
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון ע"ז -שנה ב' 
 זכור -תצוה 

 תשע"ז 

 זכור את אשר עשה לך עמלק ... תמחה את זכר עמלק מתחת השמים )קריאה לפרשת זכור(
צריך להבין את הציווי על מחיית עמלק בלשון 'מתחת השמים', ולא כתב בלשון פשוטה יותר, 

ן את הלשון 'אשר קרך בדרך', מה עשה עמלק ועוד יש להביתמחה את זכר עמלק 'מן הארץ'. 
 בס"ד. ל משמעותו של קירור זה ר, ונעמוד עמן הביאורים הוא 'קרך' לשון קירוואחד ראל. שלי

ויתכן לרמז בזה. כי הנה 'יפת אלקים ליפת'. הגויים יש בהם חכמות ודברים של אמנות ומחקרים 
כמותיהם ואל רבים אשר יש אנשים שנפעמים מהם, ומתוך שמתפעלים מהם מתחברים אל ח

והנה באמת לא ניתן לבטל חלק גדול מדבריהם, אך הטעות . דרכם ובכך לומדים ממעשיהם הרעים
הגדולה שלחשוב שאכן יש בדבריהם רק אמת ומתוך כך לעזוב מקור מים חיים ולחצוב על ידי כך 
בורות נשברות זהו טעות איומה אשר בכל דור ודור ובכל שנה ושנה חייבים אנו לזכור את מעשה 

 עמלק ולמחות את ההשפעה האיומה שלו מעלנו.
הרי שאחריתה מי ישורנו, כי אותו כוח המחקר ותוצאותיו נתונות רק בידי אדם כי כאשר החכמה, 

שהביא את הגוןי להמציא לו מידות נעלות ותכונות של רחמנות כביכול על הצומח והחי ומיני 
ים שיחליטו מתוך אותן הנהגות שעולות מתוך החלטות שהמציאו, הרי יכול לבא דור של עמלק

אמונות שהמציאו להם, שאיזה מין של בריות שבעולם אין להם זכות קיום בעולם. ומעשה הרציחה 
 -והתועבות הגרועות שבעולם שאין האוזן עיכולה לשמוע ואין הלב יכול להאמין מבצעים המה 

נהגה מתוך אמונה עמוקה בצדקת דרכם כי הרי המסקנא של המחקר והה  -אותם העמלקים 
 העולמית הנכונה בעיניהם דורשת את זאת לרווחת העולם והאנושות כולה.

ולכן, אין שום דרך בעולם להחליט איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם אלא דברי אלקים חיים אשר 
אתו ית"ש, הוא היודע א הממשיך כל המידות הנאצלות מהוא הבורא, הוא היוצר הובידו נפש כל חי ו

ימת הינה הנהגה של הגה מסווהוא המחליט מהי מידה נכונה ומהי הנהגה נכונה, וההחלטה אם הנ
 ית"ש.חסד או של אכזריות נתונה אך ורק בידיו 

כי איתא בספרי כ״ק אא״מ ' עמלק קירר אותך ע"י בדרך. 'זה היתה דרכו של עמלק 'אשר קרך בדרך
ומרמז הפסוק  .ע״ש כי הוא בגמטריא ס״ג קס״א ,דר״ך הוא בחי׳ מחשבה ,זצוקלל״ה ר״ק אדמו״הה

חיצוניות שהתפאר בהם  אנשים נמוכים שחכמת לחם בכם, היו בכםיזה, קודם שבא עמלק להב
העולם  נתקררתם מהתורה וחכמת התורה, לאמור גם חכמת הבעיניכם, ובשביל ז יפהה עמלק הית

ל חכמתו שיזדווג לכם עמלק עם כ , ועשה ד׳'יפה וגם לה מדות טובות וגם בעוה״ז יש ממנח ריוח וכד
קבון חכמתו עליכם, ידותיו ורירשעו, זוחמת לבו, רציחת מ אשר נושא הוא על שכמו ויגלה את כל

