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לעומקו של מקרא
כי תצא
כִּֽי-תֵ ֵ ֵ֥צא .בשימת לב ,רב רובן של
המצוות הנאמרות בפרשתנו הן מצוות
מזדמנות .כגון :כִּֽי-תֵ ֵ ֵ֥צא ו ָראיתָ  ,כִּֽי-
תה ְֶ֨יין ָ ל ְִ֜איׁש ׁשְ ֵ ֵּ֣תי נ ִָׁׁ֗שים ,כִּֽי-יהְיֵּ֣ה
ּומֹורה ,כֵּ֣י יק ֵ ֵָּ֣רא קַן-
ֶ֔
סֹורר
ל ְִׁ֗איׁש ֵּ֚ ֵבן ֵ ֵּ֣
צפֵּ֣ ֹור ,כִּ֤י תבְנה ַ ֵּ֣בית חָדֶָ֔ ׁש ,כִּֽי-י ַ ֵ֥קח
ִ֖איׁש א ָ ָּׁ֑שה ,כִּֽי-י ָמ ֵֶ֨צא ִ֜איׁש ,כִּ֤י יהְיה
(נער) נַע ָ ֲֵּ֣רה ,כִּֽי-תֵ ֵ ֵ֥צא ַמחֲנִ֖ה עַל-
אֹי ְָּׁ֑ביָך ו ְֶ֨נׁשְ מ ְַרתֶָ֔  ,כִּֽי-ת ֵ֥ד ֹר נדר ,כִּ֤י
תָ ב ֹא בְכֵּ֣רם ֵר ֶ֔עָך ,כִּ֤י תָ ב ֹא ְבק ַ ֵָּ֣מת ֵר ֶ֔עָך,
כִּֽי-י ַ ֵ֥קח איׁש א ָ ֵּ֣שה חֲדָ ׁשֶָ֔ ה ,כֵּ֣י תקְצ ֹ ֩ר
ִּֽיר ֶָ֨ך בְשָ ִ֜דָך ,כִּ֤י תַ חְב ֹט זֵ ִּֽיתְ ֶָ֔ך , ,כִּ֤י
קְצ ְ
תבְצ ֹר כ ְַר ְמ ֶָ֔ך ,ועוד כהנה וכהנה .ודוקא
בפרשת כי תצא,

ל ְִרד ֹּף ַאח ֲֵריהֶׁן לְקַּ י ְמָּן לְטֹובַּת הַּשְ לָּמַּת
שמָּתֹו ְבזֶׁה הָּעֹולָּם.
תִ ּקּון נִ ְ
ואשר על כן נתקבצו המצוות
המזדמנות לפרשת כי תצא ,לומר לך,
כי תצא למלחמת התורה והמצוה ,אל
תנח ידך מן המזדמן לך ,שאין אתה
יודע מתן שכרן של מצוות ,ושכר
מצוה מצוה ,לתקן שרשה ושרשיך
במקום עליון.
***

כִּֽי-תֵ ֵ ֵ֥צא לַמ ְלח ָ ִָ֖מה עַל-אֹי ְָּׁ֑ביָך ּונְתָ ֞נֹו
ֹלהיָך ְבי ִָ֖דָך וְׁשָ ֵ֥ביתָ ׁש ְביִֹּֽו
ה' אֱ ֶ֛
(כא,י')

לומר לך ,כי תצא למלחמתה של
תורה ,דע כי אתה נלחם לכבוש תורת
חיים .אשר בכל עת וזמן ובכל מצב
מאורחות החיים ,נצבת התורה
לימינך ַלנְחֹותְ ָך בדרך ,לידע המעשה
הנכון אשר תעשה .כי ממנה תוצאות
חיים.
ומובא בפרדס רימונים בשם ר' חיים
ויטאל זי''ע:
ש ִהנָּן ְבגֶׁדֶׁ ר ְרשּות ,אֹו
ְו ָלכֵן גַּם ִמצְוֹות ֶׁ
ש ֵאינָּן חָּלֹות עַּל הָָּאדָּ ם ֶׁאלָּא בְהזְדַ מֵן,
ֶׁ
גַּם אֹותָּ ן י ֵש לָָּאדָּ ם ְלהִתְ ַּאמֵץ ּו ְל ִהשְתַּ דֵ ל

פירש רש"י (פס' יא') במלחמת
הרשות הכתוב מדבר.
ולעומקו של מקרא ידָ ֵרׁש על דרך
המוסר :לעולם ילחם אדם בכל כוחו
במושג " ְרׁשּות" .שלא יאמר אדם
התורה התירה ויש לי ְרׁשּות .שעל ידי
כך יבוא להקל ראש בדברים הרבה.
וכמובא בפרקי אבות (פרק י ,משנה
א') אל תתודע ל ָרׁשּות .ועל דרך
לרׁשּות הׂשוררת,
הפשט תכוון המשנה ָ
מלשון שררה ,שלא תמיד תיטיב עמך.

ד

לעומקו של מקרא
כי תצא
ולעומקו של מקרא ידרש בזה אל
תתודע למילה ְרׁשּות .ומלחמה זאת
הרׁשּות.
עם היצר תיקרא מלחמת ְ
שהיום יאמר לו יש לך ְרׁשּות ובאמת
יש לו ,ומחר יאמר יש לך ְרׁשּות
ובאמת אין לו ,ויתיר לעצמו דברים
האסורים.

וְתק ֵָרא התשובה ֵ ִ֖אׁשת ,נוטריקון
אש תורה ,שהתשובה מתקבלת
ביותר כשהיא באה מאש תורה
שיוקדת בךְ .וחָׁשַ ק ָ ְֵּ֣ת ֶָ֔בּה ,וגמרת
בלבך שתהיה תשובה זו לחלקך תמיד.
זה שנאמר ְו ָל ַקח ָ ְֵ֥ת לְָךִ֖ לְא ָשִּֽה.

לכן נאמר וְׁשָ ֵ֥ביתָ ׁש ְביִֹּֽו .מה ששבה
ממך השבאי את המילה ְרׁשּות ,ובזה
הוא מנסה אותך ׁשּוב וׁשּובׁ ,שּוב
ותׁשְ בה אתה את המילה ְרׁשּות ממנו,
וְתִ ְכ ָּל ֶׁאנָּה לבלתי התְ וַדַ ע אליה עוד.

ֵאתּה את תשובתך ,כמביא
ַו ֲהב ָ ִ֖
ֵיתָך ,אל
ביכורים לבית ה' ,אלֵּ֣ -תֹוְך ב ָּׁ֑
פנימיותך שלא תהיה תשובה חיצונית
פנימית.
גם
אלא
בלבד
או ַכלְֵך לדרך זו :שביתך יתנהל על
פי דרך התשובה שקבלת עליך.

***

וְג ְלחָה את-ר ֹאׁשֶָ֔ ּה ְועָשְ ָ ִ֖תה את-
צפ ְָרנ ִּֽי ָה הם הקליפות אשר נדבקו בך

וְׁשָ ביתָ ׁש ְביִֹּֽו .על דרך הרמז תרמוז
הפרשה על חזרה בתשובה .לכן נאמר
וְׁשָ ביתָ  .אל תקרי ְו ָּשבִיתָּ אלא וְׁשַ בְתָ .
כנאמר בפר' ניצבים (ל,ב') וְׁשַ בְתָ עַד
ה' אֱֹלקיָך עד שתעשה תשובתו של
הקב"ה ,והיינו ׁש ְביִֹּֽו .ולכן אמר ירח
ימים הוא חדש אלול כמובא באוה"ח
הק' ,שבו מתקבלת תשובתך ביותר.
ו ְָראיתָ בַש ְב ֶָ֔יה ,והתבוננת בדרך
התשובה ,טעמת וראית כי התשובה
היא יפת תאר עד מאד ,כאומרו
(תהלים לד,ט') טַ ע ֲֵּ֣מּו ּּ֭ו ְראּו כיֵּ֣ -טֹוב
ה'.

אותם

בטרם תשובתך .עתה תסיר
ירה֩ את-
ממך ,לכן נאמר בהמשך ְוה ֵ֩ס ָ
שמְ ֶַ֨לת ׁש ְב ִָ֜יּה מֵ ע ִָׁ֗לי ָה (פס' יג')
ומעתה תהיה התשובה לך ולחלקך כל
הימים.
***
וְׁשָ ביתָ ׁש ְביִֹּֽו (כא,י')
ועל דרך הצח וְׁשָ ביתָ ׁש ְביִֹּֽו הן
אותיות ְותׁשְ בי ׁשָ ָביו .ולכן ירמוז
הכתוב למה שאמר הנביא מלאכי ג,

