
1 
 

 רסיסי לילהעמלק על פי רבי צדוק הכהן מלובלין, מתוך: 

 מקורות

"י דמקדש, וקדושת יום שעניין פורים על שם הפור )אסתר ט, כ"ו(, דקדושת שבת קבוע מהפרק י"ח: "

 טוב וראש חודש ישראל מקדשי, אבל פורים אותו יום זכה בגורל על ידי המן, שנבחר למחיית עמלק ]...[

ועל פי עצמו נבחר, על פי הגורל נפל על יום זה שיהי מוכן למחיית עמלק ולנוח ביום שאחריו, ועשה אותו 

נראה מקרה, רק הכתוב מעיד )משלי ט"ז, ל"ג(: ולכאורה הגורל יום משתה ושמחה וגו' )אסתר ט, י"ז(. 

קר ניצוח עמלק שנאמר "י, ע"י זה הוא עיש"בחיק יוטל את הגורל ומה' כל משפטו." שהמקרה גם כן מה

בהמן "אשר קרהו" )אסתר ו, י"ג(, שנתלים במקרה, כי כפי  בו: "אשר קרך" )דברים כ"ה, י"ח(. וכן

שרשם כך הם כל עניינם. ]...[ וכן כל עניין עמלק מקרה בעולם, כי הש"י ברא גם כן עניין מקרה, שאין 

מסודר כפי הסדר שיסד, וזהו עמלק.  דבר חוץ מהש"י, ודבר זה גם כן מהש"י שיהיה מקרה, מה שאינו

ולפי שהוא מקרה, כמו שנאמר "אשר קרך", הוא תולה הכול במקרה. ואמר "אשר קרהו", וזהו היה בעת 

הסוף שלו שהלך לאבדון, אז אמר "אשר קרהו" שתלה הכול במקרה, שכל דבר מתברר בסופו. כמו 

" )במדבר כ"ד( ]...[ הנני הולך לעמיבבלעם בסוף, במעשה שיטים, נתגלה ששורשו זנות, ואז אמר "

שבתחילה כל דבר רע הגוון הוא להיפך, וגוון עמלק הוא שאין נתלה במקרה, שעניין הגורל מצינו בתורה 

 ביום הכיפורים ובחלוקת הארץ, שזהו עניין ישראל לסמוך על גורל, להחזיק שאין הדבר במקרה. ]...[

ישראל, לא היה להם מציאות בעולם. וזה כל עניין ניצוחם, "כל עכו"ם, אילו לא היה שורש מהם בליבות 

     ח אותה אומה בפועל. ]...[כאשר מנצח אותו כוח הרע שבלב, ממילא הוא מנצ

"ובו צריך "תמחה", כי מה שרע בנגלה הכול הוא לצורך, שאין לך מידה רעה שאין בו שימוש לצורך גם 

כמשתמש וה וכעס וכדומה הכול פעמים יש בהם צורך כן. שלולי כן, לא ברא הש"י דבר זה בלב. ותאו

בהם כפי רצון הש"י כנודע. מה שאין כן עמלק שנקרא מקרה ואינו מעצם הבריאה. כי הש"י ברא גם דבר 

זה שיהיה דבר נקרא מקרה ושצריך למחותו לגמרי. כי ממנו לא יישאר רושם לטוב כלל. ]...[ "כל 

קי, א( מה שאין כן התולים במקרה, שאין דין ואין דיין. וכמו  האומות קוראות לי אלוה דאלהא" )מנחות

שבישראל מה שנראה כולו רע הוא באמת כולו טוב, כי הם מהפכין חשוכא לנהורא, כך באומות הוא 

להיפך, מי שנראה כולו טוב הוא באמת כולו רע, ואין בו השארה לטוב כלשהו. ושורש עמלק שבלב היינו 

 ]...[כל זמן שעמלק קיים אין השם שלם ואין הכיסא שלם."  היעדר הכרת הנוכח ]...[

כאשר הנחש בא על חוה, הטיל בא זוהמה. ישראל שעמד על הר סיני, פסקה זוהמתן; עובדי פרק ל"ז: "

כוכבים ומזלות שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זוהמתן." )שבת קמ"ה, ע"ב(. היינו ששעת מתן תורה, 

ה לעמו ישראל ולהדריכם, שהוא הגלוי שכל השתדלות אדם בתורה מה שהש"י רצה ללמד את תור

שהוא "והיית כאלוהים יודעי טוב ורע" ובמעשים טובים גם כן הכול מהש"י, זהו פסיקת זוהמה של נחש, 

, להיות מתכוון לגרמיה לדעת ולהרגיש בטוב ורע ולעשות הטוב. אבל )בראשית ג(, בעל כוח בפני עצמו

 היות בעל כוח בפני עצמו כלל, רק למסור הכול להש"י. שלא לרצון הש"י הוא 

ועמלק שנקרא "ראשית גויים" הוא שורש אותה זוהמה. שידע כל מיני כוחות הפכיים, ורוצה בהשתדלותו 

