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        'הירא ה' לאמיתו מראין לו דרכים המתחדשים בכל יום'

' åéðáî åéúçú ïäëä íùáìé íéîé úòáù'ùã÷á úøùì ãòåî ìäà ìà àåáé øùà )èë ,ì(.  
אשר יקום מבניו תחתיו לכהונה גדולה, כשימנוהו להיות כהן גדול. אשר  -'ילבשם הכהן  רש"י

אותו כהן המוכן ליכנס לפני ולפנים ביום הכפורים, וזהו כהן גדול, שאין  -יבא אל אהל מועד 

מלמד שאם יש לו לכהן גדול בן ממלא  -עבודת יום הכפורים כשרה אלא בו. תחתיו מבניו 

  ו כהן גדול תחתיו'.את מקומו, ימנוה
  

 ,'כשימנוהו להיות כה"ג', מדוע צריך למנות את היורש במינוי מיוחדשכתב דברי רש"י על קשה י �

זוכה הזוכה לה כל שררה שבקרב ישראל וכמו שכתב הרמב"ם 'ככהן גדול,  שמש מידמואינו יכול 

שאינו כמותו  מתמנה תחתיו אע"פכה"ג הרי הרמב"ם שבנו של דבקשה על י � 'לעצמו ולזרעו

לפרש את רש"י מדוע הקדים קשה י � בחכמה, והלא טובת כלל ישראל למנות אדם גדול בחכמה

   ענין מינוי הבן לכה"גבקשה מדוע כפל רש"י את דבריו י �  תיבות 'אשר יבוא' המאוחרות בפסוק

בנ"י ביא ג' דברי שפ"א שמהם עולה שהכה"ג היה מחדש עבודתו בכל יום, ובכוח זה השפיע לי�

עפי"ז שרק כהן השפל בעיני עצמו יבאר  �  הארה מחודשת בכל יוםואפילו בעת הגלות לדורותם 

יורש להתמנות ע"י השלכן היה צריך כהן  ריבא �עבודתו את כל יום בלחדש להגיע לדרגה זו יכול 

ר שכהן שאינו כאביו יבא � בכדי שלא תזוח דעתו עליו לחשוב שלירושת אבותיו הוא בא ,בי"ד

ר שלכן כפל רש"י את איב � טוב יותר לישראל מכהן אחר, לפי שהוא שפל יותר בעיני עצמו ,בחכמה

ל שיצרו דברי חז" יאיב � להורות שרק כהן שפל מוכן להיכנס לפני ולפנים ,דבריו והקדים המאוחר

שעמלק  הזוה"קדברי  אייב �  של אדם מתחדש עליו בכל יום, ויבאר שזה לעומת זה עשה אלוקים

זכירה מצווים לזוכרו בנו כן א מלחמה לה' בעמלק מדור דור, ועל עליו נאמרשוהוא יצרא בישא, 

, שמחיית עמלק תלויה ועומדת בזכירת הבורא ב"ה במגן דודאא"ז דברי  אייב �תמידית בכל יום 

ימי ר שיבא �בכל יום ויום חדשים בנ"י צמאים לדברי תורה שביא דברי חז"ל י � השפ"אוכ"כ 

הפורים מסוגלים להתמיד בתורה ולזכור את הבורא ב"ה, ועל ידי זה לקיים מצוות מחיית עמלק בפועל 

   � ממש
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  הירא ה' לאמיתו מראין לו דרכים המתחדשים בכל יום

  ]קרחפרשת  אמתשפת [

  

המתמנה תחת אביו 'שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר  דולגן מינוי כהענין ב(כט, ל) כתיב בפרשתן 

  יבוא אל אהל מועד לשרת בקדש'.

  

אשר יבא אל אהל מועד  .אשר יקום מבניו תחתיו לכהונה גדולה, כשימנוהו להיות כהן גדול -ילבשם הכהן 'ופרש"י 

תחתיו  .אותו כהן המוכן ליכנס לפני ולפנים ביום הכפורים, וזהו כהן גדול, שאין עבודת יום הכפורים כשרה אלא בו -

  '.מלמד שאם יש לו לכהן גדול בן ממלא את מקומו, ימנוהו כהן גדול תחתיו -מבניו 

  

  לירושת אבותיוהבא גדול מדוע צריך מינוי מיוחד לכהן 

  

