
  

  

תשע"ז -  בשלחפרשת 

  ניסים גלוייםיצר הרע בלתי טבעי מתעורר בשעת 

(י"ג, י"ז). ", ם מלחמה ושבו מצרימהים פן ינחם העם בראתוקכי אמר אל"

היו כשהם והרי העם יינחם לשוב למצרים, זה צד יש שאייש לתמוה 
תם לאחר יציא ולמה דווקא עכשיובמצרים הם השתוקקו לצאת משם, 

וביותר יש לתמוה לשוב למקום שברחו משם, יש לחשוש שהם ירצו 
, ואיך ולים שעשה ה' כדי להוציאםשהרי הם ראו בחוש את הניסים הגד

בשעה שראו בחוש איך הקב"ה  –ם יעברו על רצון ה' לחזור למצרים ה
אכן ז יש לתמוה על מה ש"וכעי[ משדד את כל מערכות הטבע כדי להוציאם.

  ]."ניתנה ראש ונשובה מצרימה" )ד ד'"במדבר י(אמרו לבסוף 
עושה ניסים למעלה מדרך אמנם סוד העניין הוא, שבשעה שהקב"ה 

כמו שכתוב , והטבע, הוא גם מעורר יצר הרע למעלה מדרך הטבע
והיינו שכח הרע שווה תמיד  –"זה לעומת זה עשה אלוקים" ז, י"ד) קהלת (

לכן דווקא בשעה ושלא תישלל כח הבחירה מהאדם, כדי  לכח הטוב
שיצאו ישראל ממצרים באופן בלתי טבעי, התעורר כח יצר הרע בלתי 
טבעי להסיתם לשוב למצרים נגד רצון ה', ומכח יצר הרע בלתי טבעי 

  היו ישראל עלולים לשוב למצרים אע"פ שזהו נגד השכל.

  למנוע מהאדם לחטוא בלא התבוננות כח בניסים גלויים אין 

או היו עוברים על רצון ה' בשעה שראיך מה שהקשינו בעיקר אכן 
זכורני שפעם אחת בשעה שהייתי אצל , הנה נגד עיניהםניסים גלויים 

מאמריקה ואמר לו "אנחנו הרי בדור נכנס אליו יהודי ל "ז זצ"מרן הגרי
של הסתר פנים, ואם הקב"ה יראה לנו נס גלוי משמים, כולם יכירו בו 

שאדם לו, מר זצ"ל דחה את דבריו ואמרן ושמור מצוותיו", ויתחילו ל
עקשן או בעל תאווה לא יכבוש את תאוותיו גם כשיראה ניסים גלויים, 
ורק מי שמתבונן ושם על לב יועילו לו הניסים להתחזק באמונה, אבל 

כי  -בלא זה יכול האדם לראות את כל הניסים ולא להשתנות כלל 
לחיות  והוא ימשיךתאוותו שבוערת בקרבו מעבירה אותו על דעתו 

איך היה להקשות על ישראל אין מקום ז כבר "לפיוד. ", עככתאוות ליבו
 אין כח בניסים שהרי באמת ,ראו ניסים גלוייםבשעה שניסיון  להם

תבונן לשוב אל ה', מאדם האם אין  –גלויים למנוע מהאדם לחטוא 
  נ."כמושו

  לאדם ניתנו הכוחות לעמוד בניסיונות הבאים עליו

 ."ים פן ינחם העםוקאל קים דרך ארץ פלשתים כי אמר"ולא נחם אלו
, הגה"צ רבי יהודה סגל זצ"ל (ממנשסטר)דבר נפלא אמר       (י"ג, י"ז).