ה

לעומקו של מקרא
כי תצא
כג' :הנֵה ָאִּֽנ ֹכי ׁש ֹ ֵל ַח לָכם אֵ ת אֵ ליָה
ַּנֹורא
ַהנָביא ִל ְפנֵי בֹוא יֹום ה' ַּהגָּדֹול ְוה ָּ ָֽ
ְוהֵׁשיב לֵבָ-אבֹות עַל-בָנים ְולֵב בָנים
עַל-אֲ בֹותָ ם.
ואשר על כן ,כל השבים נקראים על
שם אליהו הנביא אליהו התשבי.
ואמנם ,נקרא אליהו התשבי שהיה
מתושבי גלעד ככתוב( :מלכים א' פרק
י''ז פס' א')  :ויאמר אליהו הנביא
מתושבי גלעד ,ואמרו תוספות תענית
ג .ויאמר אליהו התשבי מתושבי
גלעד .לכך נקרא מתושבי גלעד לפי
שהרגו ישראל אנשי יבש גלעד על
מעשה פילגש בגבעה ולא נשאר ביבש
גלעד כי אם מעט אנשים מן
המיושבים בעיר כי כל השאר היו עם
אספסוף לכך מעיד כי אליהו מן
התושבים כך שמעתי מהר''י טרוט''י
משם הר''י בה''ר יצחק ממלאוש .ע''כ
לשון התוספות.
ובשימת לב ,נרמז כינויו מהפסוק
עצמו ,שכן בפסוק הנ''ל מלכים א' פרק
י''ז פס' א') כתיב חסר וו' ,וַי ֹאמר אֵ ליָהּו
הַתׁשְ בי מת ֹׁשָ בֵי ג ְלעָד .הַתׁשְ בי
מת ֹׁשָ בֵי כתיב .וכאומרו :הַתׁשְ בי
מתׁשְ בי .וכבר נרמז מימות עולם
ושנות דור ודור ,עת שלח נח את

העורב מן התיבה ,ונאמר שםַ :ויְׁשַ לַח
אתָ -הִּֽע ֵֹרב ַויֵצֵא יָצֹוא וָׁשֹוב עַד-
ַהמַים מֵ עַל ה ָָאִּֽרץ:
יְב ֹׁשת
(בראשית,ח,ז')
ופירש רש"י עד יְב ֹׁשת המים.
פשוטו כמשמעו .אבל מדרש אגדה
(ב"ר שם) ,מוכן היה העורב
לשליחות אחרת ,בעצירת גשמים
בימי אליהו.

והובא בלעומקו של מקרא לפר'
נח דלית מילתא דלא רמיזא
באורייתא ,שהרי עַד-יְב ֹׁשת הן אותיות
עד תשבי .הוא אליהו הנביא.
ואשר על כן גם כאן י ֵָאמֵ ר :שלכן
נקרא תשבי ,על שם ששובה לב
השבים בכל לב ,כנאמר . :וְׁשָ ביתָ
ׁש ְביִֹּֽו ,וְׁשָ ביתָ אותיות ותשבי.
ׁש ְביִֹּֽו,אל תקרי ׁש ְביִֹּֽו אלא ׁשָ בָיו
לקיים ְוהֵׁשיב לֵבָ-אבֹות עַּלָּ -בנִים ְולֵב
ָּבנִים עַּלֲ -אבֹותָּ ם.
***
ְועָשְ ָ ִ֖תה את-צפ ְָרנ ִּֽי ָה (כא,יב')
פירש רש"י ְועָשְ ָ ִ֖תה  -תְ גַדְ לֵם ,כדי
שתתנוול .ולכאורה נראה כסותר דברי

ו

לעומקו של מקרא
כי תצא
עצמו ,שכן בבראשית (א,ז') פירש
רש"י ְועָשְ ָ ִ֖תה  -תְ ַק ְצצֵם.
וכן פירש רש"י על הפסוק ַויַעַש
אֱֹלהִים אֶׁת ה ָָּּר ִקי ַּעַּ :ויַּעַּׂש .ת ְקנֹו עַל
ָעמְדֹו ,והוא עשייתו ,ומביא שם
רש"י :כמו ועשתה את צפרניה.
ולכאורה כוונתו לפי זה ְועָשְ ָ ִ֖תה -
תְ ַק ְצצֵם.
ומה שפירש רש"י בעשיית הרקיע
ת ְקנֹו עַל ָעמְדֹו יש לומר בזה שהעולם
שַָּאף להתעצם ולהתרחב והקב"ה אמר
לעולם דַ י ואשר על כן נקרא הקב"ה
א-ל שד"י.
וכן פירש רש"י את דברי יעקב אבינו
לַאחֵי יוסף (בראשית ,מג,יד) וְאֵ ל

ׁשַ דַ י

י ִתֵ ן ָּלכֶׁם ַּר ֲח ִמים ,מי שאמר

לעולם די ,יאמר די לצרותי.
ולפשוטו של מקרא יש ליתן טעם,
יפרש
רש"י
מדוע
ְועָשְ ָ ִ֖תה בשני אופנים שונים
שלכאורה סותרים זה את זה .שכן
ב"כי תצא" פירש תְ גַדְ לֵם ,ובבראשית
פירש תְ ַק ְצצֵם.
ובשימת לב ,מחלוקת היא (ביבמות
מח ).על הפסוק ְועָשְ ָ ִ֖תה את-

צפ ְָרנ ִּֽי ָה .ר' עקיבא אומר תְ גַדְ לֵם ור'
אליעזר אומר תְ ַק ְצצֵם.
ואשר על כן יש לומר ,שבכל מקום
תירץ רש"י לפשוטו של מקרא כמאן
דאמר לשיטתו ,למען ירוץ הקורא
בו .כיצד:
בבראשית פירש לפי ר' אליעזר
וב"כי תצא",
שאמר תְ ַק ְצצֵם.
פירש"י לפי ר' עקיבא שאמר תְ גַדְ לֵם.
ויש ליתן טעם מדוע יקשור רש"י
בפירושו הנ"ל את מעשה הרקיע
לאשת יפת תאר.
ולעומקו של מקרא יש לומר שכאן
גילה הכתוב את כל ת ֹּקֶׁף הבחירה
בידי האדם .כפי שאמרו (ברכות ,י
עמ' א) הכל בידי שמים חוץ מיראת
שמים .והשווה רש"י את " ְועָשְ ָ ִ֖תה"
של אשת יפת תאר ל" ַויַעַש" דרקיע,
כאומרו :כשם שבדברים הגשמיים
כאשת יפת תאר אם אין הקב"ה
מתירה ישָ אנָה באיסור [וכפירושו
שם] ,כן בדברים הרוחניים בעניין
יראת שמים ,אם אין הקב"ה נותן
היראת שמים בידי האדם בהיתר ,ע"י
בחירה ,יקָחנָה האדם באיסור ,ובקַּל
יוכל להגיע לידי טעות של "אדַ מה

ז
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לעליון" ,ובמקום עֵקב ֲענָוָה י ְִרַאת ה'
יגיע לתֹו ֲעבַּת ה' כָל ְגבַּה לֵב (משלי טז-
ה).
***
ְו ָל ַקח ָ ְֵ֥ת לְָךִ֖ לְא ָשִּֽה (פס' יא')
פירש"י לפשוטו של מקרא לא דברה
תורה אלא כנגד יצר הרע וכו' כנ"ל.
ומובא בברייתא (קידושין ל ,עמ'ב')
אמר להם הקב''ה לישראל ָּבנַּי בראתי
יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ואם
אתם עוסקים בתורה אין אתם
נמסרים בידו שנאמר (בראשית ד,ז')
הֲלִּ֤ ֹוא אם-תֵ יטיב שְ אֵֶ֔ ת [ ְו ִאם֙ ֹלֹ֣ א
תֵ י ִִ֔טיב ל ֶׁ ֶַּּ֖פתַּ ח ח ָּ ַֹּ֣טאת ר ֵ ֵֹּ֑בץ ְו ֵא ֶׁל֙י ָ֙ך
תְ ֹ֣שּוק ִָּ֔תֹו ְוא ָּ ֶַּּ֖תה תִ ְמשָּל-בָֹֽו].
ולעומקו של מקרא ,יש להבין כיצד
למדה הגמרא מפסוק זה שהעוסק
בתורה אינו נמסר בידי יצהר"ע :אם-
תֵ יטיב ירמוז על התורה שנקראת
טוב .כאומרו כי לקח טוב נתתי לכם
תורתי אל תעזובו .שְ אֵֶ֔ ת ירמוז על
התנשאות האדם לדרגה עליונה.
וכאומרו :אם-תֵ יטיב ותהיה עוסק
בתורה ,תהיה בדרגה של שְ אֵֶ֔ ת,
שתתנשא מעל גבי יצר הרע ,ולא
תימסר בידו.

