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 *חזקוני על שמות פרק יז פסוק טז *
דוגמא , ה" כשיהיה כח ביד ישראל להעמיד להם מלך שישב על כסא הקב-כס יה כי יד על ) טז(

 .בעמלק' למלך אז תהיה מלחמה לה' וישב שלמה על כסא ה
א בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד ואומר בלכתו להשיב ידו "כד,  לשון כח וממשלה- יד 

 .בנהר פרת
 יד על כס יה ידו של עמלק על כסאו של א כי"ד.  וכסא לשון מלכות כדכתיב ויגדל כסאו מכסאך

ועל זה יסד הפייט נא זכור יום . בעמלק עליו מוטלת המלחמה' ה זו ירושלים מלחמה לה"הקב
והיינו רמז , כלומר עליך מוטל הדבר לעשותו. זבולך כששרף טיטוס ירושלים ולפיכך ישולם לו



 

ב 

וזו , פשט ידו בכס אמחהמש. כתיב מחה אמחה וכתיב תמחה אלא עד שלא פשט ידו בכס תמחה
  .'היא ירושלים שלמעלה שנקראת כס דכתיב ביום ההוא יקראו לירושלים כסא ה

דעת זקנים מבעלי התוספות על שמות פרק *
 *יז פסוק טז 

ה מתגברת על כסאו אז ילחם בעמלק "כשתהיה מלוכה של הקב'  פי-ל כס יה ויאמר כי יד ע) טז(
ל שמעתי דכי יד קאי אעמלק משום דקשיא ליה דהכא "א ז"ומשם הר. ויד הוא לשון מלוכה

. ולא קשיא. ובפרשת כי תצא כתיב תמחה את זכר עמלק. כתיב כי מחה אמחה את זכר עמלק
' ק אמחה אני דכתיב מלחמה לה" ידו על ביהמהא כשפושט ידו על ישראל תמחה הא כשפושט

ה ואין כסאו שלם עד שיכרית זרעו של "וירושלים נקרא כסאו של הקב. בעצמו ובכבודו בעמלק
לעולם ישב כונן למשפט כסאו ולכך אין המתים משמשים בשם יה כדכתיב לא ' עמלק וכתיב וה
ולכך אמר דוד לא אמות כי . לפי שאין יכולין להלחם בעמלק מכיון שמתו. המתים יהללויה

 :וכתיב אבוא בם אודה יה. אחיה ואספר מעשה יה יסור יסרני יה ולמות לא נתנני
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