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 :פרשת זכור
 שקורין בו בפרשת השבוע -אחד , מוציאין בבית הכנסת שני ספרי תורה, וריםשבת שקודם הפ
שבסוף סדר כי תצא , ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק:  שקורין בו למפטיר-ואחד , שבעה קרואים
שמואל (ומפטירין אחר כך בנביא ; על שם הקריאה הזו' שבת זכור'וקורין אותה , מספר דברים

 :ַקְדִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲעָמֵלקָּפ):  א טו-
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ולזכור בפה את , מצַות עשה מן התורה על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו
עד אשר ; ונספר זאת לבנינו ולדורותינו מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים, רשעותו

, לא נפש אחת זכר או נקבה, נאבד את זכרו מן העולם ונמחה את שמו שלא ישאר לו שריד ופליט
ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק : וזה הוא מה שכתוב בתורה. ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו

: ודרשו חכמים; לֹא ִּתְׁשָּכח, ִּתְמֶחה ֶאת ֵזִכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים', ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים וגו
 : בלב-ִּתְׁשָּכח לֹא ;  בפה-ָזכֹור 

תקנו , וכדי לקֵּים מצַות עשה זו של זכירת רשעותו של עמלק בפינו ושמירת האיבה אליו בלבנו
בשבת שקודם , פעם אחת בכל שנה, חכמים שיהו קוראים פרשה זו בציבור ומתוך הספר

 :כדי לסמוך מחַּית עמלק למחית המן שהיה מזרעו, הפורים
בסדר כי תצא שקורין ,  שנה גם עם סדר פרשיות השבועואף על פי שפרשה זו נקראת בכל

כשקוראים אותה על .  חָּיבים לקרוא פרשה זו קריאה לעצמה בשעתה-כמנהגנו בסוף הקיץ 
; מתכְּונים לקֵּים מה שִּתקן משה רבינו עליו השלום להיות קוראים בתורה בכל שבת, הסדר

ֵּים מצַות עשה של זכירת השנאה לעמלק  מתכְּונים לק-לפני הפורים , וכשקוראים אותה בשעתה
 :בתורה כמצווה עלינו

, לפיכך היא חמורה, היא משום מצַות עשה דאוריתא, כיון שהקריאה בפרשת זכור בשעתה
והקהל צריך שיכֵּון לצאת , וצריך הקורא בתורה שיכֵּון להוציא את הקהל ידי חובתם במצוה זו

 :היו קוראים בפיהםידי מצַות הזכירה בשמיעה מן הקורא כאילו 
 :'ויבא עמלק'יוצא בשמיעתו בפורים קריאת פרשת , יש שכתבו שאם לא שמע פרשת זכור

ולא יהא קורא בפרשה להוציא ידי , הקטן שלא הגיע למצוות לא יעלה למפטיר בפרשת זכור
ויש נוהגים . שכיון שהוא פטור מן המצוות אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם, השומעים
 : זו בכל ארבע הפרשיות שהקטן אינו עולה בהן למפטירחומרא

נאמרה ' זכור'מצַות . אינו אלא מנהג ולא דין, והנשים שבאות לבית הכנסת לשמוע קריאת זכור
והנשים הואיל שאינן במצַות . לזכרים בלבד שמצווים להכרית זרעו של עמלק במלחמה

ואולם יש . צוות גם במצַות הזכירה אינן מ-המלחמה לפי שאין דרכן של נשים לצאת למלחמה 
כיון שבמלחמת מצוה , מן הפוסקים הסוברים שגם הנשים חָּיבות לשמוע קריאה זו מצד הדין

 :'הכל יוצאים וכו
כל השנה כולה אסור לטלטל ספר , וכן הכלוא בבית הסוהר, חולה שאינו יכול לצאת מביתו

כיון שקריאה זו מצוה מן , בת זכורובש, תורה מבית הכנסת למקומו כדי שישמע קריאת התורה
ויש אומרים שדין זה נוהג גם .  מותר לטלטל עבורו ספר תורה כדי שיקֵּים את המצוה-התורה 

 :בשבת שקורין פרשת פרה וכמו שיתבאר להלן במקומו
יהודה הלוי ' מנהג קהילות ספרד לאחר קריאת התורה בפרשת זכור אומרים בציבור פיוט של ר

סיפור נס פורים בסגנון של שירה לפי מגילת אסתר ומדרשי : תוכן הפיוט. ' כמוךואין, מי כמוך'
וכל חרוז אחרון מן ,  ארבעה חרוזים-ויש בפיוט הזה שבעים ושלשה בתים של ארבעה . חכמים

עשרים ושנים הבתים הראשונים הם לפי סדר אותיות . 'לו'הבית נגמר בפסוק עם מלת הסיום 
בהם חותם , ועשרים ותשעה הבתים שבאמצע; הבתים האחרוניםוכן עשרים ושנים ', ב' א

 :שיש בו עשרים ותשע אותיות' הלוי הקטן ברבי שמואל הלוי אני יהודה': הפיטן את שמו
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 :עמלק
 תמנע בת אלופים מיושבי -ואמו ,  אליפז בכור עשו-אביו . בן בנו של עשו היה, עמלק הראשון

 :ו את עמלקשעיר החורי שהיתה פלגש לאליפז וילדה ל
שהרי בסדר וישלח מונה אותה אחות לוטן שהיה בן . תמנע זו ממזרת היתה: אמרו חכמים

 מלמד שבא אליפז על אשתו -ובדברי הימים מונה אותה בבניו של אליפז ולא בבני שעיר , שעיר
 -ואילו אביה ,  מצד האם-והיתה אחות ללוטן אלוף שעיר , של שעיר ויצאה תמנע מביניהם

 :לא שעיראליפז ו
ובאה , כשגדלה תמנע רצתה להדבק בזרעו של אברהם מפני גדולתם שהיתה ידועה בכל העמים

. פלגש לאביה, ובאה לאליפז ונעשית לו פלגש, ליעקב ולא רצה לקבלה לפי שהיתה ממזרת
 ממזר בן -הרי שעמלק בנה . מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה אחרת, אמרה
 :ממזרת
מל , לפי שכל זמן שהיה יצחק קָּים, גדל בחיקו של יצחק ונימול לשמונה ימים, אבי עמלקאליפז 