 ר בטוב. ובא להתגייר. ]...[לבחו

והם אבל הוא נקרא אליפז, פירוש שהכוחות שלו נחמדים מפז. זהו עיקרו, שמכיר שיש לו כוחות שלו, 

נחמדים, שאין לו השתקעות לשום כוח, וזה באמת ראשית ההשתקעות של הנחש, שיסודו להסית לבחור 

, שזהו תכלית בכוח הבחירה ]...[ שעיר החורי ]אבי תמנע[ בחר בטוב והוליד את תמנע שבאה להתגייר

 השתדלות לטוב של אומות העולם, שרוצים להתגייר. ]...[

כוח הבחירה בטוב כנזכר לעיל. ונולד עמלק שציער את ישראל, שהוא לא חזר ובא עליה אליפז, היינו 

רצה עוד להתגייר, אלא בא לזנב נחשלים, לומר שהוא זריז ומשתדל יותר מהם. ]...[ עמלק טוען 
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שהשתדלות עיקר, וגם הוא משתדל בכל מיני כוחות כולל לטוב, שזב "ראשית גויים" ותכלית העולם הזה, 

ה כולו עולם השקר שאינו קיים לעד ואין זה התכלית האמתי. לכן "אחריתו עדי אבל באמת העולם הז

 אובד", כי הוא משוקע בכוח ההשתדלות, לחשוב שזהו כוחו ועוצם ידו להשתדל בטוב. ]...[

פרק כ: "כי באמת שכינת הש"י עצמו אינה אלא בלבבות בני ישראל לבד, ושבת הוא "אות ביני ובין בני 

ביתה והעדר השתדלות הוא מצד הכרה שפעולת אדם ששבת חייב מיתה. כי עניין השישראל", ועכו"ם 

אינה כלום רק הכול מהש"י, וזה חיותן של ישראל, והוא עצמו מיתתן של עכו"ם. שכול חיותם הוא מצד 

השתדלות ופעולת אדם והעדר הכרה. אבל מיד שמתגלה דבר זה, הכרת הש"י ושאין מבוא לפעולת אדם, 

יותם." ]...[ מנצחו ]של עמלק[ היה יהושע, מזרעו של יוסף, שהוא עיקר כוח ההשתדלות אז נעדר ח

 וניצוח היצר.

פרק ל"ח: "כל האומות מקטרגים על ישראל, והוא שטן הוא יצר הרע )ב"מ, טז, ע"א(. הם המסיתים בלב 

א "ראשית גויים", גם כן. היינו כוח ושר של כל אומה הוא עצמו אחד מכוחות היצר הרע שבלב. ועמלק הו

הסתתו הוא לראשית הרע. והתחלת הרע אינו מסית ללכת בפועל לחטוא, שזה ודאי לא יעשה, רק שמזדמן 

לפניו הדבר, ואז "עין רואה ולב חומד")במדבר רבא, נשא י, ב(. וזהו "אשר קרך בדרך", שבא במקרה 

ניו דבר, ועל דבר זה הוא התחלת והזדמנות לא בכיוון, רק בהיותו בדרך בטירדא אגב אורחיה נזדמן לפ

הסתת היצר. ועל זה העצה ציצית "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה', ועשיתם 

..." )במדבר ט"ז(. שהוא רומז ליראת שמים כידוע, ועל ידי אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם

זה דבר יזכור מיד שהש"י אסר דבר זה. . ועיקר תפיסת זה בא לזכירה. וזהו העיקר, שכשיזדמן לפניו אי

היצר הוא על ידי הזדמנות ויצרו משכיחו כרגע האיסור, עד שהלב חומד, ועל ידי ריפוי ידיים, שהוא 

היעדר הזריזות, ועצלה תפיל תרדמה, שהוא העדר הדעת והזיכרון להתבונן, כי בשינה כול מה שהלב 

ידי זה נתעורר עמלק, וזהו "זכור את עשה לך עמלק" )דברים כ"ה(.  חומד כלי מעשה גומרים כידוע, על

שהעצה לזה זכירה, "והיה בהניח ה' אלוהיך לך מכל אויביך... תמחה את זכר עמלק לא תשכח" )שם(. 

שלא ירצה לילך ולהרשיע צריך לזכור מאוד מחטא הבא בהזדמנות כלאחר יד, |ואתה עייף", דהיינו 

 "ולא ירא אלוהים", המעורר הזכירה כנזכר. ]...[ עצלות שהוא גורם שכחה,

, ולכך ביאת עמלק הכנה למתן תורה"אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל" )גיטין מ"ג, ע"א(, 

כי עניין עמלק הוא המכשול שאירע חטא בהזדמנות שלא במתכוון, ואשר מתעורר מזה עומד על דברי 

         תורה." 


