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  ח"התשס'    אדר ב                                           ד"בס

  

  עמלק מחיית מצוות
  זכור שבת - ויקרא פרשתל

  
  ז"י שמות .1

- ִּכי  מֶֹׁשה ְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשעַ - ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאליד
 ַוִּיֶבן מֶֹׁשה ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא טו   .ָמִיםֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁש -ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת

ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַליהָוה ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר -ָיד ַעל- ַוּיֹאֶמר ִּכיטז  .ְׁשמֹו ְיהָוה ִנִּסי
  .ּדֹר

  ה"כ דברים .2
  ֲאֶׁשר ָקְרךָ יח  .ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים- ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשריז

   .ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹהים-ַּבֶּדֶרְך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל
- ֲאֶׁשר ְיהָוהאְֹיֶביָך ִמָּסִביב ָּבָאֶרץ-ְוָהָיה ְּבָהִניַח ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָך ִמָּכל יט

ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים לֹא -ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה ִּתְמֶחה ֶאת
   .ִּתְׁשָּכח

 ו"ט 'שמואל א. 3
-ֲאֶׁשר--ָעָׂשה ֲעָמֵלק ְלִיְׂשָרֵאל-ֵאת ֲאֶׁשר, ָּפַקְדִּתי, ְיהָוה ְצָבאֹות,  ּכֹה ָאַמרב

ם ְוַהֲחַרְמּתֶ , ֲעָמֵלק- ַעָּתה ֵלְך ְוִהִּכיָתה ֶאתג   .ַּבֲעלֹתֹו ִמִּמְצָרִים, ָׂשם לֹו ַּבֶּדֶרךְ 
-ֵמעֵֹלל ְוַעד, ִאָּׁשה-ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש ַעד; ָעָליו, ְולֹא ַתְחמֹל, לֹו-ֲאֶׁשר-ָּכל-ֶאת

   .ֲחמֹור-ִמָּגָמל ְוַעד, ֶׂשה-ִמּׁשֹור ְוַעד, יֹוֵנק
  'מצוה ה' ם הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק ה"הרמב. 4
דברים " (החרם תחרימם"שנאמר , מצות עשה להחרים שבעה עממין   ד
, עובר בלא תעשה הרי זה--ולא הרגו, וכל שבא לידו אחד מהן; )יז,כ

 .ואבד זכרם, וכבר אבדו  ).טז,דברים כ" (כל נשמה, לא תחייה"שנאמר 
" תמחה את זכר עמלק"שנאמר , וכן מצות עשה לאבד זרע עמלק   ה
כדי , ואריבתו ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים; )יט,דברים כה(

  ).יז,דברים כה" (את אשר עשה לך עמלק, זכור"שנאמר --לעורר איבתו
, בלב) יט,דברים כה ("תשכח, לא"; בפה" זכור", מפי השמועה למדו

  .שאסור לשכוח איבתו ושנאתו
  ספר החינוך. 5
, זכר ונקבה,  ולאבד זכרו מן העולםשנצטווינו למחות זרעו של עמלק"

שבכלל זכר הוא , "תמחה את זכר עמלק"ועל זה נאמר . גדול וקטן
  "הכל

  ם"ז על הרמב"הרדב. 6
וראיתי מי שכתב שאין מצוה זו נוהגת עד ימות המשיח ופרשת שמואל "

  "ובספרי אמרו זכור שתהא שונה בפיך, ושאול הויא חיובתיה
  ם"מבבעל הגהות מימוניות על הר. 7
מצוה זו אינה נוהגת עד ימות המשיח לאחר כיבוש הארץ שנאמר והיה "

אלקיך נותן לך ' אלקיך לך מכל אויבך מסביב בארץ אשר ה' בהניח ה
  ."נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק

  האברבנל. 8
 שבאהו הנבואה עליו וקצר בציווי אלקיואין ספק שלא אמר זה כי אם "

שאחרי שצוהו שמואל שלא אמרו מעצמו כי בידוע הוא , הכתוב זכרונה
  "דבר בו עתה ומלתו על לשונו' כי אם שרוח ה

  בפרקים במחשבת הרב הרב סולוביציק. 9
 היא -שמדיניותה היא להשמיד את העם היהודי , כל אומה המצהירה"

לכו ונכחידם ': כי היא חרתה על דגלה סיסמה של שנאה לוהטת, עמלק
שבה אנו ,  זו מלכות רשע עקשנית.'מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד

. ה בכבודו ובעצמו איבה נצחית"ואשר לה נשבע הקב, מצווים להלחם
... זכור את אשר עשה לך עמלק': משום כך היא מצות עשה מן התורה

