
 בתורה פרשת עמלק
 

  יז פרק שמות
ֹבא( ח) ֵלק ַויָּ ֶחם ֲעמָּ לָּ ם ַויִּ ֵאל עִּ רָּ שְׂ ם יִּ ידִּ פִּ רְׂ  ַוֹיאֶמר( ט)  :בִּ

עַ  ֶאל ֹמֶשה הֹושֻׁ ַחר יְׂ נּו בְׂ ים לָּ ֵצא ֲאנָּשִּ ֵחם וְׂ לָּ ֵלק הִּ ר ַבֲעמָּ חָּ  מָּ
י ב ָאֹנכִּ צָּ ה ֹראש ַעל נִּ עָּ בְׂ ים ּוַמֵטה ַהגִּ ֱאֹלהִּ י הָּ דִּ יָּ  ַוַיַעש( י)  :בְׂ

עַ  הֹושֻׁ ֵחם ֹמֶשה לוֹ  ָאַמר ַכֲאֶשר יְׂ לָּ הִּ ֵלק לְׂ  ַאֲהֹרן ּוֹמֶשה ַבֲעמָּ
חּור לּו וְׂ ה ֹראש עָּ עָּ בְׂ יָּה( יא)  :ַהגִּ הָּ ים ַכֲאֶשר וְׂ רִּ דוֹ  ֹמֶשה יָּ  יָּ
ַבר גָּ ֵאל וְׂ רָּ שְׂ ַכֲאֶשר יִּ יחַ  וְׂ נִּ ַבר יָּדוֹ  יָּ גָּ ֵלק וְׂ יֵדי( יב)  :ֲעמָּ  ֹמֶשה וִּ

ים ֵבדִּ חּו כְׂ קְׂ ימּו ֶבןאֶ  ַויִּ שִּ יו ַויָּ תָּ ֶליהָּ  ַוֵיֶשב ַתחְׂ ַאֲהֹרן עָּ חּור וְׂ  וְׂ
כּו מְׂ יו תָּ דָּ יָּ ֶזה בְׂ ד מִּ ֶזה ֶאחָּ ד ּומִּ י ֶאחָּ הִּ יו ַויְׂ דָּ  ֹבא ַעד ֱאמּונָּה יָּ

ֶמש עַ  ַוַיֲחֹלש( יג)  :ַהשָּ הֹושֻׁ ֵלק ֶאת יְׂ ֶאת ֲעמָּ י ַעּמוֹ  וְׂ פִּ ֶרב לְׂ  פ: חָּ
 
 ֹמֶשה ֶאל ה' ַוֹיאֶמר( יד)

ֹתב רוֹן ֹזאת כְׂ ים ַבֵסֶפר ִזכָּ שִּ ֵני וְׂ ָאזְׂ עַ  בְׂ הֹושֻׁ  יְׂ
 

ֹחה ִכי ֵלק ֵזֶכר ֶאת ֶאְמֶחה מָּ ת ֲעמָּ חַּ ִים ִמתַּ מָּ שָּ  :הַּ
 
ֶבן( טו) ֵבחַ  ֹמֶשה ַויִּ זְׂ א מִּ רָּ קְׂ מוֹ  ַויִּ י ה' שְׂ סִּ ד ִכי ַוֹיאֶמר( טז)  :נִּ  יָּ

ל ה יָּּה ֵכס עַּ מָּ ֵלק ה'לַּ  ִמְלחָּ ֲעמָּ  :ֹדר ִמֹדר בַּ

  כה פרק דברים
כוֹר( יז) ה ֲאֶשר ֵאת זָּ שָּ ָך עָּ ֵלק לְׂ ֶכם ַבֶדֶרְך ֲעמָּ ֵצאתְׂ  בְׂ

ם יִּ רָּ צְׂ ּמִּ  :מִּ
 
ָך ֲאֶשר( יח) רְׂ ַזֵנב ַבֶדֶרְך קָּ ָך ַויְׂ ל בְׂ ים כָּ לִּ ה ַאֲחֶריָך ַהֶנֱחשָּ ַאתָּ  וְׂ

