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 פרשת זכור

 מה המקור לזכירת עמלק פעם בשנה דוקא

דיעות אלו, שהרי כל עיקר קריאת התורה  . ומקשים על1יש דיעות שקריאת פרשת זכור היא מדאורייתא

שמצותה , י קריאת התורה(ל ידשהכוונה בזה היא למצות זכירת עמלק )לאו דוקא ע ,אינו אלא דרבנן? ומבארים

 .לכל הפחות פעם אחת בשנה

דממה נפשך: או שהמצוה  -בשנה דוקא  אלא שענין זה דורש ביאור: מנין המקור לזכירת עמלק פעם אחת

פעם  במשך ימי חייו, אבל מנין המקור שהחיוב הוא תהיא לזכור זאת פעם אח היא בכל יום ויום, או שהמצוה

 ?אחת בשנה

 יום. והמקור לזה מצויין במראה היא בכל , שמצות זכירת עמלק2והנה, אדמו״ר הזקן פוסק בשולחן ערוך

הוא  , או ממישהו אחר שגם3אם הם מאדמו״ר הזקן עצמו, או מהדוד מהרי״ל -  לחן ערוךמקומות שבגליון השו

 .4״רמב״ן בהשגות ספר המצוות״ -סמכא  בר

מעשה מרים, והרי במצות זכירת מעשה  והיינו, שהרמב״ן שם מונה מצות זכירת עמלק יחד עם מצות זכירת

 .שחיובה בכל יום, וממנה למדים גם על מצות זכירת עמלק ים שאין לה זמן קבוע, פשיטאמר
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שה עמלק, מצד פסק אדמו״ר היא זכירת מע מהן תלומר ״שש זכירות״ בכל יום, שאח 5וזהו גם יסוד המנהג

 .מעשה עמלק בכל יום ל, שמצוה לזכורזכר לעיהזקן הנ

זרעו של עמלק  תאינו רק בנוגע למחיי ענין זכירת מעשה עמלקל, מוכח, שזכרים לעימדברי אדמו״ר הזקן הנ

 ,בגשמיות

נחריב מלך סישראל תקיפה, )ב( ״כבר עלה  יד ין: )א( א6טעמים שנימצד  -זה אינו שייך עתה  יןשהרי ענ

 ,ולכן אין יודעים מי הם זרעו של עמלק, 7אשור ובלבל את כל האומות״

ישנו גם בנוגע לרוחניות הענין דעמלק,  עתה, מוכח, שענין זהוכיון שמצות זכירת מעשה עמלק ישנה גם 

 .8בעבודה בנפש האדם

״בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות את  :שמצינו בנוגע למצות זכירת יציאת מצרים ל דרךוע

.  את אבותינו ממצרים . כי ״אילו לא הוציא הקב״ה -. והטעם לזה 9הוא יצא היום ממצרים״ עצמו כאילו

 .10משועבדים היינו לפרעה במצרים״

ומה נוגע לנו , 11"עבדי אחשורוש אנן ומקשים על כך: והרי גם עתה נמצאים אנו בשעבוד מלכיות, ד״אכתי

 ?יציאת מצרים עתה

 .12ברוחניות, כמבואר בתניא שהכוונה בזה היא בעיקר ליציאת מצרים -וידוע המענה לזה 

 .דעמלק ברוחניות שהכוונה היא להענין -ק מעשה עמל תהוא בענין זכיר ל דרך זהוע

אף שאין יוצאות למלחמה, ובמילא  ,13מלקע יובן הטעם שגם נשים חייבות במצות זכירת מעשה ל פי זהוע

 .כיון שנוגע בעבודה הרוחנית -בגשמיות  נוגע להן יןאין הענ
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ה, עמד עמלק באמצע התור יצאו ישראל ממצרים על מנת ללכת להר סיני לקבל את 14כאשר :וביאור הענין

 .לקבל את התורה הדרך ולא הניח את ישראל ללכת להר סיני

כי, כל זמן  .16)״ברפידים״( מדברי תורה״ ״רפו ידיהם 15מפני שישראל עצמם -, ההאפשריות על זה הית

הנה , , ורק כאשר רפו עצמם מהתורה17אזי אין שום אומה יכולה לשלוט בהם ,השישראל חזקים בתורה ומצותי

לישות, הנה זהו נתינת מקום שיבוא עמלק חו הגם אשר לא עזבו לגמרי את התורה, כי אם ״רפו״ בלבד, רפיון

 .18לגמרי וימנע אותם מקבלת התורה

, די 19״פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית״ ההוראה מזה היא: ישנם כאלו שחושבים, די ומספיק שאלמוד

אשר רפיון  ,על זה היא ההוראה -בזה? להדר בלבד, ולמה לי  לצאת ידי חובתי ומספיק שאקיים את המצוות

ס בטל חתי ל ידי זהמקום הוא אשר ע תגם נתינ בתורה ומצוות, כי אם ההידורלישות זו נוגע לא רק לענין חו

 .לגמרירה ומצות מתו ושלום

מזה לגמרי(  , לא להתבטלל כל פניםע )על צד היותר פחות רה ומצותואם הוא רוצה לישאר יהודי שומר תו

 .לישות כללחבלי שום רפיון ו רה ומצות,בתו מההכרח הוא להתחזק בכל כחו -

לזכור שלא להניח שום נתינת מקום  , אשר תמיד עלינו20וזהו ענין זכירת מעשה עמלק בכל יום ויום

 ., בחמימות וחיותרה ומצותבכל תוקף בתו להקרירות דעמלק, כי אם להתחזק

 , י"ג אדר שני, רשימת השומעים בלתי מוגה.קטע משיחת ש"פ צ, פ' זכו

 .129תו"מ ה'תשי"ז ח"ב ע'
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