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 שמות פרק יז

ם: ידִּ פִּ רְׂ ֵאל בִּ רָּ שְׂ ם יִּ ֶחם עִּ לָּ ֵלק ַויִּ ב ַעל  )ח( ַויָּבֹא ֲעמָּ צָּ י נִּ ֹנכִּ ר אָּ חָּ ֵלק מָּ ֵחם ַבֲעמָּ לָּ ֵצא הִּ ים וְׂ שִּ נּו ֲאנָּ ַחר לָּ ַע בְׂ הֹושֻׁ )ט( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל יְׂ
י: דִּ יָּ ים בְׂ ֱאֹלהִּ ה ּוַמֵטה הָּ עָּ בְׂ ה: רֹאש ַהגִּ עָּ בְׂ לּו רֹאש ַהגִּ חּור עָּ ֵלק ּוֹמֶשה ַאֲהֹרן וְׂ ֵחם ַבֲעמָּ לָּ הִּ ַמר לֹו ֹמֶשה לְׂ ַע ַכֲאֶשר אָּ הֹושֻׁ  )י( ַוַיַעש יְׂ

ֵלק: ַבר ֲעמָּ גָּ דֹו וְׂ יַח יָּ נִּ ַכֲאֶשר יָּ ֵאל וְׂ רָּ שְׂ ַבר יִּ גָּ דֹו וְׂ ים ֹמֶשה יָּ יָּה ַכֲאֶשר יָּרִּ הָּ ים וַ  )יא( וְׂ ֵבדִּ יֵדי ֹמֶשה כְׂ יו )יב( וִּ תָּ ימּו ַתחְׂ שִּ חּו ֶאֶבן ַויָּ קְׂ יִּ
ֶמש: ה ַעד בֹא ַהשָּ יו ֱאמּונָּ דָּ י יָּ הִּ ד ַויְׂ ֶזה ֶאחָּ ד ּומִּ ֶזה ֶאחָּ יו מִּ דָּ יָּ כּו בְׂ מְׂ חּור תָּ ַאֲהֹרן וְׂ ֶליהָּ וְׂ ֶאת  ַוֵיֶשב עָּ ֵלק וְׂ ַע ֶאת ֲעמָּ הֹושֻׁ )יג( ַוַיֲחֹלש יְׂ

ֶרב: פ י חָּ פִּ ק  ַעּמֹו לְׂ קֹוָּ ַתַחת )יד( ַויֹאֶמר יְׂ ֵלק מִּ ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָּ ֹחה ֶאמְׂ י מָּ ַע כִּ הֹושֻׁ ֵני יְׂ זְׂ אָּ ים בְׂ שִּ רֹון ַבֵסֶפר וְׂ כָּ ֹתב זֹאת זִּ ֶאל ֹמֶשה כְׂ
ם: יִּ מָּ י: ַהשָּ סִּ ק נִּ קֹוָּ מֹו יְׂ א שְׂ רָּ קְׂ ֵבַח ַויִּ זְׂ ֶבן ֹמֶשה מִּ ק בַ  )טו( ַויִּ ה ַליקֹוָּ מָּ חָּ לְׂ י יָּד ַעל ֵכס יָּּה מִּ ֹדר ֹדר: )טז( ַויֹאֶמר כִּ ֵלק מִּ  ֲעמָּ

 

 רש"י 
סמך פרשה זו למקרא זה, לומר תמיד  - ויבא עמלק וגו')ח( 

אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם אומרים )פסוק ז( 
היש ה' בקרבנו אם אין, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם 

ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני. משל לאדם שהרכיב בנו 
יצא לדרך, היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא על כתפו ו

טול חפץ זה ותן לי, והוא נותן לו, וכן שניה וכן שלישית, פגעו 
באדם אחד, אמר לו אותו הבן ראית את אבא. אמר לו אביו 

  אינך יודע היכן אני, השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו:
לי ולך, השוהו לו, מכאן אמרו יהי כבוד  - בחר לנו)ט( 

ידך חביב עליך כשלך וכבוד חבירך כמורא רבך, מנין תלמ
שנאמר )במדבר יב יא( ויאמר אהרן אל משה בי אדני והלא 
אהרן גדול מאחיו היה ועושה את חבירו כרבו. ומורא רבך 
כמורא שמים מנין, שנאמר )שם יא כח( אדוני משה כלאם, 

