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 למה צריכים שהשכינה תשרה בישראל כדי שיאמינו ביציאת מצרים« 
" מו(-)כט, מהבפרשתינו כתוב 

וידעו בשכני ', וכתב הרמב"ן "ויתכן שאמר 
כי ידעו  ',ם אשר הוצאתי אותם מארץ מצריםבתוכם כי אני ה' אלוקיה

מתוך ה'וידעו' ש ר"ל, ",מצריםכבודי ויאמינו שאני הוצאתי אותם מארץ 
יבואו לידי אמונה שידעו אשר הוצאתי אותם מארץ  ,בשכני בתוכם

 מצרים.

בזה"ל: "ויש  (בספרו שפתי חיים)הגאון ר' חיים פרינדלענדער זצ"ל והק' 
 ,הרי הדברים נאמרו לבני ישראל בשנה השניה לצאתם ממצרים ,להבין

לדור שהיה מיוצאי מצרים, שראו בעיניהם את כל הנסים והנפלאות 
שנעשו בעת יציאתם ממצרים ובקריעת ים סוף, וכי בלא השראת השכינה 

ומדוע הם צריכים שהשכינה  ,בקרבם לא ידעו שה' הוציאם ממצרים
 ."מינו ביציאת מצריםתשרה בהם כדי שע"י כך הם יא

 גרם לעמלק שיבא להילחם עם ישראלמה « 
" בסוף פרשת בשלחכתיב 

ומיד אח"כ מתחיל הכתוב " ,
לומר תמיד אני  ,סמך פרשה זו למקרא זה"ורש"י שם מפרש  

חייכם  ,בקרבנו אם אין 'ואתם אומרים היש ה מן לכל צרכיכםוביניכם ומז
ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני, משל לאדם  ,שהכלב בא ונושך אתכם

תו הבן רואה חפץ ואומר אבא שהרכיב בנו על כתיפו ויצא לדרך היה או
טול חפץ זה ותן לי, והוא נותן לו, וכן שניה וכן שלישית, פגעו באדם אחד 

אמר לו אביו, אינך יודע היכן אני השליכו  ,אמר לו אותו הבן ראית את אבא
 ."מעליו ובא הכלב ונשכו

אמר רבי לוי למה היו הגי' הוא כדלהלן: " רמז רסא() שמעוניט ובילקו
כך  ,דומין לאחד שהיה לו בן והרכיבהו על כתפו והיה מוליכו בשוקישראל 

כשיצאו ישראל ממצרים הקיפם הקב"ה בז' ענני כבוד שנאמר יסובבנהו 
כיון שנתן להם כל צרכיהם התחילו מהרהרים  ,נתן להם ,בקשו מן ,יבוננהו

שאני מודיע לכם, הרי  חייכםהיש ה' בקרבנו, אמר להם הקב"ה הרהרתם, 
 "א אתכם ואי זה זה עמלק שנאמר ויבוא עמלק.הכלב ב

מחיית עמלק, אין לו שום שייכות עם לנו מדברים האלו, שענין היוצא 
בהשגחת  של כלל ישראל היינו פקפוקם –מה שקדם לביאת עמלק 

שזה רק היה הגורם אלא  –, באומרם 'היש ה' בקרבנו אם אין' שי"תה
מחמת  באלק ומחייתם, אולם מצות זכירת מעשה עמ .שהעמלקים יבואו

, קליפת עמלק מצד עצמם, וכמו שמבואר הרבה בדברי חז"ל ובספרים הק'
שהחטיאו כלל ישראל, וציננו את פחד אומות העולם מכלל ישראל, ושאר 

 .הטעמים שנתבארו

 של כלל ישראל מםר את פגזכולכדי  –צות זכירת מעשה עמלק מ« 
מדייק בספר לקט שיחות מוסר  –מהמשך לשון הילקוט הנ"ל אולם 

לזכור  ירת מעשה עמלק הוא דוקאכזדעיקר מצות  ,מבואר – (ע' קס"ט ח"ב)

שהביאה את עמלק ללחום עם  - של בני ישראל הסיבה והחטאאת 
 .'היש ה' בקרבנו אם אין' ישראל, והיינו, פגמם של כלל ישראל בשאלתם

משל למלך שהיה לו כרם והקיפו גדר, והושיב אי' שם במדרש: "דכך 
אמר המלך כל מי שיבוא ויפרוץ הגדר ינשכנו הכלב, בו המלך כלב נושך, 

כל זמן שהיה הלך מבקש  ,ובא בנו של מלך ופרץ הגדר ונשכו הכלב
להזכיר חטא של בנו שעשה הוא אומר לו זכור את שנשכך הכלב, כך כל 
זמן שהקב"ה מבקש להזכיר חטא של ישראל מה שעשו ברפידים שאמרו 

