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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
שבת זכור תשע"ח

קודש נסתבב הנס של פורים, שהרי על ידי שצוה 

אחשורוש להביא לפניו את ושתי המלכה ולא באה, 

המן,  זה  ממוכן  של  בעצתו  אחשורוש  אותה  הרג 

ועל ידי זה מלכה אסתר במקומה, שגרמה לתלייתו 

של המן הרשע ולהצלת כלל ישראל מכליה.

הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: "ביום השביעי", 

"כטוב לב המלך", הקב"ה מלכו  הוא שבת קודש, 

של עולם, "ביין" של קידוש שמקדשים ישראל את 

השבת. בזכות זה נעשה אתערותא דלתתא להכין 

אחשורוש  בלב  הקב"ה  שהכניס  פורים,  של  הנס 

לצוות להביא לפניו את ושתי המלכה, כדי להביא 

בכך את הנס של פורים.

למה  להפליא  מתאים  זה  הרי  האמור  לפי 

שלמדנו מדברי החידושי הרי"ם, כי קדושת השבת 

הבא  עולם  מעין  בהיותה  בהניח"  "והיה  בבחינת: 

מסוגלת למחיית עמלק, לכן סיבב הקב"ה שביום 

השביעי שהיה שבת נסתבבה הריגתה של ושתי, 

כדי שתבוא אסתר במקומה שגרמה למחיית "זכר 

עמלק" - המן ובניו ואוהביו שהיו מזרע עמלק.

הכתוב  רמז  שאת  ביתר  בזה  להבין  יומתק 

לב  "כטוב  שבת,  שהיה  השביעי"  "ביום  הנזכר: 

המלך", הקב"ה מלכו של עולם, "ביין" של קידוש 

שמקדשים ישראל את השבת, כדי להראות בכך 

הקב"ה  שעתיד  הבא  עולם  מעין  היא  ששבת 

סיבב  לכן  המשומר.  מיין  לצדיקים  להשקות 

הכנה  בכך  לעשות  ושתי,  את  אחשורוש  שיזמין 

למחיית המן ובניו מזרע עמלק, מעין מה שעתיד 

ביום  הבא  לעולם  עמלק  מחיית  להשלים  הקב"ה 

שכולו שבת.

 תסק הזרוה " "ז מ"טל
 ור  ל תמלק היצו הות

בין  חשבתי דרכי להוסיף תבלין לבאר הקשר 

שבת קודש למחיית עמלק, כי הן אמת שנתבאר 

הטעם לכך משום ששבת היא מעין עולם הבא, לכן 

יש בה הסגולה לקרב את מחיית עמלק שיתבטל 

לעתיד לבוא ביום שכולו שבת, אולם עדיין צריך 

אות כח(: "כי מחה אמחה, מחה בעולם הזה, אמחה 

לעולם הבא". מבואר מזה כי השלמת מחיית עמלק 

תהיה לעתיד לבוא על ידי הקב"ה בעצמו.

וכן מבואר ממה שכתוב )שם טז(: "ויאמר כי יד 

ופירש  יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור".  על כס 

ואין כסאו  "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם  רש"י: 

שלם, עד שימחה שמו של עמלק כולו, וכשימחה 

שמו יהיה השם שלם והכסא שלם". והיינו בגאולה 

העתידה שאז יהיה השם שלם והכסא שלם, כמו 

הארץ  כל  על  למלך  ה'  "והיה  יד-ט(:  )זכריה  שכתוב 

ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

שבת  כי  ישראל  בית  לכל  וידוע  גלוי  והנה 

קודש היא "מעין עולם הבא", כמו ששנינו בגמרא 

)ברכות נז:(: "שבת אחד מששים לעולם הבא". וכתב 

נצטווינו  זה  מטעם  כי  יט.(  )עירובין  חיים"  ב"תורת 

המשומר  היין  כנגד  היין,  על  השבת  את  לקדש 

שעתיד הקב"ה להשקות לצדיקים, ואוכלים בשר 

הקב"ה  שעתיד  והלויתן  הבר  שור  כנגד  ודגים 

להאכיל לצדיקים ביום שכולו שבת.

מעתה מבואר היטב הטעם שיום השבת מסוגל 

שקדושת  מאחר  כי  עמלק,  מחיית  למצות  לסייע 

השבת היא מעין עולם הבא, שאז יקיים הקב"ה מה 

מתחת  עמלק  זכר  את  אמחה  מחה  "כי  שהבטיח: 

השמים", לכן בכל שבת שהיא מעין עולם הבא יש 

בה סגולה לעורר המצוה של מחיית עמלק.

ב"ירם ה "יתי  טר" ל" המלך "ייןב

הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מה שכתוב 

המלך  לב  כטוב  השביעי  "ביום  א-י(:  )אסתר  במגילה 

ביין, אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר 

המלך,  פני  את  המשרתים  הסריסים  שבעת  וכרכס 

להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות". 