אשר  את חאמת אשר בעצם חכמת העולם. גם בספרד עשה ד׳ כן, שהיו מבנ״י וכבר רואים אתם
 .'ים וגרשו אותםררהנמ חםינוייסופי׳ שלחם, ואח״כ עמדו עליחם בענמשכו אחר חכמתם ופילו

ביאור הפסוק 'אשר קרך בדרך' עמלק קירר אותך במחשבתך לחשוב שמלק יש בו מן  וזהו א"כ
הטוב, ולא היתה ברירה אלא להוכיח לך את האמת שבטוב שבהם רח"ל. ולכן, והיה בהניח ה' אלקיך 
לך, כאשר תעבור הצרה הנוראה שבאה עליך ע"י אותו עמלק תזכור היטב למחות את זכר עמלק 

'תחת' משמעותו במקום, היינו וא רוצה ממך זה הוא 'תחת השמים', אותו עמלק שכל מה שה
שעמלק מבקש להחליף לך את האמונה התמימה ביושב שמים, ובמקום זה להכניס בך את 
המחשבה כי ניתן להגיע לשלמות הנפש ולמידות הגונות גם ע"י המצאות חדשות ושיטות שונות 

 השמים. תחתת זכר עמלק מאתמחה  –שהם המציאו, זכור זאת בכל שנה ושנה 

 

 

 עיצומו של יום משמח -פורים 
אחת התקופות האיומות שעבר עמנו הקדוש הינו ללא ספק 

הניתן לתאר בדרך כל שהיא את שמחת תקופת השואה איומה. 
ימי הפורים בגטו? רעבים וצמאים מותשים מרעב ומעצבות 
השוררת בכל פינה, מחלות מתפרצות וילדים ששאלו לחם 
ופורס אין להם, ובתוך כך יודע כל יהודי שמחר בלילה יחול חג 
הפורים. בפורים צריך כמובן לשמוח, ואז היהודי המריר פונה 

כשירה  נית כבר דגים לכבוד פורים, שמא מגילהלחבירו: נו, הק
והשני עונה לעומתו: נך השנה? נתונה בחיקך, למה מתחפש ב

השנה נקיים את מצוות משלוח מנות ע"י 'מחלפי סעודתייהו 
אהדדי', נחליף את הסעודות זה עם זה. אני אתן לך את מה 

 שאין לי ואתה תחזיר לי אותה במתנה על מנת להחזיר... 
* 

כה ובתוך המבולקה הזו יושב רבינו הרה"ק יההפמתוך 
צנא זי"ע בחברה מצומצמת מתלמידיו הקרובים. והוא עמפיאס

רים שבמעט ניסיון להתחבר בדדורש בפניהם בענייני היום. 
 לרוח הימים ההם הדבורים הללו מרפסין איגרא.

הזוה"ק משווה את פורים ליום הכיפורים, וצריך לומר 
הותן של ימים. את מצוות היום של שההשוואה הינה בעצם מ

יום הכיפורים מקיים כל איש יהודי כמעט באשר הוא, לא כי 
הוא מאוד אוהב את מצוות היום הוא מקיימן, כי אם בגלל 
שהבורא ציווה עליו, הוא נכנע לרצון ה' ומקיים את המצוות 

 לקיים את רצונו ולעשות נחת רוח לפניו. ,כולן
יום הכיפורים הרי שגם אם נוח לנו ולכן, כיון שפורים שווה ל

לשמוח ובין אם לאו, בכל מקרה אנו מקיימים את רצון הבורא 
ית"ש ואנו שמחים, כי זוהי מצוות היום. אין בידנו שתי ברירות. 

 שמחים.
 עומק השיתין.ועוד חודר רבנו ויורד עד 

ום התשובה ידועים דברי הגמרא בשם ביום הכיפורים שהוא י
ומו של יום מכפר' גם ללא התשובה. עצם 'עיצ רבנו הקדוש

הכיפורים בעולם זה כבר מכפר. העובדא שיש אור כזה של יום 
גם פורים שהוא שווה זה כבר מזכך את נשמתו של היהודי. 

