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 ד"בס

 אחריםאפי' רק חושב לרמות ש התורה הק' החמירה במי
 !שאין לו אמונה כי זה מראה ,במשא מתן

 

 ?מה החסרון הגדול כ"כ ברמייה בענין המדות והמשקלות« 

, "לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה" יג( ,)כהתינו בפרשב וכת
והמשקולות, ומזה  ותבדקדוק המידהק' בפסוק זה הזהירתנו התורה 

, כדי תלמדנו שאסור לאדם להשהות בביתו או בחנותו מידה לא מדיוק
 אותן הה, והעושה כן עובר איסור בכל רגע ורגע שמש)מנ"ח תרב ב(לרמות בה 

)קונטרס מדות ומשקלות  ור ולמכורה ואפילו שאינו מודד בהברצונו כדי לחז

רמב"ם גניבה ז, ג ושו"ע חו"מ רל"א ), והעושה כן עובר בלא תעשה המוזכר כאן מהח"ח(

 .ג(

כותב אבן ואבן איפה ואיפה" " י( ,)כ על הפסוק במשלי יונהרבינו ו
והשנית כי אבן ואבן תועבת השם מפני שנתכוון לעשות ומפרש בזה"ל: "

עב על כוונת הרעה ומדותיו בהן עוול אע"פ שלא חטא בהן, א"כ האדם נת
 ., עכ"ל"הרעות

בחומר העונש שהטיל התורה"ק על האדם שמנסה להתבונן ועלינו 
אנשים אחרים במדות, שהוא קיצור הימים עלי אדמות וכמ"ש  לרמות

נוסף על שלוש )באמת צריך לשאול למה דוקא בלאו זה ו, 'למען יאריכו ימיך'

 אריכות ימיםהק' הבטיחה לנו התורה  מצוות עשה של כיבוד או"א שילוח הקן ות"ת(
 .ןימשאר הלאווזו במה שונה מצוות ל"ת וה כראוי, למי שיקיים את המצ

אנו רואים בהמשך הפרשה, שהתורה הק' מסמיך פרשת עמלק וד וע
מפני מה סמך את פרשת ישרות המידות ומשקולות 'פרש"י לפרשה זו, ו

ובמשקולות הוי דואג מגירוי  לפרשת עמלק, לומר אם שקרת במידות
רי האף הגדול הזה דוקא בעבירה זו וכו'', ולכאו' צ"ב מה הח ב, שנאמרהאוי

עד כדי כך שעבירה זו גורמת לגירוי האויב, ובכלל איזה שייכות יש בין 
 כנגד מדה. הבמדות לגירוי האויב, ולמה זה נחשב למד רמייה

אנו לומדים את פרשת  ח(-)יז, זצריך להתבונן, דבסוף פרשת בשלח ועוד 
'היש ה' בקרבנו אם אין', ומיד אחריה המסה ומריבה שאמרו בני ישראל 

הק' מסביר שם את סמיכות הפרשיות, ומביא שם כתוב 'ויבא עמלק', ורש"י 
סמך פרשה זו למקרא זה בזה"ל: "באריכות את המשל הנוקב ממדרש 

לומר, תמיד אני ביניכם ומוזמן לכל צרכיכם, ואתם אומרים היש ד' בקרבנו 
כם, ואתם צועקים אלי ותדעו היכן אם אין, חייכם שהכלב יבא ונושך את

אני, משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך, היה אותו הבן רואה 
חפץ ואומר, אבא טול חפץ זה ותן לי, והוא נותן לו, וכן שנייה, וכן שלישית, 
פגעו באדם אחד, אמר לו אותו הבן ראית את אבא, אמר לו אביו, אינך יודע 

 . עכ"ל רש"י הק'.א הכלב ונשכו"י, השליכו מעליו ובהיכן אנ

הרי משמע שביאת עמלק באה על ידי חסרון אמונה, וא"כ  
ובהתכחשות של כלל ישראל להקב"ה בו בזמן שהוא נושא אותם מזין 

ינו אנו ומכלכל אותם, ומושיע אותם מיד צר, ואילו כאן בפרשתאותם 
עמלק  לביאת -ולכאו' בלתי קשור אחד לשני  -עדים לסיבה שונה לגמרי 

 על כלל ישראל.