ופירש רש"י: "רבותינו אמרו שבת היה".

ופירש הגה"ק רבי אריה לייב צינץ זצ"ל ב"מלא 

פנים"  ה"ייטב  פירש  וכן  )שם(  המגילה  על  העומר" 

שבת  בזכות  כי  נראה  נתבונן  כאשר  כי  שם(,  )פורים 

שבת קודש הבאה עלינו לטובה נקראת "שבת 

זכור", על שם שתיקנו חכמינו ז"ל )מגילה ל.( לקרוא 

זכירת עמלק בפרשת  פורים מצות  בשבת שלפני 

כי תצא )דברים כה-יז(:

"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם 

הנחשלים  כל  בך  ויזנב  בדרך  קרך  אשר  ממצרים, 

והיה  אלקים.  ירא  ולא  ויגע  עייף  ואתה  אחריך 

בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר 

זכר  את  תמחה  לרשתה,  נחלה  לך  נותן  אלקיך  ה' 

עמלק מתחת השמים לא תשכח".

שנינו על כך בגמרא )מגילה יח.(: "זכור, יכול בלב, 

כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמור, הא 

מה אני מקיים זכור, בפה". על כן תיקנו לקרוא בפה 

אפשר  היה  ובאמת  בתורה.  עמלק  זכירת  מצות 

מצות  קוראים  אנו  כאשר  בפה,  זו  זכירה  לקיים 

זכירת עמלק בשבת פרשת כי תצא, אולם הטעם 

כדי  הוא  פורים,  שלפני  בשבת  לקראה  שתיקנו 

להסמיכה לנס פורים שנצחו ישראל את המן ואת 

בניו ואוהביו שהיו מזרע עמלק.

 ברהיה "הנישב " "ז קרד 
בזמשה אז ת ו תמלקב

דבר בעתו מה טוב לכבוד שבת זכור להשתעשע 

שביאר  זי"ע,  הרי"ם"  "חידושי  בעל  הגה"ק  בדברי 

זכור  פרשת  לקרוא  ז"ל  חכמינו  שתיקנו  הטעם 

בשבת שלפני פורים, כי קדושת יום השבת מסוגלת 

למחיית עמלק. והוסיף כי דבר זה רמוז במה שכתוב 

בפרשת זכור: "והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך 

מסביב" - "בהניח" דייקא, היינו בשבת קודש שהיא 

את  "תמחה  לקיים,  המסוגל  הזמן  הוא  מנוחה  יום 

זכר עמלק מתחת השמים".

כעבדא קמיה מאריה עלה נעלה לפרש הקשר 

בין שבת קודש למחיית עמלק, על פי מה שכתוב 

יז-יד(:  )שמות  בשלח  בפרשת  עמלק  במלחמת 

ושים  בספר  זכרון  זאת  כתוב  משה  אל  ה'  "ויאמר 

באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת 

בשלח  )פרשת  תנחומא  במדרש  ודרשו  השמים". 

 הק ו הנפלא "ין  "ז קרד  למשייז תמלק
 הרא ה ם ה "יתי  ל היצו הות “צפרניב
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ביאור מהי העבודה המוטלת עלינו בשבת קודש 

כדי לקרב מחיית עמלק.

פרשת  הקדוש  ה"אלשיך"  שביאר  מה  נקדים 

בשלח )שמות יז-ח(, הקושי הגדול של מחיית עמלק, 

עד כדי כך שהקב"ה כביכול בעצמו צריך למחות 

זכר  את  אמחה  מחה  "כי  שכתוב:  כמו  שמו,  את 

במדרש  המבואר  פי  על  השמים",  מתחת  עמלק 

הקב"ה  שאין  רמג(  רמז  בשלח  פרשת  שמעוני  )ילקוט 

מפיל אומה למטה, עד שהוא מפיל תחילה השר 

"והיה  כד-כא(:  )ישעיה  שכתוב  כמו  למעלה,  שלה 

ועל  במרום  המרום  צבא  על  ה'  יפקוד  ההוא  ביום 

מלכי האדמה על האדמה".

שרו  כי  הקדוש,  ה"אלשיך"  מבאר  זה  לפי 

הרע,  היצר  שהוא  הס"מ  הוא  למעלה  עמלק  של 

כמבואר בגמרא )ב"ב טז.(: "הוא שטן, הוא יצר הרע, 

מפיל  הקב"ה  שאין  ומאחר  המות".  מלאך  הוא 

אומה למטה לפני שהוא מפיל השר שלה למעלה, 

עמלק  של  שרו  את  להפיל  צריך  שמקודם  נמצא 

הוא היצר הרע למעלה, כדי שנוכל להפיל אחר כך 

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 מן העוונות, ואין הדבר 

היצר  על  שנתגבר  שלימה  בתשובה  אלא  תלוי 

למעלה  עמלק  של  שרו  הקב"ה  יפיל  ואז  הרע, 

ואחר כך ימחה את זכר עמלק למטה.

