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תשפ”ב ויקרא־זכור

הייתי חושב ש׳יש פה ומדבר׳ — ה׳ ברא את הפה בשביל שנדבר. לא! 
”יש פה ושותק”. ה׳ ברא את הפה כדי שקודם כל נשתוק. גם בפורים, 

הסימן הראשון שהשתיה היא כמו שצריך להיות הוא שעוד לפני 
שאתה מתחיל להוציא שטויות מהפה — אתה שותק.

[מתוך השיעור ”יש פה ושותק”]
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בס“ד

הקדמת המערכת
שבת שלום לכל בית ישראל ובתוכם לקוראינו. לפניכם גליון נפלאות לפרשת ויקרא־זכור, 
הכנה סמוכה לפורים, מלא בכל טוב עם שיעורים נפלאים מענייני דיומא שיתנו לשבת־זכור 

ולפורים שלכם צורה אחרת. 
לחיים לחיים!

השבוע בגליון:
באמתחתנו שני שיעורים פורימיים משנים עברו על ענייני החג ושבת זכור. נפתח עם 
שיעור חשוב ויסודי על מאמר של הרבי — ד"ה "זכור את אשר עשה לך עמלק" תש"מ

— שלימד הרב בפורים תש"פ ]ומתפרסם כאן לראשונה[, בו מתבארת מהותה של קליפת 
עמלק — להפריד בין הראש והגוף, בין המח והלב ולמנוע את השפעת המח על מדות הלב 
— נקודת התֹורפה בה היא פוגעת, כמו גם הדרך להתמודד עם קליפה זו. השיעור חותם 
בהתבוננות מחודשת על כך שמלחמת עמלק ומלחמות המשיח בכלל הינן לא רק אמצעי, 

אלא מטרה בפני עצמן ]כפי שהורחב גם בנקודה המעובדת[.
בשיעור השני, שיעור מהתוועדות ליל פורים אשתקד, דיבר הרב על תיקון חטא שאול

שחמל על אגג ועל חטאו של שבט בנימין בפילגש בגבעה ועל תיקונם בידי צאצאי שאול — 
מרדכי ואסתר. בשיעור גם פנינה חשובה לפורים — איך להתבשם נכון. אל תפספסו.

ההודעה לה חיכיתם...
אם ירצה ה׳ נזכה השנה לחזור למסורת הקבועה — התוועדות פורים עם הרב בישיבת 

חב"ד ברמת־אביב, רחוב טאגור 32, יום ד׳ ליל פורים דפרזים בשעה 21:30. 

שבת שלום ומבורך ופורים שמח,
המערכת

רוצה להבין את השיעור טוב יותר?
שיעורי העמקה בנפלאות

חפשו ביוטיוב — עלון נפלאות
או בקול הלשון 6171111־03 — להקיש 7* ואז קוד 924350
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נקודה

מעובדת מתוך השיעור

למי שמחפש רק אור, אהבה וגילוי אלקות 
— מצות מחית עמלק לא תמיד ׳באה בטוב׳. 
אך אין ברירה — כנגד הרוע המוחלט והאכזרי 
של עמלק נדרשת מלחמה מוחלטת ואכזרית. 
ניתן לתפוס מלחמה זו כהכרח־בל־יגונה — שלב 
בדרך לגאולה האמתית והשלמה, בה יתקיים 
ו”בלע  רוח הֻטמאה אעביר מן הארץ”  ”ואת 
הציבור  מצוות  סדר שלש  זהו  לנצח”.  המות 
(שיתקיים אצל המשיח) — ראשית יש להעמיד 
מלך ראוי לעם ישראל, אז מוטל עליו למחות 
את עמלק ורק אחר כך לבנות את בית המקדש. 
נראה שמחית עמלק היא אמצעי בדרך ליעד 
— בנין בית המקדש. אכן, ההתייחסות למשהו 
כאמצעי בלבד, ”דרך” אל היעד, היא גופא נקודת 
התורפה ש׳מזמינה׳ את עמלק, עליו נאמר ”אשר 

בדרך”.  קרך
ככלל, עמלק מקרר ומרפה את ידינו מעבודת 
עמלק)  (בגימטריא  ספק  מטיל  הוא   — ה׳ 
במעשינו, נוטל מאתנו את החיות ומותיר אותנו 
החסידות,  בלשון  מעיקה.  הכרח  עם תחושת 
”פנים”  מבחינת  לעבור  לנו  גורם  עמלק 
(המבטאת רצון וחשק, הסתכלות ישירה במאור 
פנים) לבחינת ”אחור” (המבטאת כפיה ואי־רצון, 
כמי שמפנה את גבו לשונאו, גם אם הוא נאלץ 
לדבר איתו או להשפיע לו). אחרי שעמלק מעביר 
אותנו מהפנים אל העורף — קל לו למלוק אותנו! 

