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פרשת תצוה
ליל שב"ק תשע"ה (שבת זכור)

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך
שמן זית זך כתית למאור להעלות
נר תמיד (כ"ז כ') ולכאורה צריך להבין
המקראי קודש מה שהוסיף לומר
להעלות נר תמיד ,כי לכאורה אין הכתוב
מדבר אלא מענין הקמת המשכן ,והיה
די שיאמר שמן למאור או למנורה ,ולמה
הוסיף לומר גם הפעולה ואמר להעלות
נד תמיד.
אולי נוכל לומר עפ"י המבואר בשו"ע
(או"ח סי' רל"א) כי צריך האדם
שתהיה כוונתו בכל מעשיו ואף בדבריו
הגשמיים לשם עבודתו ית"ש או לדבר
המביא לעבודתו ית"ש ,ומי שנוהג כן
הרי הוא עובד את בוראו תמיד.
ובדברי יחזקאל (פר' ויקהל) ביאר
מה שהכתוב אומר (שמות ל"ה
ד' ה') ויאמר משה אל כל עדת בני
ישראל לאמור זה הדבר אשר צוה ד'
לאמור קחו מאתכם תרומה לד' כל
נדיב לבו יביאה את תרומת ד' ,פירוש
הכתוב קחו מאתכם היינו שתקחו מכם
בעצמכם ,תרומה לד' ,והכתוב מבאר

היאך תקחו מכם בעצמכם תרומה לד',
כל נדיב לבו ,ר"ל כל דבר שלבו של אדם
חושק ומתאווה ,יביאה ,אותו הדבר
בעצמו יביא ,את תרומת ד' היינו שלא
יכוון למלא תאוותו ח"ו רק יעשה לש"ש
ויקיים בכל דרכיך דעהו ,וטעם המקרא
מוכיח לפרש כן שנקוד על תיבת 'יביאה'
זקף גדול ,והוא כנ"ל בדברי השו"ע
שצריך האדם לראות שיעשה מכל צרכיו
הגשמיים גם לגבוה.