 מ ה נלשם תם תמלק למתלה
ריהר ת נלשם תם תמלק למטה

עמוקות"  ה"מגלה  בדברי  גם  מצינו  זה  יסוד 

על ואתחנן )אופן מב(, שמבאר כי שרו של עמלק 

על  שרוכב  סמא"ל  ששמו  הרע  היצר  הוא 

סמ"ל  אותיות  ג'  כי  בשמו  ונרמז  מחנות,  ק"ל 

שרוכב  עצמו  והוא  מחנות,  ק"ל  בגימטריא 

ד-כח(:  )דניאל  שכתוב  וזהו  א'.  באות  רמוז  עליהן 

על  שרוכב  הס"מ  על  רמוז  נפל".  שמיא  מן  "קל 

ק"ל מחנות. וזהו הרמז בשמו של עמל"ק למטה 

שהוא אותיות ע"ם ק"ל, לרמז שכוחו הוא משרו 

למעלה שרוכב על ק"ל מחנות.

מה  חומר  כמין  מבאר  הוא  האמור  פי  על 

שכתוב במלחמת עמלק )שמות יז-ט(: "ויאמר משה 

אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק, מחר 

בידי".  האלקים  ומטה  הגבעה  ראש  על  נצב  אנכי 

אנשים  לו  לבחור  ליהושע  אמר  רבינו  משה  כי 

שילחמו עם עמלק למטה, ואילו משה עצמו עלה 

ראש הגבעה כדי להילחם עם שרו של עמלק הוא 

הס"מ למעלה.

והנה ידוע כי אי אפשר להכניע את היצר הרע 

בגמרא  ששנינו  כמו  התורה,  עסק  ידי  על  אם  כי 

בראתי  "בני  לישראל:  אמר  שהקב"ה  ל:(  )קידושין 

יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים 

כי  זה  לפי  נמצא  בידו".  נמסרים  אתם  אין  בתורה 

ידי עסק התורה מכניעים את היצר הרע שרו  על 

של עמלק, ועל ידי זה אפשר למחות את שמו של 

עמלק למטה.

זאת ועוד ידוע מה שכתב הטור )או"ח סימן רצ( 

בשם המדרש: "אמרה תורה לפני הקב"ה, רבונו של 

עולם כשיכנסו ישראל לארץ זה רץ לכרמו וזה רץ 

לשדהו ואני מה תהא עלי. אמר לה, יש לי זוג שאני 

ממלאכתם  בטלים  שהם  שמו,  ושבת  לך  מזווג 

)שבת  זה  מטעם  כי  לומר  ויש  בך".  לעסוק  ויכולין 

להורות  כדי  לישראל",  תורה  ניתנה  "בשבת  פו:(: 

במלאכתם  עסוקים  השבוע  שכל  אלו  שאפילו 

חייבים לעסוק בתורה בשבת.

המוטלת  העבודה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

לעסוק  עמלק,  מחיית  לקרב  כדי  בשבת  עלינו 

בתורה שהיא תבלין לבטל את היצר הרע שהוא 

לקרב  נזכה  זה  ידי  ועל  למעלה,  עמלק  של  שרו 

"והיה  הכתוב:  פירוש  וזהו  למטה.  עמלק  מחיית 

היינו  מסביב",  אויביך  מכל  לך  אלקיך  ה'  בהניח 

מנוחה  לנו  יש  התורה  עסק  שבזכות  בשבת 

וכוחותיו,  הרע  היצר  שהם  למעלה  אויבינו  מכל 

למטה,  השמים"  מתחת  עמלק  זכר  את  "תמחה 

מצות  פורים  שלפני  בשבת  לקרוא  תיקנו  ולכן 

מחיית עמלק בתורה, כדי שתתקיים בזכות עסק 

התורה בשבת.

  "תה  מרז ליצו הות
הגורת מ רלם הרא צפרני

זכור,  שבת  לכבוד  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

לבאר ביתר עמקות דבריו הקדושים של החידושי 

הרי"ם זי"ע על הקשר בין שבת למחיית עמלק, על 

רבי  חיים" להרה"ק  פי דברות קדשו של ה"תורת 

הנ"ל:  בפסוק  תצא(  כי  )פרשת  זי"ע  מקאסוב  חיים 

מסביב  אויביך  מכל  לך  אלקיך  ה'  בהניח  "והיה 

תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח". 