שהיטלר , בדורנו אנו הרי אין ספק: "ובהמשך שם, "'לא תשכח
  ".וסטאלין היו התגלמות נאמנה של עמלק

  ו"ירושלים תשל-בסוד היחיד והיחד-הרב סולוביציק. 10 
  מן. ההשגחה מנסה אותנו שוב ושוב במשבר העובר על ארץ ישראל"

  
אין הדבר נוגע לעתידה הפוליטי של הארץ :  הראוי לקבוע כאן בגלוי

אלא , מזימות הערבים אינם מכוונות רק לעצמאותה המדינית. בלבד
 את ,  חלילה,הם שואפים להשמיד. כלפי עצם קיומו של הישוב בכלל

באחת האספות . משור ועד שה, מעולל ועד יונק, הישוב מאיש ועד אשה
אינה " בעמלק מדור דור' מלחמה לה"כי פרשת , ל"אמר אבא מרי ז

אלא כוללת , מוגבלת בחלותה הציבורית כמלחמת מצוה לגזע מסוים
, חובת התקוממות נגד כל אומה או קבוצה החדורה שגעון של שנאה

כשאומה חורתת על דגלה . שטמתה כלפי כנסת ישראלומכוונת את מ
   .הופכת עמלקהיא " לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד"

, רבעים מלאו תפקיד זה הנאצים והיטלר בראשםאבשנות השלשים וה
כיום . נציגי שגעון האיבה של התקופה האחרונה, הם היו עמלק

לא , וק גם עתהאם נשת, ממלאים את מקומם המוני נאצר והמופתח
 "אדע איך יצא דיננו לפני מלך המשפט

  ר הירש על התורה בפרשת בשלח"הרש. 11
 הוא הגורם – לא עמלק אלא זכרו ותהילתו של עמלק – עמלק זכראת "

  . רעה לעתידה המוסרי של האנושות
כל זמן שספרי הזכרונות של האנושות יקשרו כתרי תהילה לראשם של 

קיו ורוצחיו של אושר האדם לא ירדו לטמיון כל עוד שחונ, גיבורי חרב
וזכרם ,  יביטו דורות הבנים בהערצה אל אותם בעלי הזרוע–הנשיה 

  . יעורר את הרצון להדמות להם במעשי אלימות ותהילה
 רק בזמן שתורת -ממשלתו של עמלק בעולם תמוט לנצח נצחים  

ת והכר, המוסר האלוקית תעשה למידה היחידה לכל דבר קטן וגדול
וככל . ולא הפוך אל הגדולה והעוצמה, המוסר תגדל בעולם ביחס שווה
כן תגדל חומרת אשמתו כאשר יחטא ,  שתרבה גדולתו וגבורתו של אדם

' שאמנם זאת התכלית הסופית של השגחת ה... , ויעבור על חוקי המוסר
  ... "בהיסטוריה 

ת וכל עוד יראה האדם א', כל עוד לא ישעבד האדם את מעשיו לה"
' גדולתו בגבורת הזרוע ולא בקיום חוקי המוסר המכניעים את ליבו לה

ותוכר ממשלתו לכל היותר , ולא בעולם האדם',  רק בטבע ימשול ה–
  . בטבע ולא בעולם האדם

'  מעל כסא מלכות היד ההשגחה המושלת: כריז משה ואומרכנגד זה מ
תי שלמה ותהא ההכרה בשמו עדיין בל,  ויהא הכסא עדיין בלתי שלם–
מלחמה למען ההכרה : הווה אומר',  יד זו אינה אלא מלחמה לה–

בהיסטוריה כל עצמה אינה אלא מלחמה ' השגחת ה... השלמה בשמו 
  ."בעמלק עד סוף כל הדורות

  "רסיסי לילה"רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו . 12 
 ,מהעולם זה זכר למחות לבבו אל האדם שישים, הזכירה הוא לזה"

' ושאין רוצה דבר נגד רצון ה... י שיזכור וישים אל ליבו דבר זה"ע, היינו
והזכירה . י"שזהו אמת בלי ספק בכל לבבות בנ, יתברך בשום אופן

  ". השכחה-וההפך , בדבר זה ממילא מוחה
  "משנה כסף"בעל , יוסף אבן כספי' ר. 13

אין , איך לבש קנאות באף ובחימה, ויש מתאוננים מן השם ברוך הוא"
ועשה מצוה מיוחדת לישראל על . עד שנשבע למחותו, על עמלק, בהמכ
האם , ואם הרע ונלחם עמם). ט"ה י"דברים כ" (לא תשכח"אמר , זה

