
ָרֵאל ִּבְכִניָסָתן  ס"ק ח': "ְׁשלָׁשה ִמְצווֹת ִנְצַטּוּו ִישְֹ
ָלָאֶרץ, ַהֲעָמַדת ַהֶּמֶלְך, ּוְכִריתּות ַזְרעוֹ ֶׁשל ֲעָמֵלק, 
ּוִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש... ּוְכִריתּות ַזְרעוֹ ֶׁשל ֲעָמֵלק, 
ֵהם ַהִּניצוֹצוֹת ֶׁשעוִֹלים ִמֵּבין ָהַעּכּו"ם ְוָהֲאָרצוֹת"

האויב הגדול ביותר

הוא  ישראל,  של  ביותר  הגדול  האויב  עמלק, 
הנלחם בעזות מצח בישראל בכל עת, להרחיק 
יזכו  שלא  כדי  יתברך,  מהשם  ישראל  עם  את 
לאחר  אפילו  כן  על  פעם.  אף  לגאולה  חלילה 
שראה את כל הניסים שהיו לישראל במצרים, 
את  ולקרר  להפיל  שמו,  ימח  עמלק  נתייצב 
מהשם  להרחיקם  ומצוות,  מתורה  ישראל 
המן  עמד  אחשורוש  בזמן  כן  כמו  יתברך. 
ישראל  נכדו של עמלק להרחיק את עם  הרשע 
אחשורוש  סעודת  מטרת  היתה  וזו  מהגאולה, 

עצמו  על  ושם  לו  שישתחו  שרצה  המן  ומטרת 
צורת עבודה זרה להחטיא את עם ישראל,1 גם 
רצה לבטל את זכות השקלים של ישראל על ידי 
מלחמה  מלחמתו  כי  כסף.  ככרי  אלפים  עשרת 
ביותר  בפרט  להתגבר  מנסה  והוא  ברוחניות 

כשבא זמן גאולה וישועה,2 

כמו כן נלחם עמלק בכל אחד בפרטיות להפילו, 
לקררו ולהרחיקו מהשם יתברך.3 

כוחו של עמלק

היום  שעד  כזה  נורא  כח  לעמלק  יש  מהיכן 
נמשך  מהיכן  ולהכניעו?  לכלותו  הצלחנו  לא 
אלא  כך?  כל  רב  כח  שמו  ימח  הזה  לרשע 
כמבואר בתורה )ס"ק ז( שכוחו נמשך מ"נפילת 
האמונה", כלומר, הכח של עמלק, המן הרשע, 

שהם  הארורים  הרשעים  וכל 
כוחם  כל  עמלק,  המן  בבחינת 

מעלת הלימוד

    תורה ל"ה – אשרי העם
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ

14פר' תצוה-זכור י"ג אדר תשע"ג

בס"ד בר"ה

ְּבַהְמָׁשַכת  ַלֲעסֹק  ְּבפּוִרים  זוֶֹכה  ֶׁשַאָּתה  ְּבַעְצמוֹ  ָּבֶזה  ִלְשֹמַֹח  ְוִתְזֶּכה  ּפּוִרים,  ִשְֹמַחת  ְוָלנּו  ָלֶכם  ְוֶיֱעַרב 
ּתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה ָּבעוָֹלם, ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְּבִחיַנת ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ֶׁשעוְֹסִקים ַהַּצִּדיִקים ְּבָכל ּדוֹר ִּבְפָרט ְּבפּוִרים.

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיַזֶּכה אוְֹתָך ְוֻכָּלנּו ִלְזּכוֹת ְּבפּוִרים ַהֶּזה ְלַקֵּבל ָעֵלינּו ִקּיּום ַהּתוָֹרה ֵמָחָדׁש ְלַקֵּים ִקְּימּו ַמה 
ֶּׁשִּקְּבלּו ְּכָבר. ְוָהִעָּקר ֶׁשִּנְזֶּכה ֲאַנְחנּו ְוַאֶּתם ְלַקֵּבל ּוְלָהִבין ְּבָכל ֵעת ָהֵעצוֹת ֲעֻמּקוֹת ְוָהְרָמִזים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 
ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדוֹׁש  ְוַרֵּבנּו  ַהְּקדוִֹׁשים ֶׁשל ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו  ָיַדִים ֶׁשֵּיׁש ְּבַים ַהָחְכָמה, ֶׁשֵהם ִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרתוֹ 
ִלְבָרָכה, ִּכי ְמאֹד ְמאֹד ָעְמקּו ְרָמָזיו ַּגם ֵאֶליָך ְּבִני ֲחִביִבי, ֵהן קֶֹדם ַהַּמֲעֶשֹה, ֵהן ְלַאַחר ַהַּמֲעֶשֹה. ֵהן ְלִעְנַין 

סּור ֵמָרע ֵהן ְלִעְנַין ֲעֵשֹה טוֹב.

ְלַהְתִחיל  ִלְבִלי  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכין  ַּכָּמה  ַעד  ְלָהִבין  ְיכוִֹלין  ָהְרָמִזים  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֵמָרע  ְּבִעְנַין סּור  ֲאִפּלּו  ְוֵכן 
ַלֲחׁשֹב ַמֲחָׁשבוֹת ָרעוֹת ְּכָלל, ְוַאל ִיְכנֹס ִעם ִּפּתּוָיו ְּבטוֵֹען ְוִנְטָען ְוכּו' ְוִיְבַרח ֵמַהַּמֲחָׁשבוֹת ָרעוֹת ְּבֵׁשב ְוַאל 
ַּתֲעֶשֹה ְוכּו' ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיָּנֵצל ִמָּכל ַרע. ְוִאם ַחס ְוָׁשלוֹם ַחס ְוָׁשלוֹם ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְצרוֹ ְּתָקפוֹ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן 
ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ִלְבִלי ִלּפֹל יוֵֹתר. ְּכמוֹ ֶׁשָּצַעק ֶׁשֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעוָֹלם. ְוִעַּקר ַהִהְתַחְּזקּות ַעל ִּפי ָּכל ַּדְרֵכי 
ֵעצוָֹתיו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּגָּלה אוָֹתם ְּבֵפרּוׁש, ּוְצִריִכים ְלַהֲאִמין ִּבְדָבָריו ּוְלַקְּיָמם ִּבְפִׁשיטּות. ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ֲעַדִין ְצִריִכין ְלָהִבין ֵמָרחוֹק ָהְרָמִזים. ִּבְפָרט ָהְרָמִזים ֵמעֶֹצם ְּגֻדָּלתוֹ ְוכֹחוֹ ֶׁשל ַהָּזֵקן ִּדְקֻדָּׁשה ָסָבא ְּדָסִבין 
ֶׁשל יוֵֹצר ְּבֵראִׁשית ְועֶֹצם ֲחָסָדיו ַעד ֵאין ֵקץ ְוכּו'. ָּכל ֶזה  ְּגֻדָלתוֹ  ֶׁשָאנּו חוִֹסים ְּבִצּלוֹ, ֶׁשִּמֶּמּנּו ְמִביִנים 
ִּדַּבְרנּו ָּבֶזה ַהְרֵּבה. ֲאָבל יוֵֹתר ִמֶּזה ְצִריִכין ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ָהְרָמִזים ֶׁשֵהם ַעד ֵאין סוֹף ְוֵאין ַּתְכִלית. 
ְוַעָּתה ָּתִבין ֵמָחָדׁש ֶׁשֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעוָֹלם. ְוֶׁשַּגם ֲאִני ְוַאָּתה ְוֻכָּלנּו ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ְּבִשְֹמָחה ְּגדוָֹלה ְּבִלי 
ִׁשעּור ְּבָכל יוֹם, ּוִבְפָרט ִּביֵמי ִשְֹמָחה, ּוִבְפָרט ְּבפּוִרים. ַאְׁשֵרינּו ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָאנּו זוִֹכים ִלְכּתֹב ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה 