ואילו עמלק ; ולכן עוד נותרה באליפז לחלוחית של מעשים טובים, עשו את בניו וכל ילידי ביתו
וגדל בחיקו של עשו הרשע וירש ממנו את השנאה , נולד לאחר מות יצחק וכבר לא נימול, בנו

 :ועל בניו ובני בניו, ה בלבו על יעקב אחיושהיתה אצור
: אמר לו! תן דעתך לגבות נקמתי,  ולא ִנתן בידי-כמה יגעתי להרוג את יעקב : אמר עשו לעמלק'

 הוי קופץ -כשתראה שנתקלו בדבר , המסורת הזו תהא בידך: אמר לו? היאך אני יכול להזדֵוג לו
 :'עליהם

וראה את בני ישראל ,  ברדת יעקב ובניו מצרימהראה. האריך ימים הרבה, עמלק זה הראשון
הרי : ראה אותם בשעבודם במצרים ואמר בלבו. בצאתם ממצרים לאחר מאתים ועשר שנים

 כדוב שכול -ואם ֵיצאו משם ,  שכבר לא ֵיצאו משעבודם לעולם-נקמתו של עשו אבי אבא עשויה 
פרו ורבו כקוצים וברקנים על והיה נוטע בלב בניו וכל צאצאיו ש. אפגשם בדרך להשמידם כלה

וכשראה עמלק . והיא עלתה בהם להשחית,  את השנאה לבני ישראל-פני השדה והיו לעם שלם 
פרצה שנאתו כלבת אש ולקח את עמו וישם , ממצרים ביד רמה את בני ישראל יוצאים גאולים

 :ָּיבֹא ֲעָמֵלק ַו-וישראל עֵיף ויגע ועמלק קופץ עליהם במלחמה מן המארב , אורב לישראל בדרך
 :שבא ללוק דמן של ישראל ככלב,  עם לק-עמלק 

 :כך היה עמלק להוט אחר ישראל ככלב; לזבוב שהוא להוט אחר המכה? למה היה עמלק דומה
 :שנאת עמלק לישראל

שאין דומה לה בשנאה שרשעי כל הגויים האחרים , קשה היא השנאה שעמלק שונא לישראל
 האחרים פעמים אתה מוצא אותם שמניחים רוגזם על ישראל רשעי הגויים. שונאים לישראל

 אינו נח מרוגזו ושנאתו אפילו שעה אחת וכל זמן שהוא קָּים הוא זומם עלינו -ועמלק , לשעה
 אינו מתפֵּיס בשום שוחד -וזה , כל שאר האויבים מקבלים שוחד ומתפְּיסים. להשמידנו
 מיד נפלו -שהיתה בהם להענישם ' ו את יד הכיון שרא, גויים אחרים שקמו על ישראל. שבעולם

' אפילו הוא רואה אותות ומופתים חזקים וכבוד ה, ועמלק הרשע; עליהם אימה ופחד ונכנעו
ואפילו הוא יודע שאם , שעובר לפני מחנה ישראל ואת ידו הגדולה שעושה נקמה באויבי עמו

אלא מוסר נפשו לרעה ואף ,  להם אינו נמנע מלהזדוג-יזדֵוג לישראל באותה שעה יבֹא על ענשו 
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לא טובת עצמם , וכל עמו, וזרעו, לפי שכל עצמו של עמלק? וכל כך למה. כי יודע שסופו לאיבוד
שונאים לישראל שנאה שאינה . אלא השנאה בלבד, הם רודפים ולא שום חשבון אחר יש להם

 :ולכן אינה בטלה אצלם לעולם, שנאה לשם שנאה בלבד, תלויה בדבר
היו , נקרא עליו' וראו כל עמי הארץ כי שם ה, עה שמשו של אברהם אבינו וזרחה בעולםכשהופי

והושוו כל האומות והמליכו את אברהם עליהם לנשיא , כל משפחות האדמה מתברכות בו
שכפר בכל עבודה זרה ? ומה היתה גדולתו של אברהם אבינו. אלקים ונעשה אב המון גויים

לעשות צדקה ' וִצָּוה את בניו וביתו אחריו לשמור דרך ה, דוונעשה עבד לקדוש ברוך הוא לב
והניח את ,  נתיאש מן הגדּולה והלך לו-יצא ממנו ישמעאל ולא אבה ללכת בדרכי אביו . ומשפט

, וגזל ורצח ונאף ועשה כל מעשים תעתועים, חק יצא מיצחק עשו שהפר. הגדולה ליצחק אחיו
ההולך בתום וכל מעשיו , ִצָּוה את הברכה ליעקב בלבד' וה, אף על פי כן רצה לרשת שני העולמות

ראה עשו כי זממו לא ִנתן לו וכי ליעקב ִנתנו הבכורה . בקדושה ובטהרה ובאהבת כל הבריות
 -אבל לא נתיאש מירושת אביו שאינה שלו ,  הלך לו מפני הבושה אל ארץ שעיר-והברכה 

והוא ; מי שבא לירש בדין ובזכותמשטמה של קנאה ב, וישטום עשו את יעקב משטמת עולם
 :חשב שהירושה הזו תפול לידו בערמה וללא משפט

 ויצו את הנקמה על -כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל , קצרה ידו של עשו מלנקום ביעקב
לעולם לא נוכל לזה אשר מלכו של עולם : כי אמרו, נתיאשו מקצת בניו מן הנקמה הזו. בניו

לא בחובותיה ,  די לנו בשלנו ואין אנו רוצים בירושת בית אברהם ויצחק-חופף עליו כל היום 
אז קם נצר נתעב של . ויגדילו ברשע וירחיקו מדרך אברהם ויצחק הרחק מאד, ולא בזכויותיה

איש בליעל צר , רשע בן רשעים, ממזר בן ממזרת, וממעָין נרפש, ממקור ָמשחת הוא בא, עשו
לא אבוש בכל , לא אירא מפני כל מוראיו', א אגור מפני הל: ויאמר לעשו אבי אביו, ואויב

 לי -אבוז להם ואבוז למעשיהם ; לא אתן כבוד לכל מעשי צדיקים וטובים, מעשיך ובכל מעשי
, אצא למלחמה כנגד בני אחיך יורשי גדולתך ואלחם אתם בגלוי ובמארב! הגדולה ולי הגבורה
 :וכל להשמיד להרוג ולאבד את כולםעד אשר א, ואקצץ בגדוליהם, אזנב בנחשלים בהם

