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ֲמ ֵלק ִמדֹּר דֹּר
ִמ ְל ָח ָמה ַלה' ַבּע ָ

על ידי שנלחם נגד עמלק – הם רבני הערב רב
נזכה להגאולה שלימה במהרה בימינו אמן

גליון 1 #

מי לה' אלי!
חודש תשרי תשנ"ט

÷ìîòá 'äì äîçìî
ספר שמות פרק יז פסוקים י  -ט"ז:
אַהרֹן וְחוּר ָעלוּ רֹאשׁ ַה ִגּ ְב ָעה:
וּמשׁה ֲ
ֲמ ֵלק ֶ
משׁה ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּע ָ
אָמר לוֹ ֶ
הוֹשׁ ַע ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ַעשׂ ְי ֻ
)י( ַויּ ַ
ֲמ ֵלק:
ָבר ע ָ
יח יָדוֹ וְ ג ַ
וְכ ֲא ֶשׁר י ִָנ ַ
ָבר ִי ְשׂ ָר ֵאל ַ
משׁה יָדוֹ וְ ג ַ
ָרים ֶ
)יא( וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר י ִ
ָדיו ִמזֶּה ֶא ָחד
אַהרֹן וְ חוּר ָתּ ְמכוּ ְבי ָ
יה וְ ֲ
ֵשׁב ָע ֶל ָ
ָשׂימוּ ַת ְח ָתּיו ַויּ ֶ
משׁה ְכּ ֵב ִדים ו ִַיּ ְקחוּ ֶא ֶבן ַויּ ִ
וִידי ֶ
)יב( ֵ
ָדיו ֱאמוּנָה ַעד בֹּא ַה ָשּׁ ֶמשׁ:
וּמזֶּה ֶא ָחד ו ְַי ִהי י ָ
ִ
ֲמ ֵלק וְ ֶאת ַעמּוֹ ְל ִפי ָח ֶרב:
הוֹשׁ ַע ֶאת ע ָ
ַחלשׁ ְי ֻ
)יג( ַויּ ֲ
ֵכר
הוֹשׁ ַע ִכּי ָמחֹה ֶא ְמ ֶחה ֶאת ז ֶ
אָזנֵי ְי ֻ
משׁה ְכּתֹב זֹאת ִז ָכּרוֹן ַבּ ֵסּ ֶפר וְ ִשׂים ְבּ ְ
ֹאמר ה' ֶאל ֶ
)יד( ַויּ ֶ
ֲמ ֵלק ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמ ִים:
עָ
משׁה ִמ ְז ֵבּ ַח ו ִַיּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ה' ִנ ִסּי:
)טו( ו ִַיּ ֶבן ֶ
ֲמ ֵלק ִמדֹּר דֹּר:
ֹאמר ִכּי יָד ַעל ֵכּס יָהּ ִמ ְל ָח ָמה ַלה' ַבּע ָ
)טז( ַויּ ֶ

תרגום אונקלוס על שמות פרק יז פסוק טז
)טז( ואמר בשבועה אמירא דא מן קדם דחילא דשכינתיה על כורסיה יקרה דעתיד דיתגח קרבא
קדם יי בדבית עמלק לשציותהון מדרי עלמא:

*תרגום יונתן על שמות פרק יז פסוק טז *
)טז( ואמר ארום קיים מימרא דיי בכורסיה יקריה דהוא במימריה יגיח קרבא בדבית עמלק
וישיצי יתהון לתלתי דריא מדרא דעלמא דין ומדרא דמשיחא ומדרא דעלמא דאתי:
וישמע *תרגום ירושלמי על שמות פרק יז פסוק טז *
)טז( ואמר שבועה נפקת מתחות כורסי יקרא דרבון כל עלמא יי מלכא קדמאה דעתיד למיתב על
כורסיהון דמלכותיה דבני ישראל הוא שאול בר קיש והוא יסדר סדרי קרבא כל קביל דבית
עמלק ויקטול יתהון ומה דמשתייר מנהון ישיצון יתהון מרדכי ואסתר יי במימריה אמר לשיציא
ית דכרניה דעמלק לדרי דרין:

*רש"י על שמות פרק יז פסוק טז *
)טז( ויאמר משה .כי יד על כס יה .ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה
בעמלק עולמית ומהו כס ולא נא' כסא ואף השם נחלק לחציו נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין
כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו וכשימחה שמו יהי' השם שלם והכסא שלם שנאמר
)תהלים ט( האויב תמו חרבות לנצח זהו עמלק שכתוב בו )עמוס א( ועברתו שמרה נצח )תהלים
שם( וערים נתשת אבד זכרם המה מהו אומר אחריו וה' לעולם ישב הרי השם שלם כונן למשפט
כסאו הרי כסאו שלם:
)המשך בגליון הבא אי"ה(

ֲמ ֵלק ִמדֹּר דֹּר
ַו ַעד ָהעוֹ ָל ִמי ְ -ל ִמ ְל ָח ָמה ַלה' ַבּע ָ