והקשה שהרי גם עמלק הוא בכלל אויבי ישראל, 

נמצא כי כשכתוב שיניח הקב"ה לך: "מכל אויביך 

מסביב" גם עמלק בכלל, אם כן לשם מה צריך עוד 

למחות את זכר עמלק מתחת השמים.

הרע,  יצר  סוגי  שני  שיש  הידוע  פי  על  ותירץ 

יש יצר הרע שבא בגלוי לפתות את האדם לדבר 

כוונתו הרעה  יצר הרע שמסתיר את  ויש  עבירה, 

להחטיא את האדם, אלא הוא מרמה את האדם 

קשה  הזה  הרע  היצר  ואת  למצוה,  עבירה  להפוך 

הטוב  יצר  הוא  כאילו  בא  הוא  שהרי  לנצח,  מאד 

המסייע לו לעבוד את ה'. לפי זה מחדש ה"תורת 

חיים" כי קליפת עמלק היא אותו היצר שמסתיר 

שערי  בנ'  האדם  את  להפיל  הגלויה  כוונתו  את 

טומאה, אלא הוא מהפך את העבירה למצוה.

שאול  אצל  שמצינו  ממה  לכך  ראיה  והביא 

הנביא  שמואל  ידי  על  הקב"ה  כששלחו  המלך 

כתוב  הצאן,  כל  את  ולהרוג  עמלק  עם  להילחם 

)שמואל א טו-יג(: "ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו 

שאול ברוך אתה לה' הקימותי את דבר ה'. ויאמר 

שמואל ומה קול הצאן הזה באזני וקול הבקר אשר 

אשר  הביאום  מעמלקי  שאול  ויאמר  שומע.  אנכי 

חמל העם על מיטב הצאן והבקר, למען זבוח לה' 

ידי  נכשל על  אלקיך". הרי מבואר ששאול המלך 

את  להשאיר  רעה,  מחשבה  עמלק  בו  שהכניס 

הצאן בחיים לשם מצוה כדי לזבוח זבחים לה'. 

בהניח  "והיה  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

אחרי  אפילו  מסביב",  אויביך  מכל  לך  אלקיך  ה' 

שיסייע לך הקב"ה שתהיה לך מנוחה מכל אויביך 

כי  דע  אותך,  להחטיא  ברורה  שכוונתם  הגלויים 

את  "תמחה  קשה,  מלחמה  עליך  מוטלת  עדיין 

נסתר  אויב  שהוא  השמים",  מתחת  עמלק  זכר 

האדם  את  להחטיא  הרעה  כוונתו  את  שמסתיר 

דבריו  אלו  למצוה.  עבירה  מהפך  שהוא  ידי  על 

הקדושים.

 שידר י הויבם: זיקנר לקורא פו ז ת רו " "ז
 לפני פרוים,  י קדר ז ה "ז מסרגלז למשייז תמלק

  ם: ברהיה "הניש ה' אלקיך לךב, " "ז קרד 
 היא ירם מנרשה, מסרגל לקיים: בזמשה אז ת ו תמלקב

  "ז היא מתין תרלם ה"א  את י לים הק"בה משייז תמלק:
ב י משה אמשה אז ת ו תמלק מזשז ה מיםב

 " "ז  היא ירם מנרשה הרא התמן לתסרק "זרוה
 היא ז"לין  נגד  ור  ל תמלק  הרא היצו הות
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  "תה  מרז י  ליצו הות
 נגד  "תז ימי ה "רת

ונראה להוסיף תבלין לדבריו הקדושים, לבאר 

אויביך  "מכל  הקב"ה:  שיניח  שכתוב  מה  זה  לפי 

מדובר  פירושו  לפי  שהרי  רבים,  בלשון  מסביב" 

לפתות  גלויה  שכוונתו  אחד,  הרע  מיצר  לכאורה 

הוא  הענין  ביאור  אולם  עבירה.  לדבר  האדם  את 

על פי מה ששנינו בגמרא )סוכה נב.(:

"שבעה שמות יש לו ליצר הרע, הקב"ה קראו 

רע  האדם  לב  יצר  כי  ח-כא(  )בראשית  שנאמר  רע, 

י-טז(  )דברים  שנאמר  ערל,  קראו  משה  מנעוריו. 

ומלתם את ערלת לבבכם. דוד קראו טמא, שנאמר 

)תהלים נא-יב( לב טהור ברא לי אלקים, מכלל דאיכא 

טמא. שלמה קראו שונא, שנאמר )משלי כה-כא( אם 

רעב שונאך האכילהו לחם... ישעיה קראו מכשול, 

הרימו  דרך  פנו  סולו  סולו  נז-יד(  )ישעיה  שנאמר 

שנאמר  אבן,  קראו  יחזקאל  עמי.  מדרך  מכשול 

מבשרכם  האבן  לב  את  והסירותי  לו-כו(  )יחזקאל 

ונתתי לכם לב בשר. יואל קראו צפוני, שנאמר )יואל 

ב-כ( ואת הצפוני ארחיק מעליכם".