לא ערב לבם להשחית , כל זמן שנשאר בעשו ובבניו דבק טוב שדבק בהם מבית אברהם ויצחק
כיון שנולד בליעל זה שלא היה בו מאומה מן המעין הטהור והיה כולו , את טוב העולם ותפארתו

 : ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל-מיד , שחת ותיעוב
, עתידים כל גויי הארץ לעזוב רשעותם ויבואו לחסות בצל כנפי השכינה, לעתיד לבוא, לפיכך

 אחריתו -וכל מעשיו ומחשבותיו אך להרע , וכל מעינו נרפש, אבל עמלק שאין בו כלום של טובה
  !:ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר דֹר' ִמְלָחָמה ַלה, ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה, עדי אובד

 :ראשית גויים
ֵראִׁשית ּגֹוִים : ַוַּיְרא ֶאת ֲעָמֵלק ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר): במדבר כד(נביא לגויים היה וכתוב בו , םבלע

והלא כבר קדמוהו שבעים אומות מבני , וכי עמלק ראשית גויים היה. ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֵֹבד
, כלומר',  הוה עמלקאה- ריש קרביא דישראל': אלא כך מתרגמינן פסוק זה? שם חם ויפת

מיום שיצאו ישראל ממצרים לא היו גוי וממלכה שנטפלו לישראל . ראשון הנלחמים בישראל
 :עמלק היה הראשון, אלא לאחר שעמלק הקדימם בדבר זה, לעשות אתו מלחמה
ָנמֹגּו , ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד, םָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹו, ִחיל ָאַחז יְֹוֵשבי ְּפָלֶׁשת, ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון

בשעה ? אימתי, )שמות טו(' ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן וגו. ּכֹל יְֹׁשֵבי ְכָנַען



 

ה 

וקרע להם הים ונבקעו עמו כל מימות שבעולם , אותותיו ומופתיו בארץ מצרים' אשר הראה ה
וכל מה שקלקלו יושבי , ושמו מתגדל בכל העולם כולו, עושה נסים לישראל בניו' י הוידעו הכל כ

 הכל יתוקן עכשו בשעה שהקדוש ברוך הוא ִיָּגלה על הר סיני ויתן תורה לישראל ויעשה -תבל 
אותם ממלכת כהנים עבור כל ממלכות הארץ ויכנסו לארץ הבחירה ויעשוה ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת 

ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר : ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו, )שם(ּכֹוֲננּו ָיֶדיָך '  ִמְּקָדׁש ה',ה
 :-; )ישעיה ב(ֶאל ֵּבית ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב ְויֹוֵרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו ' ה

יושבי פלשת וכנען כבר השלימו ,  חתו ונשברו-בראשם וכל מלכי אומות העולם התקיפים ופרעה 
אלופי אדום ואילי מואב כבר נבהלו ונרעדו ולא עצרו כח לעורר זעם , בלבם להשיב ארץ לבעליה

ִיְמלְֹך ְלעָֹלם '  ה-כל העולם כולו כבר מוכן לסוף שירת ישראל , על ישראל מפני איבתם הראשונה
ָהְלכּו  -ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ; ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהָּים'  ַוָּיֶׁשב ה-, ְכּבֹו ְּוָפָרָׁשיו ַּבָּיםִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִר, ָוֶעד

 !:?ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים ומי יאמר לאלה מה תעשו או מי ֵיצא עוד להלחם כנגדם
אלא כיון שרואה שאינו יכול לנצח . אלא אם הוא מחשב לנצח בה, אין לך יוצא למלחמה, שכן

 : מיד הוא נכנע-לאבד 
, ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם הגבור אתה מפרעה? מה עשה עמלק באותה שעה

 :?ומאילי מואב קרוביך, משאר אחיך אלופי אדום, משלשים ואחד מלכים, מסיחון ועוג
או רוצים לבוא , מךאו שמא באו ישראל בתחו? למה יצאת למלחמה לבדך בשעה שכולם נכנעו

, מאות פרסה מבדילים בינך לבינם' והלא ד? או אולי עוברים הם עתה דרך ארצך? שם מחר
שאין בו מים לשתות ולא לחם לאכול , וחמשה עממים שיושבים לפניך ולפני המדבר הנורא הזה

 :? איך מלאך לבך לבוא במלחמה עם ישראל עתה ובמקום הזה-
ובלבד שתצנן אש , ידעת שֵתָעקר מן העולם. יא שהביאתך לכאןה, ראש פתנים אכזר שהיתה בך

ולהטיל ערבוביה ומהומה בלבות כל העמים , ונפלאותיו' זו אשר להטה את כל הארץ לשמע ה
 :ובלב ישראל
 ִּתְמֶחה ֶאת -אף אתם תשנאוהו , בשנאתו הוא בא לאבד,  כמידתו ַמדדו לו-ישראל , ואף אתם

 !: לֹא ִּתְׁשָּכח-ָמִים ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁש
 : תרומה-ראשית 
, ֵראִׁשית ְּתבּוָאתֹה' קֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה): ירמיה ב(שנאמר ' ראשית'ישראל נקראים : צא ולמד
 ):במדבר כד(שנאמר ' ראשית'עמלק ימח שמו נקרא , ולהבדיל

 :?מה בא זה ללמדנו, ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק
הוא , תמציתו של כל דבר והעיקר אשר בו: פרוש הדבר.  תרומה זו-' ראשית': אמרו חכמים

לפיכך . כך יש לך תרומה לצד הטומאה, וכשם שיש לך תרומה לצד הקדושה. ראשיתו ותרומתו
תמציתה של , כל טהרה וכל קדושה שנטע הקדוש ברוך הוא בעולמו ובבריותיו: אתה אומר

כל חלאה וכל טומאה שפשו , וכנגדן.  בישראל-טהרה זו וראשיתה של קדושה זו שבכל מקום 
  :'ראשית'לכך נקרא גם עמלק ;  בעמלק-ראשיתן ותמציתן , בעולם בעטיו של הנחש הקדמוני

וכל שאר ; ועמלק בעבר אחר בשרש הטומאה; בשרש הקדושה, ישראל בעבר אחד, אמור מעתה
הוא שוקע עמלק מכריע את העולם לצדו ו, כל זמן שיד ישראל מטה. אומות העולם בתֶוך

ולעתיד לבוא כשתהיה יד ; אף על פי כן אין הם יכולים למחות שם ישראל, בטומאה וברשע



 