איך אפשר להבין ההבדל התהומי שבין יחסינו לאומה המצרית « 
 ?לבין אומה העמלקית

המצוה עומק המדרשים צריך לבאר מהו את שני קודם שנתרץ והנה, 
ונגזרה  מות העולםהובדל מכל או. אנו רואים שעמלק של מחיית עמלק

, גזרה שלא נגזרה על שום אומה ולשון, שאף הגרועים עולמית עליו מחיה
ביותר כשבע אומות שנגזר עליהם לא תחיה כל נשמה, לכלל מחיה לא 

 ויש שבמלחמה לה' בעמלק מדור דור,באו, ואין מלחמה לה' עמהם כמו 
להבין, על מה ולמה כל החרי האף על עמלק, שהתורה ציותה לזכור תמיד 

לשכוח את הציווי הזה, לא תשכח עד סוף  את אשר עשה לנו, וגזרה שלא
כל הדורות, ואנו מצווים בכל שנה לקרוא פרשה זו יותר מכל פרשה אחרת 

)בתוספות שנץ כתבו, דאין שום קריאה בתורה דאורייתא רק בתורה, מצות עשה דאורייתא, 

 .פרשת זכר(

אולם הא  ,'לא ירא אלהים'והתורה הק' נקטה בטעם באמרה ואמנם 
 אבינו הלא עוד בימי אברהםאלהים הן, האם כל האומות יראי  ,גופא קשה
 .'רק אין יראת אלהים במקום הזה'כבר נאמר 

שלכאו' כאשר אנו בספר למען אחי ורעי, לזה מעיר שפיר ובנוסף 
גרמו  םיהמצריובהסתכלות חיצונית אנו רואים שלכאו'  מתבוננים בעינינו

ת מזה שגרם לנו עמלק, לנו הרבה יותר צער וצרות במשך שנים ארוכו
עינו אותנו מאות בשנים, שחטו ילדי ישראל ורחצו בדמים  הלא הם

מרויחים את אותה המצוה למחות שמם לא הם  , וכיוהשקיעו אותם בבנין
 וזרעם מתחת שמי ה', ושלא נשכח ונזכור תמיד את אשר עוללו לנו.

עוד יש לנו איסור בתורה כולם אנו רואים שאדרבה, אצל המצרים ועל 
, וכדברי רש"י הק' שם 'כי גר היית בארצו' ' והטעם הוא לא תתעב מצרי'של 

, 'אע"פ שזרקו זכורכם ליאור, מה טעם שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק'
המצריים  עלינו לזכור את הבצלים והשומים שהאכילו אותנונמצא ש
תמורות היותנו להם עבדים נרצעים, ובשכר האכסניא שהיו לנו  הרשעים

, הנוכל להבין פשר ציוו ם לבוא בקהל ה'המצרישל דור שלישי הותרו 
 .הקב"ה בזה

בעצם לפי רוח מצד אחד היינו יכולים להבין מצוה שכן זה הנה ו
ולכן יש לנו איסור האוסרת עלינו להיות נוקמים ונוטרים הק' התורה 

כשמגיע לאומת העמלקית יש לנו מדוע איפוא אולם א"כ ים, רלתעב מצ
כוח להיות נוקמים ונוטרים כלפי עמלק עד סוף כל הדורות, ולא לשחיוב 

 .אשר עשה לנו לפני אלפי שנים

נכשלו בפקפוק ענין השגחה ה' בכל מצב וזמן, וזהו  ישראל כלל« 
 קליפת עמלק!!

