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תובנות לחיים
זכור

מה אנו רוצים מעמלק?
הכוכב השלילי של פורים הוא המן, אך הוא בעצם 
מייצג את סבו עמלק. בשבת לפני פורים, ובחג 
הפורים עצמו, אנו קוראים בתורה ״זכור את אשר 
עשה לך עמלק״. מהו האתגר הרוחני שמציג בפנינו 
עמלק, ואיך אנו מתגברים עליו?
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א. למה לא ״חג הגורל״?
מקור 1  מגילת אסתר, פרק ג׳ פסוק ז׳

יל  ֵורוֹׁש, ִהפִּ ֶלְך ֲאַחשְׁ ים ֶעשְֵׂרה ַלמֶּ תֵּ ַנת שְׁ שְׁ חֶֹדׁש ָהִראׁשוֹן הּוא־חֶֹדׁש ִניָסן, בִּ בַּ
ֵנים־ָעשָׂר הּוא־ ְלחֶֹדׁש שְׁ ּוֵמחֶֹדׁש  ִמּיוֹם  ְליוֹם  ָהָמן,  ִלְפֵני  ַהּגוָֹרל -  ּפּור - הּוא 

חֶֹדׁש ֲאָדר.

מקור 2  מגילת אסתר, פרק ט׳ פסוק כ״ו
ם ַהּפּור. ה פּוִרים, ַעל־שֵׁ ִמים ָהֵאלֶּ ן ָקְראּו ַליָּ ַעל־כֵּ

<< הרבי 
ויקר״  בנוגע לימי הפורים - שעליהם נאמר ״ליהודים היתה אורה ושמחה וששון 

)כמסופר במגילה בארוכה( - יש להתעכב גם על השם שבו נקראים ימים אלו1.

הּפּור״  על שם  ּפּוִרים  האלה  לימים  קראו  כן  ״על  נאמר2  ובכן: בפשטות הכתובים 
זה  גו׳״3 בחשבו שאינו לטובת בני ישראל, אלא שלאחרי  ּפּור  - שהרי המן ״הפיל 

״נהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם״4.

מקור 3  אבן עזרא מהדורא תניינא על אסתר ג׳, ז׳, ב׳
ַרס, ּוֵפרּוׁשוֹ: ְלׁשוֹן ּגוָֹרל. ַהּפּור. ְלׁשוֹן פָּ

 

1 ראה גם שיחת פורים תשכ״ו סל״ב.
2 אסתר ט, כו.

3 שם ג, ז.

4 שם ט, א.
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5 סיום הקושיא לקמן סמ"ו ]- בשיחה המקורית.[
6 בלק כד, כ.

7 תרגום שני אסתר ג, א.
8 שם, ח.

9 פרש"י עה"פ.
10 שם יד, לא ובפרש"י.

ב. עמלק נוטע ספק

<< הרבי 
קושיא זו מתחזקת יותר5 על פי המבואר בכמה מקומות, השייכות של ״גורל״ לגזירת 

המן שהיתה בפורים.

ענינו של המן מתחיל מעמלק, עליו נאמר6 ״ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד״, 
ואחר כך יצא ממנו המן, כמבואר בתרגום7 הייחוס של המן עד עמלק.

ובהקדים ביאור עניינו של ״עמלק״:

הסיבה לכך שעמלק יכול להיטפל לבני ישראל היא - כתוצאה מזה שבא היצר הרע 
ומתחיל לטעון ש״רם על כל גוים ה׳״, היינו, שהקב״ה נמצא למעלה, ואילו ה״מטה״ 
ה׳  ״היש  בני ישראל  זה שואלים  ומצד  יותר מדי בשביל להתעסק עמו,  נמוך  הוא 

בקרבנו אם אין״8.

לאדם  כ״משל  עמלק״9,  ״ויבוא  אזי   - אין״  אם  בקרבנו  ה׳  ״היש  שואלים  וכאשר 
שהרכיב את בנו על כתפו וכו׳, פגעו באדם אחד, אמר לו אותו הבן, ראית את אבא? 

אמר לו אביו, אינך יודע היכן אני? השליכו מעליו, ובא הכלב ונשכו״10.

