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נצטוינו גבי ז' אומות לא תחיה כל נשמה
)דברי כ' ,ט"ז( ,וגבי עמלק תמחה את זכר
עמלק )דברי כ"ה ,י"ט( ולא כתיב את עמלק,
אלא את זכר עמלק .ופירש"י שלא יהא ש
עמלק נזכר אפילו על הבהמה .והוא מפורש
בכתוב גבי שאול שנצטוה להחרי ג
הבהמות )שמואל א' ט"ו ,ג'( משא"כ בז' אומות,
שאי חובה להרוג את בהמותיה .עוד גבי
עמלק נשבע הקב"ה ,שאי שמו של ואי
כסאו של עד שימחה עמלק מ העול )רש"י
סו"פ בשלח ,מדרש תנחומא סו תצא( ,ולא מצינו
בתורה חרו א כזה על שו אומה ולשו,
זולת עמלק .וצרי להבי פשוטי הדברי
בזה.
והנה במלחמת עמלק ע ישראל צרי
להבי מה היה חפצו ומטרתו של עמלק
במלחמה זו ,בשעה שישראל הלכו לדרכ
ולא עלה בדעת להתגרות בו וא"כ לא היה
לו צור להגי על עצמו .וג אי לומר
שהיתה כונתו להרחיב את גבולו בכיבוש
ארצות ,שהרי במדבר היו .וג לא היו
מתעכבי ,אלא הולכי תמיד ממסע למסע
ולכאורה היא חידה סתומה .אבל פתרו
החידה הזאת מפורש בכתוב )שמות י"ז ,ט"ז(:
"מלחמה לה' בעמלק" ,היינו שעמלק הל
ללחו נגד הקב"ה ואילו היה יכול לעשות
סולמות לעלות לרקיע היה עושה כ ,אבל
כאשר זה לא היה בכחו ,ער מלחמה נגד
ישראל ,שה עבדי ה' והיו הולכי לקבל עול
מלכות שמי .וא"כ כל חפצו היה לא
להנאתו אלא להכעיס נגד הקב"ה ולבזות
כבוד שמי בכל יכלתו" .נוטל מילות וזורק

כלפי מעלה" )מדרש איכה רבתי ג' ,מ"ג( .אמנ
בז' אומות ,א שעשו כל התועבות ,אבל
כונת היתה להנאת עצמ ולא להכעיס.
והנה רז"ל מסרו לנו מפתח לכל סיפורי
התורה "מעשה אבות סימ לבני" )עי' רמב"
ריש פ' וישלח( ,וא"כ ג מעשה עמלק סימ
לזרעו ונמצינו למדי מזה ,כי העושי
להכעיס ה מזרע עמלק .ושמעתי מהקדוש
בעל חפ חיי ז"ל אודות היעווסעקעס
בזה"ל" :ביי מיר איז ברור אז זיי זיינע פו
זרע עמלק"....
והנה כתוב )שמות י"ז ,ט"ז( מלחמה לה'
בעמלק מדור דור ,והעידה תורה בזה כי
המלחמה הזאת קיימת בכל הדורות עד בוא
המשיח ,אלא שבדורות הקודמי עת שלטו
התורה בישראל ,נהלו המלחמה זרע עמלק
מאוה"ע ,אבל מעת שפרקנו עול התורה ממנו
ושרצו זרע עמלק בתוכנו ונתרבו בינינו
המומרי להכעיס ,כמו היעווסעקעס
הנמצאי לא לבד כמדינה האדומה ,כי א
בכל תפוצות ישראל ,מקצה האר ועד קצה
האר וג באה"ק ,אשר המתיווני שמה ה
אות היעווסעקעס בעצמ ואי שו הבדל
ביניה ,רק שאלו כותבי בזארגו יידיש
ואלו כותבי ומפטפטי בזארגו עברי  ניי
העברעאיש  òáùð åììäå åììä ìò ìáà
ãò íìù åàñë ïéàå íìù åîù ïéàù ä"á÷ä
 .íìåòä ïî åçîéùוכ"כ גדלה עניות הדעת
בימינו ,שחלק גדול מעמנו תומכי אות
בכספ לגדל ולהחזיק ולא ידעו ולא יבינו
דבר ה' "בפרוח רשעי כמו עשב ,ויציצו כל
פועלי או להשמד עדי עד" )תהלי צ"ב ,ח'(,

ואז אוי למחזיקיה ולמחניפיה÷"äàá ïëå .
 ,íúåà õøàä àé÷úù ùîùë øåøá øáãäכי
היא פלטרי של מל ואינה מקיימת עוברי
עבירה ומכ"ש עוברי להכעיס )אינני בא בזה
לא לקלל ולא לבר ,אלא כיו שהדברי
כתובי בתורה על כרחנו יתקיימו(.