כהן המתמנה לכהונה גם משמע ש, 'שימנוהו להיות כהן גדול'כבמה שכתב ראשית בדברי רש"י אלו, הנה יש לעיין ו

ולא יכנס מיד וישמש בכהונה גדולה,  ולמנותמדוע צריך צריך מינוי מיוחד לכך, וזה צ"ע  דולגן הכהגדולה תחת אביו 

כמו ו, לכךיוחד ואין צריך שום מינוי מ מקומואת  מלאל אביו נכנס תחתיורש  לכשבישראל, הלכה רווחת היא והלא 

תחתיו בנו או הראוי מעמידין  ,'כשימות המלך או כהן גדול או אחד משאר הממוניםכלי המקדש ד, כ) ( הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"םשכתב 

אף על פי שאינו כמותו  ,או ביראה מת, והוא שיהיה ממלא מקומו בחכמהליורשו, וכל הקודם לנחלה קודם לשררות ה

והוא הדין לכל שררה שבקרב ישראל והוא הדין לכל שררה שבקרב ישראל והוא הדין לכל שררה שבקרב ישראל והוא הדין לכל שררה שבקרב ישראל  ,הוא ובניו בקרב ישראל, מלמד שהמלכות ירושה )דברים יז, כ(שנאמר במלך  ,בחכמה

למנות ך ורציש מדוע , אחריו לעצמו ולזרעו ונהכהבכיון שאביו כבר זכה אם כן ו. ''''שהזוכה לה זוכה לעצמו ולזרעושהזוכה לה זוכה לעצמו ולזרעושהזוכה לה זוכה לעצמו ולזרעושהזוכה לה זוכה לעצמו ולזרעו

  .כהן גדול ולהיות את היורשבמינוי מיוחד 

  

ואיחר לפרש  ,אל אהל מועד''אשר יבוא תיבות את  ,בפסוקמאוחר האת הקדים לפרש מדוע צע"ג רש"י ובדברי 

  .היא באמת פליאה נשגבהו ,תחתיו מבניו''פסוק תיבות באת המוקדם 

  

שבתחילה כתב 'אשר יקום מבניו תחתיו לכהונה גדולה, כשימנוהו  ,ל את דבריוופכמדוע הוצרך רש"י לעוד צ"ע ו

מלמד שאם יש לו לכהן גדול בן ממלא את מקומו,  -להיות כהן גדול'. ואחר כך כפל את הדברים בכותבו 'תחתיו מבניו 

  ובוודאי דברים בגו.  ימנוהו כהן גדול תחתיו'.
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אף על פי 'או ביראה שהיורש צריך להיות ממלא מקום אבותיו בחכמה שהובאו לעיל שם נאמר  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"םדברי בו

שהרי כל ענין השררה בישראל לא נעשה אלא אך ורק עבור טובת הכלל, ובשום  עיון גדול, ךצרישאינו כמותו בחכמה', 

 אופן לא נעשה עבור בעלי השררה שכל תפקידם הוא אך ורק לשמש את העם כעבדים המשמשים את הרב, וכמו

וידברו אליו  (מ"א יב, ז) עבדות אני נותן לכם, שנאמר ,כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם (י.)שאמרו בגמרא הוריות 

'. וכיון שרק טובת הכלל לנגד עינינו, היאך זה אנו ממנים אדם שאינו בדרגת היום תהיה עבד לעם הזהלאמר אם 

שמת, והלא בוודאי טובת כלל ישראל היא למנות את הגדול החכמה היתירה, רק מחמת כך שהוא בנו של הכהן גדול 

  ביותר בחכמה, ולא את הדל בחכמה.

  

  הכהן גדול מתחדש בכל יום, ומתעלה מיום ליום

  

משלימים זה את זה, הדברים מופלאים  ,כמה מקומותבשכתב  זיע"א השפת אמתהשפת אמתהשפת אמתהשפת אמת מרןונראה לומר בהקדים דברי 

לכן  ,הכהן גדול מתחדש בכל יום, ומתעלה מיום ליוםהכהן גדול מתחדש בכל יום, ומתעלה מיום ליוםהכהן גדול מתחדש בכל יום, ומתעלה מיום ליוםהכהן גדול מתחדש בכל יום, ומתעלה מיום ליום''''ד שם "תזו ,ד"ה במנחת)תרמ"ח  -(תרמ"ז  בפרשת צונפתח בדבה"ק ו