היצר  של  שמות  שבעת  כי  המהרש"א  וביאר 

כנגד  לו  שיש  רעים  כוחות  שבעה  כנגד  הם  הרע, 

מאמר  בזה  לבאר  יומתק  בראשית.  ימי  שבעת 

הגמרא )סוכה שם(: "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל 

יום". כי כמו שצריך לעבוד את ה' בכל יום מז' ימי 

השבוע בהתחדשות, כמו שכתוב במעמד הר סיני 

ופירש  סיני".  מדבר  באו  הזה  "ביום  יט-א(:  )שמות 

חדשים  תורה  דברי  שיהו  הזה,  ביום  "מהו  רש"י: 

"יצרו  זה:  לעומת  זה  כך  ניתנו".  היום  כאילו  עליך 

של אדם מתגבר עליו בכל יום" מז' ימי השבוע, עם 

אחד מז' כוחות הטומאה בז' שמותיו. 

והנה בגמרא )סוכה שם( אחרי שהזכירו שבעת 

ז"ל  חכמינו  המשיכו  הרע,  ליצר  שיש  השמות 

לדרוש בדברי הנביא יואל שמכנה את היצר הרע 

פוִֹני  בשם השביעי "צפוני" באומרו )שם(: "ְוֶאת ַהצְּ

ָמָמה ֶאת  יו ֶאל ֶאֶרץ ִציָּה ּושְׁ ְחתִּ ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכם ְוִהדַּ

ְדמֹוִני ְוסֹופוֹ ֶאל ַהיָּם ָהַאֲחרוֹן". ָניו ֶאל ַהיָּם ַהקַּ פָּ

יצר  זה  "תנו רבנן ואת הצפוני ארחיק מעליכם, 

הרע שצפון ועומד בלבו של אדם. והדחתיו אל ארץ 

ציה ושוממה, למקום שאין בני אדם מצויין להתגרות 

בהן. את פניו אל הים הקדמוני, שנתן עיניו במקדש 

ראשון והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו. וסופו אל 

הים האחרון, שנתן עיניו במקדש שני והחריבו והרג 

תלמידי חכמים שבו... אתא ההוא סבא תנא ליה, כל 

הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו".

נמצינו למדים מזה, כי השם השביעי של היצר 

לחורבן  שגרם  מכולם,  הקשה  הוא  "צפוני"  הרע 

חכמים  תלמידי  והרג  והשני  הראשון  מקדש  בית 

להתגרות  במרדו  ממשיך  הוא  ועדיין  שבהם, 

שיעניש  הקב"ה  מבטיח  לכן  חכמים,  בתלמידי 

ֶאל  יו  ְחתִּ ְוִהדַּ ֵמֲעֵליֶכם  ַאְרִחיק  פוִֹני  ַהצְּ "ְוֶאת  אותו: 

ָמָמה". ֶאֶרץ ִציָּה ּושְׁ

 צפרני הרא היצו הות  מצפין
 ררנזר להשטיא אז האדם

שנקרא  הקשה  הרע  היצר  במהות  והנה 

"צפוני", מצינו הרבה מפרשים שמבארים דבר זה 

לגלות  שלא  עצמו  "מצפין"  הוא  כי  אחד,  בסגנון 

אלא  עבירה,  לדבר  האדם  את  לפתות  כוונתו 

אדרבה הוא מרמה את האדם שכוונתו לסייע לו 

בעבודת ה'. ומחמת חביבות הענין הנה מה שכתב 

על כך ב"שם משמואל" )פרשת דברים תרע"ה(:

"הנה ידוע שיש שני מיני יצר הרע, יש שיודע 

הרע  יצר  מין  ויש  לעבור,  ומסיתהו  חטא  שהוא 

גרוע, שהוא מטמין ומצפין עצמו בקרב  יותר  עוד 

לב האדם עד שאיננו נרגש, אלא כל מעשהו הוא 

הרע  את  ולהחליק  ולקררהו,  האדם  את  להרדים 

בעיניו, ולאט לאט הוא חופר שחת תחתיו... והנה 

בש"ס סוכה שבעה שמות יש ליצר הרע, רע ערל 

טמא שונא מכשול אבן צפוני.

ונראה שששת שמותיו הראשונים הם יצר הרע 

האדם  שיודע  אף  לאיסור  שמסית  הראשון,  ממין 

שהוא חטא, ושמו השביעי צפוני אמרו בש"ס שם, 

הרע  יצר  זהו  אדם,  של  בלבו  ועומד  שצפון  מפני 

ממין השני, שהוא מטמין ומצפין עצמו כנ"ל. וידוע 

שבכל מספר שבעה השביעי שקול ככולם או יותר 

גרוע מכולם,  זה הוא  יצר הרע  כן מין  ועל  מכולם, 

וצריך שמירה יתירה ממנו".