וכדברים האלו כתב גם בבאר מים
חיים (פר' ויקהל) על הכתוב
הנ"ל ,כי כבר נודע כי אין חפץ ד'
בעולה וזבח ,רק העיקר הוא כוונת
לבו של אדם שאם יחפוץ בלב שלם כפי
חכמתו ושכלו למלאות רצונו ית"ש ,אזי
הוא רצוי לפניו ית"ש ,ולזה רמז הכתוב
ואמר ,קחו מאתכם תרומה לד' ,כלומר
מאתכם גופייהו מעצמיותיכם ,ומה
יביא כל נדיב לב ,לבו יביאה שינדב את
לבו להביאו לתרומת ד' ואז מעלה אני
עליו כאילו הביא הכל כאחד זהב וכסף
ונחושת ותכלת וגו' ,כי אחר שיביא את
לבו במעט שיביא נחשב כאילו הביא הכל
כאחד וד' יראה ללבב ,ולזה סיים הכתוב
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ואמר (שם פסוק י') וכל חכם לב בכם
יבואו ויעשו את כל אשר צוה ד' ,פירוש
עוד מעלה נמצאת באלו הנותנים תרומת
לבם לד' ,כי נחשב לפניו ית"ש בכל אשר
המה עושים כאילו עושים את אשר צווה
להם הבוב"ה למצוה ,כי הלא זה ידוע
כי גם מי שהוא עוסק בדברי הרשות
שלא בא עליהם הציווי מד' לעשותם,
מכ"מ אם מכוון הוא שיהיו אלו הדברים
לצורך מצוה שיוכל לעבוד לבוראו בשעה
אחרת הרי נעשה טפל למצוה והנטפל
למצוה כמצוה ,והוא אומרו וכל חכם
לב יבואו ויעשו את כל אשר צוה ד' ,כי
אף שעוסקים בדבר הרשות מעלה אני
עליהם כאילו עוסקים במצוה ,ולמה ,כי
נתנו לבם לד' שלא לעשות רק כשיעור
הנצרך לעבודתו ולא יותר ,ומכוונים
הדברים האלו אל הנ"ל.
ובקדושת יום טוב (פר' זו) ביאר
כוונת הכתוב באומרו (כ"ח
ל"ה) והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו
בבואו אל הקודש לפני ד' ובצאתו ולא
ימות ,כי הנה זה ידוע אשר מחובתו של
כל אדם הוא לקיים מצות עשה ולדבקה
בו שבכל עת ובכל זמן ובכל רגע יהיה
דבוק בהשי"ת ואף בעת עסקו בעניני
העוה"ז באכילה ושתיה וכדו' ג"כ יכול
לעשות זאת באיזה כוונה רצויה לש"ש
כל חד לפום דרגא דיליה ,ובפרט
אותם הבאים בסוד ד' שמעלין כל דבר
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לשורשו ואף בדיבור של חול עושים
מעשה לש"ש ,והגם כי לאו כל מוחא
סביל דא לעמוד במקום גדולים ,אמנם
גם לאנשים פשוטים יש להם לכוון בכל
אכילה שהם אוכלים שבכח אכילה זו יוכל
לעבוד עבודתו ית"ש ,וכן בכל ענין צורך
גופני יש לו לאדם להעמיק בו שעי"ז
יוכל לקיים המ"ע של ולדבקה בו ,ובזה
יקיים שויתי ד' לנגדי תמיד וכמו שכתב
הרמ"א (בסי' א') שישים אדם אל לבו
שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלוא כל
הארץ כבודו עומד ורואה במעשיו וכו',
וזהו ביאור הכתוב ונשמע קולו בבואו אל
הקודש לפני ד' ,ר"ל בבואו אל הקודש
לעסוק במלאכת שמים בלימוד התורה
או איזה מצוה שכל זה נקרא ביאתו אל
הקודש ואז בוודאי הוא לפני ד' שיודע
שהשי"ת הוא רואה במעשיו כי בצרכי
גבוה הוא עוסק ,כמו"כ יהיה 'ובצאתו'
ר"ל בצאתו מן הקודש לעסוק בענינים
גשמיים כמו לאכול ולשתות או לעסוק
במו"מ ג"כ יהיה לפני ד' בכוונה זכה
וברורה בלתי לד' לבדו ,ואם כה יעשה
אזי ולא ימות ע"ד מה שאמרו בזוהר
(ח"ג קל"ה ע"ב) מאן דנפיל מדרגא
דיליה נקרא מת ,פי' אם גם בצאתו
יהיה לפני ד' אז ולא ימות שלא יפול
ממדרגתו ,וזהו גם הפירוש בהכתובים,
ונשמע פתגם המלך (אסתר א' כ'),
כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע (שמות
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כ"ד ז') כי לפי הנ"ל שגם בצאתו מן
הקודש לענינים גשמיים ג"כ יהיה לפני
ד',א"כ בכל הדברים נשמע פתגם המלך
מלכו של עולם ,וממילא כל מי שיש בו
יראת שמים בו דייקא בפנימיות לבבו
ואפילו בעת עיסוקו בעניני עוה"ז
דבריו נשמעים לאחרים ,וכל אשר דבר
ד' נעשה ונשמע ר"ל שדבריו נשמעים
לעשות רושם בלבות בני אדם להדריכם
בדרך התורה והמצוה ,עכתדה"ק.

