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רבים חושבים כי את המצוות שבין , משום מה
גם , אדם למקום צריך לקיים ללא כחל וסרק

יש לדקדק , בלי לדעת ולהבין את טעם המצווה
ולהדר בהידורים ולמצוא את האופן המהודר 

  , ביותר לקיומה
וכך מתקיימים  , כך צריך לעשות', זה רצון ה

  . חיים רוחניים של שמירת תורה ומצוות
  הרי הם מצוות, מצוות שבין אדם לחברואך

שהרי הם , כל אחד מאיתנו מבין בשיכלוש
מצוות שברובן הגדול מהוות מפתח לקיום חברה 

  ,תקינה ומסודרת
חושב לו האדם לשפץ ולערוך תיקונים או , כאן

 קלים לטובתו האישית או עבור מה שינויים
הוא . שנראה לו כטובת הכלל והציבור הרחב

ויש לו הבנה , סבור שירד לסוף דעתה של תורה
  . טובה ורצינית בכוונתה של התורה

קשה למצוא מי שמחפש הידורים ודקדוקים 
קשה למצוא מי , במצוות שבין אדם אדם לחבירו

שמחפש לרדת לדעתה של התורה ולהבין את 
  . ת כלפי הזולתיוהמחויבווומק המצוות ע

קל מאד למצוא את מתרצי התירוצים , אולם
שיודעים , ונותני ההיתרים המפוקפקים למיניהם

מדוע כאן , להסביר לך היטב מדוע כאן אין גזל
מדוע כאן בעצם הוא חייב לו ואין , אין לשון הרע

  . בכך כל צל של ספק ספיקא
ל המצוות הקשר והשילוב המושלם והמחנך ש

שבין אדם למקום עם המצוות שבין אדם 
ר "אומר רש -כאן . מצוי בפרשת ויקרא, לחבירו
  תסביר ותבהיר לנו התורה את הקשר -הירש 

החזק שבין קיומן של מצוות המחזקות את חיי 
 לחיוב המוחלט –החברה ומצדיקות את קיומה 

, כאן. 'פ מצוות ה"שלנו לקיים חיים רוחניים ע
ום מצווה שבין אדם לחבירו הוא קיום נבין כי קי

ובכל פרט שמצוי , מצווה שבין אדם למקום
מצוי חלק , בספר החוקים היהודי כלפי הזולת

  .בלתי נפרד של קיומנו הרוחני כעם
אחד מהקורבנות שעליהם מצווה התורה 

 שחייב בו 'שבועת העדות'בפרשתינו הוא קרבן 
וחבירו , אדם ששמע או ראה עדות מסוימת

ושמע קול : "שביעו שיעיד עבורו בבית הדין ה
אם לא יגיד ונשא , אלה והוא עד או ראה או ידע

  ". עונו
את אשר הוא חייב אפוא כל איש מישראל לומר 

    !!!יודע מראיה או משמיעה
 ,מחייב את האדם בנשיאת עוון, אי מתן עדות זו
  . בשבועה ובקרבן

הקרבן על שמיעת הקול מביא את האדם  "
' הוא מראה לו שה, ראל אל תיקון החברהמיש

' כי ה, ערב לקיום החברה וליחסיה המשפטיים
מחייב כל יחיד בחברה לקדם את אושרם של כל 

על האדם לדרוש את שלום . שאר היחידים
להיבנות על יסוד המשפט ולסייע לו , רעהו

זה הוא הקשר הרוחני של כל . בהכרתו ובדברתו
ית של כל אדם חשיבותו המשפט. חיבור חברתי

עדות , לחברו מגיע לשיא בחיוב להעיד לחבירו
וחובה זו נבחרה להמחיש את הקשר החברתי 

יכול אדם לדרוש מחבירו להעיד . 'שנוסד בידי ה
והוא רשאי לדרוש כן בשם , לו עדות בבית דין

ואם הלה יודע לו עדות , גם מחוץ לבית דין' ה
 כבר עבר עבירה של, וכפר בידיעתו בבית דין

ולא לרעהו בלבד חטא אלא הוא , שבועת שקר
הוא המייצג את משפט ' כי ה', חטא גם לה

הוא המייצג את האמת של תודעתו , רעהו בפניו
שהיא היסוד של משפט רעהו אמת המשפט 

  ". 'בתודעת האדם היא לה
קיום חוק וסדר וקיום חיי חברה תקינים 

, הם אפוא מצוות שבין אדם למקום, ומסודרים
    !!!הוא קיום החוק והמשפט' שרצון הם משו

היא חובה , החובה לומר את האמת ואת הידוע
  . רוחנית וחלק מהקיום של החברה המתוקנת

 שלמה יצחק הלוי    
 רוזנשטיין

  
)  הפרשה המחנכת-חלק מתוך מאמר (

  קדלי דחזירי
 úîçìîá íâ øåñéà úìéëà ìù øúéä ùé íà ÷ôúñäì ùé

÷ìîò .÷ôñä ãåñé , äîçìîá øîàð éøéæçã éìã÷ øúéä íàä
õøàä ùåáéë àéäù ,æà åà , åúãîùä äðéðòù ÷ìîò úîçìîá

òùøä ìù ,íéøåñéà ìåëàì øåñà àäé , øúéää ãåñé àîù åà
äîçìî ìëá àåä.

  ן"ברמ
áîøáå"ìô øáãîá ï"à ,áúë , äúéä ïéãî úîçìîã" íå÷ðì ÷ø

íäéìëá øåñéàä âäð êëìå íúåà åâøä íúî÷ð) ." øàáì àá
åëò éìåòéâ ïéã ùé òåãî"ïéãî úîçìîá í , úîçìîá ïë àìå

ïåçéñ .(ïëà ,áîøäî"ô íéëìîá í"ä é" øúéäã òîùî à
éøéæçã éìã÷ úìéëà ,äîçìî ìëá ,çðî äàøå"ë÷ú äåöî ç" æ

÷ñ"ïë àì ÷ééãù å.

מעשה
éúððåáúä , ÷ìîò úééçî ãåñé íà"äùòîä" , ãåñé åà

íé÷ìîò åéäé àìù äîçìîä ,äùòî äåöîä ãåñé íàå.
ðå"î ,àîøâá âøåä íà , äùò úåöî íéé÷ íàä

äæá ,íéãéá äùòî êéøö àîù åà.
]ð ïëå"î ,úéáä åéìò ìôð íà ,úåðôì äåöî íàä ,

íéãéá äùòî úåùòì éãë ,à êéøö íéããöä éúùìã äàøð ïë
äùòî úåùòì éãë úåðôì ,ììë åéìà àëééù àì úéá úìéôð éë.[

ברכה
úåîçìî ìò äëøá ïéà ,÷ìîò úééçî ìò äëøá ïéà ïëå ,

á äàøðå 'äæì íéîòè ,à .äåöîä ãåñéã íåùî ,äàöåúä ,
äàöåú ìò ïéëøáî àì øùôàå .á .÷åìéñ àåä äåöîä ãåñéã ,

äæ ìò íéëøáî àìå ,íéìë úìòâä ìò íéëøáî àìù åîë ,
îëå"ð ììë øúéäå øåñéàä ù"ç , ìò íéëøáî àì òåãî øàáì

áìçäå ãéâä øå÷éð.

  חבילות חבילות
ôá äù÷ä çîù øåàä"úòøö úàîåèî è , ùã÷ì øùôà êéà

ä 'úåìéáç úååöî ïéùåò ïéà éøäå úçà äìëìëá íéùð ,õøéúå ,
ìù éãé ìò úåëééùù úåöîá äæ ïéã êééù àìãçé ,äðäå , úåùòì

âåøäìå ãéîùäì äîëå äîë ãçà äùòîá ÷ìîò úééçî , ùé
äæá ïåãì ,à .çéìù éãé ìò äéçî úåùòì øùôà éà , íà éøäù
ò äùåò"çéìù é ,íéé÷îù àåä çéìùä , úåçéìù úëééù àì éë

çìùîì êééù àìù øáãá , úëééù àì ÷ìîò ìù äééçîä éøäå
äæá íéëééù ìàøùé ìëå çìùîì .á .åúä íàø÷éòä àéä äàö ,

åàëì 'úåìéáç ìù ïåøñç äæá êééù àì , àéä äàöåúä éøäå
äáåùçä ,ð éàîå"äùòîä úøåö éäî î.

  פיקוח נפש
ùôð çå÷éô ùùç äá ùé äîçìî ìë ,äùò úåöî ïéàå , êéøöù

äæì äá ñðëéäì ,åàëì ÷ìîò úîçìîáå 'ïë , éàãå äæ éôìå
åæ äåöî íéé÷ì ùîåçî øúåé æáæáì êéøöù ,à éë êéøö åôåâ í

ë øåñîì"ïåîî ù.

כהן
äîçìîì àöåé àì éåì èáù ,àöåéù èåùô ÷îò úîçìîì ìáà ,

ã úî÷ð ìà ùåáéë ïéã äæ ïéàã'.

קיימו מצוות האם בהריגת המן 
  מחיית עמלק

ל להיות בערב שבת רב איתמר פורים שח.) ל(מגילה 
כי היכי דלא תיקדום ' אמר מקדימין פרשת זכור וכו

.כ"ע', עשיה לזכירה וכו
של מחיית " עשיה"מבואר דבפורים איכא 

ובפורים , דאמנם המן היה מזרע עמלק. ב"וצ. עמלק
אבל בזמן הזה איזה מחיית עמלק אנו . נמחה המן

  .מקיימים ביום הפורים
, ר שמחו את המןויש לפרש שכלפי אותו הדו

ואותה מחיה נקראת " זכירה"נקראת פרשת זכור 
הכוונה " תקדום זכירה לעשיה"ולגבי דידן ". עשיה"

ÈÎÊÏ ÈÂÂÈˆ‰ ˙¯ÈÎÊ¯˙ שהוא " זכור"שמקדימים פרשת 
‰È˘Ú‰של המחיה שמחו את המן וקיימו ציווי זה .  

