
           
 
 

 
   ה'תשע"ה ט' אדר

 

 
   

 זכור - צווהת
 
 

  

 הנושא בעול חברו
 

 אינם קלים, זאת כולנו יודעים. בתקופה האחרונה הדברים נשמעים יותר ויותרהחיים 
, אבל כמה באמת זה מזיז לנו כאשר קשה לאחר ?  האם אנו נושאים בעול בלצערנו הר

 ם לסדר היום שלנו ? או רק מהנהנים בצער ומיד חוזרי ,חברנו
 

  )שמות כח,ל( פרשת השבוע עוסקת בתחילתה בבגדי הכהן הגדול, על החושן נאמר
ן ֶאל ְוָנַתת ָ  ֶ ט חֹש  ָ פ  ְ ש  ים ֶאת ַהמ ִּ ים ְוֶאת ָהאו רִּ מ ִּ ֻּ בֹאוֹ  ַאֲהרֹן ֵלב ַעל ְוָהיו   ַהת  ְפֵני ב ְ א ה' לִּ  ְוָנש ָ

ט ֶאת ַאֲהרֹן ַ פ  ְ ש  ֵני מִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ ב   ַעל יִּ ְפֵני וֹ לִּ יד ה' לִּ מִּ ָ  בשם מעינה של תורהמובא בספר  :ת 
 "הלב של עם ישראל"בבחינת   שאהרון הכהן היה (מטשערנאוויץ חיים ר' )הבאר מים חיים 

וכשם שהלב הוא זה שמרגיש ראשון בכל כאביו של הגוף, כך אהרון הכהן היה מרגיש בכל 
 צער של יהודי באשר הוא והיה מתפלל בעדו. 

 

א -עות הפסוק וזה משמ ט )היה על אהרון כמשא כל עניין( ֶאת ַאֲהרֹן ְוָנש ָ ַ פ  ְ ש  ֵני מִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ , יִּ

וֹ  ַעל (ייסורים הבאים על האדםהצער והדינים הכל מיני  ם)שה ב  )קרוב לליבו כאילו  לִּ

ְפֵני( לביטול הדינים..התפלל אהרון  מתוך קרבה שכזוייסורים אלו היו עליו, ו יד ה' לִּ מִּ ָ  :ת 
 

 וכיצד ניתן להגיע לרמה כזו של הכרה אמיתית בכאבו של האחר ?                                
 

 ידוע שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, ולצערנו לא זכינו עדיין                                 
  דור שלא נבנה בימיו בית המקדשחז"ל אמרו לראות בבניין בית שלישי, ו                               
 כאילו חרב בימיו. כלומר עדיין לא הצלחנו לתקן את שנאת החינם...                                

 

 כדי להגיע לרמה שבה נרגיש באמת בכאב האחר, דבר שיוביל אותנו לא                                
 בראש ולהשתתף בצער, אלא לקום ולעשות מעשה להיות בגדר    רק להנהן                               

 כפתור    האדם הנושא בעול חברו, כל שעלינו לעשות הוא "רק" להדליק את                             

 "אהבת חינם"   
, 
 
 ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל         נא לשמור על קדושת הגיליון                  6:14         5:14                    

                      

 ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל                   הוא חייב בגניזה                       6:13         4:59                     
 

  יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל                   )למי שמדפיס אותו(                      6:13         5:05                     
 נעמה בת סאלם זנדני ז"ל                                                                                                                                      

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                                     

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 נס נסתר
 הרב בנימין בלך

 

 הייתה זאת. מאז פעמים אינספור בכך הרהרתי ?הרגע באותו דווקא לשם הגעתי מדוע
 .חיה בצורה אליי וזרח הזה הרגע, הפורים חג את חוגג שאני פעם ובכל, בחיי מפנה נקודת

