
 

  הרב נועם צחור  ו" היר צבי משה בן מלכה אסתר"לרפואת אמו  ז" תשסאדר
  י התלמידים"סוכם ע  ע כאלו יצא ממצרים"בכל יום ויום חייב אדם לראות א  זכורלפרשת 

  

. ' וגו1"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך"

בעמלק מדר דר '  מלחמה להל"ואמרו רז

שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה 

ומלחמה זו היא בכל דור . זרעו של עמלק

  .  כל נפש מישראלודור בבחינת

  

 ובכל יום ויום חייב אדם בכל דור ודורכי 

. יצא ממצריםהוא  כאלו צמועלראות את 

 יציאת מצרים בכל יום בוקר מזכיריםולכן 

יציאת מצרים הוא בכל נפש ש משום. וערב

 צריםמואחר יציאת .  יוםמישראל בכל

ר עשה לך אש" עמלק לנגדו מלחמהעומדת 

   "עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

  

את אשר עשה לך זכור " זה ןעניי וביאור

כשהוא אומר שמור הרי , עמלק יכול בלבך

הא מה אני מקיים זכור , שמירת הלב אמורה

  2."שתהא שונה בפיך

  

והנה עמלק הוא הצר הצורר אל אחר מר 

 ולכן סכנתו מרובה כי חס ושלום יכול תהמוו

  . 3"וסרתם ועבדתם"לבוא לידי 

  

ר ולכן יש "ל אח"א] במכוון[וראית כי עמלק 

ה וישראל "וקב, בכוחו לעמוד נגד התורה

ועמלק יוצא כנגד כל דבר , אחד הם

ולכן כשיצאו בני ישראל ממצרים , שבקדושה

ועל ידי , "היש הויה בקרבנו אם אין "4אמרו

אמירה זו פגמו בדבקותם והתקשרותם 

יתברך אל אחר ' ה בהם הת על כן שיס"בשי

  .הוא עמלק

                                                
 . ה"כ, דברים 1
  ד"ן דברים כ"רמב 2
 א"י, דברים 3
  ז"י, שמות 4

מקור י "ת וכנס"זו היא מלחמת השיומלחמה 

 5"לבבתני אחותי כלה", כל נשמות ישראל

ויחלש  "6על כן נאמר, בעמלק' מלחמת ה

תורה כי לפני מתן על פי הדיבור " יהושע

ומצוות אין כוח לצאת ולהלחם בעמלק 

  .ונשאר כוחו להלחם בתורה ובישראל

  

ומלחמה זו באה בכל עניין ודבר שבקדושה 

כרמוז , ק בא מקין בלעם ובלק"כי כוח עמל

ל שלו בלק "מקין ועמ" ק", ק"בשמו עמל

 ,ותערובת מקין ובלק היה מסוד קין, ובלעם

 7מרלכן היה בו כל הרע של קין וזה סוד הנא

וזה בא ועלה מכוחם " ויסר קני מתוך עמלק"

גם נצחו של קדושי עליון אשר עמדו כנגדו ו

וי "שה ל"מרם מ"עק "עמל, בו' במלחמת ה

 8"הפעם ילוה אישי אלי"משבט לוי , הת"ק

  . ודברןבכל עניי' בדבקות בה

  

ָעָׂשה  ֵאת ֲאֶׁשר, ָּפַקְדִּתי "9ובא הציווי לשמואל

היינו כנסת , דווקא לישראל" ֲעָמֵלק ְלִיְׂשָרֵאל

כי אין , ישראל בקיבוץ כל נשמות ישראל

הכסא שלם הוא ישראל שחוטא ונופל ברשת 

לכן , בהיות ישראל כסא לשכינה, ק"עמל

על ידי קיום התורה , "ופקדתי"' אמר ה

  .והמצוות

  

  לרוחלב משכן וכליועיקר מלחמה זו היא ב

 וממנו , שמקור החיים נמשך אל הלב, החיים

לך רוח ועל ידו סובב הו, פשט בכל הגוףמת

 .החיים בכל הגוף
  

                                                
  .ד, ש"שה 5
 ז"שמות י 6
 .ו"א ט"שמו 7
 ט"כ, בראשית 8
  שם, א"שמו 9
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זכור ושמור שניהם בדבור " 10ל"ואמרו רז

אחד נאמרו מה שאי אפשר לפה לומר ולא 

כי שמירת הדיבור קשה היא " לאוזן לשמוע

ואנו בניו של מקום צריכים , עד מאוד

וכמאמר , להיזהר הרבה בלשון הרע ורכילות

ולא באתי אלא לתוקפו של  "11א"המהרי

להיות לנו לב אחד , עמלק למחות שמו מלב

  .ואז ימחה עמלק והמן, לאבינו שבשמים

  

כי בחינות עולמות נשמות אלהות יש בכל 

, עמלק אל אחר, ונגד אלהות, דיבור ודיבור

ונגד נשמות , אגג, ונגד תורה ועולמות

לכן . וכולם ימחו מספר החיים, המן, ישראל

ת שונה בפה לעורר אור התורה מצוה להיו

  ."שבעה הבלים דאורייתא להכניע אגג הטמא

  ] ק"עכלה[

  

  

   –הלכות שבת זכור 

  א"ג מרדכי אליהו שליט"מדברי הרה

  

, "זכור"בשבת שלפני פורים קוראים פרשת 

ע "שו(והחיוב לקוראה הוא מדאורייתא 

נמצאת במפטיר של " זכור"פרשת ). ז, תרפה

  .פרשת השבוע

לפני פורים כגון " זכור"שמע פרשת ומי שלא 

שהיה במילואים או שהיה חולה או שלא ידע 

 של מחיית הבמצוואת ההלכה שחייב לכוון 

אנו מייעצים שבשבת זו השליח ', עמלק וכדו

ציבור יאמר לפני קריאת המפטיר שהוא 

את מי שלא שמע ' זכור'ח "מתכוון להוציא יד

ח "וגם השומע יתכוון לצאת יד, לפני פורים

). תרה, תרד, ועיין מנחת חינוך מצוה תרג(

בעת שמיעת ' ומי שרוצה להכות ברגלו וכדו

יעשה זאת בעת קריאת , שמו של עמלק

                                                
 פרק  ג הלכה ב' ט א,  נדרים, ירושלמי 10
 ט"עשירית האיפה דף קמ 11

כדי , ולא בקריאת המפטיר, המשלים

שהמכוונים לצאת ידי חובה ישמעו את 

  .הקריאה במלואה ללא הפרעות

והיה כאשר ירים משה ידו ) "שמות יז(כתוב 

דף (ה "ל במסכת ר"מרו חזוא". וגבר ישראל

וכי ידיו של משה עושות מלחמה " :ב"ט ע"כ

אלא לומר לך כל זמן , או שוברות מלחמה

שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה 

ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים היו 

  ."מתגברים

ועל כן אנו . ה"לבטוח בקב, הכלל הוא

אומרים לכל אומות העולם שאיננו חוששים 

כי מבטחנו ועזרנו , הםמכל התכסיסים של

כי חדות ) "י, ח(וכדברי הנביא נחמיה , ה"בקב

אין , ע"רבש: ואנו אומרים". היא מעוזכם' ה

ואנו רוצים . לנו מלך גואל ומושיע אלא אתה

לראות את בית המקדש על מכונו מעשי ידיו 

ואנו רוצים את המשיח שיגאל , ה"של הקב

אתה מלכנו אתה מושיענו אתה , אותנו

. תשועת עולמים' וישראל נושע בה, ותושיענ

 שיהא בעגלא ובזמן קריב ואמרו ויהי רצון

  . מןא