(מלאכי ב, ז. ועי'  דרחמנא, שנקרא מלאך ה' צבאות אלכולי עלמא שלוחהוי ואפשר כי הכהן גדול  ,מביא בכל יום המנחה

 נראה עוד, דכמו דכתיב בשמן המשחהו ,וכמו שהמלאכים מתחדשים חדשים לבקרים, כמו כן הכהן גדול ,בזוה"ק ח"ג קמה:)

 ,היה מתקיים בנס תמידדול גהן כהשכולו קיים, כמו כן כל השמן שניתן על ה :)הוריות יא(ודרשו חז"ל  ,(שמות ל, לא)יהיה לי 

ת, שכן כתיב מ"מ ההארה שקיבל הכהן גדול נשאר לדורו ,ומזה ניתן לדורות לכל כהן גדול, הגם שנגנז שמן המשחה

  '.יהיה זה לי לדורותיכם )שם(

  

בכל יום ולהתעלות להתחדש הכוח המופלא ת כוחו של הכהן הגדול הוא שעיקר סגול ,נמצינו למדים מן הדא

זה, עניים במקום אלו הינם  כהן גדול. והנה דברי תורתולכל לדורות  הללו ניתנווההארה , וכוח ההתחדשות תמיד

  .דורותהבכל שגדולים הכהנים עבור הרק כתב השפ"א שכוח הכהן גדול משפיע עשירים במקום אחר, שהכא הם אבל 

  

  

  על בני ישראלחסד בכל יום המשיך גדול בעבודתו הכהן 

  

וזת"ד 'הגם כי כבר בחר השי"ת באהרן, בכל יום יש  (תרמ"ב ד"ה בוקר),בפרשת קרח אמנם מצינו שכתב הוא זיע"א 

 יל יום בוחר בבנכמו כן כביכול הקדוש ברוך הוא בכ מקבלין בכל יום מלכותו יתברך,כמו שבני ישראל ובחירה מחדש, 

והוא והוא והוא והוא יומם יצוה ה' חסדו,  (תהלים מב, ט)שנאמר , כמו על בני ישראלעל בני ישראלעל בני ישראלעל בני ישראלובכל יום שורה חוט של חסד ובכל יום שורה חוט של חסד ובכל יום שורה חוט של חסד ובכל יום שורה חוט של חסד , ובמנהיגיהם ישראל
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, וכו', כשם שבוקר ואור הם דברים שיש בהם בעבור בנ"יבעבור בנ"יבעבור בנ"יבעבור בנ"י שהיה כלי מוכןשהיה כלי מוכןשהיה כלי מוכןשהיה כלי מוכן ,(ראה זוה"ק ח"ג מח:) בחינת אהרן הכהן ממשבחינת אהרן הכהן ממשבחינת אהרן הכהן ממשבחינת אהרן הכהן ממש

  קיום העולם, כן אהרן כהן גדול'. עכת"ד.

  

ן כהנא קדישא הותיר שאהרנמצינו למדים דבריו אלו מו ,הנה דבריו אלו משלימים ומעשירים את דבריו הקודמים

לא רק עבור הכהנים הגדולים, אלא עבור ו, זה של ההתחדשות בכל יום, והתחדשות כוח החסד בכל יום לדורות כוח

  . הגדולים עם הקטנים ,כל כלל ישראל באשר הם

  

זהו שכתוב  תרמ"ג ד"ה בפסוק בוקר)קרח ( ד"תזו השפ"אהשפ"אהשפ"אהשפ"אשם ביאר ענין ההתחדשות שבכל יום, עוד בה שלישיה שבביאור ו

(תהלים אשר יבחר לשון עתיד, דכתיב  דבר טז, ה).כל העולם נתחדש בכל יום בעבודתו בביהמ"קכל העולם נתחדש בכל יום בעבודתו בביהמ"קכל העולם נתחדש בכל יום בעבודתו בביהמ"קכל העולם נתחדש בכל יום בעבודתו בביהמ"קששששבחינת הכהן עובד ה' '(במ

. כדאיתא במדרשות, בכל יום הקדוש ברוך הוא כי בכל יום יש דרך חדשכי בכל יום יש דרך חדשכי בכל יום יש דרך חדשכי בכל יום יש דרך חדשמי זה האיש ירא ה' יורנו בדרך יבחר,  כה, יב)

. וגם מי שאינו במדריגה זו לו הדרכים המתחדשים בכל יוםלו הדרכים המתחדשים בכל יוםלו הדרכים המתחדשים בכל יוםלו הדרכים המתחדשים בכל יום    והירא ה' לאמיתו מראיןוהירא ה' לאמיתו מראיןוהירא ה' לאמיתו מראיןוהירא ה' לאמיתו מראיןמחדש הלכה הגה מפיו יצא כו'. 