ֵיף ֵגעַ  עָּ יָּ ֹלא וְׂ ֵרא וְׂ ים יָּ  :ֱאֹלהִּ
 
 
 
 
 
 
 
יָּה( יט) הָּ יחַ  וְׂ נִּ הָּ ָך ֹלֶהיָך_אֱ  ה' בְׂ ל לְׂ כָּ ֶביָך מִּ יב ֹאיְׂ בִּ סָּ ָאֶרץ מִּ  בָּ

ָך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ה' ֲאֶשר ּה ַנֲחלָּה לְׂ תָּ שְׂ רִּ  לְׂ
ֵלק ֵזֶכר ֶאת ִתְמֶחה ת ֲעמָּ חַּ ִים ִמתַּ מָּ שָּ ח ֹלא הַּ כָּ שְׂ  :תִּ

 
  טז:יז שמות ן"רמב .1

 כי בעבור, העמים מכל יותר עמלק שנענש העונש וטעם
 אדום ופלשת(, יד טו לעיל) וירגזון שמעו העמים כל

 ומהדר' ה פחד מפני( שם) נמוגו כנען ויושבי ומואב
 אמר ולכך, השם על כמתגבר ממרחק בא ועמלק, גאונו

 (,יח כה דברים) אלהים ירא ולא בו
 לא ריב על מתעבר עובר, לנו וקרוב עשו נין הוא כי ועוד

 :לו
 
 יז פרק שמות י"רש .2
, זה למקרא זו פרשה סמך -' וגו עמלק ויבא (ח)

 ואתם, צרכיכם לכל ומזומן ביניכם אני תמיד לומר
 חייכם, אין אם בקרבנו' ה היש( ז פסוק) אומרים
 ותדעון אלי צועקים ואתם אתכם ונושך בא שהכלב

, לדרך ויצא כתפו על בנו שהרכיב לאדם משל. אני היכן

 ותן זה חפץ טול אבא, ואומר חפץ רואה הבן אותו היה
, אחד באדם פגעו, שלישית וכן שניה וכן, לו נותן והוא, לי

 אינך אביו לו אמר. אבא את ראית הבן אותו לו אמר
 :ונשכו הכלב ובא מעליו השליכו, אני היכן יודע

 
  כה דברים י"רש .3
 קרי לשון אחר דבר. מקרה לשון - בדרך קרך אשר (יח)

 קור לשון אחר דבר. זכור במשכב מטמאן שהיה, וטומאה
 יראים האומות כל שהיו, מרתיחתך והפשירך צננך, וחום

. לאחרים מקום והראה והתחיל זה ובא בכם להלחם
, בתוכה לירד יכולה בריה כל שאין רותחת לאמבטי משל

, שנכוה פי על אף. לתוכה וירד קפץ אחד בליעל בן בא
 :אחרים בפני אותה הקרה

 

 
 עמלק -ולא ירא אלקים  ישראל –ולא ירא אלקים 

 א פרשה דעמלק' מס - בשלח ישמעאל דרבי מכילתא .4
 לפי עמלק ויבא אומר המודעי אלעזר רבי עמלק ויבא

 מישראל נפשות וגונב ענן כנפי תחת נכנס עמלק שהיה
 אחרים(. יח כה דברים' )וגו בדרך קרך אשר' שנ והורגן

 בידם היו שלא ישראל אלו אלהים ירא ולא אומרים
 .מצות

 
  רצו פיסקא דברים ספרי .5

 בהם הורג היה שלא מלמד, אחריך הנחשלים כל בך ויזנב
 כנפי מתחת ונחשלו מקום מדרכי שנמשכו אדם בני אלא
 . הענן

 מדדו בה שמדדת במדה, אלהים ירא ולא ויגע עיף ואתה
 ויגע עיף הוא אף אלהים ירא ולא ויגע עיף אתה מה לך