כלם מן העולם, חייבין הם כלייה, המורדים בך, כאלו מרדו 
בעת  - מחר צא מן הענן והלחם בו: - וצא הלחם "ה:בהקב

גבורים ויראי חטא  - בחר לנו אנשים המלחמה אנכי נצב:
שתהא זכותן מסייעתן. דבר אחר בחר לנו אנשים שיודעין 

 ומשה אהרן )י(  לבטל כשפים לפי שבני עמלק מכשפין היו:

 רמב"ן 
מר רבי אברהם כי הוא ספר א - כתוב זאת זכרון בספר)יד( 

נודע, והוא "ספר מלחמות ה'" )במדבר כא יד(, וכתוב בו 
המלחמות שעשה השם בעבור יראיו, ויתכן שהיה מימות 

אברהם. ואין בדבריו אלה רק תואנה. והנכון בעיני, כי 
"בספר" ירמוז לספר התורה, כענין שכתוב )דברים לא כו( 

זאת בספר תורתי לקוח את ספר התורה הזה, יאמר כתוב 
שיזכרו בני ישראל מה שעשה עמלק, כי מחה אמחה את זכרו 
ונתתי נקמתי בו ביד עמי ישראל. וזו היא המצוה שכתוב לנו 

במשנה תורה )דברים כה יז( זכור את אשר עשה לך עמלק. 
ואמר ושים באזני יהושע, לצוותו להזכיר לישראל את כל 

דע ועד, וירמוז כי התלאה אשר באה להם על ידו, כי הוא היו
אחרי שיירשו הארץ ימחו אותו, כי מצוה עליהם תחלה 

להכרית שבעת הגוים וינחלו הארץ, זהו שנאמר שם )כה יט( 
והיה בהניח ה' אלהיך לך וגו', ואם היה בימי יהושע בן נון 

כן, היה מזהירם למחות אותו, אבל נשאר הארץ לרשתה 
זמנה עד מלוך  בימיו הרבה מאד )יהושע יג א(, ולא הגיע

 שאול:

  בנה של מרים היה וכלב בעלה: -חור  יו שרויים:מכאן לתענית שצריכים שלשה לעבור לפני התיבה, שבתענית ה - וחור
 וידי משה כבדים)יב(  וכי ידיו של משה נוצחות היו המלחמה וכו' כדאיתא בראש השנה )כט א(: - כאשר ירים משה ידו)יא( 

כר וכסת. ולא ישב לו על  - אבן וישימו תחתיו אהרן וחור: -ויקחו  בשביל שנתעצל במצוה ומנה אחר תחתיו, נתייקרו ידיו: -
ויהי משה ידיו באמונה פרושות השמים בתפלה  - ויהי ידיו אמונה אמר ישראל שרויין בצער, אף אני אהיה עמהם בצער:

שהיו עמלקים מחשבין את השעות באצטרולוגיאה באיזו שעה הם נוצחים, והעמיד להם  - עד בא השמש נאמנה ונכונה:
חתך ראשי גבוריו ולא השאיר אלא חלשים שבהם ולא הרגם כולם, מכאן  - ויחלש יהושע)יג(  משה חמה וערבב את השעות:

ושים  שבא עמלק להזדווג לישראל קודם לכל האומות: - כתב זאת זכרון)יד(  אנו למדין שעשה על פי הדבור של שכינה:
ע מכניס את המכניס את ישראל לארץ, שיצוה את ישראל לשלם לו את גמולו, כאן נרמז לו למשה שיהוש - באזני יהושע

הקדוש  - ה' נסי של מזבח: - ויקרא שמו)טו(  לכך אני מזהירך כן, כי חפץ אני למחותו: - כי מחה אמחה ישראל לארץ:
ברוך הוא עשה לנו כאן נס גדול, לא שהמזבח קרוי ה', אלא המזכיר שמו של מזבח זוכר את הנס שעשה המקום, ה' הוא נס 

