
השבת,  זכירת  על  מצווים  אנחנו  שבת  כל  לזכור.  מצווים  אנו  השבת 

אולם השבוע מצטרף צו זיכרון נוסף - 'זכור את אשר עשה לך עמלק'. 

מתוך הציווי אנו למדים היכן מתנהלת מלחמת עמלק, היא מתחוללת 

לזכור,  מצווים  ואנחנו  שנשכח  משתדל  עמלק  לשכחה.  זיכרון  בין 

הזיכרון שלנו ישכיח אותו. 

        

בזיכרון  והגשמיים שמורים  נכסינו הרוחניים  כל  נאמן.  הזיכרון שומר 

שזוכר  במֹח  בעיקר  מתקיים  לנכסיו  אדם  שבין  הקשר  חיבור,  שהוא 

שיישאר  שהכסף  אולי  לדאוג  יכולה  כספת  שברשותו.  את  ויודע 

במקומו, אבל אין לכספות חסינות מפני שכחה, ואם תשכח שבכספת 

כלשהי שמור עבורך הון, הכסף כבר איננו ברשותך. 

עמלק רוצה שנשכח, כך הוא מקווה להשתלט 

כך  מולו,  המלחמה  שלנו.  הנפש  מקורות  על 

רק  היום,  תוכרע  לא  מלכתחילה,  לנו  הובהר 

ורבי  עקשנית  עמלק  קליפת  לבוא.  לעתיד 

נתן כותב שהיא מגעת עד אין תכלית, כלומר 

איזו מין מלחמה היא  לנצח אותה.  אי אפשר 

לך שהיא תימשך  זו, אם מלכתחילה אומרים 

מדור דור? 

מלחמת עמלק 
אכן, המלחמה בעמלק של השם היא, רק הוא 

אנחנו  זאת  ובכל  לבוא,  לעתיד  אותה  יכריע 

נתן  רבי  וכותב  'זכור',  התורה  אומרת  איך?  ללחום,  ומצווים  מגויסים 

מצווה  אתה  הזיכרון.  בתחום  מתנהל  עמלק  ממלחמת  עיקרי  שחלק 

לזכור ולא לשכוח. הזיכרון שלך מחליש את עמלק, וזו בדיוק המטרה 

אבל  עמלק,  את  לנצח  אפשר  אי  עתה  לעת  להשיג.  מבקשים  שאנו 

אפשר ומוכרחים להחליש אותו. גם במלחמת עמלק הראשונה אותה 

את  יהושע  'ויחלוש  רק  נאמר  מוחלט,  ניצחון  הושג  לא  יהושע  ניהל 

עמלק'.

שכחה היא אחת החולשות האנושיות המוכרות ביותר, יש לה הופעות 

חמורות וחולניות ותופעות שגרתיות. אדם נמצא תמיד בסכנת שכחה, 

ששכחנו,  יודעים  איננו  שוכחים  אנחנו  שכאשר  הוא  הגדול  הפחד 

וכשנזכרים זה עלול להיות מאוחר מדי. מישהו מנצל זאת.

כל  את  אסף  כלומר  מאחור,  בנו  זינב  עמלק  במדבר  הלכנו  כאשר 

מבוססת  עליה  השיטה  זו  גדול.  חיל  לעצמו  ועשה  ששכחנו  מה 

עוצמתו של עמלק - הוא שואב את כוחותיו מכל מה ששכחנו, 

ומי לא שוכח. ועמלק רוצה מאוד שנמשיך לשכוח, שנרדם 

מתוך שכחה, וגם כאשר נתעורר ונבין שאיבדנו, נתייאש 

מתנהל  הזה  הנושא  סביב  וזהו.  לשכוח  ונעדיף 

סיפור המגילה.

הרקע למגילה היא הגלות שמפרידה בין תקופת בית ראשון לשני. בית 

אפילו  שם  שביקר  יהודי  ישראל.  עם  של  הזיכרון  מרכז  היה  המקדש 

פעם אחת לא שכח זאת עד יומו האחרון. המקדש החיה את הזיכרון 

היהודי ושימר את כל יהודי אותה תקופה במצב גבוה ונעלה. 

ואיבדנו את הקשר עם  הבית נחרב בגלל שכחה. שכחנו את קדושתו 

שייכותנו  את  איבדנו  לאבידה,  שהפכנו  עד  שכחנו  כך  כל  פנימיותו, 

לארץ ישראל, גלינו לבין האומות והתפזרנו. בתחילה עוד נשאנו בלב 

גם  גלות  והבית, לקראת קץ שבעים שנות  זיכרונות קדושים מהארץ 

שיירי הזיכרון התעמעמו, הגענו עד סכנת הכחדה. 

זיכרונותיו.  את  מחקה  השכחה  שמחלת  אומלל  לאיש  אז  נדמינו 

משולל  כשהוא  אישיותו,  כל  את  איבד  זה  חולה 

זיכרונות אין כל משמעות לכמה חכם וחשוב היה 

אם כעת איננו זוכר זאת. ללא תוכן זיכרונות אינך 

כלום, כמו סיפור שנגנז ואגדה שאבדה, וזה היה 

מצבינו בתחילת המגילה. ואז הופיע המן.

החייאת זיכרונות
כצאצא עמלקי הכיר המן את ההיסטוריה וגם ידע 

שבכל יום עלולות שבעים שנות הגלות הקצובה 

להסתיים, אז יתעורר מוחו הרדום של העם הישן 

מתהום  יצופו  גאולה  של  חיים  זיכרונות  ושפע 

ביתו  השבוי,  גופו  את  לתחייה  ויקיצו  השכחה 

להשאיר  כדי  הקדושה.  לארצו  ישוב  והוא  ייבנה 

את ישראל בגלות, הבין המן, יש להרדים את הזיכרון שלו לעד. המטרה 

שושן  יהודי  כל  זומנו  אליה  הסעודה  מזימותיו.  כל  בבסיס  עמדה  הזו 

נערכה כדי להרדים אותם ולשקע את חוש הזיכרון בדמיונות ותאוות.  

אבל בתוך טשטוש הדעת הכללי הזה התהלך יהודי אחד נושא בליבו 

לכרוע  אופן  בשום  מוכן  היה  שלא  היהודי  מרדכי   - ושלם  חי  זיכרון 

המקדש  לתקופת  שריד  הינו  מרדכי  המרדים.  להמן  ולהשתחוות 

הראשון, בעיקר בשל העובדה שמכל אחיו היהודים הוא זוכר, והזיכרון 

אינו מרפה ממנו, ולא מניח לו להיות שליו. 

הצדיק מסתובב בעולם כזוכר יחידי, זיכרונו סייע בידו למצוא את כל 

חלקי נפשו ולהשלים את התמונה של 'שיוויתי'. הוא רואה את השי"ת 

עין בעין ולא שוכח לרגע, והוא ממשיך לשוטט בעולם בניסיון להחיות 

נרדמים ולהשיב זיכרונות אבודים לאנשים שמרגישים אבודים. בסיפור 

המגילה הוא מצליח, מרדכי היהודי ואסתר המלכה מורידים לעולם אור 

עצום של זיכרון, הזיכרון כל כך בהיר עד שהמציאות מתהפכת וביום בו 

סברו אויבי ישראל לכלותם נקהלו היהודים ועמדו על נפש. והאור הזה 

שב וזורח מאז שנה בשנה. זה הזמן להתעורר ולהתחיל למצוא אבידות. 

לזכור ולהיזכר.

)ע"פ ליקו"ה ברכת הפירות ה'(

לנצח את עמלק בכוח הזיכרון

שוכחים  שאנחנו  מה 
ואסור  מאבדים,  אנחנו 
את  לשכוח  ליהודי 
שכחנו  ואם  עצמו. 
להתחיל  הזמן  זה 
זיכרונות. להחיות 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א
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את עמלק אי אפשר לנצח עד לעתיד, אבל מוכרחים להחליש אותו. כשאתה זוכר הוא מתחיל לשכוח, וזו החלשתו.

לשמוח עם... הרצון לשמוח,
 ועם הזקן והפאות.