פ מבואר דהריגת המן ובניו היה בזה "ועכ
וכן מבואר ממה ". מחיית עמלק"קיום של מצוות 

דגזירה שווה דרבא דיליף :) ח"מגילה י(י "שנקט בפנ
לא אתיא אלא לענין , מגילה מזכור, זכירה זכירה

‰ÏÈ‚Ó· ˘È˘ ˜ÏÓÚ ˙ÈÈÁÓ ˙¯ÈÎÊ ,כ בשאר "משא
  . עניינים הנזכר במגילה

כ לאו "דע.) א" יברכות(א "ז כתב בקר"וכעי
ש מעלייתא הוא דהא לשאר זכירות שבתורה לא "גז

כ מזרע "אלא גילוי מילתא בעלמא כיון דהמן ג, ילפינן
הרי דיש במגילה זכירת מחיית . כ"ע, עמלק הוא

  .עמלק
ומבואר מזה דמצוות מחיית עמלק היא אף 

י שלא נמחה בזה שם האומה "אעפ, על יחיד מעמלק
, י אגדות לבעל קובץ הערותועיין בחידוש. בכללותה

ם דעיקר חיוב מחיית עמלק לא "שהוכיח בדעת הרמב
אלא על , נאמר דווקא על האומה שהיא מזרע עמלק

ז פשיטא דאין "ולפי. כי שרוצה לכלות את עם ישראל
אלא כל עמלקי ועמלקי בפני " כילוי האומה"המצווה 

  .עצמו
, ויש לדון אם מה שהרגו מרדכי ואסתר להמן

או . של כל ישראל" ציבור"יה על ידי החשיב עש
דאם נימא שהוא עשיית יחיד אם כן . עשיית יחיד

יהא מוכח דהחיוב הוא אף על יחיד מישראל להרוג 
). ד"תר(וכן דעת החינוך . כל עמלקי שאפשר לו להרגו

מ מנה מחיית עמלק בין המצות "ם בסה"אבל הרמב
א ב אם נימ"ם צ"ולהרמב. ק"ודו, Â·ˆ‰ ÏÚ¯המוטלות 

  .דגבי מרדכי לא חשיב עשיית הציבור
ויאמר "ל כתב בביאור "ז זצ"והנה הגרי
',  את עמלק וגוÈÎ‰Â ÍÏ ‰˙Ú˙‰' שמואל אל שאול וגו

ה "ומשו, שמחיית עמלק אין מחויבין רק בנבואה
' מלחמה לה"וזהו דכתיב , נצטרכו כאן לצווי מיוחד

ומתבאר בזה .  היא'Ú"‰ Ùדמלחמה ". בעמלק
במצות מחיית , ח"מהלכות מלכים הה "ם בפ"שהרמב

. להרגו, עמלק לא כתב דמחויב כל שבא לידו עמלק
ב "ולדבריו צ. ד"עכ, עממין' כ במצות דמחיית ז"כמוש

  .הא גבי מרדכי לא היתה נבואה למחות את עמלק
 מחיית ÂÈÁ·אכן הדבר פשוט שיש לחלק בין 

ם "דהחיוב לדעת הרמב.  מחיית עמלקÌÂÈ˜Ï, עמלק
אבל . י נבואה"ז רק ע"ולהגרי. הציבורמוטל רק על 

,  הוא במחיהסוף סוף כל עמלקי דין החפצא שלו
וקיום מצוות מחיה , ומשום הכי אין איסור בהריגתו

  .ופשוט, נמי אית בזה

ג אלחנן פרץ"הרהברגג ישראל וינ"הרה



  ? כיצד-מחיית עמלק 
  

זכור את אשר עשה  "-יש להבין את סמיכות הפרשיות 
, "לא תשכח... תמחה את זכר עמלק... לך המלך בדרך

אלקיך ' והיה כי תבא אל הארץ אשר ד"ומיד לאחר מכן 
נותן לך ולקחת מראשית כל פרי האדמה והלכת אל 

 מה ענין הבאת - )וכ, דברים כה(" 'המקום אשר יבחר ד
  .בכורים למחיית עמלק

זכור את  "-אלא זהו ענין סמיכות הפרשיות   
 לקבלת התורה בצאתך -" אשר עשה לך עמלק בדרך

 קירר -" ואשר קרך בדרך. "ממצרים על מנת לקבלה
" אלקיך' והיה בהניח ד"', אותך בחרפתם אשר חרפוך ד

  . אז תנקום את נקמתו-
והיה כי  "-?  בידךאבל באיזה אופן יעלה זה  

להביא את ראשית פרי האדמה לבית , "תבא אל הארץ
ולקרוא את דברי ימי ישראל איך הגענו לארץ , המקדש
, "ארמי אובד אבי" שלא אחד בלבד עמד עלינו -הזאת 

  ".וירעו אותנו המצרים ויענונו"
ארוממך "וזוהי השירה שאמרו על הביכורים   

, ב, תהלים ל(" כי דיליתני ולא שמחת אויבי לי' ד
 זכור מה חשבו האויבים לעשות - )ד"ב מ"ביכורים פ

 את -ודע להקריב ולמלאות את חובתך , זכור כל זה, לנו
 -ואת החיים ,  את הזמן-מכל אשר יש לך ' ראשית'ה
ואז תוכל להיות בטוח כי תקיים , "אלקיך' על מזבך ד"

  .בשלימות" תמחה את זכר עמלק"את המצוה של 
 

 )תעא'  עמדברי אגדה(
  

  הגאון רבי 
  א"טמשולם דוד סולובייציק שלי

  ראש ישיבת בריסק
  

  בענין קריאת פרשת זכור
  

      יש לעיין בעיקר מצות זכירת עמלק 
האם ,  פרשת זכורבקריאתהמתקיימת 

יסוד המצוה הוא זכירת מעשה עמלק 
י שקורא הפרשה שנזכר בה "וע, בלבד

או דכל עיקר . ח"מעשה עמלק יוצא יד
דכך , המצוה היא עצם קריאת פרשת עמלק

רה שיקרא פרשת עמלק הוא אופן הזכי
והנה בפסיקתא רבתי . [האמורה בתורה

ה בני אין לכם "ב איתא אמר להם הקב"פי
אלא להיות קוראין פרשת עמלק בכל שנה 

נ דכל עיקר המצוה "ומשמע מזה כמש. 'וכו
אלא , אינה זכירת מעשה עמלק גרידא

וכך , המצוה היא עצם קריאת פרשת עמלק
 פרשת לקרוא, הוא אופן הזכירה שנתחדש

  ].עמלק האמורה בתורה
ה "דברים כ(ת "עה' ן בפי"      והנה הרמב

זכור יכול , ל"הביא דרשת הספרי וז) ד"י
כשהוא אומר לא תשכח הרי בלב , בלב

ומה אני מקיים זכור שתהא שונה , אמור
, ולא ידעתי מה היא הזכירה הזו בפה. בפיך

', אם לאמר שנקרא פרשת עמלק בציבור וכו
דכל ' ן כהצד הב"ל לרמב"ר דסומבוא. ל"עכ

ולא , עיקר המצוה היא קריאת פרשת עמלק
  .דין זכירת מעשה עמלק גרידא

ם בספר המצוות מצוה "      אמנם הרמב
שצוונו לזכור מה שעשה , ל"ט כתב וז"קפ

ונעורר הנפשות במאמרים ', לנו עמלק וכו
והוא אמרו יתעלה זכור את ', להלחם בו וכו

כשהוא , ול בלבבךיכ, אשר עשה לך עמלק
מה , אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור

', שתהא שנאתו בפיך וכו, אני מקיים זכור
ם דכל דרשת "ומשמע מדברי הרמב. ל"עכ

, הספרי היא רק למילף דבעינן הזכרה בפה
ולא למימר שהחיוב הוא קריאת פרשה 

נמצא ' ולכאו. ן"בתורה כמו שפירש הרמב
ן "בם והרמ"מבואר מזה דנחלקו הרמב

ל דהמצוה היא "ם ס"דהרמב, בספק זה
י שקורא את "זכירת מעשה עמלק גרידא ע

ל דאופן הזכירה "ן ס"והרמב, הפרשה
שנתחדש הוא לקרות את הפרשה דמעשה 

ולהכי כל עיקר המצוה היא קריאת , עמלק
  .פרשת עמלק

      והנה בפרשת זכור ישנם תיבות שאינם 
ניח כגון והיה בה, מענין זכירת מעשה עמלק

וכן בפרשת ויבוא עמלק ', אלוקיך וכו' ה
ויש לעיין ', כמו הפסוק דבחר לנו אנשים וגו

האם צריך לקרות ולשמוע כל הפרשה או 
דסגי במה שקורא רק הפסוקים שמדברים 

זה תלוי בספק ' ולכאו. מענין מעשה עמלק
דאם כל החיוב הוא זכירת מעשה , ל"הנ

עמלק אלא שצריך שתהא הזכירה מתוך 
כ נמצא דגם אם לא קרא כל "א, רהספ

וסגי אם קורא הפסוקים , ח"הפרשה יצא יד
צ "ואי, השייכים לענין זכירת מעשה עמלק

. לקרוא רק את הענין השייך לזכירת עמלק
אבל אי נימא דגדר מצוה זו הוא קריאת 

נמצא דצריך לקרות כל הפרשה גם , פרשה
הפסוקים שאינם שייכים לזכירת מעשה 

  .ח"לא יצא ידה "ובלא, עמלק
ה כתב דיוצאין "תרפ' א סי"      והנה במג

ח מצוה זו גם בקריאת פרשת ויבוא "יד
ז "ב שם סקט"במשנ' ועי. ש"עיי, עמלק

ד עיקר דינו של "אבל לענ, ל"שכתב וז
דהא כתיב בתורה זכור את , ע"א צ"המג

' אשר קרך בדרך ויזנב בך וגו' אשר עשה וגו
נה שלא והכוו', תמחה את זכר עמלק וגו

לשכוח מה שעשה לנו עמלק ולספר זה 
לבנינו ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו 

