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מהות ההקהלה שאחרי נס פורים

מו"ר זצלה"ה הגיד פירוש נקהלו ועמוד על נפשם )ט, אא"ז 
טז(, כמו שכתוב בקבלת התורה הקהל לי את כו', ואז 
נקהלו מעצמן במסירת נפשם, כי מחיית עמלק הוא במסירות 
נפש להיות בטל אל הנקודה חיות, וזה שאיתא י"ג זמן קהלה 
עד  עמלק  שם  למחות  אפשר  אי  וודאי  כי  ע"כ.  הוא  לכל 
הנפש  מבחינת  למעלה  חיות  בנקודה  דבוק  האדם  שיהיה 

במקום שאין לעמלק זכר שם, ולא מגע נכרי שולטת.

'זכירה' כמו שכתבנו בפרשת זכור שהיא וזה  גם כן פירוש 
זכירה בעומק הלב שקרוב למעשה, כי יש ידיעה בכלל, 
פנימיות  ידיעה  אבל  הידיעה,  ידי  על  נתפעל  האדם  שאין 
לו  בידיעה מוחלטת שטוב  יודע  כמו שאדם  זכירה,  נקראת 
חיים, ונשמר ממילא מסכנת נפשו, בלי ישוב והתבוננות, על 
זכירה שאי אפשר  ונקרא  ידיעה הנ"ל הנקשרת בנפשו,  ידי 
לשכוח זה, על ידי שהידיעה דבוקה בנפשו, כן פירוש 'זכירה'. 

ם )אסתר ט, טז(, כמו שכתוב בקבלת התורה )דברים  אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד פירוש ִנְקֲהלּו ְוָעמֹד ַעל ַנְפשָׁ

ים ַעל ָהֲאָדָמה  ר ֵהם ַחיִּ ל ַהיִָּמים ֲאשֶׁ ר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה אִֹתי כָּ ָבָרי ֲאשֶׁ ִמֵעם ֶאת דְּ ד, י( ַהְקֶהל ִלי ֶאת כו' ָהָעם ְוַאשְׁ

דּון, ואז בזמן גזירת המן נקהלו מעצמן במסירת נפשם, ענין "נקהלו ועמוד על נפשם" הוא  ֵניֶהם ְיַלמֵּ ְוֶאת בְּ

קהילה - התקהלות והתערבות של עם ישראל שנהיו מהות אחת דהיינו עם אחד, שזהו תנאי מוכרח שיוכלו 

ציווי  היה  התורה  שבקבלת  רק  העם",  את  לי  "הקהל  של  ענין  אותו  בעצם  זה  ואשר  מחדש,  התורה  לקבל 

מלמעלה "הקהל לי את העם" שהוא נתינת כח מלמעלה, שהשי"ת בכבודו ובעצמו אמר למשה - ראש ודעת 

של בני ישראל - הרעיא מהימנא רועה נאמן, שרועה את כלל ישראל ומנחיל בהם בחינת האמונה בפנימיות, 

אבל בגזירת המן נקהלו ועמדו על נפשם מעצמן במסירת נפשם, וכשלכלל ישראל יש מסי"נ להשי"ת, אז מסי"נ 

זו עושה אותם מהות אחת, כי כולם מתיחדים במסירות נפשם כאחד להשי"ת.

כפי שכותב רבינו )לקמן פורים תרס"א ד"ה עיקר( עיקר הישועה בפורים נעשה על ידי הכינוס, כמו שכתוב )ד, טז( 

כנוס כו' כל היהודים. וכתיב )ט, טז( נקהלו ועמוד על נפשם, וזהו בחינת תורה שבעל פה, כי במתן תורה )היינו 

בתורה שבכתב( כתיב )דברים ד, י( )באמור ה' אלי( הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי, והיתה הקהילה בציווי 

הקב"ה )היינו שהקב"ה מקהיל מלמעלה ללמטה(, וכאן )בקבלת התורה מחדש בפורים, היה מלמטה למעלה, מחמת מסירת 

נפשם לשמוע בקול ה' בחינה של תורה שבעל פה( נקהלו מעצמם והדר קבלוה בימי אחשורוש )מרצון( )שבת פח, א(, 

בכח הקהילה )של עם ישראל, קבלו שוב את התורה( עכלה"ק.

וכפי שידוע שיש ששים ריבוא אותיות לתורה, )אע"פ שאם נחשב המספר בפשטות, אי"ז מכוון, אבל ודאי בשרשו הענין 

מכוון, כמו שכתב הפני יהושע בגיטין(, א"כ כל אות בתורה מכוונת כנגד נשמת יהודי אחד, והתורה בכללותה היא 

כנגד כלל עם ישראל, ויש בזה שני חלקים ואופנים איך להקהיל אותם, מלמעלה למטה, זה תורה שבכתב, 

הקהל לי את העם. וזה היה ע"י תורה שבכתב, שהשריש הקב"ה את אותיות התורה בכלל ישראל ואת ישראל 

באותיות התורה שעל כן "ישראל" ר"ת יש שישים ריבוא אותיות לתורה, ואז בנין האחדות נבנה מלמעלה.

בפורים היתה 
ההקהלה מעצמם 

על ידי ידיעה 
שבעצם נפשם

גאולת פורים 
באה על ידי 

ההקהלה

אופן ההקהלה 
שעל ידי אותיות 

התורה בחי' 
תורה שבכתב
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והתורה שבעל פה היא נתינת כח לכל אחד להרחיב את החלק שלו בתורה - "חלקנו בתורתך", וזהו נקרא 

בספה"ק "מלמטה מלמעלה", וכשעם ישראל מוסרים את נפשם על התורה, אז הם נקהלים ומהווים את דברי 

ולכן  ניתן להם התורה להרחיבה בע"פ.  נפשם,  כי מכח מסירות  פה,  נוצרת חלק התורה שבעל  אז  התורה, 

ודלא במתן  יכול לשלוט בהם,  אין עמלק  ואז  יחיד, שנעשו אגודה אחת.  וקבל היהודים, לשון  כז(  )ט,  כתיב 

שהוא  רוחני  מטעם  האחדות  היתה  תורה  שבמתן  בגלל  הוא  והטעם  ממש,  כאחד  היו  שלא  הראשון  תורה 

קבלת המצות, אבל כאן צורף לזה גם אחדות מטעם הגוף, שמכיון שביקשו לכלות את כולם לכן היו חשובים 

כאחד ממש גם בגוף ובגשמיות, ולכן עיקר השמחה הוא באמת באחדות גשמיות שהוא משלוח מנות ומתנות 

לאביונים כמ"ש שם.