ו 

לא תהא , רק עמלק לבדו ששורשו הוא רק רע, יוכרע כל העולם כולו לצד הטוב, ישראל תקיפה
 ):דברים כה. (לו עוד תקומה כלל וִיָּמחה שמו מתחת השמים

 אין אומה -כשהם שמחים  '- ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב ֶהן ָעם ְלָבָדד: וכשם שנאמר בישראל
';  הם אוכלים עם כל אחת ואחת ואין עולה להם מן המנין-וכשהאומות בטובה ; שמחה עמהם

 ולא -הוא נוטל חלק עם כל נפילה של כל העמים : כך הוא עמלק היפוכו הגמור של ישראל
ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי , ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק: הוא שנאמר. א לבדוונוטל אחר כך חלקו שלו מל; יתחשבו לו

 :אֵֹבד
 :ויבא עמלק
עדִין , זה שגדל בחיקו של עשו הרשע, עמלק בן אליפז, כלומר',  כמשמעו-עמלק ': אמרו חכמים

 :הוא קָּים באותה שעה ובא עם כל עמו למלחמה על ישראל
 :עמלק את כל אומות העולם ואמר להםמלמד שכנס .  שבא בעצה-ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק 

שהרי פרעה עמד כנגדן וטבעו הוא , אין אנו יכולין לעמוד כנגדן: אמרו! ּבֹאו וסְּיעוני על ישראל
 :אמר להן? והיאך אנו יכולין לעמוד כנגדן', וחילו בים סוף וכו

 :ל ישראל בואו וסְּיעוני ע-ואם לאו ,  ברחו לכם-אם ינצחוני : אני אתן לכם עצה מה תעשו
ארבע מאות פרסה פסע עמלק ובא . לא בא עמלק אלא מהררי שעיר: נתן אומר'  ר-ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק 

 :ועשה מלחמה עם ישראל
שהלך לו מפני שטר חוב של גזרת , )בראשית לו(ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעקֹב ָאִחיו : לפי שנאמר בעשו

אין לי חלק לא במתנה שִנתנה , אלך לי מכאן: אמר, עו של יצחקִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך המוטל על זר
ועל ידי כך המתין . בכורתו ליעקב ומפני הבושה שמכר את; ולא בפרעון השטר, הארץ הזאת, לו

 ַוָּיבֹא -ומיד , ונפרע שטר חוב של ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם, עמלק בן בנו עד שיצאו ישראל ממצרים
 :ֲעָמֵלק

נטל טימוסם של שבטים שהיה שמם , ירד לו לבית ארכיון של מצרים? מלקמה עשה להם ע
שאנו ,  צאו-אחיכם אנחנו , שמעון, ראובן: והיה קורא, ובא ועמד לו חוץ לענן, חקוק עליהם

 : היה הורגו-וכיון שהיה יוצא אחד מהם ! רוצים לעשות פרקמטיא עמכם
 :-: מעולם היה עמלק רצועת מרדות לישראל

ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ' ֲהֵיׁש ה): שמות יז( כיון שבאו ישראל לרפידים קודם מתן תורה ואמרו ,אתה מוצא
 :-; )במדבר יד(ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד ַהָחְרָמה '  ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי וגו-במרגלים . מיד ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק? ָאִין

 ):שם כא(שנאמר , מיד נתגרה בהם, כיון ששמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד
שזְּינו עצמם מבפנים ולבשו עצמם ככנענים מבחוץ ובאו ,  זה עמלק-ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד 

ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב : שאמר להם, יודעים אנו שיש להם מאביהם פטריקא: אמרו. כבני אבלים
י כנענים אנו והם בנ, סבורים. ואנו באים עליהם; שהם מתפללים ונשמעים) בראשית כז(

 :-; ואנו הורגים אותם, מתפללים על הכנענים
ְּביֹום ): עובדיה( מיד קפץ ובא שנאמר -עֹונותיהם קשים בירושלים וביהודה : כיון שרואה אותם

; לסֵּיע אתכם באתי:  אני אומר-אם נצחו ישראל : אמר בלבו. מיל היה רחוק מהם. ֲעָמְדָך ִמֶּנֶגד
 : אני הופך על ישראל והורגם-ואם נצחה מלכות בבל 



 

ז 

 :כחו של עמלק
לזנב בו נחשלים ולהתגר בו מלחמה בעודם חוסים בצל כנפי , מנין לו כח לעמלק לבוא על ישראל

 :?השכינה ומוקפים ענני כבוד
 :-ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם : אלא כך אמרו חכמים

?  וכי אפשר לגומא זה להתגדל בלא בצה-) איוב ח(? ּו ְבִלי ָמִיםֲהִיְגֶאה ּגֶֹמא ְּבלֹא ִבָּצה ִיְׂשֶּגא ָאח
.  כך אי אפשר לישראל להיות אלא אם כן עוסקים בתורה-? וכי אפשר לאחו זה להיות בלא מים

 :'בא אלא על חטא ועל עֵברה וכו שאין השונא. לכך בא השונא עליהם, ולפי שפרשו מדברי תורה
לפי ֶׁשָרפו ידיהם מדברי תורה לכך בא השונא .  רפיון ידים-א אל' רפידים'אין : אחרים אומרים

 :'לפי שאין השונא בא אלא על רפיון ידים מן התורה וכו; עליהם
 :רפידים

ומה תקלה . ' הוי קופץ עליהם-כשתראה שנתקלו בדבר ': נאמן הוא עמלק לצָּואת עשו הרשע
 :?היתה שם

 :-; הרהורי דברים היו שם ודברי מריבה
לקבל את ' ידעו שהם מתקרבים אל הר ה, כשעלו בני ישראל מן הים ויצאו אל מדבר שור

אשר לא על הלחם לבדו יחיה ולא במי באר לבדם , התורה ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש
במדבר הנורא אשר אין שם ', במדבר ילכו אחר ה. יחיו' כי על כל מוצא פי ה, ישברו צמאונם

וירוום וישביעם , כי לא ירעיב נפש עמו' אבל שמו בטחונם בה, כולמים לשתות ולא לחם לא
 :בצחצחות בצחיחי המדבר

כל עוד כחם בם ,  ולא רבו ולא התלוננו-הלכו שם שלשת ימים בלא מים , כיון שבאו למדבר שור
לפי שידעו שהתורה הזו שהם באים , לא עזבו אמונתם ובטחונם אלא קבלו יסוריהם באהבה