שמכאן יש ללמוד שאין הקב"ה מנסה את האדם בניסיון שאינו יכול 
הקב"ה סובב את ישראל במדבר מבואר כאן בפסוק שמוד בו, שהרי לע

כשירצו לחזור למצרים,  –כדי שלא להכניסם לניסיון שלא יעמדו בו 
וכך גם לכל אחד בחייו הפרטיים אין הקב"ה מעמידו בניסיון שאינו 

פה ולא יריש לאדם לשאוב כוחות בשעת ניסיון, מזה יכול לעמוד בו, ו
ה הביא עליו ניסיון, "שאם הקב, אלא יידע להתגבר בשעת ניסיוןמידו 

  .כוחות להתגבר על הניסיוןבוודאי יש לו 
צרות על  שני צדיקיםבשואה האיומה דיברו ושמעתי שבימי הזעם 

"אני דואג מאוד היאך  -לשני אמר האחד , וישראל קודם ביאת משיח
נוכל לעמוד בצרות של חבלי משיח", והשני ענה לו, "אין לך מה לדאוג 

ה כי הקב"ה לא שולח לאדם ייסורים אלא אם הוא יכול לסובלם", והל
השיב לו, "אדרבה דווקא משום זה אני דואג, כי עם ישראל הם עם 

דואג אני ן , ולככל כך הרבה צרות בלא להישברקדוש ויכולים לסבול 
  ". ו"רות גדולות חשמא יבואו עלינו צ

  דרכם של הגויים לכפור בטובות ואין לסמוך עליהם

משה רבינו רמז פרש שיש ל. )(י"ג, י"ט"ויקח משה את עצמות יוסף עמו", 
יבואו  "תקופת מצרים"הם מסיימים את בשעה זו שבזאת לישראל, ש

והיינו , ויזכרו ימות עולם מה שהיה מתחילת התקופה ועד סופהחשבון 
, משנה למלךברום המעלה כ שבתחילת התקופה היה יוסףע"פ שא –
נה הפך את ארץ מצרים למדיוגם הציל את כל ארץ מצרים מרעב ו

מ"מ אך עשירה ביותר שכל הארצות מסביב באו לשבור אוכל ממצרים, 
ישראל ועינו אותם להתאכזרו צריים והמופה התהפך הגלגל תקלאחר 

, והרי שעשה עמהםהגדולים , ולא זכרו ליוסף את חסדיו בעבודת פרך

עמם טובות וחסדים אנו נעשה שלעולם אין לסמוך על גויים, ואף אם 
אין לנו לסמוך על כך מ"מ , ואף יהיה לנו קשרים בבית המלוכה מרובים

הם עלולים אח"כ להפוך את הגלגל ש, ש"אחות לנו בבית המלך"
יושיע אותנו ש בלבד על הקב"הלסמוך אלא יש לנו ו, ולהתאכזר אלינו

  ונושאי דגלה שהם לומדי התורה. -בזכות התורה 

  אין טבע בעולם

 "ימלךנועם אלספה"ק "ב. כ"ט) י"ד,(, בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים""ו
כוונת הפסוק, שבזמן שעם ישראל עברו בפירש (הוספות ליקוטי שושנה) 

ישראל בתוך הים, הם זכו להגיע להכרה ברורה שאף כשהולכים 
  .ן נס גמור וכמו "בתוך הים" ממש"ביבשה" שהוא ע"פ הטבע, זהו גם כ

"ראתה שפחה (מכילתא בשלח פ"ג דשירה)  מה שאמרו חז"ליש לפרש זה בו
שלא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואה", דבפשוטו יש להבין על הים מה 

בואה שהשיגה שפחה על הים, ונראה מהי ההשגה היותר גבוהה מנ
הכוונה הוא להכרה זו שכל הטבע הוא נס, וזה יותר גבוה מנבואה, ש

שהנביא אינו משיג בנבואתו אלא את אותו העניין שמתגלה לו בנבואה 
תפסו בקריעת ים סוף השגה  מה שהקב"ה עתיד לעשות, אבל ישראל

שאין טבע  - חדשה בכל הבריאה כולה, שגם "ביבשה" זהו כבתוך הים 
  כלל בעולם, וכל הפעולות הנעשים בעולם הם כולם יד ה' ממש.