ידו של הקדוש ברוך הוא הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק  - כי יד על כס יה משה: - ויאמר)טז(  שלנו:
עולמית, ומהו כס, ולא נאמר כסא, ואף השם נחלק לחציו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד 

ם ט ז( האויב תמו חרבות לנצח, זהו שימחה שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם, שנאמר )תהלי
עמלק שכתוב בו )עמוס א יא( ועברתו שמרה נצח, )תהלים שם( וערים נתשת אבד זכרם המה, מהו אומר אחריו )תהלים ט 

  ח( וה' לעולם ישב, הרי השם שלם, )תהלים שם( כונן למשפט כסאו, הרי כסאו שלם:
 

 דברים פרק כה
ם: יִּ רָּ צְׂ ּמִּ ֶכם מִּ ֵצאתְׂ ֵלק ַבֶדֶרְך בְׂ ָך ֲעמָּ ה לְׂ שָּ כֹור ֵאת ֲאֶשר עָּ ֵיף  )יז( זָּ ה עָּ ַאתָּ ים ַאֲחֶריָך וְׂ לִּ ל ַהֶנֱחשָּ ָך כָּ ַזֵנב בְׂ ָך ַבֶדֶרְך ַויְׂ רְׂ )יח( ֲאֶשר קָּ

ים: לֹא יֵָּרא ֱאֹלהִּ ֵגַע וְׂ יָּ ָך ַנֲחלָּ  וְׂ ק ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לְׂ קֹוָּ ֶרץ ֲאֶשר יְׂ אָּ יב בָּ בִּ סָּ ֶביָך מִּ ל ֹאיְׂ כָּ ָך מִּ ק ֱאֹלֶהיָך לְׂ קֹוָּ יַח יְׂ נִּ הָּ יָּה בְׂ הָּ ּה )יט( וְׂ תָּ שְׂ רִּ ה לְׂ
ח:  כָּ שְׂ ם לֹא תִּ יִּ מָּ ַתַחת ַהשָּ ֵלק מִּ ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָּ מְׂ  <<<                                                                                                                                              תִּ
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 לדברים פרק כהרש"י 
רת במדות ובמשקלות אם שק - זכור את אשר עשה לך)יז( 

הוי דואג מגרוי האויב, שנאמר )משלי יא א( מאזני מרמה 
אשר קרך )יח(  תועבת ה', וכתיב בתריה בא זדון ויבא קלון:

לשון מקרה. דבר אחר לשון קרי וטומאה, שהיה  - בדרך
מטמאן במשכב זכור. דבר אחר לשון קור וחום, צננך 

הלחם בכם והפשירך מרתיחתך, שהיו כל האומות יראים ל
ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים. משל לאמבטי 

רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, בא בן בליעל אחד 
קפץ וירד לתוכה. אף על פי שנכוה, הקרה אותה בפני 

מכת זנב, חותך מילות וזורק כלפי  - ויזנב בך אחרים:
חסרי כח מחמת חטאם,  - כל הנחשלים אחריך מעלה:

עיף בצמא, דכתיב  - ואתה עיף ויגע פולטן:שהיה הענן 
)שמות יז ג( ויצמא שם העם למים, וכתיב אחריו ויבא 

 עמלק, אלהים, מלהרע לך: - ולא ירא בדרך: -ויגע  עמלק:
מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק  - תמחה את זכר עמלק)יט( 

משור ועד שה )שמואל א' טו ג(. שלא יהא שם עמלק נזכר 
 לומר בהמה זו משל עמלק היתה: אפילו על הבהמה,

 לדברים פרק כהרמב"ן 
כבר הזכרתי )לעיל כד ט(  - זכור את אשר עשה לך עמלק)יז( 

המדרש שדרשו בו בספרא )בחקותי פרשה א ג(, יכול בלבך, 
כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמורה, הא מה אני 
מקיים זכור שתהא שונה בפיך. וכן בספרי )תצא קסו(, זכור 

את אשר עשה לך עמלק, בפה. לא תשכח, בלב. ולא ידעתי 
מה היא הזכירה הזו בפה, אם לאמר שנקרא פרשת עמלק 

בציבור, ונמצינו למדין מן התורה בשניה זכור )מגילה כט א(, 
והנכון בעיני שהוא  ויהיה סמך למקרא מגלה מן התורה:

לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו 
ים, ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך מתחת השמ

עשה לנו הרשע, ולכך נצטוינו למחות את שמו. וכן במעשה 
מרים נצטוינו להודיעו לבנינו ולספר בו לדורות, ואף על פי 

שהיה ראוי גם להסתירו שלא לדבר בגנותן של צדיקים, אבל 
צוה הכתוב להודיעו ולגלותו כדי שתהא אזהרת לשון הרע 

בפיהם, מפני שהוא חטא גדול וגורם רעות רבות ובני שומה 
אדם נכשלים בו תמיד, כמו שאמרו )ב"ב קסה א( והכל 

 באבק לשון הרע:

 
 שמואל א פרק טו

קֹו ַמע לְׂ ה שְׂ ַעתָּ ֵאל וְׂ רָּ שְׂ ֶמֶלְך ַעל ַעּמֹו ַעל יִּ ֳחָך לְׂ שָּ מְׂ ק לִּ קֹוָּ ַלח יְׂ י שָּ אּול ֹאתִּ מּוֵאל ֶאל שָּ בְׂ )א( ַויֹאֶמר שְׂ ק: סל דִּ קֹוָּ ַמר  ֵרי יְׂ )ב( ֹכה אָּ
ם: יִּ רָּ צְׂ ּמִּ ם לֹו ַבֶדֶרְך ַבֲעֹלתֹו מִּ ֵאל ֲאֶשר שָּ רָּ שְׂ יִּ ֵלק לְׂ ה ֲעמָּ שָּ י ֵאת ֲאֶשר עָּ תִּ ַקדְׂ אֹות פָּ בָּ ק צְׂ קֹוָּ ֵלק  יְׂ ה ֶאת ֲעמָּ יתָּ כִּ הִּ ה ֵלְך וְׂ )ג( ַעתָּ

ה ֵהַמתָּ יו וְׂ לָּ ֹמל עָּ לֹא ַתחְׂ ל ֲאֶשר לֹו וְׂ ֶתם ֶאת כָּ ַהֲחַרמְׂ ַעד ֲחמֹור: ס וְׂ ל וְׂ מָּ גָּ ַעד ֶשה מִּ שֹור וְׂ ַעד יֹוֵנק מִּ ה ֵמֹעֵלל וְׂ שָּ יש ַעד אִּ   ֵמאִּ
ה: הּודָּ יש יְׂ ים ֶאת אִּ פִּ י ַוֲעֶשֶרת ֲאלָּ לִּ ם ֶאֶלף ַרגְׂ אַתיִּ ים מָּ אִּ לָּ ֵדם ַבטְׂ קְׂ פְׂ ם ַויִּ עָּ אּול ֶאת הָּ ַשַּמע שָּ ֵלק  )ד( ַויְׂ יר ֲעמָּ אּול ַעד עִּ )ה( ַויָּבֹא שָּ

ֶרב ַחל: ַויָּ ם כָּ  ַבנָּ ה ֶחֶסד עִּ יתָּ שִּ ה עָּ ַאתָּ ּמֹו וְׂ ָך עִּ פְׂ י ֶפן ֹאסִּ ֵלקִּ תֹוְך ֲעמָּ דּו מִּ רּו רְׂ כּו סֻׁ י לְׂ אּול ֶאל ַהֵקינִּ ם )ו( ַויֹאֶמר שָּ ֵאל ַבֲעלֹותָּ רָּ שְׂ ֵני יִּ ל בְׂ
ֵלק: תֹוְך ֲעמָּ י מִּ ם ַויַָּסר ֵקינִּ יִּ רָּ צְׂ ּמִּ ֵלק ֵמֲחוִּ  מִּ אּול ֶאת ֲעמָּ ם:)ז( ַוַיְך שָּ יִּ רָּ צְׂ ֵני מִּ ה בֹוֲאָך שּור ֲאֶשר ַעל פְׂ ֹפש ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ילָּ תְׂ )ח( ַויִּ