חסדך ואמיתך  (תהלים מ, יב) ועל זה כתיב עם כל זה על ידי היראה זוכין לכוון כפי מה שמתחדש בשמים, ,כמו אנחנו בגלות

יך יך יך יך בכל יום ויום שהמשבכל יום ויום שהמשבכל יום ויום שהמשבכל יום ויום שהמש. וזה היה העדות על אהרן חסד בכל יום לעולםחסד בכל יום לעולםחסד בכל יום לעולםחסד בכל יום לעולםשע"י הכהן גדול נמשך חוט של  יצרוני, תמידתמידתמידתמיד

. שלא שינהשלא שינהשלא שינהשלא שינהויעש כן אהרן  (במדבר ח, ג)בפסוק  (ספרי בהעלותך ס)ויתכן לומר שגם זה נרמז במדרשם ז"ל  .אור חדש לעולםאור חדש לעולםאור חדש לעולםאור חדש לעולם

ע"כ  שלא היו ב' ימים באופן אחד, ובכל יום המשיך אור חדש בהדלקות הנרות'. .לב)(בראשית מא,  מלשון השנות החלום

  .הנוגעים לעניינינו דבריו המופלאים

  

תמיד דרך חדשה מחדש בכל יום ה שהיהכהן גדול מכוח שמעתה נמצינו למדים מג' דברי השפת אמת הללו, 

שבכל יום ויום היה עובד את ה' בדרך כ על ידו יםעלנפ הבוקר והיום היווהתחדשות  ,ם העולםהיה מתקיית ה', ודבעב

  חוט של חסד לדורות.ממשיך עליהם משפיע התחדשות לבני ישראל לדורותם, והכה"ג מחודשת, ועל ידי זה 

  

  לחדש עבודה חדשה בכל יום רק כהן שפל רוח יכול

  

עוד יותר  ,'מאוד מאוד הוי שפל רוח' (אבות ד, ד) לקיים בעצמו את מאמר התנאהיה צריך בוודאי והנה הכהן הגדול, 

שהרי רק מי שהוא מפני הגאוה'.  -'מפני מה אינו משמש בבגדי זהב (יומא ז, ג) וכמו שאמרו חז"ל בירושלמי , מכל האדם

עבודת יום על חדשה עבודה תמיד לחדש ולהוסיף בכל יום ו ,בינהלהשכיל יכול רק הוא  ,עצמובאמת שפל בעיני 

מחד שהרי בוראו,  תאחר דרך נוספת ומחודשת לעבודבכל יום יתור ויחפש  ,שפל באמתלפי שרק מי שהוא , האתמול
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הוא נבחר מכל ישראל להיות נכנס למקום שעל אף שפלותו מאידך הוא יודע , והנוראה עומק שפלותוהוא מכיר את 

שכל מה שיעשה וכל מה מבין הוא  גדלות הבורא,עוצם שפלות עצמו ובעומק בהתבוננו בהנה אש להבת שלהבת קה, 

י נ, לפהנדרשות באמת מן הכהן גדול הנכנס לשרת לפני ולפניםהנוראה  הקדושהמעלות אין בו די לגודל עוצם שיפעל 

יחפש ויתור תמיד תמיד יחזור והוא ו ,האתמול בעבודתהוא לא יסתפק לעולם על כן אשר , והקב"המלך מלכי המלכים 

  אחר דרכים חדשות לרצות בהם את בוראו. 