ולכן נצטוינו למחות את שמו כמו , הרשע
וזה לא נזכר , ן בביאורו"שכתב הרמב

ל בזה דכל "וי. כ"ע, בפרשת ויבוא עמלק
השגתו מתבארת רק אי נימא דהמצוה היא 

ולכך הקשה דהמצוה היא , עצם הזכירה
' כוח מעשה עמלק ונספר וכושלא לש

הרב נחמיה רוטנברג
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  "זכר"קריאת המילה 

שקוראים בתחילה " זכר"בקריאת : שאלה
קרוא כ בסגול האם יכול ל"בציירה ואח

בזה אחר זה או שצריך לגמור בתחילה כל 
והיה "הפסוק ולהתחיל שוב פעם בפסוק 

או להתחיל עוד פעם את כל " 'בהניח וכו
  ?הפרשה
דעביד כמר עביד ודעביד כמר : תשובה

  .עביד
  

  לקבל עליה
האם מי שכבר שמע פרשת זכור : שאלה

, יכול לקבל עליה לפרשת זכור במנין אחר
  ?יבור בברכהשהרי צריך להוציא הצ

  .יכול: תשובה
  

  זריזין מקדימין
אם הגיע מוקדם לשחרית בשבת : שאלה

וראוה שבמנין וותיקין מתחילים פרשת 
יש ענין " זריזין מקדימין"זכור האם משום 

לשמוע שם או שלכתחילה יש לשמוע 
  ?דווקא אחר קריאת התורה ומפטיר

  .יכול להתפלל כדרכו: תשובה
  

  כמה פסוקים
זכור אשר " מי ששמע רק פסוק של "שאלה

והיה "בלי פסוק " 'עשה לך עמלק וכו
  ?האם יצא" 'בהניח וכו

ומסתמא תלוי . [יתכן שלא יצא: תשובה
ב אם יוצא ידי "א והמשנ"במחלוקת המג
  "].ויבוא עמלק"חובה בקריאת 

  
  חיוב האב לספר

האם כל אב צריך לספר לבנו את : שאלה
ן "לחשוש לשיטת הרמב, מעשה עמלק
  ?שזהו המצוה

  .אין צריך: תשובה
  

  שנה מעוברת
האם רבותינו חששו לחתם סופר : שאלה

ב חודש "שבשנה מעוברת שעבר יותר מי
משנה שעברה צריך כוונה בקריאת זכור 

  ?שבפרשת השבוע למצוה
  .לא ראינו נוהגים: תשובה

  
  גר שנתגייר

הנה בפשטות המצוה בזכור הוא : שאלה
 פעם אחת י שקורא"כל השנה ומקיים ע

כ גר שנתגייר שיצטרך "וא, וזוכר כל השנה
מיד לקרוא וכן קטן שהגדיל האם גם נאמר 

  ?שיצטרך מיד לקרוא כשגדל
  .אין צריך: תשובה

  
  שכח
מי שחלה ושכח הכל האם יצטרך : שאלה

מחדש לקרוא פרשת זכור שהרי לא זוכר 
  ?כלום מהקריאה הקודמת

 .  לא: תשובה

. וזה אינו נזכר בפרשת ויבוא עמלק, ונצטוינו למחות את שמו
ומהאי טעמא , אבל אי נימא דהמצוה היא קריאת פרשת עמלק

הא גם הפסוקים שאינם שייכים לעצם זכירת מעשה עמלק 
ל דגם בקריאת פרשת ויבוא "כ י"וא, נ"נכללים במצוה כמש

  . עמלק מתקיימת המצוה
א שפרשת זכור ופרשת "י, ז כתב"ה ס"תרפ' ע סי"והנה בשו [     

זו ' ל לשי"ומבואר דס', פרה אדומה חייבים לקרותה מדאו
ת שמצוותה היא "דמצות קריאת פרשת זכור הוי ככל קה

' ג א"בברכות י' ובבאר הגולה שם ציין לתוס. ת"לקרות מתוך ס
תא כמו ל דמיירי בפרשיות המחוייבין לקרות דאוריי"וי, שכתבו

חליצה ' נ מקרא ביכורים ווידוי מעשר ופר"א, פרשת זכור
אין ' מדברי התוס' ולכאו. ל"עכ', שמצוה בתורה לקרותן וכו

שהרי כללו בזה , הוכחה להא דצריך לקרותן מתוך הספר דוקא
חליצה ומקרא ביכורים שבהם אין מצוה לקרותן מתוך ' כ פר"ג

וקשה שהרי , ל"בו וזכת' ז ב"מגילה י' אולם בתוס. הספר דוקא
ומדבריהם ', וכו' זכור דהוי דאו' ת לבד מפר"ת אינה מה"קה

א "בביאור הגר' ועי. משמע דהמצוה היא לקרות מתוך הספר
' ולכאו', אתיא זכירה זכירה וכו' ח א"מגילה י' שם שציין לגמ

זכירה זכירה דקריאת המגילה צריך ' א דכמו דילפי"כוונת הגר
גבי מצות זכור דצריך שתהיה ' ילפינ "ה, שתהיה מתוך ספר

במגילה ' זו היא מקור דברי התוס' וגמ, הזכירה מתוך הספר
מרן ' חי' ועי. (צריך לקרות מתוך הספר' ל דמדאו"ע דס"והשו

  )]. 'פ כתב זאת זכרון בספר וגו"בשלח עה' ת פ"ז הלוי עה"רי
א מאי "מ אמר ר"אמר ר, א איתא"ע'       והנה בברכות ח

א "ר, ת כשהוא פתוח ויוצא"זה המניח ס, יכלו' בי הדכתיב עוז
. תיקו, פ בין פסוקא לפסוקא מהו"בעי ר, נפיק בין גברא לגברא

. ש"ולחומרא עיי' ל ספיקא דאו"ורבינו יונה שם כתב דהו
דהא קריאת התורה , א תמה"ש אות ל"ובדברי חמודות על הרא

מלבד פרשת זכור שהיא , אינה אלא מתקנת משה ועזרא
ומשמע מדבריו דמצות קריאת פרשת זכור . ש"עיי, ורייתאמדא

היא לתא דקריאת פרשה ולא דין זכירת מעשה עמלק מתוך 
דאם המצוה היא מצות זכירה אלא שצריך שתהא , הספר בלבד
כ אינה ענין להך הלכה שאסור לצאת באמצע "א, מתוך הספר

  . הקריאה
כ "רידא אדהא אם המצוה היא זכירה מתוך הספר ג,       ועוד

דאי אין המצוה , מה שייך להסתפק בין פסוקא לפסוקא מאי
ומאי , כ אין שייכות בין פסוק אחד לחבירו"קריאת פרשה א

אולמיה במה דמפסיק בין פסוק לפסוק יותר ממה שמפסיק בין 
כ דהך קריאה יסודה היא משום קריאת "ובע, גברא לגברא

תחדש נ דכך הוא אופן הזכירה שנ"וכמש, פרשה שבתורה
ע דאיסור הפסקה "אלא דעדיין צ. (לקרוא את הפרשה בתורה

ומה יועיל אם הקריאה הוי מן התורה , הא אינו מן התורה
אולם כל זה הוא דוקא לדעת ). א לחומרא"לומר בזה סד

ל דעיקר המצוה היא זכירת "ם דס"אמנם הרמב, ן"הרמב
, מעשה עמלק ורק דינא הוא שצריך שתהא הזכירה מתוך הספר

כ לא שייך בזה הך דינא דאסור לצאת באמצע הקריאה "א
  .ק"ודו, בקריאת פרשת זכור



  

à.זכור את אשר עשה לך "יח - דברים כה יזנאמר בפרשת כי תצא ונצטווינו בזה לזכור את מעשיו ".אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקיםאשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים ", "עמלק בדרך בצאתכם ממצרים כ נצטוינו לא לשכוח את איבתו ושנאתו של "וכ .ה"ה ה"ם מלכים פ" רמבהרעים של עמלק
,  "לא תשכח' אלוקיך וכו' והיה בהניח ה) "דברים כה יט(ונלמד ממה שנאמר שם , לק לבני ישראלעמ

זכור את ) "א"יח ע(ועוד אמרו במגילה , "לא תשכח בלב, זכור בפה) "דברים שם(וכן אמרו בספרי 
ר כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמורה הא מה אני מקיים זכו, יכול בלבבך-', אשר עשה וגו

ם "ונפסק ברמב-ומדרש תנאים דברים , כ ריש פרשת בחקותי"וכך נאמר כבר בתו, שתהא שונה בפיך
ע "וצ, כ והחינוך מצוה תרג"וכ. [ואיסור השיכחה בלב, שחיוב הזכירה הוא בפה, ה"ה ה"מלכים שם פ

ו שתהא שנאת"ל "צ קפט וז"ם בסהמ"כ הרמב"וכ]. שבמצוה של כתב שנתחייבנו בזה רק בזכירת הלב
פ מה שנאמר לגבי זכירת "ע, ם פירש"ונראה שלא היתה לו גירסא אחרת בגמרא אלא שהרמב, "בפיך

כ בקרבן "וכ,  שדיבור אינו כזכירה)טו' ח סי"או(ס "ת חת"ועיין בשו". שתהא שונה בפיך "-' שבת וכו
הגותו שהוסיף שכדי לבטל השכחה מהלב צריך להוציא מה שבלבו בפיו ול, כ בחוקותי שם"אהרן לתו

ונצטווינו בזה לזכור בפה את מעשיו הרעים של עמלק ומריבתו עמנו . בפה , שהקדים להרע לנו ולהתגרות בנו מיד בצאתנו ממצרים לפני שאר האומות[ ובכך הוא העביר את היראה הגדולה מעם ישראל מלב , שהיו יראים מישראל וצריך לעשות כך כדי , ]ע קפט והחינוך מצוה תרג"ם מ"צ להרמב"פ סהמ" עשאר האומות ולשמור את הזעם , תמידג עשין קטז"סמ, ם מלכים שם" רמבלעורר את האיבה אליו ע "וצ', ם עשה קפט ונעורר הנפשות כו"צ לרמב"וכמשמעות לשון סהמ,  שםוהעברה אליו לנצח
ולדעתו , "]'ועברתו כו"ג "וכמשמעות לשון הסמ[ל איבת עמלק לנו "ר" איבתו"ג משמע ש"שבסמ