 
 אלי ניגש, הברית-בארצות כרב הראשון לתפקידי שנכנסתי לאחר קצר זמן, רבות שנים לפני
 לקהילה שייכת שלא, "סיפר הוא", זקנה בעיר פה יש. "בקשה ובפיו הקהילה מבני אחד
 מסוגלת לא פשוט והיא, ללכת לה קשה. בדחיפות רב עם לדבר מוכרחה היא אבל, שלך

 ?"לה ולעזור לביתה לגשת כדי הזמן את להקדיש מוכן תהיה האם. יךאל להגיע
 

 לא. הראשונה בהזדמנות אליה לגשת וחשבתי, הכתובת את ממנו לקחתי. עניתי", כמובן"
 לבקר שהבטַחתי, מזמני כך כל גדול נתח דרשו חדש כרב חובותיי אבל, להודות לי נעים

 ואקיים הזמן את אמצא שבקרוב עצמיל אומר ושוב שוב כשאני, בסבלנות המתינה אותה
 האישה עם נפגשתי לא שעדיין פתאום לב שמתי אחד וערב, חלפו שבועיים .הבטחתי את

 . בדחיפות רב עם לדבר שביקשה
 

 והחלטתי, בי דחקו שלי האשמה רגשות אולם, צורב קור שרר ובחוץ, דצמבר חודש זה היה
 שאלה?" בחושך הכתובת את תמצא איך אבל. "הביקור את עוד לדחות מסוגל לא שאני

 .מיד ללכת חייב שאני ידעתי בלבי עמוק?" מחר עד זה עם תחכה אולי. בחוץ קפוא. "אשתי
 

 והתכוננתי הדלת אל ניגשתי. האישה של ביתה את מצאתי ובסוף, הכתובת את חיפשתי
 שולבו בכובע חבוש, מולי עמד צעיר גבר. בפתאומיות נפתחה כשהדלת, הפעמון על ללחוץ
 .צפוי בלתי באופן מולו כשהופעתי לו הפרעתי ואני, החוצה בדרכו היה שהוא ספק אין. מעיל

 אל לכאן והגעתי, "הסברתי", בלך הרב אני" ?"לך לעזור יכול אני במה, "אמר הוא", כן"
 ."כהן גברת

 

 שלי השם איך. שלו המוזרה התגובה את הבנתי לא ואני, ולרעוד לרטוט התחיל הבחור
 ?גלויה תדהמה כזאת לעורר יכולים, כהן גברת עם לשוחח כדי לכאן שהגעתי והעובדה
 לה אומר ואני שלי אמא היא כהן גברת: "אמר הצעיר רגעים כמה ולאחר, במבוכה המתנתי

 . בסלון אמו אלינו הצטרפה כך אחר קצר וזמן, לבית נכנסנו". כאן שאתה
 

 לי שנראה מה. איתי לדבר חייבת פשוט ושהיא, שהגעתי שמחה מאוד שהיא לי אמרה היא
 לידנו התיישב, הגעתי שאני ברגע מהבית לצאת התכונן ספק כל שבלי, שלה שהבן זה, מוזר

 את לדחות וניסתה, בחדר נשאר שהוא הופתעה אמו. לעזוב ממהר שהוא נראה לא ובכלל
 .ללכת מתכוון לא שהוא היה ברור אולם – יצא שהוא עד, אותה שמטריד הנושא העלאת

 

 הבן ליד זה על לדבר רציתי לא: "אתי לשוחח ביקשה היא מדוע לי להסביר התחילה אמו
, רב עם לדבר צריכה אני שבגללה הסיבה, למעשה. להיות צריך זה שככה כנראה אבל, שלי

 במסורת גאים היו שלי ההורים. דתי יהודי מבית מגיעה אני, מבין אתה. אליו קשורה
 הסוף שהגיע חוששת אני, עכשיו אבל. היהודית המסורת פי על חייהם את ניהלו והם, שלהם