אל  בטל  להיות  להקב"ה,  הנפש  למסור  כפשוטו  נפש  במסירות  הוא  עמלק  מחיית  כי  רבינו  וממשיך 

הנקודה חיות, והיינו שעמלק אינו יכול לשלוט בעם ישראל כל זמן שהם באחדות, שאז הם דבוקים בנקודת 

חיות השי"ת, וכמובן שאז "כהימס דונג מפני אש כן יאבדו רשעים מפני אלוקים" עמלק הרשע ימ"ש אין לו שם 

שום גישה. והיות וכל ענינו של עמלק הוא רק כאשר ישנו ח"ו פירוד בעם ישראל שזהו ע"י שאינם מתאחדים 

בנקודת החיות, חלק ה'יחידה' שמאחדת את כל עם ישראל, אשר התיחדות זו היא ע"י הגברת הנשמה על הגוף, 

כמו שאומר הבעל התניא )בפרק לב(. וכן ע"י ההכרה שכל מציאות האדם היא נקודת החיות ששווה בהמצאה 

בכל מקום ובכל אדם ובכל גוף, והעיקר היא הנשמה הפנימית ונקודת החיות הפנימית.

וזה שאיתא )מגילה ב, א( י"ג זמן קהלה לכל הוא, וברש"י שם הכל נקהלו להנקם מאויביהם. והיינו שעצם 

הדבר שהכל נקהלו זה נותן את הכח באמת להנקם מאויביהם, אף שודאי נקהלו בכוונה תחילה כדי להינקם 

מאויביהם, אבל אין זה יכול להיות כי אם ע"י הקהילה עד כאן. 

כי וודאי אי אפשר למחות ֵשם היינו התפשטות שהוא "שם" עמלק, עד שיהיה האדם דבוק בנקודה 

חיות למעלה מבחינת הנפש ]הפרטית[, והיינו כשאדם דבוק לבחינת חיות שהוא למעלה מבחינת הנפש 

ואין שם התפרדות לכל נפש ונפש בפרטיות, אלא שם כל עם ישראל חשובים כנפש אחת, וכח עמלק אינו 

שולט אלא על הפרט אבל לא על עם ישראל בכללות כשהם מאוחדים, במקום שאין לעמלק זכר שם, ולא 

מגע נכרי שולטת. והיינו שעמלק בעצמותו אינו שייך לאחדות כלל, וכל האחדות שלו היא רק בכדי להלחם 

עם ישראל, ולכן לו עצמו אין שום חיות, רק בקשר האחורי בחינת אחוריים דקדושה שהקליפות יונקים משם, 

כאדם שמשליך שפע לשונאו או לכלבו שזורק לו מאחוריו ואינו נותן לו פנים בפנים, והאחוריים של עמלק 

זה המחלוקת, אבל כשעם ישראל מקושר בהקב"ה בדביקות גמורה פנים בפנים אין לעמלק בכלל גישה שם.

'זכירה' שמעתי  )בלקוטים פרשת זכור ע, א( פירוש  'זכירה' כמו שכתבנו בפרשת זכור,  וזה גם כן פירוש 

מאא"ז מו"ר זצלה"ה שהוא דבר הכוללת כל האדם, ודברי פרי חכם חן. כי הוא רומז על הנקודה הפנימיות עיקר 

חיות האדם, ונקראת 'זכירה' על שם כי שם במקום ההוא לא שייך שכחה, כי היא מעוררת כל האדם, כדבר 

אופן ההקהלה 
על ידי מסירות 
נפש והשתוקקות 
– בחי' תורה 
שבע"פ

אין לעמלק 
שליטה על עם 
ישראל כשהם 
באחדות 

כח הזכירה 
הוא מהנקודה 
הפנימית שבאדם
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הנקשר בעומק הלב לא ישכח לעולם, כן הנקודה שכל חיות האדם נמשך ממנה לא שייך בה שכחה... והפירוש 

ולהבאים מכוחו,  נוגעת בעומק הלב, להיות שונא מוחלט לעמלק  זכירת עשיית עמלק הוא, להיות השנאה 

שהוא כל דברי היצר הרע ותחבולותיו. ואין פירוש זכירה במחשבה להיות זוכר בכלל המעשה, רק להיות נקשר 

בעומק הלב, כמו שאמרו ז"ל )מגילה יח, א( אל תשכח )דברים כה, יט(, הוא שכחת הלב, עיין שם, והיינו להיות 

הזכירה במקום שאין שם שכחה, כנ"ל.

שהיא זכירה בעומק הלב שקרוב למעשה, והיינו שבלב יש הרבה עומקים, מפני שכל המידות מושרשים 

עומק אחר עומק בעומק הלב ונוגעים ברגשי הלב, אבל הזכירה 'בעומק' הלב, פירוש, הזכירה האחרונה שלפני 

המעשה, דהיינו ההתקשרות למעשה היא בעיקר בבחינת "יסוד" שזה ההתקשרות לכל מידות לאהבה וליראה 

ומביאה לידי "מלכות", המעשה המוטל עליו לעשות בפועל.

כי יש ידיעה בכלל, היינו ידיעה כללית ומקיפה שאינה חודרת לעומק הלב, שאין האדם נתפעל על ידי 

הידיעה, אבל ידיעה פנימיות נקראת זכירה, כמו שאדם יודע בידיעה מוחלטת שטוב לו חיים, והיינו 

כמו שבוודאי אין האדם צריך להוסיף לעצמו ידיעה שִחיּות הוא טוב ונעים ואז להתקשר לידיעה זו ולהחליט 

לבחור בחיים, אלא ידיעה זו מקושרת בתוך תוכו ועובדת ומפעילה את האדם בכוחה אל טוב החיים, ובדרך 

ממילא כל דבר שמונע ומרחיק אותו מהחיים הריהו מתרחק ממנו, ולעומת זה כל דבר שמקרבו לחיים הריהו 

מתקרב אליו, ונשמר ממילא מסכנת נפשו, בלי ישוב והתבוננות, על ידי ידיעה הנ"ל הנקשרת בנפשו, 

זה הכוונה "זכור את אשר עשה לך עמלק", זכירה כזאת שעל ידה תדע שמציאות עמלק נוגע לך בחיים כי הוא 

רוצה לקחת ממך את החיים, וממילא אז תשנא אותו ואת כל הבאים מכוחו דהיינו היצר הרע וכל חילותיו בדרך 

ממילא, כמו שאתה שונא את מי שרוצה ליטול ממך את חייך.

