
  
 

 

 

 עמלק

 ק יז שמות פר

ם: ידִּ פִּ רְׂ ֵאל בִּ רָּ ם יִּשְׂ ֶחם עִּ ֵלק ַויִּלָּ  )ח( ַויָּבֹא ֲעמָּ

עָּ  ב ַעל רֹאש ַהגִּבְׂ י נִּצָּ ר ָאנֹכִּ חָּ ֵלק מָּ ֵחם ַבֲעמָּ לָּ ים וְֵׂצא הִּ נּו ֲאנָּשִּ ַע בְַׂחר לָּ י:)ט( ַויֹאֶמר מֶֹשה ֶאל יְׂהֹושֻׁ יָּדִּ ים בְׂ ֱאֹלהִּ  ה ּוַמֵטה הָּ

ַע ַכֲאשֶ  ה:)י( ַויַַעש יְׂהֹושֻׁ עָּ לּו רֹאש ַהגִּבְׂ ֵלק ּומֶֹשה ַאֲהרֹן וְׂחּור עָּ ֵחם ַבֲעמָּ לָּ הִּ  ר ָאַמר לֹו מֶֹשה לְׂ

ֵלק: ֵאל וְַׂכֲאֶשר יָּנִּיַח יָּדֹו וְׂגַָּבר ֲעמָּ רָּ ים מֶֹשה יָּדֹו וְׂגַָּבר יִּשְׂ יָּה ַכֲאֶשר יָּרִּ  )יא( וְׂהָּ

ימּו ַתחְׂ  חּו ֶאֶבן ַויָּשִּ ים ַויִּקְׂ ֵבדִּ יו ֱאמּונָּה ַעד )יב( וִּיֵדי מֶֹשה כְׂ י יָּדָּ ד ַויְׂהִּ זֶה ֶאחָּ ד ּומִּ זֶה ֶאחָּ יו מִּ יָּדָּ כּו בְׂ מְׂ ֶליהָּ וְַׂאֲהרֹן וְׂחּור תָּ יו ַויֵֶשב עָּ תָּ

ֶמש:  בֹא ַהשָּ

ֶרב: פ י חָּ פִּ ֵלק וְֶׂאת ַעּמֹו לְׂ ַע ֶאת ֲעמָּ  )יג( ַויֲַחֹלש יְׂהֹושֻׁ

ַתַחת ַהשָּ  )יד( ַויֹאֶמר ה' ֵלק מִּ ֶחה ֶאת זֵֶכר ֲעמָּ חֹה ֶאמְׂ י מָּ ַע כִּ ים בְָׂאזְׂנֵי יְׂהֹושֻׁ יִּם:ֶאל מֶֹשה כְׂתֹב זֹאת זִּכָּרֹון ַבֵסֶפר וְׂשִּ  מָּ

י: מֹו ה' נִּסִּ א שְׂ רָּ זְֵׂבַח ַויִּקְׂ  )טו( ַויִֶּבן מֶֹשה מִּ

ֵלק ה ַלה' ַבֲעמָּ מָּ לְׂחָּ י יָּד ַעל ֵכס יָּּה מִּ דֹר דֹר: פ )טז( ַויֹאֶמר כִּ  מִּ

 

 דברים פרק כה 

יִּם: רָּ צְׂ ּמִּ ֶכם מִּ ֵצאתְׂ ֵלק ַבֶדֶרְך בְׂ ה לְָׂך ֲעמָּ  )יז( זָּכֹור ֵאת ֲאֶשר עָּשָּ

יָּגֵַע וְֹׂלא יֵָּרא ֱאֹלקים: יֵף וְׂ ה עָּ ים ַאֲחֶריָך וְַׂאתָּ לִּ ָך ַבֶדֶרְך ַויְׂזַנֵב בְָׂך כָּל ַהנֱֶחשָּ רְׂ  )יח( ֲאֶשר קָּ

נִּיחַ  הָּ יָּה בְׂ ֶחה ֶאת זֵֶכר עֲ  )יט( וְׂהָּ מְׂ ּה תִּ תָּ שְׂ רִּ יב בָָּאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלקיָך נֵֹתן לְָׂך נֲַחלָּה לְׂ בִּ סָּ כָּל אֹיְֶׂביָך מִּ ַתַחת ה' ֱאֹלקיָך לְָׂך מִּ ֵלק מִּ מָּ

