
 
 ד"בס

   ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר'הִמְלָחָמה ַל
 הם רבני הערב רב –לחם נגד עמלק שנעל ידי 

 נזכה להגאולה שלימה במהרה בימינו אמן

 1  #גליון
 !אלי' מי לה

 ט"נתשתשרי חודש 

  

äì äîçìî '÷ìîòá 
 :ז" ט- פסוקים י ספר שמות פרק יז

 :ה ְלִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ּומֶׁשה ַאֲהרֹן ְוחּור ָעלּו רֹאׁש ַהִּגְבָעהַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו מֶׁש) י(
 :ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק) יא(
יָה ְוַאֲהרֹן ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמֶּזה ֶאָחד ִויֵדי מֶׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶל) יב(

 :ּוִמֶּזה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש
 :ַוַּיֲחלׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב) יג(
 ְיהֹוֻׁשַע ִּכי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר  ֶאל מֶׁשה ְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני'ַוּיֹאֶמר ה) יד(

 :ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים
 : ִנִּסי'ַוִּיֶבן מֶׁשה ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ה) טו(
 : ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר'הַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַל) טז(
 
 



 

 תרגום אונקלוס על שמות פרק יז פסוק טז 
 בשבועה אמירא דא מן קדם דחילא דשכינתיה על כורסיה יקרה דעתיד דיתגח קרבא ואמר) טז(

 :קדם יי בדבית עמלק לשציותהון מדרי עלמא

 *תרגום יונתן על שמות פרק יז פסוק טז  *
ואמר ארום קיים מימרא דיי בכורסיה יקריה דהוא במימריה יגיח קרבא בדבית עמלק ) טז(

 :דעלמא דין ומדרא דמשיחא ומדרא דעלמא דאתיוישיצי יתהון לתלתי דריא מדרא 

 *שמות פרק יז פסוק טז  תרגום ירושלמי על*וישמע 
ואמר שבועה נפקת מתחות כורסי יקרא דרבון כל עלמא יי מלכא קדמאה דעתיד למיתב על ) טז(

כורסיהון דמלכותיה דבני ישראל הוא שאול בר קיש והוא יסדר סדרי קרבא כל קביל דבית 
ל יתהון ומה דמשתייר מנהון ישיצון יתהון מרדכי ואסתר יי במימריה אמר לשיציא עמלק ויקטו

 :ית דכרניה דעמלק לדרי דרין

 *י על שמות פרק יז פסוק טז "רש *
ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה "ידו של הקב. כי יד על כס יה. ויאמר משה) טז(

ה שאין שמו שלם ואין " נחלק לחציו נשבע הקבכסא ואף השם' בעמלק עולמית ומהו כס ולא נא
השם שלם והכסא שלם שנאמר ' כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו וכשימחה שמו יהי

תהלים (ועברתו שמרה נצח ) עמוס א(האויב תמו חרבות לנצח זהו עמלק שכתוב בו ) תהלים ט(
רי השם שלם כונן למשפט לעולם ישב ה' וערים נתשת אבד זכרם המה מהו אומר אחריו וה) שם

  :כסאו הרי כסאו שלם
 

 )ה"המשך בגליון הבא אי( 

   ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר'הִמְלָחָמה ַלְל -י ִמָלעֹוד ָהַעַו
 