 ונראה, יהודייה לא אישה עם יוצא שלי הבן, מבין אתה. שלנו במשפחה האלה הערכים של
 ."אותי יגמור וזה. אתה להתחתן ברצינות חושב שהוא

 

 חייב אני. "קולו את למצוא הצליח ובקושי בבכי למרר התחיל שלה הבן, זה בשלב
 שמתי ולא כמעט שאני למרות אך, המולד חג ליל היה, לילה באותו. אמר הוא", להתוודות

 נשימתו את לייצב שניסה, לצעיר מאוד משמעותי שהדבר התברר מאוד מהר, לב לזה
 .בוכה עדיין כשהוא

 
 
 



 
 
 
 
 
 תקופה כבר. באמת רציני נהיה והעסק, יהודייה שאינה אישה עם יוצא אני, הרב כבוד כן"

 . בסוף הסכמתי ולכן, אותה אוהב אני. להתחתן שנוכל כדי, להתנצר עליי צתלוח שהיא
 

, המולד חג למיסת אתה שאלך לה אמרתי. שלי התוכנית את לבצע אמור הייתי הלילה
. שלי הדת המרת לקראת שצריך מה את לארגן כדי, הכומר עם שנינו ניפגש כך ושאחר
 רצוי אורח אהיה לא כבר אני ראההנ ושכפי, שלי לאמא מחץ מכת תהיה שזאת ידעתי

 .מחיר בכל זה את לעשות מוכן והייתי, החלטתי אולם. בביתה
 

 העבר את, משפחתי את לעזוב אלא, הבית את רק לעזוב התכוננתי לא, הערב כשיצאתי"
 את פתחתי ואני, מהיהדות פרידתי להיות אמורה הייתה זאת. ישראל ַעם עם קשר וכל שלי

 . החדשים לחיים עימס אל לצאת כדי הדלת
 

 אז אבל, אתה מי, הרב, מושג לי היה לא. בדרכי עומד מישהו לראות הופתעתי אז אולם
 בו ברגע ובדיוק. שלי מצווה הבר מאז רב ראיתי לא. המום הייתי. עצמך את הצגת אתה

 . דרכי את וחוסם רב מולי נעמד, שלי הדת את מעליי להשליך התכוננתי
 

 של הדרך שזאת הבנתי. מסר בזה להיות חייב. מקרים צירוף םסת שזה יתכן שלא הבנתי
 ."מתכנן שאני מה את לעשות אעז לא שאני לי לומר אלוקים

 

 אותי הציפה ואז. לראשונה בי כשהבחין, כך כל מוזרה בצורה הגיב הוא מדוע הבנתי אז רק
 בחרתי אני לא. אלוקית במטרה תפקיד ששיחק משליח יותר הייתי לא - מוכרת לא מחשבה

 אבל, אחר רגע בכל המוטרדת האם את לפגוש לגשת יכול הייתי. אותי בחר הרגע, הרגע את
 כאות הצעיר בעיני תיראה הופעתי עצם שבו ברגע בדיוק אגיע שאני דאג אלוקים, איכשהו
 .נסתרים ניסים - משמים

 

. הלילה באותו ביתו את נטש לא הוא ולכן, מסר לו שלח שאלוקים הבין כהן גברת של בנה
 .התוצאות לי התבררו למחרת רק. לביתי חזרתי כך ואחר שעות מספר במשך שוחחנו

 

 . כך אחר קרה מה לי וסיפר אליי התקשר הצעיר
 

 חג למיסת הגיע לא הוא ולמה הוא איפה לדעת בכעס ודרשה אליו התקשרה שלו הכלה
 נאלצה כשהיא השל הכומר בפני אותה בייש שהוא עליו צעקה היא. שהבטיח כפי, המולד
 שהוא ברגע רב של צפויה הבלתי שהופעתו להסביר ניסה הצעיר. אתו הפגישה את לבטל