ידוע שבמלחמה כל צד צרי לידע איה
נמצא מקור כחו של הצד שכנגדו ,אולי יוכל
להחלישו ש .וג אנחנו צריכי לידע במה
כוחו של עמלק גדול ובאיזה אופ אפשר
להחלישו .ודבר זה גילתה לנו תורה בהכתוכ
)שמות י"ז ,ח'( :וילח ע ישראל ברפידי,
ופירשו רז"ל שנרמז לנו בזה מפני מה היה
כח בעמלק להלח ע ישראל ,ושרפו ידיה
מדברי תורה )סנהדרי ק"ו .וברש"י( .ולמדנו מזה
כי סיבת כחו ועיזוזו של עמלק הוא ברפיוננו
בלימוד התורה .וא"כ כל מה שמתגבר אצלנו
הרפיו בדברי תורה מתגבר כחו של עמלק.
ולהיפו ,א נתחזק בלימוד התורה יחלש
כחו של עמלק .וא"כ עלינו להתאמ בכל עוז
להפי לימוד התורה ,ללמוד לעצמו ולגדל
בניו לת"ת ולהחזיק בידי אחרי הלומדי,
וזהו חיצי מות לעמלק .וא שהדבר הזה אינו
מורגש לעיני בשר ,אבל הלא אי לנו חושי
להשיג ב דברי רוחני ומדעת עצמנו לא
נדע בזה מאומה ,זולתי המקובל בידנו מרז"ל
בתורה שבע"פ .וכל אד מישראל הלומד
תורה או מחזיקה מחליש במדה ידועה כחו
של עמלק ויש לו איזה חלק במצות מחיית
עמלק .ואי אלו דברי דרוש ,כי צריכי אנו
להאמי בפירושי רז"ל להמקראות ,שה
דברי כהוויית ממש .וכבר כתב הרמב"
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בפירוש חומש ,כי כ דר הכתובי לפרש
ולרמוז
ומעתה הדר כבושה וגלויה לפנינו והכלי
זיי בידינו וברשותינו להפי דעת תורה
ויראת ה' בכל יכלתו ,אבל צבת בצבת עשויה
)אבות פ"ה מ"ו( מי יל לפנינו בדור יתו כזה
אשר נותרנו ערומי ? והעצה לזה היא
התאגדות היראי לחטיבה אחת ,למטרה זאת
לבדה .כמאמר הרמב" "מימי לא נצחני אלא
בעל מלאכה אחת" ,ושא לעסוק בדברי
הרבה ,אלא בעבודה אחת ,ואי עושי מצות
חבילות חבילות )ברכות מט .(.ושנינו במשנתנו
)סנהדרי עא ,(:פיזור לצדיקי רע לה
ורעלעול ,כינוס לצדיקי טוב לה וטוב

לעול .כי כל יחיד ויחיד בפני עצמו מה כחו,
ודיו להפקיע את עצמו .והיתרו לרבי על
היחיד בדר הטבע ובדר סגולה .בדר
הטבע ,גמירה דטונא דמדלי אינש על כתפיה
אינו אלא שליש ממשאו שמסייעי אותו
להרי )סוטה לד .(.ובדר סגולה ,כי זכות
הרבי מסייעת להשיג סיעתא דשמיא ,ואינו
דומה מועטי העושי את המצוה למרובי
העושי את המצוה )תו"כ ורש"י בחקותי כ"ו ,ח'(,
ועי"ז ש"ש מתקדש ככתוב )דברי ל"ג ,ה'( ויהי
בישורו וגו' ,ובאופ זה יש לצפות שירח ה'
על עמו ,לכלות פשע ולהת חטאת מקרבנו,
ובזמ שהקל קול יעקב אי ידי עשו שולטות
בו )בראשית רבה פס"ה ,ט"ז(.
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òùø åúåà ìù åúãåòñî åðäðù éðôî

ערש"ק תצוה זכור תשס"ד

ì"ø éîöò úåìãúùä é"ò 'éäé äìåàâäù äøéôëä úèéù åáùçù àèç ìò 'éä 'éìëä úøéæâ
מר הגאו רבי בנציו שטערנפעלד זצ"ל אב"ד בילסק יע"א