 או אז -לבדו ' אשר ישליך אדם תענוגות בשריו ויתענג על ה, קנית אלא ביסורים אינה נ-לקבל 
, אנשים ונשים וטף למעלה משלשה מיליונים נפש, כל העם. גם לתענוגות העולם הזה יזכו

 :דרוכים לקראת קבלת התורה וחזק לבם לשאת בעול תורה אפילו הוא קשה
ִּכי ָמִרים , ְולֹא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ַמִים ִמָּמָרה: ן חדש והנה שוב נסיו-כיון שבאו למרה ומצאו שם מים 

, ואף הם. ולא חכמיו וגדוליו' העם'. מיד נשברה רוחם לשעה ַוִּיּלֹנּו ָהָעם ַעל מֶֹׁשה, )שמות טו(ֵהם 
 :? ַמה ִּנְׁשֶּתה- לא תלונה -תלונתם 

 ַוַּיֲחנּו -ֵרה ֵעינֹת ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים ַוָּיבֹאּו ֵאיִלָמה ְוָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂש, עברו את המשבר הראשון
 לא על הלחם והמאכל -כל עוד נותרו להם שירי לחם נקודים שהוציאו ממצרים . ָׁשם ַעל ַהָּמִים

שמחה יתרה כעל מוצא  שמחו בהם, אבל המים שכבר נתנסו בצמאון שלשה ימים, נתנו לבם
 : ויחנו על המים-שלל רב 

והנה , והרי נוסעים משם אל מדבר סיני, טעם של רויה מן המים שבאיליםלא הספיקו לטעום 
גם מים אין שם אלא שנותרו עוד מים שבכליהם ולא על המים . כלה הלחם שבכליהם

 :-? כיצד יכול עם שלם לחיות בלעדיו אפילו יום אחד, אבל לחם לפי הטף, תלונותיהם
אם כאלה הם החיים ! ?ה קרובה למיתהולמה ירעיבנו תחילה עד שע, והרי סופנו שיתן לנו

 ספק אם כל העם יוכל לעמוד בה -שתורה זו עתידה לדרוש מאתנו שנקבלם עלינו לתמיד 
 : ַוִּיּלֹונּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַּבִּמְדָּבר-ובחיים כאלה 



 

ח 

ואילו כל ,  העם התלונן-שני במרה בנסיון ה.  כל ישראל עמדו בו-בנסיון הראשון במדבר שור 
אכן כבר .  נשברו הכל-אבל כאן בנסיון השלישי ; גדוליו וחכמיו עדִין עמדו בכל חוזק אמונתם

ברור הדבר כבר מעתה , שאם אמנם עשויים הנסיונות האלה להתמיד, היה למעלה מכח הסבל
 :שקשה היא הדרך משיוכל עם שלם ללכת בה

 :שלא שאלו אלא מים ולחם,  כהוגןועדִין היתה שאלתם ותלונתם
מוכנים הם כולם לקבל תורה כזו על .  נרגע העם-וִנתן להם לחם ֻחקם ליום אחד בלבד , ירד המן

 -אבל הנה שוב נגמרו המים שבכליהם אשר הביאו מאילים . מנת שתהא פרנסתם להם יום יום
לקבל שם ' הלוך ונסוע עד הר ה', ְסֵעיֶהם ַעל ִּפי הַוִּיְסעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר ִסין ְלַמ

התורה עליהם ועל כל זרעם לקבל עליהם עול תורה ולהסיח דעתם מכל עול אחר וצרכי בני 
 - מיד -,  ְוֵאין ַמִים ִלְׁשּתֹת ָהָעם-ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדים , כיון שנתנסו עתה שנית בנסיון הצמאון, אדם

 :אבל לא כולם הושוו למריבה, כולם הושוו לתלונה. הַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶֹׁש
מוצאים מים ואין נותנים , מים מרים, לחם עוני בלי מים: קשים הנסיונות בכח הסבל של העם

וכשִנתן זה ,  ִנטל זה-ִנתן להם זה , ִנתן לחם וכלו המים, מים במשורה ואין לחם, להם חניה שם
  : ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדים-? האמנם כך תהא דרכה של תורה,  ִנטל זה-

היו שם אנשים מן העם שהתיאשו מלקבל עליהם עול זה של .  שרפו ידיהם מן התורה-רפידים 
 :תורה הכרוך בנסיונות קשים בכל יום תמיד

 :מסה ומריבה
ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ' ַעל ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת ה, ַמָּסה ּוְמִריָבה: ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום

 :ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין' ה
 :-? יהו שואלים שאלה זו, ישראל קדושים שאלקיהם עושה להם נסים ונפלאות גדולים כל יום

 :ורבנן, ורבי נחמיה,  רבי יהודה-? ומה מריבה היתה שם'
אם ו,  נעבדנו-אם ריבון הוא על כל המעשים כדרך שהוא ריבון עלינו : אמרו, רבי יהודה אומר

 :-;  נמרוד בו-לאו 
ואין בני המדינה צריכין ,  אם מספיק לנו מזונותנו כמלך שהוא שרוי במדינה-: רבי נחמיה אומר

 :-;  נמרוד בו-ואם לאו ,  נעבדנו-לו כלום 
 -ואם לאו ,  נעבדנו- אם מהרהרין אנו בלבבנו והוא יודע מה שאנו מהרהרין -: ורבותינו אמרו

 :-; נמרוד בו
 ַוָּיבֹא -מיד .  יבוא הרשע ויבדוק אתכם-אם בקשתם לבדוק אותי : קדוש ברוך הואאמר להם ה

 :'ֲעָמֵלק
ואפילו הקשה , מוכנים אנו לקבל עלינו עול תורה בכל דרך: אמרו ישראל, יהודה' לדברי ר
 יהא מתנהג בה עם כל -ה הוא להנהיג אותנו בה "ובלבד שדרך זו והנהגה זו שרוצה הקב, ביותר

 :ולא נהיה אנחנו מופלים לנסיונות מרים יותר מכל בריותיו, בריותיומעשיו ו
מוכנים היו ישראל להיות שונים מכל עם ולשון בכך שפרנסתם תהא , נחמיה על דבריו' מוסיף ר

