
 

        
        

 

 

 תיותתיותתיותתיותשער האושער האושער האושער האו, שני לוחות הבריתשני לוחות הבריתשני לוחות הבריתשני לוחות הברית

וזהו טעם סמיכות פרשת עמלק וביאת ארץ ישראל בפרשת כי תבא (דברים כה, יז) 
כמו שאמרו רז"ל (ברכות ה, א) ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל ולא נתנם אלא ע"י 

 יסורין, ואלו הן תורה וארץ ישראל ועולם הבא
הוא אחד משנים עשר צרופים של השם ) יט, דברים כה(והתחיל בתיבת והיה 

הפך הדר בחוץ לארץ היינו הישראלי ' רמז כי הדר בארץ ישראל דבק בה, הקדוש

כל ) ג, ר מב"בר(ל "רמז למה שאמרו רז, ונקט צירוף זה. שדומה למי שאין לו אלוה
מצות ישיבת ארץ , ג"ן במנין תרי"וכתב הרמב, מקום שנאמר והיה לשון שמחה הוא

 ישראל כל עת ורגע שהאדם בארץ ישראל הוא מקיים המצוה הזו
 

 

Chenei Lou’hot HaBerit, Portique des lettres  

Voici la raison de la juxtaposition de la paracha d’Amalek et de la venue des Hébreux en Israël, 

dans la paracha Ki Tavo (Deuteronome 25.17), tel que l’enseignent nos maitres: "Dieu a donné 

trois cadeaux à Israël, et il ne les leur a donné qu’à condition de persécutions. Ces cadeaux 

sont: la Tora, la terre d’Israël et le Monde futur" (Traité Bera’hot 5a) 

Et il commence par le mot "vehaya" qui est une des vingt-quatre permutations du Nom divin et 

qui fait allusion au fait que celui qui réside en Israël est attaché à Dieu. Au contraire de celui qui 

vit en dehors de la terre d’Israël et qui ressemble au juif qui ne reconnait pas Dieu. De plus, à 

chaque fois que le texte dit "vehaya" cela correspond à une expression de joie. Du resten selon 

Na’hmanide, le commandement de résider en Israël s’accomplit à chaque instant qu’on foule 

cette terre. 

 
 

 

Traduction: Yehia Cohen 

Difficile résidence 

Amalek, premier antisioniste 

Amalek, grand ennemi du peuple juif, apparait 

presque toujours lorsque le juif cherche à 

retourner sur sa Terre. Le Chlah s’intéresse donc 

ici au lien fondamental qui existe entre l’agression 

d’Amalek et l’entrée des Hébreux en terre d’Israël. 

 

Habitants de Tel Aviv au marché Carmel, se mettant à l'abri 

de snipers arabes 