ַהּנוְֹבִעים ֵמָהְרָמִזים ֶׁשֵּיׁש ְּבַים ַהָחְכָמה.

ְוֶזה ַעָּתה ֶאְצִלי ָּכל ַּכָּוַנת ּפּוִרים. ִּכי ִעַּקר ַהְכָנַעת ֲעָמֵלק ִיַּמח ְׁשמוֹ ָהָיה ַעל ְיֵדי ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידוֹ 
ְוָגַבר ִיְשָֹרֵאל ִּבְזַמן ֶׁשִּישָֹרֵאל ִמְסַּתְּכִלין ְּכַלֵּפי ַמְעָלה. ְּדַהְינּו ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵהִרים ָיָדיו ְוָרַמז ָלֶהם ְלִהְסַּתֵּכל 
ְּכַלֵּפי ַמְעָלה. ִּכי ֲעָמֵלק הּוא ְקִלָּפה ָקָׁשה ָּכל ָּכְך ֶׁשָּכלּול ִמָּכל ַהְּקִלּפוֹת ְוַהִּסְטָרא ַאְחָרא. ֶׁשְּכֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּׁשט 
ּוִמְתָּגֶרה ְּבִיְשָֹרֵאל ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהַּצִּדיק ְלַדֵּבר ּוְלהוִֹכיַח ֶאת ִיְשָֹרֵאל, ִּכי ִאם ַמה ֶּׁשֵּמִרים ָיָדיו ּוְמַרֵּמז ָלֶהם 

ִהְתַּסְּכלּו ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ִּכי ֲעַדִין ה' ִאְּתֶכם ִּכי ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ.
)עלים לתרופה - מכתב שצ"ד( 
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לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה
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 הל' שבועות ב' - כיבוד אב ואם ב'

כשזוכה  אפילו  בעצמו  האדם  א. 
להתקרב אל האמת, צריך גם כן שיהיה 
בכלל  כן  גם  שזהו  בעצמו,  אמונה  לו 

אמונת חכמים. )ב – י"ז(
ריבוי  ידי  על  מתרחקים  "הרבה 
בעצמן,  עליהם  להם  שקשה  הקשיות 
שרואים שזהו כמה שחותרים להתקרב 
קצת  יגיעות  סבלו  וכבר  יתברך  לה' 
על  ואף  האמת  בשביל  רבות  ובזיונות 
פי כן עדין הם רחוקים כמו שרחוקים. 
שחותר  הבעל-דבר  מעשה  זה  וכל 
עליהם לרחקם יותר, וכבר דברנו בזה 
לידע  למודעי,  צריכים  עדין  אך  הרבה 
בשום  להאדם  אפשר  שאי  ולהודיע 
אופן בזה העולם שידע היכן הוא אוחז, 
לברכה.  זכרונו  בשמו  ששמעתי  כמו 
וזה מעקרי הנסיונות שלו, מה שאינו 
אם  כי  ואוחז.  עומד  הוא  היכן  יודע 
עתה  גם  שזוכה  מה  ויודע  רואה  היה 
שמנתק  והעתקה  תנועה  כל  ידי  על 
עצמו מרע לטוב, אפילו תנועה בעלמא, 
ה'  לעבודת  כוחו  בכל  רץ  היה  בוודאי 
היה  אבל  גמור,  צדיק  והיה  ולתורתו 
מתבטל בחירתו, על כן צריכים גם בזה 
להתחזק באמונה לידע ולהאמין שאין 
שום תנועה טובה נאבדת כלל, כי לית 
סוף  כל  וסוף  דאתאביד,  טבא  רעותא 
איזה  שחטף  מה  רק  ממנו  ישאר  לא 

טוב בכל יום ויום מימי חייו."
__________________________

ב. עצם האמת אי אפשר להשיג ולהבין 
ידי  על  האמת  יתגלה  בסוף  רק  מיד 

תוקף האמונה. )ב – י"ח(
בסוף.  הוא  האמת  התגלות  "עיקר 
עד  הרבה  הרבה  להמתין  וצריכין 
דרכיו  אמתת  ולהבין  להשיג  שיזכה 
וצדיקים  ה'  דרכי  ישרים  כי  יתברך, 

ילכו בם ופושעים יכשלו בם."
__________________________

ידי הצדיק,  עיקר הגדלת שם ה' על  ג. 
כי על ידו יכול כל אחד מישראל להכלל 
בשם  שנכלל  ידי  על  ה'  בשם  שמו 
הצדיק שכבר השלים את שמו בתכלית 
השלמוש ונכלל בשם ה', שזה עקר מלוי 

שם ה', כי שמו משתף בשמינו. )ב – כ(

מלחמה לה' בעמלק מדור דור



מלך  דוד  בן  הוא משיח  כלבבך,  לנו מלך...  ותתן  והכסא שלם.  ויהיה השם שלם  תכין,  דוד מהרה  וכסא 
על  למעלה  למעלה  ומלכותך  ותתרומם אמונתך  ותתנשא  ותתגדל  עולם  באי  כל  על  ותתגלה מלכותך  ישראל. 
כל יצורי עולם. וכולם יכספו וישתוקקו לאמונתך הקדושה. ותמלוך אתה ה' מהרה לבדך על כל מעשיך, כי 

)ליקוטי תפילות ל"ה(המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד. ככתוב בתורתך: "ה' ימלך לעולם ועד". 