ועל דרך הצח ,שְ אֵֶ֔ ת הוא אותיות
ֵ ִ֖אׁשת ,וירמוז ל ֵ ִ֖אׁשת יְפַּתֵ֑ -ת ַֹּאר ,שהיא
נסיון היצר הרע ,והיא היא הדרשה,
שאם-תֵ יטיב בתורה ,אף אם יהיה
נסיון היצר הרע כ ֵ ִ֖אׁשת יְפַּתֵ֑ -ת ַֹּאר
להטותך הדרך ,לא יוכל לך ,כי אתה
בדרגה של שְ אֵֶ֔ ת.
ואשר על כן תדָ ֵרׁש הפרשה לעומקו
של מקרא ללימוד התורה הק' שהיא
תבלין ליצר הרע .וכה תִ דָּ ֵרש:
כִּֽי-תֵ ֵ ֵ֥צא לַמ ְלח ָ ִָ֖מה היא מלחמתה של
תורה.
עַל-אֹי ְָּׁ֑ביָך הם החבורה אתם אתה
לומד .וקראם אֹי ְָּׁ֑ביָך כדאמר רבי חייא
בר אבא (קידושין ל ,עמ' ב) אפי' האב
ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה
נעשים אויבים זה את זה ואינם זזים
משם עד שנעשים אוהבים זה את זה
שנאמר {במדבר כא-יד} עַּל כֵן י ֵָאמַּ ר
ְב ֵספֶׁר ִמ ְלחֲמ ֹּת ה' את ָוהֵב בְסּופָה אל
תקרי בְסּופָה אלא ְבסֹו ָפה.
וסֵפר מ ְלחֲמ ֹת ה' ,היא הגמרא ,בה
סדרו רבינא ורב אשי כל מחלוקות
החכמים ותירוציהם.
ֹלהיָך ְבי ִָ֖דָך .אחר שתבקש
ּונְתָ ֞נֹו ה' אֱ ֶ֛
ממי שהחכמה שלוּ ,ונְתָ ֞נֹו ה' אלקיך,
את פירושו של הלימוד ְבי ִָ֖דָך.
וְׁשָ ֵ֥ביתָ ׁש ְביִֹּֽו .מה שלקח ממך יצר
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הרע שהפריע בלימודך ,תשבה ממנו
בחזרה על ידי השתדלותך ועיונך.
ו ְָראיתָ בַש ְב ֶָ֔יה ֵ ִ֖אׁשת יְפַתָּׁ֑ -ת ַֹאר,
כאשר תזכה לראות יפיה של הסוגיה,
ְוחָׁשַ ק ָ ְֵּ֣ת ֶָ֔בּה מרוב חשקך בהְ ,ו ָל ַקח ָ ְֵ֥ת
לְָךִ֖ לְא ָשִּֽה תהיה הסוגיה כעצם
מעצמיך ,ובשר מבשרך והיא תהיה
לך ְל ֶׁח ְלקְָך כפי תפילתך "ותן חלקנו
ֵאתּה תביא את הסוגיה
בתורתך"ַ .ו ֲהב ָ ִ֖
ֵיתָך .אל בית
כפי הבנתך אלֵּ֣ -תֹוְך ב ָּׁ֑
המדרש.

וְג ְלחָה את-ר ֹאׁשֶָ֔ ּה ְועָשְ ָ ִ֖תה את-
צפ ְָרנ ִּֽי ָה ,ירמוז על דרך חזרת
הלימוד ,שיהיה כבתחילת לימודך
ירה֩ את-
מראשה ועד סופהְ .וה ֵ֩ס ָ
שמְ ֶַ֨לת ׁש ְב ִָ֜יּה מֵ ע ִָׁ֗לי ָה כאילו לא
שבית אותה כלל ,ולא ְלמַּדְ תָּ ּה כלל
מעולם ,ועל ידי כך תתישב הסוגיה
היטב בתוכך ,שנאמר וְיָ ִּֽׁשְ בָה
ָאבי ָה וְאת-
ֵיתָךִּֽ ָ .
ְבב ֶ֔
ּובכ ָ ְֶ֛תה אתֵ֥ -
ש ֵמעַּתָּ ה אין היא עוד כביכול
א ָ ִ֖מּה ֶׁ
נחלת הקב"ה והשכינה הק' לבד ,כי לא
ש ַּמי ִם היא ,אלא גם ובעיקר נחלתך
ַּב ָּ
לעולמים .ואמר י ֵַּ֣רח י ָָּׁ֑מים שעל ידי
כך יגיע לדרגת " ְוהָריחֹו ביראת ה'",
היא דרגת רוח הקדש ,לארך י ָָּׁ֑מים .

וְאֶַ֨ חַר ִֵ֜כן ירמוז לעת יפטר מן העולם,
תָ ִּ֤בֹוא אֵ לי ָה ּו ְב ַעלְתֶָ֔ ּה ,שֶׁ היא תִ קָּ ֵרא
על שמך ,ואתה תִ קָּ ֵרא בעל הסוגיה,
הי ָ ְֵ֥תה לְָךִ֖ לעת פקודה ,תתלווה אליך
ְו ָ

בעולמות עליונים ְו ָּהי ְָּתָ֥ה לְָךֶּ֖ לְא ָשִּֽה
לעת תחיית המתים.
וכדאמר ר' יוסי בן קסמא (פרקי
אבות פרק ו' משנה ט') שֶׁ בִשְ עַּת
ִירתֹו שֶׁל ָאדָּ ם אֵ ין מְ ַּלּוִין לֹו לָָּאדָּ ם
ְפט ָּ
ֹלא ֶׁכסֶׁף וְֹלא זָּהָּב וְֹלא אֲ ָּבנִים טֹובֹות
תֹורה ּומַּ עֲׂשִים טֹובִים
ּומ ְַּר ָּגלִיֹותֶׁ ,אלָּא ָ
שנֶׁ ֱאמַּר (משלי ו) בְהתְ הַלכְָך
ִב ְלבַּדֶׁ ,
תַ נְחה א ֹתָ ְך ,בְׁשָ ְכבְָך תׁשְ מ ֹר עָליָך,
ַוהֲקיצֹותָ היא תְ שיחָךְ .בהִתְ ַּה ֶׁלכְָך
תַּ נְחֶׁה א ֹּתָּ ְך ,בָעֹולָם הַזה ,בְשָּ ְכבְָך
שמ ֹּר ָּעלֶׁיָך ,בַקברַּ ,והֲקִ יצֹותָּ הִיא
תִ ְ
ׂשיחֶָׁך ,לָעֹולָם ַהבָא.
תְ ִ
***-

כי תהְיין ָ לְאיׁש ׁשְ תֵ י נָׁשים הַָאחַת
אֲ הּובָה ְוהַָאחַת שְ נּוָאה ְויָלְדּו לֹו
בָנים הָאֲ הּובָה ְוהַשְ נּוָאה ְו ָהיָה ַהבֵן
ַהבְכֹור לַשְ ניָאה וגו' (כא,טו').
בטעם סמיכות הפרשיות מובא
בדעת זקנים ,כי עבירה גוררת
עבירהָּ .ל ַּקח אשת יפת תאר ,מריבה

ט

לעומקו של מקרא
כי תצא
בתוך ביתו והרי האהובה והשנואה.
ומזה יצא בן סורר ומורה ,והמתגלגל
מזה כי יהיה באיש חטא משפט מות.
והוא על דרך הפשט.
ולעומקו של מקרא י ֵָאמֵר ,שנסמכו
לענין
גם
הפרשיות
מה שפירש רש"י באשת י"ת שלא
דברה תורה אלא כנגד יצר הרע.
י ִדָּ ֵרש:
כן
על
ואשר
הּובה היא הנשמה הקדושה והיא
הָאֲ ָ ִ֖
נּואה
כפי שאמרו יושבת חיקךְ .והַשְ ָ ָּׁ֑
היא הרוח הרעה מסטרא אחרא מצד
היצר הרע ,המושלת גם בו וגם
באהובה .ומשננער מבטן אמו היא
עמו ,ככתוב לפתח חטאת רובץ.
וְיָ ִּֽלְדּו-לֵּ֣ ֹו ב ֶָ֔נים הם המעשים שלו
ַהב ְִ֖כֹור
ְוה ָָיֶ֛ה ה ֵ ֵַ֥בן
ופירותיהם.
יאִּֽה .כי היא עמו מימי ילדותו
לַשְ נ ָ
ויצר הרע שולט בו מנעוריו .ועל כן
מעשיו מעשי הנעורים הם פרי האשה
נּואה ,ולכן גם נסמכת הפרשה
הַשְ ָ ָּׁ֑
לבן סורר ומורה הוא היצר הרע הוא
בן השניאה.
ועוד יש ליתן טעם מדוע השְ נּואֶָ֔ ה
יאִּֽה .ויש לפתור על פי
תקרא גם שְ נ ָ
מה שאמרו יצה"ר אימת נכנס באדם,
משעת לידתו ,שנאמר לפתח חטאת

רובץ ,ויצר הטוב אימת נולד באדם
משעה שנהיה בן שלש עשרה למצוות.
ומעתה ,כל זמן שיצה"ר לבדו אצל
הנער ,עד היותו לאיש ,יקרא יצהר"ע
שְ ניָאה .והוא נקרא הבכור ,זה שאמר
הכתוב והיה הבן הבכור לשְ ניָאה.
ומשנולד היצר הטוב בנער בעת היותו
לאיש ,הּותַּ ש יצהר"ע מעט ,וי ִקָּ ֵרא
יאִּֽה עם
יצהר"ע שְ נּואֶָ֔ ה .וסימנך ,השְ נ ָ
יו"ד שהוא בגימ' עשר ,השְ נּואֶָ֔ ה עם ו'
שהוא בגימטרי'ה שש .שהותש כח
היצה"רע ע"י יצה"ט שנולד.
ועוד על דרך הצח ,אל תקרי שְ ניָאה
אלא ׁשהֵניָאה .שהניאה את האהובה
מבעלה .או כלך לדרך זו ׁשהֵניאָ ּה.
[עם מפיק בה"א] .שהבכור שהיה
לשניאה ,הניא אותה ,את האהובה
מבעלה.