צ עשה "ם סהמ" רמבמצות הזכירה נמנית במנין מצוות עשה. ל לעורר הזכרון"ר רלעור
זהר –שלמה אבן גבירול ' אזהרות לרCכ "וכ, ק כג"סמ, החינוך מצוה תרג, ג עשין קטז"סמ, קפט

, א"סנהדרין כ ע, א"א כט ע"מגילה יח ע' ופורט ענינה בגמ. א יב"חרדים פכ, ץ עשה כו"הרקיע לתשב
מאמר זה נכתב בעזרת . תרפה'ח סי"ע או"והובאה בטור ושו.  ה"ה ה" פם מלכים"וברמב

    .  המצוותהספר אל
á.לא , יש ממוני המצוות שלא הזכירו כלל את מצות זכירת עמלק , ג פרשה סא"ג ח"י פרלא לרס"הר' פי' ועי, ג באזהרותיו"ג והיראים ורס" בהבעשין ולא בלאוין  מפני שאין מצוות הזכירה כי ית עמלקומחשיבים את חיוב הזכירה כחלק ממצות מח

יראים , ג פרשה לא"וראה בענין מחיית עמלק ברס[אם לתועלת המלחמה ואינן מצוות בפני עצמן 
ג עשה נט והביא מלשון "י פרלא לרס"כ הר"וכ, ג דף ח א אות ב"ש טרויב לבה"הערות רא-] תלה

שמפרשים שכמו , כ שם"משנץ לתוש "ד והר"ועיין עוד בדברי הראב. ב שמשמע כן"פסיקתא רבתי פי
כך כל שאר הזכירות , ]פ בחקותי"כ ר"לעיל מתו' עי[היינו שתהא שונה בפיך , "זכור"שפירוש המילה 

והוא מלשון [, והלכות מגילה' היינו שתהא שונה הלכותיהם הלכות שבת וכו, המוזכרות בתורה
ל שאינם אלא אזהרות על "ור, ]םשתקבע זמנים להיות קורא בתורה בכל אלו העניני, ושננתם לבניך
ש משנץ שם "ד לר"הגהות מהרי' עי[, ה החיוב הוא ללמוד את עניני מחיית עמלק"וה, לימוד התורה
    . ג לעיל שלא מנה מצות הזכירה"כ טעם הבה"ל שזהו ג"ז י"ולפ]. בשם זית רענן

â. צ הוצ"כך הגירסא בסהמבכל עת ועת צריך שיאמר בפיו שהוא שונא את עמלק '
כדי לשנוא אותו בכל עת: בדפוסים מאוחרים. צ בלשון ערבית"פ דפוס ראשון וסהמ"ע, ח הלר"ר כ "פ תו"ם שם ע"צ לרמב"סהמ, הזמן ושלא תשכח המצוה שצריך להלחם בעמלקי אמירתו ושלא תחלש השנאה אל עמלק מחמת אורך "לעורר את נפשו ע

שבתחילה ,   לעשות את המצוה הזאתוכמו שמצינו לגבי שמואל שעשה כך בהתחילו. בחקותי לעיל
פקדתי את אשר עשה עמלק "כמו שנאמר , ואחר כך ציוה להרגו, הוא זכר את מעשהו הרע של עמלק

צ "סהמ).  ג–שמואל א טו ב " (עתה לך והכיתה את עמלק, לישראל אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים
ונראה שמכאן מקור , יונתן שם' ועי, אשר שם לו מארב' ישעיה לשמואל שם שפי' ר' פי' ועי. שם

    ".ואריבתו"' מלכים שם שכ' ם בהל"הרמב
ã.וכדלקמן לגבי קריאת פרשת ,הצריכו לזכור לפחות פעם אחת בשנה 

י "מא להרס מיני תרגי" סוושכחה היא לאחר שנים עשר חודש, שנאמר לא תשכח שהוא מפני ויש שביארוי פיק "ס מיני תרגימא להר"סו וכתב זכור בשבת שלפני פורים
, כמו שאמרו שאין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חודש, פיק וסתם כלי , ברכות נח ב.  תהלים לא יגשנאמר נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד מיני תרגימא . מ כח א"פ ב"ע, י ברכות שם" רשמשתכח מן הלב לאחר שנים עשר חודש
י שבסדר קריאת התורה אף על פ, וקבעו לקרותה בשבת שקודם פורים, שם מפני שבזמנם היו בני ארץ ישראל משלימים , קורים אותה ממילא אחת בשנה ,  פעולת שכיר שםוהרי צריך זכירה בכל שנה, ע קריאת התורה" עהתורה בשלש שנים
ל שאפילו למנהגנו אינו יוצא בקריאת התורה בפרשת תצא כיון שמתכוין לדבר אחר היינו "ש שר"ועי

אבל באמת שיעור שכחה ,  ויש שכתבו שאין זה אלא סמך ורמז.קריאת התורה כ ראשונים "וכעין מש, לז' ת תורת חסד סי" שווהם שיערו בשנה, מסרו הכתוב לחכמים
שיש בה יותר משנים , שנה שאמרו הוא אפילו בשנת העיבור. במלאכת חול המועד ס היה "שהחת' ות תרה שכם שיק על המצ"מהר' ועי, קיט' א סי"ז ח"ס אהע"ת חת" שועשר חודש

    .תצא' ח בקריאת התורה בשבת פ"מחמיר על עצמו בשנת העיבור להתכוין לצאת יד
ä.ונאמר להם שמשום כך נצטוינו , ולדורותינו כך וכך עשה לנו עמלק הרשע המצוה היא שנספר לבנינו ת סוף פרשת כי תצא"עהן "לדעת הרמב מצות תרה שזה הטעם שעיקר המצוה היא ג "ם שיק לתרי"ז כתב המהר"ועפי. למחות את שמו

ומצוה זו , שכיון שנתחייבנו במצוה זו לזכור את עמלק כדי שנמחה את שמו ונלחם בו, הקריאה בצבור
ולכן נצטווינו לקרוא את , של מחיה ומלחמה הם מן המצוות המוטלות על הציבור ולא על היחידים

ק "ספר צביון העמודים על הסמ' ועי, ה הציל אותנו מיד עמלק"שלא לשכוח שהקב כתב שהחיוב הוא כג' סיק "סמ וה.א"כ הקרן אורה ברכות ה ע"וכ, הפרשה הזו בציבור
ד "ג מ"מגילה פ(ז כתב המלאכת שלמה "וכעי. ק הוא זכירת ההצלה"ל שגם מצות הזכירה להסמ"שר

היה כמו ש, שהוא העון, שכוונת המצוה היא לזכור את הגורם לביאת עמלק) בשם ספר חן טוב
א "פדר' ועי, שנזכור שבשביל שרפו ידיהם של ישראל מן המצוות בא עמלק כתב שהחיוב הוא ב"י פ"ת התלויות בא"מל והחרדים .על ידי זכירה זו' ושנשוב לה, ברפידים

כ "ש משנץ לתו"ד והר"ולעיל הבאנו את דברי הראב' פנחס אומר כו' ד וילקוט שמעוני סוף תצא ר"פמ
ש משנץ שם "ד לר"הגהות מהרי' עי[, בחיוב זה ללמוד את עניני מחיית עמלקשמפרשים שהתחייבנו 

    .ב"י פ"ת התלויות בא" חרדים מלמצות עשה שמקיימיםא שצריך לזכור את ענין עמלק בכל מצות לא תעשה ובכל "י]. בשם זית רענן
å.הוא ,  שטעם חיוב זכירה זו)ע ז"מ(ם " בהוספותיו למנין המצות להרמבן"כתב הרמב . מחמלתו עלינו לנקום את החמס שעשה לנו שלא היה ירא ממנו יתעלהאלא רק , ה לא ימחה לעתיד לבא את שמו של עמלק בחנם"י שנדע שהקבכד  כתב כן לשטתו  כתב שטעם החיוב הוא שתהיה לנו יראת שמיםכג' סיק "והסמ

ראתו על פנינו ה הצילנו מידו ובעבור זה תהיה י"שהלאו של לא תשכח הוא חיוב שלא נשכח שהקב
ג מצות תרה כתב שנתחייבנו במצוה זו כדי לזכור את עמלק "ם שיק לתרי"והמהר. לבלתי נחטא

  

) ד בשם ספר חן טוב"ג מ"מגילה פ(ז כתב המלאכת שלמה "וכעי. ושנמחה את שמו ונלחם בו
ושנשוב , כמו שהיה ברפידים, שהוא העון, שכוונת המצוה היא לזכור את הגורם לביאת עמלק

    . על ידי זכירה זו'לה
æ.מפני שאין מברכים על השחתה, אין מברכים על מצות זכירת עמלק , , ק כט בשם יפה ללב"תרפה ס'  כף החיים סיאפילו על השחתת רשעי אומות העולם
ומטעם זה אין מברכים על מיתות . ב מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה"פ מגילה י ע"ע

. יג'  שאגת אריה סית עמלק נאמרת בכל לשוןירזכ - .טהד ועל מלקות והשקאות סו"בי
    .ב לגבי קריאת פרשת זכור"א מגילה יז ע"וכן מפורש בריטב

ç. יש לקיים מצוה זו בקריאת פרשת זכור בשבת שקודם , ב"א שם יז ע"ריטב, א"ן מגילה יח ע"ראב, מחזור ויטרי, ב" סדר רב עמרם השלם חפורים
א "ש ורשב"הרא' י החסיד ותוס"ר' ותוס' תוסבפרשת זכור היא חובה מן התורה  א שחובת הקריאה בתורה"וי, ת סוף פרשת תצא"ן עה"רמב' ועי. קמז' ק סי"סמ

' ועי. כ' ז סי"ש ברכות פ"רא, שנץ' נח בשם תוס' ד סי"תה, ב"מגילה יז ע' א ותוס"ברכות יג ע
ם שיק "כתב המהרו. ע נט"ג מ"י פרלא לרס"מגן האלף לסידור רב עמרם השלם דף רעג ור