 .הדברים את מחדש ולבחון לעצור אותו עוררה, לצאת התכוון
 

 בהערות וסיימה, ביניהם נגמר שהכול לו אמרה היא. להירגע הסכימה ולא כעסה הצעירה
 לפני התערב שאלוקים, "הבחור לי אמר", זלמ לי יש. "וליהודים ליהדות ביחס משפילות
 ."החיים את לי הורסת שהייתה נוראית טעות שעשיתי

 

, הבנתי כך, הכל אחרי. שלו התודה הכרת את לקבל יכולתי לא אבל, לי להודות ניסה הוא
 יותר לא הייתי. חייו את לשנות לו שעזר, הביקור של המדויק העיתוי את בחרתי אני לא

 שכתב השמימי למחבר ורק אך שייכות והתודות, יותר גדולה קוסמית מהבדר במה מאביזר
 .המחזה את

 

 הם. בחיינו רבות כה פעמים אותנו שמקיפים הקטנים בניסים להבחין יותר ערני אני מאז
 . מסוים ברגע בדיוק מסוים במקום היינו מדוע לחשוב אותנו לעורר שאמורים אלה

 
 שמימי בסיפור משליחים יותר לא אנחנו שבהם ריםמק שיש לנו להזכיר שאמורים אלה הם

 .ל-הא של הנסתרים בנסיו שמבחינים, מתוזמן
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 שמן זית זך 
 

ת ָזְך  )שמות כז,כ(הפרשה מתחילה בפסוק  ֶמן ַזיִּ ֶ ְקחו  ֵאֶליָך ש  ָרֵאל ְויִּ ש ְ ֵני יִּ ה ֶאת ב ְ ַצו ֶ ה ת ְ ָ ְוַאת 

אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר ת ָ  ָ ית ַלמ  תִּ יד:כ ָ  ויש לשאול על הפסוק,  מִּ
 

ָרֵאל -מדוע נאמר למשה בלשון  ש ְ ֵני יִּ ה ֶאת ב ְ ַצו ֶ ה ת ְ ָ ֵני ֶאת ַצו -ולא בלשון   ְוַאת  ָרֵאל ב ְ ש ְ  ? יִּ

ֶמן -מדוע נאמר  ֶ ת ש  ֶמןולא   ַזיִּ ֶ ים ש   ? ֵזיתִּ
 ומדוע בחרה התורה דווקא בשמן זית ?

 

ששמו של משה רבנו ועד סוף התורה,  ידוע שפרשה זו היא הפרשה היחידה מפרשת שמות
א  )שמות לב,לב(לא מוזכר בה, בגלל שאמר משה לקב"ה בעניין חטא העגל   ָ ש   ם ת ִּ ה אִּ ְוַעת ָ

ן  ם ַאיִּ אָתם ְואִּ ְפְרךָ ַחט ָ ס ִּ י ָנא מִּ : ְמֵחנִּ ָ ָתְבת  ר כ ָ ֶ שבפרשה זו לא הזוהר הקדוש  ולכן אומר  ֲאש 

לכך שמשה היה קרוב לקב"ה, כי כאשר פונים  הְוַאת ָ  –משה, ורמז במילה מופיע שמו של 
 לאדם במונח "אתה" משמע שאותו אדם נמצא כרגע לידנו. 

 תשע"ד(.-)ראה מאמר בהרחבה בפרשת השבוע תצוה
 

שהקב"ה פנה למשה רבנו  גורל אליהומביא בשם הספר  שלמה לוונשטיין שליט"ארבי 
ָרֵאל -בלשון  ש ְ ֵני יִּ ה ֶאת ב ְ ַצו ֶ ה ת ְ ָ  כדי לומר למשה שגם הוא בעצמו מצווה בעניין זה.   ְוַאת 

ה –דהיינו  ָרֵאל תן לנדבה זו, וגם..(יואתה ת) ְוַאת ָ ש ְ ֵני יִּ ה ֶאת ב ְ ַצו ֶ  .וגו' ת ְ
 ומדוע הקפיד הקב"ה על משה דווקא במצווה זו, יותר מאשר שאר מצוות המשכן ?