  

הנה , אין בלתה ואין דומה להכי ה' דיליה, עבודת אין ערוך לסמוך ובטוח שאשר הוא  ,הכהן הבעל גאוהלעומתו ו

וכנ"ל שכאשר הכה"ג  ,נמצא העולם שמםהם פני הדברים כך משבעבודתו, ו לחדש שום דברצורך צא שום מהוא לא י

על כן היה צריך להיות הכהן אשר ו, כדבעי אזי גם העולם אינו מתחדש בכל יום תמיד ,דבר בעבודתוחדש אינו מ

יום תמיד לחדש בכל ו ,ל למלאות כראוי את תפקידווכזה היה יהכי רק באופן  ,הגדול מאחיו שפל מאוד בעיני עצמו

  שות של כל עם בני ישראל לדורותם. ואת כוח ההתחד ,את מעשה בראשית

  

  מינוי הכהן בא להורות שאינו חוזר לירושת אבותיו

  

רצתה שיכנס וישמש ולא  ,אחר מיתת אביו את בנו של הכה"גלמנות ציוותה תורה  דועמ ,מעתה נוכל להבין היטב

ככהן מיד תחיל לשמש אם י ,הנכנס לכהונה גדולה מכוח ירושהשהכהן ידעה וזאת לפי שהתוה"ק , מיד בכהונה גדולה

, אבותיומכוח לו  כתיישהגדולה הכהונה לכת ממכל שהוא מרגיש לפי ש, המאוסה וההגאמידת ליפול הוא עלול ל ,גדול

   .יתגאה על הציבורכך ו ,כבכל ירושה זרעו אחריולגם  כתשייהא תבעתיד על כן גם ו

  

למלאות את מקום אביו לא יפול חלילה לרשת הגאוה, ציוותה תורה שהבן  בכדי שאותו הבן הראוי ,אשר על כןו

משיחתו בשמן המשחה או בריבוי , אלא יצטרך להתמנות במינוי מיוחד, על ידי לא ירש את אביו באופן דממילא

'אין מעמידין כהן גדול אלא בית  טו)(כלי המקדש ד,  הרמב"םוכמו שכתב דיינים, בית דין של שבעים ואחד פי בגדים, ועל 

 ,ככהן גדולמיד אינו יכול להתחיל ולשמש יראה שכאשר אותו הבן אז , והם צריכים למנותושדין של אחד ושבעים'. 

ישכיל להבין, שאפשר שישנם מאידך ומינוי מיוחד, או אז יזכור וידע כי לא לו הכהונה, שיתמנה לכך באלא רק אחר 

ממנו למלאות את מקום אביו, ורק משום ירושת אבותיו הוא זכאי להיכנס כמוהו או יותר ראויים האחרים כהנים עוד 

כך על ידי ב' העניינים הללו, מצד אחד כוח הירושה שאינו , ולא בזכותו אלא בזכות אבותיוהגדולה והכהונה  לכתמלמ

  .וה כראוי לושפלות והעניאחוז במידת הלהיותו הכהן הגדול מאחיו, נזקף לזכות עצמו, ומאידך כוח המינוי 
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  ראוי יותר מן החכם  ,בחכמה תיוומקום אבאינו ממלא שהבן 

  

ממלא את מקום אביו ביראת כיון שהוא  ,היינו טעמא נמי, שגם כאשר הבן אינו ממלא את מקום אביו בחכמהו

ביותר משבט הכהונה, החכם את למנות תמהנו על כך נוראות, הלא טובת כלל ישראל היא ה', הוא יורש את אביו, ו

אדרבא דווקא ושהיפוך הדברים הוא הנכון, יתבאר על פי האמור אמנם , את הבן שאינו בדרגת החכמה היתירהלא ו

בעל חכמה ולא למנות אחר  ,ואות טוב יותר עבור כלל ישראל למנותאזי  ,כאשר הבן אינו בדרגת החכמה היתירה

הכהן אותו , הנה מחמת רוב חכמתו את מקום הכהן הגדולשאינו היורש למלאות כהן אחר  ימנוהנה אם כי , יתירה

יפול , הנה הוא עלול ביותר לבמקום הבן היורש האמיתיכל אחיו הכהנים למלאות את מקום הכהן גדול, בין מ ִיָּבֵחרש

ום הכהן הראוי למלאות את מקלא נמצא אדם חכם ונבון כמוהו כל שבט הכהונה משביודעו , הגאוה והיהירותברשת 

   .ליבוקנן בוה יגדול, ולא ימלט שרגש הגא

  

כיון שהוא מ"מ בנו אינו ממלא את מקום אבותיו בחכמה, באופן שכזה שאפילו , שרתינו הק'על כן ציוותה תוו

ביודעו שאינו בדרגת  הואלפי שדווקא  ולא אחר,מלא את מקום אביו הוא ידווקא ממלא את מקום אבותיו ביראה, 