  יראת שמים

וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את "
בעונשם תבוננו שעם ישראל הפירש החפץ חיים הקדוש, (י"ד, ל"א). ", ה'

שקיבלו כל אחד את עונשו כפי המגיע לו בדיוק, וכמו  –של המצרים 
[שעלו וירדו רבות  הרשעים שבהן כקש"(תנחומא בשלח י"ד)  שאמרו חז"ל

", וכשראו צללו כעופרת יןוהפקח ,והבינונים כאבן עד שנטבעו],
איך משפטי ה' מדוקדקים היטב עם כל  –ישראל את היד הגדולה הזאת 

התחילו לפחד מה'  –, מיד "וייראו העם את ה'" בדיוק ד כפי מעשיואח
  הבינו מהו גודל הפחד מחטא.ו

  מעלת האמונה הפשוטה המושרשת בלב

פירש הרה"ק מהר"א (ט"ו ב'). "זה אלי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהו", 
זהו האמונה  -ששני סוגי אמונות נשנו כאן, "זה אלי" י"ע, ז אמבעלז

האדם ע"י חקירה והתבוננות בשכל, וכמו שאמרו חז"ל שכלית שמשיג 
על פסוק זה שישראל הראו באצבע על הקב"ה בשעת קריעת ים סוף, 
והרי שדרגת אמונה זו היא מכח הוכחה שכלית שראו בחוש את 

והיינו שראוי לשבח, אבל   -"ואנוהו"  - הקב"ה, ודרגת אמונה זו היא 
אבות שהיא האמונה הפשוטה והיינו אמונה הבאה מכח ה -"אלהי אבי" 

המסורה לנו לאבותינו מדור דור ומושרשת בקרבינו בקביעות מאב 
ומלשון גובה, שהיא דרגת האמונה  -לבן, בה נאמר "וארוממנהו" 

סיפר שהוא ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל        הגבוהה יותר.
ה"חפץ זצ"ל, ו "חפץ חיים"המפה קדשו של שיחות מוסר שמע בעצמו 

כל " לא היה מדבר עניינים גבוהים ועמוקים במחשבה, אלא חיים
להלהיב הלבבות לתקן את  -שיחותיו היו בדרך של התעוררות הלב 

מצוות בדקדוק בויראת שמים ולהתחזק ב -אשר צריך תיקון למעשה 
מה שבהרבה מ הוי ניחא ליהלא מו"ר זצ"ל ו ,במעשהבדיבור במחשבה ו

בדרך של לא וחות נפש האדם וכעל מוסר שיחות בישיבות מדברים 
והיה כל חטא ולהתחזק בתפילה ותורה, למעשה להיזהר מהתעוררות 

בהתעוררות הלב עיקר תיקון המעשים ולימוד המוסר הוא שאומר 
 ,העיד החסיד יעב"ץבר וכ       על ידי התעוררות המחשבה.דווקא ולא 

מצאו באמונה , הפילוסופים )(שפאניא ספרדעת הגזירות בששב
שונים ולא מסרו את נפשם להריגה על קידוש השם,  לעצמם תירוצים

ודוקא פשוטי העם שבאו עם אמונה פשוטה, הם אלו שמסרו את 
אין והטעם בזה ש      .להריגהבחפץ לב ובשמחה  עצמם ברבבותיהם

מספיק באמונה שכלית, הוא משום שאמונה שכלית אין כוחה יפה אלא 
סיון, אז ינאו דם מתבונן, אבל בשעה שבא לאדם קושי בשעת שהא

האדם מעדיף להתעלם כביכול מההוכחה השכלית ולעשות כרצונו, 
אבל מי שאמונתו ברורה לו ומרגיש את הקב"ה, הוא יכול להתגבר על 

  נמצא לפניו.א מכח יראת חטא והפחד מהקב"ה שהחט

  בתושח״ילרפא"ש  חנה בת רבקה מרת תלרפואנתרם 
  

להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות של  ניתן לתרום
  "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך".לפי החיפוש   "נדרים פלוס",
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  שכרו של המסייע ללימוד התורה

". יש להעיר ו רמה ביםסוס ורכבותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה "
על סוס ורוכבו רמה בים, ולא פירשו השירה שלהן היתה רק מדוע 

  .ל עצם בקיעת הים ושכל ישראל עברובשירתן את ההודאה ע
דקדק מהו דהנה באמת יש ל ,רי"ל דסקין זצ"למההגה"ק  ופירש בזה

לא מצינו ששאלו אותה שאלה, אלא יש לומר והרי "ותען" להם מרים, 
שהנשים שאלו אותה שהרי כל עיקר יציאת מצרים היא לשם קבלת 
התורה, והנשים הרי לא מצוות על לימוד התורה ואם כן למה להן 
לשמוח, ותען להם מרים הלוא ראיתן איך שסוס ורוכבו רמה בים, ויש 

כבו ממילא ראוי לכן לתמוה מה אשמתו של הסוס, אלא לפי שסייע לרו
לעונש, ומדה טובה מרובה שמזה נלמד שגם הנשים העוזרות לבעל 

  ללמוד תורה, ראוי להן לשמוח עמו לפי שחולקת שכר עמו.