ועוד ,לעומקו של מקראֹ ,לא יּוכַל
בן
את
ְל ַבכֵר
הָאֲ הּובָה עַל ְפנֵי בן הַשְ נּוָאה ַהבְכ ֹר
כוונתו שלא יתן לו ליצר הטוב
חשיבות ,כל עוד לא גירשו ליצר
הרע .וכפי שאמרו ולעבדו בכל לבבך,
בשני יצריך.
***
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כ ֩י אתַ -הב ְֶ֨כ ֹר בן-הַשְ נּואִָ֜ ה י ִַׁ֗כיר
ָלִּ֤תת לֹו פֵּ֣י ׁשְ ֶַ֔נים ב ְֵ֥כ ֹל אֲ ׁשר-ימָ ֵ ִ֖צא
ָּׁ֑לֹו וגו'( .כג,יז')
על פי הדרשה הקודמת ,שמכוונים
הדברים כנגד היצר הטוב והיצר הרע,
יש ליתן טעם מאי י ִַׁ֗כיר.
ויש לומר ,לעומקו של מקרא ,מאי
י ִַׁ֗כיר ,י ִַׁ֗כיר את ערמתו של היצהר"ע,
ָלִּ֤תת לֹו ,למתגבר על יצר הרע ,פֵּ֣י
ׁשְ ֶַ֔נים מכוחותיו במלחמתו נגדו ,כי-
אׁשית א ֹנֶ֔ ֹו ,כי הוא ,היצר הרע,
הּוא ֵר ֵּ֣
אׁשית א ֹנֶ֔ ֹו ,שנכנס באדם עם לידתו,
ֵר ֵּ֣
והוא גדול מיצר הטוב בי"ג שנה .שכן
רק בהיותו לאיש בגיל י"ג שנה ,נולד
בו באדם יצר הטוב.

***
ב ְֵ֥כ ֹל אֲ ׁשר-ימָ ֵ ִ֖צא ָּׁ֑לֹו (כג,יז')

{תהילים ד-ה} רגְזִׁ֗ ּו וְ ִַּֽאלֶּ֫ -תח ָ ֱֵ֥טאּו אם
נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה
מְרּו ּ֭ב ְל ַבבְכם אם נצחו מוטב
שנאמר א ֵּ֣
ואם לאו יקרא קריאת שמע שנאמר
ַעִּֽל-מׁשְ ַכב ְִׁ֗כם אם נצחו מוטב ואם לאו
יזכור לו יום המיתה .שנאמר
ו ְֵּ֣ד ֹמּו ִּֽסלָה.
ופירש רש"י ו ְֵּ֣ד ֹמּו ִּֽסלָה יום הדומיה
הוא יום המות שהוא דומיה עולמית.
ובזה נצחו ודאי ליצר הרע.
מָצא ָּׁ֑לֹו,
ומנין שהכתוב ב ְֵ֥כ ֹל אֲ ׁשר-י ֵ ִ֖
מֹורה על יום המות ,יש לומר,
ֶׁ
כדאמר רב נחמן בר יצחק במסכת
ברכות דף ח' עמ' א' ,על הפסוק
(תהלים ,לב,ו') עַּל ז ֹּאת י ִתְ ַּפלֵל כָּל ָּחסִיד
ֵאלֶׁיָך ְלעֵת מְצ ֹא ,מאי ְלעֵת מְצ ֹאְ .לעֵת
מְצ ֹא זה יום המיתה שנאמר ַ֝ ַלמִָׁ֗ ות
תֹוצָאִּֽ ֹות( .תהלים סח,כא') .הכי נמי,
י ִדָּ ֵרש ימ ֵ ִָ֖צא ָּׁ֑לֹו שיזכיר לו יום המות.

כאן רמז הכתוב ָבמה ינתן ַּלי ֵ ֶׁצר
ַּהטֹוב כח ֵּ֣פי ׁשְ ֶַ֔נים להתגבר על יצר
הרע .שיזכיר לו יום המות.

ַו ֲה ֵוינָן ָבּה ,מה יש בהזכרת יום המות
שבזה ינוצח ודאי היצר הרע.

כמובא במסכת ברכות דף ה' עמ' א'
א''ר לוי בר חמא אמר ר''ש בן לקיש
לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר
הרע [כלומר ילחם בו] .שנאמר

ויש לומר ,שכל זמן חיותו של האדם
יצר הרע אחוז בו ואינו מרפה ממנו.
שזה כל תכליתו להפריעו ולהטרידו,
כדי שיתגבר ויחזור בתשובה .ומיום
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המות ואילך לא יוכל עוד לקיים יעודו
בו .לכן יטרידהו יצר הרע עד המיתה
ולא עד בכלל .שהרי אז הוא עובר
ובטל אצל אדם זה עולמית.
ואע''פ שאמר ריש לקיש
טז ).הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך
המות ,יש לומר בלא עשה תשובה.
(בבא בתרא,

ובהיות האדם מזכיר לו ליצהרע את
יום המוות הרי הוא כבר בדרגת
תשובה ,וממילא בזה הוא מנצחו.
***
ובמסכת ברכות יא עמ' ב' תקנו חז"ל
ּובֹורא
ֵ
לומר בתפילת יוצר :יֹוצֵר אֹור
ּובֹורא את הכל .וכבר
ֵ
חֹּשְֶׁך עֹּׂשֶׁה שָּלֹום
העירו בגמרא ,שהרי לא כך כתוב
(ישעיהו מה,ז') .אלא ,יֹוצֵר אֹור
ּובֹורא ָרע
ֵ
ּובֹורא חֹּשְֶׁך עֹּׂשֶׁה שָּלֹום
ֵ
ותירצו שנקט לישנא מעליא .ושינו
הכתוב לומר במקום ובורא רע ובורא
את הכל.
ַו ֲה ֵוינָן ָבּה ,מנין לקחו חז"ל לשנות
מרע להכל .ובשימת לב יש לומר
שפיל לסיפא דקרא .שנאמר בהמשך
הפסוקֲ :אנִי ה' עֹּׂשֶׁה כָל אֵ ָֽלֶׁה.

ולעומקו של מקרא יֵָאמֵר ::תקנו
חז"ל ובורא את הכל .כי הכל הוא יצר
הרע הנמצא בכל .רק במותו לא יקחהו
עמו כי במותו הוא נפרד ממנו כנ''ל,
ואז נפרדות הדרכים עד עת התקומה
היא תחיית המתים .שאז יקומו וירננו
שוכני עפר ,יקומו וירננו יהיו ננערים
מן היצר הרע .ככתוב (תהלים צב,טו')
דְ ׁשֵ נים ו ְַר ֲענַנים יהְיּו .וידרש ו ְַר ֲענַנים
ומן הרע הם ננערים .לכן נאמר
(תהלים מט ,יח') כי ֹלא בְמֹותֹו יקַח
הַכ ֹל .כלומר במותו לא יקח אתו את
היצה''רע ,הנקרא כל.
וזה שנאמר טוב שם משמן טוב ויום
המות מיום היולדוַ .ו ֲה ֵוינָן ָבּה ,ומה
טוב ביום המות יותר מיום היוולדו,
שביום היולדו ישלוט יצרו הרע,
וביום מותו ישוב השלטון ליצרו
הטוב .ועל זה נאמר קהלת ח,ח') וְאֵ ין
שלְטֹון בְיֹום הַּמָּ וֶׁת .שאז אין שלטון
ִ
ליצה''רע .רק בימי חיותו יוכל לשלוט
בו אם לא עשה תשובה .ובעשה
תשובה הרי הוא בדרגה של מעין עולם
הבא כיום תחיית המתים שאין ליצר
הרע כל שליטה בו.
***

יב
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כי תצא
כי הוא ראשית אונו כך טבע
הקב"ה בבריאה שיהיה היצר הרע
ראשית אונו מנעוריו ,כדי להכניע את
האדם שיהיה "אינו" .אל תקרא אונו
אלא אינו .הוא ראשית אינו .ובזה
דומה לעמלק שנאמר בו ראשית
גוים עמלק ,ואחריתו עדי אובד .לו
משפט הבכורה ,לו משפט הדין
והגבורה ,וליצר הטוב החסד
והרחמים .ליצר הרע משפט הבכורה
וליצר הטוב חסד הברכה.
***

ואשר על כן נסמכו הפרשיות
סֹורר ּומֹורה (כא,יח') .הוא בן
לבֵן ֵ
השניאה .וכנ"ל ,הוא היצר הרע.
סֹורר ּומֹורה ,כִי תפקידו להסיר
ונקרא ֵ
את היצר הטוב מן הדרך ולהורות לו
את הדרך אשר הוא רוצה שילך בה.
ולכן נקרא בֵן ,כי הוא פרי המעשים
הרעים שאין הַבינָה סובלתם.
אֵ יננּו ׁש ֹמֵ ַע בְקֹלֵנּו (כא,כ') .כי זה
דרכו של יצר הרע ,לא רק שאיננו
שומע בקולנו אלא אדרבה אף רוצה
זֹולל וְס ֵֹבִּֽא.
שאנו נשמע בקולו.
ֵ ִ֖
שאין לו גבולות וככל שתתן לו ירצה
ְהֹוציאּו א ֶֹ֛תֹו אל-זק ְֵנֵ֥י ע ִ֖ירֹו
יותר .ו ִ֧

ׁשעַר מְ ק ֹמִּֽ ֹו ירמוז לעירין
וְאלֵ֥ ַ -
קדישין ,מלאכים קדושים .שיש לך
להתפלל על הדבר עד שהמלאכים
ׁשעַר
הקדושים יביאו תפילתך לפני ַ ֵ֥
מְק ֹמִֹּֽו של עולם ,הוא שער השמים.
***

ּורגָמֻהּו כָל ַאנְׁשֵ י עירֹו בָאֲ בָנים
ְ
וָמֵ ת ּובע ְַרתָ ה ָָרע מק ְרבָך ְוכָל
ישְ ָראֵ ל יׁשְ מְ עּו וְי ָראּו (כא,כא)
ּורגָמֻהּו .והוא לשון גרמא .ורצונו לומר
ְ
מה גרם לו לבן סורר ומורה
להיות כזה ,אלא שהיה בָאֲ בָנים .שהיה
נים בא"ב אותיות התורה ,שרק היא
יכולה להציל מיצר הרע .וכאשר תעסוק