יום ו' תרומה תר"ב
מי שהשמחה במעונו ישמחנו בשמחת 
תמיד,  ויו"ט  שבת  ובשמחת  פורים 
להתחזק  צריכין  וכמה  כמה  הרבה,  דברנו  כבר  כי 
בכל יום לשמח את עצמו בכל מה שעובר עליו, כי 
)לקו"מ  כמבואר  הקדושה,  כל  יסוד  הוא  השמחה 
כשהעצבות  הוא  השכינה  גלות  שעיקר  כד(, 
בשארי  וכן  עיי"ש  וכו',  ישראל  על  ח"ו  מתגבר 
מקומות מהספר, שמרבה לדבר ולהזהיר להתחזק 
מאד,  תמימות  עצות  מיני  בכמה  תמיד,  בשמחה 
ומה מאד הומה עלי לבי שלא כתבת לי אז אגרת 
משמח  אני  אעפ"כ  אך  וכו',  שחורה  המרה  מחמת 
פנים  כל  על  ומתגעגע  חפץ  שאתה  מה  עצמי,  את 
לשמוח, ולסלק המרה שחורה מעליך, כי גם זה טוב 

מה שחפצים בזה, כאשר שמעתי מפיו הקדוש.
מדברים  מעט  לך  לכתוב  עצמי  זרזתי  כן  ...על 
אלה, אולי אולי אוכל להחיותך ולשמחך ולהזכירך 
שאנו מברכין בכל יום שלא עשני גוי, וצלם אלקים 
ופאות,  בזקן  ההולכים  ישראל  בני  כולנו  ועל  עליך 
דברתי  ואתמול  ישראל.  של  ההידור  עיקר  שהם 
מאד,  מאד  בעיניו  שנפל  אחד,  איש  עם  בזה 
בעולם,  שנעשה  מה  הללו  שבעיתים  והזכרתיו 
ישראלי  לאיש  ראוי  רח"ל,  עול  פורקים  שהרבה 
עי"ז  ולהתחזק  הקדושים,  ופאותיו  בזקנו  לשמוח 
לידע שעדיין ה' עמו, והוא בכלל הקיבוץ הקדוש של 
וכו',  אשרינו  וכו'  אשרינו  יום  בכל  שאומרים  ישראל 
ואם כי הרבה הרבה דברנו בזה, אבל בלשון זה איני 
יודע אם דברתי והוא אצלי חדשות, ויש לי תהלה 
לקל הרבה הרבה בזה לדבר, אך אין הפנאי מסכים.
וימי הפורים ממשמשין לבא, ולה' התקוה שנזכה 
און  ושמחה.  צהלה  יעקב  שושנת  בשמחה  לזמר 
טאקי פארט האפ, ]ובכל זאת שמחה[, פורים מגיע 

פורים מגיע..
להם  ותאמר  שלומנו,  אנשי  כל  בשלום  ותפרוס 
ימתיקו  ועי"ז  ותמיד,  בפורים  וירקדו  שישמחו 
וכו',  פרקין  בשית  נשיב  רוחא  ההוא  כי  הדינים. 

ואלמלא לא אתינא לעלמא וכו' אשרינו וכו'.
נתן מברסלב



צדקה, אא

צא הלחם בעמלק הקדמה והתעוררות למגילה

אחי היקר!

א[ הנה, ההכנה העיקרית לקבל את אור ימי הפורים הקדושים, הוא על ידי 

שנתרגם את כל מעשה עמלק ומעשה של מגילת אסתר, לחיי היום יום שלנו, 

לא רק כמעשה שהיה לפני הרבה שנים. שהרי כך לימד אותנו רביז"ל לפרש 

כל דבר ועניין על עצמנו. וכדוגמת מה שלימד אותנו רביז"ל לפרש על עצמנו 

את מזמורי התהילים, בהם צועק דוד המלך שיצילהו מהרודפים אותו, כי יש 

לפרש זאת על היצר הרע שלנו הרודף אותנו, וכן בתיקון חצות לימדנו רביז"ל 

להתאבל על החורבן הפרטי, וכמו כן צריך בקריאת המגילה לפרש את מעשה 

המגילה על עצמנו. 

ב[ ועל פי זה פירשו הצדיקים את המשנה "הקורא למפרע לא יצא" כלומר מי 

שקורא את המגילה כאומר שמעשה המגילה היה רק פעם – למפרע, לא יצא. 

כי העיקר הוא לכוון 'בימים ההם בזמן הזה', שהוא נעשה בזמנינו דייקא. וכמו 

שסיפר ר' לוי יצחק בנדר ז"ל איך באומן היו צריך הבעל קורא להפסיק את 

קריאת המגילה כמה וכמה פעמים, מחמת קולות הבכי שהיה בציבור מרוב 

התעוררות שהרגישו שהמגילה מדבר עליהם בעצמם.

ג[ ולכן מובן שעתה לפני הפורים עיקר העבודה וההכנה הראויה הוא, לעמוד 

המסוכנת,  מידו  שיצילנו  מהשי"ת  ולבקש  ולזעוק  עמלק,  את  היטב  ולזהות 

ואסתר  מרדכי  קדושת  את  להרגיש  לזכות  אפשר  כך  התפילה,  ריבוי  וכפי 

כפי  בפרטיות  אלא  בכלליות,  רק  לא  הוא  והזיהוי  המגילה.   קריאת  בשעת 

שנפרש ונשים לב בהמשך הסיפור את מהותו של המן לעומת מרדכי וכו'.

ד[ אך הזהר נא אחי מעמלק, כי כאשר עמלק רואה שאתה מפרש את המגילה 

על עצמך, הוא יתעורר ויתגבר שתצליח למצוא את עצמך רק בחלק הראשון 

הוא  שהעיקר  לזכור  וצריך  המגילה,  של  הצרה  חלק  מבואר  בו  המגילה  של 

פורים,  יום  של  הצעקה  עיקר  שזהו  והתקווה,  הישועה  חלק  עם  להזדהות 

יכלמו  ולא  יבושו  לא  קוויך  שכל  "להודיע  וזועק  עומד  הזה  הקדוש  שהיום 

לנצח כל החוסים בו".

שברח  הגרמני  כמו  יהיה  שלא  ואחד  אחד  מכל  שביקש  רביז"ל  בקשת  וזכור 

מסעודת ליל הסדר לאחר המרור, רגע לפני שהביאו את השולחן עורך.

****

ה[ ולכן שים לבך לסיפור המגילה היוצא מפי הבעל קורא, כי הסיפור הזה יש 

בכוחו לעורר אותנו מהשינה כמו קדושת הספר סיפורי מעשיות שרביז"ל אמר 

שיש בכוחו לעורר כל אדם אפילו מי שנפל לשינה של שבעים שנה )ליקו"ה 

פורים א'(, ואפילו שמעשה המגילה הוא גבוה מעל גבוה ויש בו רמזים וסודות 

לאין שיעור, בכל זאת כמו בסיפורי מעשיות שציונו רביז"ל למצוא שם רמזים 

וחיזוק לעבודת ה' אפילו שהוא גבוה מעל גבוה, כמו כן יש לנו לנסות למצוא 

כמו  וזיע  ורתת  באימה  המגילה  בקריאת  לעמוד  גם  וכדאי  רמזים.  במגילה 

בשעת מתן תורה )ליקו"ה בכור בהמה טהורה ד'( כי מרדכי הצדיק הכניס בתוך 

המגילה את 'פניו שכלו ונשמתו' )ועיין בליקו"מ סי' קצ"ב(, ו"כשאנו קוראים 

אז  שנהגו  ואסתר  מרדכי  ידי  על  שנעשה  הנס  תוקף  ומפרסמים  המגילה, 

בחכמה נפלאה ובצדקות נורא ובקדושה גדולה, בזה מראין ומאירין אור פניהם 

הק' הגנוז בתוך המגילה, ונחשב כאילו אנו רואים אותם ומסתכלים בפניהם", 

)ליקו"ה תפילין ו', אוצר היראה פורים ה'(, וכך אפשר לזכות להתנוצצות המוח 

שאפילו  עד  האמונה,  אמיתת  את  הלב  בפנים  ולחקוק  להשי"ת,  אמיתי  בביטול 

הרחוקים ביותר יתעוררו לשוב בתשובה )ליקו"ה פורים א' – ב'(.

ו[ והנה ידוע שהמגילה היא קדושה עד מאוד, והרבה הלכות יש בכתיבתה ובשמירתה, 

די בזה, אלא  ה'. ואם לא  אך אם נשים לב, נראה, שלא מוזכר שם אפילו פעם אחת שם 

שאפילו הנס הגדול אשר לשמו אנו שמחים ביום הזה, הוא לא נס 'על טבעי' שמגלה את גדולת 

ה' כמו קריעת ים סוף. כי בסך הכל היה כאן מעשה שלקח כתשע שנים, ולכאורה היה ניתן להבין את 

הכל  כמו מהפך פוליטי בן ימינו, שמפלגת המן נפלה, והיהודים כבשו את ליבו של המלך. אך בהתבוננות 

פנימית במגילה, כאשר מסתכלים ברצף מהיר על כל התשע שנים, נראה את עוצם גדולת ה', איך ליווה בהשגחה 

פרטית סיפור מפעים שכולו נס אחד גדול, שהיופי העיקרי שבו הוא איך הנס התחפש והתלבש בתוך סיפור טבעי... האם אין 

זה דומה לסיפור חיינו...???

