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  זכר עמלקמחיית מצות   – כי תצא פרשת 

רֹון שנאמר " מחיית עמלקוה על יהמלחמה ה' צ לאחר .ם ישראלכאשר יצאו ישראל ממצרים בא עמלק ונלחם ע   כָּ ֹּאת ז  תֹּב ז ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה כְּ ַוי
ם: י  מָּ ַתַחת ַהשָּ ק מ  לֵּ ֶכר ֲעמָּ ֶחה ֶאת זֵּ חֹּה ֶאמְּ י מָּ ַע כ  הֹושֻׁ י יְּ נֵּ זְּ אָּ ים בְּ ש  ֶפר וְּ י: ַבסֵּ ס  מֹו ה' נ  א שְּ רָּ קְּ ַח ַוי  בֵּ זְּ ֶבן מֶֹּשה מ  ה לה'  ַוי  מָּ חָּ לְּ ס יָּּה מ  י יָּד ַעל כֵּ ֹּאֶמר כ  ַוי

לֵּ  דֹּר דֹּרַבֲעמָּ ת שנאמר " את ישראל לזכור את מעשה עמלק הרשע ולמחות אותו מתחת השמים ציותהוחזרה  התורה .טז( – יד)שמות יז,  "ק מ  כֹור אֵּ זָּ
ם: י  רָּ צְּ מ  ֶכם מ  אתְּ צֵּ ק ַבֶדֶרְך בְּ לֵּ ָך ֲעמָּ ה לְּ שָּ ָך ֲאֶשר עָּ רְּ ה עָּ ֲאֶשר קָּ ַאתָּ ים ַאֲחֶריָך וְּ ל  ל ַהֶנֱחשָּ ָך כָּ ב בְּ ַזנֵּ א ֱאֹל ַבֶדֶרְך ַויְּ ֹּא יָּרֵּ ל ַע וְּ גֵּ יָּ יַח ה'  ים:ק  יֵּף וְּ נ  הָּ יָּה בְּ הָּ וְּ

ֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלקֶ ֱאֹל אָּ יב בָּ ב  סָּ ֶביָך מ  יְּ ל אֹּ כָּ ָך מ  ֶכר קֶ יָך לְּ ֶחה ֶאת זֵּ מְּ ּה ת  תָּ שְּ ר  ה לְּ ָך ַנֲחלָּ ן לְּ חיָך נֹּתֵּ כָּ שְּ ֹּא ת  ם ל י  מָּ ַתַחת ַהשָּ ק מ  לֵּ  .יט( –)דברים כה, יז  "ֲעמָּ

 ? עולםת בעל אף אומה אחר עמלק מתחת השמים, מה שלא הצטוּו זכרם של בנית את ולמח ויש להתבונן, מדוע עם ישראל הצטוּו 

 עמלק  בנישל  ר הרוחניהׂשהוא  ס"מהמלאך 

, 'השל"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת כי תצא ד"ה זכור את אשר עשה,  'דברים אחדים' להחיד"א דרוש )זוהר פרשת כי תצא דף רפא ע"ב ד"ה 'כגוונא דאית' רעיא מהימנא של עמלק הוא הס"מ רֹוׂש

)'אור החמה'  ר של כל הטומאהוהׂש (ערך כשפים אות עד)'ילקוט חדש'  ראש הקליפות (, 'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק 'זקן אהרן' פרשת כי תצא ד"ה ויאמר כי ידה וזהו אפשרג פרשת זכור ד"

)'טעמי  להילחם בהםכוחם של ישראל  כנגדם וק והתגאה ראש הצרים וכוחו היה חזק,היה  לכן עמלק .פרשת ויקהל דף קצד ע"ב ד"ה 'ר' חייא פתח' מהרמ"ק(

)'סמיכת חכמים' לר' נפתלי  תחת 'הקליפות' , ולהכניעה אותה ואת ישראלשה מישראלאת הקדּוכל מטרתו לבטל כש מצוה תקצא ד"ה שלא לשכוח( להרדב"ז המצוות'

ישראל יצאו וכש .'בית מועד' לר' מנחם רבא סוף דרוש שבעה עשרה לשבת זכור דף קיב ע"ב() וכוח הס"מ (וד"ה ואחר דתני ביכורים ד"ה או יש לתת טעם אחר ע"ב – יא ע"אכץ בהקדמה דף 
ב קרע להם את הים, נפל פחד על כל אומות העולם שנאמר "ממצרים וה'  י מֹואָּ ילֵּ י ֱאדֹום אֵּ ֲהלּו ַאּלּופֵּ בְּ ז נ  ַעדאָּ מֹו רָּ ֹּאֲחזֵּ מֹּגּו י ַען נָּ נָּ י כְּ בֵּ )שמות  "כֹּל יֹּשְּ

ל "שנאמר  בא עמלק הרשע ונלחם בישראלואף על פי כן  טו, טו( אֵּ רָּ שְּ ם י  ֶחם ע  ּלָּ ק ַוי  לֵּ ֹּא ֲעמָּ םַויָּב יד  פ  רְּ קרר את פחדם לעל ידי כן גרם ו )שמות יז, ח( "ב 
 .(ט)'מדרש תנחומא' פרשת כי תצא סוף אות  של אומות העולם

משבט עובדי עבודה זרה היו וביניהם  ,)'רבינו בחיי' דברים כה, יח( מחמת העוונות שענני הכבוד היו פולטים אותם ם ישראלמעַ  עמלק הלך לאותם אלו
ים ַאֲחֶריָך "נאמר שעליהם דן  ל  ל ַהֶנֱחשָּ ָך כָּ ב בְּ ַזנֵּ הַויְּ ַאתָּ ַע  וְּ יָּגֵּ יֵּף וְּ א ֱאֹלעָּ ֹּא יָּרֵּ ל מכה בהם היה ו )'מדרש תנחומא' פרשת כי תצא סוף אות ט( )דברים כה, יח(" יםק  וְּ

)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת כי תצא ד"ה זכור את  'רברית המעֹוהנקרא ' 'דשבשר קֹו'שהוא  )'רבינו בחיי' דברים כה, יח( כלומר חותך להם את המילהמכת 'זנב', 

ב ְבָךכפי שנרמז בתיבות "ו אשר עשה לך עמלק( את חלק  שחתךבזה והכוונה  .)'בעל הטורים' דברים כה, יח( 'זה מילה'התיבות גמטריא  הןש )דברים כה, יח( "ַוְיַזנֵּ
)זוהר פרשת  כנגד הקב"ה( 'מדרש תנחומא' פרשת כי תצא אות ט) כלפי מעלהה אותרק וזהיה ו ,אמר רבי שמעון(זוהר פרשת בשלח דף סה ע"ב ד"ה עפ"י ) של הברית 'ערלה'ה

