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שריפו  ,מאי לשון רפידים .)סנהדרין קו(. פירשו חז"ל, ח)יז,  שמות(" א עמלק וילחם עם ישראל ברפידםויבכתיב "
מפני שרפו ידים מן התורה בא רפיון ידים הוא, כלומר  "רפידים" :(על גמרא שם). וכתב רש"י עצמן מדברי תורה

  של "ויבא עמלק"?, ע"ש. וקשה, מה הקשר בין החטא שרפו ידים מהתורה, לעונש עליהם עמלק
  

על בני ישראל שרפו  ה: מה הייתה התביע)שנת תר"ע (פרשת ויקראנראה לי בס"ד לפרש כך: הקשה השם משמואל 
, ולמה הגיע הבודאי רק מסיני נצטוו עלי ורהתלמוד מצות תו ,הלא עדיין לא ניתנה להם תורהידיהם מן התורה, 

   ?שלא נצטוו ללמוד להם עונש על רפיון ידים מהתורה
  

בהוציאך את העם ממצרים " 'מאמר ה שה רבינוהודיע להם מ ,במצרים ישראל בעודמפרש השם משמואל: 
הזדככות רבה, וכמו  םוהנה בודאי ידעו כי לקבלת התורה צריכי. , יב)שמות ג(" תעבדון את האלקים על ההר הזה

חשבו שעד אז הם כבר  ,ב לסינישהוא המסע האחרון קרו ,כשהגיעו לרפידים לכן .שפסקה זוהמתן ה,שבאמת הי
עצמם עדיין רחוקים  את אבל כאשר עשו חשבון הנפש מצאו .מזוככים כראוי ומוכנים לקבלת התורה יהיו
וזה שרפו ידיהם מן התורה  .ורפו ידיהם כמתיאשים שבעוד ימים ספורים יגיעו להזדככות כראוי ,מזה

ולעשות ככל אשר  יתברך 'כי יש לו לאדם לבטוח בה ,לחטא חשיבה זו נחשבה להםו. שעתידין לקבל
, הרי 'ה והוא שליח הוכי מאחר שהאדם עושה כמו שנצטו .להושיע ברגע אחד 'הכי אין מעצור ל ,נצטוה

הוא העושה, ובודאי סוף הכבוד לבוא ואין  ' יתברךשלוחו של אדם כמותו, וכל מה שעושה הרי הוא כאלו ה
שבעוד זמן קטן יגיע לשלימות  ,כן איננו רחוק לאיש שעדיין איננו מזוכךובשכירות משתלמת אלא לבסוף. 

, כי אולי בעוד זמן קטן זה יקבל שכרו בפעם אחת מכל בתמימות כמו שנצטוה 'אם הוא רק עושה מצוות ה
ולא יפה עשו החשבון  .היא' יתברך כי גם זה מתנת ה מה שעשה עד הנה, ואז ימצא עצמו מזוכך בפעם אחת,

 'וחשבו שההזדככות צריכה לבוא מעצמם ואיננה מתנה מה יתברך 'הבשבזה הסירו הבטחון  ,אעל להב
  , ע"כ דברי השם משמואל.כשבאו לסיני פסקה זוהמתן ר כך. ובאמת שבעוד ימים מספר אחוזה שקר ,יתברך

  

בות שבעבורה יהסבה מן ילא היתה לה שום סבישראל מלחמת עמלק , , ב)שמואל א טו, ח ,שמות יז(המלבי"ם  וכתב
קיימים וכולם לא היו  הבאות, כל עורכי מלחמות יהיו לאחד מחמש סבותהרי ש .ממלכה בממלכה ,ילחמו עם בעם

   במלחמת עמלק עם ישראל:
  

אם יקרב  )ב .אז בארץ נושבת ו ישראלהיה בדרך, כי לא הישילחם על ארץ לכבשה להרחיב את גבולו, וזה  א)
ממצרים,  ישראל מלחמת סיחון ועוג, וזה היה בצאתיראתו פן יעבור בגבולו, כמו עם אל גבול ארצו ילחם עמו מ

מחמת איזה מריבה ומׂשטמה שיש בין שני העמים הלוחמים, אבל הוא קרך בדרך, דרך  )ג רחוקים מארצו. ושהי
הוא זנב להראות כחו וגבורתו, ואז ילחם פנים אל פנים, אבל  )ד .ן עמלק לישראלמקרה, ולא היה שום ריב בי

