
 שלום חברים,
 

 השבת שלפני פורים נקראת "שבת זכור". כהכנה לקראת המפגש השנתי והמרעיש עם המן, שיתקיים ביום
 רביעי הבא ב"ואהבת" ובכל רחבי העולם היהודי, אנחנו נקראים לזכור את אשר עשה לנו עמלק, ונדרשים

 לזכור וגם למחות את זכרו מתחת לשמים.
 

 מי הוא עמלק?
 

 למרות שכבר בתקופת אברהם מוזכר שבט בשם עמלק, הוא מוכר לנו יותר כנכדו של עשו, אחיו התאום של
 יעקב. אז לא, עמלק הוא לא ה"אחר" האולטימטיבי, כפי שרבים מכנים אותו בשיח המודרניסטי. הוא בן דודנו,

 בשר מבשרנו.
 

  הנה חטאו:
 (דברים כ"ה, י"ז - י"ט) ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים. ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך

 ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל־ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאַחֶריָך ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹהים. ְוָהָיה ְּבָהִניַח ה' ֱאלֶֹהיָך ְלָך
 ִמָּכל־אְֹיֶביָך ִמָּסִביב ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה ִּתְמֶחה ֶאת־ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת

 ַהָּׁשָמִים לֹא ִּתְׁשָּכח!
 

 עמלק ניצל את חולשתם ובלבולם של בני ישראל מיד עם הגיעם למדבר סיני. הוא תקף אותם בעודם עייפים
  ויגיעים. חמור מכך, הוא זינב בנחשלים/נחלשים, אלה שהשתרכו מאחור.

 
 כל כך הרבה עמים נלחמו בבני ישראל אבל אף עם אחר לא "זכה" להתקבע בזיכרון הקולקטיבי שלנו לכלייה

 ולמחייה.
 

 למה? מה סודו של הכינוי הקשה הזה? מה מייחד את מילת הגנאי "עמלק"? ומכיוון ששבת זכור בפתח, מה
  בדיוק אנחנו אמורים לזכור?

 
 לאורך הדורות יהודים זיהו את עמלק עם כל אויב שביקש להשמיד אותנו - הצלבנים באירופה, האינקוויזיציה

  בספרד ובפורטוגל, הקוזקים במזרח אירופה, הנאצים בגרמניה, וכן הלאה.
 

  אבל לא רק שונאי ישראל זוכים להיקרא עמלק, יהודים גם מטיחים את הכינוי הזה האחד בשני...
 

 תנועת החסידות הייתה הראשונה לראות את המושג "עמלק" כאיכות פנימית ולא כאויב חיצוני כמו אומה עוינת
  או קבוצה דתית כזו או אחרת.

 
 במימד הרוחני, כל מה שמאחד - מסמל את הטוב, וכל מה שמפצל ותוקע טריז בין חלקי הבריאה מסמל את

 הרע. עמלק המוזכר בתורה לא בא ונלחם נגד עם ישראל, כפי שעשו עמים אחרים, הוא זינב בחלשים
 שהשתרכו מאחור. הוא תקע טריז בין חלקי העם.

 
  נשמע כמו עניין פעוט, אבל זה לא.

 
 זה נשמע כמו עניין פעוט, מכיוון שזה קורה כל הזמן, זה קורה לכולנו. כולנו לפעמים מנצלים חולשה של מישהו

  - אדם, ארגון, או חברה - כדי להרוויח על חשבונו/ה.
 



 עמלק זו איכות של החלשה. כל הפרדה שאנו עושים מחלישה. הביטוי "הפרד ומשול", למשל, בא מעולמו
 הכוחני של "עמלק". בכל פעם שאנחנו מחלישים מישהו על ידי פיצול הכוחות שלו - מערערים את בטחונו,

 מטילים בו ספק - אנחנו קצת עמלקיים.
 

 כוחניות עמלקית היא כוחניות של פחד, אין בה אומץ, גבורה או גדולה.
 