הוא מפני שנתחייבנו , שהטעם לכך שעיקר המצוה היא הקריאה בצבור) תרה(ג מצות "לתרי
ומצוה זו של מחיה ומלחמה הם מן , במצוה זו לזכור את עמלק כדי שנמחה את שמו ונלחם בו

, ולכן נצטווינו לקרוא את הפרשה הזו בציבור, המצוות המוטלות על הציבור ולא על היחידים
כתבו ) ד בשם ספר חן טוב"ג מ"מגילה פ(והמלאכת שלמה ]. א"כ הקרן אורה ברכות ה ע"כו[

וכמו כן לא , שמצוה הזכירה נאמרה אפילו בזמן  הזה שאיננו יכולים לעשות עם עמלק כל רעה
כי כוונת המצוה , תיבטל המצוה אף לאחר ביאת משיח צדקנו ולאחר שיימחה עמלק מן העולם

. על ידי זכירה זו' ושנשוב לה, כמו שהיה ברפידים, הוא העון,  לביאת עמלקהיא לזכור את הגורם
  ]. 'פ תצא משל למלך שהיה לו פרדס כו"ד והובא בילקוט סו"בפרקי דרבי אליעזר פמ' ועי[
  
è.ה חייבים מן התורה לקוראה דוקא בספר תור ,זכור בשבת שקודם פוריםא שלדעת הסוברים שחייבים מן התורה בקריאת פרשת "י מה להלן בספר ' א אתיא זכירה זכירה כו"פ מגילה יח ע" האשכול עועם עשרה שומעים
ב "מ' ועי, א"ש במג"ועי, ח קמו ב ותרפה ז"ע או"שו, ז"ש ברכות פ"ד שם בדעת הרא"תה', כו

צפנת פענח מגילה ' ועי. קלג' ק ה ופעולת שכיר למעשה רב סי"ק יד ושער הציון שם ס"תרפה ס
ויש . ב יאמר בפה מה שכתוב בספר היינו פרשת זכור"ל מה שאמרו במגילה טז ע"א שר"א ה"פ , וא מן התורהחולקים וסוברים שרק עיקר מצות קריאת פרשת זכור ה ' ח סי"ת תורת חסד או" שואבל קריאתה בעשרה ובספר תורה אינה אלא מדרבנן

ש "ועי, נא' ציץ הקודש סי' כ בס"וכ, ד"ש שלא כתה"הרא' ז בד' ח סי"ת בנין שלמה או"לז ושו
ובקרן אורה . י מגילה שם שאין ראיה משם"כ בפנ"וכ. א"כ לדחות הראיה ממגילה יח ע"מש

שהרי לולי הלימוד , כיח שהמצוה מן התורה היא על כל יחיד ולא על הצבורהו) א"ברכות פ(
כ "לעיל מה שהבאנו בשם התו' עי[המיוחד שזכור בפה היינו אומרים שהמצוה היא בהרהור בלב 

    . והרי בצבור לא שייך הרהור בלב, ]בחקותי ועוד
é.שהרי לא ,  שהרי הוא זוכר מעשה עמלק, יוצא ידי חובת זכירה זו מן התורההתורה כששומע בפורים פרשת ויבוא עמלק בקריאת תרפה'  סיא"לדעת המג

אלא שחכמים תיקנו בשבת זו הואיל ורבים , כתוב בתורה שיקראו בשבת הסמוכה לפורים דוקא
ואם כן כששומע , כדי לסמוך מעשה עמלק למעשה המן, מצויים בבית הכנסת וסמוך לפורים

ש "ועי, א"פ מגילה יח ע"ע, ב' ם סי"ת הרא"כ בשו" שכא שהביא"ש במג"בפורים יוצא בזה עי
ן "פ רמב"ע[ק טז "תרפה ס'  סיוהמשנה ברורה. במחצית השקל בביאור הראיה מהגמרא

 כיון שהמצוה היא  חולק וסובר שאינו יוצא ידי חובתו בקריאה זו ]ת שם"עה
ך לזכור שכך עשה שצרי, "'אשר קרך בדרך ויזנב בך וגו: "לזכור דוקא את האמור בפרשת זכור

כ בפעולת "וכ.  ודבר זה לא נזכר בפרשת ויבוא עמלק, לנו עמלק ולכך נצטוינו למחות את שמו
  .שכיר למעשה רב שם

  
àé.כ נמצאת טעות בספר תורה "ואח, פורים את פרשת זכור בספר תורה שאם קראו בשבת שקודם ק א"קמג משבצות זהב ס' ג סי"פמא "י     . ים אחר לקרות כובאופן שספר התורה פסול מוציא
áé.שחכמים תיקנו לקרות את המגילה בפורים משום זכירת מחיית עמלק )כב' א סי"ח(ן סוף פרשת תצא כמו שפירשו המרחשת "רמבא "י  
ן שם שכתב שלשיטת הראשונים הסוברים שמצות זכירה בפה היא קריאת פרשת "ש ברמב"עי

ש "ועי. ל"פירשו המרחשת כנו, יש סמך למקרא מגילה בפורים מן התורה, עמלק בצבור
ש שחידש שיש "ועי, "כ במגילה"כתב זאת בספר מש"א "במרחשת שהביא את הגמרא מגילה ז ע

    . ס תקיז"ח סו"ת אבני נזר או"שו' ועי. שני דינים במקרא מגילה מצות זכירה ופרסום הנס
âé.ודלא כשאר קריאת התורה בצבור,פרשת זכור בשבת שלפני פורים מתוך החומשלכן אם אין לו ספר תורה מחוייב הוא לקרות את על כל יחיד ויחיד ו שקריאת פרשת זכור היא המצוה נד' ת בנין שלמה סי"שוא "י  ,

 א היה מהדר לעלות לספר תורה  לפרשת זכור ולקרותה בעצמו"גרה -  . שם–ואם אין לו ספר תורה או צבור אין היחיד חייב כלל , החיוב מעיקרו הוא על הצבור
ת "כך פירש שו–,  פרשת זכור היא המצוה על כל יחיד ויחיד ומצוה בו יותר מבשלוחושקריאת

     .נד' בנין שלמה סי
ãé. בטעם ) בסוף ספר מיני תרגימא(י פיק " וכתב המהרכדי שלא ישתכח ענין זה מהלבהצריכו לקרוא את פרשת זכור לפחות פעם אחת בשנה

ברכות נח (כמו שאמרו , שנים עשר חודשושכחה היא לאחר , "לא תשכח"חיוב זה מפני שנאמר 
נשכחתי כמת מלב הייתי "שנאמר , שאין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חודש) ב"ע

שסתם ) א"פ הגמרא בבא מציעא כח ע"ע, ברכות שם(י "וכתב רש, )תהלים לא יג" (ככלי אובד
, וריםוקבעו לקרותה בשבת שקודם פ, כלי משתכח מן הלב לאחר שנים עשר חודש מפני , אף על פי שבסדר קריאת התורה קורים אותה ממילא אחת בשנה פעולת שכיר , שבזמנם היו בני ארץ ישראל משלימים התורה בשלש שנים

ל שאפילו למנהגנו אינו יוצא בקריאת התורה בפרשת תצא כיון שאינו "ש שכתב ר"ועי, שם
. אלא לשם קריאת התורה בלבד, מתכוין לקרוא את פרשת זכור כדי לקיים את חיוב הזכירה

והטעם האמיתי , לז כתב שטעמו של הפעולת שכיר היא רק סמך ורמז' ת תורת חסד סי"ובשו
שהכתוב מסר לחכמים את האפשרות -לחיוב הוא קריאת פרשת זכור לפחות פעם בשנה הוא 

נים כ ראשו"וכעין מש, והם שיערו שהוא שנה, לקבוע את הזמן שהאדם לא ישכח את הענין הזה
    . במלאכת חול המועד

åè.לא  שיש בה יותר משנים עשר חודש, אף בשנה מעוברת ויש , קיט' א סי"ז ח"ס אהע"ת חת" שוצריך לקרוא את פרשת זכור פעם נוספת

   נחום זאב רוזנשטייןהרב 
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  א "טלזיכוי הרבים בברכת גדולי התורה שלי

ם שיק על "המהרמצוה זו בקריאת התורה בשבת פרשת כי תצא שהחמירו על עצמם בשנת העיבור להתכוין לצאת ידי חובת 
    .ס היה מחמיר על עצמו בענין זה"תהמצות תרה כתב שהח

æè.אין למצות ,בשנה בשבת שקודם פורים-בצבור בזמן קבוע וסוברים שאין חובה מן התורה לקרוא את פרשת עמלק  חולקים תרג ותרה והחינוך ת שם"עהן "הרמב 
כי תצא פעם אחת בשנה מצוה זו בקריאת התורה בפרשת וכתב החינוך שיוצאים ידי חובת , זכירה זו זמן קבוע בשנה או ביום  שיש מקומות שקוראים את ספר התורה בשנה ,או בשתי שנים או שלש

וביאר החינוך שם שאין למצות זכירה זו . ויש מקומות בשנתים או בשלש, אחת
כמו שנצטוינו בזכירת יציאת מצרים בכל יום ובכל , זמן קבוע בשנה או ביום

מה שאין כן זכירת מעשה , תוטעם הדבר כי יציאת מצרים היא עיקר בד, לילה
    . וקודם לנס המן הרשע שהיה מזרעו של עמלקפרשת זכור בשבת שלפני פורים כדי לקיים המצוה סמוך  ולדעתו קבעו לקרות ,עמלק שאינה אלא שלא תשכח  שנאתו מלבבנו

æé. החינוך תרג ותרה וראה לעיל שיש סוברים שצריך מן התורה - ה הזההעשמעולם מה שעשה עמלק לישראל ביטל לכולי עלמא את מי שעבר על חיוב זה ולא זכר וקרא בפיו 
ולדעתם נראה שמי שלא הזכירו , להזכיר מה שעשה עמלק לפחות פעם בשנה
וגם עבר על הלאו של לא פעם בשנה עבר על מצוה זו וביטל עשה  ודייק המנחת חינוך שלדעת החינוך מן התורה די ,   החינוך תרג ותרהתשכח

