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כמו ואחריתו עדי אובד '  ראשית גוים עכתוב מצות ביכורים למחיות עמלק דהמשך
סטרא כי עמלק היא חלק ה. די עדלהשמידם ע'  עשב כומו בפרוח רשעים כשכתוב
בעצבון '  ארורה האדמה כוכמו שכתוב החטא ל ידי מוץ ותבן שנתערב עאחרא

. ל"על דרדר הנבעמלק מדר דר ' וקוץ ודרדר תצמיח רמז מלחמה לה' תאכלנה כו
 לכן עשו סטרא אחראשלעולם צריכין מלחמה להעביר הפסולת ותערובות מחלק ה

 בא האוכל ונאבד מעשו ר כךואח. בכור ויצא ראשונה כמו הקש שגדל מקודם' הי
 בני בכורי כמו שכתובויעקב בזכותו זכה אל הבכורה .  ויבזכמו שכתובהבכורה 
ק מוציאין הפירות מארור "אשית לבהמי מצות הביכורים שמביאין הר"וע. ישראל
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אכל '  כעל זהו. ש בעצבון תאכלנה"כ ושמחת בכל הטוב היפך ממ"אח' ולכן כ. לברוך
ולכן מזכירין . כשנותנין הראשית לשמים' כי כבר רצה אלקים כו' בשמחה לחמך כו

בעצבון תאכלנה כל ' כי הגזירה הי.  בחג הפסח מזהכמו שכתובמ על הביכורים "יצ
מ כבר יצאנו בגלות "י זכירת יצ" לנו שעהקדוש ברוך הואמ הכין "ייך אך ביצימי ח

'  וענית ואמרת כוכמו שכתובש לחם עוני שעונין עליו דברים "וז. מצרים ידי עצבון
למען ' התם כל ימי חייך וכ' רמז לדבר כ. י זכירה זו מוציא הלחם מארור לברוך"וע

 : כל ימי חייךאתך מארץ מצריםיום צ' תזכור כו
 עשו מתגאה רש המדל פיוכבר כתבנו מזה ע. ל תרומת ידך אלו הביכורים"והנה אחז

 כמו שכתוביד רמה ' כי זה כח הקול נק. ' מתגאין ונצעק אל ה ישראלבירושתו ובני
 מות כמו שכתוביד ' כי גם הלשון נק.  שיש יד הגדולה והחזקה ויד רמהר הקדושבזוה

 כאשר ירים תובוכ. לך'  ויד תהיכמו שכתובהוא מקום ורשות וחיים ביד לשון כי יד 
וזה היפוך מעמלק שסומך על כח . בני ישראלמשה ידו וגבר ישראל זה כח פיהן של 

 ואתה מרום לעולם כתוב על זהו.  מתרוממים בכח התורהבני ישראלאבל ' זרועו כו
שבא בכח והרוממות . קדושים רוממות אתה נוהג בעולמך'  במדכמו שכתוב' ה

וזה .  עדדיש בעמלק להשמדם ע" קיים לעד היפוך ממהקדוש ברוך הואהתורה ו
.  שאו ידיכם קודשכמו שכתוב הקדוש ברוך הואל מצות הביכורים להביא הראשית

ל ירים משה ידו " חזכמו שכתובתרומת ידך להרים הכח לאבינו שבשמים ' זה פי
. לבן לאביהם שבשמים מתגברין יםלומר לך כשישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבד

ויש . [בעמלק'  מלחמה לדכמו שכתוב ברךואין לגבור על עמלק רק בזה הכח מאתו ית
 כמו שכתובכי תבא '  והיכתוביד רמה במה שהתחיל ה' ש לעיל בחי"רמז למ
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