אך ורק אלא  מתמנה,א בזכות עצמו הוא לוויש כהנים אחרים הראויים יותר ממנו לכהן תחת אביו, החכמה הגדולה, 

אחוז במידת והוא הוא המסוגל ל ,הוא הוא הראוי להיות כהן גדולהנה דווקא  ,ובאופן של מינוי תחילה ,בזכות אבותיו

זוהי טובת בוודאי על כן , ויד דבר בעבודת ה'בכל יום תמש ודיחהגיע לדרגה זו של לרק הוא יוכל ו ,וההשפלות והענ

    .חלילה שיהא הכהן גדול שפל ועניו ולא יהיר ובעל גאוה ,ראלכל עם בני יש

  

  רק כהן שפל רוח מוכן להיכנס לפני ולפנים

  

בפסוק 'אשר יבא אל אהל  רחהמאווביאר קודם כל את  ,מעתה נבין היטב את טעמו של רש"י ששיכל את ידיו

זה, שהכהן מסויים ההענין את הרש"י רצה לבאר לנו וזאת לפי ש תחתיו מבניו'.בפסוק ' את המוקדם רח, ואי'מועד

ועל כן  רק אם הוא אוחז במידת השפלות והענוה.אלא אך ו ,אינו יכול להיות מוכן להיכנס לקודש הקדשיםהגדול 

כשימנוהו כשימנוהו כשימנוהו כשימנוהו אשר יקום מבניו תחתיו לכהונה גדולה,  -כתב 'ילבשם הכהן ואחר ש ים הללו זה לזה,רש"י את הדיבור סמך

זכה לא שהיודע ומכיר  ,כהן גדול שכזהשרק  ,לנולהורות '. אותו כהן המוכן ליכנס לפני ולפניםאותו כהן המוכן ליכנס לפני ולפניםאותו כהן המוכן ליכנס לפני ולפניםאותו כהן המוכן ליכנס לפני ולפנים''''כתב . ''''גדולגדולגדולגדול    להיות כהןלהיות כהןלהיות כהןלהיות כהן

מוכן להיכנס לפני להיות , המינויאחר ורק הוא יוכל ולא בזכות עצמו, הנה הוא  תיוומכוח אבאלא בכהונה הגדולה 

  .ולפנים
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להדגיש ולהאיר את עינינו שהכל בכדי לכך שרש"י כפל את הדברים, שימנוהו להיות כהן גדול,  והיינו טעמא נמי

   , וכאמור.וההענענין השפלות ותלוי ועומד ב

  

  יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום

  

אלוקים, שכנגד כוח ההתחדשות הגדול של האור והבוקר על ידי עבודת הכהן הגדול במקום זה לעומת זה עשה הו

 'אמר רב יצחק (ל:)במסכת קידושין בכל יום תמיד כוח היצר הרע, וכמו  שאמרו חז"ל גם כן מתחדש הקודש והמקדש, 

שלא זו בלבד  ,בי יצחק למדנומדברי רו. ''''כל היוםכל היוםכל היוםכל היוםרק רע  (בראשית ו, ה) , שנאמרמתחדש עליו בכל יוםמתחדש עליו בכל יוםמתחדש עליו בכל יוםמתחדש עליו בכל יוםיצרו של אדם יצרו של אדם יצרו של אדם יצרו של אדם 

  אלא גם כל היום בכל רגע ורגע, וכלשון הכתוב 'כל היום'.  ,בכל יוםעליו שהיצר מתחדש 

  

  

ין בו נאמר גם כן ענו'הא עמלק יצרא בישא'.  ).(ח"ג קס בזוה"קכמו שמובא ואותו יצר הרע הוא הוא עמלק, הנה ו

רשעותו של עמלק ואנו מצווים לזכור את  '.מדור דור'מלחמה לה' בעמלק  (שמות יז, טז)החידוש שבכל יום ויום, וכדכתיב 

  זכירות התמידיות.ההוא אחד מש, 'זכור את אשר עשה לך עמלק'(דברים כה, יז) כדכתיב  ,בכל יום תמיד

  

  על ידי לא תשכח בהבורא ב"הזכר עמלק, חיית מ

  

תמחה את זכר עמלק מתחת השמים (שם יט) 'כתיב  וזת"ד זכור ד"ה כתיב) (תצוה מגן דודמגן דודמגן דודמגן דודזיע"א בספה"ק  אא"ז רבי דודאא"ז רבי דודאא"ז רבי דודאא"ז רבי דודוכתב 