בא"ב כלו' בתורה שניתנה בכ"ב
אותיות בלא נים ,אז תוכל להמית
אותו ,את היצר הרע מקרבך .כדרך
שאמרו מת באהלה של תורה.
והוינן בה ,מאי מת באהלה של
תורה .מי הוא זה שמת .אם האדם
עצמו הרי כבר נאמר וחי בהם.
שהתורה מחייה את בעליה .אלא על
כרחך היצר הרע הוא זה שמת
באהלה של תורה .אדם כי ימות ,יכנס
לאהל התורה ויחיה ,ואז ימות היצר
הרע שלו ,ויחיה האדם .ועל ידי כך

יג
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בערת הרע  ,בערת יצר הרע מקרבך.
וכל ישראל ,כל הישר עם הא-ל,
יׁשְ ְמעּו תוקף מלחמה זו וְי ָראּו.
שתהיה יראת ה' על פניהם ,לְבלְתי
יחֱטָ או.
***

ֹלא ת ְראה את ׁשֹור ָאחיָך אֹו את
שֵ יֹו נדָ חים וְהתְ ַעלַמְ תָ וגו' (כב,א')
לעומקו של מקרא ,תרמוז הפרשה
על קירוב הבריות לאביהם שבשמים.
שור אחיך הם המצוות החמורות,
ושיו הן המצוות הקלות .נידחים
שאינם מקוימים בידו .הָׁשֵ ב תְ ׁשיבֵם,
השיבם לאחיך להיות מקוימים בידו,
כלומר העמידהו על טעותו .כי לא
רחוק הוא ויתרצה לקיימם .וְאם ֹלא
קָרֹוב ָאחיָך אֵ ליָך ,אלא רחוק
שנתנכרו מעשיו ,ולא יקבל תוכחתך,
וַאֲ ַספְתֹו אל תֹוְך בֵיתָך .עליך לקרבו
ויהיה עמך עד שיהיה במדריגתך ,ואז
ַוהֲׁשֵ בתֹו לֹו .תשיבהו בתשובה שלימה
לקיים קלות כבחמורות ,לו ,להיות
אחד מתוך ל"ו צדיקים שבדור.
***

ֲשה ַלחֲמ ִֹׁ֗רֹו ו ְֵכֵּ֣ן תַ עֲשה֮
ו ְֵכִ֧ן תַ ע ֵּ֣
לְשמְ לָתֹו( .כב,ג')
ַלחֲמ ִֹׁ֗רֹו לְשמְ לָתֹו .הם הנפש הבהמית
ֲשה לתקנם .כי
ומלבושיה .ו ְֵכִ֧ן תַ ע ֵּ֣
בהעדרם תלקה גם הנפש האלקית.
ועוד ,שחמורו הוא החומריות שבו,
ְוש ְמלָתֹו היא הרוחניות שמשלימה בו
את השלימות הרוחנית שבו .וזה נרמז
בפסוק ַלחֲמ ִֹׁ֗רֹו לְשמְ לָתֹו .אל תקרא
לְש ְמלָתֹו אלא לשלימותו .לא תוכל
להתעלם ,כי אם תתעלם ,יתעלם
המתעלם .ואם לא תתעלם לא יתעלם
המתעלם .לכך אמר ומצאתה .ומצאת
ה' .ומצאתה לשכינה הקדושה ,הנעלם
מכל חי פרט למי שאינו מתעלם מן
החי.
***

ֹלא ת ְראה את חֲמֹור ָאחיָך אֹו
ׁשֹורֹו נֹפְלים בַדרְך וְהתְ ַעלַמְ תָ מֵהם
ָהקֵם תָ קים עמֹו( :כב,ד')
חמורו הם החיים הגשמיים,
החומריים .שורו הם החיים הרוחניים.
שור מלשון שּור .הבט וראה .וזו ראיה
רוחנית .ורמז בזה שכשם שמצוה
לעזרו בחומריות כן מצוה לעזרו
ברוחניות .הקם תקים עמו .ומידה
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כנגד מידה .כשם שתקים אותו,
הקב"ה יקים גם אותך ברוחניות
עמו .לכן נאמר הקם תקים עמו .עמו
באותה תקומה רוחנית.
ועל דרך הרמז והסודָ ,הקֵם הוא
שם ק' מתוך ע"ב שמות היוצאים מג'
פסוקים ויסע ויבא ויט שבפר' בשלח
(לפי שיטה א' בלעומקו של מקרא
שם) ,ולפי שנאמר בזוה"ק לכוונו
בק"ש בפרשת והיה אם שמע במילה
ּו ְל ָעבְדֹו ,בזה ירמוז לך הכתוב ,כי
בעבודתך זו להקים ולקיים את זּו ָּלתְ ָך
ברוחניות כבחומריות ,בזה ימליץ
עליך טוב המלאך ָהקֵם .וכביכול אלו
ָהקֵם להקב"הָ ,הקֵם
דִ ב ְֵרי המלאך
ֲהקָמֹות הרבה ,חומריֹות
תָ קים,
ורוחניֹות כאחד ,למי שקיים עם חבירו
ָהקֵם תָ קים עמֹו.
***

כֵּ֣י יק ֵ ֵָּ֣רא קַן-צ ֵּ֣פֹור | ְלפ ֶָ֡ניָך ב ִַ֜דרְך
ְבכָלֵּ֣ ֵ -עץ | ֵּ֣אֹו עַל-הָאִָׁ֗ רץ אפְר ֹחים
ֵיצים ְוה ֵ ִָּ֤אם ר ֹבצת עַל-
ֵּ֣אֹו ב ֶ֔
ֵיצים ֹלא-ת ַ ֵ֥קח
ָהִּֽאפְר ֶֹ֔חים ִ֖אֹו עַלַ -הב ָּׁ֑
ה ֵ ִָ֖אם עַלַ -הבָנ ִּֽיםׁ :שַ ֵ ִּ֤ל ַח תְ ׁשַ לַח את-
הָאֵֶ֔ ם וְאתַ -הבָנִ֖ים ת ַ ִִּּֽֽקחָ -לְָּׁ֑ך לְמַ עַן
יֵּ֣יטַ ב ֶָ֔לְך ְוהַאֲ ַרכ ָ ְִ֖ת יָמִּֽים( .כב,ו'-ז')

כי יק ֵָרא  -כי יק ֵָרה
על דרך המוסר והאמונה ,כי יק ֵ ֵָּ֣רא.
לכאורה היה לו לומר כי יק ֵָרה ,לשון
מקרה .אלא בא ללמדנו ,שאין מציאות
של מקרה בעולמו של הקב''ה ,אלא
הכל מזדמן על ידי קֹו ֵרא הדורות
מראש ,לכן נאמר כי יק ֵָרא.

וכדאמר רבי בפרקי אבות

(פרק ב'

משנה א') ְוכָל ַמעֲשיָך ַבסֵפר נכְתָ בין.
בפשט הדברים התכוון רבי לומר שכל
מעשיך יהיו נכתבין בספר ,לכן אל
תבא לידי עבירה.
ולעומקו של מקרא י ֵָאמֵ ר ,כל
מעשיך ,גם אלו שעדין לא עשיתָּ ם,
הרי הם כתובים לפניו בספר הנסיונות
שלך ,וכאשר יק ֵָרא בספרך ,על ידי
השר הממונה עליך מלמעלה ,או אז
יזדמן לפניך הכתוב למציאות .ואע''פ
שהרשות נתונה הרי הכל צפוי לפניו,
ככתוב בספר .לכן אמר רבי דע מה
למעלה ממך.
ובידך להוסיף בספר ולשנות לפי
מעשיך .ואשר על כן נאמר כֵּ֣י יק ֵָרא.
וכגון ,כֵּ֣י יק ֵ ֵָּ֣רא בספרך :קַן-צ ֵּ֣פֹור |
ְלפ ֶָ֡ניָך! ,נתונה בידך הרשות לשלח את

טו
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האם או לקחתה .ועל ידי קיום המצוה
לשלח את האם ולקחת רק את הבנים -
בזה משלים את חלקו בספר הנסיונות
שלו הנקרא על ידי קורא הדורות
מראש.

עוד בעניין כי יקרה -כי יקרא
ועיין בלעומקו של מקרא בפר'
שמות( ,ג,יח') שם מבואר מדוע שינו
משה ואהרן דברי ה' לפני פרעה.
שהקב''ה אמר להם להגיד לפרעה ה'
ֱֹלהי הָּ ָֽ ִעב ְִרי ִים֙ נק ָ ְֵּ֣רה ָע ֵֶ֔לינּו (בה''א)
א ֵ ֵ֤
והם אמרו נק ָ ְֵּ֣רא ָע ֵֶ֔לינּו (באל''ף).
ונביא כאן את עיקרי הדברים:
נק ָ ְֵּ֣רה ָע ֵֶ֔לינּו .פירש"י לשון מקרה.
ש ְב ֵעת כזאת שבידם ללמד את
ותימהֶׁ ,
פרעה שרש האמונה יאמרו בלשון
מקרה ,נקרה עלינו.
אלא י"ל שכך אמר להם הקב"ה.
מקום ַהניחו לו לפרעה לטעות שהכל
אך מקרה הוא ויאמר עפר אתם
מכניסים לעפריים ועל ידי כך יכביד
את לבו כדי שיקבל מכותיו.
ויש ליתן טעם מדוע לא אמרו כן
לפרעה ,אלא שינו לומר נקרא עלינו
במקום נקרה עלינו :וַּי ֹּאמְרּו אֱֹלהֵי

ָּה ִעב ְִרים נק ְָרא ָּעלֵינּו (שמות ,פרק ה'
פס' ג').
ויש לומר ,שלא רצו להשתמש
בלשון טומאה ומקרה .אלא החזירו את
הכבוד למלך הכבוד ,והשתמשו בלשון של
כבוד לשון ויקרא ,לשון שמלאכי השרת
משתמשים בו וקרא זה אל זה ואמר .לכן
אמרו אלקי העברים נקרא עלינו .ככתוב
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך
ויראו ממך .ואדרבה ,הוא לשון של השגחת
ה' בעולם ,קורא הדורות מראש.