 הסיפור של פורים, שחל בשבוע הבא, הוא למעשה סיבוב שלישי במערכה המתמשכת בין עמלק וישראל.
 הראשונה הייתה ביציאת מצרים (אותה הזכרתי לעיל), השנייה הייתה במלחמה בין אגג, מלך עמלק, לשאול,
 מלך ישראל, והשלישית בפרס, בין המן האגגי - כלומר נצר של אגג - לבין מרדכי - שהוא נצר ישיר של שאול

 המלך. וזו הסיבה שהשבת שלפנינו היא "שבת זכור".
 

 התיאור של המן במגילת אסתר הוא תיאור עמלקי קלאסי:
ן־ַהְּמָדָ֛תא ָהֲאָגִג֖י  (מגילת אסתר, פרק ג׳ א-ח) ַאַח֣ר ַהְּדָבִר֣ים ָהֵאֶּ֗לה ִּגַּדל֩ ַהֶּמֶ֨לְך ֲאַחְׁשֵורֹ֜וׁש ֶאת ָהָמ֧ן ּבֶֽ

 וְַֽיַנְּׂשֵא֑הּו ַוּיֶָׂ֙שם֙ ֶאת־ִּכְסאֹ֔ו ֵמַע֕ל ָּכל־ַהָּׂשִר֖ים ֲאֶׁש֥ר ִאּֽתֹו׃.. ַוּיֹ֤אֶמר ָהָמן֙ ַלֶּמֶ֣לְך ֲאַחְׁשֵורֹ֔וׁש 'ֶיְׁשנֹ֣ו ַעם־ֶאָח֗ד
ַעִּמ֔ים ְּבכֹ֖ל ְמִדינֹ֣ות ַמְלכּוֶתָ֑ך ְוָדֵתיֶה֞ם ׁשֹנֹ֣ות ִמָּכל־ָע֗ם ְוֶאת־ָּדֵת֤י ַהֶּמֶ֙לְך֙ ֵאיָנ֣ם  ְמֻפָּז֤ר ּוְמפָֹרד֙ ֵּב֣ין הָֽ

ם. ִאם־ַעל־ַהֶּמֶ֣לְך טֹ֔וב ִיָּכֵת֖ב ְלַאְּבָד֑ם ַוֲעֶׂשֶ֨רת ֲאָלִפ֜ים ִּכַּכר־ֶּכֶ֗סף  עִֹׂש֔ים ְוַלֶּמֶ֥לְך ֵאין־ׁשֶֹו֖ה ְלַהִּניחָֽ
ֶלְך'.  ֶאְׁשקֹול֙ ַעל־ְיֵדי֙ עֵֹׂש֣י ַהְּמָלאָכ֔ה ְלָהִב֖יא ֶאל־ִּגְנֵז֥י ַהּמֶֽ

 
 המן הוא איש קטן (מבחינה פנימית, לא פיזית/גופנית). האגו שלו פגוע. אנשים עם אגו פגוע הם מאוד

 מסוכנים.  כאיש קטן, הייתה לו אובססיה עם גודל, ממש תסביכי גדלות. הוא היה עסוק, למשל, בגובה המדויק
 של העץ שעליו יתלה את מרדכי. עד כדי כך הוא חש קטן, שאחשורוש היה צריך לגדל אותו, לשאת אותו מעל
 לכל שאר השרים. אבל זה לא הספיק לו, כי אנשים קטנים לעולם לא מרגישים מספיק טוב עם עצמם. לכן הוא

 דרש מכולם להשתחוות לו - כבוד השמור רק למלך. בהוראה הזאת הוא דורש מכולם להקטין את עצמם
 לעומתו. אדם קטן שונא אנשים שנתפסים אצלו כגדולים ממנו, ועוד יותר הוא מתעב אנשים שלא מקשיבים לו,

 שלא משתחווים לו כשהוא חולף על פניהם ושדרכם שונה משלו. הם מאיימים עליו, והוא יעשה הכל להשמיד
  אותם.