הוא שנשכח ' ומן המידות הטובות אשר ציוונו ה, אין ראוי לשכוח זה
, )'ג ח"דברים כ(כי אף ציוונו על מצרים , הרעות שיעשו לנו יתר האנשים

ואף בחוקות כל ,  והנקימה מידות מגונות בדתנוכל שכן שהנטירה
  " פילוסוף חכם
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  ' מדרש קהלת זוטא פרשה ז.14

התחיל מריב : בנאה'  אמר ר-' ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל'"
זה הורג וזו , רבונו של עולם: אמר לפניו. דברים כנגד עגלה ערופה

רבונו של . ה"מריב דברים כנגד הקב: ורבנין אמרין? נערפת ומכפרת
אדם . 'וגו' לך והכית את עמלק והחרמתם '-כך אמר לי שמואל , עולם
 -' אל תהי צדיק הרבה': יצאה בת קול ואמרה? בהמה מה חטאה, חטא

    ".יותר מבוראך
 נעשה אכזר על -כל מי שנעשה רחמן על אכזרים : אמר ריש לקיש"

' הנים הכהואת נֹב עיר הכ': הדא הוא דכתיב. משאול? מנלן. רחמנים
 על - לגבי נוב עיר הכהנים -והתם ', ויחמֹל שאול והעם'כתיב הכא . 'וגו

 ".רחמנים לא חמל
  ט"ב י"כ'  שמואל א.15

מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק  לפי חרב הכהואת נֹב עיר הּכֹהנים "
  ". לפי חרבושור וחמור ושה

   א"כ במדבר .16
; ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים, ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל, יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב, ֲעָרד- ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך א

   :ַוּיֹאַמר,  ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ַליהָוהב  .ֶׁשִבי, ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו, ְּבִיְׂשָרֵאל, ַוִּיָּלֶחם
 ַוִּיְׁשַמע ג  .ָעֵריֶהם-ֶאת, ַהֲחַרְמִּתיוְ --ְּבָיִדי, ָהָעם ַהֶּזה-ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת-ִאם

ַוִּיְקָרא ; ָעֵריֶהם-ְוֶאת, ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם, ַהְּכַנֲעִני-ַוִּיֵּתן ֶאת, ְיהָוה ְּבקֹול ִיְׂשָרֵאל
   .ָחְרָמה, ַהָּמקֹום-ֵׁשם
  ' ו יהושע .17
,  ַהּזֹוָנה ִּתְחֶיה ַרק ָרָחב  :ַליהָוה, ָּבּה-ֲאֶׁשר- ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכליז

 יח  .ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ָׁשָלְחנּו-ֶאת, ִּכי ֶהְחְּבַאָתה--ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבַּבִית-ִהיא ְוָכל
ְוַׂשְמֶּתם ; ַהֵחֶרם-ַּתֲחִרימּו ּוְלַקְחֶּתם ִמן-ֶּפן, ַהֵחֶרם-ַאֶּתם ִׁשְמרּו ִמן-ְוַרק
ּוְכֵלי ,  ְוכֹל ֶּכֶסף ְוָזָהביט  .ֹותֹוא, ַוֲעַכְרֶּתם, ְלֵחֶרם, ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל-ֶאת

,  ַוָּיַרע ָהָעםכ  .ָיבֹוא,  אֹוַצר ְיהָוה :ַליהָוה, קֶֹדׁש הּוא--ְנחֶֹׁשת ּוַבְרֶזל
ַוָּיִריעּו ָהָעם ְּתרּוָעה , קֹול ַהּׁשֹוָפר-ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָהָעם ֶאת; ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשָֹפרֹות

-ַוִּיְלְּכדּו ֶאת, ַּתְחֶּתיָה ַוַּיַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאיׁש ֶנְגּדֹוַוִּתּפֹל ַהחֹוָמה , ְגדֹוָלה
; ָזֵקן-ִמַּנַער ְוַעד, ִאָּׁשה-ֵמִאיׁש ְוַעד, ֲאֶׁשר ָּבִעיר-ָּכל-ֶאת,  ַוַּיֲחִרימּוכא   .ָהִעיר

  .ָחֶרב-ְלִפי, ְוַעד ׁשֹור ָוֶׂשה ַוֲחמֹור
   ג"י דברים .18
  . ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָלֶׁשֶבת ָׁשם ֵלאמֹרִתְׁשַמע ְּבַאַחת ָעֶריךָ - ִּכייג
 ֵנְלָכה  יְֹׁשֵבי ִעיָרם ֵלאמֹר-ְבִלַּיַעל ִמִּקְרֶּבָך ַוַּיִּדיחּו ֶאת- ָיְצאּו ֲאָנִׁשים ְּבֵנייד