ומן התורה די בזכירה בפיו שלא בעשרה , הזו פעם אחת בחייםבקיום מצוה 
מי שזכר את ענין עמלק רק  -  . שצריך אותם רק מדרבנן, ובספר תורה ח " מנקיים העשה אבל אינו עובר על הלאו,בלב ולא בפה לא 

    .תרג
çé. כא ' ד סי"ע התלויות בפה פ"מלדעת החרדים את מה ג סוברים שצריך להזכיר בכל יום "ם והסמ"הרמב כ "וכ,  וכתב שמשמע שמן התורה צריך להזכירו בכל יוםשעשה לנו עמלק

הלאו של ) ג"ם והסמ"הרמב' יד בד' א סי"שם מצות לא תעשה פ(כתב החרדים 
. לא תשכח הוא ממצוות לא תעשה התלויות בלב שאפשר לשמרן בכל יום ד שכתב "א ס' ארצות החיים סי' ועי.  כדי לקיים מצוה זווראת פרשת זכ כתב שמצוה גדולה לומר בכל יום פ תצא"כ סו"תושבה "והשל

ה שבדין היה שיהו "א ה"שיש לזה קצת סמך מה שנאמר בירושלמי ברכות פ
' כ הוא הדין פ"וא, כ"קורין את פרשת בלק ובלעם בכל יום מפני שכתובה בתנו

ואחר כך יאמר על עמלק , א"ש במגילה ז ע"כ כמ"עמלק שכתובה בתנו  ובזה יקיים את האיסור ,"כרו ונמח זכורו מלהזכירוימח שמו וז"
ע האם "וצ, א הקליר"הוא מפיוט אץ קוצץ לר' הלשון ימח שמו כו". לא תשכח"

סובר שכדי לקיים את מצות לא תשכח צריך להוסיף זה ולא די בפרשת זכור 
    . בלבד
èé.לשמך " עולם תיבות י שכשיאמר בברכת אהבת"וכתבי האר בשם ספר הכוונות ק ב"ס ס' סיא "כתב המג שהרי אין וכך יקיים את מצות זכור יזכור את מעשה עמלק " הגדול ץ שבזה יקיים את "ועיין סידור הריעב, השם שלם עד שימחה עמלק

ע ז כלל יג שדן אם זו הזכרה בפה או "ח כללים מ"ועיין בשד. הזכירה בלב
    .שהרי בפה אינו אלא רמז, בהרהור

ë.מר קדיש יש שנהגו שכשהשליח צבור או בעמלק ' ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה"יאמר הצבור   'ואחר כך יענו אמן יהא שמיה רבא וכו,  שמות יז טז"מדר דר
כא שכן המנהג בקאשטיליא ובמקומות ' ד סי"ע התלויות בפה פ"ספר חרדים מ

    .רבים
àë. הם לעשות המלחמה ונקמת  כי רק הגברים שעלי,במצות זכירת עמלק נשים לא חייבות מצוה תרגלדעת החינוך

,  האויב חייבים במצוה זו ולא על הנשים שלא עושות מלחמה ונקמת האויב
לז שלדעת החינוך נשים פטורות ' ת תורת חסד סי"וכתבו המנחת חינוך שם ושו

וכתבו . ש שהם קצת מסתפקים בדבר"ועי, גם מהלאו של לא תשכח   ת בנין ציון החדשות "וש, והמנחת חינוך שם, לז' תורת חסד סיהאחרונים 
נר מצוה לאוין שאין בהם מלקות , נ אדלר בבני ביתו"ש שכן הנהיג ר"ח ועי' סי
ן סוברים שנשים "ם והרמב" שהרמבם"יא בדעת הרמב' סי פ שאינן עושות " וביאר המנחת חינוך בדעתם שאע,חייבות במצוה זו

 אפילו אבל במלחמת מצוה הכל יוצאים, אין זה אלא במלחמה רשות, מלחמה
ועוד שאולי אין טעם מצות הזכירה מחמת ). ב"סוטה מד ע' עי(כלה מחופתה 

ואף כשיכרת עמלק תישאר , הנקמה והמלחמה בעמלק אלא היא גזירת הכתוב
ועיין מה , וגם יש בה גם לאו, ועוד שאין זו מצות עשה שהזמן גרמא.   המצוה

לז ' ד שם בסיוהתורת חס. חן טוב' שהבאנו  לעיל מהמלאכת שלמה בשם ס
ולכן אף נשים , כתב שמצות הזכירה ומצות המחייה שתי מצוות בפני עצמן הן

ג "א שהבה"לעיל שכתבנו שי' ועי. [חייבות במצוה זו, שאינן שייכות במלחמה
ודברי התורת חסד נאמרו , סובר שמצוה זו טפלה ונכללת בכלל מצות המחייה

' החדשות סי(ת בנין ציון "וובש]. לדעת רוב הפוסקים שהיא מצוה בפני עצמה
מכל מקום הנשים אף , כתב שאף אם טעם הזכירה הוא כדי לעורר למלחמה) ח

שהרי על ידי זכירת השנאה חכולה , שאינן בנות מלחמה חייבות במצוה זו
כמו במעשה אסתר ונס חנוכה על ידי יהודית , להיות תועלת למחיית עמלק

  . שראל על ידי זהוהריגת סיסרא על ידי יעל שבאה תשועה לי
  
áë.ל "כמו שכתבו האחרונים הנל "לדעת הראשונים הנ

 ראה לעיל הראשונים שחייבים בקריאת פרשת זכור מן התורהאם נסבור כרוב , שהנשים חייבות במצוה זובדעתם 
,  תורת חסד שםאף הנשים חייבות בה, שיש הרבה ראשונים שסוברים כן

ויוצאות ידי , חייבות לשמוע את הקריאה בתורה בציבורכתבו האחרונים שהנשים לא , לעיל'  עיאלא תקנת חכמיםשקריאת התורה פעם אחת בשנה בספר תורה ובצבור אינה ן והחינוך "דעת הרמבאבל ל. ושכן קיבל מרבותיו, בנין ציון שם ק ל בשם "כ בספר כף החיים תרפד ס"וכ, ח שם" תוחובתן בסיפור בלבד
  . .נהג לא להצריך נשים לשמוע קריאה זוש בתורת חסד שהמ"ועי', לימודי ה



  פוטו
סטודיו

 È·¯‡¯ÈÙ˘ Ï‡ÂÓ˘ ‰˘Ó-·˜ÚÈ ¯‡· ˙·È˘È ˘‡¯

]¯˙Ú"Ê-˘˙Ò"Â   [  Â„È ·˙ÎÓ

  

ח פרשת זכור "בדין יציאת י
  ק והמסתעףבפרשת ויבא עמל

  

 ˙˘¯Ù·Ï˘· ·È˙Î Á'·˙Î ˙‡Ê ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ·,' ‡‡Â"Ê 
Èˆ�‰"· ‰ÏÏÊ"‰ ‰Ó˙ ˜ÓÚ· ¯·„, Ï„"Ï ˆÈÈÂÂ „ÁÂÈÓ 

˙·È˙ÎÏ ‰˘¯Ù ÂÊ, È¯‰Â ÏÎ ˙ÂÈ˘¯Ù Â¯Ó‡�˘ ÂÏ 
‰·˙Î ‰˘Ó.   

È˙ÚÓ˘Â Ì˘· Â�·¯ ·¯‰ ‰ÏÏÊ"‰ ı¯˙Ï ‰·È˙Î„ 
¯ÙÒ„ ˙È¯·‰ ‡Ï ‰˙È‰ ˙¯Â˙· ˙·È˙Î ‰¯Â˙, Î È‡Ì 
˙¯Â˙ ‰·È˙Î Ù·"Ú ¯ÙÒ„ ‰˙È¯· Ò�ÎÈÏ Ï·˙È¯ ÈÚ"Ê, 

ÈÂ"Ï ˙¯Â˙„ ¯ÙÒ ˙È¯·‰ ÔÈ‡ ‰Ê· ÌÂ˘Ó ÌÈ¯·„ 
·˙Î·˘ ‡"‡ Ï È‡˘¯Ì¯ÓÂ‡ ÏÚ ‰Ù, Â‡ÏÂ ÌÂ˘Ó 
˙·È˙Î ‰¯Â˙. ÙÏÂ"Ê È"Ï Ì‚ ˙È˘Â˜· ‡‡"Ê Èˆ�‰"· 

‰ÏÏÊ"‰ „‰Ê ‰ÂÂÈˆ„ ÂÏ ·Â˙ÎÏ ‰˘¯Ù ÂÊ ÁÓ„È˙È 
˜ÏÓÚ ‡Â‰ ‚"Î ‰·˙ÂÎÏ ¯Â˙· ¯ÙÒ ˙ÂˆÓÏ ˙‡È¯˜ 
‰˘ÚÓ ˜ÏÓÚ ‰˙ÂˆÓ„ ‡È‰ ÍÂ˙Ó ‰¯ÙÒ, ÈÙÏÈ„ÎÂ '‰Ï 

‰ÏÈ‚Ó· ]ÈÊ ,‡[ ‡¯˜Ó ‰Ê ·Â˙Î„ ˙‡Ê ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ·, 
‰�˙È�Â ˙·È˙Î ˙¯Â˙ ¯ÙÒ „ÁÂÈÓ ÔÂ¯ÎÊÏ ‰˘ÚÓ 
˜ÏÓÚ ¯ÙÒ·, Â‡ÏÂ ÔÈ„Ó ˙·È˙Î ‰¯Â˙, ‡ÏÂ ÈÚ·ÈÓ '

ÓÏ"„ ‰¯Â˙ ‰ÓÂ˙Á ‰�˙È� È¯‰ ÈÚ· '·˙Î ¯ÙÒ ÌÂÈ˜Ï 
˙ÂˆÓ ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ· ‰¯Â˙Â ‰ÓÂ˙Á ‡‰ ‡Ï ‰·˙Î� Ú„ 

