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 (1דברים פרק כה
ֱשׁלִים אַ ֲחרֶי ָך וְאַתָּה ָעיֵף וְיָגֵ ַע
ֲשׁר ָק ְר ָך ַבּ ֶדּ ֶר ְך וַיְזַנֵּב ְבּ ָך כָּל ַהנֶּח ָ
ָשׂה ְל ָך ֲע ָמלֵק ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּצֵא ְתכֶם ִמ ִמּ ְצ ָריִם :יח( א ֶ
ֲשׁר ע ָ
יז( זָכוֹר אֵת א ֶ
ִשׁתָּהּ
ֲשׁר יְדֹוָד אֱלֹהֶי ָך נֹ ֵתן ְל ָך נַ ֲחלָה ְלר ְ
וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים :יט( וְ ָהיָה ְבּ ָהנִי ַח יְדֹוָד אֱלֹהֶי ָך ְל ָך ִמכָּל אֹיְבֶי ָך ִמ ָסּבִיב בָּאָרֶץ א ֶ
ִשׁכָּח:
ַשּׁ ָמיִם לֹא תּ ְ
ִתּ ְמחֶה אֶת זֵכֶר ֲע ָמלֵק ִמ ַתּחַת ה ָ
 (2רש"י דברים פרק כה פסוק יח
יח( אשר קרך בדרך  -לשון מקרה .ד"א לשון קרי וטומאה .שהיה מטמאן במשכב זכור .ד"א לשון קור וחום צננך והפשירך
מרתיחתך שהיו העובדי כוכבים יראים להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים משל לאמבטי רותחת שאין כל
בריה יכולה לירד בתוכה בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה אע"פ שנכוה הקרה אותה בפני אחרים:
 (3שמות פרק יז פסוק טז
וַיֹּאמֶר כִּי יָד עַל כֵּס יָהּ ִמ ְל ָחמָה לַידֹוָד ַבּ ֲע ָמלֵק מִדֹּר דֹּר:
 (4רש"י שם
ויאמר משה .כי יד על כס יה .ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית ומהו כס ולא נא'
כסא ואף השם נחלק לחציו נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו וכשימחה שמו יהי'
השם שלם והכסא שלם שנאמר )תהלים ט( האויב תמו חרבות לנצח זהו עמלק שכתוב בו )עמוס א( ועברתו שמרה נצח )תהלים
שם( וערים נתשת אבד זכרם המה מהו אומר אחריו וה' לעולם ישב הרי השם שלם כונן למשפט כסאו הרי כסאו שלם:
 (5פרקי אבות פרק א משנה א
ְשׁי ְכנֶסֶת ַהגְּדוֹלָה .הֵם אָמְרוּ
ִיהוֹשׁ ַע ִלזְ ֵקנִים ,וּזְ ֵקנִים ִלנְבִיאִים ,וּנְבִיאִים ְמסָרוּ ָה לְאַנ ֵ
ִיהוֹשׁ ַע ,ו ֻ
משׁה ִקבֵּל תּוֹרָה ִמסִּינַי ,וּ ְמ ָסרָהּ ל ֻ
ֶ
לשׁה ְד ָברִים ,הֱווּ מְתוּנִים ַבּדִּין ,וְ ַה ֲעמִידוּ ַת ְלמִידִים ַה ְרבֵּה ,וַעֲשׂוּ ְסיָג לַתּוֹרָה:
ְשׁ ָ
 (6מהר"ל דרך חיים שם
אמנם מה שאמר משה קבל תורה מסיני ולא אמר שקבל התורה מפי הקב"ה יש לפרש כי לכך אמר משה קבל תורה מסיני ,כי
זה מורה על עיקר מעלת הקבלה של משה שהיה הקב"ה מיחד לו מקום והוא הר סיני לתת לו שם תורה ,ולא היה הדבר בקרי
כדכ' אצל נביאי האומות ויקר אלהים אל בלעם )במדבר כ"ג( שלא היה מייחד אליו מקום קבוע לדבר ,ולא נקרא זה שקבל
התורה ממנו יתברך אם היה הדבר במקרה אליו כי הקבלה שהוא במקרה לא נקרא קבלה כיון שבמקרה היה ,כי המקבל מקבל
מן הנותן אשר מכוין למסור לו ואז קובע לו מקום לזה .ולכך אמר משה קבל תורה מסיני שהיה מיחד מקום לקבלה זאת ולא
היה כאן קבלה במקרה כלל .ואף אם אמר משה קבל תורה מפי הקב"ה בסיני לא היה מורה שהיה זה המקום מיוחד ,אבל
כאשר אמר משה קבל תורה מסיני ,ר"ל כי היה סיני מיוחד לזה כאלו היה סיני אמצעי על ידי שהכין אותו לכך שתבא התורה
ממנו למשה ,ומורה דבר זה שלא היה הקבלה הזאת במקרה ,ובסמוך עוד יתבאר איך היה הר סיני מיוחד שתבא ממנו התורה,
כמו שבאה התורה ממשה אל יהושע ובשביל זה יש לומר משה קבל תורה מסיני שהיה סיני אמצעי לגמרי שעל ידו באה
התורה למשה ואין כא ן קבלה במקרה שהיתה אצל נביאי האומות דכתיב ויקר אלהים לבלעם כך יש לפרש מה שאמר משה
קבל תורה מסיני:
 (7תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד ב
ויצעקו אל ה' אלהים בקול גדול מאי אמור אמר רב ואיתימא רבי יוחנן בייא בייא היינו האי דאחרביה למקדשא וקליה להיכליה
וקטלינהו לכולהו צדיקי ואגלינהו לישראל מארעהון ועדיין מרקד בינן כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא לא איהו בעינן
ולא אגריה בעינן נפל להו פיתקא מרקיעא דהוה כתב בה אמת אמר רב חנינא שמע מינה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת
אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא מסרוהו ניה ליהו נ פק אתא כי גוריא דנורא מבית קדשי הקדשים אמר להו נביא
לישראל היינו יצרא דעבודת כוכבים שנאמר ויאמר זאת הרשעה בהדי דתפסוה ליה אשתמיט ביניתא ממזייא ורמא קלא ואזל
קליה ארבע מאה פרסי אמרו היכי נעביד דילמא חס ושלום מרחמי עליה מן שמיא אמר להו נביא שדיוהו בדודא דאברא וחפיוהו
לפומיה באברא דאברא משאב שאיב קלא שנאמר ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העופרת אל
פיה אמרו הואיל ועת רצון הוא נבעי רחמי איצרא דעבירה בעו רחמי ואמסר בידייהו אמר להו חזו דאי קטליתו ליה לההוא כליא
עלמא חבשוהו תלתא יומי ובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ ישראל ולא אשתכח אמרי היכי נעביד נקטליה כליא עלמא ניבעי רחמי
אפלגא פלגא ברקיעא לא יהבי כחלינהו לעיניה ושבקוהו ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה .
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8) Jeremy Kagan, The Jewish Self, pp. 63-65.
The Men of the Great Assembly witnessed this deliverance; Mordechai—one of the main figures in the story—
was a member of the Assembly. They were charged with writing the book of Esther to record the event for
history. They recognized that their principal responsibility was to communicate to the coming generations the
change that had taken place in the way the Creator expressed Himself in the world. He no longer intervened
explicitly in events. Instead, He operated quietly through the machinery of nature…The root cause which
underlies all these changes is…the abolition of the inclination in man to worship idols.”