 

)ומה פירוש  דכתיב מאי ,אליעזר ואמר רבי )ערובין נד/א(, את דברי הגמרא הגורל אליהומביא 

חֹת ַעל ָחרו ת טז(-לב )שמות הנאמר בפסוק( ֻּ  נשתברו לא אלמלי )ומבארת הגמרא ש...(  ? ַהל 
חרט את כלומר בלוחות הראשונות הקב"ה . מישראל תורה נשתכחה לא, הראשונות לוחות

כל יהודי עשרת הדיברות, לכן אם לא היה משה רבנו שובר את הלוחות בגלל חטא העגל, 
שהיה לומד תורה לא היה הלימוד משתכח ממנו לעולם, אבל בגלל שפרחו האותיות 

מהלוחות הראשונות לפני שזרקן משה, נענשו בני ישראל בכך שהלימוד אינו תמיד נשאר 
 בזיכרון ולעיתים תכופות "פורח" מראשו של הלומד כנגד אותן אותיות שפרחו מהלוחות.

 

, בדרך הרב יוסף שני שליט"אששמעתי מפי מורי ורבי בהקשר זה נזכרתי בביאור 
ים )תהילים צו,יד(הבדיחותא על הפסוק  תו לִּ ְ ֵבית ש  ַחְצרֹות ה' ב ְ יחו   ֱאלֵֹהינו   ב ְ ִֽ שכל עוד   :ַיְפרִּ

יםהאברכים נמצאים בכולל =  תו לִּ ְ ֵבית ש  , הם מרוכזים בלימוד, אבל איך שהם יוצאים ה' ב ְ

ַחְצרֹותהחוצה לחצר =   יחו  מיד   ,ֱאלֵֹהינו   ב ְ ִֽ  ... פרח מהם כל מה שלמדו...ַיְפרִּ
 

ה –שאמר הקב"ה למשה  הגורל אליהומבאר  משה רבנו, שבגלל שבירת הלוחות גרמת  ְוַאת ָ

תלשכחה בעם ישראל, אתה,  ֶמן ַזיִּ ֶ ְקחו  ֵאֶליָך ש  ָרֵאל ְויִּ ש ְ ֵני יִּ ה ֶאת ב ְ ַצו ֶ , ולמה שמן זית ? כי ת ְ

יד:וזאת כדי  זית הוא אחד הדברים המועילים לזיכרון.למדונו חז"ל ששמן  מִּ ָ    ְלַהֲעלֹת ֵנר ת 
 

שעם ישראל ילמדו וישמרו תמיד את התורה ללא הפסקה, שהרי נרות המנורה מרמזים על 
 התורה הקדושה ואסור ח"ו שתשתכח תורה מישראל לעולם !!!

 

תמבאר על הפסוק שמדובר בלשון יחיד  )רבי שלמה יצחקי( – רש"י ֶמן ַזיִּ ֶ , בגלל שכוונת ש 

אֹורהתורה היא  ָ ית ַלמ  תִּ  כלומר כתוש, כל זית שהיה נכתש הטיפה הראשונה שלו בלבד  כ ָ
 היא משמשת למאור ושאר הטיפות/השמן משתמשים בו למנחות.