ונקראת זכירה שאי אפשר לשכוח זה, על ידי שהידיעה דבוקה בנפשו, כן פירוש 'זכירה'. הזכירה 

היא רק כזאת שהיא זכירה בעצם ולא זכירה כאדם האומר לחבירו 'תזכור דבר זה וזה' ושואל לעצמו 'למה צריך 

לזכור'?, אלא שזה נוגע לו לחיים והשנאה לעמלק וליצר הרע זה החיים בעצם, כמו שכששונא את היפך החיים 

הריהו מתקרב לחיים, מטעם זה עצמו - זכור.

הזכירה שהיא 
קרובה למעשה 

היא ידיעה 
פנימית הנוגעת 

בעצם החיות
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פורים תרל"א

מעשה המגילה מתחדש מדי שנה בשנה

מה כתיב  לעשיה,  זכירה  מקיש  ובגמרא  ונעשים,  נזכרים 
זכירה  כו'. גם כן פירשנו כנ"ל כי  עשיה למפרע לא 
בכלל שאינו נוגע בעומק חיות האדם, ויוכל להיות נשכח אין 
זה קרוב לעשיה, כי יוכל העשיה להשתנות מידיעה זו על ידי 
השכחה, שלא נתפעל על ידי זכירה כזו, וזה נקרא למפרע, 

וידיעה כללית, אבל  שאינו מיושב בנפשו, רק בדרך השגה 
עשיה הוא דבר שנגמר עד שבא לכלל מעשה. ומקיש הכתוב 
גאולה  סמיכות  זה  ]וענין  לעשיה.  הקרובה  זכירה  שיהיה 
למעלה  שהוא  נפשם',  'על  ועמוד  שכתוב  וזה  לתפילה[, 

מחיות נפשם, כנ"ל: 

ָכל ּדוֹר ָודוֹר כו', ובגמרא )מגילה יז, א( מקיש זכירה לעשיה,  ים בְּ ִרים ְוַנֲעשִׂ ה ִנְזכָּ כתיב )ט, כח( ְוַהיִָּמים ָהֵאלֶּ

מה עשיה למפרע לא כו'. וז"ל המשנה: הקורא את המגילה למפרע לא יצא. ובגמרא מנא הני מילי, אמר 

רבא... מהכא דכתיב )ט, כח( והימים האלה נזכרים ונעשים, איתקש זכירה לעשייה, מה עשייה למפרע לא אף 

זכירה למפרע לא.

וידוע מה שפירש רבינו הבעש"ט הק' הקורא את המגילה למפרע היינו שמדמה שהוא מעשה שהיה פעם, לא 

יצא כי צריך לדעת שהדברים נוגעים לו כרגע, ביום שתמיד יש המן ותמיד יש את גזירת המן, ויש תמיד בכל 

דור ודור בחי' מרדכי הצדיק שעל ידו ביטול הגזירה, כפי מה שיודע שנוגע לו לחייו בעוה"ז ומאמין שבכח 

שביטלנו אז את הגזירה כן מבוטלים כל הגזירות של כל העמים והקליפות אשר גוזרים על בני ישראל בגשמיות 

וברוחניות, כך יוצא הוא באמת ידי חובתו, וכמו שכתוב "והימים האלה נזכרים ונעשים" שכפי שהם נזכרים 

כך הם נעשים, והוא גם כן על דרך הנ"ל שכתב השפת אמת כאן, שכפי מה שאתה מאמין שהדברים נוגעים לך 

ושייכים לך כך הם משפיעים עליך, ואם לאו לא יצא ידי חובתו, כי לא קיים מצות קריאת המגילה כפי שכיוונו 

חז"ל במצותה קריאתה.

גם כן פירשנו כנ"ל, )לקוטים מפרשת ויקרא זכור( וזלה"ק, בגמ' )ריש פרק ב' דמגילה יז, א( מה עשי' למפרע לא 

אף זכירה למפרע לא ופירוש מקיש זכירה לעשי' שלא נקרא זכירה עד שיוכל להביא לידי מעשה והוא הרגשה 

פנימיות לא זכירת המחשבה כנ"ל, ופירוש למפרע מה שאינו בהרגשה רק בדרך ידיעה למעלה ממדרגתו וזה 

אינו זכירה רק מה שנרגש בעומק הלב כנ"ל, שיביא לידי עשי', ומה עשי' לא שייך למפרע כי למעלה ממדרגתו 

לא יוכל לעשות כן זכירה אינו רק מה שנקשר בעומק לבו להביא לידי עשיה עכ"ל, והיינו שהכוונה זכירה 

למפרע, לא, היא שזכירה כזאת שהיא נוספת על מציאותו, אינה זכירה, רק הזכירה צריכה להיות כזאת שהיא 

מתאחדת במהותו וחיותו של האדם.
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כי זכירה בכלל שאינו נוגע בעומק חיות האדם, ויוכל להיות נשכח, אין הכוונה על עצם המעשה אם 

לו  נוגעת  לא  הזכירה  כי  מוכח  ממנו,  נשכח  להיות  יוכל  הענין  שאותו  המציאות  בעצם  אלא  ששכח,  אירע 

בפנימיות, ולכן אין זה קרוב לעשיה, כי יוכל העשיה להשתנות מידיעה זו על ידי השכחה, והרי זה 

כמשל אדם שיגידו לו שדבר מסויים מפריע לאדם אחר ואינו נוגע לשומע עצמו, וכרגע אולי חושב השומע 

להגיד לו, אבל אח"כ כשהולך משם ואינו רואה את חבירו יותר, לפעמים שוכח את הדבר ופורח לו מלבו כיון 

שאין זה נוגע לו באמת, אבל כאשר אדם יודע שזה נוגע לו עצמו, ובפרט אם אין זה סתם נגיעה בעלמא אלא 

ענין שנוגע לו בחייו, אז בוודאי לא ישכח הדבר ממנו לעולם כלל. 

שלא נתפעל על ידי זכירה כזו, וזה נקרא למפרע, שאינו מיושב בנפשו, רק בדרך השגה וידיעה 

אבל עשיה הוא דבר שנגמר עד שבא לכלל מעשה,  כללית, וזאת נקראת ידיעה מקיפה ולא פנימית, 

ומקיש הכתוב שיהיה זכירה הקרובה לעשיה. פי' שתאיר הזכירה באופן שתהיה פועלת בעומק האדם בכל 

הכוחות, עד שמאיר בכח האחרון שבנפש הקרוב לכח המעשה להביאו לידי מעשה.