( אסתר פרק ד פסוק ז9
:ִשׁקוֹל עַל ִגּנְזֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ַבּיְּהוּדִיים \} ַבּיְּהוּדִים\{ לְאַ ְבּדָם
ְ ֲשׁר אָמַר ָהמָן ל
ֶ ָשׁת ַה ֶכּסֶף א
ַ ֲשׁר ָקרָהוּ וְאֵת ָפּר
ֶ וַיַּגֶּד לוֹ ָמ ְר ֳדּכַי אֵת כָּל א
( אסתר רבה פרק ח סימן ה10
.ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו אמר להתך לך אמור לה בן בנו של קרהו בא עליכם הה"ד )דברים כ"ה( אשר קרך בדרך
( רמב"ם הלכות מלכים פרק ו הלכה ד11
ואם לא השלימו או שהשלימו ולא קבלו שבע מצות עושין עמהם מלחמה והורגין כל הזכרים הגדולים ובוזזין כל ממונם
וטפם ואין הורגין אשה ולא קטן שנאמר והנשים והטף זה טף של זכרים במה דברים אמורים במלחמת הרשות שהוא עם שאר
האומות אבל שבעה עממין ועמלק שלא השלימו אין מניחין מהם נשמה שנאמר כן תעשה לכל וגו' רק מערי העמים לא תחיה
כל נשמה וכן הוא אומר בעמלק תמחה את זכר עמלק ומנין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו שנאמר לא היתה עיר אשר
השלימה אל בני ישראל בלתי החוי יושבי גבעון את הכל לקחו במלחמה כי מאת ה' היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את
 אבל שבעה עממין ועמלק וכו' א"א זה שבוש-  ]השגת הראב"ד.ישראל למען החרימם מכלל ששלחו להם לשלום ולא קבלו
[אלא שיכול לומר השלימו לקבל המצות
12) Nehama Leibowitz, Studies in Devarim, Ki Teze 7
"Amalek" against whom the Almighty declared eternal war is not any more an ethnic or racial concept but is
the archetype of the wanton aggressor who smites the weak and defenseless in every generation...All the
wonders and miracles of Egypt and Red Sea had come to publicize the omnipotence of G-D...Mankind as a
whole might have taken one great step further and acknowledged the sovereignty of the G-D of justice and
truth, but then along came Amalek and unrestrained by the dread and awe that kept all the nations of the world
in check--jumped as it were, to use the Midrashic figure, into the boiling cauldron and showed the way for the
others. What was there to fear? That a people had gone forth from the land of Egypt?...Who could prove that
they had been brought out by G-D? Had these not gone forth by their own power? Now they were wandering in
the wilderness, weary and struggling. Why should they not be spoiled and smitten. This was the way of the
world. In this manner the moment of awe at the mighty hand of G-D passed away and the atmosphere of
astonishment at His miracles evaporated. The world returned to its former rut, to its idols of gold and silver, its
faith in mortal power and brute force. The opportunity had been lost. Who had been responsible? -- Amalek.
For this reason: ֲמלֵק ִמדֹּר דֹּר
ָ ְח ָמה לַידֹוָד ַבּע
ָ  ִמל- The Lord will have war with Amalek from generation to

generation. (Exodus 17, 16)
13) Zohar v. 2, 65B
Said R. Simeon: 'Let us not think lightly of this war with Amalek. Verily, from the creation of the world until
then, and since then till the coming of the Messiah, there has been and will be no war like that, nor can even the
war of Gog and Magog be compared with it; and this not because of the mighty armies taking part in it, but
because it was launched against all the attributes of the Holy One, blessed be He." (Translation: Soncino Press)

( תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א14
ויתיצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם
אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אף
.על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר
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