ושמחה ,כי תהיה האכילה בקדושה
ויקיימו בה מצוה ובזה יתקנו החטא
מה שנהנו מסעודתו של אותו רשע,
וכעין מה שכתב בייטב פנים על מה
שאנו קוראים במגילה (אסתר ט' ל"א)
לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם
כאשר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר
המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל
זרעם דברי הצומות וזעקתם ,כי הנה
ידוע שכל שלימות המצוות היא טהרת
הלב וזכות המחשבה שיכוון במחשבתו
שאין זה למענו כי אם לעשות נחת
רוח ליוצרו ,והנה בעת צום ותפילה
וזעקה שאין בזה שום הנאה לעצמו
וודאי הכוונה רצוי לשמים ,אבל אחת
מהעבודות הקשות הוא אשר גם בעת
אכלו ושתו ויתן מעדנים לנפשו שיש
בזה הנאת הגוף ,לא יתכוון להנאתו רק
למלאות רצון בוראו ית"ש ,וז"ש לעשות
אותם ימי משתה ושמחה ,ואמר לקיים
את ימי הפורים האלה בזמניהם ,כלומר
לעשות ימי משתה ושמחה ,כאשר קים
עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה
כי בוודאי היה כוונתם בזה בלתי לד'
לבדו ,וכאשר קיימו על נפשם וגו' דברי
הצומות וזעקתם שבהן הכוונה רצויה
לשמים ,כן גם במשתה ושמחה יהיה
כוונתם לשמים.

ולפי"ז נוכל לומר כי זה הענין מה שתקנו
בפורים לעשותם ימי משתה

ובכל אלה הדברים נוכל לומר הביאור
במה שאמר הכתוב ואתה תצוה

והנה נראה כי זאת היא גם קליפת
עמלק ,שהלא רצונו היה שיילכו
אחר תאוות לבם שהוא יצרו של אדם,
ולפי"ז בכל פעם שמתגבר אדם על
תאוותו ומכוון שיהיה הדבר לש"ש
בזה הדבר עצמו הוא מקיים גם מחיית
עמלק ,וזה היה גם החטא מה שנהנו
מסעודתו של אחשורוש ,והתיקון לזה
החטא הוא אכילה בקדושה ,וכמוש"כ
בקדושת לוי (פר' נח) כי בכל אכילה
של אדם מישראל הוא מתקן הפגם של
אדם הראשון שפגם באכילה ,והיינו ע"י
המצוות שישראל מקיימין ,הן בברכה על
אכילה ,והן בשאר המצוות שמקיימין
בהמאכל קודם האכילה ,בבשר ,בשחיטה
ומליחה ,ובכל מאכל יש מצוות ,מתקנים
הם הפגם של אדם הראשון.
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את בני ישראל ויקחו אליך ,היינו שיהיה
לש"ש ולמען התורה ,שמן זית ,ר"ל
הגשמיות ,שיהיה זך בתכלית ,כתית
למאור ,להתורה ,כדי שיהיה 'נר תמיד',
וכנ"ל בדברי השו"ע.
וזאת היא תכלית העבודה בימי הפורים
ומחיית עמלק בכלל ,וזהו שהתחיל
הרמ"א דבריו בשו"ע וכתב (או"ח סי'
א') שויתי ד' לנגדי תמיד וכו' כי אין
ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא
לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו
לפני מלך גדול וכו' כ"ש כשישים האדם
אל לבו שהמל הגודל הקב"ה אשר מלא
כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה
במעשיו וכו' ,וחתם דבריו (סי' תרצ"ז)
וטוב לב משתה תמיד ,רמז אל הנ"ל כי
אם יהיו שני הדברים יחדיו אז הוא טוב
ורצוי כי הכל ייחשב למצוה וגם משתה
הוא רצוי לפניו ית"ש.
_______