 "זכור את אשר עשה לך עמלק. ם כה, יז()דבריאומר להם  ,היש ה' בקרבנו הוא

דהטעם שנצטווינו במצות עשה של  אלו, מפורש בדברי חז"להרי 
 אלא, עמלקלזכור את עצם עוולת  רקאינו זכור את אשר עשה לך עמלק 

היש ה' 'חטאם שאמרו את  להזכיר את ישראלבזה הקב"ה מבקש ש
דהיינו  'עמלק זכור אש אשר עשה לך'ולכך ציווה להם  ',בקרבנו אם אין

 עמלק. – זכור את שנשכך הכלב

היא  מהותהו העיקרש למדים מזה יסוד גדול במצות 'זכור',נמצאנו 
שמחמתם בא עליהם הכלב  ,ישראלמעשיהם של  ההתבוננות והזכירה של

 נו,וקלקול נושלא לחזור לסור נזכיר ונזהרשעי"ז ו ,לנושכם –עמלק  –
את  נוונותן ל ,כביכול ועל כתיפי נותוהמרכיב א אבינוזכיר תמיד היכן נו

 '.היש ה' בקרבנו אם אין'ר ח"ו לומר וחזנולא  נו,כל צרכי

 איך יכולין להסתפק היש ה' בקרבנו אחרי הנסים גדולים שעברו« 
כל המסה ומריבה הזאת, איך ירדו בני בענין  ,יש להתבונןבאמת ו

 סוף,עת ים יישראל כ"כ ממדריגתם הרמה לאחר כל הגלויים של קר
עד כדי הכרה שהראו באצבעם  )שמות יד, לא(שהגיעו למדריגת ויאמינו בה' 

ראתה שפחה ש'וכתב רש"י בשם המכילתא  ,טו, ב( שם)ואמרו זה אלי ואנוהו 
ועכ"ז אמרו ישראל מיד אחר קריעת ים סוף  ',על הים מה שלא ראו נביאים

 .'' בקרבנו אם איןההיש '

"היש ה' בקרבנו אם אין" הדבר  :"להזב )להנציב זצ"ל( 'העמק דברה'כתב 
איך נסתפקו אחרי רואם עמוד אש וענן ועוד הרבה נסים, דכו"ע  ,פלא

 .ר כתיב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"ידעי דלא עביד אלא קוב"ה, וגם כב

שידעו היטב שכעת ה' הולך  ,יש ע"ז שני אופנים צודקים, חדאאמנם "
אבל כ"ז אינו אלא בעוד משה חי וקיים והקב"ה מוליך  ,עמם ועושה נסים

אבל לא לעולם חוסן משה קיים בישראל, ואנו  ,לימין משה זרוע תפארתו
מחויבים להאמין שגם בלי נסים נגלים הקב"ה והשגחתו שורה בקרבנו 
ועל דבר זה נסתפקו היש ה' בקרבנו בלי כח משה ומשגיח עלינו בהליכות 

 מונה זו באה מלחמת עמלק וכו'." עכ"ל.ובשביל חסרון א ,הטבע

 איך הוה הגעת עמלק נגד פגמם של כלל ישראל« 
דאכן  )בספרו מזמור לדוד מאמר יא(הגאון ר' דוד כהן שליט"א בכאן ומעיר 

שנסתפקו  בזה ,עיקר החטא של בני ישראל מה היתהמבואר  מדבריו
זה  ועל ענין ,ובהנהגתו את העולם במהלך של טבע ,בהשגחת הקב"ה

ענין מיוחד זה שייך מה  ,עדיין צ"ב, אולם בפרט באה מלחמת עמלק
, למה דוקא על פגם זה באה עלינו עמלק, ואיך קליפת למלחמת עמלק

 עמלק באה נגד פגם הזה.

מסביר ו )להלן פסוק יד(זה בא הנציב בביאור הענין בהמשך דבריו ועל 
את זכר כי מחה אמחה '"ל: "אבל מתחלה יש לבאר גוף המאמר הזב

ערש"ק פרשת

 שנת תשע"ז י"ב אדר
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 ת,על מה קבעו מצות זכירה זו לדורו ,אם הכוונה למלכות עמלק ',עמלק
אחר שכבר נמחית מלכות הרשעה זו מן העולם, ואם אפי' יש איזה אנשים 

זה  ,מזרע אומה זו בעולם מה זה ענין, ואם הכוונה שיהא נשכח שמו וזכרו
 .", שהרי התורה נצחית והיא מזכרתואי אפשר כלל

דזה ברור שלא לחנם  ,בעולם 'תעודת עמלק'נה וע"כ הכואלא "
 לא נעלם ממנו כי לא בנקל יהיה קאשר בלי ספ ,התגרה עמלק עם ישראל