מקור 4  חומש שמות, פרק י״ז פסוקים ז-ח
ָתם ֶאת ה׳ ֵלאמֹר  ֵני ִישְָׂרֵאל ְוַעל ַנסֹּ ה ּוְמִריָבה, ַעל־ִריב בְּ קוֹם ַמסָּ ם ַהמָּ ְקָרא שֵׁ ַויִּ

ְרִפיִדם. ֶחם ִעם־ִישְָׂרֵאל בִּ לָּ בֹא ֲעָמֵלק ַויִּ נּו ִאם־ָאִין. ַויָּ ִקְרבֵּ ֲהֵיׁש ה׳ בְּ

רש״י 

ן  ִמיד ֲאִני ֵביֵניֶכם ּוְמֻזמָּ ה זוֹ ְלִמְקָרא ֶזה, לוַֹמר, תָּ ָרשָׁ בֹא ֲעָמֵלק וגו׳. ָסַמְך פָּ ַויָּ
א  ֶלב בָּ ַהכֶּ יֶכם שֶׁ נּו ִאם ָאִין, ַחיֵּ ִקְרבֵּ ם אוְֹמִרים ֲהֵיׁש ה׳ בְּ יֶכם ְוַאתֶּ ְלָכל ָצְרכֵּ

ם צוֲֹעִקים ִלי ְוֵתְדעּו ֵהיָכן ֲאִני?  ְך ֶאְתֶכם ְוַאתֶּ ְונוֹשֵׁ

ן רוֶֹאה ֵחֶפץ  ֶרְך, ָהָיה אוֹתוֹ ַהבֵּ ֵתפוֹ ְוָיָצא ַלדֶּ נוֹ ַעל כְּ יב בְּ ִהְרכִּ ל ְלָאָדם שֶׁ ָמשָׁ
ית,  ִלישִׁ ְוֵכן שְׁ ה,  ִניָּ ְוֵכן שְׁ לוֹ,  נוֵֹתן  ְוהּוא  ִלי  ְוֵתן  ֶזה  ֵחֶפץ  טֹל  א  ַאבָּ ְואוֵֹמר, 
א? ָאַמר לוֹ ָאִביו, ֵאיְנָך  ן, ָרִאיָת ֶאת ַאבָּ ְגעּו ְבָאָדם ֶאָחד ָאַמר לוֹ אוֹתוֹ ַהבֵּ פָּ

כוֹ )תנחומא יתרו(: ֶלב ּוְנשָׁ ִליכוֹ ֵמָעָליו ּוָבא ַהכֶּ יוֵֹדַע ֵהיָכן ֲאִני? ִהשְׁ
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<< הרבי 
האם הבורא מתעסק בקטנות?

והענין בזה:

יצאו  עתה  זה  הרי   - גו׳״  בקרבנו  ה׳  ״היש  שואלים  ישראל  שבני  היתכן  לכאורה: 
ממצרים וראו נסים כו׳, כמו שכתוב11 ״וירא ישראל״, ועד שאמרו ״זה א-לי״12   ש״היו 

מראין אותו באצבע״?!

אבל  סוף;  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  בעת  הנס,  רק בשעת  - שזהו  הוא  הענין  אך 
לאחרי זה, כשנמצאים ״בדרך״13, לאחרי שהלכו מקריעת ים סוף ומתחילה ההנהגה 
בדרך הטבע, אזי ישנו הענין ד״אשר ָקְרָך״14, ועד שהיצר הרע פועל שיהודים ישאלו 

נו״.  נו״ או שאינו ״בִקְרבֵּ ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״ - אם הוא ״בִקְרבֵּ

אלקה  גם  הוא  שהקב״ה  מאמין  הוא  ושלום;  חס  בה׳  מאמין  שאינו  אומר  לא  הוא 
שלו; יש לו רק ספק - ״עמלק״ בגימטריא ״ספק״ )כדאיתא בספרים15( - ״היש ה׳ 

בקרבנו״, כשהולכים בדרך הטבע. 

- הקב״ה מראה נסים, אבל זה היה בחג הפסח, בשעת קריעת ים סוף, בשעת ירידת 
המן; אבל לאחרי שסיימו לאכול את המן, במשך כל היום כולו, מתעורר ספק ״היש 

ה׳ בקרבנו״.

– ההנהגה למטה היא בדרכי  לומר שהקב״ה מתעסק עם ענינים פשוטים למטה?! 
הטבע, באמרו, שכך הוא רצונו של הקב״ה, כמו שכתוב ״רם על כל גוים ה׳״, ו״הארץ 

- נתן לבני אדם״16. 

האם באמת אכפת לבורא כמה זמן ממתינים בין בשר לחלב?