  "מי כמוך באלמים ה'"

מו"ר היה  בשנות הזעם בשואה האיומה,(ט"ו, י"א). ". מי כמכה באלם ה'"
) ב"ו ע"גיטין נ(חז"ל  מה שדרשו רגיל להביאל הגה"צ רבי משה שניידער זצ"

והיינו שהקב"ה שומע ורואה  -" מי כמוכה באלמים"  -על פסוק זה 
איך הגויים מחרפים את שמו הגדול ואת עמו ישראל, ומ"מ הוא משים 

ואמר מו"ר זצ"ל, "הקב"ה רואה איך עמו עצמו כאילם ושותק, 
ומניח מושלכים באש לרבבותיהם אנשים נשים וטף, ומ"מ הוא שותק 

לגויים להרוג בנו, וזהו סוד ה' הכמוס וגנוז אצלו בלבד למה הוא 
שותק", והוסיף שבזמן זה צריכים להתחזק באמונה ולעורר הרבה 

  רחמי שמים.  

  שב האדם כמת ואין מועיל לו כל עשרוחיי תורה נחבלא 

דבר נפלא עורר מכאן (ט"ו, כ"ב). ", וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים"
הגה"צ הרב דסלר זצ"ל, שהנה עם ישראל היו אז לאחר ביזת הים, והיו 

"אין לך אדם מישראל (בכורות ה:) וכמו שאמרו חז"ל  –עשירים גדולים 
אך  מצרים", שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים כסף וזהב של

היו צמאים  םמ"מ לא הועיל להם כל עושרם להושיעם, כי עדיין ה
, והרי שהאדם זקוק תמיד לרחמי שמים, וגם אם הוא נעשה עשיר למים

גדול עדיין הוא תלוי בקב"ה וזקוק לרחמי שמים מרובים, שהרי אפילו 
  .הכניסו לסכנת חייםמשלוותו ולול להוציאו חיסרון כוס מים על

היינו ו[ויש ללמוד כעין זה גם לרוחניות, שהלא "אין מים אלא תורה", 
שכשם שה"מים" הוא צורך חיוני לחיי הגשמיות, כך גם בחיי הרוחניות 

אם אין , ו]כ"מים" שבלעדה אין לנו חיים -התורה היא צורך חיוני 
 אזי חסר לו ה"מים" שהוא צורךהאדם עוסק ותומך במוסדות תורה, 

והרי הוא כמת מבחינה רוחנית, וגם אם יש לו עשירות גדולה,  –חיוני 
כל עושרו להושיעו, , אין מועיל לו לו מימה של תורה עדיין אם חסר

בשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב "הרי ש
אדרבה ו ,"ומעשים טובים בלבדולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה 

על שאינו משתמש עושרו נהפך לו לרועץ ונעשה עליו למקטרג 
    בממונו כדי לתמוך בתורה ובלומדיה.

  ויש בה רק נזקים לאדם מיותרת איננה מועילה לאדם השתדלות 

לדקדק יש . )ז"ז, ט"ט(, "זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו"
, ואילו להלן "אכלו לפיאיש "בשינוי לשון הפסוק, שבפסוק זה נאמר 

ריך וצ ,"אכלו כפיקר איש וקר בבותו בבוו אוילקט" )א"כ ,ז"ט(נאמר 
באות  "פי אכלול"במקום אחד נאמר ומדוע  –פירוש מהו יסוד החילוק 

    כ'.באות  – "פי אכלוכ"ל', ובפסוק אחר נאמר 
י יסוד גדול בהנהגת "עפ ל"צ רבי אליהו לופיאן זצ"בזה הגהוביאר 

מצידו נותן לכל ברואיו מזון כדי צרכם, ה ", שהקבה עם ברואיו"הקב
ינו אאם האדם , אך "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"וכמו שכתוב 