ליום הכיפורים 'עיצומו של יום משמח', בין אם יש לו עם מה 
אין זה נפק"מ כלל, אין בודקים עתה מה  ,לשמוח ובין אם אין לו

עצם האור  בו הרוחני, אתה שמח ואתה תגביר את שמחתך.מצ
שמחה  ,שמאיר בעולם היום מביא שמחה, שמחה עליונה

ואין לך את הבחירה אם לשמוח  ,שמגיעה ממקום קדוש ונורא
אם לאו. ואז בין עם אתה שמח ובין עם לאו, הישועה 
שמתעוררת בימי הפורים פועלת בכל מקרה. יום ישועה תהיה 

 לנו.
* 

רק בגטו ולא רק בימי מחסור הדברים אמורים. הדברים לא 
תואמים להפליא גם בשנות השובע, גם בשנים שהסעודות 
מוכנות והשתיה כדת, אולם הנשמה וההרגשות הרוחניים 
ב'גטו', הן אסורות במחצלת של קנים בזויות, זה העת לא 

 להשגיח על כל זה. ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם.
 ומושיע! לחיים אידן! -מו של יום הפורים מכפר ומשמח עיצו

 פורים תש"א( –)עפ"י 'אש קודש' 
 

ת, ולא את החיות אשר לצורך האדם בלבד, אלא כי באדם מעוררת החיות את השמחה, והשמחה מעוררת את החיו
החיות אשר היא יותר מצרכו. הילד הוא בשמחה מפני שיש בו חיות יותר מכפי צורך קיומו, והזקן שחיותו 

  פורים תר"צ( -)דרך המלך תצוה    מצומצמת רק כפי צרכיו חסרה לו שמחת הילד.

 

 אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה
 עם אירוסי ביתנו  ה במעוננול כל החסד אשר גמלנו בשמחה השרויע

 הכלה הצו"ח יהללוה בשערים מעשיה 

 תחי' חנה אסתר מרת 
 יות וכו' החתן הבחור המופלג בתוי"ש בעל מידות תרומ עב"ג

 ני"ו ירמי' אריה גנזלר כמר 

 ממצוייני ישיבת 'יחל ישראל' סערט ויזניץ 

 שליט"אישעי' משה בן מחותננו הרה"ג 
לעשות נחת רוח לבורא ית"ש ויזכו לבנות  יה"ר שיהא הזיווג עולה יפה לתפארת ולשם 

במצוות באמת לשמה מתוך ביתם על אדני הקודש לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ו
 אכי"ר בריות גופא ונהורא מעליא ולאריכות ימים ושנים

 



 

 

 

 בס"ד

 
 פרק ע"א

 הּכרֹוז
טרם נתחיל דברנו בפרק הנוסף במהלך הנפשי לעוררה מהסתרתה בשעת 

נו בעבודת הציור יהדברים אשר עוד לפנהתפילה, ולפני שנמשיך עוד שלב במהלך 

 -ח הדמיון המופלא, חובה עלי להשלים את הפרק הקודם ווהמחשבה החזקה בכ

'המלך', בו הבאנו מהלך ציורי בשתי דרגות, מהלך שישתמש בו אדם  -פרק ע' 

אשר מרגיש חולשה בריכוז בתפילה ומחמת זה המחשבות הזרות מבלבלות אותו, 

בשני שלבים, את השלב הראשון הבאנו בשלמותו עד  אזי הבאנו עצה שתעבוד

כמה שידנו יד כהה מגעת, שיצייר שיש המון עם ממתין למלך והוא דוחק את 

עצמו להיכנס ולעמוד לפניו, והמאמץ הלזה יעשה את הפעולה של ריכוז מחדש 

 להתקרב דרכו אל הבורא.