]וענין זה סמיכות גאולה לתפילה[ כי גאולה היא בחינת יסוד, ותפילה היא בחינת מלכות, ועל כן גאולה 

היא זכירה הקרובה לידי מעשה התפילה, שהיא הורדת והמשכת הגאולה מהכח לפועל, על ידי הודיה להשי"ת 

ם, שהוא למעלה מחיות נפשם, כנ"ל:  ענוה ובקשה על העתיד, וזה שכתוב )אסתר ט, טז( ְוָעמֹד ַעל ַנְפשָׁ

שזה מקור ושורש חיות נפשם. יהי רצון שנזכה באמת למחות את זכר עמלק ונזכה שיהיה השם שלם והכסא 

שלם, ועי"ז תבוא הגאולה במהרה בימינו אמן ואמן. 

הטעם שזכירה 
אינו אלא זכירה 
פנימית המביאה 

לידי פועל
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פורים תרמ"ב

עיקר השמחה היא על ידי התגברות 
רוח התורה שבמחיית עמלק 

ודתיהם עיקר  שכתוב  כמו  להתורה  הוא  עמלק  התנגדות 
שיכולין  שבע"פ  תורה  על  גם  כיוון  דתיהם  שונות. 
וחיי  שאומרים  כמו  תורה  טעמי  לחדש  בכחם  ישראל  בני 
עולם נטע בתוכינו. לכן אחר מחיית עמלק יש קבלת התורה. 
דור.  מדור  בעמלק  לה'  מלחמה  כמ"ש  שנה  בכל  נוהג  וזה 
פי' כמו שיש הארות חדשות לישראל בכל עת ובכל דור כן 
יש התנגדות בכל עת. כמ"ש חז"ל נשבע הקב"ה שאין שמו 
וזכרו  ימ"ש  עמלק  של  שמו  שימחה  עד  שלם  וכסאו  שלם 
ולשמוח  לבקש  לנו  ויש  הפסק.  זה  לדבר  אין  לכן  במהרה. 
במפלת עמלק וזרעו. כדי שיתפרסם כבוד שמו ית' בעולם. 
להזכירנו  התורה  כוונת  כי  זכור.  בציווי  חז"ל  שרמזו  וכמו 
שלא לחטוא כדי שלא יבוא עמלק. כן יש לנו לבקש זכור ה' 
לבני אדום כדי שיתפרסם כבוד שמו ומלכותו שלא יתעכב 
על ידי אותו הרשע. ושמו ית' היא התורה שכולה שמותיו של 
הקב"ה. וכסאו הוא ירושלים וביהמ"ק. לכן אחר מפלת המן 

זכו לתורה לכן אחר סיון שהרגישו ביום מתן תורה התגדלות 
שמו יתברך ע"י מפלת המן הרשע. היה להם אח"כ השמחה 
בשלימות כמו שכתוב ליהודים היתה אורה כו'. הכל כתוב רק 
אחר זמן מתן תורה. דלכאורה הי' צריך להיות בעת תליית 
המן. רק שעיקר השמחה שלהם היה מה שזכו עי"ז להתורה 
ולהתגדלות שמו ית'. וכן נבנה אח"כ בית שני שהוא שלימות 
הכסא כנ"ל. וכתיב היתה כו' כי באמת כל זה אות על חיבתן 
של בני ישראל כי לעולם יש קדושה בישראל ורק הרשעים 
בעולם.  הקדושה  להתגלות  יוכל  שלא  מחשיכין  במעשיהם 
כמו שאיתא שאין שמו שלם כו' עד שימחה שם עמלק. כמו 
כן אינו יכול להתגלות קדושת ישראל רק ע"י מחיית עמלק. 
לכן כתיב היתה שנתגלה עתה שהיה האורה והשמחה בבני 
כתיב  אח"כ  רק  כנ"ל.  להתגלות  יכולה  שאינה  רק  ישראל. 
מחיית  שאחר  כנ"ל  הכל  כו',  מלכות  בלבוש  יצא  ומרדכי 

עמלק יוצא מהכח אל הפועל כנ"ל:

עיקר התנגדות עמלק הוא להתורה, שנאת עמלק לישראל היא שנאה בלי הסבר והיא בשל התוה"ק, כמו 

שכתוב )אסתר ג, ח( ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים כו' ודתיהם שונות מכל עם, דתיהם לשון רבים 

זו היא ההדגשה של  כיוןן גם על התורה שבעל פה, שיכולין בני ישראל בכחם לחדש טעמי תורה 

"דתיהם", שקשה והרי היא דת ה', אלא שעל ידי תורה שבעל פה שכוחה לחדש חידושים בתורה שבכתב וכמ"ש 

"וחיי  כמו שאומרים  נקראת תורתו,  ולאחר שיגע בה  ה'  ולילה, מתחילה תורת  יומם  יהגה  ובתורתו  חז"ל 

עולם נטע בתוכינו", ואיתא בפע"ח ש"תורת אמת" זו תורה שבכתב ו"חיי עולם" זה תורה שבעל פה, לכן 

אחר מחיית עמלק יש קבלת התורה, רק אחר שמוחקים את עמלק שהוא ה"זה לעומת זה" כנגד כלל ישראל 

והתוה"ק, והוא כביכול אינו נותן לישראל ליגש לתוה"ק, על כן במחייתו ממילא אפשר לקבל את התוה"ק.

וז"ל, ענין מה שכתבו חז"ל הדור קבלוה בימי אחשוורוש, וכמו שהיה מלחמת עמלק  וכ"כ השפ"א במקו"א 

קודם קבלת התורה בהר סיני, כן בכל מקום שיש מפלת הרשע מתרומם אח"כ כח התורה. ועוד כתב בחידושיו 

לתרמ"ט קיימו מה שקבלו כבר כו', כמו שאחר מלחמת עמלק ברפידים באו להר סיני לקבל התורה כן לעולם 

אחר מפלת עמלק יש קבלת התורה.

מלחמת עמלק 
היא להתוה"ק 
שביד ישראל
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ֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר. כדאיתא מהאר"י הק' שאין  וזה נוהג בכל שנה כמו שכתוב )שמות יז, טז( ִמְלָחָמה ַלה' בַּ

רגע מיום בריאת העולם שדומה לחברו, ולכן כל אדם יש לו צורה ופרצוף אחר לפי אותו רגע שנולד, כמ"ש 

חז"ל כשם שאין פרצופיהם שונים כך אין דיעותיהן שונות, כי ההארה המיוחדת שיש לכל יהודי הוא לפי הרגע 

שנולד, ובכללות יש תמיד בכל רגע הארות חדשות, וממילא לפי האור החדש בכל רגע.

