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 ברוכה המבדילה בין רע לטוב 

פרשת "תצוה" עוסקת בבגדים, בגדי הכהן הגדול בבית 
המקדש וזה כל כך נשי בעצם, כי התזכורת האחרונה 
והיחידה שיש בעולם לבגדי כהּונה היא האישה: "עֹז 
וְהָדָר לְבּוׁשָּה וַּתִׂשְחַק לְיֹום ַאחֲרֹון"1 או "וְרָחֹק מִּפְנִינִים 
מִכְרָּה" וחז"ל מפרשים: "מפנינים" – כמו הכהן הגדול, 
שנכנס לִפנָיי ולִפנים. 2 עצם הבגדים האלה מזכירים לך 
מי אתה ומהו התפקיד שלך בעולם. בגד הוא לא דבר 
טיפשי ושטחי – הרי הכהנים נכנסו לכהונתם 

באמצעות הבגדים. 

ואסור לנו לבגוד בבגד היהודי. זאת אומרת, כשאת 
נושאת עליך בגד, עליך להתנהג בהתאם. הרי כמה 
מצחיק היה אחשווורוש, שלבש את בגדי הכהן הגדול. 
לְכָבֹוד ּולְתִפְָארֶת,3 כתוב על בגדי הכהן הגדול וגם על 
אחשוורוש נאמר "ּבְהַרְאֹתֹו אֶת עֹׁשֶר ּכְבֹוד מַלְכּותֹו 
וְאֶת יְקָר ּתִפְאֶרֶת ּגְדּוּלָתֹו".4 מכאן חז"ל למדים שהוא 
פשוט לבש בגדים של כהן גדול. אבל זו תחפושת! אם 
אתה אחשוורוש, אל תחשוב שבגדים של אדם רוחני 

הופכים גם אותך לכזה... 

ואנחנו, צריכים כל הזמן  לזכור שאנחנו מכהנים 
ומכהנות. לכן הם כל כך חשובים, בגדי הכהונה 
הגדולה הזו. הם מכניסים אותנו לתפקיד: וַּתִלְּבַׁש 
אֶסְּתֵר מַלְכּות.5 כשהיא כל כך מבוהלת ולא יודעת איך 
תפעל בשליחות עמה, היא פשוט לובשת לבוש של 

מלכה ומזכירה לעצמה את תפקידה. 

השבת הזו מצווה עלינו תפקיד לא פשוט: לשנוא. 
האמת, אחד הדברים שאני הכי שונאת הוא לשנוא. 
זָכֹור אֵת אֲׁשֶר עָׂשָה לְךָ עֲמָלֵק [...] לֹא ּתִׁשְּכָח!6  וחז"ל 
כותבים, שהמשמעות היא שנאת הלב. את צריכה 

לעמוד בבית הכנסת בשבת ופשוט לשנוא.

1 משלי ל"א, כה. 
2 משלי ל"א, ועפ"י ילק"ש, משלי רמז תתקסד. 

3 שמות כ"ח, ב. 
4 אסתר א', ד וילק"ש אסתר, רמז תתרמו.  

5 אסתר ה', א. 
6 דברים כ"ה י"ז-י"ט

וזה כל כך קשה. תמיד עומדות לי דמעות בגרון כשאני 
קוראת את הפטרת שבת זכור. ה' אומר לשמואל 
הנביא: "תגיד למלך שאול להשמיד את עמלק". שאול 
אכן משמיד את כל העמלקים, אבל משאיר בחיים את 

אגג המלך; וַּיַחְמֹל ׁשָאּול וְהָעָם עַל אֲגָג.7 

"לך תגיד לשאול שמאסתי בו", ה' אומר לשמואל. 
"נִחַמְּתִי ּכִי הִמְלַכְּתִי אֶת ׁשָאּול לְמֶלֶךְ. הוא כבר לא יהיה 

יותר מלך".  