ראשית גוים עמלק, והלא מתעבר על ריב לא לו, אלא משום ש ,יוכל לו
ופע עליו אור רוח הקודש, וע"כ אין הכונה שהיא הכדבר בלעם בעת 

י שהרי מעולם לא היה עמלק כ ,האומה היותר מצלחת ומאושרת בעולם
אלא הענין דכמו שהיה מלחמת אמרפל וחבריו על  ,ממלכה שפלה םא

קראות בספר בראשית, והוא מכמו שנתבאר מדיוק ה ,אברהם ביחוד
היינו להוריד השגחה עליונה על  ,משום שידעו שעל ידו נעשה עין משפט

ה התור פי המעשים, כך מאז יצאו ישראל ממצרים ומוכן היה לקבל את
הוא ראשית גוים השונא את ההשגחה  לאומות העולם ביותר, ועמלק 

היינו  ,תכלית שנאה, והבטיח הקב"ה כי תגיע שעה שימחה זכר עמלק
ות הטבע חפשי בלי השגחה לפי המעשים, זה כתכלית תעודתו שתהי' הלי

וזהו ימות  ,והיה ה' למלך על כל הארץ ,הרצון יהי' נשכח מאומות העולם
 שיח שיגיע במהרה בימינו." עכ"ל.המ

דעיקר התנגדותה של עמלק לישראל היא והיינו 
 ,הכפירה בהשגחת ה' בבריאה, וזוהו תעודת עמלק

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

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

השגחת ה' עליהם גם בלי נס נגלה ע"כ סידר מלחמה זו 
ל הפסוק בחר לנו עובסמוך כתב  .ע"כ ",בדרך הטבע

אנשים וז"ל: "היינו גיבורים במלחמתה של תורה, שהמה 
 עכ"ל. ",מסוגלים ביחוד למלחמה טבעית

דכיון דכל ענינה של  ,בואר לעיל מתבארהמוע"פ 
מלחמה זו היא משום שפקפקו בהשגחת הקב"ה בהליכת 

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

הישועה המלחמה זו יש לה לבוא בדרכי הטבע, כיון 
שתכליתה של מלחמה זו שמתוכה הראה הקב"ה את 

שגחתו בתוך מהלך הטבע, ולכן המלחמה עם עמלק ה
עית בטיח ענין זה צריכה להיות בהנהגה השבאה להוכ

 בני ישראל השגחתו ית' גם בהליכות הטבע.ללגלות 

איך אנחנו יכולים להישמר לא להגיע למצב של « 
 ספקות בהשגחת ה'

מצב שהיו היאך ירדו בני ישראל ל ,להבין כיםלכאו' עדיין צריאולם 
הרי הא לאחר שיצאו בני ישראל ממצרים בהשגחה פרטית,  יםפקמסו

ב וכדכת ,ובהשגחה פרטית ,ת ה'ובאו לידי הכרה ברורה במציאבודאי 
אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ופי'  )שמות כ, ב(

אמונה הי על עיקר אק דאנכי ה' אלקיך )יום א' אות כו(הרא"ש באורחת חיים 
 .י על השגחה פרטיתאק 'אשר הוצאתיך מארץ מצרים'ו ,ה'במציאות 

ומן הנסים הגדולים " כותב בזה"ל:סוף פרשת בא הידוע הרמב"ן וכן 
המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין 
לאדם חלק בתורה משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם 

ולם, בין ברבים בין ביחיד אלא אם יעשה נסים אין בהם טבע ומנהגו של ע
המצוות יצלינו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזירת 

לאחר שראו ישראל בחוש את הנסים  -כ בודאי . וא", עכ"ל"עליון
ואין כח אחר  ,שהכל ביד ה' ,המפורסמים ביציאת מצרים וקריעת ים סוף

, היינו הליכות נסים הנסתריםבגם הודו  - עשה רק על ידווהכל נ ,בבריאה
ואין  ,את טבע הבריאה ע"פ מעשיהם של ישראל מנהיג שהקב"ה הטבע,

למצב כלל ישראל איך הגיעו אם כן צ"ב ו .בהם טבע ומנהגו של עולם
 .כלשונו של הנצי"ב – השגחת ה' בהליכת הטבעשהסתפקו ב

 ה להרגישה במציאותידועה לבד אינה מספיקה, צריכים להשריש« 

וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא " )דברים ד, לט(כתיב  הנה,
כתב  (בדרך חיים)הרמח"ל ו, "האלקים וגו', ושמרת את חוקיו ואת מצותיו וגו'

כי ידיעת האמת מחזקת הנשמה ומרחקת "על זה דברים נוראיים בזה"ל: 
היצר כחסרון הידיעה,  יממנה היצר ודאי, ואין דבר מחליש הנשמה לפנ