נב.(:  )סוכה  שדה"  ב"מרומי  הנצי"ב  פירש  וכן 

"ואת הצפוני ארחיק מעליכם, זה יצר הרע שצפון 

שמפתה  הרע  יצר  פירוש,  אדם.  של  בלבו  ועומד 

ומתעה את האדם למצוה הוא נקרא צפוני, שאינו 

מפתה לעבירה... וכן היה בבית שני שהרבו שפיכות 

דמים הכל לשם מצוה, שהיו חושבים דפלוני הוא 

צדוקי ואפיקורס שמצוה להוריד". 

ב"העמק  לבאר  מוסיף  הוא  האמור  פי  על 

דבר" פרשת ואתחנן )דברים ד-יד(, הטעם שמבואר 

עם  יותר  נלחם  הזה  הרע  יצר  כי  הנ"ל  בגמרא 

מחבירו  הגדול  שכל  כך  כדי  עד  חכמים,  תלמידי 

"באשר שתלמיד חכם בחכמתו,  יצרו גדול הימנו: 

מוצא דרכים להורות היתר ולהפך דברי אלקים חיים 

יותר  גדול  שהוא  ככל  כי  זה  לפי  נמצא  לדעתו". 

הצפוני  שהיצר  יותר  גדולה  סכנה  יש  כך  בתורה, 

יפתה אותו למצוא היתר לדבר שהוא עבירה. 

 באיתהר מקרמן  ל ת"שים
קד י קד ים  שיטזן "צפרןב

המשנה  בזה  לפרש  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

שאנו אומרים בכל יום בתפלת שחרית )זבחים מז.(: 

שחיטתן  קדשים  קדשי  זבחים  של  מקומן  "איזהו 

קדשי  ששוחטים  הטעם  לפרש  ויש  בצפון". 

קדשים בצד צפון של המזבח, על פי מה שהביא 

בשם  ז(  אות  תשא  כי  )פרשת  יוסף"  יעקב  ב"תולדות 

מורו ורבו הבעש"ט הקדוש זי"ע,  כי התנא התכוון 

זבחים  של  מקומן  "איזהו  בשאלתו:  לנו  לרמז 

קדשי קדשים", איך זובח היצר הרע ומחטיא את 

הצדיקים הנקראים קדשי קדשים, שהרי אם יגלה 

להם שכוונתו לעבירה יגרשוהו בבושת פנים.

היצר  בצפון",  "שחיטתן  התנא:  מתרץ  כך  על 

הרע אינו שוחט אותם בגלוי לגלות להם שכוונתו 

הרעה  כוונתו  את  ומטמין  מצפין  אלא  לעבירה, 

ומלביש את פיתוייו כאילו מצוה לעשות כך וכך. 

"צפוני",  זהו היצר הרע ששמו  ולפי המבואר הרי 

לכן צוה הקב"ה להקריב קדשי קדשים בצפון לכפר 

על מה שנפלו ברשת היצר הרע שהוא בצפון.

ה"תורת  מדברי  שנתבאר  מה  לפי  כן  כי  הנה 

האדם  את  שמרמה  היצר  הוא  עמלק  כי  חיים", 

היצר  הוא  כי עמלק  נמצא  להפוך עבירה למצוה, 

 גמוא: ת'  מרז י  ליצו הות: ות, תול, טמא,  רנא,
מ  רל, א"ן, צפרני. הק ה מ רלם הרא ה "יתי צפרני

  ם מ מראל: ר'  מרז הוא רנים מגלים  ררנזם לת"יוה
ה "יתי בצפרניב מצפין תצמר   ררנזר למצרה

 קליפז תמלק הרא ה ם ה "יתי  ל היצו בצפרניב
 מז"טל תל ידי קדר ז  "ז  היא הירם ה "יתי

  "ז  היא דתז מ"טלז קליפז תמלק
  י אם י  דתז י  ה"דלה לה"דיל "ין ת"יוה ר"ין מצרה אמיזיז
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זה מתאים להפליא לקליפת  הרי  ולפי המבואר 

השביעי  בשם  הרע  היצר  בבחינת  שהוא  עמלק, 

בו  ירגישו  שלא  עצמו  שמצפין  שם  על  "צפוני", 

שכוונתו לפתות את האדם לדבר עבירה, והרי הוא 

בבחינת זבוב שיושב ביו שני מפתחי הלב, כי לפעמים 

הוא מסתתר בצד הימיני של הלב, כדי להטות את 

האדם שהוא רוצה לסייע לו בעבודת ה'.