ז[ ולכן במגילה הק' לא מוזכר פעם אחת שם ה', והצדיקים גילו לנו, שכל מקום במגילה שכתוב בו 'המלך' הכוונה למלכו של 

עולם! והוא פלא איך אפשר לפרש את תיבת 'המלך' על אחשורוש, וזאת אומרת שהגילוי של המגילה היא זה בעצמו שה' 

נמצא בכל מקום אבל לא רואים אותו, והוא מסתתר בכל דבר שנראה דווקא כאילו שהוא המלך, וכמו במגילה שאחשורוש 

חשב שהוא המלך, אבל באמת הכוונה לה'. ולפעמים הוא כפשוטו, שכל מה שנראה שאחשורוש אומר, באמת ה' אומר, ואם 

יתבונן האדם יוכל לראות את דברי ה' בתוך דברי אחשורוש, ולפעמים צריך לתת פירוש אחר כדי להבין את מציאות ה' בתוך 

דברי אחשורוש.

ח[ ולכן גם המגילה נקראת 'מגילת אסתר' על שם גילוי ההסתרה. ומובא באריז"ל שהוא נקרא 'מגילה' על שם הגילוי. היינו 

ש'מתגלה' הארה של חכמה ושכל עליון המכניס בלב יראת ה' בשלמות נפלא ביותר. וההארה זו יורדת עתה עד למטה, מקום אשר 

לא 

מתגלה שם כל השנה, ואשר לכן פושטים המגילה בהשתלשלות כאגרת. והוא הנס של פורים המתחדש בכל שנה. 

ט[ בברכת 'על מקרא מגילה' מן הראוי לכוון שאנו  רוצים להמשיך על עצמנו שיתגלה כל ההסתרות שלנו לכל השנה הבאה. 

ובברכת 'שהחיינו' נודה בפשטות לה' שנתן לו הזכות לחיות עוד שנה, ובזה נפתח לבבנו לראות את נס המגילה שנעשה עמנו 

מהשנה שעברה, ]וכמובן לא לשכוח לכוון בברכת 'שהחיינו' את מצוות היום של משלוח מנות ומתנות לאביונים ומשתה[. 

ובברכת 'שעשה ניסים' נודה בפשטות על הניסים ונעורר בעצמנו ענין הניסים והתפעלות מגדולת ה' שעושה ניסים בצורה 

פלאית בבחינת ניסים תתאין שמלובשות בתוך הטבע.

ובעזרת השי"ת נזכה כולנו בכח הארת המגילה הקדושה להתחדשות נפלאה, ונזכה לשמחת פורים כראוי.

ידידך לקרב במלחמת עמלק

מעשה  את  לזכור  היא  שבתורה  עשה  ממצוות  אח 
עמלק, כמו שאנו קוראים בשבת זו "זכור את אשר עשה 

לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים".
במצווה זו התקשו רבים ממפרשי התורה מה התועלת 
רעת  ואת  עמלק  מעשה  לזכור  לנו  מה  זו,  בזכירה 
ה'  מעשה  לזכור  מצווים  היינו  אם  בשלמא  טומאתו, 
וגבורתו נגד עמלק, או את ההבטחה שהבטיח למחותו 
רשעתו  מעשה  זכירת  ענין  מה  אבל  ניחא,  לעתיד, 
שנלחם בישראל, ומה תועלת יוצאת למעשה מזכירה 
זו, התינח בשאר זכירות כזכירת יציאת מצרים ומעשה 
מרים, שע"י זכירת הניסים שהיו במצרים תגדל האמונה 
יבואו  מרים  של  עונשה  זכירת  וע"י  בקב"ה,  והאהבה 
להזהר מדיבורי לשוה"ר כמובא בחז"ל, אך זכירה זו מה 

תועלתה.
ומוהרנ"ת  נו(  )לקו"מ  רביה"ק  בדברי  מהמבואר  אמנם 
בחי'  היא  עמלק  שקליפת  יוצא  ה"ג(  ר"ח  ה'  )לקו"ה 
עמלק  טומאת  שכח  דהיינו  הסתרה',  שבתוך  'הסתרה 
הוא שכשהוא מטמא את האדם ח"ו אזי נסתר מן האדם 
לו  ונדמה  והסתרה  קליפה  בתוך  מצוי  שהוא  לגמרי 
הכל כמישור, וכמו שאמרו חז"ל )ילקו"ש שמות רסא( 
שעמלק היה בא תמיד במטמוניות ובהסתר פנים, והיינו 
שעמלק מתלבש בלבושים שונים באופן שאין מכירין 

בו שהוא עמלק כלל.
וע"כ נצטוינו לזכור מלחמת עמלק כדי שנדע ונבין גם 
לעתיד איך נראית מלחמתו, ולא נטעה לשבת שאננים 
ודרכי  עניינו  שנזכור  ע"י  ודווקא  הנסתרת,  במלחמתו 
עי"ז  ההם,  בימים  הנסתרות  פעולותיו  ואופן  מלחמתו 
גם  יוקשו  בפח  עוד  להכשל  שלא  הימנו  להשמר  נוכל 

עתה, וזו התועלת שבזכירה.
היש ה' בקרבנו אם אין

קל  ספק  ישראל  בני  בלב  עלה  עמלק  מלחמת  קודם 
'היש ה' בקרבנו אם אין', ספק אשר כלפי  לפי דרגתם, 
חוץ הוא אינו נראה כ'עבודה זרה', אלא כשאלת תם זו 
אודות השגחת השי"ת עליהם, ואף כ'ענוה' מדומה, הם 
נמיכות מדרגתם שוב הם  ומחמת  חששו שמא פגמו, 
אינם ראויים לניסים כפי שהיה מיום צאתם ממצרים 
עד כה, וא"כ אין להם לסמוך על הנס ויש להם לחפש 
לא  הם  בלקו"ה(,  )כמובא  הטבע  דרך  ע"פ  עצה 
עמלק  מטומאת  נובעת  זו  ששאלה  בדעתם  העלו 
הקרקע  את  שהכינה  הסתרה  ובאה,  הממשמשת 
ברוחניות,  הפלתם  ע"י  הגשמית  למלחמה 
לגבות  שליח  העושה  הל'  בלקו"ה  )כדאיתא 
ו(, כמו שאמר הכתוב  את חובו ה"ג אות 
)שמות יז, ז( "ועל נסתם את ה' לאמר 
היש ה' בקרבנו אם אין, ויבא 
עמלק 

וילחם עם ישראל" )וכמו שפי' רש"י שם(.
דרכו  תחילת  דור,  בכל  עמלק  בנו  נלחם  זה  באופן 
של  למחשבות  מכניסו  ובכך  בדעתו,  האדם  בהפלת 
ספיקות בהשגחת השי"ת עליו על כל תנועה ותנועה, 
ציוותה  זו  טומאה  כנגד  תחתיות,  לשאול  שמפילו  עד 
תורה "זכור את אשר עשה לך עמלק", הלא זכור תזכור 
את אשר הפיל מחשבה זו בדעתם של בני ישראל בזמן 
יציאת מצרים וגם עכשיו בדור זה הוא המעלה בדעתך 

מחשבות והרהורים אלו, הוא ולא אחר.
מלחמה לה' בעמלק

להגרר  שלא  האדם  את  מצלת  שהיא  מלבד  זו  זכירה 
אחר פיתוייו של עמלק, היא גם הכרחית להצלתנו מן 
הרע המר והאיום שעמלק רוצה להמיט עלינו, כי עיקר 
)שם  הכתוב  שאמר  כמו  ית',  שלו  היא  עמלק  מלחמת 
השמים"  מתחת  עמלק  זכר  את  אמחה  מחה  "כי  יד( 
וכן )שם טז( "מלחמה לה' בעמלק מדר דר", והיא אינה 
עצמן  שישראל  הוא  הציווי  שם  אשר  מלחמות  כשאר 
אינה  היא  אשר  זו  במלחמה  משא"כ  המלחמה  ילחמו 
דברים  הכתוב  שאמר  )כמו  וישיבה  ירושה  לאחר  אלא 
כה, יט, ועיי' שם משמואל תצוה תרעח ד"ה דעת בה"ג( 
ואף שגם לנו יש חלק במלחמה זו, ובכל עת אנו מצווים 
למחות את שמו, ואין אנו יכולים לפטור עצמנו מחיוב 
זה, אך עיקר חלקנו בזה הוא עצם הזכירה, )עיי' העמק 
העולם  מן  שמו  את  מוחים  אנו  ידה  שעל  שם(  דבר 
שילחמו  מעלה  של  בפמליה  תוקף  כביכול  ונותנים 