אך לעתים ההופעה של עמלק עדינה ודקה 
יותר — הוא מותיר בנו חמימות וחיות, אך טוען 
הגענו  וטרם  באמצעי  עסוקים  אנחנו  שכרגע 
למטרה. עיסוק באמצעי למטרה חשובה יכול 
להייות מתוך חיות וחמימות, באופן יחסי, אך 
הוא עדיין בבחינת אחור — האדם חושב על מה 
שיבוא אחר כך. בעצם, אם היה אפשר, עדיף לו 
להיות כבר שם במקום להתעכב כאן. כלומר, 
עדינה  אם  גם  ההכרח,  תחושת  עדיין  קיימת 
יותר. הדבר יתבטא באי־תשומת לב לפרטים 
— כי הרי אם מדובר באמצעי בלבד, נקודת־

שתבוא  האחת  המטרה  היא  הכל  של  התוכן 
יש  בהן  הפנים,  את  מאפיינים  פרטים  בסוף. 
עינים, אזנים אף ופה, בעוד בעורף־באחור הכל 
אחיד. ברגע שמאבדים ענין בפרטים של המעשה 
בהווה, וחשים שברמה מסוימת העיסוק בהם 
הוא הכרח בלתי־רצוי, שוב יש מקום לעמלק 
שרוצה למלוק־להפריד בין הראש־המטרה לבין 
הגוף־היישום ולהטיל ספק בחשיבות ונחיצות 

׳הפרטים הקטנים׳ בהם אנו עוסקים. 
לכן, כדי להצליח להתגבר על עמלק, צריך 
׳לדלג׳ על נקודת התורפה של הדרך — צריך 
ועכשיו, כמטרה  להתייחס למקום שלנו, כאן 
אמצעי  לא  היא  עמלק  מחית  עצמה.  בפני 
בדרך למקדש — היא מצוה נצחית שקובעת 
ברכה לעצמה. אדרבא, ככל שמעמיקים, מתוך 
חשק וענין, בפרטי עבודת ה׳ שלנו בהווה היא 
מתרחבת ומתפרטת עד אין סוף וכוללת בתוכה 
גם את כל השלבים העתידיים. קריאת ”זכור” 
לא  שהיא  שנזכור  כדי  לשבת,  דווקא  נקבעה 
אמצעי ודרך — כימות החול ביחס לשבת — 
ונעשה אותה מתוך עונג שבת ומנוחת הנפש, 

בלי לרוץ לשום מקום אחר.
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קרך — בדרך אשר
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שיעור
ש

ד“ה “זכור את אשר עשה לך עמלק“ תש“מ 

למחות את עמלק בנחת

קיצור מהלך השיעור
בתוך ההתוועדות הארוכה של סעודת פורים )לפני שנתיים( הוקדש פרק ללימוד מאמר 

שלם של הרבי — מאמר קצר ומיוחד של פרשת “זכור“, ההכנה למחית עמלק בפורים. בפרק 
א מוסבר שקליפת עמלק מנסה למלוק את האדם — להפריד בין הראש והגוף, בין המח 

והלב, ולמנוע מההבנה של המח לפעול על הלב. פרק ב מסביר שבכוחו של עמלק לפגוע רק 
כשהעבודה של האדם היא עוד חיצונית, אך כשהוא מגיע לעבודה פנימית אין לעמלק שום 

כח. בפרק מוסבר ההבדל בין פנים ואחור, בין עבודתו של ה׳פנימי׳ לעבודתו של ה׳חיצון׳ 
— ה׳חיצון׳ נמצא כל הזמן במתחים ודינים וה׳פנימי׳ עובד מתוך מנוחה פנימית. בפרק זה 