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

"

"

חלילה  שאנו  מזה  רק  נמשך 
שעם  מזה  באמונה,  נופלים 
מאמינים  אינם  ישראל 
כראוי בהשם יתברך ובצדיקים הקדושים4, 

נפילת האמונה

על הכל'4,  ומדלגים  עוברים  ידי אמונה  'על 
והכל תלוי באמונה, כשאנו מאמינים אמונה 
הקדושים,  ובצדיקיו  יתברך  בהשם  שלמה 
ועל  לקדושה,  כח  נותנים  אנו  זה  ידי  על 
אך  נופל.5  והרע  מתגברת  הקדושה  זה  ידי 
מהאמונה,  נופלים  ישראל  עם  כשחלילה 
נותן כח רחמנא ליצלן לעמלק ולסטרא  זה 
נופלים  האמונה  נפילת  ידי  על  כי  אחרא, 
אלו  ובכח  לקליפות,  קדושים  ניצוצות 
הניצוצות הם מתגברים ושולטים ומציקים 

לישראל, וזו הסיבה שירושלים נחרבה.6

מדור דור

ואין  שלם,  הכסא  שאין  הקב"ה  'נשבע 
עמלק'7.  של  זרעו  שימחה  עד  מלא  השם 
אנו עומדים בעיצומם של ימי פורים – ימי 
'מלחמה  וכמבואר בתורה  מלחמה בעמלק, 
שהמלחמה  דור',8  מדור  בעמלק  לה' 
גם  כן  ואם  ודור,  דור  בכל  היא  בעמלק 
ה'  מלחמת  ללחום  מחויביים  כהיום  אנו 
היא  והמלחמה  עמלק,  של  זרעו  ולהכרית 
על ידי התחזקות באמונה. ועל ידי שחזקים 
פוסקת  הבלתי  מלחמתו  אף  על  באמונה 
שבלע  הניצוצות  את  מוציאים  עמלק,  של 
אותו  מכריתים  כוחו,  את  מבטלים  עמלק, 
ירושלים",  "בונה  להיות  זוכים  זרעו,  ואת 
זוהמת  ומתבטלת  הגאולה,  את  מקרבים 

עמלק מן העולם.4 

דעת

ַהְרֵּבה  ְוָׁשִנים  ָיִמים  ֶּבֱאמּוָנתוֹ  ָחָזק  "ּוְכֶׁשהּוא 
ְועוֵֹבד ֶאת ה' ֶּבֱאמּוָנה ְלַבד, זוֶֹכה ַאַחר ָּכְך ָלַדַעת 
ּוְלַהִּשֹיג אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך ִּביִדיָעה ִנְפָלָאה ַהָּבָאה ַעל 
ְיֵדי ֱאמּוָנה, ִּבְבִחיַנת ָמֵטי ְוֹלא ָמֵטי".4 "ַעל-ְיֵדי 
ַהֲעָלַאת ַהִּניצוֹצוֹת ַהְּקדוִֹׁשים ֵמֶהם. ַעל-ְיֵדי-ֶזה 
ְּכֶׁשֶּזה נוֵֹפל ֶזה ָקם, ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה זוִֹכין ְלַהִּמְצָוה 
ָהֱאמּוָנה,  ַהְינּו  ִוירּוָׁשַלִים  ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש  ִלְבנוֹת 
ֵּבית- ִּבְנַין  ִּבְבִחיַנת  מחוֹ  ְוִנְתַעֶּלה  ִנְתַחֵּדׁש  ְוָאז 

'ִמי  ִלְבָרָכה:  ִזְכרוָֹנם  ֲחָכֵמינּו,  ְּכַמֲאַמר  ַהִּמְקָּדׁש, 
ְּבָיָמיו'."  ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש  ִנְבֶנה  ְּכִאּלּו  ֵּדָעה  ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ 

_______________________)קיצור ליקו"מ 9(
הלכות  ליקוטי  עיין   .2 ה'.   פסוק  ב'  פרשה  רבה  אסתר   .1
או"ח - תפילין הלכה ה – ל"א, ל"ב. ותורת משה לחת"ס - 
פרשת זכור ועוד.  3. ליקו"ה שם, ומבואר שם דעמלק הוא 
5. כמבואר  4. ליקו"ה שם.   זוהמת הנחש והסט"א ממש.  
בתורה כ"ב.  6. כמבואר בתורה ס"ק ח.  7. מדרש תנחומא, 

סוף פרשת תצא.  8. כמבואר בס"ק שמות י"ז. 9. ס"ק י"ב.

המשך מעמ' קודם
תו' ל"ה

  "

  "

תורה ל"ד - ואתם תהיו ליתורה ל"ד - ואתם תהיו לי

ַּפַעם ַאַחת ִּדַּבְרִּתי ִעּמוֹ 
ֵמַהּתוָֹרה ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי 
ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְּבִסיָמן ל"ד 
ַהְמַדֵּבר ֵמַהְּנֻקָּדה ֶׁשִהיא 
ְּבִחיַנת ַצִּדיק ְוכּו', ְוָאַמר ִלי 
ֶׁשְּבזֹאת ַהּתוָֹרה ְיכוִֹלין ִלְראוֹת 
ָּכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַּבּדוֹר ַמהּות 
ּוַמְדֵרַגת ּוַמֲעַלת
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

     )חיי מוהר"ן – כ"ב(

...ְוַגם ֶזה ְקָצת ַּכָּוָנִתי ִלְהיוֹת ְּבטּוְלְטִׁשין ְּכֵדי ִלְראוֹת ִעָּמֶכם אּוַלי ָיחּוס ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ְוִיְׁשַלח ִּדּבּוִרים ֶׁשּנּוַכל ְלַהֲחיוֹת ַעְצֵמנּו ָּבֶהם ָלֶנַצח, ַהָאְמָנם ְּכָבר ִּדַּבְרנּו ַהְרֵּבה ּתוָֹדה ָלֵאל 