מלחמה לה' בעמלק מדור דור, ומלחמת עמלק מרמז למלחמת היצר שהוא מדור דור, (שם שמות) הנה כתיב לא תשכח, 

, אם אין שוכח ולמחות את זכר עמלק, והוא על ידי לא תשכח בהבורא ב"הולמחות את זכר עמלק, והוא על ידי לא תשכח בהבורא ב"הולמחות את זכר עמלק, והוא על ידי לא תשכח בהבורא ב"הולמחות את זכר עמלק, והוא על ידי לא תשכח בהבורא ב"ההאדם צריך ללחום תמיד מלחמת היצר, ו

זה הוא יכול להתגבר  דייל ע ,וי מיניהנבהבורא ב"ה וזוכר תמיד שהוא ממלא כל עלמין ובתוך כל עלמין ולית אתר פ

תשכח דהיינו עבירה גוררת עבירה,  והיה אם שכוח (דברים ח, יט)כי הנה כתיב  עמלק,על היצר, ולמחות את זכרו של 

סופו לשכוח הרבה, ויכול ליפול לכל התאוות, ולעומת זה בקדושה כתיב  שאם אדם מתחיל חלילה לשכוח בהקב"ה,

זכור תזכור, שהוא בחינת מצוה גוררת מצוה, מצוה הוא לשון דביקות וחיבור, היינו שאם אדם מדבק את  ז, יח) שם(

  .'"הי זה גוררת מצוה שיוכל לדבק עצמו בעצמיות הוי"ה בע" ,, ומאמין באמונה שלימהעצמו בהבורא ב"ה

  

נמצא עולה מדבה"ק שענין השכחה והזכירה תלויים ועומדים זה בזה, שככל שהאדם מוסיף זכירה על זכירתו והוא 

הנה בכך מתחזק כוחו של  ,בכך הוא מוחה את זכר עמלק, ומאידך ככל שהוא חלילה שוכח מהקב"ה ,זוכר את הקב"ה
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 .שאנו מצווים לחדש מלחמה כנגד היצר הרע בכל יום תמידעל זה נאמר מלחמה לה' בעמלק מדור דור, עמלק כנגדו, ו

וכך הוא גם בענין כוח ההתחדשות עצמו, שככל שכוח ההתחדשות בעניני הזכירה יהא באופן תמידי בכל יום ובכל 

למחות הנה בכך נוכל , את זכירת הבורא ב"ה, ואת זכירת מעשה עמלקשנעלה על דעתינו ומחשבותינו  ,עת ובכל שעה

  .כנגדנו תחדש בכל יום תמיד כל היוםשלא יוכל לה ,כוח ההתחדשות של אותו היצר הוא עמלקאת 

  

כפי מה שחסר זכרון השי"ת בזה"ל  ' )תרל"א ד"ה אא"ז (תצוה שכתב השפת אמתהשפת אמתהשפת אמתהשפת אמתוהנה ככל החזון הזה מצינו גם בדברי 

גם והוסיף שם דבר חידוש וזת"ד ' .'וע"י הזכירה יכול לנקום בו ולמחות שמובמעשה בני ישראל, נקרא שיש לו זכר. 

וטה ע"י שזוכר אדם וזה עצה פש ,שוב לא יחטא ,אם זוכר תמיד אשר הרע לו היצה"ר ,מי שעדיין אין מעשיו רצויין

'. יכול לגבור אז ולמחקווכי אין לך אדם שאין לו שעה כו'.  ,כשיש עת רצון ,ממילא והיה בהניח ,תמיד רעת עמלק

  עיי"ש כל דב"ק.

  

  כששומעין דבר חדש בתורה, מקבלין אותו בצמאון כמי שלא שמעו תורה מימיהוןישראל 

  

שהעצה לחידושו של היצר נאמר שיצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שהזכרנו גמרא בקידושין אותה הנה בו

זהו ו אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש'. בני ,ישמעאל, וכלשון חז"ל שם 'תנא דבי ר' תורהההרע הוא לימוד 

דברים ( היום'אשר אנכי מצוך  (ואתחנן לג)בספרי וכמו שאמרו חז"ל  ,לפי שגם התורה עצמה צריכה להתחדש בכל יום תמיד

נמצא שהתוה"ק . ''''כדיוטגמא חדשה שהכל רצים לקרותהכדיוטגמא חדשה שהכל רצים לקרותהכדיוטגמא חדשה שהכל רצים לקרותהכדיוטגמא חדשה שהכל רצים לקרותהשלא יהו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם סופנה אלא  ,)ו, ו

מתחדשת גם היא בכל יום ויום, וכאשר האדם מנהיג עצמו באופן זה שדברי התורה אצלו כדיוטגמא חדשה והוא רץ 

  לקרותה, הנה בכך הוא מוחה את כוח חידושו של עמלק.