לכל משך ימי חייו, והוא מתחיל  כדי צרכוה שיזמין לו "סומך על הקב
ליום שהוא מדמה שבזה הוא חוסך לעצמו מאכליו כלקצץ לעצמו ב

מקמץ לו ו -נוהג עמו כפי מה שהוא קצץ לעצמו ה "אז הקב, מחר
ז "יולפ ,בפרנסתו צץ לעצמויקשכעצמו קבע לאדם כפי מה שהבמזונו 

ה נותן לאדם ", שהקבששני הפסוקים הללו משלימים זה את זהביאר 
אם האדם  כפי מה שצריך לו למאכלו, אךוהיינו  – "אכלו כפי"מאכלו 

מאכלו  לפי – "אכלו לפי"ה נותן לו "מקצץ לעצמו במאכלו, אז הקב
 יפחית לוה "כך הקב לעצמו הפחיתשהוא  בפועל ולא כפי צרכו, שכשם

שאם האדם מתעסק לפרנסת בני למדים ונמצינו       .באותה המידה
ביתו בלא ביטחון, הוא עלול להזיק לעצמו, שהרי דווקא על ידי מה 

 מחשבה שהוא ירוויחומתוך  -מעבר לנצרך שהוא מקמץ בהוצאותיו 
  יקצץ לו בפרנסתו.ה "וגורם לעצמו שהקב בזההוא באמת מזיק בזה, 

אם האדם ל, ש"ק רבי אלחנן ווסרמן זצוק"פעם מפי הגהשמעתי ז "כעיו
[יותר ממה שהיה צריך לפעול לפי חובת לות מיותרת דמרבה בהשת

נקצב לו, שממה יותר קבל ללצורך פרנסתו, הוא לא יצליח השתדלות] 
 כי כפי מה שמגיע לאדם כך הוא יקבל, ואפילו אם באמת יצליח
להרוויח יותר על ידי השתדלותו המרובה, אבל כיון שאדם לא יכול 
לחטוף הנאות ממה שלא נקצב לו, מביאים עליו מהשמים צער אחר 

אצל משפחתו, ר ימים אצלו או וכמו צער גידול בנים או מחלות או קיצו
ישלם על ההנאה שחטף, ואז לא יהיה בידו  כדי שבצער הנוסף הזה

הנאות נוספות ממה שלא נקצב לו, שכמה שהקב"ה קבע לו כן יקבל, 
  ולא יצליח להרבות לו הנאות על ידי "חטיפות".

  מלחמת עמלק בישראל ביאור 

לא היה לעמלק הנה  .)ח"ז, י"י(, "םיא עמלק וילחם עם ישראל ברפידוויב"
הם לא באו למלחמה שהרי להילחם בישראל,  הנאה גשמיתשום 

וכל עיקר דרך שאר מלחמות, כב "וכיוצ ותכדי לכבוש קרקע -גשמית 
הם ידעו שעם כי שנאת הדת גרידא, מלחמתם לא היה אלא מתוך 

אבד את שם ה' לכדי ישראל מייצגים ומפרסמים את שם ה' בעולם, ו
לכן בשעת ושהם עם ה',  לאבד את ישראלרצו הם  ל"מהעולם רח

חותכין מילותיהן והיו "עשו ליצנות מאות ברית קודש מלחמתם הם 
 למעלה, ואומרים הא לך מה שבחרת"של ישראל וזורקין כלפי 

נגד ישראל היה במלחמתם ומשום שכל עניינם  ,כי תצא י"ד)(תנחומא 
ם כחלק מהמלחמה הה' מהעולם, ו ה ולעקור את שם"כדי להילחם בקב

  את המילות כלפי מעלה.וזרקו  -ת "זלזלו בפרהסיה במצוות השיגם 
שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד (תנחומא כי תצא י"א) ולכן אמרו חז"ל 

וכל  שימחה זרעו של עמלק, ומשום שעמלק לוחמים בקב"ה בעצמו,
וכדי מה שהם לחמו בישראל זהו רק משום שעם ישראל הם עם ה', 

כל זמן ולכן לאבד את שם ה' בעולם הם ביקשו לאבד את ישראל, 
, שהרי הם אין שלמות לכיסא כבודו יתברךשעמלק קיימים בעולם 

  נלחמים בקב"ה בעצמו ואינם מניחים לשלמות מלכות שמים.