המלחמה בעמלק להכרית זכרו מן העולם.
מתאמצים  ואנו  עמנו,  עשה  שעמלק  מה  עי"ז  כי 
וערמומיות  מזימותיו  מפני  להשמר  ויודעים  להכירו 
מטמוניותיו,  התחכמות  לגלות  ומשתדלים  תכסיסיו, 
'ראשית  כי  זכרו,  את  ומוחים  כוחו  מחלישים  אנו  עי"ז 
גויים עמלק', ועיקר מלחמתו היא במחשבה, ואח"כ בא 
ועיקר המלחמה המוטלת  וכנ"ל,  לידי מלחמה בפועל  
זו  והתחלה  בראשית  עמו  נלחם  שעכ"פ  היא  עלינו 
ה"ז  המנחה  תפילת  הל'  בלקו"ה  )כדאיתא  שבמח 
ית'  "זכור!", שהוא  וזה שהשי"ת מצווה אותנו  ל(,  אות 
כביכול מתחנן אלינו שעכ"פ נעשה חלק קטן זה בעוצם 
המלחמה שהוא לוחם עם עמלק, והוא, שנזכור ונשים 
על לב שהוא שונאנו האכזרי ולא נסכים עמו ולא נכנע 
לפניו לחשוב כרצונו, ומי הוא ומה הם תכסיסיו וציוריו 
הרעים שבהם הוא משתמש להסיר לב האדם מבוראו, 
וזה עצמו המלחמה נגדו, ורק אז אנו מובטחים שנכלל 
בנצחון שהוא ית' יגמור וינצח המלחמה מדור ודור, כי 
הנצחון תלוי במה שאנו נעשה את חלקנו בזה וכמאמר 
עשו.  הר  את  לשפט  ציון  בהר  מושיעים  "ועלו  הכתוב 

והיתה לה' המלוכה", בב"א. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' אברהם יצחק מערמלשטיין שליט"א

טעם גן עדן
אגרת הפורים )ב(



צדקה, אא

                       ש'בת ב'שמחה ת'קבלנועם השבת

אנשי מעשה חברים בלב ובנפש היו רבי יצחק בן מוהרנ"ת ורבי מרדכי מטולטשין 

שהיה מכונה בפי אנ"ש "רבי מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה". 

וכינוי זה על שום מה?

מורנו  על  ובעיקר  ברסלב  חסידי  על  המחלוקת  שסערה  בתקופה 

רבי נתן, ראו המתנגדים באחד הימים את רבי מרדכי מהלך בשוק, 

תוהה  עודו  מלכת.  עצרוהו  הוא,  מוהרנ"ת  שמנאמני  שידעו  ולפי 

אל  הרחובות  כל  דרך  והובילוהו  בו  תפסו  ממנו,  הם  חפצים  מה 

הכיכר ברחוב הראשי בטולטשין, שבאמצעה ניצב עמוד, אשר כל 

מי שחפץ להכריז דבר-מה ברבים, עומד ומכריזו שם באוזני הקהל 

הנאסף לשמוע. לאחר שהעמידוהו ליד העמוד, ציוו עליו שיקלל 

ויבזה את מוהרנ"ת ברבים. 

נפשו  מסר  מרדכי  רבי  אך  להם,  ישמע  הפחד  מחמת  כי  סברו  הם 

וסיכן עצמו, פתח פיו בעוז דקדושה וצעק בקול גדול בניגון קריאת 

המגילה: "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה - - -"

מאז, קראוהו לאות שבח על מסירות נפשו "רבי מרדכי לא יכרע ולא 

ישתחוה".

*   *   *

פעם אחת דיבר מוהרנ"ת עם בנו רבי יצחק על נחיצות התפילה על 
כל פרט ודבר בחיי האדם, וכה אמר לו: "כל כך צריך האדם להרגיל 
עצמו לבקש מאתו יתברך על כל דבר, עד שלא יעשה שום פעולה 

קטנה או גדולה בטרם יתפלל לה' יתברך על זה".
רבי יצחק התפלא, ופנה אל אביו בשאלה: "האם ממש על כל דבר 
צריך להתפלל? אפילו למשל, על החֵברּות האמיצה שביני ובין חברי 

הנאמן רבי מרדכי?"
כי זאת לדעת, שאהבה עצומה שכנה ביניהם, עד שרבי יצחק נהג 
לא לקנות לעצמו שום מלבוש וכדומה, אלא רק אם קנה כמותו גם 
לחברו הטוב. אשר על כן, התפלא מדוע גם על ידידות מופלאה כזו, 

שהיא בוודאי לנחת רוח לה' יתברך, צריך הוא להתפלל.
צריך  מאליו.  מובן  אינו  דבר  "שום  לבנו,  מוהרנ"ת  השיב  "בוודאי", 
להתפלל על הכל. והוסיף ואמר לו: "אם מתפלל אתה על כך - מקנא 

אני בך; ואם לאו, אינני מקנא בך".
דברי אביו הדהדו באוזניו זמן רב לאחר מכן, 'הייתכן?" תהה בינו לבין 

עצמו, "כי ידידות נאמנה ואמיצה כזו זקוקה לחיזוק ולתפילה?!'

הנאמנים;  הרעים  שני  בין  נפל  דבר  העתים.  והשתנו  הימים  נקפו 

הם  מכך,  וכתוצאה  מסוים,  דבר  על  ביניהם  ניטשו  דעות  חילוקי 

נפרדו זה מזה לתקופה מסוימת.

באותם ימים, הרהר רבי יצחק רבות על מה שארע; "מה זה היה לנו? 

מילא  רב  צער  לרעהו?"  האחד  הגדולה  אהבתנו  נתקררה  זה  כיצד 

אותו על התקררות הלבבות, ובעודו חושב בדבר, נזכר לפתע בדברי 

אביו הגדול: "אם אתה מתפלל על כך – מקנא אני בך, ואם לאו..." 

"אוי" אמר לעצמו, "כמה צדק אבי..."

השיח רבי יצחק לבו לפני ה', שטח בפניו את כל העניין כדבר איש 

אל רעהו, סיפר על האהבה ועל הפרידה הכואבת, ביקש והתחנן, וה' 

שמע את תפילתו; לא ארכו הימים והאהבה שבה לשכון בינו ובין 

ידיד נעוריו כבימים ימימה.  

העצומה  הידידות  מופרת  היתה  לא  "לעולם  יצחק:  רבי  אמר  וכה 

שבינינו, לעולם לא הייתי חולק בדעתי על חברי הנאמן רבי מרדכי, 

אלא שמשמיים ִאינּו זאת לידי, כדי שאיווכח בעצמי כמה צדק אבא 

בדבריו, כי אכן אין דבר בעולם שיש לו קיום אמיתי ללא תפילה!

אהבה המתקיימת

נבא לקבל שבת פרשת תצוה-שבת זכור להכין הפה והלב לימי הפורים 
הבאים עלינו, לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות נחלות הלכה ד' שבהם מתגלה 
כח השבת והפורים להכניע את עמלק, ולחדש ימינו בתפילה והתבודדות 

בכל יום תמיד. 

תמצית תורה ב'
היא  שהתפילה  ב'(  סי  )לקו"מ  הכהנים"  אל  "אמור  במאמר  מבואר 
עיקר כלי זיינו של משיח וכו'. ובגלותנו כביכול הקב"ה בהסתרת פנים, 
וכל תפילותינו ובקשתנו על זה שפנה עורף אלינו שיחזור את פניו 
כ"ש פנה אלי וכו', וכשאנו רואים אורך הגלות ובכל יום אנחנו צועקים 
אליו ואינם נושעים יש מעמינו בני ישראל שטועים ח"ו בלבם שכל 
התפלות הם לריק. אבל באמת, הצדיקים שבכל דור ודור מעלים את 
כל התפלות, ומקימים אותם, וכל מה שמרבין בתפלה נבנה השכינה 
ביותר וכו'. וכשישתלם קומה של השכינה ע"י רוב התפילות, יכמרו 

רחמיו, ויתהפך מידת הדין למידת הרחמים.