ÛÂÒ Ó '‰�˘, Û‡Â ÓÏ"„ Ó‰ÏÈ‚ ‰�˙È� ÏÈ·˙Î ÔÎ‡ ‡‰ 
Ô�È˜ÒÓ ÔÂÈÎ„ ˜·„È‡„ ÛÂÒ·Ï ˜·„È‡ ‰˘¯ÙÏÂ ÂÊ 

‡ÎÈ‡ ˙¯Â˙ ‰·È˙Î Ù·"Ú ÔÂ¯ÎÊÏ ¯ÙÒ·, ¯˘Ù‡Â 
‰ÓÈÈ˜Ï Ú"È ‰·È˙Î ‰˘¯Ù„ ÊÂ, ‡ÂÍÈ¯ˆ ÔÈ ‰‡¯Â˜Ï 

Ò·"˙ ‡˜Â„.   
‡Ì�Ó ¯·„ ‰Ê ‡ÈÏ˙ Ì‡ ‰˘¯Ù· ÂÊ „'‡·ÈÂ ˜ÏÓÚ' 

ÔÈ‡ˆÂÈ È„È ˙¯ÈÎÊ ˜ÏÓÚ, ‡‰„ ÂÎÏ"Ú È¯Ó‡ '‰ÏÈ‚Ó· 
„"Ê Î„·˙ ˙‡Ê ‰˘¯Ù‡ ÂÊ ÈÓ� È‡˜, ¯·ÎÂ Ô„ ‰Ê· 

‚Ó‰"‡ ÔÓÈÒ· Ù¯˙"‰ ·˙ÎÂ ‡ˆÈ˘ È"Á ‡¯˜ÓÂ ‰Ê 
·˙Î„ ˙‡Ê ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ· ÈÂÚÈ"˘, ¯ÂÎÊÂ ‰Ù· ˙˘¯Ù„ 
¯ÂÎÊ ‡Â‰ ‡Â‰ „Â‰‡È ÂÈÏÚ ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ· È‡„Î '‰ÏÈ‚Ó· 

]ÈÁ, ‡.[   
ÔÎ‡ ¯Â‡È·· ‰ÎÏ‰ ÁÈ�‰ ˆ·"Ú ÈÚ·„ '¯ÈÎÊÈ˘ ‰˘ÚÓ 

˜ÏÓÚ ˙ÂˆÓÂ ÈÁÓ‰, ‰ÊÂ ‡Ï ¯ÎÂ� Ì˘, ÔÎ‡ Û‡ Ì‡ 
�‡ÓÈ ÔÎ È"Ï Ì‚„ ‰˘¯Ù· ÂÊ ˙¯ÎÊ� ˙ÂˆÓ ÈÁÓ 'ÂÓÎÂ 

˘È¯„„ ‡˙ÏÈÎÓ· Ò"Ù ÁÏ˘· ¯Â„Ó ¯Â„ ¯„"Ï Â¯Â„ Ï˘ 
ÏÂ‡˘ ÈÂÚÈ"˘.  
Ï·‡ ˙Ó‡· ÔÈ‡ ‰ÂˆÓ‰ Î"‡ ¯ÂÎÊÏ ‰˘ÚÓ ˜ÏÓÚ ‡ÏÂ 
¯˙ÂÈ ÔÈÂÚÈ ‰Ò·"Ó ·˙Î˘ ¯‰"Ó Ï‡ÂÓ˘„ Â¯ÓÂ‡· 

È˙„˜Ù ÌÈÈ˜ ˙ÂˆÓ ¯ÂÎÊ, È¯‰Â ˙ÂˆÓ„ ¯ÂÎÊ ‡È‰ ˜¯ 
˙¯ÈÎÊ ‰˘ÚÓ Ú˜ÏÓ.   

‰ÊÂ Ï‡ÂÓ˘„ Í¯ˆÂ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ÂˆÓ‰ ¯ÂÎÊ„ ‰˙Ú 
˙ÏÁ˙‰· ˙ÂˆÓ ÈÁÓ', ‰˘˜ ÈÎÂ „Ú ‰˙Ú ‡Ï ÌÈÈ˜ 

˙ÂˆÓ ¯ÂÎÊ. ‰‡¯�Â ¯‡Â·Ó„ ¯·"Ó ÍÂ�ÈÁ·Â ˙ÂˆÓ„ 
¯ÂÎÊ ‡È‰ ÌÂ˘Ó ‡˙Ï Ó„ÁÈ 'È„Î ¯ÂÎÊ�˘ Â�˙‡�˘ ‡Ï 

ÌÁÏ‰Ï Â·, ¯˘‡Â ÏÚ ÔÎ ÏÎ ˙Ú˘· ‰ÓÁÏÓ ‰ÏÁ ÂÈÏÚ 
˙·ÂÁ ¯ÂÎÊ ÌÂ˘Ó Ó‰ÁÈ', ¯˘‡Â ÏÚ ÔÎ Í¯ˆÂ‰ Â¯ÎÂÊÏ, 

ÈÂ"Ï „ÂÚ ‰ÂˆÓ‰„ ‡È‰ Â˙ÂÁÓÏ ÍÂ˙Ó ‰¯ÈÎÊ.   
‰�‰Â È„ÓÚ· È�ÙÏ „Â·Î ÔÂ‡‚ ˙¯„‰ Â�·¯ ·¯‰ 
‰ÏÏÊ"‰, È˙È‡¯ ÏÎ˙ÒÓ˘ ‰ÏÈ‚Ó· È"Á ‡‰· Ô�ÈÙÏÈ„ 
Ì˘ ‡¯Â˜‰„ ‰ÏÈ‚Ó ÏÚ ‰Ù ‡Ï ‡ˆÈ È„È Â˙·ÂÁ 

‰¯ÈÎÊÓ ‰¯ÈÎÊ, ˙‡Ê ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ·, ‰Ó ÔÏ‰Ï ¯ÙÒ· Û‡ 
Ô‡Î ¯ÙÒ·, ‰Ó˙Â ¯·„ÓÎ ÂÓˆÚÏ È¯‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÏÎ ÔÈ„ 

¯ÙÒ· Ì˘ ‡Â‰ ÔÈ„Ó ÌÈ¯·„ ·˙Î·˘ ‡"‡ È‡˘¯ 
Ô¯ÓÂ‡Ï Ú"Ù.  

�Â 'Â˙�ÂÂÎ ‰Ó„ ÍÈÈ˘ ÛÏÈÓÏ Ì˘Ó ˙‡È¯˜Ï ‰ÏÈ‚Ó 
‡„Á Í‰„ ‡�È„ Â�È‡ È�È„Ó ‰‡È¯˜ ‰˘¯Ù„ ¯ÂÎÊ, ÏÂ"˘ 
¯ÓÂÏ ‰Ê· ‡Ï˘ ‡ˆÈ ÈÂ˙·ÂÁ È„, Ì‚ ‡‰ ‰ÏÈ‚Ó· ‡ÎÈÏ 
Í‰Ï ‡�È„ ÌÈ¯·„„ ·˙Î·˘ Â�È‡ È‡˘¯ ¯ÓÂÏ Ú"Ù, 

È¯‰˘ ËÈÓ˘‰· ‰˙ˆ˜Ó ¯Â˜‡ Ú"Ù ‡ˆÈÂ È"Á, ÂÓÎÂ 
Î˘ '¯‚‰"‡ Â¯Â‡È··. ÌÈ‡¯È·Â ·˙Î ‡¯Â˜‰„ Ú"Ù ‡Ï 
‡ˆÈ ÌÂ˘Ó ÌÈ¯·„ ·˙Î·˘ ÂÎÂ 'ˆÂ"Ú.   
ÈÙÏÂ ¯‡Â·Ó‰ ÔÈ„ ¯ÙÒ· Â�È‡ ÏÏÎ ÔÈ„Ó ¯ÙÒ ÌÈ¯·„„ 

·˙Î·˘, Î"‡ ˙¯Â˙Ó ¯ÙÒ „ÁÂÈÓ ÔÂ¯ÎÊÏ ‰˘ÚÓ 
˜ÏÓÚ È‰È˘ 'ÔÂ¯ÎÊ‰ ¯ÙÒ·, ‡Â"˘.   

  'לזכור שאנחנו במלחמה'
  

. הסכנה הגדולה ביותר המאיימת על כל צבא היא השאננות וההסתגלות לשגרה
ערוך ומוכן לקראת , משמרתו צריך להיות ערני ודרוך בכל רגעחייל הניצב על 
תיו ובכלים העומדים לרשותו ו ביכול,כרה בכוחו של האויבהה. כל איום וסכנה

חת הדעת מכוונותיו סה, זלזול בכוח האויב. היא הבסיס לכל תוכנית הגנה
  . מעמידים את האדם בסכנה מוחשיתשל האויב ומזימותיו 

  
לנו מכל אויבינו ' עד ליום בו נזכה שיניח ד. ' מדור דורבעמלק' מלחמה לד'

מסביב שנוכל להלחם לעקור ולהשבית זרעו של עמלק מחויבים אנו לקיים 
צריך תמיד לזכור וצריך תמיד לצפות לקיים את ' זכור את אשר עשה לך עמלק'

  . 'תמחה את זכר עמלק מתחת השמים'הציווי 
  

 עמלק שחלק ממנה נמצא בכל אחד מלחמת חורמה לנו בזוהמתו וארסו של
הוא השטן הוא היצר הרע שבלב , הוא עמלק: כמו שאמרו חכמים. מאתנו
  .כל כוחות הרע שיש באדם הם מכוחו של עמלק. 'האדם

  
, כל זמן שנמצא זרע עמלק בעולם': מאפטא  מובא' אוהב ישראל'בכתביו של ה

  . 'נמצא כוח הרע בכל אדם שכל אדם הוא עולם קטן
  
כל אחד מאתנו נולד עם יצר טוב ועם יצר רע הממתין לו עם '  חטאת רובץלפתח'

בכל אחד מאתנו נמצא שורש של רע . כניסתו לעולם הזה ומייד נכנס בתוכו
  . שמנסה כל הזמן להטותנו לרע

  
עם שורש רע זה יש לנו מלחמה תמידית יומם . שורש זה הוא מכוחו של עמלק

, עמלק נכון גם לגבי המלחמה הגדולהכל מה שנאמר על מלחמה עם . ולילה
  .       מלחמת היצר

  
נצחו מוטב ' רגזו ואל תחטאו'לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר 

