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בס"ד:פרשת תצוה –זכור
"זכור את אשר עשה לך עמלק"..
השבת אנו קוראים זכור את אשר עשה לך עמלק "..וביום פורים הקרוב נקרא
בסוף פרשת בשלח "ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים" שם נאמר " וידי
משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה...ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש".
תרגום המיוחס לרבי יונתן בן עוזיאל מאיר את עינינו לסיבת כבדות הידיים של
משה ):בתרגום עברית" (:וידי משה היו כבדות בגלל שהתעכב ולא הזדרז בו
ביום לצאת אל הקרב למלחמת עמלק כדי להציל את עם ישראל,אלא עיכב אותה
עד למחרת".
נשאלת השאלה  :למה הקב"ה הקפיד כ"כ על משה ,הרי הקב"ה יכול להציל את
עמו אם ברב ואם במעט ,אולי להיפך כאן משה מראה את בטחונו החזק בקב"ה
שהוא ורק הוא המושיע היחיד .ומה שאמר ליהושוע בחר לנו אנשים הרי זה מצד
ההשתדלות שחייבת להיעשות  ,ואם לבחור אנשים הרי מש הזקוק לזמן לפחות עד
למחרת  ,אם כן מדוע הקב"ה הקפיד כ"כ על משה ?..
יש צורך לראות את מכלול העניינים לראות את התמונה שלמה ..הפסוק "ויבוא
עמלק "..בא בדיוק לאחר הפסוק של מסה ומריבה בנסות עם ישראל את ה' היש ה'
בקרבנו אם אין ?..ללמדך שעונשם בא כתוצאה של התלבטות וחוסר אמונתם
התמימה בה' ולא השכילו להצמיד בדרך האמונה הצרופה אשר הנחיל אבי האומה
אברהם אבינו .גם ילקוט שמעוני מסביר כי משה רבינו לא רצה לבייש את עם
ישראל כי באמת התכוון שיזכרו את )ה"פאשלה"( הבזיון שנכנסו לספק אם הקב"ה
אתם או לא? ולכן משה ב"עדינות" רומז להם לזכור את העונש שקבלו על הספק
וההרהור שהיה להם..וזו מלחמת עמלק שבאה על עונש של ספק כדי שישכילו
להרהר בחטאם באותה שעה.
על עמלק נאמר ":אשר קרך בדרך "..צינן אותך מהתלהבות הקדושה באמונה
בעצימת עיניים בבורא יתברך ..באמונה שהייתה להם בקריעת ים סוף...ונגד עמלק
יש לצאת מיד ללא היסוס -לצאת למלחמה פנים אל פנים .וכן אצל מרדכי נאמר :
שאמר לאסתר כי אין מקום להיסוס יש להילחם מיד בהמן בעמלק ..בן בנו של
קרהו )עמלק( בא עליכם" המלחמה בעמלק היא לא מלחמה פיזית בלבד ,זו מלחמה
לחיזוק האמונה בעם ישראל ולכן ,אין זמן במושגים של חיזוק האמונה יש לצאת
מיד ללא היסוס ולכן אנו מבינים עכשיו יותר מדוע כביכול נענש משה על זה
שהתמהמה מעט ביציאת המלחמה נגד עמלק  ...אז בא התיקון גם בימי מרדכי
ואסתר בזמן שישראל משעבדים את לבם לאביהם שבשמיים..היו מתגברים
ומנצחים אז גם זכו ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.
ולפני פורים לפחות בדיחה מעניינת:
שאל כומר אחד את הרב:
מדוע אתם בפורים עושים דבר מוזר :הרי כל יום אצל היהודים מתחיל בלילה ,ואילו בפורים
אתם לא עורכים את סעודת פורים בלילה אלא מחכים לעשות אותה ביום?
אמר לו הרב :נכון גם אתם נוהגים בצורה מוזרה :אצלכם היום מתחיל מהיום ולא מהלילה ואם
כןמדוע אתם את ליל ראש השנה שלכם אתם חוגגים בלילה ולא ביום? אלא אסביר לך ,אומר
הרב .אנחנו חוגגים את פורים כמו שאתם כי אנחנו מודים לכם שקם גוי כמו המן ובזכותו יש לנו
את פורים ולכן אנחנו חוגגים את פורים ביום וגם אתם  ,מודים לנו בליל ראש השנה שבזכות
אותו יהודי יש לכם את מה שיש לכם ואתם חוגגים כמו היהודים  ...אז תמשיכו ותגידו לנו תודה
תודה לכולם על ההקשבה ,שבת שלום ופורים שמח

