
 הרב נמדר  ערב לימוד פורים מדרשת אוריה התשע"ט בס"ד 
 

 תמחה את זכר עמלק

 ספר דברים פרק כה 

ם ִמִמְצָרִים: ְך ְבֵצאְתכֶׁ רֶׁ דֶׁ ר ָעָשה ְלָך ֲעָמֵלק בַּ נֱֶׁחָשִלים  ָזכֹור ֵאת ֲאשֶׁ ֵנב ְבָך ָכל הַּ ְך וְַּיזַּ רֶׁ דֶׁ ר ָקְרָך בַּ ֲאשֶׁ

ָתה ָעֵיף ְוָיֵגעַּ ְולֹא ָיֵרא ֱאֹלִהים: יָך ְואַּ ֲחרֶׁ ר ה'ִניחַּ ְוָהָיה ְבהָ  אַּ ץ ֲאשֶׁ יָך ִמָסִביב ָבָארֶׁ יָך ְלָך ִמָכל ֹאְיבֶׁ  ֱאֹלהֶׁ

ָשָמִים לֹא ִתְשָכח:ה'  ת הַּ חַּ ר ֲעָמֵלק ִמתַּ ת ֵזכֶׁ ה אֶׁ יָך ֹנֵתן ְלָך נֲַּחָלה ְלִרְשָתּה ִתְמחֶׁ  ֱאֹלהֶׁ

 

 רש"י על דברים פרק כה פסוק יח 

 ר וחום טומאה. ד"א לשון קולשון מקרה. ד"א לשון  -ך בדרך )יח( אשר קר

 

 הרבי מאלכסנדר /פרשת זכור  -ספר אמרי מנחם 

אשר קרך בדרך, ופירש רש"י ז"ל לשון מקרה, היינו שהביאך לסבור שכל מה ששייך לדרך 

הטבע חלילה לא מה' הוא, אלא מקרה, ועל זה אמרה תורה 'תמחה את זכר עמלק מתחת 

קדושת לוי )פורים, קדושה ראשונה( שהדברים הטבעים  השמים', היינו כדאיתא בספה"ק

והגשמיים נקראים בשם ארץ והדברים שהמה למעלה מטבעים נקראים בשם שמים, כלומר 

מחשבה זו שהכניס בקרבך עמלק שבטבע שהוא מתחת השמים אין השגחה מאת השי"ת ח"ו, 

ואין שום מקרה והכל מקרה, זאת תמחה משכלך, אדרבה, 'לא תשכח', שהכל מאת השי"ת, 

יב( לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל -חלילה, כמו שנאמר )דה"י א כט, יא

בשמים ובארץ וגו' ואתה מושל בכל, פי' בין בבחי' שמים, למעלה מהטבע, ובין בארץ שהיא 

 הטבע, אתה מושל ומשגיח בהשגחה פרטית במדה שוה:

 

 מהר"ל /ספר אור חדש עמוד קמ 

לק מתנגד לישראל לכלותם ולאבדם מן העולם הזה בגופם כמ"ש בפ' בשלח )שמות יז, כי עמ

 וכו'ח( וכן זרעו שהוא המן היה רוצה לכלותם מצד גופן 

כי כאשר הטומאה עליו אז יש חציצה בין הש"י ובין האדם כי אשר הוא טמא לא יקרב למחנה 

א( ועלו מושיעים וגו' ואז לא יהיה לעתיד כח עמלק כדכתיב )עובדיה כ שכינה וכמו שיסור הש"י

לישראל מתנגד מבטל שלימותן כי כל זמן שזרע עשיו קיים יש חציצה בין הש"י ובין ישראל וכך 

כל זמן שרוח הטומאה בעולם יש כאן חציצה בין ישראל ובין אביהם שבשמים עד שהש"י יהיה 

יכם מים טהורים וטהרתי מעביר רוח הטומאה מן העולם וכדכתיב )יחזקאל לו, כה( וזרקתי על

 :אתכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם, וכתיב )זכריה יג, ב( ואת רוח הטומאה אעביר

 

 המגיד מקוז'ניץ /פרשת זכור  -ספר עבודת ישראל 

וזה זכור את אשר עשה לך עמלק, לך ממש שעשה בקרבך ענין עמלק עמל קסם ומרי, אשר 

הוא מלשון קרירות שהקר אותך מהתלהבות. שראוי להיות כל אדם בלבו  קרך בדרך, קרך

כמוקד אש לפני ה' תמיד, והיצה"ר מקרר את האדם ומעצלו ובא אליו בכמה מיני פיתוים ומתנכר 

בלבושים וענינים עד שמפתה את האדם ואומר לאדם מה לך תיגע לריק ותלד לבהלה הלא 

ד ממך הדבר לעשות תשובה כראוי ולסגף מה אתה עשית כמה עבירות עד אין מספר וכב

שאתה חייב לכן למה לך ללמוד תורה ולהתפלל בכוונה, ועליך נאמר )משל' כא, כז( זבח רשעים 

תועבה, ואין בידך לא משלות העולם הזה וגם נכזבה תוחלתך לעולם הבא ותירש תרתי גיהנם, 

לבך היום ואל תדאג דאגת מחר שמע נא עכ"פ ושמח בחור בילדותך בעוה"ז ואכול ושתה וייטב 

לעוה"ב. וגם מה שאתה רואה כמה אנשים מכונים בשם צדיקים וחסידים ואנשי מעשה אשר 

הם מיגעים את עצמם בתורה ובעבודה, אל תביט אל מראיהם כי כלו סג יחדיו ומי יודע מה 

מעשיהם בסתר. ועוד כהנה מדבר היצה"ר בלב האדם עד שמפילו בעצלות בעבודת השי"ת 

ומחזק לבו למרות עיני כבודו עד שמוליכו כשור לטבח, לזה הזהיר הקב"ה זכור את אשר עשה 

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