בעמח"ס שו"ת שערי ציו – )הח"ח ביקש ממנו הסכמה לספרו משנה ברורה(

והנה נ"ל לומר דבר חדש בביאור
הגמרא במגילה שאלו תלמידיו של
רשב"י את רשב"י מפני מה נתחייבו
ישראל באותו הדור כלי' א"ל אמרו את
א"ל מפני שנהנו מסעודתו של אותו
רשע .ויש בזה דקדוק מפני מה אמרו
מפני שנהנו מסעודתו ה"ל לאמר מפני
שאכלו מסעודתו.
ביותר קשה דבמדרש איתא באריכות
דהמ הרשע בעלילה בא עליה הד"ד
ובמלואת הימי עשה המל משתה לכל
הע הנמצאי בשוש הבירה ואי הע
האמור כא אלא ישראל אמר המ
לאחשורוש אלקיה של אלו שונא זימה
העמיד לה זונות ועשה לה משתה
וכו' ויאכלו וישתו ויעשו כרצונ שנאמר
לעשות כרצו איש ואיש כיו שראה
מרדכי כ עמד והכריז עליה ואמר לא
תלכו לאכול בסעודתו שלא הזמי אתכ
אלא כדי ללמד עליכ קטגוריא כדי
שיהי' פתחו פה ע מדת הדי לקטרג
עליכ לפני הקב"ה ולא שמעו לדברי
מרדכי והלכו כול לבית המשתה אמר
רבי ישמעאל שמונה עשר אל וחמש
מאות הלכו לבית המשתה ואכלו ושתו
ונתשכרו ונתקלקלו מיד עמד שט
והלשי עליה לפני הקב"ה ואמר לפניו
רבש"ע עד מתי תדבק באומה זו שה
מפרישי לב ואמונת ממ א רצונ
אבד אומה זו מ העול כי אינ באי
בתשובה לפני אמר הקב"ה תורה מה
תהא עלי' אמר לפניו רבש"ע תסתפק
בעליוני כו' באותו שעה ר אליהו
בבהלה אצל אבות העול ואצל ב
עמר ואמר לה עד מתי אבות העול
רדומי בשינה ואי את משגיחי על
הצרה אמרו לו מפני מה אמר לה מפני
שנהנו מסעודתו של אחשורוש ובעובר

זה נגזרה עליה גזירה וכו'.
והדברי תמוהי אחרי שמבואר
שכול הלכו ואכלו ושתו ונשתכרו
ונתקלקלו א"כ כול נכשלו בזנות ומפני
מה לא חשב רק מה שנהנו מסעודתו.
ועוד הדקדוק שאמר מפני שנהנו ולא
אמר מפני שאכלו אכילת איסור.
ועוד קשה דבגמרא איתא דא"ל
רשב"י לתלמידיו שאמרו מפני שנהנו
מסעודתו דא"כ אות שבשוש יהרוגו
שבשאר ארצות לא יהרוגו ,ובמדרש על
פסוק זאת קומת דמתה לתמר איתא
שרשב"י אמר מפני שנהנו מסעודתו וה
השיבו א"כ שבשוש יהרוגו וכו' והוא
השיב לה וכשלו איש באחיו בעו אחיו
מלמד שכל ישראל ערבי זב"ז .והנה
מבואר בסנהדרי דל"ז ושבועות ל"ט
דכל זמ שאי אפשר למחות ליכא ערבות
וא שכתבתי בהקדמת ספרי הנדפס
שיש בזה מחלוקת ויש תנאי שסוברי
דאפילו היכא דאי באפשרי למחות יש
ערבות ,מ"מ קשה להני דס"ל דליכא
ערבות היכא דאי באפשרי למחות הא
הנ דהיו בשארי מדינות לא הי' לה
באפשרי למחות על האנשי שבשוש,
ואפילו להני דס"ל דאיכא ערבות א
בשאי אפשר למחות מ"מ אי החטא
מערבות בשאי יכולי למחות גדול כ"כ
שבעבור זה יהיו להשמיד להרוג ולאבד.
ולכ נלע"ד åúòééñå éëãøî åéä æàù
åîë ïùåùá íéàöîðä íòä íò íé÷ìåçî
,íéðåéöä íò íéðáøä ïéáù ú÷åìçîä

שהנה הציוני אומרי שהגאולה
האחרונה תהי' עפ"י דרכי הטבע כמו
שהי' בבית שני לדעת ,ואי הגאולה רק
ע"י פעולת עצמינו .והנה אז הי' אחר
שהעיר ד' את רוח כורש ואמר מי בכל
ע ישראל ויעל ואח"ז חזר בו ע"י צוררי