ִריעמלק  ועל ידי כן ('מדרש תנחומא' פרשת כי תצא אות ט) "!ל מה שבחרתטֹובזה בחרת, " מרווא בשלח דף סה ע"ב ד"ה אמר רבי שמעון( של מלך מלכי ' וכסא'ם יד בהֵּ
נסמכו הפסוקים "ֲהיֵּש ה'  וכנגד זה .בו במטרה להדיח את ישראל מהאמונה האלוקיתו )'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוות עשה מצוה רמה( המלכים

ן:  י  ם אָּ נּו א  בֵּ רְּ ק  קבְּ לֵּ ֹּא ֲעמָּ  .'בית מועד' לר' מנחם רבא סוף דרוש שבעה עשרה לשבת זכור דף קיב ע"ב()( ח - )שמות יז, ז "ַויָּב

כי הקב"ה נפרע  .עמלקאומת את זכרו של  לגמרי למחות להם אי אפשרעל כן ו ,ממוסיפים כוח וגבורה בס"חוטאים הם חלילה כאשר ישראל 
א הַ מה רק לאחר שנפרע תחילה מהשמן האּו בָּ קֹּד ה' ַעל צְּ פְּ רֹוםר שלה במרומים שנאמר "י  רֹום ַבמָּ ה" מָּ מָּ ֲאדָּ ה ַעל הָּ מָּ ֲאדָּ י הָּ כֵּ ַעל ַמלְּ  )ישעיה כד, כא( וְּ
יחזרו בתשובה שלימה ולא יוסיפו בו כוח אז יוכל הקב"ה להפיל את  ישראל כאשר לבוא לעתיד אך. מהחטאיםכל העת מתחזק  הס"מואילו 
י תחילה ואחר כך ימחה גם זכרו של עמלק הס"מ נָּ ר יָּּה ֲאדֹּ מָּ שְּ ם ֲעֹונֹות ת  י ַיֲעמֹּד. וזה נרמז בפסוק "א  ם ֲעֹונֹותכלומר  ,)תהלים קל, ג( "מ  ר "א  מָּ שְּ  "ת 

י "ועל כן  .יתברך משמך"יָּּה" יהיה רק אז  – קכוח וגבורה לס"מ שהוא השר של עמל ובזה יש נָּ י ַיֲעמֹּדֲאדֹּ ה יעמוד "מתי כל שם הוי'כלומר  ?"מ 
וכן "עשה עמנו למען שמך" ו"והושיענו למען שמך" שהכל סובב שיהיה "עשה למען שמך" שיהיה השם שלם. מבקשים על כך ו '?בשלמות

 .)'כתונת פסים' על הגדה של פסח )'חלוקא דרבנן' על דרוש השל"ה דף ט ע"א בפירוש 'כתונת פסים' דף ט ע"א ד"ה והנה הטעם שאין( שם ה' שלם

 הס"מ רֹוׂש עםעמלק בארץ ומשה רבינו  עםיהושע נלחם 

ק"ונרמז הדבר בתיבות , )זוהר פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה בגין כך כד חמא( במלחמה לוייע מלאך הס"מ לס ירדבעת שנלחם עמלק בישראל,  לֵּ )שמות  "ַויָּבֹא ֲעמָּ

" הן אותן ַויָּבֹאלפי שהתיבה " 'ילקוט ראובני' פרשת בשלח יז, ח('ספר ציוני' פרשת בשלח ד"ה 'ויבא עמלק', ) של עשו סוד ׂשרֹו שהן )'חומת אנך' להחיד"א סוף פרשת בשלח אות יט( יז, ח(
ם הכולל יוצא גמטריא 'עם עִ שוכן נרמז בתיבה 'עמלק'  .)'חומת אנך' להחיד"א סוף פרשת בשלח אות יט( ר של עמלקאותיות של התיבה 'אויב', הרומז לׂש

 מתחלקוזה נרמז בשם 'עמלק' שהוא  ,ת שלויחד עמו את מאה ושלושים המחנֹוהס"מ הביא  .)'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח ד"ה ויאמר משה( סמא"ל'
בשם 'המגלה  , 'ילקוט חדש' ערך כשפים אות עדבשם 'המגלה עמוקות' )'ילקוט חדש' ערך אומות העולם ומלכיהם אות כט מחנות של הס"מ ק"ל עםל', כלומר יחד קַ -םלתיבות 'ע  

מחנותיו יחד מספר שזה בשם של הס"מ בעצמו, שהרי שמו המלא 'סמא"ל' עולה בגמטריא מאה שלושים ואחת, הם כולם נרמזים ו ,(עמוקות'
 .(בשם 'המגלה עמוקות' )'ילקוט חדש' ערך כשפים אות עד עמו

)'שפתי כהן על  של הס"מ וסיעתו בא בכוח גדול עמלקסנחריב ונבוכדנצר, כי סיסרא פרעה  שהיו עםעמלק לא היתה כמו שאר המלחמות  מלחמת

ֹּאכפי שנרמז בפסוק " התורה' פרשת כי תצא ד"ה עוד במדרש זכור( ם ַויָּב יד  פ  רְּ ל ב  אֵּ רָּ שְּ ם י  ֶחם ע  ּלָּ ק ַוי  לֵּ עוד ו .)'חומת אנך' להחיד"א בשלח יט ד"ה ויבא עמלק( )שמות יז, ח( "ֲעמָּ
)זוהר פרשת בשלח  כשראה משה רבינו שמלאך ס"מ בא לעזור לעמלקלכן  .במדרש זכור()'שפתי כהן על התורה' פרשת כי תצא ד"ה עוד  כנגד כל האומות הוא הס"מש

)זוהר פרשת בשלח  !"הנה ודאי מלחמה גדולה הולכת להיות פהמשה רבינו "אמר  ,רד מלמעלה אל המלחמה למטהוי בעודו דף סו ע"א ד"ה בגין כך כד חמא(

לנצח וכי ידע שהוא בוודאי יוכל לעמוד כנגדו ולשלוט עליו  )'ילקוט חדש' ערך נסים ונפלאות אות כו( קרא ליהושעלכן מיד הוא  ,דף סה ע"ב ד"ה ויאמר משה אל יהושע(
קאמר לו "ו .אותו לֵּ ם ַבֲעמָּ חֵּ ּלָּ א ה  צֵּ ים וְּ ש  נּו ֲאנָּ ַחר לָּ יבחר אנשים צדיקים יהושע ביקש ש רבינו משהולפי שהמלחמה הזאת היא שלך.  )שמות יז, ט(" בְּ
 .)זוהר פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה בגין כך כד חמא( צדיקים שילכו עמובני 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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)זוהר פרשת  שהס"מ משתתף במלחמהחזקים ממנו, אלא שמשה בחכמתו הסתכל וידע ויהושע באותה העת היה רק נער והיו בישראל גיבורים 