והרויחו בזה גם שיטעה בדבר
שב בעיניו שאלקי העברים פגע
שי ֵ ָּח ֵ
בהם דרך מקרה ,ולכן לא ישית לבו,
וגם הרויחו עוד שלא יוציאו דבר
שאין בו כבוד הראוי לקב"ה .שהרי
אין ההבדל נשמע באמרם נקרה
ונקרא.
כמו כן כאן בעניין שילוח הקן.
לכאורה אומרת התורה כי יקרא ,כי
יזדמן לשון מקרה ,אך דע כי קורא
הדורות מראש זימן לך את שילוח הקן,
כדי לתקן שרשה במקום עליון .לכן
כתיב כי כֵּ֣י יק ֵ ֵָּ֣רא ולא כֵּ֣י יק ֵ ֵָּ֣רה.
***
ועל דרך הרמז ,תרמוז הפרשה
לתפילת יעקב לפני פגשו את עשו,
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באמרו( :בראשית לב,יב'-יג') הַצילֵני נָּא
ִמי ַּד ָאחִי ִמי ַּד ֵעׂשָּו כִי י ֵָּרא ָאנֹּכִי א ֹּתֹו פֶׁן
ְו ִה ַּכנִי אֵ ם עַל בָנים:
י ָּבֹוא
הזכיר כביכול לקב''ה מצות שילוח
הקן ,שנאמר בה ֹלא-ת ַ ֵ֥קח ה ֵ ִָ֖אם עַל-
ַהבָנ ִּֽים .והתכוון בזה לׁש ֹרׁש המצוה
על דרך הסוד ,שהצפור תעוף אל
קֹונָּה ,ותקונן על ִקינָּה ,להזכיר לפניו
גלות בניוׁ ,שבְגינָּה אין עמם השכינה
ש ַּמע שֹו ֵכן ְמעֹונָּה את
ֲע ֵלימֹו ְלגֹונְנָּהְ ,וי ִ ְ
ַּמשַּק כנפי היֹונָּה ְו ֶׁה ְמי ַּת קֹולָּּה ,וימהר
ויחיש לנו קץ הגאולה.
וזה שהמשיך יעקב בתפילתו :וְאַ תָ ה
ָאמ ְַרתָ הֵיטֵ ב אֵ יטיב ע ָמְך וְׂשַּ מְתִ י אֶׁת
ז ְַּרעֲָך ְכחֹול ַּהי ָּם ֲאשֶׁר ֹלא י ִ ָּספֵר מֵר ֹּב.
ואשר על כן אמר בשכר מצווה זו,
ְל ַמעַן יֵּ֣יטַ ב ֶָ֔לְך ְוהַאֲ ַרכ ָ ְִ֖ת יָמִּֽים .ליום
שכולו ארוך לחיי העולמים.
***
ועל דרך הצח ,נסמכה מצות מעקה
למצות שילוח הקן ,וכאומרו :דאגת
ש ֵלחֲָך את
לשלי ,אדאג לשלךְ .ב ַּ
הקןֵ ,ק ַּרבְתָּ בנין בית המקדש ,לכן
אבנה לך בית חדש .זה שכתוב בפסוק
הבא :כי תבְנה בַית חָדָ ׁש.
***

כי תבְנה בַית חָדָ ׁש ְועָשיתָ מַ עֲקה
ְלגַגָך וְֹלא תָ שים דָ מים ְבבֵיתָך:
(כב,ח')

תרמוז מצות המעקה על דרך
לימוד התורה .כי תבנה מלשון
התבוננות .בית חדש היא סוגיה
חדשהְ .לגַגָך תתבונן ותראה מהו הגג
אשר אליה מגיעה הסוגיה ,כלומר מה
תכליתה ולאיזה מסקנה היא מבקשת
להגיע ,ועשית מעקה לגגך ,לתכלית
זאת עליך לעשות מעקה .שהוא גדר
בטיחות של המסקנה שהיא תעמוד
בכל הקושיות ולא יפול הנופל ממנו.
או כלך לדרך זו שמעקה הוא לשון
עקה וצרה ,שצריך להתייגע ולהתייסר
כדי להגיע אל תכלית שלימות ההבנה
בסוגיה.
הדרך להגיע על הגג הוא ביגיעה של
עקה וצוקה ,וזה לשון מעקה .ולא
תשים דמים בביתך ,דמים לשון
ממונות ,כאשר הכסף יענה את הכל
בלא יגיעה ,אבל את הבית שלך את
הסוגיה שלך אי אפשר להשיג בקלות
כמו על ידי דמים ,כי בלא יגיעה יפול
הנופל ממנו .ומי הוא הנופל ,כפי
שאמרו אין אדם עומד על דברי תורה
אלא אם כן נכשל בהם.

יז
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ולכן ,משום שמּועַּד הוא כל תלמיד
לנפילה אם לא כאשר יגש לסוגיה
בהכנה הנדרשת ,נאמר מעקה ,כי
הוא ההכנה הנדרשת ,הגדרים
והכללים הנכונים להגיע אל המסקנה
בראש הגג.
***

כי יפ ֹל הַנֹפֵל ממנּו
פירש"י :ראוי הוא ליפול מששת ימי
בראשית .ועל דרך הצח ,תרמוז
הפרשה למפלת המן .וליכא מילתא
דלא רמיזא באורייתא .באשר המן,
ראוי הוא ליפול מששת ימי בראשית.
ונרמז במלים "המן העץ" שבששת ימי
בראשית .וזה שאמרה זרש אשתו
להמן בן המדתא האגגי" :אם מז ַרע
ַהיְהּודים ָמ ְרדֳּ כַי אֲ ׁשר הַחלֹותָ לנְפ ֹל
ְל ָפנָיו ֹלא תּוכַל לֹו כי נָפֹול תפֹול
ְל ָפנָיו"(אסתר,ו,יג').
אֲ ׁשר הַחלֹותָ  .מששת ימי בראשית ,אז
כבר הַחלֹותָ  .שמאז כבר היה נכון
האדם ליפול מאיגרא רמא של יצר
הרע של גבהות וגאות לבו ,אם לא
ישים מעקה לגגו .ונרמז במלה גג"ך
ר"ת גבהות גאותך.

והמן לא רק שלא עשה מעקה וגדר
לגגו ,אלא הגביה גגו למרומי גאוותו.
ובהיפוך אותיות מַ עֲקה ְלגַגָך הוא
העמלק גגך .וזה שדרשו חז"ל
ששפכה בתו שופכין מהגג .כי אין לך
תועבה גדולה יותר מן הגאוה .והפילה
עצמה מן הגג ,שאין תקומה לפני
גבהות הלב.
ועוד ,שמתחילת בריאתו של המן
חתום הוא בשם אבותיו המדתא
האגגי .כי מדתו היא הגג .גאותו
גבוהה כגג על ראש המגדל .עד לאבות
אבותיו .וזקינו ֵעשָ ו רמוז בו:
ועשי"ת מעק"ה לגג"ך בהיפוך
אותיות הוא עשו יתגלגל ממעקך.
ואשר על כן כתוב בכתיב מלא עם
שני ווים :נָפֹול תפֹול .כי הוו' יורה על
השגחת ה' בעולם ,כי הקב''ה הכין
עלייתו ,והפילו מרום מדריגתו כדכתיב
(משלי טז,יח') ל ְפנֵי ׁשבר גָאֹון וְל ְפנֵי
ח .וכן נאמר על עשו בנבואת
כשָ לֹון גֹבַּה רּו ַ
עובדיה [א,ג-ד] :זְדֹון ִלבְָך ִהשִיאֶָׁך ש ֹּ ְכנִי ְב ַּחגְוֵי ֶׁסלַּע
ָארץ .אִם תַּ גְבִי ַּּה
יֹורדֵ נִי ֶׁ
שבְתֹו אֹּמֵר ְבלִבֹו ִמי ִ
מְרֹום ִ
ַּכנֶׁשֶׁר ְואִם בֵין כֹו ָּכבִים ׂשִים ִקנֶָׁך משָ ם אֹורידְ ָך נְאֻם

ה' .
***
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כִּ֤י תבְנה ַ ֵּ֣בית חָדֶָ֔ ׁש ְועָשיתָ מַ עֲקה
ֵיתָך כִּֽי-
ְלגַגָך ְוֹלִּֽא-תָ ִּ֤שים דָ מים ְבב ֶ֔
י ֵ֥פ ֹל הַנ ֵ ִֹ֖פל ממִּֽנּו
עוד ירמוז הכתוב לג' מצוות
שנצטוינו בבואנו לארץ .כלשון
הספרי :ולשון ספרי ג' מצוות נצטוו
ישראל בעת כניסתן לארץ למנות
להם מלך ולבנות להם בית הבחירה
ולהכרית זרעו של עמלק.
כִּ֤י תבְנה ַ ֵּ֣בית חָדֶָ֔ ׁש ירמוז לבנין בית
המקדש .מַ ע ֲִ֖קה ְל  -ירמוז להכרית

כֵס י ָּּה ִמ ְל ָּחמָּה לַּי'ה'ו'ה ַּבעֲמָּ לֵק מִ ד ֹּר ד ֹּר
.