ַאְך עוֹד ֵלאלַהי ִמִּלין, ּוִבְפָרט ֶׁשָאנּו רוִֹאין ֶׁשַהַּבַעל ָּדָבר עוֶֹשֹה ֶאת ֶׁשּלוֹ ָהַרֲחָמן ַיִּציֵלנּו, 
ָאנּו ְמֻחָּיִבים ַלֲעשֹוֹת ֶאת ֶׁשָּלנּו, ְלַדֵּבר ֶזה ִעם ֶזה, ּוְלַדֵּבר ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ּוְלַדֵּבר ִעם 

ָהַרב ְוכּו' ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֵמַהָּׁשלׁש ְנֻקּדוֹת טוֹבוֹת ַּכְמבָֹאר ַּבּתוָֹרה ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְוכּו' )ְּבִסיָמן 
ל"ד( ּוָבִעִּתים ַהָּללּו ּתוָֹדה ָלֵאל ִּדַּבְרִּתי ַהְרֵּבה ְּבזֹאת ַהּתוָֹרה, ְוָהִעָּקר ֶׁשְּצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק 
ְמאֹד ְּבָכל יוֹם ְלַקֵּים זֹאת ְלַהְמִׁשיְך ַעל ַעְצמוֹ ֶהָאַרת ּוְקֻדַּׁשת ַהְּנֻקָּדה טוָֹבה ְלָקְׁשָרּה ְּבָכל 
ִלּבוֹ ְּבֶקֶׁשר ַאִּמיץ ְוָחָזק, ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַדֵּבר ֵּבינוֹ ְלֵבין קוֹנוֹ, ּוְלַדֵּבר ִעם ֲחֵברוֹ ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים 
ָּכל יוֹם, ּוְלַדֵּבר ִעם ָהַרב ְוכּו', ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ָּבֶזה, ֶיֶתר ִמֶּזה ֵאין ְּפַנאי ְלַהֲאִריְך, ְוַדי ָּבֶזה 

ָּכֵעת: ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיַזֶּכה ֶאְתֶכם ְלַקֵּים ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם ָלַעד ְוָלֶנַצח.

)עלים לתרופה - מכתב מ"ט((     

כתב הרוקח, אמרו במדרש אמרו ישראל לפני 
הקב"ה, אתה אמרת לנו הוו זכורים מעמלק, 
וקיים  חי  שאתה  אתה  אחת,  לשעה  אנו  מה 
אמר  לזכור,  נאה  לך  עולמים  ולעולמי  לעד 
להם הקב"ה בניי בזמן שאתם קוראים פרשת 

עמלק מעלה אני עליכם כאילו מחיתם שמו.

החוב לזכור מעשה עמלק כדי להזהר ממנו

ְמִחַּית  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ָזכוֹר"  "ָּפָרַׁשת  קוִֹרין 
ַהַּמֲחָׁשָבה  ֶׁשל  ַהִּמְלָחָמה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  ֲעָמֵלק, 
ָּכָראּוי.  ַהִּצְמצּום  ַאַחר  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשְּצִריִכין 
ְלַהְגִּביר ַהַּמֲחָׁשבוֹת טוֹבוֹת ַעל ַהַּמֲחָׁשבוֹת ָרעוֹת 
ִעַּקר  ֲעָמֵלק, ֶׁשהּוא  ְוֻזֲהַמת  ְקִלַּפת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 
ָהַרע ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשרוָֹצה ְּבָכל ַּפַעם ְלִהְתַּגֵּבר 
ִּבְבִחיַנת  ָרִעים,  ְוִהְרהּוִרים  ָרעוֹת  ְּבַמֲחָׁשבוֹת 
ַּכּמּוָבא,  ִמְקֶרה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַּבֶּדֶרְך  ָקְרָך  ֲאֶׁשר 
ֶׁשָּבא ַעל ְיֵדי ַמֲחָׁשבוֹת ָרעוֹת ֶׁשֵהם ִעַּקר ִקְלקּול 
ִחיצוִֹנּיוֹת  ְּבָחְכמוֹת  ִמְתַּגֵּבר  ְוֵכן  ַהַּמֲחָׁשָבה. 
ֶׁשרוֶֹצה  ַעד  ַהַּמֲחָׁשבוֹת,  ִּבְלּבּוֵלי  ִמיֵני  ּוְבַכָּמה 
ְלָהִביא ְלַהְרֵהר ַאַחר ה' ִיְתָּבַרְך ְוָלבוֹא ִלְכִפירוֹת 
ּוְצִריִכים  ֲעָמֵלק  ַמֲעֵשה  ֶזה  ֶׁשָּכל  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
ְלִהְתַּגֵּבר ְּכֶנְגּדוֹ ְמאֹד ְמאֹד ְּבכַֹח ַהַּצִּדיִקים מֶֹׁשה 
ִויהוֹֻׁשַע ְוַהְּזֵקִנים ֶׁשּלוֲֹחִמים ִעּמוֹ. ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין 
ְּכֵדי  ֲעָמֵלק  ְלָך  ָעָשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ֵהיֵטב  ִלְזּכֹר 

ִלְזּכֹר ְלִהָּזֵהר ִמֶּמּנּו ֶׁשֹּלא ִיְתַּגֵּנב ְלתוְֹך ַמֲחַׁשְבּתוֹ 
ָּתִמיד.  ָהָאָדם  ַעל  ֶלֱארֹב  ַּדְרּכוֹ  ִּכי  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 

)ליקוטי הלכות או"ח - תפלת המנחה – ז(

לזכור בכל יום מעשה עמלק

ְּבִחיַנת  ִעם  ֶׁשּלוֲֹחִמין  ַהִמְלָחמוֹת  ָּכל  ַעָּתה  ִּכי 
ֶׁשֶּזה  ְלַבד,  ַהְּזִכיָרה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ֲעָמֵלק, 
ִעַּקר ַהִּמְצָוה, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב, ָזכוֹר ֶאת ֲאֶׁשר ָעָשֹה 
ָּפָרַׁשת  ַּבּתוָֹרה  קוִֹרין  ֵּכן  ְוַעל  ְוכּו',  ֲעָמֵלק  ְלָך 
ְצִריִכין  ְוֵכן  ְּדאוַֹרְיָתא,  ֲעֵשֹה  ִמְצַות  ְוהּוא  ָזכוֹר, 
ַמְלכּות  עֹל  ַקָּבַלת  קֶֹדם  ִּבְפַרט  יוֹם  ְּבָכל  ִלְזּכֹר 
ְלַהְכִניס  ְּכֵדי  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְּבָפָרִׁשּיוֹת  ָׁשַמִים 
ְקִלַּפת  ֶׁשֵּיׁש  ִלְזּכֹר  ְוֵלב,  ֶׁשַּבּמַֹח  ַהַּמֲחָׁשָבה 
ֲעָמֵלק ֶׁשאוֵֹרב ָּתִמיד ַעל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ְּבִלי 
ִׁשעּור. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְכִניעוֹ ּוְלעוְֹקרוֹ ְלַגְמֵרי ֶׁשֹּלא 
ִּתְתַּבֵּטל ַהְּבִחיָרה, ַרק סוֹף ָּכל סוֹף ִיָּמֶחה ִזְכרוֹ, 
ְלַמַען  ָּבֶזה  ּוְלַהֲאִמין  ִלְזּכֹר  ְצִריִכין  ַעָּתה  ּוְלֵעת 
ִמֶּמּנּו  ֶׁשַּיִּציֵלנּו  ָּתִמיד  ה'  ֶאל  צוִֹפּיוֹת  ֵעיֵננּו  ִיְהיּו 
ְוכּו'.  ָּדִמים  ְׁשִפיַכת  ִלְסּבֹל  ְוכּו'  ַלה'  ּדֹם  ּוְלַקֵּים 