ו בני ישראל כ"כ , איך ירדש להתבונן, בענין כל המסה ומריבהיובאמת 
לאחר כל הגלויים של קריעת ים סוף, שהגיעו למדריגת  ,ממדריגתם הרמה

עד כדי הכרה שהראו באצבעם ואמרו זה אלי  )שמות יד, לא(ויאמינו בה' 
, וכתב רש"י בשם המכילתא ש'ראתה שפחה על הים מה )שם טו, ב(ואנוהו 

סוף 'היש ה'  שלא ראו נביאים', ועכ"ז אמרו ישראל מיד אחר קריעת ים
 בקרבנו אם אין'.

 מקשהעומד על שאלה קשה הזו ו )להנציב זצ"ל(ה'העמק דבר' והנה 
בזה"ל: "היש ה' בקרבנו אם אין" הדבר פלא, איך נסתפקו אחרי רואם עמוד 
אש וענן ועוד הרבה נסים, דכו"ע ידעי דלא עביד אלא קוב"ה, וגם כבר 

 כתיב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

ערש"ק פרשת

 שנת תשע"ז' אלול י
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"אמנם יש ע"ז שני אופנים ך בדבריו ומבארו בזה"ל: ממשיאולם 
צודקים, חדא, שידעו היטב שכעת ה' הולך עמם ועושה נסים, אבל כ"ז אינו 
אלא בעוד משה חי וקיים והקב"ה מוליך לימין משה זרוע תפארתו, אבל 
לא לעולם חוסן משה קיים בישראל, ואנו מחויבים להאמין שגם בלי נסים 

ועל דבר זה נסתפקו היש ה' בקרבנו  ,תו שורה בקרבנונגלים הקב"ה והשגח
בלי כח משה ומשגיח עלינו בהליכות הטבע, ובשביל חסרון אמונה זו באה 

 מלחמת עמלק וכו'." עכ"ל.

בזה"ל: "אבל מתחלה דבריו משלים הנצי"ב את דבריו בכתבו בהמשך ו
ת יש לבאר גוף המאמר 'כי מחה אמחה את זכר עמלק', אם הכוונה למלכו

עמלק, על מה קבעו מצות זכירה זו לדורות, אחר שכבר נמחית מלכות 
הרשעה זו מן העולם, ואם אפי' יש איזה אנשים מזרע אומה זו בעולם מה 
זה ענין, ואם הכוונה שיהא נשכח שמו וזכרו, זה אי אפשר כלל, שהרי 

 התורה נצחית והיא מזכרתו."

ודת עמלק' בעולם, דזה ברור שלא לחנם התגרה ע"כ הכוונה 'תע"אלא 
לא עמלק עם ישראל, אשר בלי ספק לא נעלם ממנו כי 

על ריב לא לו, אלא  רבבנקל יהיה יוכל לו, והלא מתע
משום שראשית גוים עמלק, כדבר בלעם בעת הופע עליו 
אור רוח הקודש, וע"כ אין הכונה שהיא האומה היותר 

עולם לא היה עמלק כי מצלחת ומאושרת בעולם, שהרי מ
אם ממלכה שפלה, אלא הענין דכמו שהיה מלחמת אמרפל 
וחבריו על אברהם ביחוד, כמו שנתבאר מדיוק המקראות 
בספר בראשית, והוא משום שידעו שעל ידו נעשה עין 

גחה עליונה על פי המעשים, כך משפט, היינו להוריד הש
 מאז יצאו ישראל ממצרים ומוכן היה לקבל את התורה

 ',ראשית גוים'ֵהרע לאומות העולם ביותר, ועמלק הוא 
השונא את ההשגחה תכלית שנאה, והבטיח הקב"ה כי 
תגיע שעה שימחה זכר עמלק, היינו תכלית תעודתו שתהי' 
הליכות הטבע חפשי בלי השגחה לפי המעשים, זה הרצון 
יהי' נשכח מאומות העולם, והיה ה' למלך על כל הארץ, 

 וזהו ימות המשיח שיגיע במהרה בימינו." עכ"ל.