 ירם ה "יתי  "ז מ"טל
אז ה ם ה "יתי  ל היצו צפרני

שגילה  מה  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

לקרוא  תיקנו  חכמינו  כי  זי"ע,  הרי"ם  החידושי 

פרשת זכור בשבת שלפני פורים, משום שקדושת 

מה  פי  על  עמלק,  מחיית  לקרב  מסוגלת  השבת 

שנראה לחדש כי שבעת השמות שיש ליצר הרע, 

הנה הם מכוונים כנגד שבעת ימי השבוע לפי סדר 

השמות שהזכירו אותם בגמרא.

הרע  היצר  של  השביעי  השם  כי  זה  לפי  נמצא 

קודש,  שבת  השביעי  היום  כנגד  מכוון  "צפוני", 

ללמדנו כי בכח קדושת השבת שהיא היום השביעי 

כי  להבין  נשכיל  ומזה  זה,  קשה  הרע  יצר  מבטלים 

כן קדושת  "צפוני", על  מאחר שקליפת עמלק היא 

השבת מסוגלת לבטל אותו. ונראה לבאר הטעם לכך 

על פי המבואר בספרים הקדושים, כי בשבת קודש 

משפיע הקב"ה דעת דקדושה לישראל, כמו שכתב 

ה"בני יששכר" )ניסן מאמר ד דרוש ו על דרך הרמז(:

יום  קדשו  שבת  יום  השי"ת  לנו  נתן  "והנה 

ד'  אני  כי  לדעת  לא-יג(  )שמות  כדכתיב  הדעת, 

הדעת  התגברות  בנפש  יש  זה  ביום  מקדשכם, 

אמר  י:(  )שבת  ז"ל  רבותינו  שאמרו  וזהו  דקדושה. 

הקב"ה למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת 

והודיעם,  לך  לישראל,  ליתנה  מבקש  ואני  שמה 

היינו תתן להם הדעת".  

שקדושת  הטעם  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

המבואר  שלפי  עמלק,  קליפת  מבטלת  השבת 

היא בבחינת "צפוני" שמצפין כוונתו לדבר עבירה 

על ידי שמהפך עבירה למצוה, על פי מה ששנינו 

ז"ל  חכמינו  שקבעו  הטעם  לט:(  )ברכות  בירושלמי 

הדעת:  חונן  בברכת  הבדלה  שבת  במוצאי  לומר 

"אם אין דיעה הבדלה מניין".

הוא  "דעת"  של  הגדר  כי  מזה  למדים  נמצינו 

שיודע להבדיל בין קודש לחול, על דרך הכתוב )ויקרא 

ובין הטהור". לכן בשבת  "להבדיל בין הטמא  יא-מז(: 

בבחינת:  דעת  לישראל  משפיע  שהקב"ה  קודש 

"לדעת כי אני ה' מקדשכם", הנה בכח קדושת הדעת 

למה  באמת,  מצוה  שהיא  מה  בין  להבדיל  זוכים 

שקליפת עמלק "צפוני" הופכת עבירה למצוה.

שני  לשלב  נעים  ומה  טוב  מה  כן  כי  הנה 

חיים"  וה"תורת  הרי"ם  החידושי  של  הפירושים 

אויביך  מכל  לך  אלקיך  ה'  בהניח  "והיה  בפסוק: 

מנוחה,  יום  שהיא  קודש  בשבת  היינו  מסביב", 

הגלויים,  אויביך  מכל  לך  אלקיך  ה'  שיניח  אחרי 

שהם ששה כוחות של היצר הרע בששת השמות 

קדושת  בכח  הנה  המעשה,  ימי  ששת  שכנגד 

השבת שהיא בבחינת דעת דקדושה, "תמחה את 

זכר עמלק מתחת השמים".

 תמלק הרא דתז דקליפה
המזנגד לדתז דקדר ה

להפליא  מתאים  זה  ענין  כי  וראה  בא  ועתה 

ג דרוש א(, כי  )מאמר  עם מה שכתב ה"בני יששכר" 

עמלק הוא בבחינת דעת דקליפה המתנגדת לדעת 

דקדושה, הנה הדברים בלשון קדשו:

משורש  הטמאה  ממרכבה  הוא  עמלק  "והנה 

לדעת  המנגד  הוא  אחרא,  שבסטרא  הדעת 

ראשונה  שבת  ישראל  שמרו  ואלמלי  דקדושה. 

לשלוט  יכולה  ולשון  אומה  כל  היה  לא  קיח:(  )שבת 

בהם, כי היה מתגברת הדעת דקדושה בזמן, לדעת 

הדעת  לעמלק  כח  היה  ולא  מקדשכם,  ה'  אני  כי 

הטמא להתגבר".