 
 



   
 
 
 

 שלהבת האמונה בעבודת ה'
 

ַמת אָ  ה'ֵנר  )משלי כ,כז(שלמה המלך ממשיל את האדם לנר שנאמר  ְ ש   , ומדוע בעצם ?ָדםנִּ
מו ששלהבת של נר יכולה להתפצל / להדליק נרות הרעיון הוא שכ ,על פי סוד הגלגולים

 רבים אחרים והשלהבת עצמה לא מתמעטת, כך גם נשמת האדם יכולה להתפצל לחלקים 
ועדיין בכל חלק בנפרד יש את כל כוחות ההארה הנדרשים לאדם לתיקון הגלגול הנוכחי 

 יחסי המתוקן בנשמת האדם אינו חוזר בגלגול.שלו, כי החלק ה
 

פתילות ושמנים שאמרו חכמים , תני רמי בר חמא מבארת על הפסוק,)שבת כא/א( הגמרא 
 )שמות כז,כ( מרמשום שנא )ולמה ?(. אין מדליקין בהן במקדש ,אין מדליקין בהן בשבת

יד: מִּ ָ ת עולה מאליה ולא שתהא כדי שתהא שלהב -הוא תני לה והוא אמר לה   ְלַהֲעלֹת ֵנר ת 
  .עולה על ידי דבר אחר

 

בנר השמן הפתילה ש את הדברים הבן יהוידע ובספר  )רבי יוסף חיים( מרן הבן איש חי מבאר
היא הכוח המחבר בין השמן לשלהבת. וכמו שהשלהבת יונקת את כוחה מן הפתילה כך הם 

 הדברים בעבודת השי"ת.
 

עולה מאליה ולא שתהא  כה להיות מסוג שלהבתהשלהבת שהייתה בנרות בית המקדש צרי
 " עו  ָלה ְמֵאֶליהָ כך מעשי האדם בעבודת ה' צריכים להיות בגדר של  " .עולה על ידי דבר אחר

, דהיינו מתוך כוונה טהורה ונקיה רק לשם שמיים ולא שח"ו תהיה יה –אל אותיות עולה  
שלהבת דבוקה ויונקת את כוחה ... כמו שהעולה על ידי דבר אחרעבודת ה' של האדם בגדר 

 רק מן הפתילה, כך האדם יכוון את עבודתו רק לכבוד שמים.
 

שאינם מאמינים שיש בכוחם לעבודת את ה' בצורה ישירה והם פונים לעזרת ישנם אנשים 
הצדיקים. אולם חייב האדם לדעת שמוטל עליו לעמול ולהגיע לדרגת ההכרה שיש לו את כל  

  עבוד ישירות את הקב"ה.  הכוחות הנדרשים כדי ל

י  )שמות ב,א(התורה כתבה בפרשת שמות  ת ֵלוִּ ַ ח ֶאת ב  ק ַ י ַוי ִּ ית ֵלוִּ ֵ ב  יש  מִּ ֶלְך אִּ ונשאלה   :ַוי ֵ
ואילו השאלה מדוע לא הוזכרו כאן שמותם של עמרם ויוכבד ההורים של משה רבנו, 

ח ַעְמָר )שמות ו,כ( בפרשה שאחרי פרשת וארא נאמר במפורש  ק ַ ָֹדתֹו לֹו ַוי ִּ ם ֶאת יֹוֶכֶבד ד 

ָנה: ָ ים ו ְמַאת ש  ִּ לֹש  ְ ַבע ו ש  ֶ י ַעְמָרם ש  ֵני ַחי ֵ ְ ה ו ש  ֶ ֶלד לֹו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת מֹש  ֵ ה ַות  ָ ש    ְלאִּ
 

והתשובה היא שלא יבוא אדם ויאמר, אם לי היו הורים כמו עמרם ויוכבד אז הייתי יכול 
 להיות כמו משה רבנו. 

 

בית מסוים להורים מסוימים בלי שישאלו אותו, ואז לכאורה יכול אדם נכון, כל אדם נולד ל
לבוא ולטעון, אם אני הייתי נולד בביתו של הרב... אז גם אני הייתי רב גדול, אבל אני 

 נולדתי בביתו של אבא שלי אז לא נהייתי רב...  נהייתי...
 