 )זוהר פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה בגין כך כד חמא( ם וישלוט עליו וינצח אותושיקּו 'הנער'לכן החליט לשלוח את יהושע  בשלח דף סה ע"ב ד"ה ויאמר משה אל יהושע(
)זוהר פרשת בשלח דף סה ע"ב ד"ה יהושע  לפי שכוחו של יהושע באותה העת היה בדרגה גבוהה ביותר ,סימן תז( 'שבט מוסר' למחבר על התורה )'ידו בכל' והפציר בו שילך

ַע ִבן נּון עליו ש 'הנער'לח למטה את יהושע ש שמשהועל ידי  .בההוא זמנא( ֹאֶהל" לֹא יִָּמיש ַנַערנאמר "ְיהֹושֻׁ  ונגדכתעורר האזי  ,)שמות לג, יא( ִמּתֹוְך הָּ
)'ילקוט חדש' ערך נסים ונפלאות אות  אשר שולט על כל מלאכי מעלה סימן תז( 'שבט מוסר' למחבר'ידו בכל' זוהר פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה אמר רבי שמעון, ) מלאך מט"טלמעלה 

)להרחבה על מלאך  סימן תז(למחבר 'שבט מוסר'  על התורה )'ידו בכל'  את מלאך ס"מ ֶשְיַכֶלהבכדי  ,(סימן תז 'שבט מוסר' על התורה למחבר)'ידו בכל'  נקרא בשם 'נער'כן גם ו כו(

 .'ויתהלך חנוך את האלקים'(  –  מט"ט ראה מאמרינו לפרשת בראשית

בשעה  ריך להזמין את עצמו להילחם למעלה, והבין שהוא צרשֹומשום שידע את הדבר בשֹובארץ  ממלחמת עמלקמשה רבינו סילק את עצמו 
)'ילקוט ראובני' פרשת בשלח  ר שלמטהר שלמעלה ויהושע בׂשַ בׂשַ  לחםיישהוא  כלומר )זוהר פרשת בשלח דף סה ע"ב ד"ה ויאמר משה אל יהושע( שיהושע יילחם למטה

המשה רבינו ליהושע "לכן אמר  .(, 'בגדי אהרן' לר' אהרן דרשן תחילת פרשת יתרו ד"ה 'וישמע יתרו' בשם המגלה עמוקותיז, ט ד"ה משהפרק  עָּ בְּ ֹּאש ַהג  ב ַעל ר צָּ י נ  נֹּכ  ר אָּ חָּ )שמות  "מָּ

 ם'עִ  'עמלק' שמתחלק לתיבות , הרמוזים בשמושל הס"משהם מאה ושלושים המחנות  הקליפות של עמלק "רֹאש"וכוונתו היתה ל ,יז, ט(
וכיון שמשה רבינו נלחם מלחמה קשה כנגד הקליפה הקשה  .ד"ה 'מחר אנכי נצב' בשם המגלה עמוקות( 'ילקוט ראובני' פרשת בשלח יז, ט 'מגלה עמוקות רנב אופנים' אופן מב,) '"לקַ 

ֶליהָּ שנאמר " "ֶאֶבן"אלא ישב על  סא לשבת עליוכ לקחלא הוא והעזה של עמלק, לכן  יו ַויֵֶּשב עָּ תָּ ימּו ַתחְּ חּו ֶאֶבן ַויָּש  קְּ וואלי פרשת  )הרמ"ד )שמות יז, יב( "ַוי 

 .זוהר פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה וידי משה(עפ"י ) בצערם של ישראלשרצה להשתתף בזה  לטעםבנוסף  ,בשלח שמות יז ד"ה וידי משה כבדים(

יםשעליהם נאמר " משה רבינו הרים את ידיו ד  בֵּ י מֶֹּשה כְּ ידֵּ בֹומלשון  )שמות יז, יב( "ו  היו ועולם, משים ולא נטמאו ד, כלומר שהיו יקרים וקדֹוכָּ
)'אור החמה'  ידיו בתפילה ובתחינה הרים משה את שתיכאשר ו .)זוהר פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה וידי משה( למעלהשראוי לעשות בהם מלחמה  בדים' כך'מכּו

ִרים ֹמֶשה " בלשון יחיד נאמרלכן  .אז גברו ישראל בעליונים ,והגביה את יד ימין על יד שמאל פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה 'כאשר ירים' מהרא"ג( יָּה ַכֲאֶשר יָּ ְוהָּ
ל יָּדֹו אֵּ ַבר ִיְׂשרָּ הגבירה את מדת הרחמים על מדת הדין גם  מעל יד שמאל הרמת יד ימיןו .)זוהר פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה והיה כאשר ירים( )שמות יז, יא( "ְוגָּ

ק ַוַיֲחלש" נאמר מטעם זה .)'אור החמה' פרשת בשלח דף סה ע"ב ד"ה ויבא עמלק' מהרמ"ק( שהיתה מנסה לגבור על ישראל לֵּ ַע ֶאת ֲעמָּ הֹושֻׁ לא נאמר ו )שמות יז, יג( "יְּ
וחמש ד"ה ועל דרך  )'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי שער חמשים למטה למעלה וממילא גבר ישראלשל עמלק החלישו את כוחו כי רומז שלפי 'ויהרוג את עמלק' 

 .האמת(

)'ילקוט ראובני' פרשת  ידי כוחות המקטרגים ולא היה כוח לאף אחד מהם לקטרג, והיו ישראל מנצחים ומתגברים על ידי הרמת ידיו של משה רפּו

 היחלשות תפילתם של ישראל למטהת לשמים בגלל ֹוידיו פרושאת להשאיר  לויכהיה לא  משה רבינואך למרות זאת . בשלח יז, יא ד"ה והיה כאשר ירים(
 יותר משלש שעות כדי לא להטריח יותר מדי כלפי מעלה תֹום פרוׂשיאת הידי להשהות לאדם אסורוגם  .)זוהר פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה והיה כאשר(

היה משה רבינו ואם  )'ספר ציוני' פרשת יתרו ד"ה ויאמר משה( ש שעות בכל יום הקב"ה דן את העולםושל כי ,)'רקנאטי' על התורה פרשת יתרו ד"ה ספר הבהיר והיה כאשר(
כי צריך  ןואין אדם רשאי לעשות כ ,לגמרי ולא יפעלו את פעולתם שנתמנו עליהם המקטרגים תבטלו כוחותיהיה גורם ש אז מגביה יותר מכך

מיד גבר עמלק  עם הורדת ידיו אמנם .('ספר ציוני' פרשת יתרו ד"ה ויאמר משה. ראה 'והיה כאשר'יא ד"ה )'ילקוט ראובני' פרשת בשלח יז,  עולםאת הכוחות המקטרגים ב
ק"שנאמר  לֵּ ַבר ֲעמָּ גָּ יַח יָּדֹו וְּ נ  ַכֲאֶשר יָּ  .)זוהר פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה והיה, 'מערכת אלוקות' שער שלשה עשר ד"ה כי אסור( )שמות יז, יא(" וְּ