 
 בחושיו העמלקיים, המן הריח את החולשה שעם ישראל היה נתון בה, כתוצאה מגלות בבל. הוא ראה אותו

 כעם "מפוזר ומפורד", והנורא מכל, שמנהגיהם שונים ודתם שונה! מכיוון שהם מוחלשים וחסרי הגנה, קל לזנב
  בהם ולגזול את רכושם וממונם!

 
 העבודה שבלב

 
 אנחנו חיים כולנו בעולם עמלקי - עולם השוואתי, תחרותי, מחליש ומבטל. אפשר לומר שהאיכות הזאת -

 עמלק - נמצאת אצל כולנו, מי פחות ומי יותר, וכולנו נמצאים על איזה רצף עמלקי. בכל פעם שאנחנו מחלישים
 אדם אחר (גם אם זו איננה כוונתנו), או יורדים עליו, או מזלזלים בו, הבאנו קצת מעמלק לעולם. זה כל כך

  טבעי, שמעולם לא חשבנו שהנה גם בנו מקנן איזה עמלק קטן (קטן, תרתי משמע).
 

 כשאסתר משתכנעת לסכן את חייה ולהתגייס להצלת עמה, היא מבקש ממרדכי דבר אחד: (מגילת אסתר ד',
ִּנְמְצִא֣ים ְּבׁשּוָׁש֗ן ְוצּ֣ומּו ָעַ֠לי ְוַאל־ּתֹאְכלּ֨ו ְוַאל־ִּתְׁשּתּ֜ו ְׁשלֶֹׁ֤שת ָיִמים֙  ט"ז) ֵלְך֩ ְּכנֹ֨וס ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד֜ים הַֽ

 ַלְ֣יָלה ָויֹ֔ום ַּגם־ֲאִנ֥י ְוַנֲערַֹת֖י ָאצּ֣ום ֵּכ֑ן …". אם המן מריח חולשה, והוא נהנה לראות את עם ישראל כל כך
 מפוזר ומפורד, כי זה מה שייתן לו כוח לפצל ולהחליש, הרי שאסתר (מטבעה, כנראה) מריחה את ההפך

  הגמור: היא יודעת שהעמידה היחידה כנגד כוחות הפירוד היא האחדות.
 

  זו העבודה שבלב שלנו:



 לאחד כוחות - בעיקר כוחות פנימיים, אבל גם כוחות חיצוניים. זו אולי העבודה הרוחנית החשובה1.
 ביותר - לדעת שבהווייתנו אנחנו ישות אחת רציפה, ולא קונגלומרט של חלקיקי אדם. זה מחייב

 לקבל, לחזק ולפרגן לכל החלקים שבנו - את אלה שאנו אוהבים ואת אלה שפחות; לראות איך לכל
 חלק וחלק בנו - ללא יוצא מן הכלל - יש תפקיד ויש מקום. לדעת גם שלכל אחד ואחת בסביבתנו יש

 תפקיד ויש מקום השמורים רק לו/ה.
 לבקש תמיד להעצים - את עצמנו ואת זולתנו - ולא להחליש. להעצים את עצמנו, שלא על ידי2.

  החלשת האחר. לא לזנב בחולשות של אנשים.
 

 עמלק מופיע, כאשר אדם איננו "ירא אלוהים". אדם הוא ירא אלוהים כשהוא בטוח בעצמו, בכוחותיו, בזכותו
  הבסיסית להיות כאן עלי אדמות. אדם בעל כבוד עצמי מכיר במשקלו הסגולי - כבוד, מלשון כבד, משקל.

 
 לכן, אם נדע שבמשקלנו שלנו, ובגדולתנו שלנו עסקינן - ורק בשלנו - הרי שהכל יבוא על מקומו בשלום: לא

 נזדקק להחליש אחרים ולא נבקש לפצל את אחדותם. גם לא בקלות כזו יחלישו אותנו ולא יתקעו טריז בינינו
  לבין עצמנו.

 
 נשים לב לתחושות קטנותנו וגדולתנו שלנו, ונרפא את עצמנו, וממילא נגלה איך לפתע כל מי שמסביבנו גדל

  איתנו.
 

 שבת שלום,
 שבת של זכירה טובה ופורים מיטיב!

 
 אלישע