)ליקוטי הלכות או"ח - שבת ז( 

פרשת זכור קודם למגילה

לענין גאולת עמלק שהיתה בפורים, אף שהיה 
גדול, אינו דומה למלחמת עמלק שיהיה  הנס 

לימות המשיח נגד גאולה לעתיד, מאחר שאז 
יהיה השם שלם, כי יד על כס יה, אשר מטעם 
הגאולה  כן  על  במגילה.  השם  הוזכר  לא  זה 
דלעתיד קודם במעלה מגאולת פורים. ומטעם 
על  מתפללים  שאנו  זכור  פרשת  הקדימו  זה 
לגאולת  אנו  דלעתיד, מקדימין  מחיית עמלק 

פורים, וראש המחשבה סוף המעשה.
)השל"ה הקדוש - שמות - דרוש ואתה תצוה(

התאוננות על מציאות הרע

וגו'  דזכור  עשה  המצות  ידי  על  הוא  מחייתו 
על ידי הזכירה בלב והתאוננות על שיש עדיין 
בעולם מציאות השורש דרע הגורם דאין השם 
והכסא  יתברך,  אלקותו  התגלות  היינו  שלם, 
בתחתונים,  יתברך  ושכינתו  מושבו  היינו 
והוא חושק ומתאוה למחותו ושלא יהיה עוד 
אלו  וכיסופין  חשקות  ידי  על  לרע,  מציאות 
שבלבבות בני ישראל הם פועלים באתערותא 
דלתתא אתערותא דלעילא שהשם יתברך גם 
כן מתעורר למחותו, ובכל שנה בקריאת פרשת 
זכור וימי הפורים נתעורר זה. וכל שנה שנוסף 
התעוררות נוסף התחזקות להתעוררות זה עד 

שיגיע הקץ שנזכה למחותו לגמרי.
)דברי סופרים – כ"ט(

פרשת זכור
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_____________________________.אין שמחה בזה העולם כלל

מהעולם הזה החמרי והמגושם, וודאי שאין 
אדם  שכל  מוהרנ"ת  שמבאר  כמו  שמחים, 
אין  הזה  שבעולם  להבין  יכול  נכרי,  אפילו 
ְלָהִבין  ָיכוֹל  ָאָדם  ָּכל  ֶזה  "ִּכי  שמחה.  שום 
ֶׁשָּבעוָֹלם ַהֶּזה ֵאין ׁשּום ִשְמָחה ָּבעוָֹלם, ִּכי ַמה 
ִּיְתרוֹן ְלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלוֹ ֶׁשַּיֲעמֹל ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש. 
ְוָזָהב סוֹף ָּכל סוֹף ַמה  ֶּכֶסף  ֶּכָעָפר  ִיְצּבֹר  ְוִאם 
ַהּכֹל.  ִיַּקח  ְבמוֹתוֹ  ֹלא  ִּכי  ֶזה  ְּבָכל  לוֹ  ִּיְתרוֹן 
ְּכֵצל  ְוָיֵמינּו  ָלמּות  ָאָדם  ֶׁשּסוֹף  יוְֹדִעין  ְוַהּכֹל 
ְּבָעְלָמא  ְרִׁשיָמה  ֵאיֶזה  ַרק  ֶׁשֵּיׁש לוֹ  ּוִמי  עוֵֹבר, 
ְלָהִבין ֶׁשֵאין  ָיכוֹל  ָנְכִרי  ֶׁשל ֵשֶכל ֲאִמִּתי ֲאִפּלּו 
ַאֲחִרית  ִּכי  ְּכָלל,  ָהעוָֹלם  ְּבֶזה  ִשְמָחה  ׁשּום 
ִשְמָחה ּתּוָגה, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ּוְלִשְמָחה ַמה ּזֹה 

עוָֹשה." )ליקו"ה 1(

_____________________________.היש שמחה גדולה מזה?!

ששמחתינו  אלא  שמחים?  מה  על  כן  ואם 
הוא שיש עולם טוב, עולם נצחי, ששם יהיה 
ערך וחשיבות לכל מצווה, ולכל מעשה טוב, 
וגם  יתברך.  להשם  שעושים  רוח  נחת  ולכל 
יתברך  להשם  להתקרב   זוכים  הזה  בעולם 
על ידי המצוות. "ּוִמי ֶׁשַּמֲאִמין ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ּוְבתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות ְּכמוֹ 
ִשְמָחה  ֵאין  ְּבַוַּדאי  ַמֲאִמיִנים,  ִיְשָרֵאל  ֶׁשָּכל 
ָּבעוָֹלם ְּכמוֹ ִשְמַחת ֲעִשַּית ַהִּמְצווֹת ֶׁשָאנּו זוִֹכין 
ִיְתָּבַרְך.  ּובוְֹרֵאנּו  ְליוְֹצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעשוֹת 
ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעוְֹלֵמי  עוָֹלם  ַחֵּיי  ָלנּו  קוִֹנים  ְוָאנּו 
אוֹתוֹ  ֶׁשּקוִֹנים  ַהִּציִצית  חּוֵטי  ְיֵדי  ַעל  ְנָצִחים 
ְּבַעד ָּגדוֹל ֶאָחד ְוָאנּו ִנְכָלִלים ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבאוֹר 