ושמואל מתאבל ובוכה. וַּיִחַר לִׁשְמּואֵל וַּיִזְעַק אֶל ה' ּכָל 
הַּלָיְלָה. הוא אומר לשאול "אתה לא יכול להיות יותר 
מלך," אבל לא מפסיק להתאבל ולהצטער. וְלֹא יָסַף 

ׁשְמּואֵל לִרְאֹות אֶת ׁשָאּול עַד יֹום מֹותֹו.8 

על מה אתה בוכה, שמואל? אתה יודע ששאול לא 
מילא את תפקידו. הוא לא יכול להיות מלך כך, ומה 

אתה מתאבל? 

שמואל לא בוכה על כך ששאול כבר לא מלך וגם לא 
בוכה על כך שלא הרגו את אגג. על מותה של החמלה 
הוא בוכה. מה, אסור להאמין שהכל טוב? לא. אסור 

להאמין שכולם טובים ושהעולם טוב? לא. 

צריך לדעת לשנוא את הרוע. זה אחד הדברים הקשים 
לדור שלנו כי אנחנו דור מקבל, דור של הכלה. כל 
רעיון הוא מוכן לשמוע וזה בדיוק עמלק. "עמלק" – 
גימטריה ספק: "בואו נטיל ספק. אולי זה לא רע 

מוחלט?"

וה"שפת אמת" מחדש לנו חידוש מדהים. השבת היא 
שבת זכור, בה אנו מצוות לזכור את אשר עשה לנו 
עמלק במדבר, ולשנוא אותו. אבל למה לשנוא בשבת, 
למה? שבת הרי היא "מנוחת אהבה", לפי הפיוט 
הידוע. למה לא לשנוא את עמלק בזמן אחר? וה"שפת 
אמת" מביא את המדרש. כתוב "זכור" פעמים: זָכֹור 

7 שמ"א, ט"ו, ט. 
8 שמ"א ט"ו, לה. 



אֶת יֹום הַּׁשַּבָת לְקַּדְׁשֹו.9 זָכֹור אֵת אֲׁשֶר עָׂשָה לְךָ 
עֲמָלֵק.10 ומה הקשר בין שני ה"זכורים"?

אומר ה"שפת אמת" בגאונות: לעולם לא תבינו את 
שמחתה וקדושתה ויופיה וטּובה של השבת, אם לא 
תבינו את הרוע שיש בעמלק. אם לא תבינו כמה רעים 
הם חיי החולין, לא תבינו עד כמה טובה היא השבת.11 

מי ידע היטב את ההבחנה בין רע לטוב? מרדכי 
היהודי. "מרדכי" – לשון דרך. ההוא יודע שלא כל 
הערכים שווים. יש דברים שמן הראוי לדרוך עליהם. 
יש דברים שמן הראוי לומר להם "לא"; ּומָרְּדֳכַי לֹא 

יִכְרַע וְלֹא יִׁשְּתַחֲוֶה.12

למה חינוך הילדים שלנו כיום הוא על הקרשים? כי 
אנחנו לא יודעים לומר "לא" נחרץ,  אז איך הילדים 
שלנו ידעו מה טוב? הרי כשאין "לא", גם אין "כן". 
למה שידוכים כל כך מתעכבים ובחורים לא רוצים 
להתחתן? מפני שבעומק הדברים, הם לא מבינים את 
ה"לֹא טֹוב" שבהֱיֹות הָָאדָם לְבַּדֹו. גם ב"לבדו" הם 
מוצאים איזשהו סוג של טוב, אז הם גם לא מבינים 

ש- מָצָא אִּׁשָה מָצָא טֹוב.13

כיום אין רע נחרץ ואין גם טוב נחרץ. ואומר הקב"ה: 
בשבת הזאת תעשי "ּתִמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק". עד שאת 
לא מוחה, מוחה בשבת נגד הרוע, מוחה במובן של 
מחאה (protest), את לא תוכלי להיות בטוב. הטילי 

פור. לא פלורליזם – עכשיו העת לּפּורליזם. 