ה מחזיר את האדם שהקב" הרב יוסף שני שליט"אעל שאלה זו שמעתי תשובה ממורי ורבי 
באותה רמה שבה הוא סיים שלו ולסביבה הרוחנית לדרגה בגלגול, הוא מחזיר אותו לבית 

 ממשיכים מאותה נק' שבה הפסקנו קודם. –את גלגולו הקודם, במילים שלנו 
 

רבי עקיבא שהיה גלגולו של זמרי בן סלוא נשיא שבט שמעון שחטא בשיטים עם  -לדוגמא 
דיין, זמרי בן סלוא סיים את חייו כאשר במעשה שלו הוא כפר בקב"ה כזבי בת צור נסיכת מ

ובמשה רבנו,  ר' עקיבא התחיל מנק' הסיום של זמרי בן סלוא, בהתחלה היה כל כך שונא 
יהדות ותלמידי חכמים עד שאמר מי יתנני תלמיד חכם ואנשכנו כחמור... ולבסוף זכה 

 תלמידים. 24,000ונהיה ר' עקיבא בעל 
 

בהתאם לעשיה "נק' ההתחלה" ין, מצד אחד כל אדם מקבל את "הבית החדש שלו" בכעת נ
 לכן זה בזכותו או חלילה באשמתו... אבל..הרוחנית שלו מהגלגול הקודם.  

תמיד יכול האדם לתקן את מעשיו וכמו רבי עקיבא לעלות במדרגות הקדושה מעלה מעלה 
  ר' עקיבא !! –עד שגדל ונהיה 

 
 



 
 
 
 
 
 

 תשכחאל וזכור 
 

ר ֵאת ָזכֹור {יז})דברים כה(  ֶ ה ֲאש  ֶרךְ  ֲעָמֵלק ְלךָ  ָעש ָ ד ֶ ַ ֵצאְתֶכם ב  ם ב ְ ְצָריִּ מ ִּ ר {יח} :מִּ ֶ  ֲאש 

ֶרךְ  ָקְרךָ  ד ֶ ַ ב ב  ךָ  ַוְיַזנ ֵ ל ב ְ ים כ ָ לִּ ָ ֱחש  ה ַאַחֶריךָ  ַהנ ֶ ָ ים ָיֵרא ְולֹא ְוָיֵגעַ  ָעֵיף ְוַאת   ְוָהָיה{ יט} :ֱאלֹהִּ

יחַ  ָהנִּ ל ְלךָ  ֱאלֶֹהיךָ  ה' ב ְ כ ָ יב אְֹיֶביךָ  מִּ בִּ ָ ס  ָאֶרץ מִּ ָ ר ב  ֶ ה   ַנֲחָלה ְלךָ  נֵֹתן ֱאלֶֹהיךָ  ה' ֲאש  ָ ת  ְ ש   ְלרִּ

ְמֶחה ַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ת ִּ ַ ת  ם מִּ ָמיִּ ָ ח לֹא ַהש   כ ָ ְ ש  מה המיוחד בעמלק שנגדו ציוותה    :ת ִּ

ְמֶחה -התורה  ַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ת ִּ ַ ת  ם מִּ ָמיִּ ָ ח לֹא - ד הוסיפהווע ַהש   כ ָ ְ ש  ויש להבין   !!! ת ִּ
 מיהו עמלק ומהו עמלק. 

 

 עמלק היה בן אליפז בן עשיו. כבר בילדותו טבעו בו את שנאת היהודים, כפי שאמרו חז"ל
  )שמות טו(שנאמר לאחר קריעת ים סוף אחז פחד גדול את כל העמים  עשיו שונא ליעקב.