ָהֵאין סוֹף, ֲהֵיׁש ִשְמָחה ְּגדוָֹלה ִמּזוֹ?!." 1

_____________________________.מלתא דשטותא

רואים  אנו  מדוע  במצוות,  שמחים  אם 
דברים  ושאר  דשטותא,  מילתא  שעושים 
עצה  ומשמחים? אלא שאין שום  מצחיקים 
שמחה,  ידי  על  אם  כי  הרע  מהיצר  להנצל 
נעלם  הדעת  כשכל  הגלות,  חשכת  ובעומק 
אין  כן  על  לשמוח,  מאוד  וקשה  ונסתר 
ידי מילתא דשטותא, ומילי  עצה כי אם על 
לשמחה  בא  האדם  ידם  שעל  דבדחותא 
ּתֶֹקף  ְּבֵעת  "ֲאָבל  ובמצוות.  יתברך  בהשם 
ְוֵאיָנם  ַהִּׁשְעּבּוד  ִּבְמִריַרת  ֶׁשִּמְתַּגְּבִרין  ַהָּגלּות 
ִּכי  ֶעְזֵרנּו  ָיבֹא  ֵמַאִין  ֵּכן  ְוִאם  ִלְשמַֹח.  ַמִּניִחים 
ִאם  ִּכי  ָאֳחָרא  ֵמַהִּסְטָרא  ְלִהָּמֵלט  ֶאְפָׁשר  ִאי 

ַעל ְיֵדי ִשְמָחה, ּוְלִשְמָחה ִאי 
ּתֶֹקף  ֵמֲחַמת  ִלְזּכוֹת  ֶאְפָׁשר 

ַהּתוָֹרה,  ְקִריַאת  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהְּמִגָּלה  ְקִריַאת  ְּבִחיַנת  "ֶזה 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִיְרָאה, ִּכי ְצִריִכין ַלֲעמֹד ִּבְׁשַעת ַהְּקִריָאה ְּבֵאיָמה 
ְוִיְרָאה ְוֶרֶתת ְוִזיַע ְּכמוֹ ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתוָֹרה ַּכּמּוָבא ְּבָכל ַהְּסָפִרים. 
ְוַעְכָׁשו ַמְמִׁשיִכין ַהִּיְרָאה ְּבֵשֶכל ֶעְליוֹן ְמאֹד ְמאֹד ַעל ְיֵדי ְקִריַאת 
ַהְּמִגָּלה, ֶׁשִהיא ִּפְרסּוֵמי ִנָּסא ֶׁשְּמַפְרֵסם ֶׁשֵאין ְלִהְתָיֵרא ִמּׁשּום ָאָדם ּוִמּׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעוָֹלם ִּכי 
ִאם ֵמה' ִיְתָּבַרְך ְלַבּדוֹ. ְּכמוֹ ֶׁשָרִאינּו ְּבחּוׁש ְּבתֶֹקף ַהֵּנס ַהּנוָֹרא ַהֶּזה ַעל ְיֵדי ַמֶּפֶלת ָהָמן ּוְגֻדַּלת 
ָמְרְּדַכי. ְוֶזה ְּבִחיַנת ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים ִּכי ָנַפל ַּפַחד ָמְרְּדַכי ֲעֵליֶהם, 'ַּפַחד ָמְרְּדַכי' 

ַּדְיָקא ְּבִחיַנת ִיְרָאה ִעָּלָאה". )ליקו"ה יו"ד – בכור בהמה טהורה ד(

ׁשוֵֹלַח  ֶׁשֶאָחד  ָמנוֹת  ִמְׁשלוַֹח  ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ְּבפּוִרים 
ַלֲחֵברוֹ ֶׁשּיֹאַכל ְוִיְׁשֶּתה, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָׁשְך ֶהָאַרת ּפּוִרים.
)ליקו"ה תפילין ו(

ְוֶזה ְּבִחיַנת ִמְצַות ַמָּתנוֹת ָלֶאְביוִֹנים ְּבפּוִרים,ִּכיַעל ְיֵדי 
ַהְּצָדָקה ַמְכִניִעין ְקִלַּפת ָהָמן.

)ליקוטי הלכות או"ח - הל' ארבע פרשיות( 

על ידי שמחת פורים בהמחאת כף 
בחינת  ממשיכין  זה  ידי  על  ורקודין, 
קבלת התורה בנגלה ונסתר, שהיא בחינת 
הארה הנפלאה של מרדכי ואסתר. וזוכין 
לקים מצות ספירת העמר כראוי. ומכניעין 
ונתבטל  שמם.  ימח  עמלק  המן  קליפות 
הגאווה, והעבודה זרה, והכפירות. ונמשך 
וחיים,  דקדושה.  וחכמה  גדולה,  אמונה 
הדינים.  כל  וממתיקין  ימים.  ואריכות 

ונתבטלין כל הגזרות מישראל."
)ליקוטי עצות מועדי ה' - פורים – א(

ְוֶזה ְּבִחיַנת ְסֻעַּדת ּפּוִרים ִּכי ְצִריִכין ִלְזּכוֹת ַעד ֶׁשִּיְתַּבֵּיׁש ְלהוִֹׁשיט 
ַהַּמֲאָכל ְלִפיו, ֲאָבל ְּכֶׁשּזוִֹכין ְלבּוָׁשה ָּכזֹאת ֶּבֱאֶמת, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
ַהֵּׁשם  ַוֲאַזי  ִנְצִחִּיים,  ַחִּיים  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִלְתׁשּוָבה,  זוִֹכין 
ּוָבְׁשּתוֹ,  ֶחְרָּפתוֹ  ּוַמֲעִביר  ֲעוֹנוָֹתיו,  ּומוֵֹחל  ָעָליו,  ְמַרֵחם  ִיְתָּבַרְך 
ְּבִחיַנת  ִיְתַּבְּיׁשּו עוֹד...  ְוֹלא  ְוִיְׁשּתּו  ִיְשָרֵאל ֶׁשּיֹאְכלּו  ְמַבֵּקׁש ֶאת  ְּבַעְצמוֹ  ִיְתָּבַרְך  ְוָאז ַהֵּׁשם 
ִשְֹמַחת  ֵמֲחַמת  ִיְשָרֵאל  ֶּׁשעוִֹשֹין  ַמה  ָּכל  ְּבַאֲהָבה  ְמַקֵּבל  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם  ּפּוִרים  ִשְֹמַחת 
ּפּוִרים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִעְנְיֵני ְצחוֹק ְוֶדֶרְך ְׁשטּות ֶׁשִּנְרֶאה ְּכֵאינוֹ ָראּוי, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ַהְּגדוָֹלה  ִשְֹמַחת ּפּוִרים  ֵמֲחַמת  ֵמֲחַמת ֶׁשעוִֹשֹין זֹאת  ְּבַאֲהָבה  ַהּכֹל  ְמַקֵּבל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 
ְמאֹד. ְוָאז אוֵֹמר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך "ִאְכלּו ֵרִעים שתו ושכרו דודים". ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִּכְבָיכוֹל, 

