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 הם רבני הערב רב –לחם נגד עמלק שנעל ידי 

 נזכה להגאולה שלימה במהרה בימינו אמן

 9  #גליון
 !אלי' מי לה

 ט"נתש איירחודש 

äì äîçìî '÷ìîòá 
 :ז" ט- פסוקים י ספר שמות פרק יזב

 : יח פסוק כה פרק דברים על הלוי ז"הגרי
 :ך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקיםאשר קר] יח[
ושעליו נאמר , ב מה היה חטאו הגדול של עמלק יותר מכל העמים שנלחמו עם ישראל"וצ
דעמלק . ובאמת כאן בפסוק מבואר טעם הדבר). ז"ז ט"בשלח י" (בעמלק מדר דר' מלחמה לה"

 :ב במה לא היה ירא אלקים"ופא צוזהו ג" ולא ירא אלקים", לא היה ירא אלקים
ב מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן זה השוה כבוד עבד "ט ע"ק ע"ונראה דהנה איתא בב

אלא כיבד העבד יותר מקונו שהוא ירא מבני אדם ואילו , לכבוד קונו וזה לא השוה עבד לקונו
שלא ירא כבר גם מבני אדם , דאדרבה, ולכאורה בענינו הדבר תמוה. ל"בשל מעלה לא נזהר עכ

גזלן לא עושה , אכן כד דייקינן חזינן עומקו של הדבר. אדם היה צריך להיות עונשו יותר גדול
, גנב כבר עושה חשבונות הוא ירא מבני אדם, מה שנראה לו עושה, איננו מחשב בדבר, חשבונות

, ואדם שמחשב ועושה חשבונות, איך לעשות שלא יראוהו בעשותו העבירה, חשב בדברומ



 

ב 

. כ איננו ירא מאלקים במעשיו רואים דבחשבון ומחשבה הוא מעלים עין מיראת אלקים"ואעפ
ולא בחשבון , דאדם זה לא מחשב. אין במעשיו לא יראת אלקים, אבל אדם שלא מחשב כלום

 :עשה מעשיו
, הוא עשה חשבון, עמלק לא התנפל על היהודים בלי חשבון" ואתה עיף ויגע"והנה גם כאן איתא 

ומכיון שעשה חשבון , וחשב שזה הזמן להשמידם, חפש ומצא זמן שישראל היו עייפים ויגעים
עמים אחרים לא עשו ". ולא ירא אלקים"הרי הוא , ת לא הכניס כלל בחשבונו"ואת השי
ל עמלק במחשבה ובדעת בחשבון שבשעת חולשת אב, מה שנראה להם לטוב עשו, חשבונות

ולכן הוא , ממנו לא ירא כלל, ת הוא העושה להם חיל"ולא השי, ישראל יוכל להתגבר עליהם
 :בעמלק מדור דור' מלחמה לה, והמדה כנגד מדה היה" ולא ירא אלקים"אשר היה 
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