יהודה וכתיב בעזרא ד' ג במלכות
אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה.
ולכ הע שבשוש היו אומרי
שאדרבא כדאי ליל על הסעודה למע
לבוא באהבה והתקרבות ע שרי מלוכה
ויאכלו וישתו עמה ואז יפעלו עפ"י
דר הטבע מהמל אחשורוש שירש
ליל לא"י ולבנות בהמ"ק ,ואדרבא היו
בכעס גדול על מרדכי וסייעתו שהכריזו
שלא ליל על æà åøîà ÷ôñ éìáå äãåòñä
 ììëä éôãåø äîä åúòééñå éëãøîùוכמו
שאומרי הציוני על הרבני שהמה
רודפי כלל ישראל ,ולדעת אי שעת
הכושר יותר מזו לקרב הגאולה עפ"י
דרכי הטבע ,ולכ לא שמעו לדברי
מרדכי.
ולפ"ז יתישב לשו הגמרא מפני
שנהנו מסעודתו וכו' ולא אמר מפני
שאכלו ,דהנה היו כמה וכמה שלא אכלו
כגו הט והזקני מ"מ כול נהנו
מסעודתו שהי' לה הנאה גדולה
ושמחה שעי"ז יתקרבו לשרי מלוכה
ויגאלו מ הגלות בדר הטבע.
וניחא נמי מה שאיתא במדרש
שהשט אמר על ישראל שה מפרישי
לב ואמונת ממ ,וקשה איזה שייכות
יש להאמונה הא זה הי' הכל מפני
התאבו ,וכעת ניחא דעיקר העבירה
במה שאכלו ושתו וסברו שעי"ז יגאלו
ורוצי לבוא להאר ע"י ביטול התורה
ולא התבוננו כי נתגרשו מ האר ע"י
מה שעברו על התורה ועתה רוצי לבוא
להאר ע"י ביטול התורה ודבר כזה נוגע
לכל האמונה ,וג מה שסוברי
שהגאולה יהי' עפ"י דר הטבע ובאמת
הוא הכל בהשגחת השי"ת ע"י שמירת
התורה ,וזה טענת השט שה מפרישי
לב ואמונת ממ .ולכ ניחא וזה אות

קול האמונה

ד

על ביטול האמונה לגמרי ולכ נגזרה
הגזירה .נמצא עתה מיושב בטוב מה
שנתחייבו ג בשארי ארצות להשמיד.
משו דבהטעות הזה שהגאולה יבוא
עפ"י דרכי הטבע ומה שישתדלו אצל
המל והשרי בזה טעו ג בשארי
ארצות ולפעמי ראו זה את זה ודברו
ע היושבי בשוש אודות זה ולכ הוי
מיחשב כמו שאפשר למחות דהי' לה
להעביר מדעת זו ולכ נענשו בשביל
ערבות.
)שערי ציו דרוש ב' לפ' זכור(
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ועוד קשה הלשו בגמרא מפני שנהנו
מסעודתו הלשו מפני שנהנו מאוד
תימה דה"ל לומר מפני שאכלו
מסעודתו.
והנה במדרש אסתר על פסוק א על
המל טוב ,א"ר יצחק נפחא המ הרשע
בעלילה גדולה בא על ישראל אמר המ
לאחשורוש אלהיה של אלו שונא זימה
העמד לה זונות ועשה לה משתה וגזר
עליה שיבוא כול שיאכלו וישתו
ויעשו כרצונ שנאמר לעשו כרצו איש
ואיש כיו שראה מרדכי כ עמד והכריז
עליה ואמר לה לא תלכו לאכול
בסעודתו שלא הזמי אתכ כי א ללמד
עליכ קטיגוריא כדי שיהא לו פתחו
פה ע מדת הדי לקטרג עליכ לפני
הקב"ה ולא שמעו לדברי מרדכי והלכו
כול לבית המשתה ,א"ר ישמעאל
שמנה עשר אל וחמש מאות הלכו
לבית המשתה אכלו ושתו ונשתכרו
ונתקלקלו מיד עמד שט והלשי עליה
לפני הקב"ה רבש"ע עד מתי תדבק
באומה זו שה מפרישי לב ואמונת
ממ א רצונ אבד אומה זו שאינ
באי בתשובה לפני יעו"ש במדרש
באריכות.
והנה נראה שלא היתה גזירה
מוחלטת מ המל שמחויבי ליל
לבית המשתה רק הדבר הי' תלוי ברצונ
דא היתה גזירה מוחלטת שמחויבי