קר התנגדותה של עמלק דעילנו מדבריו, היוצא 
תעודת 'לישראל היא הכפירה בהשגחת ה' בבריאה, וזוהו 

, להכחיש את האמונה, כי הם שונאים ההשגחה 'עמלק
תכלית השנאה, ובשביל חסרון אמונה זו בא מלחמת עמלק 

 ביחוד.

על הפסוק ויאמר משה אל  )שם ט(כתב הנציב והנה 
ראל כח יהושע וגו', וז"ל: "רצה משה רבנו להראות ליש

השגחת ה' עליהם גם בלי נס נגלה ע"כ סידר מלחמה זו 
בדרך הטבע", ע"כ. ובסמוך כתב על הפסוק בחר לנו אנשים 
וז"ל: "היינו גיבורים במלחמתה של תורה, שהמה מסוגלים 

 ביחוד למלחמה טבעית", עכ"ל.

המבואר לעיל מתבאר, דכיון דכל ענינה של וע"פ 
חת הקב"ה בהליכת מלחמה זו היא משום שפקפקו בהשג

הטבע, ולזה באה המלחמה עם עמלק, זה שכל מציאותו 
השגחת הקב"ה בטבע, אם כן בבריאה באה להכחיש 

מלחמה זו יש לה לבוא בדרכי הטבע, כיון בהישועה 
שמתוכה הראה הקב"ה את השגחתו בתוך היא שתכליתה של מלחמה זו 

צריכה  ,מהלך הטבע, ולכן המלחמה עם עמלק שבאה להוכיח ענין זה
לגלות לבני ישראל השגחתו ית' גם בהליכות  ,להיות בהנהגה הטבעית

 הטבע.

 גם רמיית במדות הוא ענין של חסרון אמונה!« 

מצאנו " בזה"ל: הקשה )בספרו משחת שמן(רבי חייים קויפמאן זצ"ל, הגאון 
בעונש הרמאים המקלקלים את המשקולות,  מאודבדברי חז"ל שהחמירו 

קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות,  ות כ"א.()יבמוכמו שאמרו 
ויש אתנו מקום לעיין בדבר זה, מהו חומרתו כל כך עד שהחמירו בו יותר 

 ."מחמורות שבחומרות

העמק דבר ביאר את הענין, שכאשר נתבונן נראה שכל ובספר "
העבירות שבעולם כלולים באחת משלשת העבירות החמורות, כי אם חטא 
מחמת חסרון אמונה הרי זה ענף מאיסור עבודה זרה, ואם מחמת התגברות 
התאוה הרי זה ענף מגילוי עריות, ואם מחמת כעס וכדומה ממדות שבין 

 ."יכות דמיםלחבירו הרי זה ענף משפאדם 

אדם הנכשל בגניבה, שראה חפץ יקר אצל זולתו וחמדו לעצמו והנה "
ולא עצר כח בעד תאוותו ושלח ידיו בגניבה, הרי זה מענף איסור עריות, 
אבל זה המכין לעצמו משקולות מרומות בכדי שיוכל לעמוד ולרמות 

א אלא משום חסרון אמונה בהקב"ה שהו ,בעתיד, הרי אין זה מדרך התאווה
שאין אדם נוגע לחברו  ,אמונה יודע לו מי שישופרנס לכל באי עולם, מזן ו

מי שמרמה שגזר עליו יגיע לו בלי שום מרמה, נמצא נמה שמוכן לו, ומה ש
 "חבירו הא אין לו אמונה.

משלושת החטאים עבודה זרה היא החמורה שבהם, וזהו משני והנה "
ם ב"ה, ועוד שהחסרון לפי שהדבר נוגע לכבודו של מקו ,טעמים, האחד

אמונה קשה לתשובה, כי זה המאמין בה' אלא שחפז עליו 
יצרו והכשילו בחטא, אזי לאחר מעשה כשינוח מיצרו 
הרי ימהר לשוב בתשובה, אבל זה שאין אמונתו שלימה 
איך יתעורר לתשובה, ובזה מובן שהחמירו בחטא 