הועיל לו הציור  ומכאן לשלב השני אותו לא הספקנו להשלים, והוא שאם עדיין לא

ק את המחשבה יהזה, ובכל זאת עדיין מבלבלות אותו המחשבות הזרות, אזי יעמ

הזו, ובמקום לצייר בעיני רוחו המון עם, ידמה שהוא עומד במקום חיות טורפות, 

חיות אשר נועצות בו את עיניהם הירוקות הנוצצות מול קרני השמש, נוהמות 

מד ביניהם במקום אם לא יארע נס גלוי ככפירים רעבים משחרים לטרף והוא עו

ויבואו להצילו מכאן תכף ומיד הוא ייהפך לגל של עצמות תוך זמן קצר ולא יהא 

נודע כי באו אל קרבנה ח"ו, הפחד נורא והסכנה הגדלה והולכת מתעצמת לגבהים 

ועוצמות שאין לתאר ולשער. ואז, ברגעים קריטיים אלו, שאגה אדירה עולה 

'המלך'!!!, רק המלך יכול להושיעו  -מהדהדת בכל האזור כולו מגרונו, שאגה ש

ממצבו הקשה, רק המלך יכול לפלס לו דרך ונתיב בריחה מגוב האריות והררי 

נמרים אל תוך ארמונו המוגן והמשומר בכל מיני שמירה, להכניסו תחת צל כנפיו 

 ולהרגיעו מפחדו הנורא.

מרגיש את סכנת המצב המבלבלו  ציור זה יועיל לאדם הנזכר לעיל, כיון שהוא

במחשבות שתוקפות ומבקשות לטרוף אותו ולהעבירו מן העולם ע"י שיהא טרוד 

ולא יצליח לכוון כדבעי. שאגת 'המלך'! העוצמתית מתוך קרביו, כשקולו לא ישמע 

ושפתיו גם הנה לא נעות, אולם מתוך כאב ותחושת פחד מן הבאות ירגיש כי הנה 

ל למלטו ֵמָרעה ומכל צר וצער, והוא בא לפני המלך לפני הונף והנה הורם אל ע

 ולפנים לעמוד לפניו ולהתפלל על נפשו ואף המלך הטוב לרצותו יחיש.

* 

והנה, עוד הפליא עלינו חסדו רבנו ה'חובת התלמידים', כאשר במקום אחר 

)בשלשה מאמרים מאמר ב' אות ב'( כתב עוד דרך נפלאה להתעוררות הרגשות 

א אל התפילה ודרך הנתיב אל ליבו לעורר את הרגשות רחוק ממנו, כאשר הוא ב

  אזי הקול יחד עם הציור יועיל לו בבת אחת ובחוזק שלא יתואר.

 ונעתיק את לשון קדשו בענין זה: 

'או האם יוכל מי להבין ולהשכיל מה זאת, שלפעמים כשרוצה האיש להתפלל 

. ומכוון את הדברים אשר הוא בהתעוררות הלב והנפש ולא יכול כי אטומים הם ..

מדבר בתפילתו כמו שהם בעצם לא את פירושם בלבד, היינו כשאומר 'הודו לה' 

קראו בשמו' לא פרוש כל מילה ותרגומה לבד הוא מכוון, רק כאילו עומד הוא 

עתה נגד כל העולם פנים מול פנים, ובקול קורא הוא להם ומכריז: 'הודו לה''! האם 

מו' וכו', ואילו היה מכוון הדברים בליבו בלבד או אומרם ישנים אתם, קראו בש

בלחש לא היה מועיל לו, וכשקראם בקול הקיץ את נפשו מעט, עוררה והלהיבה 

  עכלה"ק.לתפילה טובה', 

הבה נכנס לבית המדרש והמגאפון המדומה בידנו, נתחיל את התפילה בהכרזה 

 בקול גדול ולא יסף לכל העולם כולו:

 - - -קראו בשמו' 'הודו לה' 

 

 

 איש יהודי

שבועות ארוכות יושב הצייר האומן על יצירה עצומת 
ממדים. ה'גיליון' הפעם הוא הקיר הענק. מכחולים 
בגדלים שונים, כל צבעי הקשת האפשריים מתערבבים 
על ידו באומנות נדירה, וכל יום שעובר מעורר התפעלות 
מרובה יותר אצל הרואה. העבודה הסתיימה. כיסוי אטום 