ֱאֹל"את  גם משה רבינו הרים ה הָּ ֹּ " אמר ליהושעשכפי  בידֹו "יםק  ַמטֵּ ב ַעל ר צָּ י נ  נֹּכ  ר אָּ חָּ ֱאֹלמָּ ה הָּ ה ּוַמטֵּ עָּ בְּ יק  אש ַהג  יָּד  ועל ידי זה  )שמות יז, ט( "ים בְּ
פרשת בשלח לר' מנחם ציוני )'ספר הציוני'  בכישוף לפעול בני עמלק המכשפיםנים בשמים והתערבב הרקיע כך שלא יכלו הממּוהמלאכים היו יראים ממנו 

יהושע אילו ו שה עמד בפרץ בתפילתוכאשר מ, )'מגלה עמוקות רנב אופנים' אופן מב( המלחמה היתה על ידי משה ויהושע יחד ונמצא כי .(ויאמר משה ליהושעד"ה 
הכניעו  ובזה –משה על ידי הרמת ידיו ויהושע עושה מלחמה  ,פרשת ויקהל דף קצה ע"א ד"ה 'וענין קרך' מהרמ"ק( על זוהר )'אור החמה' ה' ם הלוחמים הגינו על עםעִ 

 ה רבינו התחזק למעלה ויהושע למטה,מששואלמלא  .(מר' אברהם גלאנטי)'אור החמה' פרשת בשלח דף סה ע"ב ד"ה 'ויבא עמלק'  את כוחו של עמלק למעלה ולמטה
 .'מטה האלוקים של משה רבינו'( –)להרחבה בעניין המטה ראה מאמרינו לפרשת שמות  דף קצה ע"א ד"ה כגוונא דא( )זוהר פרשת ויקהל מול עמלקלעמוד לא היו יכולים ישראל 

 בימי משה רבינו היתה המלחמה הקשה ביותר בעולםמלחמת עמלק 

. ולא משום ומגוגכמו מלחמת עמלק, ואפילו לא בימי גוג ולא תהיה מלחמה קשה מיום שנברא העולם ועד שיבוא מלך המשיח לא היתה 
 למעלה ולמטה )זוהר פרשת בשלח דף סה ע"ב ד"ה אמר רבי שמעון( אלא משום שהיתה מלחמה נגד הקב"ה בכל הצדדיםשהיו לעמלק חיילים רבים וחזקים, 

זוהר פרשת בשלח דף סה ע"ב ד"ה תא , תאנא בקרבא)זוהר פרשת בשלח דף סז ע"א ד"ה  היו משתתפים במלחמה הזו עליונים ותחתוניםו )זוהר פרשת ויקהל דף קצד ע"ב ד"ה ויקהל(

אֹות  ם ישראלהאומות עִ  קשה בעיני ה' יותר מכל המלחמות שעשּוהמלחמה הזאת היתה לכן  .(חזי בָּ ַמר ה' צְּ ת ֲאֶשרכפי שנאמר "כֹּה אָּ י אֵּ ת  ַקדְּ  פָּ
ם" י  רָּ צְּ מ  ם לֹו ַבֶדֶרְך ַבֲעֹלתֹו מ  ל ֲאֶשר שָּ אֵּ רָּ שְּ י  ק לְּ לֵּ ה ֲעמָּ שָּ  במלחמת עמלק נאמרגם על כך ו .(קהל דף קצד ע"ב ד"ה ויקהל וד"ה אלא ודאית ויש)זוהר פר )שמואל א' טו, ב( עָּ

ה ַלה'" מָּ חָּ לְּ  .פרשת בשלח דף סה ע"ב ד"ה 'אר"ש וכי קלה היא בעיניך' מהרמ"ק(על זוהר )'אור החמה'  )שמות יז, טז( "מ 

אברהם' דרוש ו לשבת ד)'זכותיה  ות לשמיםפרוׂש היו ידיוכאשר  קליפת עמלק( )'שם משמואל' פרשת צו שנת תרע"ג דף סה ד"ה אך מלחמה הזאתברב רח טרח טֹו משה רבינו

יו " שנאמרכפי  זכור ד"ה כג ע"ב ד"ה הלא מעתה( י יָּדָּ ה  הַויְּ ֶמש ֱאמּונָּ ֹּא ַהשָּ  אמונהנגד עמלק שביקש להדיח מה מונהאב לחזק וביקש )שמות יז, יב( "ַעד ב
המשיך , ות'מסוגל לביטול 'הקליפֹוכי זמן זה  ,בזמן קריאת שמע שחרית ידיו ופרש .' מנחם רבא סוף דרוש שבעה עשרה לשבת זכור דף קיב ע"ב('בית מועד' לר) האלוקית

' דרוש ו לשבת אברהםד)'זכותיה  'כל זאת וקיים עלינו אמונה'ו אומרים קריאת שמע של ערבית אחרי . ורמז לכך כיעד לזמן קריאת שמע של ערביתכך 

)'שם משמואל' פרשת צו שנת תרע"ג דף סה ד"ה אך  גמור)הרמ"ד וואלי פרשת בשלח שמות יז ד"ה ויבן משה מזבח(  הבין שנעשה לישראל נס משה רבינו .זכור ד"ה כג ע"ב ד"ה הלא מעתה(

ה  מזבח מכןאחר ל עשה הואלכן  .על עמלקהצליחו להתגבר שבכך  קליפת עמלק( בֵּ " שנאמרלה' יתברך תֹודָּ זְּ ֶבן מֶֹּשה מ  ס  ַוי  מֹו ה' נ  א שְּ רָּ קְּ )שמות  "יַח ַוי 

י" בשם הודאהשל ך רבד למזבחקרא ומה ש .יז, טז( ס  היה גובר עמלק על ישראל שחלילה הרי  ידי ה'אלמלא הנס שנעשה על ש משוםהיה ", ה' נ 
 .ויבן משה מזבח()הרמ"ד וואלי פרשת בשלח שמות יז ד"ה  ת גמורהבהתגברּו

מה ר של האּוודם את הׂששבכל המלחמות הקב"ה מכלה ק והטעם לזה, לפי. רבים מלחמת עמלק לא נגמרה באותה העת, ונשארה לאורך ימים
)'דברים  מיםשב רהׂש הדרך שקודם נופל זוכי  ,ד"ה ר' חייא פתח מהרמ"ק(ור החמה' פרשת ויקהל דף קצד ע"ב )'א מה למטהואחר כך משפיל את האּו ההיא מלמעלה