ֶרב: י חָּ פִּ ים לְׂ ם ֶהֱחרִּ עָּ ל הָּ ֶאת כָּ י וְׂ ֵלק חָּ ל  ֲעמָּ ַעל כָּ ים וְׂ רִּ ַעל ַהכָּ ים וְׂ נִּ שְׂ ַהּמִּ ר וְׂ קָּ ַהבָּ ַעל ֵמיַטב ַהצֹאן וְׂ ג וְׂ ם ַעל ֲאגָּ עָּ הָּ אּול וְׂ ֹמל שָּ )ט( ַוַיחְׂ
ימּו: פ ּה ֶהֱחרִּ ֵמס ֹאתָּ נָּ ה וְׂ זָּ בְׂ מִּ ה נְׂ אכָּ לָּ ל  ַהּמְׂ כָּ ם וְׂ ימָּ בּו ַהֲחרִּ לֹא אָּ מּוֵאל ֵלאֹמר: ַהטֹוב וְׂ ק ֶאל שְׂ קֹוָּ ַבר יְׂ י דְׂ הִּ י )יא )י( ַויְׂ י כִּ תִּ ַחמְׂ ( נִּ

ק כָּ  קֹוָּ ַעק ֶאל יְׂ זְׂ מּוֵאל ַויִּ שְׂ ַחר לִּ ים ַויִּ ַרי לֹא ֵהקִּ בָּ ֶאת דְׂ ב ֵמַאֲחַרי וְׂ י שָּ ֶמֶלְך כִּ אּול לְׂ י ֶאת שָּ תִּ ַלכְׂ מְׂ ה:הִּ לָּ יְׂ מּוֵאל  ל ַהלָּ ֵכם שְׂ )יב( ַוַישְׂ
אּול  א שָּ מּוֵאל ֵלאֹמר בָּ שְׂ אּול ַבֹבֶקר ַויַֻׁגד לִּ ַראת שָּ קְׂ ל:לִּ גָּ לְׂ ֹסב ַוַיֲעֹבר ַוֵיֶרד ַהגִּ יב לֹו יָּד ַויִּ ֵנה ַמצִּ הִּ ה וְׂ ֶמלָּ מּוֵאל ֶאל  ַהַכרְׂ )יג( ַויָּבֹא שְׂ

ק: קֹוָּ ַבר יְׂ י ֶאת דְׂ יֹמתִּ ק ֲהקִּ ה ַליקֹוָּ רּוְך ַאתָּ אּול בָּ אּול ַויֹאֶמר לֹו שָּ י שָּ נָּ זְׂ אָּ מּוֵאל ּוֶמה קֹול ַהצֹאן ַהֶזה בְׂ ר  )יד( ַויֹאֶמר שְׂ קָּ קֹול ַהבָּ וְׂ
י ֹשֵמַע: ֹנכִּ ק ֱאֹלֶהי ֲאֶשר אָּ ֹבַח ַליקֹוָּ ַמַען זְׂ ר לְׂ קָּ ַהבָּ ם ַעל ֵמיַטב ַהצֹאן וְׂ עָּ ַמל הָּ יאּום ֲאֶשר חָּ י ֱהבִּ ֵלקִּ אּול ֵמֲעמָּ ֶאת )טו( ַויֹאֶמר שָּ ָך וְׂ

נּו: ס ה לְׂ  ַהיֹוֵתר ֶהֱחַרמְׂ ידָּ ַאגִּ אּול ֶהֶרף וְׂ מּוֵאל ֶאל שָּ ה ויאמרו ַויֹאֶמר לֹו ַדֵבר: ס)טז( ַויֹאֶמר שְׂ לָּ יְׂ ק ֵאַלי ַהלָּ קֹוָּ ֶבר יְׂ  ָך ֵאת ֲאֶשר דִּ
ֶמֶלְך ק לְׂ קֹוָּ ֲחָך יְׂ שָּ מְׂ ה ַויִּ תָּ ֵאל אָּ רָּ שְׂ ֵטי יִּ בְׂ ֵעיֶניָך רֹאש שִּ ה בְׂ ֹטן ַאתָּ ם קָּ מּוֵאל ֲהלֹוא אִּ ֵאל: )יז( ַויֹאֶמר שְׂ רָּ שְׂ ק  ַעל יִּ קֹוָּ ֲחָך יְׂ לָּ שְׂ )יח( ַויִּ