  

מה דגים הללו גדלין במים כיון שיורדת  ,(בראשית מח, טז) 'וידגו לרוב בקרב הארץ (ב"ר צז, ג)אמרו עוד מצינו בחז"ל שו

כיון כיון כיון כיון  ,טפה אחת מלמעלה מקבלין אותה בצמאון כמי שלא טעמו טעם מים מימיהון, כך הן ישראל גדלין במים בתורה

ההרגשה היתה  זווהן  .''''שהן שומעין דבר חדש מן התורה הן מקבלין אותו בצמאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהוןשהן שומעין דבר חדש מן התורה הן מקבלין אותו בצמאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהוןשהן שומעין דבר חדש מן התורה הן מקבלין אותו בצמאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהוןשהן שומעין דבר חדש מן התורה הן מקבלין אותו בצמאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהון

וזוהי כשהיה שש ושמח לעשות רצון קונו, ויום, בכל יום תמיד לחדש עבודתו שרצה יו והשפל, הענגדול הכהן ה לש

   ישראל שהם שמחים ורצים לקראת כל דבר חדש מן התורה.עם בני  תהרגשגם 

  

  



  ח             קודש        "התשע תצוה זכור פרשת       ותשיח    בה"י
 

  תורה למחיית עמלק על ידי לימוד הסוגלים מאוד הפורים מימי 

  

בה למדנו על כוח חידושו של הכהן גדול בכל יום והשפעתו עלינו בגלות המר הזה בכל יום  ועתה בפרשת תצוה

יותר ויותר כך אנו מוחים ואת מעשה עמלק את השי"ת ויותר ויום, ובפרשת זכור שלמדנו שככל שאנו זוכרים יותר 

'הדר קבלוה בימי  (שבת פח.)רשו חז"ל 'קימו וקיבלו היהודים' וד (אסתר ט, כז) ובימי הפורים שעליהם נאמראת זכר עמלק, 

הוא העת שבני ישראל קיבלו את התורה מחדש וקיבלו את כוח ההתחדשות בתורה כדיוטגמא חדשה, אחשורוש', 

ולהכיר את מקומנו עד כמה אנו שפלים באמת ידע וה והשפלות, לקודם כל במידת הענהמוכשר לכך, לעורר עצמנו 

ולשמוח ובתמים, ועל ידי זה נוכל לזכות בכוח ההתחדשות שבכל יום, לחדש עבודתנו בדרך חדשה בכל יום ויום, 

למחות את  ,עמלק בפועל ממש תאת מצוות מחייוככל שנשתדל בזה כך נזכה לקיים בדברי תורה כדיוטגמא חדשה, 

  .יום כוח חידושו המתגבר בכל

  

ים שע, שהימים האלו נזכרים ונבפרט בימים האלה שהם ימי הפוריםבזה"ל ' שם)מגן דוד (שכתב  אא"זאא"זאא"זאא"זנסיים בדברי ו

ויוכל להתגבר על יצרו ולברר הרע מהטוב,  ,שעל ידי התורה ימחה את זכר עמלק ,בכל דור ודור, מסוגל מאוד הזמן לזה

  .        'ועי"ז יומתקו כל הדינים אכי"ר

  

  

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

 מיד,עבודת ה' שלהם בכל יום תאת לחדש ת הכוח אמכוחו של הכהן הגדול בלים קבני ישראל מ
על ידי זכירת יו בכל יום תמיד, ויצרו של אדם מתחדש עלגם ה האלוקים שוזה לעומת זה עש

ולימוד התורה המתחדשת בכל יום תמיד, יכולים למחות את מעשה עמלק וזכירת הבורא ב"ה 
 ותתגברהבתורה, ולהתגבר ב, לכךמאוד  יםמסוגל, וימי הפורים כוח חידושו של עמלק בכל יום

 .        ריצהעל 
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