 ר של כל הטומאההׂששהוא , ס"מהר שלו הוא זה לא היה אפשרי לפי שהׂשאמנם אצל עמלק  .אחדים' להחיד"א דרוש טו"ב שבת זכור ד"ה ובזה נבוא לרמוז(
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ישאר עד ייש צורך בו שלכן  –היצר הרע וגם השטן  והוא ד"ה ר' חייא פתח מהרמ"ק( פרשת ויקהל דף קצד ע"בעל זוהר אור החמה' )' כולה ולא של אומת עמלק בלבד
ק ַוַיֲחלש" במלחמה רק נאמרוזה טעם נוסף לכך ש .)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש טו"ב שבת זכור ד"ה ובזה נבוא לרמוז( ביאת המשיח לֵּ ַע ֶאת ֲעמָּ הֹושֻׁ  )שמות יז, יג( "יְּ

 .)הרמ"ד וואלי פרשת בשלח שמות יז ד"ה ויחלוש יהושע( צריך להעדיין היה ש, מן העולם הזאת עוד לא הגיע הזמן להכרית את הקליפהכי 

)'שמן הטוב וזקן  ֹּרוגם ׂשַ  הוא סימן שנעקרשהוא השטן וגם יצר הרע שולט בעולם, וכאשר יעקר עמלק  רֹוכל עוד שעמלק קיים בעולם אז גם ׂשַ 

כי עוד לא הגיע עת התיקון הכללי  כל העמלקים,את  במלחמהיהושע לא הרג  מטעם זה .עמלק'(אהרן' בחלק זקן אהרן סוף פרשת כי תצא על הפסוק 'תמחה את זכר 
ה לַ " על הפסוק למחות את שמו לגמרי. וזה מה שאמרו רבותינוהיה לא ניתן עוד ו מָּ חָּ לְּ דֹּר דֹּר"מ  ק מ  לֵּ משה של  מדורושהכוונה  )שמות יז, טז( ה' ַבֲעמָּ

כלומר  ,)'חומת אנך' להחיד"א על ספר ישעיה תחילת פרק לד ד"ה 'מדור לדור' בשם רש"י( של מלך המשיח דורועד והיהודי מרדכי  לדורומשם  המלך של שאול לדורו
ולכן מצות מחיית עמלק לא תושלם ולא יוכלו  .(דף קטו ד"ה ונראה דהנה )'שם משמואל' פרשת תצוה וזכור שנת תרעב שיהיה לעמלק שארית בארץ עד ימות המשיח

תי ית החוי הכנעני החמֹורו של עמלק כאשר עשה לאּואז ה' יפיל את שש ,אלא רק לעתיד לבוא בימות מלך המשיח ישראל לעקור אותו מכל וכל
 .)'מדרש אליהו' למחבר 'שבט מוסר' פרשת משפטים ד"ה ילקוט( אחרות שהיו בארץהו

 עד שימחה זכר עמלק מיםכסאו שלונשבע ה' שאין שמו 

ואחז  .)'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוות עשה מצוה רמה( כלפי מעלהאותם במה שכרת את מילותיהן של ישראל וזרק  'כסא המלך'עמלק הרים יד ב
ומטעם זה ישראל הצטוו להסיר  .שה אלא בערלה שהיא שורש 'הקליפה', שהרי אין לו חלק בקדּווויניקת וא חלקימשום שה ב'ערלה'דווקא 

)ראה 'מדרש תנחומא'  שעליהם 'הערלה'בעסק התורה מחמת קליפת  נאסרוגוים שכמו  ,מעליהם שיסירו אותהתורה עד  בלימוד ונאסרו את הערלה

היא כפולה ומכופלת יותר משאר האומות  כנגד עמלקה מָּ טְּ האיבה והש   כןומחמת . )'סמיכת חכמים' בהקדמה דף יא ע"א ד"ה או יש לתת טעם אחר( פרשת משפטים אות ה(
ִים"ועל כך ציוה ה'  לישראל. שהרעּו אְתֶכם ִמִמְצרָּ ק ַבֶדֶרְך ְבצֵּ לֵּ ה ְלָך ֲעמָּ ׂשָּ ת ֲאֶשר עָּ כֹור אֵּ  )דברים כה, יז( )'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוות עשה מצוה רמה( "זָּ

 שלא לשכוח כי ה' קינא על זה 'קנאת ברית' לרבינו מנחם הבבלי מצוות לא תעשה מצוה שנו( ')'טעמי המצוות מלבנו ריסּוכלומר שלא נשכח את מעשה עמלק ולא 
ם "שנאמר  י  מָּ ַתַחת ַהשָּ ק מ  לֵּ ֶכר ֲעמָּ ֶחה ֶאת זֵּ מְּ חת  כָּ שְּ ֹּא ת   .(' מאמר הינוקאלא הוה')זוהר פרשת בלק דף קצ ע"א ד"ה  )דברים כה, יט( "ל

כדרכם של הנשבעים שכל  )'פרקי דרבי אליעזר' פרק מד ד"ה רבי שילא( 'יד ימינו'את להכרית ולהשמיד את כל זרעו של עמלק, לכן הוא פשט רצה הקב"ה 
העולם  ואחז בכסא כבודו ונשבע להכרית ולהשמיד את כל זרעו של עמלק מן ,)פירוש מהרז"ו על פרקי דרבי אליעזר פרק מד ד"ה רבי שילא( היא ביד ימיןשבועה 

)זוהר פרשת כי תצא דף רפא  שב על כסאו עד שייקח נקמה מעמלקישלא י ,ה' יתברךנשבע עוד ו .)'פרקי דרבי אליעזר' פרק מד ד"ה רבי שילא( הזה ומן העולם הבא

י " שנאמר (, 'תיקוני הזוהר' תיקון כב דף סח ע"א ד"ה דאומאה איהירעיא מהימנא ע"ב ד"ה והיה בהניח סַעל  יָּדכ  דֹּר דֹּר כֵּ ק מ  לֵּ ה לה' ַבֲעמָּ מָּ חָּ לְּ )'פרקי דרבי אליעזר'  )שמות יז, טז( "יָּּה מ 

חלק ויניקה  שום שלא יהיה לו ירצה או ינסה הרי עמלק , כך שגם אםוציוה את ישראל להכרית את זרעו של עמלק מכל וכל .פרק מד ד"ה רבי שילא(
)הרמ"ד וואלי פרשת  הקליפה של העמלק היא הקשה והרעה מכל הקליפותש ד"ה או יש לתת טעם אחר( יא ע"א' נפתלי כץ בהקדמה דף 'סמיכת חכמים' לרעפ"י ) שה כללבקדּו

 .בשלח שמות יז ד"ה ויאמר ה' כי יד(

חֶ סוף פרשת יתרו ד"ה כי יד על כס( לרבינו מנחם ציוני )ספר 'ציוני'  ולא שמו שלם עד אשר ינקום מעמלק נשבע שלא יהיה כסאו שלםהקב"ה  )רש"י  שמוכל  הְוִימָּ