וכתב השפת אמת בליקוטים לראש חודש אדר וז"ל, "דור לדור ישבח מעשיך פירש אא"ז זצלה"ה כי כל דור 

נותן שבח למעשה בראשית, )לכל דור יש שייכות למעשה בריאה, כל דור משבח ומוסיף על הדור שלפניו, ואע"פ שהיסוד 

הוא האבות הק' ודור מתן תורה מ"מ כל דור משביח את הבריאה( ועי"ז וגבורותיך יגידו לשון המשכה רזא דחכמתא", 

והדברים עמוקים, בכל דור יש בו הארה חדשה גנוזה במעשה בראשית ונקרא דור ג"כ לשון דירה על השראת 

הדירה בתחתונים שהקב"ה נתאווה להיות לו דירה בתחתונים, כידוע מה דאיתא במדרש תנחומא על פסוק 

לו  להיות  הקב"ה  נתאוה  תנחומא  רבי  אמר  מכאן  לבראתו,  הקב"ה  שנשתוקק  העולם  זה  שש  עמודי  שוקיו 

דירה בתחתונים, וזה הכוונה שבכל דור ודור נעשה דירה, שמכיון שבחינות עש"ן – ע'ולם ש'נה נ'פש חבוקים 

וקשורים יחדיו, על כן מכיון שהקב"ה רצה להיות לו דירה בתחתונים על כן לעתיד לבוא תזדכך הבריאה ואת 

רוח הטומאה אעביר מן הארץ ומלאה הארץ דעה את ה' וכל דור מוסיף לחידוש האלקות בשנה ובזמן, כפי 

השתנות העולם – מקום, ונפש(, וחסר א' )למה לא כתיב דירה( כי אין השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק 

)כדאיתא במאור עינים שהא' הוא אלופו של עולם(.

ועיי"ש שמבואר שמלחמת המן וכוחו היתה לאחוז בחזקה בבחינת ההסתרה המיוחדת שהיתה באותו דור, ולפי 

ההסתרה המיוחדת של חודש אדר שבה נסתלק משה רבינו, אלא שהרשע ראה כדרכו רק את החלק השלילי 

שמשה נפטר ולא לחלק החיובי - שמשה נולד באותו חודש ונולד בכל דור יותר ויותר, וכדאי' בתוס' במסכת 

עבודה זרה שישראל חגגו את יום הולדתו של משה רבינו מדי שנה בשנה גם אחר הסתלקותו, וזה מפני שמשה 

רבינו באמת לא מת. - וכדאי' בתניא קדישא באגרת שכותב ליושבי א"י לאחר הסתלקותו של הרמ"מ מויטבסק 

שהצדיק אין לו חיים בשריים וגשמיים - רק חיים נצחיים של אמונה ואהבה ויראה וממילא הוא רק מתרומם 

יותר ויותר, וכמו שמשה נולד יותר בכל דור ודור כך עמלק מתגבר בכל דור ודור, והקב"ה אומר שאין הכסא 

שלם עד שימחה שמו של עמלק, וגודל השנאה לעמלק תלוי בגודל האהבה להקב"ה.

וכן איתא בזוה"ק )בשלח סז.( "ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור, אמר רבי יהודה בכל דרא 

ודרא, בכל דרין ודרין דייתון לעלמא, לית לך דור דלית בהו מזרעא בישא של עמלק וקוב"ה נלחם בהו", וכן 

מביא מספר תורה אור )תצוה ד"ה זכור( שיש מלחמה לה' בעמלק מדור דור שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד 

שימחה זרעו של עמלק, ומלחמה זו בכל דור ודור בבחינת כל נפש מישראל, כי הנה בכל דור ודור ובכל יום 

ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ולכן מזכירין יציאת מצרים בכל יום בוקר וערב, שבחינת 

יציאת מצרים היא בכל נפש מישראל ובכל יום אחר יציאת מצרים יש מלחמת עמלק, כמ"ש אשר עשה לך 

עמלק בדרך בצאתכם ממצרים כו'.

מחיית עמלק 
מתחדשת בכל 

שנה ושנה

בכל דור יש 
הארה מיוחדת 

של גילוי אלקותו 
ית'

נצחיות חיי 
הצדיק
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פירוש כמו שיש הארות חדשות לישראל בכל עת ובכל דור, כן יש התנגדות בכל עת, כמו שאמרו 

חז"ל נשבע הקב"ה שאין שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק ימח שמו וזכרו במהרה, 

לכן אין לדבר זה הפסק, ויש להעיר שמה שכתב שלפי ההארות כך הם ההתנגדות, איתא מהבעש"ט על מה 

שאומר האר"י שכל תפילה מיום בריאת העולם אינה דומה לחברתה כי לכל תפילה יש הארה מיוחדת   , ואומר 

הבעש"ט שהסימן לזה הוא לפי ההתנגדות, לפי המחשבות זרות של היצר הרע שמתחדש כ"פ במחשבות זרות 

חדשות, הוא סימן לזה, כי לפי בחינת הקדושה שמאיר באותו רגע כך הוא בחינת התנגדות של היצר הרע, ובזה 

מפרש מרן את הפסוק כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפון לראותם עד עולם, כי לעומת כל הארה 

חדשה יש גם קליפת מצרים חדשה, וקליפת מצרים הישנה שנתבררו ניצוצותיה לא תחזור לראותה במחשבתך.

ויש לנו לבקש ולשמוח במפלת עמלק וזרעו, כדי שיתפרסם כבוד שמו ית' בעולם, וכ"כ השפ"א )לעיל 

תרמ"א ד"ה מה(, מה שקבעו יום המנוחה ליו"ט הגם שעיקר המנוחה היה בי"ג, כי באמת עיקר השמחה צריך 

להיות לשם ה' כו', כמו שאיתא אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק כי יד על כס י-ה 

מלחמה לה' בעמלק מדור דור, וכן צריכים מאוד לשמוח באיבוד הרשעים שונאי ה', וכמו שרמזו חז"ל בציווי 

זכור, כי כוונת התורה להזכירנו שלא לחטוא כדי שלא יבוא עמלק, כן יש לנו לבקש "זכור ה' לבני 

אדום" כדי שיתפרסם כבוד שמו ומלכותו, שלא יתעכב על ידי אותו הרשע, בתנחומא )ובפסיקתא דרב 

כהנא פסקא ג אות ז( איתא, זכור )דברים כה יז( א"ר ברכיה אתה אומר לנו זכור, אתה זכור, שאנו השכחה מצויה 

בנו ואתה אין לפניך שכחה כו' לנו עשה ולך לא עשה? הד"א זכור ה' לבני אדום", דהיינו שהרי כל מה שנלחם 

עמלק היה למחות שמו ית' מהעולם, שלכן אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק, וממילא 

המלחמה היא לה' לגלות כבוד שמו בעולם.

