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בסוף הפרשה מובאת מצות התורה לזכירת ומחית עמלק
שאת מצות קריאתה וזכירתה מקימים אנו בשבת הסמוכה לפורים שהרי המן האגגי צורר
היהודים מזרע עמלק היה וענין אחד הוא ,אך מצוות קיומה הוא בכל השנה ולכן מי שלא יצא ידי
חובת המצוה בחודש אדר יכוון לצאת השבת ידי חובת מצות מחיית עמלק בשמיעת הפסוקים
האחרונים בפרשתינו ,ונציין ברעיון קצר את חשיבות המלחמה בעמלק-מלחמה לד' בעמלק מדור
דור-ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק והשאלה הנשאלת היא מדוע?
אכן ידוע כי ענין עמלק הוא סמל ודוגמא למצב עם ישראל לדורותיו שהרי הפסוק מציין בלשון
יחיד "זכור את אשר עשה לך עמלק"...ולמה לא נאמר"לכם" בלשון רבים ביאר החידושי הרי"ם
מפני שעמלק יכול לנצח רק את היחיד הבודד דהיינו שעם ישראל אינו במצב של שלום ואחדות
בינהם אלא של יחיד כל אחד מפורד ומפוזר מהכלל אז תיכף "ויבא עמלק להלחם"...וכן בתקופת
מרדכי ואסתר מוצא המן הרשע בטענה זו מסילות לליבו של אחשורוש להשמיד ולהרוג
וכו'...אבל ששלום ואחדות ביננו מתבטל כוחו של עמלק.
ובפרשת ויבא עמלק מצאנו רמז גדול ליסוד דברינו מדברי הגאון אלף המגן -שכתב-כי עמלק בא
על חטא הפירוד והמחלוקת עד שבאו להר סיני "ויחן שם ישראל בלב אחד" וז"א -וויחלם עם
ישראל ברפידים-אותיות פרודים )שלא היו במצב של אחדות( ויאמר משה אל יהושע בחר -
אותיות חבר ...לנו אנשים-שיהיו אנשים חברים,כדי שבכח זה תכה את עמלק לפי חרב",-וצא"-
שילוב הוי"ה ואדנו"ת נלחם בעמלק וגבר ישראל .עכת"ד.
החתם סופר -הרחיב רעיון זה גם לציבור הדתי העושים רצונו של מקום בכונת דבריו של המן
"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד"...שידוע כי המונח "מלך" במגילה מרמז גם למלכו של עולם
כדברי הגמ' במגילה ועוד,וכאן מקטרג המן הוא הס"מ לפני הקב"ה כי ישנו עם המכונים אחד
דהיינו היחידים שהם כינוי לצדיקים )ראה תענית דף י-.יחידים מתענים וכו'( שאף הם
מפורדים ומפולגים ואין התחברות בינהם,ולכן אין ראוי שתהיה השגחתך עליהם...וכו' )ראה
באורך בדברי החת"ס דרשות ח"א קכד.(:
בימים קשים אלו בהם "מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה" -מלבד האויבים הסובבים אותנו
שמועות קשות פוקדות אותנו אם בתאונות דרכים ואסונות אחרים רח"ל,מוצאים אנו בדברי
חז"ל כמה עיצות חשובות ומועילות "כי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם-רמז ליצר
ולצרות...והרעותם בחצוצרות-הרעותם לשון ריעות ואחוה בין איש לרעהו בחצצורות -לאיחוד
החצי-צורות שתשרה אהבה ואחוה בין הריות בין איש לאשתו ,ונושעתם מאויבכם אז זוכים
לישועה ולהלצה מפני האויבים.
תפילתינו לד' כי נבין כולנו גם הרחוקים זה מזה בהשקפת עולם משמאל ומימין ממזרח ומערב
כי רק ע"י אחדות בתוכינו כוחינו והצלחתינו תלך ותגבר על כל אויבינו מבית ומחוץ ,וחובה עלינו
למחוק ולמחות כל מחשבה ופעולה של פירוד ומחלוקת ,נזכה שיעשה עמנו ד' ניסים ונפלאות
כבימי מדרכי ואסתר.
בברכת שבת שלום,
הרב אליהו אלחרר שליט"א
רב העיר מודיעין
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