  בזמנינו ינו במלחמת עמלקתחוב

 מלכים מהלכות (פ"המלשון הרמב"ם שכתב ל דייק "ח מבריסק זצ"הגרהנה ו

 זכר את תמחה שנאמר עמלק זכר לאבד עשה מצות וז"ל "וכן ה"ה)
 זכראלא על עמלק של  זרעועל דווקא ה נהמצוה אינש, עמלק" עכ"ל

[ולא כתב  עמלק" זכר"מצוה לאבד ם שכתב "וכלשון הרמבעמלק, 
ת"י (ואמנם יש גירסאות שכתוב ברמב"ם 'זרע' עמלק, אך בהרבה כ, ]עמלק" זרע"

שמחזיקים בשיטתו שכל אותם וביאר הגר"ח ודפוסים כתוב 'זכר' עמלק), 
 הם זכר עמלקהלא המה הכופרים הנלחמים בקב"ה, ו -ל עמלק ש

  ונצטווינו ללחום נגדם את מלחמת עמלק.    
מתחזק לביאת משיח צדקינו, סמוך שאנו כבר נמצאים בסוף  -ובדורנו 

עיקר כח התגברות עמלק מבואר בספרים שומאוד כוחו של עמלק, 
וזהו שר ה' אלוקיך דורש אותה, שהיא ארץ א - בארץ ישראלהוא 

הוא בארץ ישראל  בדור האחרון עיקר התגברות כוחות הרשעשהטעם 
(פרשת איתא ברמ"ק כן וכח עמלק, יותר בשולט בארץ ישראל שומפני  –

שראשי השלטון בעם ישראל בדור האחרון קודם ביאת משיח, יהיו נח) 
  מהערב רב ומשורש קליפת עמלק, 

את שנאת הדת הבוערת אצל ראשי השלטון בחוש אנו רואים אמת וב
והם דומים ממש לעמלק שכל כוונתם והמשפט בארץ ישראל, 

שום הנאה גשמית ובלא  -מתוך שנאת הדת גרידא  הוא רקבמלחמתם 
קופה האחרונה רואים אנו כמה כוחות הם משקיעים כדי תבורת, אח

בתוך הציבור  ולשלב אותנו -לשבר את המחיצות בינינו לבינם 
 –הבוער בקרבם  ל, ובוודאי שכל זה הוא מכח שנאת הדת"רחהחופשי 
  ל."שם ה' שלא ייזכר עוד רחאת לעקור  רצושממש כעמלק 

ולשנוא אותם בכל עוז, וכמו  צריכים להתבדל מאותם רשעיםנו או
 אשנא' ה משנאיך "הלא) כ"ב-קל"ט, כ"א (תהליםדוד המלך ע"ה  שאמר

ושמעתי לי",  היו לאויבים שנאתים שנאה אתקוטט, תכלית ובתקוממיך
דוד המלך פתח ואמר שאף שפעמים רבות מפי מרן הגרי"ז זצ"ל, 

והרי שדוד המלך ", ליסיים ואמר "לאויבים היו מ"מ '", ה"משנאך 
ונאי ה' הם השונאים הפרטיים שלו, וכך צריך להיות הרגיש שש

התחושה של כל יהודי כלפי שונאי ה' ורודפי הדת בזמנינו, שהם 
  השונאים והרודפים הפרטיים שלו!  

אמרו  שהרי כברלהתחזק בלימוד התורה כדי לבטל את כוחם, עלינו ו
 עם וילחם עמלק "ויבוא ח') ז"(שמות יעל הפסוק רס"א)  שמעוני (ילקוטחז"ל 

ללמוד יש ברפידים", 'כיון שרפו ידיהם מן התורה בא עמלק', ו ישראל
תורה, נוכל בזה לעקור את לאידך גיסא שאם נחזק ידינו בלימוד המזה 

אמר כל י"נזכה ש, ואז במהרהמחיית עמלק צופיות לועינינו  ,כח עמלק
 יתגדל ויתקדש שמיה רבאו "אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך

  ן בית המקדש במהרה ובקרוב אמן.בביאת משיח צדקינו ובבניי