כדאיתא  ושמו יתברך היא התורה שכולה שמותיו של הקב"ה וכסאו הוא ירושלים ובית המקדש, 

ידיך, ופירש"י מקדש של מטה מכוון כנגד  )בפ' בשלח(, מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננת  בשירת הים 

מקדש של מעלה, לכן אחר מפלת המן זכו לתורה, ]כמ"ש ליהודים היתה אורה ודחז"ל זו תורה, וכדאיתא 

קיימו וקבלו – קיימו מה שקיבלו כבר[.

לכן אחר סיון שהרגישו ביום מתן תורה התגדלות שמו ית' על ידי מפלת המן הרשע היה להם אחר 

כך השמחה בשלימות, כדאיתא במגילה )ח, ט( ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש 

ְמָחה  הּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה ְושִׂ סיון בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר צוה מרדכי, כמו שכתוב )שם ט, טז( ַליְּ

שׂן ִויָקר, )ודרשו חז"ל אורה זו תורה( כו', הכל כתיב רק אחר מתן תורה, דלכאורה היה צריך להיות בעת  ְושָׂ

בשער הכוונות )דף פ"ו ע"א( ]בנד"מ דף נ"ט ע"א[ בענין שינוי התפילות כתב וז"ל, דע לך כי יש הפרש ושינוי גדול בין התפילות של   ]  

חול אל תפילת השבת וראש חודש ואל תפילת הימים טובים ואל חול המועד, ולא עוד אלא אפילו בימים טובים עצמם אין תפלת חג 

הפסח דומה לתפלת חג השבועות וכו', ואין לך שום תפלה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל ועיקר וכו', 

יעו"ש.

קליפת המן 
מתחדשת בכל 
שנה ושנה

הטעם שצריכים 
לבקש ולשמוח 
במפלת עמלק

הטעם שאחר 
מפלת המן זכו 
לתורה
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תליית המן, רק שעיקר השמחה שלהם היה מה שזכו על ידי זה להתורה ולהתגדלות שמו ית', וכן 

נבנה אחר כך בית שני שהוא שלימות הכסא כנ"ל.

וכתיב ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר ]ויש להבין טעם אמרו 'היתה' לשון עבר[ כו', כי באמת 

כל זה אות על חיבתן של בני ישראל, כי לעולם יש קדושה בישראל, ורק הרשעים עמלק וחבריו, 

עד  כו'  שלם  שמו  שאין  שכתוב  כמו  בעולם,  הקדושה  להתגלות  יוכל  שלא  מחשיכין  במעשיהם 

שימחה שם עמלק. כמו כן אינו יכול להתגלות קדושת ישראל רק על ידי מחיית עמלק. כי אורייתא 

וקוב"ה וישראל כולהו חד, לכן כתיב "היתה", שנתגלה עתה שהיה האורה והשמחה בבני ישראל, רק 

ְלבּוׁש ַמְלכּות כו',  ֶלְך בִּ ְפֵני ַהמֶּ ַכי ָיָצא ִמלִּ שאינה יכולה להתגלות כנ"ל. רק אחר כך )ט, טו( כתיב ּוָמְרדֳּ

הכל כנ"ל שאחר מחיית עמלק יצא מהכח אל הפועל כנ"ל.

אחר מחיית 
עמלק נתברר 

למפרע מציאות 
הקדושה בישראל
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פורים תרמ"ב

הגאולה הבאה על ידי האחדות שמכח צדיק הדור 

כמו בפסוק  האחדות,  אל  שבאו  נפשם,  על  ועמוד  נקהלו 
שכתוב "שבעים נפש" שעובדין לא-ל אחד, נקרא 
"נפש" ואז מתעורר לנפש הכולל שהוא כח כנסת ישראל ובא 
נפש  ה'  "פודה  גאולה. כמו שכתוב בספרי קודש על פסוק 
עבדיו", שהוא נפש אחת הכולל כל נפשות בני ישראל, וכל 

זה בא על ידי צדיק הדור כמו שכתוב "איש יהודי - יחידי", 
ועל ידי שקבלו דבריו ונמשכו אחריו בא הגאולה, כמו שכתוב 
ויתכן  בו",  החוסים  כל  יאשמו  ולא  עבדיו  נפש  ה'  "פודה 
לפרש נמי על החוסים בזה הנפש, על ידי שמבטלים עצמם 
לצדיק הדור, ועל ידי הקהילה עמדו על נפש האחדות הנ"ל.

ם )אסתר ט, טז(, ומפרש מהו הקהלה זו, שבאו אל האחדות, כמו שכתוב  ַנְפשָׁ ְוָעמֹד ַעל  ִנְקֲהלּו  בפסוק 

ְבִעים ָנֶפׁש שעובדין לא-ל אחד, נקרא "נפש" לשון יחיד, ואז מתעורר לנפש הכולל שהוא  )שמות א, ה( שִׁ

כח כנסת ישראל ובא גאולה, שנעשה כנגד זה גם התקבצות למעלה ]ליחד נפשות ישראל בשרשם[.

בני  נפשות  כל  נפש אחת הכולל  ֲעָבָדיו, שהוא  ֶנֶפׁש  ה'  ּפֶֹדה  כמו שכתוב בספרי קודש על פסוק 

ישראל, וכל זה בא על ידי צדיק הדור כמו שכתוב )אסתר ב, ה( ִאיׁש ְיהּוִדי ודרשו חז"ל )אסתר רבה פ"ו 

פס' ב( "ולפי שייחד שמו של הקב"ה נקרא יהודי לומר יהודי יחידי", כמובא לעיל בדבריו שהצדיק הדור כולל 

את כל בני ישראל, וכן איתא בזוה"ק שזו היא בחינתו של משה ובחינתו של מרדכי הכולל את כל בני ישראל.