ליל דוקא אי הי' מרדכי מכריז שלא
ילכו ולבטל הגזירה של המל ,אלא
שלא הזמי אות לכבוד וכ מבואר
הלשו שלא הזמי אתכ ,וא"כ
מהחובה להבי מפני מה באמת הלכו
כול ולא הי' אחד שישמע לדברי
מרדכי .והנה זה בודאי נראה שלא הלכו
לכתחילה להתקלקל בזנות רק לכתחילה
הלכו לאכול ולשתות רק שממילא
נעשית אחרי שאכלו ושתו ונשתכרו
ממילא נתקלקלו אח"כ בזנות וכ מבואר
הלשו שמנה עשר אל וחמש מאות
הלכו לבית המשתה אכלו ושתו
ונשתכרו ונתקלקלו משמע שבתחילה
לא נתקלקלו רק אחר שאכלו ושתו
ונשתכרו ונתקלקלו .ג החובה לבאר
השט שאמר שה מפרישי לב
ואמונת אי שיי לאמר שמפרידי
אמונת הלא חטאו רק לתאבו ואי
שיי כלל לאמונה וג מה זה שאמר
השט שאינ באי בתשובה לעול.
ולבאר הדבר נלע"ד דהנה ידוע
שכורש המל הכריז בכל מלכותו מי
בכל ע ד' ויעל ואח"כ חזר בו ע"י
צוררי ישראל שהשטינו על ישראל
ומבואר במדרש שכורש חזר בו ואמר
מא דעבר פרת עבר ומא דלא עבר לא
עבר ג מבואר .ג במלכות אחשורוש
כתבו שטנה ïùåùá íòä úòã 'éä äðäå
úòãë àìå òáèä êøã é"ôò 'éäé äìåàâäã
úòåùé é"ôò 'éäé äìåàâäù åúòééñå éëãøî
úòãëå 'éäé òáèä êøã é"ôò ÷øå 'ã
 úòëã íéðåéöäולזה כאשר אחשורוש

הזמי לה בסעודה שמחו מאוד ואמרו
זה טובה גדולה שיהי' לה הכרות
והתקרבות ע שרי מלוכה היושבי
ראשונה במלכות שיאכלו עמה וישתו
עמה וירקדו עמה ועי"ז ישיגו
הגאולה עפ"י דר הטבע ,ואדרבא צעקו
ככרוכי' על מרדכי וסייעתו ואמרו
שהמה רודפי הכלל וכמו שאומרי
הציוני עתה וא שיאכלו מאכלות

גליו י"א

אסורות מ"מ בשביל פקוח נפש מהכלל
הכל מותר.
ומעתה ניחא מה שמבואר הלשו
בגמרא מפני שנהנו מסעודתו של אותו
רשע ואינו מבואר מפני שאכלו
מסעודתו דבאמת בשוש היו הרבה
מאוד יותר משמנה עשר אלפי וחמש
מאות שהלכו לבית המשתה ,ונשארו
הרבה שלא אכלו מאכלות אסורות ולא
נתקלקלו ,וכ מבואר הלשו שמנה עשר
אל וחמש מאות הלכו לבית המשתה
משמע שנשארו הרבה שלא הלכו
ושמעו לדברי מרדכי וסייעתו אבל מ"מ
נהנו מזה ,שג המה היו בטעות הזה
שאות האנשי שהלכו יעשו טובה
גדולה ויפעלו ששרי המלוכה יבקשו מ
המל שימלא דברי כורש שילכו אחב"י
לארצ וכמו הציוני הכשרי היו
בטעות הזה שיבוא ישועה ע"י דאקטאר
הערצל ומאקס נרדוי וסייעת א שאינ
בעלי ד"ת כלל ולכ הי' החרו א ג
על הכשרי שנהנו מזה והאמינו
שהגאולה יבוא ע"י אנשי כאלו
שאוכלי מאכלות אסורות ובאמת
הגאולה יבוא מישועת ד' ולא ע"י דר
הטבע כלל.
äîì øúñà ñð øçà ë"çà íâù 'éàøäå
ùåøåùçàù ììë øúñàå éëãøî åù÷á àì
åùòðù éøçà ìàøùé õøàì åëìéù äåöé
ãåàî àìôð ïôåàá úåëìîì íéáøå÷î ë"çà
åù÷á àì 'éøæòå ìàùéî 'éððçå ìàéðã ïëå
íéòîùð íäéøáã 'éä éàãååáå æ"ò ììë
úëøöð äìåàâäù åòãé úîàá êà úåëìîì
úåìãúùä é"ò àìå 'ã úòåùé é"ò àåáì
úà 'ã øéòä øàåáî äìçúá íâå ììë éùåðà
é"ò àìå 'ã úøòä ÷ø äúéäù ùøåë çåø
.ììë éùåðà úåìãúùä

ולכ קטרג השט שמפרידי לב
ואמונת מהקב"ה שדבר זה תלוי
באמונה וד"ת... ,
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