אדם מתפעל מדברים שנראים גדולים
העולם מלא מדברים גדולים, אך כל אחד רואה בקושי מה שנעשה 
בסביבה הקרובה שלו, והוא מתפעל מזה מאד, ואינו שם לב לדברים 

הגדולים באמת.
הנה עובר ברחוב סוס, ועליו רוכב אדם, וקוראים לפניו "ככה ייעשה 
שמתפעלים  יש  התפעלות.  מלאים  עומדים  כולם  והנה  לאיש". 
מהסוס הגבוה והחזק, יש שמתפעלים מלבוש המלכות המפואר, ויש 

שמתפעלים מהכבוד הגדול, וכיו"ב.
אתם  מזה  גדול?  דבר  זה  שוטים!  וצועק:  אחד  מופיע  והנה 
מתפעלים?! בואו לסעודה של אחשוורוש, שם תראו מה זה גדלות, 
שם יש זהב, כסף, שיש, ויין כיד המלך, כולם ממהרים לשם, והם אכן 
רואים משהו הרבה יותר גדול, מקודם ראו סוס אחד גדול, וכאן יש 

אלף סוסים... ואיזה גינה, ואיזה פאר. 
יש  גדולה?  שזה  חושבים  אתם  בגדול!  טעיתם  מעיר:  מישהו  ואז 
כאן משהו הרבה יותר גדול! יש כאן מלך שהוא הכי גדול. הוא עשיר 
ויישות, שזה הרי עיקר  גאווה  והוא מלא  והוא מכובד שאין כמוהו, 

האדם... לא משהו חלשלש כזה... הוא יודע לעמוד על שלו.  
ואז פתאום נהיה שקט, כי פתאום כולם מבינים – שאכן כל מה שהם 
ראו הם אולי דברים גדולים, הסוס, והסעודה, והמלך, אבל מה 'הם'? 
הם כלום שבכלום! וא"כ מה להם לדבר מכל הדברים הגדולים ומה יש 
להם מזה?! כך דרכו של עולם, מדברים וחושבים על דברים גדולים, 
וכלום אין בידם, כי כל הגדולות הללו אין בהם שום יתרון רק צער 

תוגה ובזיון. 

הגדול האמתי הוא השי"ת, והיהודי!
יותר מכל הגדולות שמפעימים את  גדול  אך באמת העולם בעצמו 
הלב, ומי שברא אותו הוא עוד יותר גדול, כי הוא ברא את כל הימים 
שלא  לים  שם  וחול  ימוט,  שלא  הארץ  את  מחזיק  והוא  העצומים, 
יעבור, והוא מצמיח כל עשב ופרי העץ, והוא שברא כל סוס ורכב וכל 
חיה ובהמה, והוא יצר אדם עם לב ועם כח של דיבור להבין את כל זה. 
והדבר הגדול ביותר בעולם הוא הדבר אשר כל העולם הגדול הזה 
ותיקוניו נבראו רק בשבילו, והוא - האדם מישראל, דהיינו אני ואתה! 
גדול  שהוא  ולדעת  העולם",  נברא  "בשבילי  לומר  אדם  כל  חייב  כי 
יותר מכל בעל גאווה הנפוח  מהכל, ועליו להגביה לבו בדרכי השם 

והגדול ביותר. 
כי באמת יש לנו במה לשמוח ולגיל, בשמחה גדולה שמהפכת את 
כל העולם לסעודה גדולה של אורה שמחה ששון ויקר, כי אור השם 
נמשך בעולם רק על ידינו, כאשר אנו דבוקים בהאדם הגדול בענקים, 
בצדיק יסוד עולם רבינו הקדוש ננמ"ח, ועלינו לשמוח כל ימינו על 
החשובים  להיות  בחלקינו,  שנפל  והגורל  הפור  על  גורלנו,  נועם 
והגדולים של העולם שפועלים בכל יום השראת השכינה בתחתונים, 
שהם  הסוסים  משרתי  להיות  ופורם  גורלם  תבל  יושבי  כל  כאשר 
גדולים ועצומים עליהם, וא"כ עלינו להרבות הששון ולדעת יקר חבל 

נחלתנו, הערך והיקר הכח של כל נקודה של תורה ומצות, וכל הרהור 
תשובה והתחלה שאנו עושים. 

אנו יושבים בתוך ההסתרה שבתוך הסתרה כמו אסתר המלכה, אבל 
מה  ועושים  הקדוש,  רבינו  מאמר  הצדיק  מרדכי  מאמר  שומעים 
שציווה עלינו להתחזק, לדעת עוצם יקר גדולתנו, ולשלוף את החרב 
שנתן לנו-חרב התפילה, שהוא חרבו של משיח, שאיתו עלינו לכבוש 
לפועל  להוציא  לזכות  וגוף,  בנפש  עלינו  שעוברים  המלחמות  כל 
לבוש  לראות  פנימה,  המלך  היכל  לתוך  ולבא  השם,  כבוד  התגלות 
בשמחה  עלינו  בהתגלותה  שמים  גדולת  זהב  עטרת  וכתר  מלכות 

וששון נצחי.
כי כל מציאות האדם הוא במה שמגביה ליבו להבין אמיתת שליחותו 

בעולם, ועוצם גדולת כל תפילה שמתפלל שהוא יקר וגדול מאד. 

מלחמת עמלק – לעשות אותנו 'קטנים'
אבל המלחמה קשה מאד, כי עמלק עומד נגדנו בכל עת כמו שכתוב 
"אשר קרך בדרך", כי הוא מקרר הלב ומוציא מאתנו הגאווה דקדושה 
שאנו חיילי המלך וגדולים וחשובים, וזורק אותנו למטה למטה לתוך 
עגמת נפש וצער על זוטות על כבוד וכסף, ומוריד אותנו עד שפלות 
שבור  בלב  וגולה  מפורד  ולהיות  לגמרי,  מפוזר  להיות  ארץ  עפר 
ורצוץ מחסרון ההצלחה, והוא מראה לאאת הירידות והנפילות שלו, 
ומשכנע אותו שאינו שייך כלל לגדולות ונוראות האמתיים, רק מזנב 
אותנו להיות כמו זנבות בסוף סוף העולם, נחשלים עייפים ויגעים, 
ליראה את השם  היינו שגונב מאתנו הכח  ירא אלקים",  "ולא  ועי"ז 

בעת התפילה, לעמוד ביראה לפני השי"ת ולבקש ברחמים.
הנפש,  ועייפות  הקרירות  יום,  בכל  האדם  של  הראשון  הנסיון  וזהו 
דקדושה  בחמימות  ובקשה  לתפילה  לבא  מלהתחזק  הכח  וחסרון 
צריך  תפילה  כי  וכו'",  בלשוני  דברתי  וכו'  בקרבי  לבי  "חם  בחינת 
האדם  מפיל  ואז  לגמרי,  ומקררו  הלב  מבלבל  ועמלק  ולב,  חמימות 
לתוך זוהמת כל הפגמים, עד שאדם אינו יודע מהגדולות האמתיות 
להכיר את השם מתוך נפלאות הבריאה, להודות ולהלל, ולראות שאין 
והנורא, אשר  שום טבע רק הכל מושגח מאת השם הגדול הגיבור 
אנחנו עמו וצאן ידו. וכך הוא גונב מאתנו את כל עטרת הזהב ולבוש 
תכלת וארגמן שניתן לנו בקבלת התורה, ואנו מרגישים קטנים בלי 
שום גאווה דקדושה, רק חלישות דעת, עד שבאים לעסוק בגדולת 

הסוס וסעודת אותו רשע וכו'...
הניסים  שראינו  כמו  תפילה,  ע"י  הכל  על  להתגבר  יכולים  ובאמת 
והנפלאות שנעשו בימים ההם בזמן הזה ע"י הזעקה והתפילה, אבל 
בו כח להראות בשקר איך שכבר  ויש  גם בזה עמלק מחליש דעת, 
ימים ושנים אתה מתפלל ולא היה כלום, כאילו לא היה מעולם שום 
התחלה של קרן ישועה כלל וכלל לא, וממילא למה תצפה, מה כבר 
יכול להיות ממך, אולי איזה משרת בהיכל הסוסים... וכך הוא מתגבר 
על החלושי כח שבישראל, לעשות כ"א עייף ויגע ולא ירא אלקים, 

שלא יתפללו ויזעקו להשי"ת בכל יום מחדש. 