שלש סעודות
וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו
ממנו יהיה וגו' (שמות כ"ח
ח') ,אולי נוכל לבאר דברי הכתוב
בדרך רמז עפ"י אמרם ז"ל בגמרא
(ברכות כ') רחמנא לבא בעי ,וכתב
הר"ן (דרשות הר"ן דרוש ו') כי מזה
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נראה שאין עיקר המדרגה החכמה רק
הכוונה השלימה במעשים ,כי המעשים
הטובים אין תכליתם שיעשום האיברים
אלא כוונת הלב בהם ,כי מי שכוונותיו
דביקות בהשי"ת אזי גם כאשר הוא
מתעסק בדברים ההמוניים כעניני
העסקים והקנינים עובד להשי"ת
עבודה גמורה ,ומי שאין כוונתו דביקה
בהבוב"ה אזי גם כאשר הוא חושב
לעבוד את ד' הוא ממרה אותו ,וכיוצא
בזה אמר הנביא (ישעי' כ"ט י"ג) בפיו
ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ,וגם
נאמר (ירמי' י"ב ב') קרוב אתה בפיהם
ורחוק מכליותיהם ,כי אין העיקר
מעשה המצוות והקשת השפתיים אבל
אחר כוונת הלב הן הן הדברים (ברכות
ט"ו) ,וביאר ענין זה ע"ד משל ,כי מה
שאין העולם מכירים בין הרופא הטוב
להרופא הרע ,הוא מפני שבאותם
הדברים עצמם שמתעסק בהם הרופא
הטוב וכגון משקים ומרקחות משיחות
ואבקים באותם הדברים עצמם מתעסק
אף הרופא הסכל ,אלא שהרופא החכם
עושה בכוונה ודבר בעתו ,והסכל עושה
בלי כוונה ובלא עתו ,וכיוצא בזה הוא
בענין המצוות ובענינים ההמוניים ,כי
בשווה מתעסקים בהם החסיד וההמוני,
רק כי הטובים כל ענינים עבודה שלימה
מפני הכוונה השלימה בהם ,והאחרים
גם כאשר עובדים אליו ית"ש ,אין
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עבודתם שלימה ,כי הכוונה היא העיקר
במצוות.
וכן אמרו בגמרא (ברכות ה') אחד
המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון
לבו לשמים ,והיינו כמתבאר שהעיקר
הוא הכוונה ,שאם תהיה כוונת האדם
רצויה אזי אף בדבר מועט שהוא עושה
ואף בדברים גשמיים ייחשב לעבודה
גמורה.
ובחתם סופר (פר' כי תבוא) ביאר
מה שהכתוב אומר (דברים כ"ו
ט"ז) היום הזה ד' אלוקיך מצווך לעשות
וגו' ושמרת ועשית אותם בכל לבבך
ובכל נפשך ,הענין הוא כי הנה אין רצון
הבוב"ה במצוות אנשים מלומדה אלא
בעבודת הלב ,אשר ע"כ חזר הקב"ה כל
התורה בערבות מואב משום שאז נעשו
בני ארבעים ועמדו על דעת רבם ,וכמו
שהכתוב אומר (שם ,כ"ט ג') ולא נתן
ד' לכם לב לדעת ואזנים לשמוע עד
היום הזה ,ומזה למדו חז"ל שאין אדם
עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה,
ומזה נדע שהקב"ה חפץ שנעבוד אותו
בלב ולא מצוות אנשים ,וזהו שאמר היום
הזה ד"א מצווך וגו' ר"ל אע"פ שכבר
צווך מ"מ הוא חוזר ומצווך היום משום
שהוא סוף מ' שנה ,ומזה תדע כי רוצה
הוא שתעבדהו בכל לבבך ובכל נפשך ולא
במצוות אנשים מלומדה.
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והנה ידוע מספה"ק כי זאת הייתה
קליפת עמלק ,וכמו שכתב
בתפארת שלמה (כי תצא) לפרש
המקראי קודש בענין פרשת מחיית
עמלק שהכתוב אומר (דברים כ"ה י"ז
,י"ט) זכור את אשר עשה לך עמלק וגו'
והיה בהניח וגו' תמחה את זכר עמלק
מתחת השמים לא תשכח ,עפ"י מה
שאמר הכתוב (תהלים ל"ג י') ד' הפיר
עצת גוים הניא מחשבות עמים עצת ד'
לעולם תעמוד ,כי הנה האדם צריך
לבקש עצות בנפשו שיהיו כל מחשבותיו
נכונים רק בעבודת הבוב"ה ,כי האדם
ההולך רק במחשבות הנוגעים לצרכי
גופו וממונו בעוה"ז הוא כמו מחשבות
העכו"ם כי גם הם מבינים חסרונם
בצרכי הגופני ,ואם אין דעת הבדלה מנין
והכתוב אומר (ויקרא כ' כ"ו) ואבדיל
אתכם וגו' כי איש הישראלי צריך להיות
מופרש ומובדל מכל מנהגי העכו"ם
ואם כל מעייני מחשבתו בעניני העוה"ז
הוא עול הרשעים ,וזה היה גם כוחו של
עמלק אשר קרך בדרך שהביא במחשבות
בני ישראל עניני העוה"ז ועי"ז נשכחו
מלוח לבבם עול מלכות שמים בעבודת
הבורא ,אימה חשכ"ה אותיות שכח"ה,
וז"ש (שמות י"ז י"א) והיה כאשר ירים
משה את ידו וגבר ישראל ,יד"ו אותיות
יו"ד רמז לחכמה ר"ל כאשר הרים בחינת
החכמה אז וגבר ישראל שהיו גוברים