ה"בני יששכר" מלמד אותנו שבימות המשיח (כלומר 
בדור שלנו) אנשים יהיו כל כך עצובים וכדי לשמוח 
הם לא יצטרכו לשתות יין. כי שִכרות היא אי-הבדלה 
בין ארור המן לבין ברוך מרדכי14 ואנו בימות המשיח 
נהיה במצב כזה בדיוק. לא נוכל להגיד על הרע שהוא 

רע ובגלל זה לא נוכל לומר על הטוב שהוא טוב. 

השבת הזו, בזמן אמירת פסוקי "פרשת זכור", חייבים  
לגנות בלב את הרוע. על מה שרע בחיים שלך, לומר 
"זה לא טוב לא טוב לא טוב, ריבונו של עולם. אני כל 
כך רוצה למחות נגד הרוע. כל כך רוצה שזה לא יהיה 

יותר בחיים שלי". או-אז יתגלה לך האור של הטוב. 

יש רק שני אנשים שה' מרשה להם לראות כל הזמן 
טוב בלי לראות רע: משה רבנו ואסתר המלכה. יום 
פטירת משה רבנו הוא השבוע, יום חמישי, ז' באדר. 
משה הוא מליץ היושר של עם ישראל. במצבים 

9 שמות כ', ז. 
10 דברים כ"ה, יז. 

11 "שפת אמת" לשבת זכור.

12 אסתר ג', ב. 

13 בראשית ב', יח ומשלי כ"ה, יח.

14 עפ"י מגילה, ז' עב. 

הירודים ביותר, כמו חטא העגל, הוא עומד ואומר "הם 
טובים. הם טובים". וזה מגוחך, כי הם לא. 

גם אסתר המלכה. מה את עומדת ומליצה יושר על עם 
ש-180 יום מבלה באיזה משתה הוללות בארמון 
המלוכה? מה את עומדת ומבקשת על עמך? והם שני 
אנשים שעומדים ואומרים אפילו על דבר רע שהוא 
טוב. כי שניהם פשוט טובים. לכן הם פשוט רואים 
טוב בעם ישראל, תמיד, גם כשעם ישראל רע. לכן הם 

מליצי היושר המופלאים ביותר שלנו.

אז מה תעשי היום, יום ז' באדר? הדליקי נר למשה 
רבנו ולאסתר המלכה ובקשי ממליצי היושר האלה 
להמליץ בעדנו טוב, מפני שכשה' רואה אותם ושומע 
אותם מבקשים בעדנו, הוא רואה אותנו רק טובים 

וכל הרע שיש בנו פשוט נמחה כלא היה. 

אמרי את מזמור צ' בתהילים, ּתְפִּלָה לְמֹׁשֶה אִיׁש 
הָאֱלֹקִים. ותני תפילת "ונהפוך-הוא" אדירה, רצוי 
בידיים מורמות, כמו משה רבנו בשעתו, עד שתרגישי 
אותן כבדות (וִידֵי מֹׁשֶה ּכְבֵדִים): "ה' – הפוך את המר 

– מתוק!"  זו מלחמתך הגדולה ברוע שבחייך.

שנזכה באמת לסלק את הרע מחיינו, לראות רק טוב 
ולהצדיק את הלבוש שלנו, של אנשים יראים וטובים.   

זה רק קצה המזלג... 

מנוי לקהילת פרשה ואישה

בכל שבוע את יכולה לקבל לאימייל שלך 
את השיעור המלא של הרבנית ימימה

ובו כל הפנינים שהרבנית ימימה מזרחי 
מלקטת עבורך,

כל החידושים *  הסיפורים * כל העצות 
הטובות לדרך

לכל הפרטים על המנוי לחצי כאן – 
https://parasha.org/rav_weekly_lesson
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