דָּ  ם:בְׂ ם ֹאתָּ תָּ בֹו ַעד ַכלֹותָּ ַחמְׂ לְׂ נִּ ֵלק וְׂ ים ֶאת ֲעמָּ אִּ ה ֶאת ַהַחטָּ תָּ ַהֲחַרמְׂ ק ַוַתַעט ֶאל  ֶרְך ַויֹאֶמר ֵלְך וְׂ קֹוָּ קֹול יְׂ תָּ בְׂ ַמעְׂ ה לֹא שָּ ּמָּ לָּ )יט( וְׂ
ק: ס קֹוָּ ֵעיֵני יְׂ ַרע בְׂ ל ַוַתַעש הָּ לָּ מַ  ַהשָּ מּוֵאל ֲאֶשר שָּ אּול ֶאל שְׂ יא )כ( ַויֹאֶמר שָּ בִּ אָּ ק וָּ קֹוָּ י יְׂ ַחנִּ לָּ ֵאֵלְך ַבֶדֶרְך ֲאֶשר שְׂ ק וָּ קֹוָּ קֹול יְׂ י בְׂ תִּ עְׂ

י: תִּ ֵלק ֶהֱחַרמְׂ ֶאת  ֲעמָּ ֵלק וְׂ ל: ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעמָּ גָּ לְׂ ק ֱאֹלֶהיָך ַבגִּ ֹבַח ַליקֹוָּ זְׂ ית ַהֵחֶרם לִּ ר ֵראשִּ קָּ ל צֹאן ּובָּ לָּ ם ֵמַהשָּ עָּ ַקח הָּ   )כא( ַויִּ
יב ֵמֵחֶלב ֵאילִּ )כב( ַויֹאֶמר שְׂ  שִּ ַהקְׂ ֶזַבח טֹוב לְׂ ֹמַע מִּ ֵנה שְׂ ק הִּ קֹוָּ קֹול יְׂ ֹמַע בְׂ שְׂ ים כִּ חִּ בָּ ֹעלֹות ּוזְׂ ק בְׂ י ַחַטאת  ים:מּוֵאל ַהֵחֶפץ ַליקֹוָּ )כג( כִּ

ֶּמֶלְך: ס ָך מִּ סְׂ אָּ מְׂ ק ַויִּ קֹוָּ ַבר יְׂ תָּ ֶאת דְׂ ַאסְׂ ַצר ַיַען מָּ ים ַהפְׂ פִּ רָּ ֶון ּותְׂ אָּ י וְׂ י ֶאת )כד( וַ  ֶקֶסם ֶמרִּ תִּ ַברְׂ י עָּ י כִּ אתִּ טָּ מּוֵאל חָּ אּול ֶאל שְׂ יֹאֶמר שָּ
ם: קֹולָּ ַמע בְׂ ֶאשְׂ ם וָּ עָּ י ֶאת הָּ ֵראתִּ י יָּ ֶריָך כִּ בָּ ֶאת דְׂ ק וְׂ קֹוָּ י יְׂ ק: פִּ ַתֲחֶוה ַליקֹוָּ ֶאשְׂ י וְׂ ּמִּ שּוב עִּ י וְׂ אתִּ א ֶאת ַחטָּ א נָּ ה שָּ ַעתָּ   )כה( וְׂ

אּול לֹא אָּ  מּוֵאל ֶאל שָּ ֵאל: ס)כו( ַויֹאֶמר שְׂ רָּ שְׂ יֹות ֶמֶלְך ַעל יִּ הְׂ ק מִּ קֹוָּ ָך יְׂ סְׂ אָּ מְׂ ק ַויִּ קֹוָּ ַבר יְׂ ה ֶאת דְׂ תָּ ַאסְׂ י מָּ ְך כִּ ּמָּ ֹסב  שּוב עִּ )כז( ַויִּ
ַרע: קָּ ילֹו ַויִּ עִּ ַנף מְׂ כְׂ ֶלֶכת ַוַיֲחֵזק בִּ מּוֵאל לָּ ֵאל ֵמעָּ  שְׂ רָּ שְׂ כּות יִּ לְׂ ק ֶאת ַממְׂ קֹוָּ ַרע יְׂ מּוֵאל קָּ יו שְׂ ֵרֲעָך )כח( ַויֹאֶמר ֵאלָּ ּה לְׂ נָּ תָּ ֶליָך ַהיֹום ּונְׂ