אמרות

תצוה

מחשבתם בעניני עבודת הבורא ב"ה,
אמנם וכאשר יניח ידו וגבר עמלק היה
להיפך ,וז"ש והיה בהניח וגו' תמחה
את זכר עמלק ,פי' עניני זכירת עמלק
שמעלה היצה"ר זכרונו בעניני העוה"ז,
וכאשר תמחה את זה הזכרון מה שהוא
מעלה ,אזי לא תשכח ,כי ממילא לא
יהיה בך מדת השכחה בעניני עבודת
הבוב"ה ,והנראה מזה כי כל עיקר רצונו
של עמלק הוא לבטל מישראל מחשבתם
הטהורה ודבקותם בהבוב"ה ,שזה הוא
עיקר המכוון בעבודתו ית"ש וכנ"ל.
ויותר מזה איתא בבאר משה (דרוש
לפורים) בביאור ענין קליפת
עמלק עפ"י אמרם ז"ל במשנה (אבות
ו' ו') שהתורה נקנית במ"ח דברים,
ולכאורה צריך להבין למה נקטו דווקא
זה המספר ,רק נראה לרמז בדבריהם
שכוונתם במספר מ"ח שהוא אותיות
'מח' שהעיקר הוא שיהיה עסק התורה
הקדושה במוחין קדושין ובמחשבה זכה
ונקיה ,והיינו שצריך שיהיו המחשבה
דיבור ומעשה של האדם באחדות אחד
בעת עוסקו בתורה ועבודה ,וביאור אלה
הדברים כתב באיזה ספר קדוש לבאר
הכתוב (דברים כ"ה י"ז) זכור את אשר
עשה לך עמלק ,והכתוב (שמואל א'
ט"ו ב') פקדתי את אשר עשה עמלק
לישראל ,כי הכוונה באלה הכתובים הוא
כנ"ל שהעיקר הוא שיעמוד אדם בעת