ואם היתה הידיעה רחבה ועומדת על הלב בני אדם לא היו חוטאים 
 .", עכ"ללעולם

התגבר על חזק את האדם למסוגלת ל 'חשיתמוה נאמושרק 'היינו, 
שאינו  ,שלא נתקעה בלב ' בעלמא,אמונההידיעת 'מה שאין כן  ,היצר

 יו.צראת תאוותיו וי לכבוש בכוחה לגרום להאדם

למה צריך הכתוב לכתוב לכאו' מובן כפל הלשון בפסוק. שהרי ועפי"ז 
'וידעת' היום ואח"כ 'והשבות', מה מבטא כל לשון בנפרד, אלא שענין 

התורה אמנם  ,אדםהשייכת רק לשכל והבנה אשר במוחו של ה'ידיעה' 
שאפילו אם תהיה לו הוסיפה והדגישה, 'והשבות אל לבביך', היינו  'הקד

, 'בלבו'ידיעתו זאת  'ירגיש'לאדם ידיעה שכלית כי ה' האלוקים וכו' אם לא 
 לא הועיל כלום וכאילו לא ידע כלל.

משנה את האדם ומה מגביר כוחו תאוותיו ויצריו, זוהו האמונה מה 
חושית דוקא, כל עוד אדם 'רק' יודע רבונו בידיעה בעלמא 
שלא נתקעה בלב עלולים כוחות גופו ורצונותיו להתמרד 

לבבך אחרי לקיים והשבות אל  ,נגד ידיעותיו, זהו עוד חיוב
 שכבר קיים וידעת היום.

 )מאמר רי"ג שמות(סבא מקלם זצ"ל הכתב עפי"ז ו
דן את העובר כי בודאי  ,שהרואה אדם עובר עבירות"

ת איך הוא עובר על איסור תורה, ולא ראח אפיקורס הוא כי
היא מאמין הוא, אלא שאמונתו אינה חושית ולכן אינה 

 'רבונו ומכוין למורד בויודע את 'וזהו ענין  ,מחסנת אותו
 ידיעההיינו שאמונה נשארה  ,)ילקוט שמעוני ויקרא פ' כו רמז תרעג(

מבלי להשיבה אל הלב ולעשותה לראיה חושית, ואז 
נשארת כוחות הגוף עומדים במרדם נגד הידיעה 

 , עכ"ד."השכלית

בנין המשכן הביא את כלל ישראל 'להרגיש' את « 
 השראת השכינה

דלכן היו  ,חיים קושיא הנ"ל מתרץ השפתיעד"ז 
את מארץ צאשר הו'בנין המשכן כדי להאמין  צריכין
אין די בידיעת העובדות ואפי'  -כאמור  –כי , 'מצרים

הרגשת הלב חייבין להגיע לאלא  ,בראיית העובדות
רואה עכשיו את  ש בלבו כאלויואמונה חושית, שהאדם ירג

 .יציאת מצרים

אני ה' וגו', אשר הוצאתי אותם מארץ וידעו כי "מה שנאמר להם וזהו 
 יבואו לדרגת ידיעה דוקא ע"י השראת השכינה בתוכםש היינו, ,"מצרים

בענין יציאת מצרים, שיבינו בתוככי לבם את מה שראו  אמיתית וחושית
, כי ע"י שהם חיים ומרגישים עכשיו את השראת השכינה בתוכם, ניהםעי

 .ומק והכרה מוחשיתאזי גם את האמונה ביציאת מצרים מקבל ע

ראל אחרי שראו נסים גלוים אמרו שין האיך בני ייכולין להבולפי"ז 
היש ה' בקרבנו אם אין, והנציב כתב שהאמין בה' רק בהנהגת הטבע הם 

קשה זה ולצריך להיות אמונה חושית,  ,כדי להשריש אמונהכי הספיקו, 
השכינה כשחיים את השראת רק בבנין המקדש מאד להגיע בהתבוננות, ו

כמו שכותב התרגום אונקלס יום יום, יכולים להגיע לזה יותר בקלות, ו
זה אלי ואנוהו, ואבני לה מקדשא אלקא דאבהתי, ואפלח  )שמות טו, ב(עה"פ 

 קדמוהי.

לנו מכל זה, שעם אמונה מוחשית יכולים בקלות להתגבר על היוצא 
היום של  וזהו חלק מעבודת ,כל סוגי ה'עמלק' שנכנסים בלבו של האדם

ימי הפורים, להתרומם ולהגיע להכרה מוחשית במציאות ובהשגחת 
 השי"ת בעולם.

היינו, שרק ..."

'אמונה מוחשית' 

מסוגלת לחזק את 

האדם להתגבר על 

היצר, מה שאין כן 

'ידיעת האמונה' 

בעלמא, שלא 

נתקעה בלב, 

שאינו בכוחה 

לגרום להאדם 

לכבוש את 

 .."תאוותיו ויצריו.