אבל לא נצטרך בכל עת ובכל שעה לבקש , ִנתנת להם מבית המלך ולא יהא לנו משלנו כלום
 :מלפני מלכנו על מזונותינו
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אפילו שונים נהיה מכל עם ולשון : כך היו ישראל אומרים, ם עליהם רבותינו שאומריםמוסיפי
ואפילו מזוננו וטרפנו יהיו נתונים לחסדו תמיד ונזדקק ,  נעשה ונשמע-בדרכי חיים קשים מהם 

אבל זאת אנו רוצים כי לא יביאנו במחסורנו !  נעשה ונשמע-לחנן פני מלכנו בכל עת ובכל שעה 
 אלא, כמונו היום, שאז אין אדם יכול לשלוט ברוחו ובא לידי מריבה ותלונה, ת הנפשעד כדי כלו

ואם לאו אלא ;  נעשה ונשמע ונעבדנו תמיד-שאם נהרהר בלבבנו מיד ידע במחסורינו ויתנם לנו 
ו שנמרוד בו " לא נוכל לעמוד בדרך זו תמיד וסופנו ח-שנזדקק לַׁשְּועה ולצעקה כדי כלות נפשנו 

 :וחנו ביום מן הימיםבסערת ר
למען יוכלו , והעמידו בה תנאי לקבלתה, אלא רפו ידיהם מן התורה שעתידים לקבל, לא נתיאשו

 :להחזיק בה ולא לרפות ממנה אף פעם
שמא אבקש מכם דבר , לבדוק אותי בקשתם, תנאי אתם עושים עמי: אמר הקדוש ברוך הוא

 :לאתם אחַרי בכל דבר שהוא ביכולתכם יבוא עמלק ויבדוק אתכם אם כבר מ-שלא כיכולתכם 
 :עבודה זרה במחנה

 זאת היא עבודה לשעה ולדרך הזו בלבד עד אשר תעמוד -לכתכם אחרי במדבר בארץ לא זרועה 
ואחרי כן תכנסו לארץ פלטרין שלי ותחרשו בשעת החרישה ותזרעו , בכם תורתכם יפה יפה

ואולם להסיר ; יותר מלכל עם וארץבשעת הזריעה ותקצרו בשעת הקצירה וצויתי לכם ברכתי 
ההסירותם כבר אלהי הנכר ,  זאת היא עבודה לשעה ולדורות-לבדו ' אלהי הנכר ולעבוד לה

.  יבוא עמלק ויבדוק אתכם-הנכנסתם כבר כולכם תחת כנפי ונתצתם כל פסיליכם , מקרבכם
עוד באלהי ואם יש בכם איש או אשה שנפשם דבקה ,  לא תגורו מפניו-אם שלמים אתם אתי 

ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ';  ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק וגו-מיד ,  יבואו הם ויצילוכם מעמלק הרשע-מצרים ובגילוליהם 
 :-; )דברים כה(' ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך וגו

שבטו של דן שפלטן : ורבנן אמרו. היה נישול, כל מי שהיה הענן פולטו:  רב נחמן אומר-ַוְיַזֵּנב ְּבָך 
 :' שהיו כולם עובדי עבודה זרה,הענן

 :-; לבדו' ונמצאו בהם רבים שלא שלמו לבם לעבוד את ה, ועדִין פסל מיכה היה קָּים בידיהם
אתם , על אשר אינכם יכולים; אני מאריך אפי, על אשר יש ביכולתכם לעשות ואינכם עושים
 !:?יראים שמא אצוה אתכם ולא תוכלו לעמוד

  !:יבוא עמלק ויבדוק אתכם
כך היה עמלק שמצא , הוא בא ועומד עליה) פצע פתוח(שכל מקום שהוא מוצא מכה , כזבוב הזה

 :וילחם עם ישראל. ובא ועמד עליה, מכה בישראל
כיון שרפו ידיהם מן התורה ועשו בה תנאים ,  ברפידים-? מנין לו כח לעמלק להלחם בישראל

נסים אם עמדו במה שקבלו עליהם דין הוא שיהו מת, אם יוכלו לעמוד בעבודתו' לנסות את ה
 :שאין השונא בא אלא על חטא ועל עֵברה.  ויזנב בהם-כיון שנבדקו ונמצאו חסרים . כבר

וממנו גם , הוא הוא מקור החטא וממנו הוא יוצא.  זהו כחו של עמלק-החטא והעֵברה 
, משטיןאחר כך הוא עולה ו, תחילה הוא מכשיל, שכך דרכו של שטן העולם. הפורענות יוצאת

 :ואחר כך הוא יורד ומשחית
 :זכור את אשר עשה לך עמלק



 

י 

' ִּכי ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְּקֵרה ָלְיָלה וגו: כמה דאת אמר.  טמאך-ֲאֶׁשר ָקְרָך 
 ):דברים כג(

יה משל לאמבטי רותחת שלא היתה בר. לפני אומות העולם) צננן( הקירן -ָקְרָך : רבנן אמרין
אלא הקירה לפני , אף על פי שנכוה; ובא בן בליעל אחד וקפץ לתוכה, יכולה לירד בתוכה

ָאז ִנְבֲהלּו : שנאמר, נפלה אימתם על כל אומות העולם, כיון שיצאו ישראל ממצרים, כך. אחרים
אף על פי שנטל את , םוכיון שבא עמלק ונזדֵּוג לה', ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד וגו' ַאּלּוֵפי ֱאדֹום וגו

 : הקירן לפני אומות העולם-שלו מתחת ידיהם 
היה כל העולם כולו שֵמם והיה כאילו כבה נרו של עולם , עד שלא זרחה שמשו של אברהם אבינו

באו ; בא אברהם והצית גחלת. וגורלו נחרץ להיות טובע במחשכי תהום של שחת ורשע ואלילות
יצאו ישראל ממצרים ; ות האש המאירה והמחממתזרעו אחריו ונפחו בה והתחילה לעל

לבדו '  כי ה-וידעו מצרים וידעו כל עמי הארץ , במוראים גדולים ובגילוי שכינה וידעו כל ישראל
 :אין עוד, הוא

על הר סיני וידבר עם האדם פנים אל פנים ' כל היקום מצפה עתה לאותו מעמד נשגב שבו ירד ה
הקדוש . והאלילים כליל יחלוף; לבדו ביום ההוא' ונשגב ה, אנשים ושח גבהות אדם ושפל רום