כָּח: פ שְׂ יִּם ֹלא תִּ מָּ  ַהשָּ

 

 רש"י דברים כה

 לשון מקרה.  -)יח( אשר קרך בדרך 

 משכב זכור. דבר אחר: לשון קרי וטומאה. שהיה מטמאן ב

דבר אחר: לשון קור וחום צננך והפשירך מרתיחתך שהיו העובדי כוכבים יראים להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום 

לאחרים. משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה אע"פ שנכוה הקרה 

 אותה בפני אחרים:

 רשת תצא דף מה עמוד א פסיקתא זוטרתא דברים פ

. מלמד שלא היו הורגין אלא בני אדם שהיו נמשכין מדרכי המקום ונחשלו מתחת כנפי ויזנב בך כל הנחשלים אחריך

. ולהלן הוא אומר )שמות יז( וילחם עם ישראל ברפידים. על עסק רפידים. ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהיםהשכינה. 

 שרפו ידיהם מן המצות: 



  
 

 

 

 

 ל הופשטיין מקוז'ניץ, עבודת ישראל פרשת זכוררבי ישרא

וזה זכור את אשר עשה לך עמלק, לך ממש שעשה בקרבך ענין עמלק ... אשר קרך בדרך, קרך הוא מלשון קרירות שהקר 

אותך מהתלהבות. שראוי להיות כל אדם בלבו כמוקד אש לפני ה' תמיד, והיצר הרע מקרר את האדם ומעצלו ובא אליו 

יתוים ומתנכר בלבושים וענינים עד שמפתה את האדם ואומר לאדם מה לך תיגע לריק ותלד לבהלה הלא אתה בכמה מיני פ

עשית כמה עבירות עד אין מספר וכבד ממך הדבר לעשות תשובה כראוי ולסגף מה שאתה חייב לכן למה לך ללמוד תורה 

ם וחסידים ואנשי מעשה אשר הם מיגעים את ולהתפלל בכוונה, ... וגם מה שאתה רואה כמה אנשים מכונים בשם צדיקי

עצמם בתורה ובעבודה, אל תביט אל מראיהם כי כלו סג יחדיו ומי יודע מה מעשיהם בסתר. ועוד כהנה מדבר היצר הרע 

בלב האדם עד שמפילו בעצלות בעבודת השי"ת ומחזק לבו למרות עיני כבודו עד שמוליכו כשור לטבח, לזה הזהיר הקב"ה 

 עשה לך עמלק אשר קרך בדרך, שהקר אותך כשאתה הולך בדרך ה'. זכור את אשר

 

 בי קלונימוס קרקא הלוי אפשטיין, מאור ושמש פרשת תצוהר

והנה איתא במדרש והובא ברש"י ז"ל אשר קרך בדרך שהוא לשון קרירות משל לאמבטי רותחת כו', ולדברינו הנ"ל היינו 

יו מתחלה בחמימו ובהתלהבות לאהוב זה את זה, ועמלק הביאם לידי לשון קרירות שכיבה האש אהבתם וקיררו אותה שה

קרירות וצינן את אהבתם מלאהוב אחד את חבירו. ועל ידי מה הקרירם, על ידי התנשאות וגאוה שעמלק גימטריא ר"ם 

שפל  שהוא לשון התנשאות וגבהות וגאוה, מפני שעיקר הדבר שמביא לאהוב אחד את חבירו הוא על ידי שכל אחד ואחד

ומבוזה בעיני עצמו שמוצא תמיד חסרונות בכל מעשיו ורואה את צדקתו ומעשיו של חברו וגדול מאד בעיניו על ידי כן 

אוהב את חבירו והוא באחדות עמו. לאפוקי אם הוא גדול בעיני עצמו והוא בגאוה אזי ממילא רואה חסרונות של חבירו ועל 

בעיניו. ועמל"ק גימטריא ר"ם והוא הקריר את ישראל מחמימות והתלהבות  ידי כן הוא שונא אותו לפי שחבירו שפל מאד

 שהיה להם מקודם לאהוב זה את זה כנ"ל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