ֶּמךָּ: ֵחם: ַהטֹוב מִּ נָּ הִּ ם הּוא לְׂ דָּ י לֹא אָּ ֵחם כִּ נָּ לֹא יִּ ַשֵקר וְׂ ֵאל לֹא יְׂ רָּ שְׂ ַגם ֵנַצח יִּ ֵני  )כט( וְׂ קְׂ א ֶנֶגד זִּ י נָּ ֵדנִּ ה ַכבְׂ י ַעתָּ אתִּ טָּ )ל( ַויֹאֶמר חָּ
ַתֲחוֵ  שְׂ הִּ י וְׂ ּמִּ שּוב עִּ ֵאל וְׂ רָּ שְׂ ֶנֶגד יִּ י וְׂ ק ֱאֹלֶהיָך:ַעּמִּ י ַליקֹוָּ ק: ס יתִּ אּול ַליקֹוָּ ַתחּו שָּ שְׂ אּול ַויִּ מּוֵאל ַאֲחֵרי שָּ ב שְׂ )לב( ַויֹאֶמר  )לא( ַויָּשָּ

ֶות: ר ַמר ַהּמָּ ֵכן סָּ ג אָּ יו ֲאַגג ַמֲעַדֹנת ַויֹאֶמר ֲאגָּ ֵלק ַוֵיֶלְך ֵאלָּ ישּו ֵאַלי ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעמָּ מּוֵאל ַהגִּ מּוֵאל ַכֲאֶשר )לג( ַויֹאמֶ  ס שְׂ ר שְׂ
ל:  גָּ לְׂ ק ַבגִּ קֹוָּ ֵני יְׂ פְׂ ג לִּ מּוֵאל ֶאת ֲאגָּ ַשֵסף שְׂ ֶּמָך ַויְׂ ים אִּ שִּ נָּ ַכל מִּ שְׂ ֶבָך ֵכן תִּ ים ַחרְׂ שִּ ה נָּ לָּ כְׂ ה  סשִּ לָּ אּול עָּ שָּ ה וְׂ תָּ מָּ רָּ מּוֵאל הָּ )לד( ַוֵיֶלְך שְׂ

אּול: ַעת שָּ בְׂ מּוֵא  ֶאל ֵביתֹו גִּ לֹא יַָּסף שְׂ יְך )לה( וְׂ לִּ מְׂ י הִּ ם כִּ חָּ ק נִּ אּול ַויקֹוָּ מּוֵאל ֶאל שָּ ַאֵבל שְׂ תְׂ י הִּ אּול ַעד יֹום מֹותֹו כִּ אֹות ֶאת שָּ רְׂ ל לִּ
ֵאל: רָּ שְׂ אּול ַעל  יִּ  ֶאת שָּ

 
 אסתר פרק ג פסוק א

י ַויְׂ  גִּ ֲאגָּ א הָּ תָּ דָּ ן ֶבן ַהּמְׂ מָּ ֵורֹוש ֶאת הָּ ַדל ַהֶּמֶלְך ֲאַחשְׂ ֵאֶלה גִּ ים הָּ רִּ בָּ תֹו:ַאַחר ַהדְׂ ים ֲאֶשר אִּ רִּ ל ַהשָּ אֹו ֵמַעל כָּ סְׂ ֵאהּו ַויֶָּשם ֶאת כִּ  ַנשְׂ
 רש"י 

שהקב"ה בורא רפואה למכתן  - גדל המלך וגו' את המן שנבראת רפואה זו להיות לתשועה לישראל: - אחר הדברים האלה
 של ישראל קודם שיביא המכה עליהם:

 

 אסתר פרק ג פסוק י
ים: הּודִּ י ֹצֵרר ַהיְׂ גִּ ֲאגָּ א הָּ תָּ דָּ ן ֶבן ַהּמְׂ מָּ הָּ ּה לְׂ נָּ תְׂ דֹו ַויִּ תֹו ֵמַעל יָּ ַסר ַהֶּמֶלְך ֶאת ַטַבעְׂ  ַויָּ