סִכי יָּד ַעל שנאמר " ,שמות יז, טז( ק ִמֹדר ֹדר יָּּה כֵּ לֵּ ה לה' ַבֲעמָּ מָּ  של ה' כאשר חסרון שמו וכסאו ,)ספר 'ציוני' סוף פרשת יתרו ד"ה כי יד על כס( )שמות יז, טז( "ִמְלחָּ
סתיבה "ניכר ב  מחצית התיבה. שהן )'פירוש הרוקח' סוף פרשת בשלח פרק יד, טז( ההאותיות ו"ה את שחסר" יָּּהתיבה "בכן והאות א' את  החסרהיא ש" כֵּ

ַחר ה' ְבִציֹון ש כפי )רש"י שמות יז, טז( וכסאו שלםשלם  ה' םיחזור להיות שֵּ ורק כאשר ימחה שמו של עמלק אז  בנרמז בפסוק "ִכי בָּ ּה ְלמֹושָּ  לֹו" ִאּוָּ
ּה" ,)תהלים קלב, יג( ב האות תשּו כלומר שכאשר יבחר ה' בציון אז .)'פירוש הרוקח' סוף פרשת בשלח פרק יד, טז( הן כל האותיות החסרות משם ה' ומהכסא –" ִאּוָּ

ראשי תיבות תוך ה החסרות ב"ו וכן נרמזו אותיות .)ביאור 'באר מרים' על טעמי המצוות לרבינו מנחם הבבלי במצוות לא תעשה מצוה שנו( ה'אותיות ו"ה לשם הו לכסא א'
יֲעמָּ הָּ יֵֶּרד וַ פסוק "ה ק  הַ  לֵּ ר"וְּ הָּ ב בָּ י ַהיֹּשֵּ ַנֲענ   .(עיי"ש' עוד נראה לפרש'פרשת שלח לך ד"ה  'שבט מוסר' למחבר )'סמוכים לעד' )במדבר יד, מה( כְּ

א " שהוא עונה על הקדישלזכור את מה שעשה עמלק בכל יום בעת  האדם וצריך הֵּ איְּ יּה ַרבָּ מֵּ ַרְך שְּ בָּ תְּ ַמיָּא י  לְּ י עָּ מֵּ לְּ עָּ ַלם ּולְּ עָּ ַרְך לְּ בָּ )ראה תוס' ברכות  "מְּ

נּו כאשר אומרים בברכות קריאת שמע " וכן הואאשר מדבר על שמו יתברך.  ,(את דעת התוס' דף ג ע"א שהביא כן בשם 'מחזור ויטרי' אמנם עיי"ש נּו ַמְלכֵּ ַרְבּתָּ ְוקֵּ
דֹול ועל כך מתפללים שימחה זכרו  ,ם ה' שלם ואין הכסא שלםמלק אין שֵּ כי בעבור ע ,)'שערי קדושה' לרבינו חיים ויטאל חלק א שער ד ד"ה הא' לידע( "ְלִשְמָך ַהגָּ

ַגַדל מטעם זה גם אומרים בתחילת הקדיש " .להאר"י ז"ל דרושי תפלת השחר דרוש א' ד"ה ובנו בחרת מכל עם()'שער הכוונות'  של עמלק ויהיה שמו של ה' גדול תְּ י 
מֵּ  ַקַדש שְּ תְּ י  איוְּ  .)'זכר דוד' מאמר ג פרק קג דף שלג ד"ה ואל זה אנו מתפללים( י"ה עם תוספת ו"ה ויהיה שמו הנכבד שלםיתברך כשהכוונה שיגדל שמו של ה'  "ּה ַרבָּ

מֵּ התיבה " לכן  ('. ויש נוסחים שמשמיטים את יו"דעוד במדרש ')'שפתי כהן על התורה' סוף פרשת כי תצא ד"ה גדוליהיה " ּה"יכלומר שהשם  ה'י-ת לשניים 'שמק" מתחלּהישְּ
 .מאמר א' דף קה סוף פרק מא ד"ה אמנם( ממודינא כר דוד' לר' דוד זכות)'ז ינקום מעמלק הרשעש רלאח

 יבנה בית המקדש מהעולם עמלק ו שלזכרלאחר שימחה 

יַח ה' ֱאֹלנאמר "ש כפי תהיה בעת הגאולה העתידה בפועל יית עמלקמח נ  הָּ יָּה בְּ הָּ סָּ קֶ וְּ ֶביָך מ  יְּ ל אֹּ כָּ ָך מ  ֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹליָך לְּ אָּ יב בָּ ה קֶ ב  ָך ַנֲחלָּ ן לְּ יָך נֹּתֵּ
ַתַחת  ק מ  לֵּ ֶכר ֲעמָּ ֶחה ֶאת זֵּ מְּ ּה ת  תָּ שְּ ר  חלְּ כָּ שְּ ֹּא ת  ם ל י  מָּ כל הפסוק מדבר על התקופה העתידית שבו ישראל ישובו לאדמתם ש, יט()דברים כה,  "ַהשָּ

ִניַח "נאמר  בהש מנוחה גמורה בימות המשיח ויהיה להם מלך אחד בלבד ממלכות בית דוד, ואז ינוחו ישראל מכל אויביהם מסביב יָּה ְבהָּ ְוהָּ
ל קֶ ה' ֱאֹל ִביביָך ְלָך ִמכָּ לכן  .בין המלכויות שהיו אז מלחמות ומחלוקותלפי  ישראל מלכות יהודה ומלכותבעת היתה זו לא מנוחה  ."ֹאְיֶביָך ִמסָּ

ֹ אלא וגם לא תהיה  לא היתהמחייתו של עמלק   .)הרמ"ד וואלי דברים כה ד"ה והיה בהניח ה' אלקיך( א הגאולה העתידהעד עת ב

)'שערי אורה' השער השני הספירה התשיעית  כי רק אחרי שיגיע זמן פורענותו )זוהר פרשת בראשית דף כה ע"ב ד"ה ענקים מינא( תלויה במחייתו של עמלק האחרונההגאולה 

)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש טו"ב שבת זכור ד"ה  יבנה בית המקדש אז )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש טו"ב שבת זכור ד"ה והרב מעשה רוקח( ימחהיהוא ו ד"ה ולפעמים נקראת המידה(

לּווזה סוד כוונת הפסוק " .בהר המוריהבהר ציון והמזבח  והרב מעשה רוקח( עָּ ה" וְּ לּוכָּ ה לה' ַהמְּ תָּ יְּ הָּ ו וְּ שָּ פֹּט ֶאת ַהר עֵּ שְּ יֹון ל  ַהר צ  ים בְּ ע  )עובדיה א,  מֹוש 

ו" ,כא( שָּ פֹּט ֶאת ַהר עֵּ שְּ ששלח יד בברית  הרשע רו של עשוס"מ שלכן מקטרג כנגד הר ציון, ואשר הוא  הרשע של עשו עמלק בנֹול הכוונה – "ל 
תחילה ייכנע שרו , (' עיי"שולפעמים נקראת המידה'השער השני הספירה התשיעית ד"ה לר' יוסף ג'קטיליא )'שערי אורה'  בשמותיו הקדושיםואותם ישפוט ה' יתברך  מים.שלֹו
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השער השני הספירה התשיעית ד"ה 'ולפעמים נקראת  )עפ"י 'שערי אורה' לר' יוסף ג'קטיליא בעצמו והס"מ )'חומת אנך' להחיד"א תהלים ט, ו ד"ה גערת( של עמלק שהוא היצר הרע והשטן