ּבְעַצְמוֹ מְבַּקֵׁש אֶת יִשְרָאֵל ׁשֶּיֹאכְלּו וְיִׁשְּתּו ְּבִשְֹמָחה ְוֹלא ִיְתַּבְּיׁשּו עוֹד. )ליקו"ה תפילין ו – ל(

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר". שמחה וששון, שמחה וששון, שמחה, שמחה, שמחה!!!!!
על מה שמחים? מהי שמחת היהודי? מהי שמחת פורים? מדוע עושים 'מילתא דשטותא'? 

המשך בעמ' הבא

שמחת פורים

ונהפוך הוא
המלחמה - כה עצומה,
'חשיכה גדולה', אימה.

'ואנכי  אסתר אסתיר'
נפילת אסתר לבית הרשע

לך כנוס את כל היהודים
מנער ועד זקן טף ונשים

גם לאחר שגזרת המן נחתם
כח התפילה לעולם לא תם

התפילה התקבלה
ומתוך החושך הישועה צמחה

גלותה של אסתר המלכה
היא שהביאה את הישועה

הרצים יצאו דחופים בדבר המלכה
וליהודים היתה אורה ושמחה

כי יש ענין שנתהפך הכל לטובה
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שמחת פורים / המשך מעמ' קודם 

לתרומות והנצחות  פלא': 050-418-0673

ִהְתַּגְּברּוָתם ַּבָּגלּות... ִּכי ַעל ְיֵדי ִמיֵלי ִּדְׁשטּוָתא 
ַּדְיָקא ָּבִאים ְלתוְֹך ִשְמָחה ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנּצוִֹלין 
ֵמֶהם, ִּכי ִעַּקר ַהִהְתַּגְּברּות ֲעֵליֶהם הּוא ַעל ְיֵדי 
ַעל  ִאם  ִּכי  ִלְשמַֹח  ַּבָּגלּות  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ִשְמָחה, 
ְיֵדי ִמיֵלי ִּדְׁשטּוָתא ַּדְיָקא. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ִשְמַחת 
ּוִמיֵלי  ְשחוֹק  ִמיֵני  ָּכל  ָאז  ֶׁשעוִֹשין  ּפּוִרים 
ַהִּשְמָחה  ִעַּקר  ִּכי  ִשְמָחה,  ִּבְׁשִביל  ִּדְׁשטּוָתא 

הּוא ַעל ְיֵדי ִמיֵלי ִּדְׁשטּוָתא ַּדְיָקא." 1

_____________________________.אפילו הפחות שבישראל
הדורות  בכל  הקדושים  היהודים  שמחת  וכן 
לא הייתה מהאוכל ומהיין, כי אם מה'אתה 
בחר  יתברך  שהשם  שזכינו  מזה  בחרתנו', 
אותנו לו לעם, וקירבנו לעבודתו יתברך, ובזה 
עם ישראל היו שמחים אפילו על מוקד מזבח, 
אפילו כשחס ושלום היה קשה רחמנא ליצלן.

ביום  גדולות  סעודות  שעושים  פי  על  ואף 
פורים, הסעודות והשתיה הם אמצעי לזכות 
לשמוח  בחרתנו',  ב'אתה  לשמוח  ידם  על 
זוכים  השמחה  ידי  ועל  יהדותינו,  בשמחת 
שאפילו  עד  יתברך,  בהשם  דבקות  לכזו 
הפחות שבישראל יכול לזכות לדבקות בהשם 
בחסדו  שעזרני  ה'  "וברוך  השמחה.  ידי  על 
בשנה,  פעמים  כמה  לב  בכל  לשמח  הגדול 
והרגשתי השמחה בלבי מה שאי אפשר לספר 
יהדותנו, מה שזכינו  כי שמחת  כלל.  לחברו 
להיות מזרע ישראל ולהאמין בו יתברך, הוא 
לכל חד כפום מה דמשער בלבה. ואי אפשר 
לספר לחברו כלל. כמו שמבואר אצלנו כמה 
שמרגישין  הדביקות  בחינת  בפרט  פעמים 
בשעת השמחה אפלו הפחות שבישראל, זה 
היה  ורצונו  חפצו  כי  כלל,  לספר  אפשר  אי 
מאד שנהיה שמחים בכל השנה כולה, בפרט 
בשמחת תורה ופורים ובשבת ויום טוב. וספר 
בעצמו  רקד  תורה  בשמחת  אחת  שפעם  לי 
אחרים."  אנשים  סיועת  בלי  בחדרו  לבדו 

)שיחות הר"ן 2(

_____________________________.לשמוח תמיד בך
וכן מבואר בליקוטי תפילות ששמחת פורים 
היא שמחה בה' – שזכינו להאמין בו. "ונזכה 
להמשיך שמחת פורים על כל השנה כולה, 
לשמח תמיד בך בשמחה וחדוה רבה באמת. 
הפרה  וטהרת  לקדושת  נזכה  זה  ידי  ועל 
אדומה, ולקדושת פסח באמת. ונזכה להיות 
שכתוב:  מקרא  בנו  ויקוים  תמיד,  בשמחה 
בטחנו,  קדשו  בשם  כי  לבנו  ישמח  בו  "כי 
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי 

וגואלי." )ליקוטי תפילות 3(

_____________________________.מגרש החיצונים
וכוונתו  ישראל,  שמחת  מתוך  כשרוקד 
לשמים, על ידי זה הוא מגרש את החיצונים, 
כגון  מצוה,  של  "רקודין  דינים.  וממתיק 
בחתונה  או  טוב  ויום  בשבת  יין  ששותה 
ושותה  מצוה,  סעודת  בשארי  או  מצוה  של 
לשמחת  לזכות  לשמים,  וכונתו  במידה, 
בנו  בחר  אשר  יתברך  בשם  לשמוח  ישראל, 
ידי  על  לשמחה  ונתעורר  וכו',  העמים  מכל 
דהינו  לתוך הרגלין,  עד שנמשך השמחה  זה 
מגרש  זה  ידי  על  שמחה,  מחמת  שמרקד 
וממתיק  בהרגלין,  הנאחזים  החיצונים 
ומבטל כל הדינים, וזוכה לקבל כל הברכות. 
אשה  היא  הרקודין  של  הזאת  וההתלהבות 
דקדושה  רקודין  נמצא,  לה'.  ניחוח  ריח 
ממתיקין הדינים כמו פדיון." )ליקוטי עצות 4(