ענין  עבודה  בדרך  להבין  הרווחנו  האמור  לפי 

הרע  היצר  בהיותו  כי  עמלק,  של  דקליפה  הדעת 

כוונתו  את  מצפין  שהוא  שם  על  "צפוני"  שנקרא 

דקדושה  לדעת  מתנגד  הוא  לכן  עבירה,  לדבר 

הטמא  בין  להבדיל  ישראל  איש  זוכה  ידה  שעל 

ובין הטהור, והעצה על כך היא להתגבר עליו ביום 

כי  "לדעת  דקדושה:  דעת  בבחינת  שהיא  השבת 

אני ה' מקדשכם".

הנה כי כן יאירו עינינו להבין ביתר שאת דברי 

החידושי הרי"ם זי"ע, שתיקנו לקרוא מצות מחיית 

השבת  קדושת  כי  פורים,  שלפני  בשבת  עמלק 

מסוגלת לקרב מחיית עמלק. ולפי האמור הכוונה 

דעת  בבחינת  שהיא  קודש  שבת  ידי  על  כי  בזה 

דקדושה, אנו מכניעים ומבטלים את עמלק שהוא 

דעת דקליפה, שלא יוכל לבלבל בין עבירה למצוה, 

בין  להבדיל  נוכל  שבת  של  הדעת  ידי  על  אלא 

קודש לחול ובין אור לחושך, לעבוד את ה' בעסק 

יקיים  זה  ובזכות  אמיתיות,  מצוות  וקיום  התורה 

זכר עמלק  "כי מחה אמחה את  הקב"ה הבטחתו: 

מתחת השמים", במהרה בימינו אמן.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

על  "צפוני",  קראו  הנביא  שיואל  השביעי  בשם 

כוונתו הרעה להחטיא את  שם שהוא מצפין את 

הכוחות  ששת  שאר  מכל  גרוע  הוא  לכן  האדם. 

שהקב"ה  כך  כדי  עד  הרע,  היצר  של  הרעים 

מבטיח: "ואת הצפוני ארחיק מעליכם". 

ה"תורת  שפירש  מה  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

אויביך  מכל  לך  אלקיך  ה'  בהניח  "והיה  חיים": 

הגלויים,  אויביך  כל  את  לנצח  שתזכה  מסביב", 

שהם ששה כוחות הטומאה של היצר הרע בששה 

את  לטמא  שכוונתם  שמגלים  הראשונים  שמות 

עם  להילחם  צריך  עדיין  שאתה  לך  דע  האדם, 

עמלק  זכר  את  "תמחה  מכולם,  הקשה  האויב 

ששמו  השביעי  האויב  שהוא  השמים",  מתחת 

"צפוני", בהיותו מצפין כוונתו לדבר עבירה.

 קליפז תמלק ת"ר"
מסזזוז "צד ימין  ל הל"

לנו  יפתח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

פתח להבין מה שכתב המקובל האלקי רבי שמשון 

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

ספר "קרנים" )מאמר יג אות כא( כי עמלק הוא קליפת 

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

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

כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה 

"ז'כרון   - השמים"  מתחת  עמלק  זכר  את  אמחה 

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

שהיה שותה דמן של ישראל כזבוב".

לעמלק,  זבוב  קליפת  בין  הקשר  לבאר  ונראה 

הרע  "יצר  סא.(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על 

וביאר  הלב".  מפתחי  שני  בין  ויושב  לזבוב  דומה 

החיים"  ב"נפש  זי"ע  מוולאז'ין  חיים  רבי  הגה"ק 

הרע  היצר  על  בזה  שהכוונה  בהגהה(,  פ"ד  ג  )שער 

שמתלבש בלבוש של היצר הטוב ומרמה שכוונתו 

לשם מצוה, בלשון קדשו:

הרע  יצר  באמרם,  רז"ל  רמזו  לזה  גם  "ואולי 

דומה לזבוב ויושב בין מפתחי הלב, כי ידוע שמשכן 

היצר הטוב בחלל הימיני של הלב, ומשכן היצר הרע 

חכם  לב  י-ב(  )קהלת  שכתוב  כמו  השמאלי,  בחלל 

לימינו ולב כסיל לשמאלו. וזה אמרם, שהיצר הטוב 

שומר ומכיר את מקומו לימין תמיד, שאינו מייעץ 

לאדם לעולם רק לטוב אמיתי לבד, אבל היצר הרע 

אינו שומר את מקומו המיוחד לו בחלל השמאלי 

להסית לעון וחטא נגלה, אלא הוא מדלג ממקומו 

כיצר  להאדם  והתדמות  הימין,  לחלל  גם  לפעמים 

מרגיש  ואינו  קדושה,  בתוספת  להנהיגו  הטוב 

שתוכה טמון ענין רע ומר ח"ו".

 לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
 - נדבת משפחת מהדב הי"ו -