ת, בהמתנה לטקס החגיגי כיסה את היצירה המושלמ
שבמהלכו יוסר הלוט והתמונה האומנותית תתגלה במלא 

 יופיה.
הגיע היום. המנחה המקצועי משלהב את הקהל ברגעים 
האחרונים לפני הסרת הלוט, הוא מרחיב עד מאוד על 
האומן ועל אישיותו המיוחדת, על היצירה שעדיין איננו 

אנחנו נוכל להיווכח  –מבטיח המנחה  –יודעים מהי אולם 
על נקלה כי הציור נראה אוטנטי ומדויק כמו שהוא בגודל 

 טבעי וממשי.
רגעים מספר נוספים, הקהל מריע, מוחא כפים 
בהתלהבות ונכבד העיר ניגש להסיר את הלוט. 'זהירות 
אתם עלולים להירטב!' מזהיר המנחה בהתלהבות, ותוך 

ממדים בגודל כדי דבריו נגלה המחזה המרהיב, פיל אדיר 
ממשי, בין שיני השנהב המחודדות מזדקר לו החדק 
העבה והענק, והוא נראה כמו שהוא מתיז מים אדירים 
לעבר הקהל. הקהל ששמע את הזהרת המנחה בדבר 
ההיתכנות להירטב, וכשהוא רואה את ההתזה העוצמתית 
של המים מיהר ברגע הראשון לשים את כפות ידיו על 

מסתור מפני המים האדירים  פניו ולחפש מהר מקום
 והם פרצו במחוק רם ומתגלגל. שלא יגיעו אליו.

נכון מאוד. הפיל לא באמת התיז מים, אף אחד מן הקהל 

לא התרטב למרות אחיזת העינים הנחמדה והמעוררת 

 שמחה. כי אין לה רוח חיים.

* 

  פורים.

הזמן שבו נזדכך העולם ורואים ראייה גבוהה יותר, 
רים, הנשמה משתחררת מן המאסר המושגים משתחר

הגופני ע"י השתיה כדת, הוא הזמן שבו מתגלה 
ההשתוקקות האמתית. מתגלה בו המציאות האמתית 
שיתכן מאוד שאנו עוסקים בתורה, אנו מתפללים 
ועוסקים במצוות, אנחנו משתדלים באמת להתגבר על 

שזה  נראהמתיז, וזה רק  נראהיצרנו הרע, אולם זה רק 
אייה הזכה בפורים מוכיחה לנו שאולי אנחנו מושלם, הר

אין בה  -לצערנו  -יצירה אומנותית מאוד מושלמת אבל 
 רוח חיים.

ואז הזעקה מתפרצת מתוך תוכיות הנשמה, מהמקום הכי 
גילוי ה'עצם' כפי  –זך ונקי שמתגלה רק בפורים עצמו 

והזעקה זועקת מעומק הלב וקורעת  –שהוגדר בספה"ק 
 את כל הרקיעים: 
  'איש יהודי' אני!

 'פשוט להיות יהודי',את זה אני רוצה ואת זה אני מבקש, 
כזה יהודי ש'קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הם', 
כזה יהודי שמתאחד כולו עם הבורא ית"ש ולא מונח כל 
היום במקום 'אתני חמרי וכלבי', כזה יהודי שהוא היצירה 

ה שגופו דומה המיוחדת ביותר עלי אדמות, וגם אם נרא
לגוף של כל העממין, הרי שזו טעות, גם גופו של היהודי 
הוא גוף אחר לגמרי מגופו של הגוי, הוא גוף הבלול באור 
הנשמה, ואת זה אנו רוצים להרגיש ועם זה אנו רוצים 

  –לחיות מעתה 
מה  -וואס איז געווען איז געווען, איצטער בין איך אייד' ) 

 - - -י( שהיה היה מעתה אני יהוד

 )עפ"י צו וזירוז יט(
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