***
ּומֹוָאבי בק ַ ְֵּ֣הל ה'
ֹלִּֽא-י ִָ֧ב ֹא עַמֹונֶ֛י
ִ֖
ירי ֹלא-י ֵָ֥ב ֹא ל ֶָ֛הם בק ַ ְֵ֥הל
ֵּ֚ ַגם ֵּ֣דֹור עֲש ֶ֔
ה' עַד-עֹולָ ִּֽם:
עַל-דְ ֞ ַבר אֲ ֶׁ֨שר ֹלא-קדְ ִּ֤מּו אתְ כם
בַלֵּ֣חם ּובַמֶַ֔ ים ב ִַ֖דרְך ְבצֵאתְ כֵּ֣ם
ממצ ָ ְָּׁ֑רים (כג,ד'-ה')

זרעו של עמלק ,שהן אותיות העמל''ק ,

כנ''ל ,גַגָָּׁ֑ך ירמוז למלך שהוא מעל
כולם ,כגג הזה שהוא בראש הבניין.

פירש''י עַל-דְ ֞ ַבר .על העצה שיעצו
אתכם להחטיאכם .והוא מלשון
הספרי.

או ַכ ֵלְך לדרך זוְ ,וֹלִּֽא-תָ ִּ֤שים דָ מים
ֵיתָך ירמוז למצות המלך שנאמר
ְבב ֶ֔
שום תשים עליך מלך ,ואזהרה שלא
יקנה המלכות בדמים ,בכסף ,וכן
אזהרה לכהן גדול שלא יקנה הכהונה
בדמים ,כִּֽי-י ֵ֥פ ֹל הַנ ֵ ִֹ֖פל ממִּֽנּו ולא יגמרו
כהונתם.

ויש לשאול ,לכאורה אין זה
כפשוטו ,והכתוב לכאורה יוכיח :עַל-
דְ ֞ ַבר אֲ ֶׁ֨שר ֹלא-קדְ ִּ֤מּו אתְ כם בַלֵּ֣חם
העצה.
על
ולא
ּו ַב ֶַ֔מים,

ועל דרף הצח ,ג ַָּׁ֑גָך בגימטרי' כ''ו
שהוא גימטרי'ה של שם הוי''ה ,וירמוז
לשבועת ה' שאין ה' שלם ואין הכסא
שלם עד שיכרית זרעו של עמלק,
ככתוב (שמות יז,טז') וַּי ֹּאמֶׁר כִי י ָּד עַּל

והשפתי חכמים תירץ שרש''י חילק
הפסוק לשניים ,ורצה לומר שני
הדברים .באומרו עַל-דְ ֞ ַבר יתכוון
לעצה שיעצו להחטיאם כלשון הספרי,
ויפרש עַל-דְ ֞ ַבר מלשון דיבור .ועוד
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סיבה ,אֲ ֶׁ֨שר ֹלא-קדְ ִּ֤מּו אתְ כם בַלֵּ֣חם
ּו ַב ֶַ֔מים.
ולעומקו של מקרא ועל דרך
המוסר ,יכוון בזה לשיטת ספר החינוך
ישרים
במסילת
מובא
וכן
"אחר המעשים ימשכו הלבבות" .הן
לטוב הן למוטב .כי מי שיש בידו
מידות מקולקלות כגון מואב אֲ ֶׁ֨שר
ֹלא-קדְ ִּ֤מּו אתְ כם בַלֵּ֣חם ּו ַב ֶַ֔מים,
במהרה יהא חוטא ומחטיא כנאמר עַל-
דְ ֞ ַבר ,וכפירוש רש''י על העצה
שיעצו אתכם להחטיאכם.
***

וְֹלא ָאבָה ה' אֱ ֹלקיָך לׁשְ מ ֹ ַע אל
ב ְלעָם ַויַהֲפְֹך יְהוָה אֱ ֹלהיָך לְָך את
ַה ְק ָללָה לב ְָרכָה כי אֲ ֵהבְָך יְהוָה
אֱ ֹלהיָך( .כג,ו')
וְֹלא ָאבָה כי אֲ ֵהבְָך .זה לעומת זה.
אל בלעם לא אבה ואותך אהב .כי
בלעם הרי הוא כנחש שנאמר בו
ואיבה אשית בינו ובינך .ולכן לא
אבה .ומאהבתו אותך הפך לך את
הקללה לברכה.

***

שה חֲדָ ׁשֶָ֔ ה וגו'
כִּֽי-י ַ ֵ֥קח איׁש א ָ ֵּ֣

וְש ַ ִ֖מח

את-אׁשְ ֵ֥תֹו

אֲ ׁשר-ל ָ ִָּֽקח:

(כד,ה')
יש ליתן טעם לאומרו
חֲדָ ׁשֶָ֔ ה.
לפשוטו של מקרא ,פירש''י שהיא
חדשה לו ,אפילו אלמנה.
א ָ ֵּ֣שה

ולעומקו של מקרא ,ועל דרך
המוסר ,י ֵָא ֵמר כפי שפירש''י (על פי
הספרי) ,בפסוק (דברים ו ,ו') אשר
אנכי מצוך היום .לא יהיו בעיניך
כדיוטגמא [מצות המלך הבאה במכתב]
שנָּה שאין אדם סופנה [מחשיבה
י ְ ָּ
להצפינה ולשומרה] ,אלא כחדשה
שהכל רצין לקראתה (ספרי שם).
ואשתו ,לא יגרע חלקה ,ותהיה בעיניו
כחדשה בכל יום ,ובכך יקיים את
המשך הפסוק וְש ַ ִ֖מח את-אׁשְ ֵ֥תֹו.
וידויק מסיפא דקרא אֲ ׁשר-ל ָ ִָּֽקח.
אֲ ׁשר-ל ָ ִָּֽקח כבר בעבר ,ואע''פ כן תהיה
בעיניו בכל יום כחדשה .ובזה תדמה
לתורה שנאמר בה גם לשון ליקוחים.
כי לקח טוב נתתי לכם.

***

כ
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ֹלא-יַח ֲֵ֥ב ֹל ֵר ַ ִ֖חים ו ָ ָָּׁ֑רכב כי-נִ֖פׁש ֵ֥הּוא
ח ֵֹבִּֽל (כד,ו')
לפשוטו של מקרא פירש''י לא
ימשכן מזולתו דברים שעושין בהם
אוכל נפש.
ולעומקו של מקרא י ִדָּ ֵרש על דרך
הרמז והצח ,לא יכבוש את רחמיו
מזולתו ,כי נפש הוא חובל .ויהיה חובל
גם מלשון משכון וגם מלשון חבלה.
ו ֵר ַ ִ֖חים האמור בעניין י ִדָּ ֵרש לעניין
רחמים .כעין שאמרו מה הוא רחום
אף אתה היה רחום לֵילְֵך בדרכיו.
ו ָ ָָּׁ֑רכב האמור בעניין ידרש בנוטריקון
ורכ''בּ .ו ְר ֵאה ְכ ֵאב זולתך.
ובזה ינתן טעם לסמיכות הפסוק
שקדם לו ,כִּֽי-י ַ ֵ֥קח איׁש א ָ ֵּ֣שה חֲדָ ׁשֶָ֔ ה
וְש ַ ִ֖מח את-אׁשְ ֵ֥תֹו אֲ ׁשר-ל ָ ִָּֽקח ,ולנהוג
עמה בחסד עולם וברחמים וכו'.
כן ינהג ע ָמנּו גואלנו ה' צבאות שמו,
קדוש ישראל.
וכנבואת ישעיהו בהפטרה זו (פרק נד,
ִשה עֲזּובָּ ָ֛ה ַּועֲצָ֥ ּובַּת ֶּ֖רּו ַּח
פס' ו-ז-ח :כִ ָֽיְ -כא ָּ ָּׁ֧
ְעּורים כֵ֥י תמ ֵ ִָ֖אס ָאמַּ ָ֥ר
ק ְָּר ָּ ֹ֣אְך ה' ו ֵ ְִ֧אׁשת נ ֶ֛
אֱֹלהָּ ָֽי ְִך :ב ֶׁ ְָ֥רגַּע ק ֶָּּ֖ט ֹּן ֲעזַּב ִ ְֵ֑תיְך ּוב ְַרח ֲֵ֥מים

גְד ִֹ֖לים אֲ ַקב ְֵצְִּֽך :ב ֶׁ ְֹ֣שצֶׁף ֶֶׁ֗קצֶׁף ִה ְס ַַּּ֨ת ְרתִ י ָּפ ַּנָ֥י
ָאמר
ֶׁ ֙רגַּע֙ ִמ ִֵ֔מְך ּוב ְֵ֥חסד
עֹולם ִּֽר ַחמ ְָּׁ֑תיְך ַ ֵ֥
ָ ִ֖
ג ֹאֲ ֵ ִ֖לְך ה' .בב''א.