 .)'חומת אנך' להחיד"א תהלים ט, ו ד"ה גערת( בארץ יואחר כך מן השמים יעזרו למחות את העמלקהמידה'( 

אֹות יכב עוסקהיה העמלקי  מטעם זה .מרכבה לס"מ לפי שהואעמלק ית יהקב"ה הקפיד על מח בָּ ַמר ה' צְּ ת שופים שנאמר "כֹּה אָּ י אֵּ ת  ַקדְּ פָּ
ם" ֲאֶשר י  רָּ צְּ מ  ם לֹו ַבֶדֶרְך ַבֲעֹלתֹו מ  ל ֲאֶשר שָּ אֵּ רָּ שְּ י  ק לְּ לֵּ ה ֲעמָּ שָּ ם לֹו ַבֶדֶרְךֲאֶשר " ,)שמואל א' טו, ב( עָּ ם על מנת להביא ששעמלק הכוונה לכישופים  –" שָּ

כישופים בת את מלכות עמלק וכל אשר לו כי כולם מלאים למחֹו המלך לכן הצטווה שאולת. פּושֵּ כַ ח של מְּ רּוו 'ח טומאהרּו'על ישראל  'רוח רעה'
ַתַחת תקיים "יכול לההיה אז  .הס"מ ו שלעמהם גם מלכות ת, ואם היה עושה כן היתה נספיויונקים מכוח הס"מ ק מ  לֵּ ֶכר ֲעמָּ ֶחה ֶאת זֵּ מְּ ת 

ם י  מָּ ק" ,יט( –)דברים כה, יז " ַהשָּ לֵּ ֶכר ֲעמָּ ֶחה ֶאת זֵּ מְּ םשבינו הס"מ שמתפשט בכל מה ש"ימחה גם שֹוו" הגשמי ת  י  מָּ ַתַחת ַהשָּ )'בית מועד' לר' מנחם רבא סוף  "מ 

קצת  ישידי כן על כי  'פרשת עמלק'את במשך הדורות כל שנה צטוו לקרוא ישראל האמנם דבר זה לא נעשה. ו ע"ב( דרוש שבעה עשרה לשבת זכור דף קיב
 .)'זכר דוד' מאמר ג פרק קד דף שלג ד"ה יעלה החיוב( כוח הס"מלגמרי כנע ייוימחה שמו של עמלק ש לבוא לעתיד עד ,הכנעה לס"מ

עַ יגיע העת  כאשרו חּו אכן ם ישראל וְּ מְּ ק" כפי שהצטוּו את זכרונו של עמלק למטהי  לֵּ ֶכר ֲעמָּ ֶחה ֶאת זֵּ מְּ הקב"ה ימחה את  אז ,יט( –)דברים כה, יז  "ת 
קנאמר "גם לכן . זכרו למעלה לֵּ ֶכר ֲעמָּ ֹחה ֶאְמֶחה ֶאת זֵּ ֹחה" ,)שמות יז, יד( "מָּ ע"א  )זוהר פרשת בשלח דף סו למעלה "ֶאְמֶחה" ואנילמטה,  שאתם תמחּו –" מָּ

קֹּד ה' ַעל  צבא המרוםב ד"ה אמר רבי יצחק( פְּ רֹוםשנאמר "י  א ַהמָּ בָּ רֹום" צְּ הוא שייפול לגמרי השר של עמלק  רק כאשר ומכל מקום,. )ישעיה כד, כא( ַבמָּ
כי צריך קודם  ,(. ראה 'אלשיך הקדוש' פרשת כי תצא פרק כה, יט ד"ה לכן היה בהניח)'פני דוד' להחיד"א פרשת בלק אות יג ד"ה ראשית גוים למטה הס"מ אזי ימחה גם זכר עמלק

ר שמהכרון בעולם, לא יוז זכרשום  לא יישאר לעמלק שזה יקרה יואחר. האומה למטה שתיהרגמה למעלה לפני ר של האּולהפיל את הׂש
ֶחה ֶאת אמר "נלכן  .בארץ מתֹואּומולא בשמים  חֹּה ֶאמְּ ֶכרמָּ ק זֵּ לֵּ פרשת בשלח דף סו ע"א ד"ה על זוהר )'אור החמה' אמר 'אמחה את עמלק' נולא  )שמות יז, יד(" ֲעמָּ

 .(מר' חיים ויטאל'ויאמר ה' אל משה' 

  ה'מחיית עמלק תהיה ביום י"ד בניסן ואז יושלם שמו וכסאו של 

 'והרב מעשה רוקח', 'דברים אחדים' להחיד"א דרוש טו"ב שבת זכור ד"ה )זוהר פרשת פנחס דף רמט ע"א ד"ה ובחדש הראשון י"ד בניסןיום תהיה ב זרע העמלקיבפועל של  ומחיית

בית המקדש יבנה ו ,(, 'כסא דוד' דרוש כב לשבת הגדול ד"ה ולכן מחיית עמלקעל מסכת סופרים פרק כא הלכה ב ד"ה 'ולמה אין מתענין' בשם הזוהר ותיקוני הזוהר ביאור החיד"א ,בשם תיקוני הזוהר
לכן חנוכת המקדש תהיה אחרי וכיון שאין מערבבים שמחה בשמחה,  .ראש השנה דף ל ע"א סוף ד"ה מחצות היום(על גמ' )ראה רש"י  ט"ו בניסןיום לאחר מכן ב

)ביאור החיד"א על מסכת סופרים עתיד לבוא למקדש שזכר , כל חודש ניסן יעבורשזה לא מתענים עד ת חודש ניסן. מטעם משך עד כלֹויכל חג הפסח ות

ם שנאמר  על הצאן של העמלקי חמלּול והעם וזה דברי הנבואה שהוגד לשמואל לאחר ששאּו .('מעשה רקח'פרק כא הלכה ב ד"ה 'ולמה אין מתענין' בשם  כֵּ "ַוַישְּ
נֵּה  ה  ה וְּ ֶמלָּ אּול ַהַכרְּ א שָּ אמֹּר בָּ ל לֵּ מּואֵּ שְּ אּול ַבבֶֹּקר ַויַֻׁגד ל  ַראת שָּ קְּ ל ל  מּואֵּ יב לֹו יָּדשְּ ה  ,)שמואל א' טו, יב( "ַמצ  ל גרם כלומר ששאּו –" יָּדַמִציב לֹו ְוִהנֵּ