ובכן, אי אפשר להלחם בעמלק על ידי עבודה שעל פי טעם ודעת – כיון שעל זה 
באמרו,  דקדושה,  לטענות  ועד  ולמצוא הסברות בשכל  ולנגד,  לעמוד  יכול עמלק 
שאיכפת  לחשוב  יפה  לא  הבורא,  ונפלאות  הבורא  גדלות  הבורא,  רוממות  שמצד 

ונוגע להקב״ה שהוא ימתין שש שעות בין אכילת בשר לשתיית חלב. 

מדובר אודות יהודי שנמצא במעמד ומצב כפי שידע איניש בנפשי׳, ורוצה לשתות 
חלב, אלא שמסתכל על השעון ורואה שעברו רק חמש וחצי שעות מאז שאכל בשר, 
ולכן אינו שותה, אלא מוכרח להמתין עוד חצי שעה. וכל זה למה? – בגלל שכן הוא 
רצונו של הקב״ה. ובכן: האם אתה חושב – שואל עמלק – שנוגע ואיכפת להקב״ה אם 
תשתה את כוס החלב שלך חצי שעה יותר מוקדם או יותר מאוחר?! מלבד זה אין 

להקב״ה מה לעשות?!...

11 שם יד, לא ובפרש"י. 
12 שם טו, ב ובפרש"י.

13 תצא כה, יז.
14 שם, יח ובפרש"י.

15 ראה כתר שם טוב בהוספות סקי"ח. סה"מ עזר"ת ע' קפב. עטר"ת ע' רצד. 
תש"ט ע' 40; ע' 65. ועוד.

16 תהלים קטו, טז.
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כך אתה אוחז מהקב״ה – שואל עמלק – וכי זו היא גדלות הבורא, ״מה17 גדלו מעשיך 
הוי׳״, ו״מה18 רבו מעשיך הוי׳״?!

רוצים תשובה או מחפשים תירוץ?

אך הענין הוא – שיהודי לא נכנס לשקלא וטריא על פי שכל!

– הוא יכול לענות לו גם על פי שכל, אבל, לא זה מה שיפעל עליו, כיון שהקושיא 
היא לא בגלל שענין זה מבלבל בשכלו; הוא לא רוצה לשאת את ה״עול״ של הקב״ה, 
אלא שמחפש ״הצדקה״ לכך, שאין זה בגלל שאינו רוצה סתם, אלא בגלל שעל פי 
שכל אינו צריך לרצות בכך, ולכן, במקום להביא טענות מענינים אחרים, שואל הוא 
״מיני׳ ובי׳״: היתכן לומר שבזה מונח הקב״ה – לידע אם אתה ממתין בין בשר לחלב 

שש שעות או חמש וחצי שעות... 

מה  כי,  ודעת,  טעם  פי  שעל  טענות  ידי  על  לוויכוח  עמו  להכנס  מקום  אין  ולכן 
שמפריע ומעיק ל״עמלק״ – אינו השכל; השכל אינו אלא כדי להצדיק את הרצון; 
והיינו, שגם מה  ויסלף דברי צדיקים״19,  עיני חכמים  ענין ה״שוחד״ ש״יעור  וכמו 
שהתורה קוראתו בשם ״חכם״, הנה כשלוקח שוחד, הרי זה מעוור עיני חכמים. ואם 
הדברים אפילו בנוגע לפרוטה אחת, שנחשבת על פי דין ל״שוחד״, ללא נפקא מינה 
אם הדיין הוא עשיר או עני )ועל דרך זה בנוגע לשוחד של דברים וכו׳, ככל פרטי 
הדברים שנימנו בגמרא20( – הרי על אחת כמה וכמה שכאשר רצונו בכך )מאיזה טעם 

שיהי׳(, הרי זה בודאי ״שוחד״ שמעוור עיני חכמים. 

17 תהלים צב, ו. 
18 שם קד, כד.

19 פ' שופטים טז, יט. 
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ג. התשובה לעמלק 

<< הרבי 
לא שאלו אותי אם להיוולד יהודי

ולכן, טענתו של יהודי היא - לא מצד ענין של טעם ודעת, אלא מצד ענין ה״גורל״:

כתיב21 ״יעקב חבל נחלתו״, שתרגומו ״עדב אחסנתיה״, והרי ״עדב״ פירושו ״גורל״, 
שזהו הענין ד״מה נעים גורלנו״.

וכיון שזהו ענין של ״גורל״, הנה ״בחיק יוטל את הגורל ומה׳ כל משפטו״22, ואין בזה 
ענין של שכל למה נפל הגורל באופן כך או באופן אחר, ואפילו כשמתקבל בשכל 
שכך צריך ליפול הגורל, אין עושים זאת בגלל הוראת השכל, אלא בכלל שכך נפל 

ה״גורל״.