בעבור הדת, שחושב שה' ירצה מעשיו  )ה כל הנחשלים ואתה עיף ויגע, בענין שלא כיון להראות כח בקרב.
  .הוא לא ירא אלהיםאבל שיכחיד אומה הבלתי מאמנת בדתו ואלהיו, 

  



באשר אז שמעו עמים ירגזון וכל העמים  ,יםקבה העצמיית למלחמה זו היתה מצד הכפירה באליורק הס
רצה להראות  .ויאמר לא הוא 'והוא הקשיח לבו מיראת ה ,האמינו בנפלאותיו אשר עשה בים ובמצרים

היה  הזי ולפ ...ושכל הנסים היו מעשה להט וחכמת משה ,להושיעם מידו 'שאין ביכולת הלכל יושבי תבל 
  ע"כ דברי המלבי"ם. ,'קר מלחמתו נגד היע
  

 'כי פקפקו ביכולת הה הדברים מאירים כספירים. ישראל רפו ידיהם מן התורה שהיו עתידים לקבל עת
להכחיש את , אשר כל כוונתו במלחמתו הייתה משכו על עצמם את מלחמת עמלק, ובזה גופא להושיעם
  . להושיעם מידו 'יכולת ה

  

עמלק  ויבאמדוע כתיב " וגור אריה על הפסוק)(עיין במזרחי  אך המשכיל יבין שיש כאן עומק נוסף. הקשו המפרשים
סיחון לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה"  ויצא, כדכתיב "עמלק "ויצא"ר ומה ליה", וילחם עם ישראל ברפידם

 "ביאה"לשון : )מאמרי חודש אדר מאמר ג, דרוש ד(. וכתב הבני יששכר , כ)במדבר כ(" אדום לקראתו ויצא, "(דברים ב, לב)
, ע"ש. וזה כפי שכתב בתרגום יונתן בן עוזיאל על פסוק זה: :)יבמות מחבגמרא הנלמד מו( הוא מהירות ,בלשון הקודש

נעשה . וכתב האילת השחר, שלפי זה ודילג בלילה ההוא אלף ושש מאות מיליןויבא עמלק מארץ דרום 
עשו חשבון  ישראלכשוהרי כתב השם משמואל,  , ע"כ.כדי להלחם עם ישראל לעמלק נס של קפיצת הדרך

יגיעו  ימים ספוריםשבעוד  ורפו ידיהם כמתיאשים ההזדככות הנצרכת,עצמם עדיין רחוקים מ את הנפש מצאו
ובכן איננו רחוק .. .ברגע אחדלהושיע  'הכי אין מעצור ל לחטא, חשיבה זו נחשבה להםו. להזדככות כראוי

, ע"ש. הרי כל פקפוקם של ישראל היה ביכולת ה' יגיע לשלימות זמן קטןשבעוד  ,לאיש שעדיין איננו מזוכך
נס של קפיצת על ידי שבא במהירות  –עמלק להלחם עם ישראל"  ויבא. ולכן "במהירות ,ברגע אחדלהושיעם 

ובמהירות שמעל הטבע. מעתה יאמינו ישראל ביכולתו  לפעול ברגע קט ה' הדרך, להראות לישראל את יכולת
  עין ממש, ולעולם לא יתרפו מלצפות לישועתם הקרובה. יתברך להושיעם בכל מצב בכהרף 

  

על  רש"י, על פי פרשת בשלח(קדושת לוי וכתב ה, (תהלים יח, ד)" ומן אויבי אושע 'מהולל אקרא הדוד המלך אמר: "

לפי שהיה בטוח , קודם התשועהעל כל צרה שבאה עליו היה אומר שירה  ,ה"מרוב בטחונו בהקבש )הפסוק
ע"ש. ומבואר עוד בספרים,  ,והיה אומר שירה על התשועה קודם התשועה ,יתברך שוודאי יושיע אותו 'בה

. (וזה ההפך ממה שהיה עם ישראל, שחוסר בפועלהישועה גופא מושכת את  'שעצם הבטחון בישועת ה
בטחון בישועת בטחונם בישועת ה' משך עליהם את מלחמת עמלק). יזכנו ה' ללכת בדרכי דוד משיחנו ולהתחזק ב

  ובזה גופא למשוך עלינו את כל הישועות הרוחניות והגשמיות! –בכל עת ובכל מצב  –ה' 
 
  
 

  

  מאמר החכם
  
 

כוב על מרכבה מהודרה, ולא כשהוא רכוב על חמור, היה לו היה המשיח בא כשהוא ר
  כל עשיר מדמה בעצמו שהוא הוא המשיח

 
  רבי יצחק מאיר מגור

  
  

 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה ל- 
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