 ְוָדַרְׁשָּת ְוָחַקְרָּת ְוָׁשַאְלָּת טו  .ְיַדְעֶּתם-ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא
 ַהֵּכה טז   .ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר ֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ְּבִקְרֶּבךָ 

ָּבּה -ֲאֶׁשר-ָּכל- ַהֲחֵרם אָֹתּה ְוֶאת  ָחֶרב-יְֹׁשֵבי ָהִעיר ַהִהוא ְלִפי-ַתֶּכה ֶאת
 ְרחָֹבּה ְוָׂשַרְפָּת ּתֹוךְ -ְׁשָלָלּה ִּתְקּבֹץ ֶאל-ָּכל- ְוֶאתיז  .ָחֶרב-ְּבֶהְמָּתּה ְלִפי-ְוֶאת

ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם לֹא -ָּכל-ָהִעיר ְוֶאת-ָבֵאׁש ֶאת
ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָוה -ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ְמאּוָמה ִמן- ְולֹאיח   .ִתָּבֶנה עֹוד

 ִּכי יט   .ְרֶּבָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִה -ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן
ָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום  ִמְצו-ָּכל-ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ֶאת

  .ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
  ' כ דברים .19
 ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה לֹא ְתַחֶּיה  ַרק ֵמָעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְיהָוהטז
ַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמם ַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי - ִּכייז   .ְנָׁשָמה-ָּכל

ְיַלְּמדּו ֶאְתֶכם - ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹאיח  .ְוַהְיבּוִסי ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
  .ֲעבָֹתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵלאלֵֹהיֶהם ַוֲחָטאֶתם ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכםַלֲעׂשֹות ְּככֹל ּתֹו

   כו', ו יהושע. 20
 ובנה יקום אשר' ה לפני האיש ארור :לאמר ההיא בעת יהושע וישבע"

  ".…יריחו את הזאת העיר את
   ז"י-ז"ג ט" דברים כ.21

ִעמך ישב בקרבך : לא תסגיר עבד אל אדֹניו אשר ינצל אליך מעם אדֹניו"
    ".לא תוננו, במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו

  ב"ה מ" ויקרא כ.22
לא ימכרו ממכרת , כי עבַדי הם אשר הוצאתי אֹתם מארץ מצרים"

  ".ָעֶבד
  מלכים מהלכות שישי בפרק ם"הרמב. 23

 מלחמת אחד, שלום לו שקוראין עד בעולם אדם עם מלחמה עושין אין
 עיר אל תקרב כי) "י', כ יםדבר (שנאמר, מצווה מלחמת ואחד הרשות
   ".לשלום אליה וקראת עליה להלחם

 מהן הורגין אין עליהן נח בני שנצטוו מצוות שבע וקיבלו השלימו אם
 אחר להם ולכזב בבריתם לשקר ואסור …למס הן והרי, נשמה

  .מצוות שבע וקיבלו שהשלימו
 עמהם עושין, מצוות שבע קיבלו ולא שהשלימו או, השלימו לא ואם

 ואין .וטפם ממונם כל ובוזזין, הגדולים הזכרים כל והורגין חמהמל

   …קטן ולא אישה הורגין
 אבל .האומות שאר עם שהוא הרשות במלחמת, אמורים דברים במה

 שנאמר, נשמה מהם מניחין אין השלימו שלא ועמלק עממין שבעה
 העמים מערי רק …הרחקת הערים לכל תעשה כן) "טז-טו פסוקים שם(

) יט, ה"כ דברים (בעמלק אומר הוא וכן, "נשמה כל תחיה אל …האלה
 ."עמלק זכר את תמחה"
) כ-יט, א"י יהושע (שנאמר ?השלימו שלא באלו אלא מדבר שאינו ומנין 
 את, גבעון ישבי החוי בלתי ישראל בני אל השלימה אשר עיר היתה לא"

 המלחמה לקראת לבם את לחזק היתה' ה מאת כי .במלחמה לקחו הכל
  .קיבלו ולא לשלום להם ששלחו מכלל, "החרימם למען ישראל את
  " משנה כסף" ה.24

 ומכלל עממין שבעה מכלל יצאו הרי, מצוות שבע עליהם קיבלו שאם" 
  ".הכשרים נח כבני הם והרי, עמלק