שבת זכור ופורים – הכח נגד עמלק
בכח  שאז  זכור,  פרשת  משבת  עמלק  נגד  ללחום  כח  לקבל  ועלינו 
השבת נמשך מציאות הזיכרון והדעת בגדולת השם וגדולת נשמות 
ישראל, שאנו בן בכור למלך ועבדי השם כולנו. כי בקדושת השבת 
נמשך הכח לזכור היטב שנועם גורלנו ]'פורנו'[ הוא מציאות המנוחה 
והשמחה, מציאות הענג ומנוחת אהבה ורצון, ואנו שייכים לדברים 

גדולים ורמים מאד שאין כמותם.
ובשבת זכור ממשיכים הכח הזה עד למטה, למקום שורש היצר הרע, 
ומקבלים הכח של ימי הפורים שעל ידם מבטלים קליפת המן עמלק, 
להתחדש לזכור היטב שיש דמיונות כאלו וכח עמוק כזה של חלישות 
ולגנוב כל השמחה והחיות של  דעת ועצבות, שיכול להשכיח הכל 
הגדולות והנוראות שלנו, ואפילו את הכח לפתוח את הפה ולהתפלל 

לפעול ישועה. 
לבלי  שהזהירנו  ז"ל  רבינו  דברי  היטב  לשמוע  מתחדשים  אנו  ועי"ז 

לייאש עצמנו מן הרחמים בשום אופן, אלא להוציא חרב התפילה 
בזמן  גם  ניסים  ועושה  בקרבנו  כן  שהשי"ת  לדעת  כלל,  לפחד  ולא 
הזה וגם לנו בכל עת ומצב, וגם כאשר נחשל ונפל מאד תקום ותחזור, 

ויהיה אורה ושמחה, כי השי"ת אתנו.
ועלינו להיזהר להאמין בזה באמונה שלימה, ולא לחשוב אפילו צד 
של שאלה 'אם יש השם בקרבינו אם אין', ולזכור מאד שיש עמלק שיש 
לו כח כזה של שקר ורמאות, שמסוגל לשקר ולסבב הכל עד שמפתה 
אותנו להרשות חיצי ארסו להיכנס בלב, ויש בו כח כזה להחליש לב 
האדם, בפרט בעת הצרה ח"ו, לשכוח כל גדולתו וכל כוחו ושליחותו, 
ולשכוח כל הישועות והטובות עד שאינו יכול לעשות כלום. וממילא 

לזכור להיזהר ממנו.
ולכן הוא נקרא "ראשית גוים ואחריתו עדי אובד", אע"פ שלכאורה 
מלחמה  איזה  ללחום  בא  רק  ועמלק  וכו',  מצרים  הוא  גוים  ראשית 
שגרם  הכח  הוא  כי  גוים,  ראשית  ממש  שהוא  הוא  האמת  אך  וכו', 
יושב  שהוא  אלא  למצרים,  לרדת  שגרם  זה  והוא  ולהפלגה,  למבול 
כמו עכבר במסתרים ואינו מתגלה, ורק כאשר יצאנו ממצרים והיה 
כבר קריעת ים סוף, שאז ראו אותות ומופתים נוראים של התגלות 
גדולת השם וגדולת ישראל, וממילא נפלו כל הקליפות של מצרים 
וכו', אז יצא העכבר שהוא ראש הכנופיה, ונלחם בעצמו להשכיח כל 

הנסים והגדולות האלו. 
ויודע  חי  כל אחד  כי  עניינו,  ומה  בחי' עמלק  צורך לחפש מהו  ואין 
וחלישות  הריחוק  דרכי  כל  ליבו  בסתר  לו  המצייץ  הוא  מי  היטב 
דעת, וכח הקרירות שיכול להביא לחטא וכו', והוא הוא עמלק, הוא 

ה'ראשית', כי הוא שורש יניקת עמ"ל הק'ליפות.
עד  יום,  אחר  יום  ממנו  החיות  מוציאים  שאנו  הוא  ישראל  וגדולת 
שאחריתו יהיה עדי אובד, שיתבטל לגמרי, ועי"ז יתגלה כבוד השם 
על כל הארץ, ויתגלה גדולתנו ותפארתנו, אלא שאין בכוחנו ללחום בו 
מחמת יניקתו הגדולה, ומה שהשי"ת רוצה שהעולם יתנהג בהסתר 
כזה, ולכן כל מלחמתנו הוא ע"י תפילה, כמו שהיה במלחמת עמלק 
שמשה הגביה ידו ועי"ז הרים ליבנו להתפלל, ועי"ז החליש יהושע 
את עמלק, וכך בכל אדם, שע"י התפילה לא יחליש עמלק אותו, רק 

להיפך הוא יחליש כח הבלבולים האלה.
נס הפורים

כוחנו, הוא מימי הפורים האלה, שבהם מתגלה עוצם רחמי  ועיקר 
השם עלינו גם בעת תוקף הגלות והשעבוד. כי זה היה מעשה הנס, 
שהייאוש תקף אותנו מאחר שעברו כבר השבעים שנה ולא היה שום 
סימן של גאולה, ואדרבה, הרשע הוציא כלי הקודש וכו', וגם תפס את 
אסתר בחי' אשת חיל יראת השם, היינו שכל הקדושה מתבטל בתוך 

גאוות וגדולת הרשע. 
נוראה  גזירה  ונעשה  הבליעל,  הדין  כח  הרשע,  המן  קם  גם  ואז 
שאין דרך לבטלה, כאשר מרדכי ידע כל אשר נעשה, ולא היה דרך 
למצוא ישועה רק ע"י תפילה שהשי"ת לבד יעזור, ואז פרח הדס, כח 
"אלי אלי למה  בתוך בית הרשע, שצעקה  התפילות של בחי' אסתר 
עושה',  'אסתר  התפילה  אמרות  היינו  מרדכי'  ו'מאמר  וגו'",  עזבתני 
עד שנתלבשה ברוח הקודש, דהיינו שנכנס כח של חיזוק בתוך כל 
יהודי לחזור להיכנס לבית התפילה, להיות קבוע בתפילה והתבודדות, 
ויום' היינו התחלה חזקה שאין מפסיקים  שזהו 'שלשה ימים לילה 

אח"כ.
ועי"ז הכל נתהפך, ונתגלה הנס הגדול שבכל הנסים, שלכן ימי הפורים 
לא יתבטלו לעולם, כי זאת עיקר השמחה והנחת לפני השם כאשר 
גוים  ראשית  השם,  כבוד  שמסתירים  הקליפות  שורש  לבטל  זוכים 
שמחסירים שלימות הכסא, ואין השם שלם ואין הכסא שלם רק בכח 
ימי הפורים, שאז נמחה עמלק ימח שמו וימח זכרו ע"י כל עבודתנו 
בימי הפורים האלה, לרומם שם השם ולהיכנס מחדש לתוך קביעות 
בעבודת ההתבודדות בכל יום בחמימות וכח גדול, ולהתגבר מחדש 

להתפלל בכוונה כראוי.

מקרא מגילה
ועלינו לשמוע מקרא מגילה בכח גדול ואמונה בהירה, ובזה לוחמים 
ביציאת  כגון  כל  גילה מלכותו לעין  ניסים שהשי"ת  יש  כי  בעמלק. 
התפילה  כח  שלימות  שהוא  שלם  הלל  אומרים  שאז  וכו',  מצרים 
להעלות האדם לאמונה שלימה, אבל נוראת תוקף הנס של פורים 
הוא בתוך ימי הגלות וההסתרה, במצב ש"אכתי עבדי אחשוורוש אנן", 
וביום חול שיש בו מלאכה וטרדות ולא כשבת, ששם דייקא נמשך 

התגלות השגחה באופן נורא כזה, שהוא יותר מכל נס.
מחמת  פנים  מסתיר  שהשי"ת  שנדמה  בעת  שגם  מתגלה  ובזה 
בשפל  והיו  לצלם,  והשתחוו  אחשורוש,  מסעודת  ונהנו  שחטאו 
מרדכי  כח  תוקף  שזה  תפילתנו,  שומע  השי"ת  אז  גם   - המדרגות 
ודין  בחושך  שגם  תמיד,  ואמת"  חסד  "רב  הרחמים  מידות  להאיר 
'וכד חם גביה  יכולים להפוך הכל לרחמים, ע"י שמבקשים יום יום, 
אתהפך' לרחמים, ומזה מאיר האמונה והביטחון בהשם, ואנו בטוחים 
בכל הכח בחסדו הגדול לצאת מכל הנפילות ולזכות לתשובה, לראות 
הרחבה וישועה בכל מה שצריכים, כי השי"ת איתי ועמי תמיד ממש, 

ואינני לבד כלל. 
וזה שאמרו חז"ל שקריאת מגילה הוא כקריאת הלל, כי עצם מציאות 
מהתורה,  תפילה  בזה  שעושים  ממש,  התפילה  כח  הוא  המגילה 
ואחדותו  השם  מציאות  שמגלה  מאד  גבוה  תורה  הוא  המגילה  כי 
שם  שאין  ומגלה  ההסתרה,  שבתוך  בהסתרה  גם  מקום  כל  בתוך 
אלא השי"ת, ועי"ז מיד מתגברים לדבר ולשוח לפני השי"ת כל ליבו. 
ולבא  להשם  הקרבה  אמיתת  לגלות  מגילה,  לשמוע  יש  זה  ובאופן 