ברוך הוא נגלה אל כל עמו ומיעדם להיות שליחיו לכל שאר בריותיו להרים כל גוי וממלכה 
 :?ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו' ִמי ה,  הִיָּמצאו עוד גוי וממלכה אשר יאמרו-ולהאיר דרך לפניהם 

נים גם להטות כל האומות אל הבורא יתברך שמו והם מוכ, כל ישראל מוכנים למעמד הזה
קפץ לתוך האש . והנה בא אותו רשע וִׁשֵדד את כל המערכה, כאשר עתיד להיות באחרית הימים

 עדִין -? והנה מה הם אומרים עתה כל הגויים, אבל גם צננה מעט, שהכל יראים הימנה ונכוה
לעת , כולו שוב נדחה לימים רחוקיםותיקון כל העולם . לא נכנענו אלא לשעה, המלחמה נמשכת

 :קץ האחרון
אבל מי מלל ומי פלל אשר ישא עוד גוי , אף הם דין ודברים היו להם בינם לבין קונם, וישראל

מכל מקום , אף על פי שנכוה בהם.  והנה בא עמלק זה-חרב כנגדם לאחר כל אשר ראו עיניהם 
לא סר מהם לגמרי מורא ופחד מפני בשר .  הרי המלחמה עדִין קֶּימת-צנן את אשם ועוז בטחונם 

 :ולא פנה פחד זה את מקומו למורא שמים ולפחד מפני הדר גאונו, ודם
וכשעמדו רגליהם אחר כך תחת הר . ובחזקים הכניס דאגה, ברפויים הטיל מורא, בנחשלים ִזנב

חר כך וחסרון קל זה נתן אותותיו א, כבר חסר היה משהו משלמות לבם של העומדים שם, סיני
והנה זה יותר משלשת . ותיקון ישראל ושיבת העולם לקדמותו נדחו. במעשים רבים וחמורים

 והכל -והעולם מפרפר בין עברי תהומות ומפרפר , אלפים שנה ועדִין משיח האחרון לא בא
 :עמלק הרשע ימח שמו וזכרו, בעטיו של נחש עקלתון זה

 ..:והיה בהניח
כלום לא היה יכול להכניע גם את עמלק לבלתי ? א ממנו דבר היפל-עושה גדולות עד אין חקר 

  :?וידום כאבן ככל שאר גויי הארצות, יעיז בעת ההיא
' ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה. זכות היא להם', כניעתם של עמי תבל מפני מורא ה. אלא דברים יש בגו

וכן יושבי פלשת , לכות שמים זכות היא למצרים שבכניעתם וביראתם הכריזו על מ-) שמות יד(
 זכות היא להם ובגללה יזכו להאחז בנצח ישראל -' ואילי מואב ששחו קומתם מפני הדר גאון ה



 

יא 

לא לו ולעמים אחרים יחדו להמליך , אבל עמלק הרשע אין בו מתום כלל. שבאחרית הימים
נדח לעולם , נולפיכך נטל הקדוש ברוך הוא מוראו ופחדו ממנו כדי שיהיה נדח ממ. מלכות שמים

 :ועד
וגם מוראו של , ֱאלֶֹקיָך ְלָך ִמָּכל אְֹיֶביָך ִמָּסִביב ולא יהיה עוד מורא מלחמה כלל' ְוָהָיה ְּבָהִניַח ה

או אז ִּתְמֶחה ', ולא יחסר העולם לכניעתו וליראתו את ה, עמלק יפוג כליל ולא יתיראו ממנו עוד
 עולם -אף לא כניעתו , לא רשעותו, לא הוא, לו לא היה מעולםֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים כאי

 :עולם בלי עמלק, שלם ומתוקן כבריה חדשה
 :שנאה של מצוה

אין לנו עסק , ויהפוך לנו אויבים לאוהבים, אלקינו לנו מכל אויבינו' עד אותו היום אשר יניח ה
. ְּותה עלינו את השנאהוהתורה הזו שכולה חסד ורחמים היא שִּצ, של שנאה אלא עם עמלק לבדו

מלחמה לנו בזוהמתו ובארסו אשר הטיל בכל , ובכל נפש אחת ממנה, מלחמה לנו בעמלק העם
ליראה את הרע , ומלחמה לנו באותה הטומאה ותולדותיה אשר מקצתן זרק גם בנו, הגויים

 :לבדו' ולהכנע לכחות אחרים בלתי לה
אין אנו מבקשים הנאה לא ממנו ולא , ניעהלא מלחמת כיבוש או כ, מלחמת השמד לנו עם עמלק

 :החרם נחרים אותו ואת ממונו ובבזה לא נשלח ידינו, מכל אשר לו
שאין לך .  היא השמדתו-נשנאהו שנאה שאין לה פיוסין ושנאתו , וכל עוד אין יכולים להשמידו

וככל . לםלהרחיקו מלבנו ומלב כל העו, ואנו הרי מצווים לרחק רשע זה, ריחוק גדול מן השנאה
  :ת ונהיה דבקים בו ובעבודתו" כך תעלה בלבנו האהבה להשי-אשר תגדל בלבנו השנאה לעמלק 

 :מדברי סופרים
, יחיד ומכל שכן רבים', העומד על אם הדרך של כל עובד ה, הנראה ושאינו נראה, אותו רשע

 מיד -בורא וכל שמניחין מעט מעבודת ה;  הוא ׁשֹרש עמלק-ומעכב ומפריע את העבודה התמה 
, ולכן צריך כל אדם להתחזק ביותר ולהיות נשמר מן העֵברה. ש"נתחזק כחו של אותו רשע ימ

 :כדי להכרית כחו של עמלק שאנו מצווים לשנוא אותו ולאבדו
 שהקדוש ברוך הוא ִיחד לכל דור ודור גילויי אורות שלו שצריכים -ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר ' ִמְלָחָמה ַלה

ועל , ואין מעכב את גילוָין אלא רשעותו של עמלק בלבד, זה יותר מבשאר הדורותלהאיר בדור 
שמשתוקק לגילוי ' וכן כל עובד ה; כן הקדוש ברוך הוא שונאו שהוא מונע טובתו מן הבריות

 : נעשה לו שונא בתכלית-ה ואינו זוכה לו בעטיו של רשע זה "אורו של הקב
אבל כשיש מנוחה , ושי השעבוד ועול דרך ארץאין כחו של עמלק אלא בטרדת המעשים ובק

ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ' ולכן כתיב ְוָהָיה ְּבָהִניַח וגו. אז אינו יכול לשלוט, בנפש וביטול המלאכה
 :אז הוא רואה את אפסותו וביטולו של כח הרשע, כשהאדם זוכה למנוחת הנפש', וגו

ום המנוחה ומסוגל לעקור בו את שרש עמלק שהוא י, ביום השבת' זכור'ולכך קוראין בפרשת 
לא קבעו יום טוב ביום , כשגברו ישראל על המן שמזרע עמלק, ולכך גם בנס פורים. שבנפש
כי המנוחה שאחר הנצחון מועילה להשלים את מחית , אלא ביום שנחו מאויביהם, הנצחון
 :עמלק
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 יהיה לפני בוא -כל העולם אחד ושמו אחד ב' סוף מחַית עמלק בגמר הגאולה העתידה שיהיה ה
והוא נגלה בימי מרדכי ואסתר בימים , ורושם מן המחיה הזאת קָּים בכל שנה ושנה. חֹדש ניסן

 :וכן כְּונו חכמים לקרוא פרשת זכור בתקופת שנה זו. האלה
ועיקר מלכות ישראל תלוי במלכות . ראש חֹדש ניסן הוא ראש השנה למלכי ישראל

 :צוות הללולכך סמוכות שתי המ. שמים
 :למנות מלך ולהכרית זרעו של עמלק

אף עמלק הוא הערלה , ואין לה תקנה אלא כריתה, עמלק הוא כמו הערלה החופפת על הברית
  :בגוף העמים ואין לו תקנה אלא כריתה והשמדה

 :ממנהגי ישראל
 היה רושם בו אותיות, שאם בא אחד לבדוק את קולמוסו אם כותב יפה, נהגו ישראל קדושים

 :מחה תמחה זכר עמלק: כדי לקֵּים, עמלק ומעביר עליו הקולמוס כמה פעמים עד שמחקו
ויש שנהגו בפורים לכתוב על הניר את שמותיהם של עמלק והמן ומוחקים אחר כך את השמות 

 :שכן נאמר על עמלק, )משלי לא(ְּתנּו ֵׁשָכר ְלאֹוֵבד : לקֵּים, במשקה השכר
 ):דבר כדבמ(ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֵֹבד 

וכן נהגו אחרים שרשמו אותיות עמלק על סוליותיהן של נעלים חדשות קודם שלבשו אותן 
:  כדי לקֵּים מה שנאמר-וכשלובשן אחר כך הוא דורך בעוז על הארץ ומתכֵּון למחוק שם עמלק 

 :ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹךְוַאָּתה ַעל : והרי הכתוב אומר. ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו ְוהּוא ְיַיֵּׁשר אְֹרחֶֹתיָך
 :יום טורינוס

כיום שנעשה בו קידוש השם גדול אשר נפרע הקדוש ברוך , ב באדר נזכר במגילת תענית"יום י
שמסרו נפשם להריגה על , ולולינוס ופפוס שמם, על ידי שני אחים צדיקים, הוא מצורר ישראל

ום לשמחה ושלא להתענות וקבעו אותו הי. קידוש שמו יתברך כדי להציל בדמם את דם אחיהם
על שנהרגו באותו יום , לאחר ימים בטלו השמחה מאותו היום. בו ולא לעשות בו הספד על מת

 :ושמעיה ואחיה שמם, שני אחים חסידים אחרים
יום אחד מצאו . אחד ממושלי רומא היה שמשל על ישראל והצר ליהודים הרבה מאד, טורינוס

אין לי אויבים במקום : אמר טורינוס.  ולא נודע מי הרגה,את בתו של טורינוס הרוגה בעיר לוד
 :וגזר הריגה על כל היהודים שבלוד;  ודאי הם הרגוה-הזה אלא היהודים בלבד 

 :שבאו אל טורינוס ואמרו, היו שם שני אחים צדיקים גמורים ולולינוס ופפוס שמם
  !:אנחנו הרגנוה לבתך ודמה בראשינו
אף על פי כן , וכי אין הם באים אלא על הצלת אחיהם בלבד, להידע בהם טורינוס שלא הרגוה א

ושוב לא יכול טורינוס לשפוך חמתו , ִקבל דבריהם שנתנו טעם לדבריהם למה הרגו ועל מה הרגו
 :על כל היהודים

אם מעמו של חנניה : אמר להם טורינוס, בשעה שהוציאו את לולינוס ופפוס להריגה, אמרו
כדרך שהציל את חנניה מישאל ועזריה ,  אלקיכם ויציל אתכם מידי יבוא-מישאל ועזריה אתם 

 !:מיד נבוכדנצר
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ונבוכדנצר ; צדיקים גמורים היו וראויין היו לעשות להם נס, חנניה מישאל ועזריה: אמרו לו
 הדיוט הוא ואינו ראוי לעשות -) טורינוס(אבל אותו רשע ; מלך הגון היה וראוי לעשות נס על ידו

 הרבה הורגים יש לו למקום -ואם אין אתה הורגנו , אנו נתחַּיבנו כליה למקוםו, נס על ידו
 :-; שפוגעים בנו הורגים אותנו, והרבה דובים ואריות יש לו למקום

 !: אלא מפני שעתיד ליפרע דמינו מידך-לא ְמָסַרנו המקום בידך , אלא
 :אף על פי כן הרגם טורינוס

 אנשים שנראו כמו שרים ושליטים גבוהים מבית לא זזו משם עד שבאו למקום שני, אמרו
ונתקְּימו . שפצעו את מחו בגזרי עץ שנמצאו שם, והרגוהו לטורינוס במיתה משונה, המלכות

אלא שעתיד ליפרע דמנו , לא מסרנו המקום בידיך': דבריהם של לולינוס ופפוס שאמרו לו
 :'מידך

 :'יום טורינוס'והוא שנקרא , ב באדר היה וקבעוהו כיום שנעשה בו נס"י, ואותו יום
, סתם' הרוגי לוד'הם שנזכרים בהרבה מקומות בשם , לולינוס ופפוס, ואותם שני האחים

 :'אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדן, הרוגי לוד': ועליהם אמרו
 לא נזכר בהם גוף -שאף הם נהרגו באותו היום , ואילו מה שהיה עם האחים שמעיה ואחיה

 :איך היה ועל מה נהרגוהמעשה 

 )ה"המשך בגליון הבא אי(

 

  ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר'הִמְלָחָמה ַלְל -י ִמָלעֹוד ָהַעַו