יותר  -שהוא ענף מחטא עבודה זרה - ת המשקולו
 .המחכימים עכ"ד ",עריותמעונשן של 

דבריו המתוקים האלו מובנים היטב דברי שני לאחר 
שהרי גם בפרשת מסה ומריבה, וגם  המדרשים הנ"ל,

בפרשת המשקולות תוכן עומק העבירה אחת הם והוא 
היטב אחד  מיםימשלשני המדרשים  וא"כחסרון האמונה, 

שכמו שאצל חסרון אמונה של 'היש ה' בקרבנו'  את השני,
העונש של גירוי עמלק, אכן זהו מה שכתוב גם כאן  בא

בפרשתינו והם שפיר קשורים זב"ז ומהוים מדה כנגד 
וכמ"ש רש"י באריכות במשל של האב ובנו, וא"כ  ,מדה

, כי אמונה שפיר שכר של קיום המצוה הוא אריכות ימים
 מביאה לאריכות ימים.

כל כך על  הק' למה החמירו התורה גם זה מובןלפי 
כמו שאר ז' עמלק  הריגת מספיקעמלק ולא  מחיית

אומות, כי בעניני אמונה א"א להסתפק בפחות ממחייה 
גמורה ועקירה מהשורש את קרירות הכפירה והמחשבה 

שכל יסודה באה מקליפת עמלק של כוחי ועוצם ידי, 
כי עמלק כופרים  ,'אשר קרך בדרךכמ"ש בתורה '

חמה שקיימת וזו מלבהשגחה ותולים כל דבר במקרה, 
לעולם ועד עד ביאת משיח צדקינו, תמיד יהיה לנו 

ותמיד אנו מצווים לשרש אחריו  נסיונות בדבר הזה,
 ולעקרו מתוכינו.

)בספרו אור פי זה מבאר הגאון רבי לייב חסמן זצ"ל ועל 

את התמיהה הגדולה, איך אחר שאנו יודעים את  יהל ח"ב(
התורה  גודל ועומק הקליפה של עמלק, עדיין נקטה

שהוא רוצח מושחת בחסרון של 'ולא ירא אלקים', וכי מי 
אינו חסרון שהוא 'ושפל אנשים, האם שייך גם להוסיף 

 '.חסיד

, )קהלת ג( הלא כתובמבאר וכותב בזה"ל: "אלא 
והאלהים עשה שיראו מלפניו, פירוש שהקב"ה הטביע בעולמו שברא, על 

חי, כולם נבראו לעזור כל סדרי תנועותי וענינה, עם הדומם הצומח וה
לבחיר היצורים הוא האדם המדבר שיתיירא מלפניו ית', כך בהיפך אם אין 
לו לאדם היראה, מתמלא במקומו מעיין נרפש מקור מושחת, לכל התועבת 
הגנאי וההשחתה עד לתהום רבה, ולכן לאחר שנמנו בו בעמלק אשר קרך 

ראשיתם, וגם המכה בדרך ויזנב בך, ביארה התוה"ק כי חתימת כל פשעיו ו
 "בפטיש הוא ולא ירא אלהים.

ודע כי היראה אין לה קץ ותכלית, : "בזה"ל במסר חד וברורומפטיר 
ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, תחילתה מורגשת בתביעה גם על רשעי 

האדם הגדול בענקים  ארץ כעמלקים ימ"ש, וסוף מעלתה משתבח בה אף
 ", עכ"ל.כאברהם אבינו

המכין לעצמו "...

משקולות מרומות 

בכדי שיוכל לעמוד 

ולרמות בעתיד, הרי 

אין זה מדרך 

התאווה, אלא משום 

חסרון אמונה 

בהקב"ה שהוא זן 

ומפרנס לכל באי 

עולם, ומי שיש לו 

אמונה יודע, שאין 

אדם נוגע לחברו מה 

שמוכן לו, ומה שנגזר 

עליו יגיע לו בלי שום 

מרמה, נמצא שמי 

רו הא שמרמה חבי

 .."אין לו אמונה.