_____________________________.אש זרה
בהתלהבות  הם  הריקודים  אם  חלילה  אך 
שמחת   – דקדושה  שמחה  מתוך  ולא  היצר, 
באלו  לחיצונים  אחיזה  יש  אזי  ישראל, 
שמרקד  מי  "אבל  ליצלן.  רחמנא  הריקודין 
זרה,  אש  בחינת  היא  היצר  בהתלהבות 
והיין ששתה הוא בחינת יין המשכר, שמשם 

אחיזת החיצונים, חס ושלום. " 4

_____________________________.וגילו ברעדה
עיקר שמחת פורים, הוא מתוך יראת העונש 
ִיְרַאת  ִהיא  ַהִּיְרָאה  "ִעַּקר  ברעדה.  וגילו   –
ָהעֶֹנׁש ְּכמוֹ ֶׁשְּמָבֵאר ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ּוָבֶזה 
ַמְמִּתיִקין ַהּכֹל, ְוזוִֹכין ָלׁשּוב ֶאל ה' ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה 
ַהֵּלב  ִהְתּבוְֹננּות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָּבָאה  ִעָּלָאה  ְלִיְרָאה 
עֶֹצם  ּגֶֹדל  ְוֶזה  ִיְתָּבַרְך.  ְורוְֹממּותוֹ  ִּבְגֻדָּלתוֹ 
ִּכי  ִּבְרָעָדה  ְוִגילּו  ְּבִחיַנת  ּפּוִרים  ֶׁשל  ַהִּשְמָחה 
ָּכל ַמה ֶּׁשַהִּיְרָאה ְּגדוָֹלה יוֵֹתר ְוִנְמֶׁשֶכת ִמַּדַעת 

ֶעְליוֹן יוֵֹתר ַהִּשְמָחה ְּגדוָֹלה ְּביוֵֹתר." 5

_____________________________.מחיאת כפיים
יש  והריקוד  השמחה  בשעת  כפיים  למחאת 
חשיבות גדול, וסודות נסתרות, כפי שמבאר 
מוהרנ"ת:  "ְוַעֵּין עוֹד ִּבְמקוֹמוֹת ֲאֵחִרים ַּבּזַֹהר 
ּוַבְּכָתִבים ֵּבין ְמַחְּצֵדי ַחְקָלא. ָׁשם ִּתְרֶאה ְוָתִבין 
ְּבָכל  ַהִּנְסָּתרוֹת  ַהּסוֹדוֹת  עֶֹצם  ּגֶֹדל  ֵמָרחוֹק 
ְּכֶׁשעוִֹשֹין  ּוִבְפָרט  עוִֹשֹין.  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  ַהְּתנּועוֹת 
ְמִחיַאת  ְּכגוֹן  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  ִּבְׁשִביל  אוָֹתן 
ִמְצָוה,  ִשְֹמַחת  ִּבְׁשִביל  אוֹ  ִּבְתִפָּלה,  ַּכִּפִים 

ְוַכּיוֵֹצא ָּבֶזה. ְּפַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ְוָהֵבן." 6

_____________________________.כלי נגינה
כשר  ממנגן  זמר  כלי  על  נגון  קול  "שמיעת 
לשמחה  גדולה  סגולה  היא  שמים  לשם 
זוכה  זה  ידי  ועל  המדמה.  ולברר  ולהכניע 
דאתי,  בעלמא  מחשבותיו  לאדבקא  לזכרון 
ולהבין הרמזים שהשם יתברך מרמז לו בכל 
ושמחה  נגון  ידי  על  גם  אליו.  להתקרב  יום 
הנזכר לעיל יכולין להשיג בחינת רוח נבואה 

רוח הקודש." 7
___________________

ד.   נפילת אפים הלכה  - הלכות  1. ליקו"ה או"ח 
2. שיחות הר"ן – רצ"ט.  3. לקוטי תפילות ח"ב 
– ל"ז.  4. ליקוטי עצות שמחה - י"ב.  5. ליקו"ה 
יו"ד – בכור בהמה טהורה ד.  6. הקדמה ליקוטי 
מוהר"ן, וכן בליקוטי עצות - פורים מבואר מענין 
המחאת כף בשעת שמחת פורים.  7. ליקוטי עצות 

שמחה ו.

לחדד את השכל

תשובה משבוע שעבר

 לחדד את השכל / על התורות הנלמדות בעמ' היומי
ב"שמע ישראל... וברוך שם"... יש שנים-עשר תיבות, וארבעים ותשע אותיות, על מה הם מרמזים? 

..............................................................................................................................
תשובה משבוע שעבר: רבינו הק' מבאר שהתורה רצתה לגלות ולרמז שאפילו כל הדברים הגשמיים וכל העכו"ם חיותם נמשכת מהשם יתברך, ולכן נכתב בתורה 

"לטוטפות" בשפת הגויים, לרמז שגם חיות הגויים נמשך מהתורה הקדושה, רק שזה בהעלם. )תורה ל"ג – ב(

המן גם כן נהג לא להנות מאחרים, לכן אפילו את העץ שעליו הוא נתלה, חמישים אמה, כך שבכל העיר ראו את חכמתה הגדולה והדגולה של זרש. ומעבר... והובילה את כל משפחתה יחד עם המן אל רום המעלה, לגובה טוב-טוב על אשתו, עד שהיא הפכה למפקדת שלו. אכן, היא הצליחה מעל שר, והעביר חוק, להיות כל איש שורר בביתו, זה "עזר" והוא "השתלט" המן הגאוותן לא הצליח להסתדר עם אשתו, מסכן. סוף כל סוף הוא נהיה המן העץ? 
שנאמר ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי." )מדרש משלי פרשה י(שנאמר ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ וגו'. ומנין שנתלה על עצו, בחכמתו. ובן כסיל תוגת אמו. זה המן הרשע ששמע לאשתו ונתלה על העץ, "בן חכם ישמח אב. זה שלמה שהיה חכם ביותר ושמח הקדוש ברוך הוא הוא טרח והכין לעצמו, בכבודו ובעצמו...

ג' הנקודות
המבוארות

בתורה ל"ד:


