין  ישראל  שהיו  זמן  כל  לך,  לומר  "אלא 

לאביהם  לבם  את  ומשעבדין  מעלה  כלפי 

נופלים".  היו  לאו  ואם  מתגברים,  היו  שבשמים 

כלומר כאשר הרים משה את ידו לשמים, השפיע 

עד  בתורה,  גדולה  כך  כל  אהבה  לישראל  בכך 

המקשרת  ממוצעת  להיות  שוב  חזרה  שהתורה 

מכך  וכתוצאה  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין 

לאביהם  לבם  את  ושעבדו  מעלה  כלפי  הסתכלו 

פעלה  משה  של  ידיו  הרמת  כי  נמצא  שבשמים, 

ואמונתם  לתורה,  ישראל  אהבת  תיקונים,  שני 

האיתנה בהשגחת ה'.

)פרשת  נפלאים הם דברי ה"שפת אמת"  ומה 

זכור שנת תר"נ( היורדים חדרי בטן, שמפרש פסוק 

ישראל  וגבר  ידו  משה  ירים  כאשר  "והיה  זה: 

נאמר  למה  וקשה  עמלק",  וגבר  ידו  יניח  וכאשר 

"ירים" וכן "יניח" בלשון עתיד, ולכאורה היה ראוי 

וכן  משה",  הרים  כאשר  "והיה  עבר  בלשון  לומר 

"וכאשר הניח ידו".

אלא שהתורה הקדושה רוצה ללמד אותנו 

כאשר  "והיה  הבאים:  הדורות  לכל  נשגב  לקח 

תלמיד  כאשר  ודור  דור  בכל  ידו",  משה  ירים 

החכם שהוא בבחינת משה ירים את ידו לעסוק 

"וכאשר  זה,  לעומת  אך  ישראל",  "וגבר  בתורה 

ח"ו  בכך  יגרום  בתורה,  יעסוק  שלא  ידו",  יניח 

"וגבר עמלק" ה' ישמרנו.

העמוקה  המשמעות  כי  זה,  מכל  לנו  היוצא 

עשה  אשר  את  "זכור  עמלק:  זכירת  מצות  של 

לך עמלק", היא לזכור כי עמלק בא להילחם עם 

ישראל "ברפידים" - משום שרפו ידיהם מן התורה, 

ועל ידי זה נתרחקו מאת ה' והגיעו עד כדי הרהורי 

כפירה: "היש ה' בקרבנו אם אין", מזה נשכיל להבין 

כי התיקון לכך הוא להיות דבוק בה' ובתורתו, כי 

וביגיעה,  ידי שנעסוק בתורה הקדושה בעמל  על 

שהיא תבלין כנגד היצר הרע שרו של עמלק, נזכה 

לקיים בכך חלק ממצות מחיית עמלק, עד שנזכה 

הבטחתו  את  הקב"ה  ימלא  שאז  המשיח  לביאת 

)שמות יז-יד(: "כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת 

השמים" במהרה בימינו אמן.
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