לתפילה והלל גם בתוך ההסתרה.
ידה אוחזים  לזכות לתפילה צריכים להרבות בצדקה, שעל  כדי  אך 
זרות הם פגם המשפט, שאינו  כי כל המחשבות  במידת ה'משפט', 
לתוך  מגדולתו  האדם  נופל  ועי"ז  ומנהיג,  שופט  השם  שרק  זוכר 
לרומם  לאביונים,  מתנות  בפורים  נותנים  ולכן  העולם.  עבדות 
חשיבותו  לדעת  הנותן  נפש  יותר  ולרומם  מהחלישות,  העני  נפש 
כולם  בפורים  כי  משפיע,  הוא  שהשי"ת  שידע  השם  לפני  הגדולה 
גם משפיעים וגם נותנים, אבל מבינים היטב שהכל מאת השם, זה 
ישפיל וזה ירים, וממילא אין שום חלישות דעת למקבל, ושום גאווה 

לנותן, ועי"ז נטהר הלב. 
הכל  לו,  שיש  מה  שכל  יבין,  אחד  שכל  לרעהו,  איש  מנות  ושולחים 
רק חסד השם במתנה, ואין לו שום גדולה רק קיבל מתנה, וממילא 
ככל  וגשמיות  ברוחניות  מתנות  עוד  לקבל  ולהתפלל  לבקש  ירוץ 
מה שצריך, כי הכל בחסדו וטובו, לא בזכות ולא כפי העבר, אלא רק 

בחסדו הגדול.
הסעודה  מצות  שעיקר  אע"פ  כי  ושמחה,  משתה  לעשות  וצריך 
ואכילה דקדושה הוא בשבת וחג, כי אכילת שבת הוא קודש, וממנו 
שלא  אוכל  אם  בחול  אבל  ההשפעות,  וכל  הברכות  כל  נשפעים 
כראוי – הוא נותן כח ח"ו לעמלק שיונק משם דייקא, אך כעת נמשך 
מציאות רחמי השם לתוך תוקף הגלות וההסתרה מתוקף כח מרדכי 
ואסתר, 'להודיע שכל קוויך לא יבשו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך', 
שסעודתנו  ומתגלה  ישראל,  וגדולת  השם  גדולת  מציאות  ומתגלה 
גדולה מסעודת אחשוורוש, ושיש בנו כח לשלוט על האכילה שלא 
לתת כבר יניקה לעמלק מעכשיו, ע"י שנתחיל להתבודד ולהתפלל 

ולתקן הכל. 
ממה  גדול  שהוא  למוח  עולים  בפורים  כי  בפוריא,  לבסומי  וצריך 
המן'  ו'ארור  מרדכי'  'ברוך  ששם  למקום  לתפוס,  שיכולים 

יכול לעזור תמיד גם בכל מה  מתבלבלים, כי מתגלה שהשי"ת 
של  המוחין  ריבוי  שפע  שהוא  ביין,  להרבות  יש  ולכן  שנפל, 

השלום וכבוד השם שממלא הארץ למעלה מכל השגה, שזה 
נמשך בסעודת פורים, ששם נמשך הדעת והמוחין, ושם 

נמשך חסד גדול ומתעוררים כל השירות והתשבחות 
של לעתיד לבא, לרומם ולהלל את השם כי 

טוב ולעולם חסדו.



בני הנעורים
כל אחד יכול להתקשר לאור הפורים

עלהו לא יבול

דינים השייכים לשבת ומוצ"ש זו
חובת שמיעת פרשת זכור

כל  ולמעשה  זכור,  פרשת  בשמיעת  חייבות  נשים  אם  הפוסקים  נחלקו  )א(  נשים: 
אחת צריכה להתנהג כפי שנהגה אימה או בעלה. אכן אם כבר נהגה לשמוע - אסור 
וכדומה שיש לה אונס שאינה  יולדת  אמנם  נדרים.  לה לשנות מנהגה מבלי התרת 
להרבה  )כי  נדרים  התרת  לעשות  צריכה  ואינה  פטורה,   – הכנסת  לבית  ללכת  יכולה 
שתקרא  טוב  אך  זו(.  חובה  עליהם  קיבלו  לא  בודאי  בכה"ג  ועכ"פ  כלל,  חייבת  אינה  פוסקים 

לעצמה פרשת זכור מהחומש )וכמ"ש בתורת חסד לז לעשות כן לכתחילה(.  
)ב( אשה יוצאת ידי חובתה אפילו לכתחילה בשמיעת הקריאה גם כשהיא במבטא 

שונה ממה שהיא רגילה )הליכות שלמה יח אר"ה 5(. 
יש  כי  אם   - בשבילן  במיוחד  תורה  ספר  ומוציאים  לנשים'  מיוחדת  'קריאה  לעשות  שנהגו  מה  )ג( 
מפקפקים על זה, מכל מקום במקום שנהגו כן יש להם על מי שיסמוכו )ראה מנח"י ט סח. מקדש ישראל טו(. 
קטנים: אם הגיעו לחינוך, יש להביאם לבית הכנסת לשמוע הקריאה )אך יל"ע מה גיל החינוך 
בזה, שהרי צריך שיבין הענין, ובקושי הגדולים מבינים בזה. וראה מקד"י כא(. ואם לא שמעו, לפחות 
יקראו מתוך החומש. אך בנות קטנות, אין חיוב שישמעו בציבור ודי אם יקראו בחומש 
)מקד"י שם. כי בלא"ה הנשים פטורות לרוה"פ, ואע"פ שיש קבלו עליהם לחובה, מ"מ הוא לא על הקטנות(. 

טעימה: מי ששותה קפה בכל שבת לפני התפילה - מותר לו גם בשבת זו לשתות אע"פ שהוא קודם 
קריאת פרשת זכור. )מקד"י יח, וכמ"ש לענין לולב בערוה"ש תרנב ה(. אך לטעום מיני מזונות וכדומה ]אחרי 
התפלה בעשיית קידוש לפני זה[ - נכון למנוע מזה )בצל החכמה ו מו. אמנם במקד"י התיר(. אמנם נשים אין 

להם להחמיר בכל זה, ויכולות לאכול ולשתות כדרכן ואפילו סעודה גמורה )פשוט(. 
שונות לשבת זו

סעודה שלישית - נכון להקדים את הסעודה שלישית ולא להאריך בה מכמה טעמים: 
)ב( כדי שיוכל לאכול  גונא לפני קריאת המגילה.  שאין ראוי לאכול אף בכהאי  )א( 
סעודת ליל פורים לתיאבון )עיין מחצה"ש תרצה א(. )ג( שלא להיכנס לחשש בענין 'על 
הניסים' בברכת המזון )והיינו אף דקיי"ל דבכל אופן אינו אומר על הניסים, מ"מ כדי 

לצאת ידי כו"ע, עדיף כנ"ל(. )ד( לקיים זריזין מקדימין למצות קריאת המגילה.
הכנה משבת לחול: אסור לעשות בשבת שום דבר לצורך מוצאי שבת או למחר, ואפילו 
לצורך מצוה, כל עוד שלא הגיע זמן מוצאי שבת. - לכן: - אין להביא את המגילה בשבת 
לבית הכנסת. פרט למי שרוצה ללמוד בה ]בלא הערמה כמובן[. - מותר לבעל קורא 
בגלל  זאת  שעושה  בפירוש  יאמר  לא  אך  בשבת,  המגילה  בקריאת  עצמו  את  להכין 
שרוצה להיות מוכן בלילה לזה. - אין להכין בשבת צרכי הסעודה, משלוח מנות. - אין 
אין להלביש את הילדים בתחפושת לצורך מוצ"ש.   - 'התחפושות'.  להכין בשבת את 
י"ל  כך,  לבושים  אותם  ומשאירים  התחפושת  בלבישת  שמחים  הילדים  אם  אמנם 
אך צריך להזהר שלא לעבור על איסורים אחרים בזה,  שמותר להלבישם כבר בשבת. 
כגון טלטול מוקצה, מריחת או צביעת הפנים וכדומה, איסור בורר בברירת הבגדים וכו'. 
- אבל מותר להתלבש בשבת  בזה.  וכיוצא  לילדים לטלטל בשבת את הרעשנים  אסור 

]לפנות ערב[ בבגדים אחרים נאים יותר וכדומה אפילו שהוא לצורך הלילה. 
סדר ליל פורים 

נכון לעשות הבדלה  יחיד בביתו,  ואחר כך מבדילים. אכן  הבדלה: קוראים את המגילה 
ראוי  אין  בודאי   - ואם עושים הפסקה לפני תפלת מעריב  וכה"ח סימן תרצג(.  )דע"ת  קודם 

בין קודש לחול', משום  'ברוך המבדיל  לעשות הבדלה לפני מעריב. אך צריך ליזהר לומר 
סדר התפילה במעריב במוצ"ש: אחר  טלטול המגילה והבאתה לביהכנ"ס, ושאר מלאכות.     