 רש"י 
 הוא מתן כל דבר גדול שישאלו מאת המלך להיות מי שהטבעת בידו שליט בכל דבר המלך: - ויסר המלך את טבעתו

 

 אסתר פרק ח פסוק ג
ַעת יר ֶאת רָּ ַהֲעבִּ ַחֶנן לֹו לְׂ תְׂ ךְׂ ַותִּ יו ַוֵתבְׂ לָּ ֵני ַרגְׂ פְׂ ֹפל לִּ ֵני ַהֶּמֶלְך ַותִּ פְׂ ַדֵבר לִּ ֵתר ַותְׂ ַשב ַעל  ַותֹוֶסף ֶאסְׂ תֹו ֲאֶשר חָּ ֵאת ַמֲחַשבְׂ י וְׂ גִּ ֲאגָּ ן הָּ מָּ הָּ

ים: הּודִּ  ַהיְׂ
 רש"י 

 הרעה: שלא תתקיים עצתו - להעביר את רעת המן
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 זכורפרשת  –צדיק פרי 

 
 

. במדרש ]י[ מלחמה לה' בעמלק מדור דור
תנחומא )סוף פרשת תצא( ר"א אומר מדורו של 
משה עד דורו של שמואל ור' יהושע אומר מדורו 

של שמואל עד דורו של מרדכי ואסתר ור' יוסי 
אומר מדורו של מרדכי ואסתר עד מלך המשיח 

כו', שהוא ג' דורות דור חד דורים שנים הרי תלת. 
מחלקותם דג' פעמים מצינו ענין מחיית  ענין

עמלק בדורו של משה שאז נזדווג להם עמלק 
ונלחמו בו וכתיב ויחלוש יהושע את עמלק שרק 

החליש כחו. ובדורו של מדרכי ואסתר גם כן המן 
התגרה בהם וביקש להשמיד להרוג ולאבד ואחר 

כך נהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה 
ורו של שמואל שאז בשונאיהם. מה שאין כן בד

לא מצינו כלל שהתגרה עמלק בישראל רק השם 
יתברך ציוה את שמואל ושאול להחרים את כל 

אשר לעמלק. והענין דבמדבר שאז הגיע זמן 
התגלות תורה שבכתב ואז התגרה עמלק בישראל 

לבטל מהם קבלת תורה שבכתב. וזה היה 
ברפידים שנקרא ע"ש שריפו עצמם מדברי תורה 

ו סנהדרין ק"ו.( וזה היה על ידי עמלק )כמו שאמר

שהשליך עליהם הרפיון ידים מדברי תורה מפני 
שידע שעל ידי מתן תורה יתבטל כולו כמו שאמרו 
)שמות רבה פרשה מא( חירות ממלאך המות וזהו 
על ידי ביטול היצר הרע שגרם הפגם והוא מלאך 

המות הוא יצר הרע )כמו שאמרו שם ב"ב טז.( 
שא כמו שאמרו בזוהר הקדוש ועמלק יצרא בי

)ח"ג קס א(. וכן בדורו של מרדכי ואסתר שאז 
היה זמן אנשי כנסת הגדולה שיסדו תורה שבעל 

פה כמו שאמרו )סוכה כ.( עלא עזרא מבבל ויסדה 
והרב חכמה מועיל לבטל הרב כעס ועל כן התגרה 

עמלק גם כן בישראל לבטל מהם התורה שבעל 
ידי זה נתייסד אז  פה. ואחר כך ונהפוך הוא שעל

התורה שבעל פה כמו שאמרו )שבת פח.( הדר 
קבלוה בימי אחשורוש, והיינו התורה שבעל פה 

שעל זה היה כפיית הר כגיגית דעל תורה שבכתב 
אמרו נעשה ונשמע )וכמו שאמרו מד"ת נח ג( וכן 

כתיב אחר מחיית עמלק ליהודים היתה אורה 
תורה ודרשו )מגילה טז ע"ב( זו תורה והיינו 

שבעל פה שנקרא אורה בלשון נקיבה שמקבלת 
 מתורה שבכתב שנקרא תורה אור. 

 