צריך לדעת שזו מלחמה וכאשר . 'אמרו בלבבכם'ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר 
  . האוייב תוקף אותך אתה חייב וצריך להשיב מלחמה

  
שגיח ממיר מספרים כי מבוקר עד ליל היה נראה כחייל ל המ"על רבנו ירוחם זצ

 ומעולם לא עלה . יראתו הייתה ניכרת על פניו תמיד. דרוך העומד על משמרתו
  . על מיטתו למנוחה באמצע היום

  
משער יחוד המעשה מתאר את היצר הרע ' בפרק ה' חובת הלבבות'רבנו בעל 

ותר שיש לך בעולם הוא ראוי לך לדעת כי השונא הגדול בי, בן אדם: וכותב
הנמסך בכוחות נפשך והמעורב במזג רוחך והמשתתף עמך בהנהגת . יצרך

בעל עצתך בכל . המושל בסודות נפשך וצפון בחובך. חושיך הגופניים והרוחניים
האורב לפתות פסיעותיך ואתה . תנועותיך הנראות והנסתרות שתהיינה ברצונך

  . 'וא אינו מתעלם ממךואתה מתעלם ממנו וה. ישן לו והוא ער לך
  

. איזה גורם חיצוני השתלט עלינו באופן טוטאלי. זה נשמע ונראה נורא ואיום
הוא מייעץ ומכווין את . הוא יודע את כל סודותינו, על הרצונות והחושים שלנו

מתעלמים ממנו פשוט ישנים שינה , כל תנועותינו ואנחנו כאילו לא שמים לב
  .עמוקה

  
יש לנו גם יצר טוב . נם נכון מאד אך בידינו הדבר לשנותותאור זה הוא אמ

גם היצר הטוב מעורב בכל חושינו וכוחותינו גם הוא . שדוחף אותנו לעשות טוב
אנחנו פשוט צריכים לדעת שבכוחנו הדבר . מכוון את כל מחשבותינו ומעשינו

  . למי לתת להשתלט עלינו. להחליט במי לבחור
  
כוכבי 'ל בספרו "רבי איצלע פטרבורגר זצ. ' שמיםהכל בידי שמים חוץ מיראת'

. ממחיש לנו את הדבר בעובדות מהחיים הידועות ומוכרות לכל אחד מאתנו' אור
. אנשים שלעולם לא ילכו בתוך חורשה חשוכה. כולנו מכירים אנשים פחדנים

. לעומתם אנחנו מכירים את האמיצים. כאלו שכל פיפס בלילה מקפיץ אותם
  . לא פוחדים מכלום.  לכל סכנהאת אלו הששים

  
את הפחדנים ואת האמיצים ונתבונן איך . בא ניקח את שני סוגי האנשים האלו

האם יש איזה שהוא קשר בין . הם בכל מה שנוגע ליראת שמים לאימת הדין
מפני . אין שום קשר. 'פחד אלוקים'תכונותיהם לגבי עניני העולם הזה לגבי 

צריך , צריך התבוננות. כאן צריך עבודה. מיםשהכל בידי שמים חוץ מיראת ש
  . לימוד המוסר וצריך אמונה

  
. הבריחה מהמערכה, הרמת הידיים. האסון הגדול ביותר הוא הכניעה מראש

לומד עם החברותא בחשק ' סדר'אתה יושב ב. היצר תוקף ואנחנו נכנעים
ו "חשאתה ' נייעס'שיש איזה . ובהתמדה ופתאום נדמה לך שבחוץ קרה משהוא

  . עומד להחמיץ
  

. אתה מבין שאין מה שישווה ללימוד רצוף וקבוע, אתה יודע שזה עצת היצר
  . איזו חולשה זו, תחשוב רגע. אתה כלל לא משיב מלחמה. אבל אתה קם ויוצא

  
שתיאר כל כך חזק את השתלטות היצר נותן לנו כלי מלחמה ' חובת הלבבות'ה

. ע לנו לא להיבהל ולא לפחוד ממאבקהוא מצי. 'מלך הזקן והכסיל'להלחם בו ב
ואם עצמו חייליו אל יפחידך עניינו . על כן אל יבהילוך דברו': הוא מוסיף וכותב

. ומגמת חפצו להעמיד הכזב. כי עיקר כוונתו לאמת השקר. ואם רבו עוזריו
  . 'אם תרגיש חולשתו, וכמה היא קרובה מפלתו ואיבודו מהר

  
שתטעה ותחשוב ' אמת את השקר'ל,  אותךהיצר מנסה לסובב, זה הכול הצגה

לעצור . כל מה שעליך לעשות זה להכיר בחולשה שלו. ו"שהשקר זו האמת ח
  . מה בורא עולם אומר לי לעשות. מה באמת טוב לי. 'מה האמת'לרגע ולחשוב 

  
. יותר לא יהיו לו טיעונים נגדך. ברגע שתדע מה האמת כבר הכנעת את היצר

כי . מעט מן האמת מנצח הרבה מהשקר. האור שלךנקודת האמת היא נקודת 
  .'מעט מהאור דוחה הרבה מן החושך'
  

. 'את השבים אליו יותר מאשר יד טיבעם משגת' כי יעזור ד'יש לנו הבטחה 
  .    אתה רק תתחיל לחשוב להכיר באמת ומן השמים יסייעוך

הרב הלל מןעורך  

זכירת עמלק שהתבצעה 
  לאחר שנים באורח פלאי

המתאר עד כמה זכירת , מעשה מרתק אירע לאחרונה  
  . באורח פלאי, העמלק מתקיימת אף בימינו

שבנסיעתו ב "היה זה אודות יהודי נכבד מארה
באחד מכבישי ניו יורק התלהך זקן על הכביש 

והעיף אותו אל , בצורה איטית והנהג לא הבחין בו
  . מותו

שם , זמן רב עברו עליו בבתי המשפט האמריקנים
כיון שאין זה היה במעבר , הוברר שאין בו אשם

ולכך הזקן הוא , או במקום שהיה נצרך לעצור, חציה
  . אשר גרם למותו

בכל אופן נטילת חיי , עיק עליו במעטאך הדבר ה
כלום מילתא זוטרצא , ה"אדם יציר כפיו של הקב

באחד מביקוריו בארץ הקודש נכנס קמי ? היא
לשאול האם יש מה , א"ח קנייבסקי שליט"הגר

וכשנכנס , לעשות בכדי להקל מעליו עול רובץ זה
הפטיר , ח וסיפר את סיפורו לפרטיו"לפני הגר

, אמר מחה תמחה את זכר עמלק הרי נ- ח ואמר "הגר
  . אם כן מצוה קיימת במחייתו

וכי כל , ח"אותו נכבד התקשה להבין מהי כוונת הגר
ויש מצוה , הגויים הדרים בניו יורק הינם זרע עמלק

וקיבל את , אך הוא לא שאל הרבה שאלות. למחותם
  . שהקילו מאד על מצפונו, ח"דבריו של הגר

לרכוש בית בקרבת כעבור תקופה ביקש אותו יהודי 
וכך מצא עצמו רוכש בית של זקן , מקום מגוריו

ובני משפחתו שרצו למכור את , שנפטר לא מכבר
באו בהצעה שירכוש כל , הבית ולהתחלק בשלל

וכך יהיה , במחיר גבוה מעט, הבית על כל תכולתו
  . להם להתחלק בשלל גבוה יותר

כשהוא מסייר , אותו יהודי הסכים ורכש את הבית
אה את הריהוט וכל תכולת הבית שהרשימה ורו

בני הבית חתמו על החוזה והבית הפל . אותו
  . לבעלותו

רק כעבור כמה ימים כשהוא מסתובב ורואה במקרה 
מבחין הוא שלמרבה , תמונתו של אותו זקן

הוא הזקן , אותו זקן שהתגורר בבית זה, הפליאה
שנהרג בתאונת הדרכים אותה הוא ביצע לפני 

ושאל את בני ,  הוא רצה לברר זאת,תקופת מה
  . והם אישרו זאת, המשפחה האם אכן כך הוא הדבר

כיצד בדיוק הוא רכש , הדבר הביאו אותו לפליאה
מכל הבתים הקיימים באיזור את ביתו של הזקן 

הוא ראה בכך את יד , שנדרס על ידו לא מכבר
  . ההשגחה שמכוונת הכל לטובת האדם

הוא , המרתף בביתבעודו בקומת , לאחר זמן מה
מתחיל לעבור על חלק נכבד מתכולת הבית 

ולהפתעתו הוא , שהותירו בני משפחתו של הזקן
מגלה מעל אחת הארונות קופסאות מוחבאות 

, הוא נטל סולם ועלה להורידם, תחובות ומוסתרות
  . לבדוק מה יש בתכולתם

, ולהפתעתו הוא מגלה אוצר נדיר של מסמכים
שאותו זקן שתמונתו , כלהמעידים בבירור יותר מ

הינו , מתנוססת הרבה על אותם מסמכים עם שמו
שהיה ממפקדיה האכזריים של , אס גרמני. קצין אס

בנבירה . הצבא הגרמני בזמן מלחמת העולם השניה
הוא מגלה לנגד עיניו מסמך , נוספת בארגזים

  :מרטיט
רשימה שמית של כל אלו שנטבחו ונהרגו ישירות 

 ארוכה של יהודים מעיירות ובה רשימה, על ידו
, אותו יהודי מתחיל לעבור על הרשימה, שונות

בין הרשימות , ולפתע מצא עצמו שלא מאמין
ד שנעקדו לפני "הופיעה בבירור פרטיו של הוריו הי

, ולידם שם עיירתם, שנים רבות בשואה האיומה
המעידה מעל לכל ספק שאכן מדובר בהוריו שנהרגו 

   .על ידי אותו זקן נאצי
ח "מה התכוון הגר, רק אז הבין אותו יהודי נכבד

הרי קיימת מצוה מחה , 'בנסיונו להרגיעו כשאמר לו
, לא סתם מצות מחיית עמלק', תמחה את זכר עמלק

אלא אותו עמלק רשע שהרג במו ידיו את הוריי 
  . כך יאה לזכור ולילחם בעמלק, היקרים לי מכל
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