ְמעו   {יד} ָ ים ש  ן ַעמ ִּ זו  ְרג ָ יל יִּ ֵבי ָאַחז חִּ ְ ת יֹש  ֶ ָלש  ְ ְבֲהלו   ָאז {טו} :פ  ֵפי נִּ ו   מֹוָאב ֵאיֵלי ֱאדֹום ַאל 

ֹל ָנמֹגו   ָרַעד יֹאֲחֵזמוֹ  ֵבי כ  ְ ֹל {טז}: ְכָנַען יֹש  פ  ְגדֹל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ת ִּ מו   ְזרֹוֲעךָ  ב ִּ ד ְ ָאֶבן יִּ  כ ָ

ךָ  ַיֲעבֹר ַעד יתָ  זו   ַעם ַיֲעבֹר ַעד ה' ַעמ ְ מעיז לצאת ולהילחם כנגד עם ישראל ורק עמלק  :ָקנִּ
 המונהג בדרך נס במדבר עם משה רבנו, היש התרסה גדולה מזו ? 

 

ם: )שמות יז, ח(יתרה מזו, בפרשת בשלח נאמר  ידִּ ְרפִּ ָרֵאל ב ִּ ש ְ ם יִּ ֶחם עִּ ָ ל  בֹא ֲעָמֵלק ַוי ִּ  ַוי ָ

בֹא ֲעָמֵלקואמרו חז"ל שנאמר בלשון יחיד  בֹאולא  ַוי ָ מלמד שעמלק בעצמו  ים,ֲעָמֵלקה וַוי ָ
ויש לשאול, אם בני ישראל מונהגים  שכבר היה זקן בא להלחם נגד ישראל מרוב שנאתו.

ךָ  ַוְיַזנ ֵבל.. בדרך נס עם ענני הכבוד, משה רבנו איך מצליח בכלל עמלק  ל ב ְ ים כ ָ לִּ ָ ֱחש   ַהנ ֶ

הְואַ , רפו ידיהם מללמוד תורה = רפידיםאלא רק בגלל שעם ישראל ?  ַאַחֶריךָ  ָ  ְוָיֵגעַ  ָעֵיף ת 

ים ָיֵרא ְולֹא  :ֱאלֹהִּ
 

 אבל עמלק הוא גם מייצג את יצר הרע שבתוכנו, כלומר בכל אחד ואחד מאתנו יש "עמלק" 
 פנימי שדוחף אותנו במקרה הטוב לא לקיים מצוות, ובמקרה הגרוע יותר לעשות עברות.

עמלק הפנימי הזה כל אחד ואחד מאתנו יוכל למצוא דוגמאות אישיות על עצמו כיצד ה
 לקרר אותנו ולגרום לנו לעשות דברים שביישוב הדעת לא היינו עושים...

 

ר ֵאת אל תשכח(ו) ָזכֹור –לכן באה התורה ומצווה אותנו  ֶ ה ֲאש   אתה בעצמך() ְלךָ  ָעש ָ

ֶרךְ  )היצר הרע שבך( ֲעָמֵלק ד ֶ ַ ֵצאְתֶכם )החיים( ב  ם ב ְ ְצָריִּ מ ִּ )כאשר אתה במסלול של עליה  מִּ

ר משעבוד מצרים לקראת מתן התורה( רוחנית ֶ ֶרךְ  (ים)מפיל אותך בחטא ָקְרךָ  ֲאש  ד ֶ ַ כל ) ב 

ב יום מחדש( ךָ  ַוְיַזנ ֵ ל ב ְ ים כ ָ לִּ ָ ֱחש  )והוא מצליח לפגוע בך רק כאשר אתה חלש  ַאַחֶריךָ  ַהנ ֶ

ה (..רוחנית ָ ים ָיֵרא ְולֹא ְוָיֵגעַ  ָעֵיף ְוַאת    )קידושין ל/ב(הגמרא אומרת ומה הפתרון ?   :ֱאלֹהִּ
 

ַני לישראל להם אמר ה''הקב כך ָּ  לו ובראתי הרע יצר בראתי ב 
 בידו נמסרים אתם אין בתורה עוסקים אתם ואם תבלין תורה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