וזהו שטוען יהודי - שאינו נקרא על שם חכמתו או על שם צדקותו, אלא על שם ענין 
ה״גורל״ - שנפל בגורלו להיוולד יהודי, בן אברהם יצחק ויעקב, שזהו ענין שאינו 

תלוי כלל בעבודתו ויגיעתו.

- אין זה ענין של הבנה והשגה, שיש בו כלל ״לא יגעת ומצאת אל תאמין״23, אלא 
צריך להתייגע, וכאשר יתייגע קצת, ידע קצת, וכאשר יתייגע הרבה, ידע הרבה. ועל 
דרך זה בנוגע לעניני מדות, ועניני מחשבה דיבור ומעשה, שבכולם יש תפיסת ידי 
אדם; הענין היחידי שאינו תלוי בו הוא - היותו יהודי; לא שאלו אותו על זה, ואין לו 

שום דעה בזה; המציאות היא שנולד באופן שהוא בן אברהם יצחק ויעקב.

הקשר של היהודי עם הבורא הוא למעלה מטעם ודעת

ועל זה אומר הקב״ה ״והייתם לי סגולה״24 - ומוסיף: ״כי לי כל הארץ״, אף שלכאורה 
הרי זה דבר והיפוכו, שהרי ״כי לי כל הארץ״ אינו טעם על ״והייתם לי סגולה״, אלא 
כפירוש רש״י: ״לא תאמרו אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים עמכם . . כי לי כל הארץ 
)ואף על פי כן( והם בעיני ולפני לכלום״ - והיינו, שאין זה מצד טעם ודעת, אלא ענין 

של ״סגולה״, שאינו ענין של טעם ודעת.

ובלשון רבינו הזקן באגרת הקודש25, ״אינו בבחינת טעם ודעת מושג, אלא למעלה 
מבחינת הדעת . . ודוגמתו למטה הוא בחינת הגורל ממש״.

20 כתובות קה, ב.
21 האזינו לב, ט.
22 משלי טז, לג.

23 מגילה ו, ריש ע"ב.
24 יתרו יט, ה.

25 סוס"ז.



9 8

)מצד  בזה  איזה חלק  לו  ענין שהיה  זה  - שאין  יהודי  היותו  ענין  הוא  כזה  ובאופן 
עבודתו כו׳(, אלא זהו ענין שנעשה מצד הקב״ה.

וכאשר יהודי תופס זאת, אזי אומר ליצר הרע: הטענה שלך היא על פי שכל; אבל אני 
מציאות כזו שנפל בחלקי ה״גורל״ שיש לי את הקב״ה ויש להקב״ה אותי, וכל שאר 

העניינים אינם נוגעים לא לי ולא להקב״ה!...

וכאשר הגישה היא מצד ענין ה״גורל״ - אזי ״יעקב הלך לדרכו״26 בעבודתו, ולא נוגע 
לו כלל טענת עמלק, שאין לו שום עסק עמו, לפי שאין זה בגבולו כלל.

26 ע"פ ויצא לב, ב.
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ד. יהודי גאה גם בגלות 

<< הרבי 
השם המתאים ביותר לחג הוא חג הגורל! 

ה״פור״,  שם  על  הפורים,  ימי  של  לשם  בנוגע  הקושיא  יותר  מתחזקת  זה  פי  ועל 
ולא על שם ה״גורל״ – לא רק בגלל שכשיש ברירה לבחור בין שם בלשון הקודש 
לשם בלשון שבעים האומות צריך לבחור בשם אשר יקראו לו בלשון הקודש, אלא 
במיוחד בגלל הקשר של היום טוב עם ענין ה״גורל״, שהרי ביטול גזירת המן באופן 
זה שעמדו בתנועה של  ידי  הי׳ על  ויקר״,  ש״ליהודים היתה אורה ושמחה וששון 
מסירות נפש, ולא במעמד ומצב של עבודה שמצד טעם ודעת, ולכן יש להדגיש זאת 

בשם היום-טוב, על שם ה״גורל״ דוקא?!

הקשר ה׳גורלי׳ קיים גם בגלות

ומצב  נמצאים במעמד  בני ישראל  נפעל כאשר  החידוש של פורים הוא - שענינו 
ש״אכתי עבדי אחשורוש אנן״27.