 .אלהים ירא ולא

  כל אין ה"ד פח פיסקא במדבר ספרי .6
 אומר הוא עמלק ועל ויגע עיף ואתה אומר הוא ישראל על

 אלהים ירא ולא
 
  יח פסוק כה פרק דברים י"רש .7

 שהיה, חטאם מחמת כח חסרי - אחריך הנחשלים כל
 :פולטן הענן

 ויצמא( ג יז שמות) דכתיב, בצמא עיף - ויגע עיף ואתה
 :עמלק ויבא אחריו וכתיב, למים העם שם

 :בדרך - ויגע
 :לך מלהרע, אלהים, עמלק - ירא ולא

 
  יח פסוק כה פרק דברים עזרא אבן .8

 ויתכן. ללכת כח בם היה שלא, אחריך הנחשלים
 .כשב כבש וכן, נחלשים כמו נחשלים מלת להיות

 



 חטא מוסרי! –יראת אלקים  .9
 

 כ:יא בראשית
ם ַוֹיאֶמר הָּ רָּ י ַאבְׂ י כִּ תִּ קֹום ֱאֹלִהים ִיְרַאת ֵאין ַרק ָאַמרְׂ  ַבּמָּ

י ַהֶזה גּונִּ ַבר ַעל ַוֲהרָּ י דְׂ תִּ שְׂ  : אִּ
 

 יא:יד ויקרא
ַקֵלל ֹלא ֵני ֵחֵרש תְׂ פְׂ לִּ ֵּור וְׂ ֵתן ֹלא עִּ ֹשל תִּ כְׂ ֵראתָּ  מִּ  ֵמֱאֹלֶהיָך ְויָּ
י  : ה' ֲאנִּ

 
 יט:לב ויקרא

ֵני פְׂ ה מִּ קּום ֵשיבָּ תָּ  תָּ ַדרְׂ הָּ ֵני וְׂ ֵקן פְׂ ֵראתָּ  זָּ י ֵמֱאֹלֶהיָך ְויָּ  ֲאנִּ
 :ה'
 

 כה ויקרא
ֹלא)יז(  יש תֹונּו וְׂ יתוֹ  ֶאת אִּ ֵראתָּ  ֲעמִּ י ֵמֱאֹלֶהיָך ְויָּ י כִּ  ה' ֲאנִּ

 : ֱאֹלֵהיֶכם
ַקח ַאל)לו(  תוֹ  תִּ ית ֶנֶשְך ֵמאִּ בִּ ַתרְׂ ֵראתָּ  וְׂ ֵחי ֵמֱאֹלֶהיָך ְויָּ  וְׂ

יָך ְך ָאחִּ ּמָּ  : עִּ
ֶדה ֹלא)מג(  רְׂ ֶרְך בוֹ  תִּ פָּ ֵראתָּ  בְׂ  : ֵמֱאֹלֶהיָך ְויָּ

 
  כג פרק ב שמואל

ֵאֶלה( א) ֵרי וְׂ בְׂ ד דִּ וִּ ים דָּ ַאֲחֹרנִּ ם הָּ אֻׁ ד נְׂ וִּ ַשי ֶבן דָּ ם יִּ אֻׁ  ּונְׂ
ַקם ַהֶגֶבר ל הֻׁ יחַ  עָּ שִּ ים ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי מְׂ עִּ רֹות ּונְׂ מִּ ֵאל זְׂ רָּ שְׂ   :יִּ

ֶבר ה' רּוחַ ( ב) י דִּ לָּתוֹ  בִּ י ַעל ּומִּ שֹונִּ  ֱאֹלֵהי ָאַמר( ג)  :לְׂ
ֵאל רָּ שְׂ י יִּ ֶבר לִּ ֵאל צּור דִּ רָּ שְׂ ם מוֵֹשל יִּ ָאדָּ ִדיק בָּ  מוֵֹשל צַּ

 :ֱאֹלִהים ִיְרַאת

 