 .הפטרת זכור אות ג ד"ה ויוגד לשמואל( להחיד"א )'צוארי שלל' עת שיבוא המשיח בניסן י"דביום באחרית הימים שמחיית עמלק תהיה רק 

וכמו שבמצרים שלשים יום  אולה האחרונה נמשכת מגאולת מצריםשהגולא קודם לכן, לפי  בניסן והטעם שמחיית עמלק תהיה רק ביום י"ד
שלושים יום קודם  )'חומת אנ"ך' להחיד"א פרשת בא אות ב( כך בכל שנה ושנהאחרא,  קודם הפסח טיהר הקב"ה את ישראל והוציא את נפשם מהסטרא

מחוץ כבר מוציא את נפשות ישראל שנטמעו בקליפה, חלק אחד בכל לילה, עד שבליל פסח כל נפשות ישראל ה' ברוב חסדיו הפסח חג 
לכן חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא  .מתענין' בשם זקנו ה'חסד לאברהם'()ביאור החיד"א על מסכת סופרים פרק כא הלכה ב ד"ה 'ולמה אין  לסטרא אחרא

 הומתנק )'חומת אנ"ך' להחיד"א פרשת בא אות ב( הסטרא אחראמנפשו  תאיוצזה שבממצרים, כי באמת לכל אדם מישראל בכל שנה יש 'גאולת מצרים' 
יא דף ראש השנה גמ' )ראה  על כך אמרו רבותינו כי בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל .תמורה פרק ג תמורה יא(מסכת להחיד"א )'מראית העין' על הש"ס  ממנה תומתברר

  .)'חומת אנ"ך' להחיד"א פרשת בא אות ב( א ודאי גורם את הגאולה העתידההסטרא אחרצאת נשמות ישראל משערי כי הֹו, ע"א(

כי  )'בית מועד' לר' מנחם רבא סוף דרוש שבעה עשרה לשבת זכור דף קיד ע"ב ד"ה וכן לעתיד( על ידי מלך המשיח פרשת בא אות ב( )'חומת אנ"ך' להחיד"א מחיית עמלקתהיה  גם אזו
הלכה  )ביאור החיד"א על מסכת סופרים פרק כא אחרי שכבר יצאו נפשות ישראל מהקליפה ,ת את זכר עמלק כמו אור לי"ד בניסןאין זמן מוכשר יותר למחֹו

 .)'מראית העין' על הש"ס מסכת תמורה פרק ג תמורה יא( הממנוהם מנוקים ומפורדים  )'חומת אנ"ך' להחיד"א פרשת בא אות ב( ומהיכלות הסטרא אחרא ב ד"ה 'ולמה אין מתענין'(
 'בל יראה'זמן הנועד להשבית את החמץ ב כשם שהוא )'כסא דוד' להחיד"א דרוש כב לשבת הגדול ד"ה ולכן מחיית עמלק( עמלק מן העולם 'ביעור'חובת  אז תחולו

דֹּר דֹּרוהרמז לכך בפסוק " .)'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת נ אות כט ערך ניסן( ק מ  לֵּ ה לה' ַבֲעמָּ מָּ חָּ לְּ ס יָּּה מ  י יָּד ַעל כֵּ סשהתיבות " ,טז( –)שמות יז, יד  "כ  י יָּד ַעל כֵּ " כ 
מחיית עמלק תהיה בערב פסח כי אז עוד ו .)ביאור החיד"א על מסכת סופרים פרק כא הלכה ב ד"ה 'ולמה אין מתענין'('זה יהיה י"ד ניסן'  עם שני כוללים יוצא גמטריא

 .)'זכר דוד' מאמר ג דף פג פרק כ ד"ה ובזה יצא לנו(יציאת מצרים עת ב רו של עמלקה' יתברך החליש את כוח הס"מ ש

דֹּרֹּתָּ " על ליל חג הפסח ולכן נאמר ל לְּ אֵּ רָּ שְּ י י  נֵּ ל בְּ כָּ ים לְּ ר  מֻׁ ה ַהֶזה לה' ש  לָּ ם הּוא ַהַּליְּ י  רָּ צְּ ֶאֶרץ מ  ם מֵּ יאָּ הֹוצ  ים הּוא לה' לְּ ר  מֻׁ יל ש  , )שמות יב, מב( "םלֵּ
ִרים" יל ִשמֻׁ  יושלמו של ה' שמו וכסאוהחסרות מ אותיותה ן" שההּואאותיות "שמשום  )ראה גמ' ראש השנה דף יא ע"ב( לעתיד לבואשהוא משומר  –" לֵּ

)'זכותיה דאברהם' דרוש ב לשבת  יושלםעל מנת ששמו כלומר "  לה'הּוא וזה "בערב פסח.  )'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת נ אות כט ערך ניסן( עם מחיית זכר עמלק אז

 מאותו הלילה בו ה' הוציא את ישראלית עמלק נמשך ישל מחהזה  העתידילילה ה .(' מהרב חיד"א בשם 'מעשה רוקח' על המשניותונראה לע"ד'זכור דף כא ע"א ד"ה 
ם" י  רָּ צְּ ֶאֶרץ מ  ה ַהֶזה הּוא" הפסוק נאמר בהמשךולכן  ."מֵּ לָּ שלם וכסאו  ה'ם יהיה שֵּ  כלומר שלעתיד לבוא בלילה של ליל פסח כבר – " 'הל ַהַּליְּ

ה, לאחר הו"אבאותיות  שלם חָּ מְּ . ראה 'מראית העין' להחיד"א על הש"ס מסכת תמורה פרק ג תמורה )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת בא אות טובערב פסח  קודם לכן כברעמלק  ֶשנ 

 במהרה בימינו, אמן. .(יא ד"ה וע"פ דרכנו

 

 
 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 העלון גם לעילוי נשמת:

ט   ז"לאליהו בן ג'נֵּ
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 הי"ו  מרים בת רבקה

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 בני משפחתהוכל 

 העלון גם לרפואה שלימה של

מּון  הי"ו ציונה שושנה בת חנה בֵּ

ר  הָּ  הי"ואליהו בן גֹובְּ

 

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב של ידיד 

 נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָּה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

 בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 

 אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 הרבים:תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי 

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר

הלימוד בעלון 

השבוע הוא 

 הנערהלרפואת 

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 !!קוראים יקרים
אנו מתמודדים עם עלויות הדפסה 
מאוד גדולות על מנת שהעלון הזה 

 יגיע גם אליכם.
לתרומות על  בדחיפותאנו זקוקים 

מנת שנוכל להמשיך להדפיס 
 ולזכות את הרבים.

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון 
לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 

.  וכן ניתן לקבל 052-7675933
פרטים ולתרום דרך מייל  
tora.haim@gmail.com 

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו שירה אושרתיעל בת   

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

שלבמהרה העלון מופץ לרפואה שלימה   

שרה שושנה דבורה בת רוז הי"ו  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה הי"ו  
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