ועל ידי שקבלו דבריו ונמשכו אחריו בא הגאולה, כמו שכתוב )תהילים לד, כג( ּפֶֹדה ה' ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו הוא 

ל ַהחִֹסים בּׁו, ויתכן לפרש נמי על החוסים בזה הנפש, על ידי שמבטלים  מּו כָּ הצדיק, ועי"ז ְולֹא ֶיְאשְׁ

עצמם לצדיק הדור, מפני שעל ידי זה חושבים כל היהודים כמציאות אחד כמ"ש קבל היהודים לשון יחיד 

ועל ידי הקהילה עמדו על נפש האחדות הנ"ל. כיה"ר שנזכה לאחדות האמיתית וההתקרבות האמיתית 

של יהודי אחד לשני ועי"ז והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד בב"א.

הצדיק הוא נפש 
כללית ומאחד 
את כל ישראל

הגאולה באה 
על ידי דביקות 
וביטול בצדיק 
הדור
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פורים תרמ"ג

עמלק הוא קליפה המונעת גילוי אלקות בעולם

ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים בפסוק 
ישראל  בני  באו  לא  כי  קשה  ולכאורה  עליהם, 
להם  היה  פחד  ומה  לרעה,  עליהם  הקמים  עם  רק  להלחם 
להתגייר על ידי זה, ויתכן לפרש כי עליהם חוזר על עמלקים, 
מונעים  ולכן הם  כת המן הרשע שהם המכסים את הפנים 

לבני עולם להתגייר ולכנוס תחת כנפי השכינה וכיון שנפל 
פחד היהודים עליהם ניתוספו גרים בישראל כנ"ל, ועם זה 
מיושב מה שדקדקו המפרשים למה קיבלו גרים מבני עמלק, 
עיין בספר מנות הלוי, ולפי מה שפירשתי עמי הארץ לא קאי 

על העמלקים.

הּוִדים ֲעֵליֶהם, )ח יז(, ולכאורה קשה כי לא באו  ַחד ַהיְּ י ָנַפל פַּ י ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים כִּ ים ֵמַעמֵּ בפסוק ְוַרבִּ

בני ישראל להלחם רק עם הקמים עליהם לרעה, ומה פחד היה להם להתגייר על ידי זה, כלל ישראל 

וודאי אינו רוצה להשמיד כדי להשמיד, אלא רק להכרית את הקמים על ה', ולכן אלו שלא קמו לרעה למה 

פחדו.

ויתכן לפרש כי "עליהם" חוזר על עמלקים - כת המן הרשע, שהם המכסים את הפנים, ולכן הם 

מונעים לבני עולם להתגייר ולכנוס תחת כנפי השכינה בתנחומא )כי תצא יא( איתא, "רבי ברכיה בשם 

רבי אבא בר כהנא אמר כל זמן שזרעו של עמלק קיים כאילו מכסה את הפנים כביכול של הקב"ה, אבד זרעו 

של עמלק מהעולם לא יכנף עוד מוריך", והדברים נוראים, שעד כדי כך גדולה הטומאה של עמלק, עד שהם 

מכסים כביכול על התגלות הפנים דהיינו על גילוי השגחתו ית' בעולם, ולעתיד לבוא יתגלה למפרע שהפנים 

לא היו מכוסות כלל מעולם, כלשון הפסיקתא "כי יד על כס י-ה, כל זמן שזרעו של עמלק קיים כאילו הפנים 

מכוסות, אבד זרעו של עמלק נתגלו הפנים שהיו כאילו מכוסות", ומשמע שגם עכשיו יש רק כיסוי "כאילו" 

מצד התחתונים.

וכן כתב המהר"ל גבורות ישראל פרק כ' "כל זמן שזרע עמלק קיים כביכול כאילו כנף מכסה הפנים כו' כי 

עמלק הוא החוצץ בפני השכינה שאין השכינה נגלית בעולם הזה וזה ידוע כי אומה זאת אינה מתחברת עם 

כמו  וכל תוספת מכסה  בפני עצמה  זו תוספת  אומה  נחשבת  ולכך  ישראל(  )אין לה שום קשר עם  כלל  ישראל 

שהקליפה מכסה את הפרי עכ"ל. ואע"פ שהקליפה שומרת על הפרי ויש בה תועלת, מכל מקום כשאוכלים את 

הפרי צריכים לזורקה כמובן, והדברים נוראים שכמו שישראל מגלים את השגחתו ית' בעולם, כמובא בש"ס 

ומדרשים שכלל ישראל מגלים בעצם מציאותם את מציאות ה' בעולם, כך זה לעומת זה עשה האלקים, עמלק 

הרשע בא להכחיש אחדותו ויחודו ית', עכ"פ רואים שעמלק הוא החוצץ בפני שכינה, שאין השכינה נגלית 

בעולם הזה כל זמן שהוא בעולם. 

עמלק בעצם 
מציאותם מונעים 

גילוי אלקות 
בעולם
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וכיון שנפל פחד היהודים עליהם ניתוספו גרים בישראל כנ"ל, דהיינו בדרך ממילא, כי מטבע העולם היה 

צריך להיות התגלות אלוקית שכל העולם ימשך אחרי הקב"ה וישראל עמו, ורק שעמלק הוא סיבה חיצונית 

המכסה התגלות זאת, וכיון שנפל פחד היהודים על עמלק ונשתבר כוחם ממילא ניתוספו גרים בישראל, וכן 

משמע במהר"ל הנ"ל, ועם זה מיושב מה שדקדקו המפרשים למה קיבלו גרים מבני עמלק, עיין בספר 

מנות הלוי, מרבינו שלמה אלקבץ זי"ע בעל הלכה דודי וז"ל "בפסוק ישנו עם אחד כו' ימים רבים עמדתי 

מרעיד על הדבר הזה כי לפי הנראה היו מזרע עמלק כו' האיך היו מקבלים גרים האלה... ואין מקבלים גרים 

לעתיד לבוא מה גם להיותם מזרע עמלק" עיי"ש. ולפי מה שפירשתי עמי הארץ לא קאי על העמלקים.



|  טו

 שפת אמת המבואר פורים

פורים תרמ"ב

הטעם שכתיב ומרדכי לא יכרע בלשון עתיד

"ומרדכי לא יכרע", דלכאורה הוה ליה למיכתב כרע, בפסוק 
הגזירה, שכל  כל  נותן טעם על  כי הכתוב  ופרשנו 
המכוון היה על זה באשר כי מרדכי לא יכרע, גם מודיע לנו 
הכתוב כי מלבד שלא כרע במעשה רק כי לא עלה במחשבתו 
שום ספק אם יכרע, כי היו"ד על שם המחשבה נאמרה, גם 
פרשנו כי הוא הכנה לדורות שבכל דור יש צדיק והוא לא יזוז 

מאמונתו בכל מיני שמדות.