התפילה אומרים קדיש תתקבל. ואח"כ קורים המגילה. ואחרי המגילה אומרים: ויהי נועם יושב 
בסתר ואתה קדוש ]משא"כ בשנה רגילה שמתחילים מ'ואתה קדוש'[, קדיש בלא תתקבל, למנצח 

על אילת השחר, עלינו.     ויתן לך וזמירות: יש לזכור לומר 'ויתן לך', כל אחד לפי מנהגו. וכמו כן לזמר 
זמירות של מוצאי שבת ]יש בתוכן הזמירות הרבה בקשות לרוחניות וגשמיות, וראוי לכוין בהם ביותר 

בעת רצון של יום זה[.      סעודה בליל פורים: יש לעשות סעודה בליל פורים. ובשנה זו ניתוסף החיוב ממצות 
'מלוה מלכה'. אך נוהגים שאין אוכלים אז בשר, כדי שלא יטעו שיוצאים בזה מצות סעודת פורים.

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

לא נעים לי לומר זאת, אבל בכל פעם שמתקרב פורים אני מרגיש 
לחץ גדול, בפרט כאשר אני שומע את הדיבורים הנוראים בקדושת 
ימי הפורים. אני כבר עכשו נזכר בהרגשה של מוצאי פורים, תחושה 
של החמצה, כאשר כבים הדי התזמורות, והחיים ממשיכים לשוב 

למסלולם הרגיל, וכאילו לא קרא כלום?
פורים  לפני  בדמיון.  חי  אדם  כאשר  באות  האכזבות  כל  א[ 
הוא מדמיין כל מיני תחושות והרגשות של חוויות ו'אורות' 
על  ללחוץ  ומנסה  החג  כל  עומד  הוא  ובפועל  פורים,  של 
חיישן וכפתור שידליק את כל ה'אורות', וכל החג הוא הולך 
ואוכל את עצמו מבפנים, מתי יהיה לי אור, מתי ארגיש איזו 

התעלות וכו'.
חשוב מאוד לצמצם את הדעת, ללמוד מה זה פורים, להבין 
ואיזו  במגילה  קורה  מה  מרדכי,  קדושת  ומהו  עמלק,  מהו 
מהו  לדעת  מתיימרים  שאנו  לא  בפורים.  מושפעת  קדושה 
פורים, כי הוא גבוה מעל גבוה, ואין לנו שום השגה בזה, אך 

בכל זאת יכולים אנו ללמוד קצת, לקבל איזו תפיסה בדבר.
ב[ בוודאי שיש הרבה מה ללמוד, אך די אם ניקח הלכה אחת 
של ר' נתן המבאר מהו פורים, ולצמצמם את המחשבה לדבר 

הזה. 
ואם לדוגמא בחרת ללמוד הלכות נחלות ד' בליקוטי הלכות 
של  מהותו  המבאר  ביותר  הקלה  ההלכה  לכאורה  )שהוא 
באים  והמן  שעמלק  התפילה,  כח  ענין  מבואר  בו  הפורים(, 
להאמין  יכול  יהיה  לא  שאדם  בהשי"ת  האמונה  את  לקרר 
'אלוקיהם  ואומר  טוען  הוא  כי  תפילותיו,  שומע  שהשי"ת 
ישראל  את  ומעורר  וזועק  עומד  מרדכי  ואילו  הוא',  ישן 
השמחה  וזהו  תפילה,  כל  שומע  ה'  כמה  עד  התפילה,  בכח 
יכלמו  ולא  יבושו  לא  קוויך  שכל  'להודיע  בפורים,  המתגלה 
ו'אכתי עבדי אחשורוש  בגלות,  לנצח', שאפילו שעדיין אנו 
אנן', בכל זאת התחזקנו בנפשנו להבין שהשי"ת שומע את 
תפילותינו ובוודאי יגאל אותנו. ועיי"ש שמבאר על פי זה את 

סוד המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות והמשתה.
מגיע  כאשר  שמעתה  הרי  זו,  הלכה  למדת  לדוגמא  ואם  ג[ 
כאילו  אותך מהטעות הזה  לה' שיציל  פורים, אתה מתפלל 
מתפלל  בעיקר  אתה  זה  ועל  התפילות,  שומע  אינו  השי"ת 
ואחר  התפילות.  בכח  באמונה  להתחזק  שתזכה  בפורים, 
עליך  מושפע  שכעת  מאמין  אתה  המגילה  בשעת  כך 
אור האמונה של מרדכי הצדיק, שהאמין מאוד בתפילה 
והכניס אמונה זאת בכל כלל ישראל, אפילו אלו שנהנו 

מסעודתו של אחשורוש.
הפורים,  יום  כל  במשך  משתדל  אתה  כך  ואחר 
שומע  ה'  שבוודאי  זו,  במחשבה  להתחזק 
כן  ואם  אותך,  יגאל  ה'  ובוודאי  תפילותיך, 
אין שום סיבה להיות בעצבות, כי כל 
גלות שעובר עליך, בין גלות 

גשמית, ובין גלות רוחנית, על הכל אתה תתפלל ותתחנן לה' 
עד שיושיע אותך. ומחשבה זו בעצמה מביאה שמחה נפלאה, 
שיכול להרים את הרגליים והידיים לריקודים ומחיאת כפיים.
ומצוצמם  מכוון  נעשה  הפורים  איך  דוגמא,  לך  הבאנו  ובזה 
יותר בדעת, שאתה יודע מה אתה מחפש, כי הפורים בוודאי 
משפיע את אורו, אלא שהאדם אינו יודע מה הוא מחפש ועל 
כן הוא יכול ללכת כל הפורים סהרורי מחפש להרגיש איזה 
שמחה ואור, בלי לדעת שהאור כבר נמצא בליבו, אלא שלא 

זיהה אותו.
*****

ד[ עוד זאת חשוב מאוד לציין, שהאדם רוצה ללכת כל היום 
באור של דביקות בהשפעה של פורים, וצריך לדעת שלא כל 
אחד זוכה להרגיש זאת כל היום, אפילו עובדי ה' גדולים אינם 

זוכים לזה כל הזמן.
העיקר להשתדל לנצל את הפורים במה שצריך לנצל, לחטוף 
וכן  גבוה מאוד,  זה  ביום  כי הלימוד  ללימוד תורה,  זמן  קצת 
לקבוע זמן להתפלל ולהתבודד בינו לבין קונו, לשפוך שיחו 
במה שצריך, וכן לקיים מצות היום בפשטות, והעיקר שיהיה 

בנחת ובשלווה, להאמין שזהו מצוות היום. 
להשפיע  יכול  השי"ת  אזי  מוכן,  כלי  עצמו  עושה  וכשאדם 
עליו כמה רגעים בהם יתחזק להרגיש קדושת מרדכי, ומחיית 
המן, כי יכול להתנוצץ בדעתו לכמה רגעים עד כמה השי"ת 
עליו  רחמים  מלא  והוא  שלו,  תפילה  כל  ושומע  אותו  אוהב 
וכו', והכמה רגעים האלו הוא הוא ממש אור הפורים, וצריך 
בדעתו,  היטב  זאת  ולקשור  רב,  שלל  כמוצא  בזה  לשמוח 
ולשמוח  שלו,  לאביונים  המתנות  את  מהשי"ת  קיבל  שהנה 
הודאה  מתוך  ריקודים  לידי  שיבוא  עד  מאוד,  עד  זה  עם 

להשי"ת.
קרבת  של  אור  איזה  יהודי  לכל  מאיר  בוודאי  השי"ת  כי  ה[ 
ה', אלא האדם אינו תופס זאת, מחמת שהוא מחפש דברים 

גדולים שהוא בעצמו אינו יודע להגדיר. 
כותב  שרביז"ל  וכמו  ה',  בעבודת  דבר  בכל  גדול  כלל  והוא 
תפילה  בכל  כוחותיו  להשקיע  צריך  שהאדם  ע"ה(,  )שיחה 
שלו, ואם רואה שעבר התפילה שלו בלא כוונה, אזי שעל כל 
פנים יראה לחטוף אחר התפילה איזה פרק תהילים בכוונה 
ובדביקות, כי אפילו שאדם צריך לראות להתאמץ שיהיה כל 
פנים,  כל  על  לראות  צריך  זאת  בכל  גדולה,  בכוונה  תפילתו 
שיהיה איזה שהוא כמה רגעים שבהם הוא מתחדש בקשר 

עם השי"ת. 
לחכות  לא  להנות,  איך  ולדעת  חכם,  להיות  צריך  והאדם 
של  רגע  איזה  לתפוס  אלא  מעצמם,  שיבואו  להנאות 
התחדשות, ולקשור זאת חזק בדעתו וללכת עם זה ולשמוח 
עם הרגע הזה, מתוך אמונה חזקה שהנה הנה קיבל את אור 

הפורים.
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