  ד " שמואל י.52
 ְּבמֹוָאב אְֹיָביו-ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּלֶחם ָסִביב ְּבָכל- ְוָׁשאּול ָלַכד ַהְּמלּוָכה ַעלמז

  .ִיְפֶנה ַיְרִׁשיעַ -ַעּמֹון ּוֶבֱאדֹום ּוְבַמְלֵכי צֹוָבה ּוַבְּפִלְׁשִּתים ּוְבכֹל ֲאֶׁשר-ּוִבְבֵני
  .ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ׁשֵֹסהּו-ֲעָמֵלק ַוַּיֵּצל ֶאת- ַוַּיַעׂש ַחִיל ַוַּיְך ֶאתמח

  ק"רד. 62
  ."'עמלק את והכיתה לך') ג, ו"ט (ל-הא לו שציווה מה הוא" 

  מצודות דוד. 27
עד שאמר לו , אבל לא החרימו,  רק את ישראל הציל מידו-' ויצל וגו

  להחרימו' שמואל בדבר ה
  אברבנאל י"ר. 82
 עמלק עם שעשה המלחמה על ֲאָמרֹו לא' עמלק את ויך 'בכאן ָאמרֹו"

 קודם שנלחם מה על אם כי, בפירושו ק"רד שכתב כמו שמואל במצוות
  ".אחרות פעמים לזה

  ו"ט' שמואל א. 92
ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ָּפַקְדִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲעָמֵלק ְלִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָׂשם ) ב(

 :לֹו ַּבֶּדֶרְך ַּבֲעלֹתֹו ִמִּמְצָרִים
  ... ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹוְַהֲחַרְמֶּתםוַעָּתה ֵלְך ְוִהִּכיָתה ֶאת ֲעָמֵלק ) ג(
 ֶאת ֲעָמֵלק ֶאת ַהַחָּטִאים ַהֲחַרְמָּתה ְּבָדֶרְך ַוּיֹאֶמר ֵלְך וְ ַוִּיְׁשָלֲחָך ְיהָֹוה) יח(

    :ְוִנְלַחְמָּת בֹו ַעד ַּכּלֹוָתם אָֹתם
ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַהִּגיׁשּו ֵאַלי ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק ַוֵּיֶלְך ֵאָליו ֲאַגג ַמֲעַדּנֹת ) לב(

 :ַוּיֹאֶמר ֲאָגג ָאֵכן ָסר ַמר ַהָּמֶות
ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַּכֲאֶׁשר ִׁשְּכָלה ָנִׁשים ַחְרֶּבָך ֵּכן ִּתְׁשַּכל ִמָּנִׁשים ִאֶּמָך ) לג(

  :ַוְיַׁשֵּסף ְׁשמּוֵאל ֶאת ֲאָגג ִלְפֵני ְיהָֹוה ַּבִּגְלָּגל
  ו"שמואל ט. 30

  …בטלאים ויפקדם העם את שאול ויַשַּמע  ד  
  .בנחל וירב עמלק עיר עד שאול ויבא  ה  
 עמלקי מתוך רדו סרו לכו :הקיני אל לשאו ויאמר  ו  

  …עמו אספך פן
  …עמלק את שאול ויך  ז  

  ם"המלבי. 13
 כעניין עילה איזה בלא מלחמה לתגר המלכים מחוקי אין באשר

 שם ביקש', בארצי להלחם אלי באת כי ולך לי מה') יב, א"י שופטים(
ששאול אמר שהנחל והבקעה שייך אליו , עמלק ערי שלפני בנחל מריבה

  ".המלחמה עילת היה שזה דועמלק רב עמו על זה ע
  האברבנאל. 32

ל שהגיע לעיר הקרובה מערי "ר, והנה זכר שבא עמלק וירב בנחל"
וידמה שהעמלקים יצאו לקראתם למנוע מהם מי הנחל באופן , העמלק

ולכן עשו מריבה בנחל ונלחם עמהם , שלא יהיה לישראל מים לשתות
  " לקחת מים

  ם"המלבי. 33
 רק סיבה לבקש לו היה שלא, כראוי המצווה קיים שלא מורה זה םוג"

  ".הוא' לה לא אשר אחר ריב לא  …ציווהו' שה מפני
  ל"זצ קוק ה"הראי. 43

 הברואים כל את כוללת היא הצדיקים בנשמת השרויה האהבה מידת
 עמלק ואפילו, ולשון עם ולא דבר שום הכלל מן מוציאה ואינה, כולם
 הוא מתעלה הזיכוך ידי על אבל, השמים מתחת אם כי נמחה אינו

  .העליונה באהבה הכול ונכלל, לשמים מעל הוא אשר הטוב לשורש