כידוע ואמת  השלום,  עליו  רבינו  משה  של  כחו  זה  כי 
שמרדכי שורש משה רבינו עליו השלום, לכן כתיב 
"איש יהודי היה כו' ושמו מרדכי", כי בכל דור יש איש יחיד 
ואז  רבינו עליו השלום,  והוא הארת משה  שכולל כל הדור 
היה שמו מרדכי רק כי היה בזמן הסתר וגלות, ופעל בנסיון 
זה שלעולם לא יכרע כנ"ל, ובשכר זה שלא כרע, זכה להוסיף 
הנסים,  על  הודאה  שנתוסף  במודים  יתירה  והודאה  כריעה 
שכפי הנסיון למסירות נפש שלא לירא ולהכניע לסט"א, כן 

זוכין להכנע אליו יתברך.

ֲחֶוה", )ג, ב(, דלכאורה הוה ליה למיכתב "ומרדכי לא כרע", ופרשנו כי  תַּ ַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא ִישְׁ בפסוק ּוָמְרדֳּ

הכתוב נותן טעם על כל הגזירה, שכל המכוון היה על זה באשר כי מרדכי לא יכרע, כמו שמביא רבינו 

להלן שקודם בנין בית שני היה צריך להיות מחיית עמלק ולכן סיבבו משמים גזירה זו, וזה מפני שהמן הרשע 

היה ה'זה לעומת זה' כנגד מרדכי הצדיק, וכל תכלית מציאות המן היה כדי שיהיה 'זה לעומת זה' כנגד מרדכי, 

והיינו שכח עמלק הוא שאין נבהלים ונרתעים משום דבר שבעולם, כמו שאיתא במדרש אז נבהלו אלופי אדום 

כו' ובמדרש מבאר שגם עמלק נבהלו ובא עמם ליבטל אליהם ומיד אח"כ חזר בו.

ומבאר השפ"א במקו"א שזה בחינת מסירות נפש דקליפה ממש, כי עמלק היה יכול להיות ראש לכל האומות 

שמתבטלים להשם יתברך כמ"ש "ראשית גוים עמלק", אבל כיון שחזר בו התקיים בו "ואחריתו עדי אובד" 

והוא ידע זאת מלכתחילה ומ"מ מסר נפשו לרעה, וזהו חלק הקליפה שלעומת הבחינת צדיק בכל דור, דהיינו 

מרדכי שהיה ראש ישראל שהם עם קשי עורף בקדושה, כמ"ש בספה"ק לבאר הכתוב "כי עם קשה עורף הוא 

– וסלחת", שמשמע שזהו סיבת הסליחה, ומבארים הספה"ק שקושי עורף זה בא מעצם הנשמה שנותנת כח 

לאדם למסור נפשו לה' בלא טעם ודעת, וגם אם יקומו על בני ישראל להרגם לא יחתו וימסרו נפשם, ולעומת 

זאת היא בחינת עמלק בטומאה.

גם מודיע לנו הכתוב כי מלבד שלא כרע במעשה, רק כי לא עלה במחשבתו שום ספק אם יכרע, 

כי היו"ד על שם המחשבה נאמרה, כמו שכותב רש"י הקדוש בפ' בשלח )שמות טו, א(, על מה שהתוה"ק 

אומרת בפסוק הראשון של השירה אז ישיר משה, ופרש"י "אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה, וכן אז ידבר 

יהושע, אז יחשוב בלבו שישיר שירה", ורואים אנו מזאת שהיו"ד על שם המחשבה נאמרה, וזה הכוונה יכרע 

שלא עלתה אפילו במחשבתו לכרוע השי"ת במעשה, ]ועוד י"ל דלא עלה בלבו שום הכנעה או פחד מהמן, שזה 

ענין הכריעה במחשבה[.

משמים סיבבו 
את הגזירה כדי 

לשבור כח עמלק 
במה שלא כרע 

מרדכי

מרדכי לא כרע 
אפילו במחשבה
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הכנה לדורות, שבכל  מה שלא כרע מרדכי היה  כי הוא  טעם אמרו "לא יכרע" בלשון עתיד,  גם פרשנו 

דור יש צדיק והוא לא יזוז מאמונתו בכל מיני שמדות, וכמו שאיתא )שם פסוק ד'( "ויבז בעיניו לשלוח 

יד במרדכי לבדו כי הגידו לו אשר הוא יהודי", ולכאורה אינו מובן וכי בשביל שהוא יהודי צריך להרוג את כל 

היהודים? ומבארים המפרשים שהגידו להמן שעם ישראל הוא "עם מרדכי", דהינו שבעצמותם ובטבעם יוצאים 

מתוכן צדיקים כמרדכי, ובהכרח שיהיה תמיד צדיק קשה עורף דקדושה כמרדכי ולכן גם אם יכרית ח"ו את 

מרדכי הצדיק אז בהכרח שיהיה מרדכי אחר.

ואמת כי זה כחו של משה רבינו עליו השלום כידוע, שמרדכי שורש משה רבינו עליו השלום, לכן 

כתיב "איש יהודי היה כו' ושמו מרדכי", כי בכל דור יש איש יחיד שכולל כל הדור והוא הארת משה 

רבינו עליו השלום, ]כדאיתא בסה"ק מאור עינים וסה"ק התניא פמ"ב בביאור מה שכתוב אתפשטותא דמשה 

בכל דור ודור שבכל דור ודור יש בחינת משה רבינו המתפשטת בצדיקי הדור[, ואז היה שמו 'מרדכי', רק 

כי היה בזמן הסתר וגלות, ופעל בנסיון זה שלעולם לא יכרע כנ"ל.

ובשכר זה שלא כרע, זכה להוסיף כריעה והודאה יתירה במודים שנתוסף הודאה על הנסים, אין 

הכוונה לעצם הכריעה, אלא ל"על הניסים" שניתוסף על ידו שזהו תוספת הודאה ותוספת באיכות הכריעה 

שבמודים, דהיינו בעוצם ההודאה שבמודים מודה ג"כ על הניסים וכו', שכפי הנסיון למסירות נפש שלא 

לירא ולהכניע לסט"א, כן זוכין להכנע אליו יתברך. יה"ר שנזכה להרבות כבוד מלכותו עד לקיום הפסוק 

ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר בב"א.

פעולת מרדכי 
לא לכרוע היא 
פעולה נצחית

מרדכי היה 
בחינת משה 
רבינו בדורו

בשכר שלא כרע 
זכה להוסיף 
כריעה יתירה





יסוד החסידות
ביאורים על ספרי חסידות

מכון