חידוש עיקרי, לפיו לא תמיד חיצוניות היא קרירות וריחוק — גם כשאדם מעונין במשהו, אך 
מתייחס אליו רק כאמצעי, הוא עדיין נמצא בחיצוניות, והדבר מתבטא ביחס כללי במקום 

תשומת לב לכל הפרטים. פרק ג מדבר על היחס בין העבודה היום, מלחמת עמלק במודע
של הנפש, לבין העבודה בימות המשיח, כשנצליח לבער גם את עמלק הלא־מודע, אך מדגיש 

שהכל כבר כלול בעבודה שלנו בזמן הזה בכלל ובעבודת התשובה לקראת הגאולה בפרט. 
הפרק חותם בחידוש נאה, לפיו מלחמות המשיח — ובעיקר מלחמת עמלק — אינן רק אמצעי, 

דרך לבנין המקדש, אלא יש בהן תכלית משמחת בפני עצמן. זו הזדמנות־פז ללמוד מאמר 
שלם של הרבי מליובאוויטש עם ביאור פנימי־נפשי שעוד יותר מקרב אלינו את הדברים.
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א. עמלק המולק
נלמד מאמר של הרביא — ד”ה ”זכור את 
אשר עשה לך עמלק” משבת תצוה־זכור י”ג 

)ח“ג(  פורים  מוגה. סעודת  לא  גלעדי.  איתיאל  ע“י  נרשם 
תש“פ — כפ“ח.

נקודה מהמאמר הוזכרה בהתוועדות ליל פורים תש“פ. א

אדר תש”מ. זהו מאמר קצר ונחמד, אז פשוט 
נלמד אותו בפנים:

השאלות במאמר
המאמר פותח בשלש שאלות, שלשה ענינים 

שיש להבין:



6

זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם 
היה  שזה  שמדייק  מה  להבין  וצריך  ממצרים, 

בדרך. 
למה חשוב לציין שהסיפור של עמלק היה 
”בדרך”? הדבר מודגש כאן פעמיים — ”זכור את 
אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. 
וגו׳”ב.  בדרך  קרך  אשר 
כשאנחנו  שרק  משמע 
לעמלק  כח  יש  בדרך 
לתקוף אותנו, לקרר אותנו 
המילות  את  ולהשליך 

שלנו כלפי מעלהג.
מהו  להבין  צריך  וגם 
ענין הזכירה, דהמשמעות 
תיקון  היא  דהזכירה  היא 

קליפת עמלק
שאני  שבכך  משמע 
זוכר כדבעי — אני מתקן 

את קליפת עמלק.
וגם צריך להבין מה שאמרו רז“ל זכור בפה 

לא תשכח בלב. 

קליפות עמלק ומצרים
להתבונן  יש  השאלות  על  לענות  כדי 
במלחמת עמלק כפי שהיא גם היום, בנפש כל 

אחד ואחת מישראל:
ויובן זה על פי הידוע )בפירוש הכתוב מלחמה 
לה׳ בעמלק מדור דור(, שמלחמה זו היא בכל דור 
ודור בכל נפש מישראל. דהנה כתיב ראשית גוים 
ז׳ מדות רעות  גוים הם הז׳ אומות שהם  עמלק, 
שהם הלעומת־זה דז׳ מדות דקדושה, ועמלק הוא 

הראשית והסיבה לז׳ המדות דלעומת־זה. 
הדעת היא ”מפתחא דכליל שית”ד — בלי 
דעת אין מדות. כך גם בקליפה, בלי הדעת אין 
מדות רעות. במלכי התהו, המלך שכנגד הדעת 
הוא המלך הראשון, בלע בן בעור (שמלך ומת 

דברים כה, יז־יח. ב
תנחומא כי תצא י. ג
זהר ח“ב קעז, א. ד

ב־חי אלול לפי הקבלהה), אבל כאן עמלק הוא 
הדעת דקליפה — השרש לכל המדות הרעות. 
פורים הוא מלחמה של מצח מול מצח, נחישות 
מול נחישות, תקיפות הדעת מול תקיפות הדעתו