טהורות

תפלתו או בעת עוסקו בתוה"ק במחשבה
אחת באחדות הבוב"ה ,שיתייחד הדיבור
והמעשה עם המחשבה לשמו ית' לבד,
אך שבני עליה הם מועטים ומי יאמר
זכיתי ליבי שרובא דרובא מהמונים
ופשוטי העם בעמדם בתפלה מרחשים
תפלתם בפיהם לבד מהשפה ולחוץ
ומחשבתם פונה למקום אחר בעסק
מו"מ ועניני העולם ,והעיקר הגורם
לזה הוא ניצוץ עמלק הרשע השוכן בקרב
כאו"א שהוא היצה"ר והוא המביא
בקרבם כל המחשבות זרות בעת התפלה,
וזהו לשון הכתוב פקדתי את אשר עשה
עמלק לישראל מלשון פקידה וחסרון
שהוא מחסר אותם בעת עמדם בתפלה
ותחנונים לפניו ית"ש להפסיק אותם
מדביקות המחשבה הטהורה ,ע"כ בא
ע"ז הציווי והאזהרה בתוה"ק זכור את
אשר עשה לך עמלק ,ר"ל להביא הדבר
לבחינת זכירה לזכור תמיד בהבוב"ה
ושלא לשכוח ממנו אף לרגע אחד,
ואז ממילא לא יפסיק אותם היצה"ר
שהוא שורש עמלק מדביקתו ית"ש,
עכתדה"ק.
וכענין הזה איתא בבני יששכר (חודש
אדר מאמר ג' דרוש א') ,דהנה
עמלק הוא מבחינת הדעת דסט"א,
והדעת הוא ממוצע בין השכל ומדות
והיינו בין המחשבה למעשה ,וע"כ
נצטווינו למחות את זכרו הן במעשה

ז

ח

אמרות

תצוה

טהורות

בפועל ,והן במחשבה וכמו שאה"כ

נזכרים ונעשים ,שמרמז לזה הענין

(דברים כ"ה י"ט) לא תשכח ,כי העיקר

שצריך להקדים זכירה לעשיה ,והיינו

הזכירה הוא בשכל הדעת ועי"ז נתגבר

שיהיה האדם מעורר המחשבה קדושה

על עמלק הדעת דסט"א המתקומם

שיהיו מעשיו בכוונה הראויה היפך

עלינו בכל דור ודור בכלל לכנסת ישראל

קליפת עמלק ,וכמו שביאר דבר זה בת
עין (פרשה זו) שעיקר עבדות ד' הוא
בפנימיות הלב ,וצריך ליזהר מאוד מאוד
שלא תהיה עבודת האדם בהתגלות
האיברים יותר מן העבודה הפנימית
שהוא בלב ,וע"כ צריך ליזהר תמיד
שתהיה עבודה החיצונית שהיא בהתגלות
האיברים דבוקה לעבודה הפנימית שהיא
בלב שהזה הוא העיקר.

וזה נראה הענין מה שנקבעה קריאת

וזה נוכל לרמז במה שאמר הכתוב וחשב

ובפרט לכל אחד מישראל להגביר הדעת
בעבירות ח"ו ,וע"י זאת הסגולה שנעורר
דעת הקדושה עי"ז נתקומם עליו.
היוצא מזה דהעיקר הוא שיהיו מעשיו
של אדם במחשבה קדושה ושיהיה
מבטל קליפת עמלק שענינה להפסיק
בין הדעת שבמח להמעשה ,ואז יהיו כל
מעשיו לש"ש.
פר' זכור בשבת דווקא ,כי הנה

אפודתו ר"ל המחשבה ,כמעשהו

בשבת נשפע דעת הקדושה (עיין

ממנו יהיה שיהיה כמו המעשה ולא

תפארת שמואל בראשית או"ד) שזה

פחות ,רק שצריך זה להיות במחשבה

היפוך קליפת עמלק שהוא דעת

קדושה וכמו שהכתוב מקדים ואומר

דסט"א ,ומובן עוד מה שנקבעה זאת

(שמות שם ,ו') מעשה חושב רמז

הקריאה קודם פורים בדרך רמז עפ"י

למחשבה שצריך שיהיה הכל המחשבה

הכתוב (אסתר ט' כ"ח) והימים האלה

והמעשה כאחד בקדושה.

גליון "אמרות טהורות" לחודש אדר א' נתנדב ע"י ידידינו מוה"ר מאיר הלוי אלבום ומשפחתו שיחיו