***
ֹלהיָך
ָשה ה' אֱ ִ֖
ז ָ֕כֹור ֵ ִ֧את אֲ ׁשר-ע ָ ֶ֛
לְמ ְר ָיָּׁ֑ם ב ִַ֖דרְך ְבצֵאתְ כֵ֥ם ממצ ָ ְִּֽרים:
(כד,ט')

ֹלהיָך
ָשה ה' אֱ ִ֖
ז ָ֕כֹור ֵ ִ֧את אֲ ׁשר-ע ָ ֶ֛
לְמ ְר ָיָּׁ֑ם וגו'.
פירש רש"י על דרך הפשט ,אם באת
להזהר שלא תלקה בצרעת ,אל תספר
לשון הרע ,זכור העשוי למרים שדברה
באחיה ולקתה בנגעים.
ויש לשאול ,מדוע יוזכר שם הרחמים
י'ה'ו'ה' על נגע הצרעת של מרים שהוא
ָּׂשה
דין קשה .דהוי ליה למימר ֵ ָּׁ֧את ֲאשֶׁר-ע ָּ ָ֛
אֱ ֹלקיָך ְלמ ְִר ָּיֵ֑ם .ללא שם הוי'ה.
ולעומקו של מקרא ,י ֵָאמֵר ,ששני שמות
השם הם כנגד שתי זכירות.
האחת ,כפשוטו של מקרא כפירש''י,
לזכור עוון לשון הרע .וכנגד זה הזכיר
שם אלקים שהוא שם של דין .והשניה,
לעומקו של מקרא ,לזכור כוחה של
ַהכ ַָרת הטוב .שבעבור שחכתה למשה
שעה הקלה ,חכו למרים כל בני ישראל עד

כא
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סוף ימי סגירותה ,עד שנטהרה מצרעתה.
וכנגד מתן שכר טוב על הכרת הטוב
הזכיר שם י'ה'ו'ה' ,שהוא שם של
רחמים.

תָ ׁשיב לֹו אִּֽתַ -העֲבֹוט וכנ"ל שישיב את
המקדש השלישי כְב ֹא הַשמׁש .כאשר
יפציע שחר הגאולה .וְׁשָ כַב בְשַ ְל ָמתֹו
ּוב ֲִּֽרכ ָך ּולְָך תהְיה צְדָ קָה ל ְפנֵי ה' אֱ ֹל ִּֽקיָך.
ֵ

ונצטוינו על שתי הזכירות הללו שהם
יסוד של שכר ועונש ,להיטיב דרכינו
בעולמו של אבינו מלכנו.

וְׁשָ כַב בְשַ ְל ָמתֹו .אל תקרא בְשַ ְל ָמתֹו
אלא בׁשְ לֵמּותו .ככתוב כרע שכב כארי
ּוב ֲִּֽרכ ָךָ ,ך סופית
וכלביא מי יקימנוֵ .
דגושה ,לרמז על שתי ברכות .ב ְרכַת
כהנים בבית המקדשּ ,וב ְרכַת כהן גדול
ביום הכפוריםּ ,ולְָך תהְיה צְדָ קָה ,שיעלו
כולם אל בית מקדשך לצדק לפניך את
הדין ,ולהודות על החסד והרחמים ,לפני
ה' אלקיך ,וכולם יעמדו לפניך כבני
מרון ְבצַדקְך עֲמּוסיָך ,והיינו דכתיב לפני
ה' אלקיך.

***

וְֹלא תַ חֲב ֹל בגד ַא ְל ָמנָה (כד,יז')
כאן כביכול הכתיב הקב"ה על
שכֵן
עצמו ,להשיב שכינתו לציון ולא ְל ַּמ ְ
עוד את משכן ה' בעבור עוונותיהם של
ישראל ,כי איכה ישבה בדד העיר רבתי
עם היתה כאלמנה ,ואמר לא תחבול בגד
אלמנה.
ולכן נאמר השב תשיב לו את העבוט,
והיינו המשכן שנתמשכן פעמיים
בעוונותיהם של ישראל ,והכתיב הקב"ה
כביכול על עצמו ,השב תשיב .כשם
שהשבתי פעם אחת את המקדש השני כן
אשיב פעם שניה את המשכן השלישי.

ואשר על כן נאמר וְאם-איׁש
עָני הּוא ֹלא תׁשְ כַב ַבעֲב ֹטִּֽ ֹו .ואין עני
יותר מהמצפים לגאולה .וירמוז על
המשיח עני ורוכב על חמור .והקב"ה
הכתיב על עצמו ֹלא תׁשְ כַב ַבעֲב ֹטִּֽ ו .הנה
לא ינום ולא יישן שומר ישראל .הָׁשֵ ב

***

ָשה לְָךִ֖ עֲמָ ֵלָּׁ֑ק
ז ָ֕כֹור ֵ ֶ֛את אֲ ׁשר-ע ָ ֵ֥
ב ִַ֖דרְך ְבצֵאתְ כֵ֥ם ממצ ָ ְִּֽרים וגו'
תמְחה אתֵ -זֵּ֣כר עֲמָ ֵֶ֔לק מ ַ ִ֖תחַת
הַשָ ָ ָּׁ֑מים ִֹ֖לא תׁשְ כָ ִּֽח (כה ,יז').
הפרשה
תחילת
הכתוב
נעץ
בסופה .כי עמלק הוא היצר הרע ,והוא
רצועת מרדות לישראל ,ולא דברה התורה
אלא כנגדו ,והיא המלחמה התמידית של
האדם מישראל להתגבר על עמלק.
ִֹ֖לא תׁשְ כָ ִּֽח .בארמית לא תמצא .מלחמתך
תהיה מלחמת חרמה עד שלא ימצא אצלך
כל שמץ מנהו ,מיצר הרע.
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ועל דרך הצח ,הטעם במלה ִֹ֖לא [תִ שְכָּ ָֽח]
הוא בטפחאִֹ֖ .לא תִ שְכָּ ָֽח .והטפחא היא
מעין הפסקה קלה ,ולא בהכרח מחוברת
עם המילה שלאחריה.
ולכן י ִדָּ ֵרש לעומקו של מקרא ,אם לא
תבערו לעמלק כליל ,אז תׁשְ כָ ִּֽח ,תמצאהו
בך יותר ויותר.
או כלך לדרך זו ,אם ִֹ֖לא תתן לו מקום
בעולמך ,אז יתקיים בך תׁשְ כָ ִּֽח.
תׁשְ כָ ִּֽח ממנו ,ותחתיו תמצא יראת
אלקים .שנאמר בפרשת עמלק וְֹלֵ֥ א י ֵ ִָ֖רא
אֱ ֹלהִּֽים.
***

וְֹלֵ֥ א י ֵ ִָ֖רא ֱאֹלהִּֽים.
פירש רש"י ולא ירא עמלק אלהים
מלהרע לך.
ומובא בשפתי חכמים שדייק כן מאחר
ו''עיף ויגע'' הם תואר ,כיצד היו ישראל,
ואם ירא מתייחס לישראל כתואר היה
צריך להיות מנוקד ב''שוא'' .כזה :ולא
י ְֵרא אלקים .ומאחר ונכתב בקמץ כפ ֹּ ַּעל,
בהכרח אינו מתיחס לתואר של ישראל
אלא לעמלק שלא היה י ֵָּרא.
ואוה''ח הק' פירש ולא ָּי ֵרא  -ישראל,
מתוך שהיה עיף ויגע ,ולא היה בו כח
לעמוד כנגד יצר הרע המסיטו מיראת
אלהים.
ויש ליתן טעם מה הכריח את אוה''ח
הק' לפרש כן שישראל הוא שלא היה
ירא.
ושמא יש לומר משום טעם הטיפחא
שבמילה י ֵ ִָ֖רא .שכן הטיפחא היא כעין

הפסקה קלה ,ועומדת קצת בפני עצמה.
וכה יִק ֵָּרא :ואתה עיף ויגע ולא י ָּרא.
ולעומקו של מקרא נראה לישב
דבריהם על דרך המוסר ,כאומרו :אם ימצא
בך עמלק" ,ו ְֵֹ֥לא י ֵ ִָ֖רא" אישראל קאי .ואם לא
ימצא בך עמלק" ,ו ְֵֹ֥לא י ֵ ִָ֖רא" אעמלק קאי.
ובלי יראת אלקים אין לו קיום.

והוינן בה ,לשיטת רש"י .מה היא יראת
אלקים שהיה לכאורה ראוי לעמלק להיות,
כדי לומר וְֹלֵ֥ א י ֵ ִָ֖רא אֱ ֹלהִּֽים.
ויש לומר ,שיראת אלקים שלו ,של
עמלק ,כביכול ,לעשות רצונו ית' להיות
רצועת מרדות לישראל.
והוא אינו יודע כי כאשר יעשה יותר
ֹלהים.
ש ֻצּוָּה ,יִק ֵָּרא וְֹלֵ֥ א י ֵ ִָ֖רא אֱ ִּֽ
מכפי ֶׁ
ואשר על כן יוטעם וְֹלֵ֥ א י ֵ ִָ֖רא ,בטיפחא.
להיות כפירש"י או כפי' אוה"ח הק',
שאינו ירא כאשר עושה יותר ממה שצוה.
ועל דרך הצח ,ישלימו פירושיהם זא''ז,
שעל כן תבוא הטיפחא :לומר שהיא
כברכת יצחק לעשו :והיה כאשר תריד
ופרקת עולו מעל צוארך .ופירושו כעין
נוטריקון :תרי''ד  -כאשר תראהו יורד
ביראת שמים ופרקת עולו .שכאשר
ישראל אינו ירא הרי עמלק רצועת
מרדות .וכאשר עמלק אינו ירא ,הרי
תמחה את זכרו .ובכך משלימים פירושי
רש''י ואוה''ח הק' זה את זה.

***
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