יהודי לפעול בהיותו במעמד ומצב של  כלומר: בפורים רואים מה שיש בכחו של 
ובורח משם, אלא הוא נמצא ״עם  ולא באופן שמורד במלכות  ״עבדי אחשורוש״, 
הגולה אשר הגלתה גו׳״28, תחת מלכותו של אחשורוש )שאפילו לאחרי הנס שבית 
המן ניתן למרדכי, אומר אחשורוש ״הכסא אגדל ממך״29, ומרדכי הוא רק ״משנה 

למלך אחשורוש״(.

ואף על פי כן, אומרים ליהודי: אין לך מה להתיירא! התורה אומרת אמנם ש״עבדי 
בעדה  והתפללו  גו׳  העיר  שלום  את  ד״דרשו  הענין  ישנו  ולכן  אנן״,  אחשורוש 
גו׳״30 )כמבואר בכמה הלכות בשולחן ערוך(31; אבל, במה דברים אמורים - כשאין 
ועזריה  חנניה מישאל  דברי  אודות  וכדאיתא במדרש32  יהדות,  לעניני  זה בסתירה 
. לארנוניות את גוזר עלינו, את מלך, ואם לעבודת   . ״למלכא נבוכדנאצר״33: ״אם 
אלילים, את וכלבא שוין״!... ואמרו זאת באותו זמן שהיו חייבים לדרוש את שלום 
העיר ולהתפלל בעדה, כפי שאכן עשו זאת בהתחלת הדיבור שלהם; ובימי הפורים 
היה כן )לא רק אצל חנניה מישאל ועזריה, אלא גם( אצל ״כל היהודים אשר בכל 
מדינות המלך״34, מאה עשרים ושבע מדינות )שהרי אחשורוש מושל בכיפה היה35(.

27 מגילה יד, א. וש״נ.
28 אסתר ב, ו.

29 מקץ מא, מ.
30 ירמי׳ כט, ז. וראה אבות פ"ג מ"ב.

31 ראה לקמן ]- בשיחה המקורית[ סנ"ה. וש"נ.
32 יל״ש דניאל רמז תתרס )בסופו(. וראה ויק"ר ספל"ג. וראה גם אג"ק 

חל"ב ע' רמ בהערה. וש"נ.
33 דניאל ג, טז.
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מקור 5  ויקרא רבה, ל״ג, ו׳
ה  ַהזֶּ ָבר  ַלדָּ ֲאָבל  ָעֵלינּו,  ֶמֶלְך  ַאתְּ  ִלּיוֹת  ּוְבֻגְלגָּ ּוְבֵזיִמּיוֹת  ּוְבַאְרנּוִנּיוֹת  ים  ִמסִּ בְּ
ָעֵליַנן  ִוין  ֶלב שָׁ ְוַחד כֶּ ֶמָך, ַאתְּ  ר שְׁ ּוְנבּוַכְדֶנצַּ ר ַאתְּ  ְנבּוַכְדֶנצַּ ָלנּו,  ה אוֵֹמר  ַאתָּ שֶׁ

ֲחָדא. כַּ

< הרבי 
שהיהדות  הקדושה,  בגבול  רק  לפעול  שתוכל  תחשוב  אל  ליהודי:  שאומרים  וזהו 
שלך לא תפגע; תוכל גם לנצל את עובדת היותך ״עבד אחשורוש״, ולעשות גם מזה 
יום טוב לבני ישראל, ועד שגם גוים יודעים שימי הפורים הם יום טוב שחוגגים בני 
ישראל על ביטול גזירת המן באופן ד״ונהפוך הוא״, ועד ש״מבני בניו של המן למדו 

תורה בבני ברק״36.

ולכן נקרא היום טוב ״פורים״, ״על שם הּפּור״, ולא על שם הגורל: 

הוא במעמד  רואה שבאותה שעה עצמה שיהודי  גוי  - שגם  הוא  פורים  ענינו של 
ה״גורל״,  ענין  עם  שלו  והשייכות  הקשר  נחלש  לא  אחשורוש״,  ״עבדי  של  ומצב 
שישנו אצלו בשלימות, אלא שהגוי אינו שייך ללשון הקודש )״גורל״(, ולכן צריכים 
לומר לו שהימים האלה נקראים ״פורים״, ״על שם הּפּור״, אלא שישנו ענין ה״ּפּור״ 

שהפיל המן, וישנו הענין ד״ונהפוך הוא״ שפועל יהודי בימי הפורים.

 משיחת חג הפורים ה׳תשל״א, רשימת השומעים בלתי מוגה.

תורת מנחם, כרך ס״ג, עמוד 273.

36 גיטין נז, ב. וש״נ.