— ועמלק הוא הדעת של הקליפה. 
עמלק  קליפת  עם  מתמודד  ישראל  עם 
וקליפת מצרים. בפעם הראשונה, בתחלת היותנו 
לעם, קודם יצאנו ממצרים, מקליפת מצרים, 
ורק אחר כך, בדרך ממצרים למתן תורה ”ויבא 
עמלק וילחם עם ישראל ברפיִדם”ז (”ברפידם” 
בגימטריא פורים) — רפו ידיהם מדברי תורהח
אך  נכווה  רותחת,  לאמבטי  קפץ  עמלק  ואז 
קרר אותנוט. אמנם בכל שנה הסדר הוא הפוך, 
”ונהפוך הוא”י — קודם פורים, מלחמת עמלק, 
ואז פסח, יציאת מצרים (ויש מצוה ”למסמך 
לגאולת  פורים  גאולת  לגאולה”יא,  גאולה 
פסח). לפי סדר השנה (מראש השנה) עמלק 
לפני מצרים ולפי הסדר שהיה אז מצרים לפני 
עמלק, כהדגשת הפסוק ”זכור את אשר עשה 
לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים” — קודם 
”צאתכם ממצרים” ואחר כך ”בדרך” (אך מבואר 
בחסידותיב שבעצם כל הדרך, ממצרים עד מתן 
תורה, היא בגדר ”בצאתכם ממצרים” — בכל 
יום ויום של ספירת העומר אנחנו יוצאים עוד 
עד  לחירות,  מעבדות  יוצאים  ממצרים,  שלב 
שזוכים ל”חרות על הֻלחֹת”יג במתן תורה, גילוי 
שער הנון, ”תספרו חמשים יום”יד). סימן שיש 
קשר בין שתי הקליפות האלה — מצרים יוצא 

מה־מ של עמלק. 

נהר שלום לז ע“ב. ה
ראה התוועדות ליל פורים תש“פ — פורסם בגליון תצוה  ו

תשפ״א.
שמות יז, ח. ז

מכילתא פרשת עמלק א; תנחומא בשלח פכ“ה. ח
תנחומא כי תצא ט. ט

אסתר ט, א. י
מגילה ו, ב. יא

ע״פ הזהר, ראה תו״מ ח״ח עמ׳ 193 וש״נ. ובכ״מ. יב
שמות לב, טז. יג
ויקרא כג, טז. יד

“אין מלך בלא 
עם“, ר“ת עמלק־
מצרים — בשביל 

לזכות למלכא 
משיחא צריך 
לתקן גם את 

עמלק וגם את 
מצרים
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”אין מלך בלא עם”טו, ר”ת 
עמלק־מצרים — בשביל לזכות 
לתקן  צריך  משיחא  למלכא 
גם את עמלק וגם את מצרים. 
למלך”טז,  אלא  כתר  ”אין 
וצירוף עמלק־מצרים עולה כתר

(דלעומת־זה). בשרש היחס בין 
הכתר,  פנימיות  היינו  עמלק  ומצרים,  עמלק 

מצרים היינו חיצוניות הכתר. 
במוחין, עמלק הוא הדעת (ש׳מחליפה׳ את 
פנימיות הכתר, כידוע בדא”חיז), ”ראשית גוים 
עמלק”יח, שרש ז אומות. מי הוא מצרים? היינו 
מצרים  האם.  ברחם  עיבור  בבחינת  במצרים 
היא ”ערות הארץ”יט, כנגד יסוד אמא בקדושהכ

(בו מאיר אור הגלגלתא, הכתר של חיצוניות 
הכתר, ודוקכא). נולדנו, העם נולד, מתוך רחם 
האם. כלומר, מצרים היא קליפת הבינה ועמלק 
הוא קליפת הדעת (כאשר לשניהם שרש בכתר). 
אם כן, הקשר של עמלק ומצרים, ”אין מלך בלא 
עם”, הוא בסוד מאמר חז”ל ”אם אין דעת אין 
בינה, אם אין בינה אין דעת”כב — לפעמים קודם 
דעת ואחר כך בינה ולפעמים קודם בינה ואחר כך 
דעת, עמלק ואחר כך מצרים או מצרים ואחר כך 
עמלקכג. ז עממי כנען הם שבע המדות הרעות, 
אבל ”ראשית גוים עמלק” הוא המקור שלהם.

המניעה על תיקון המדות
והנה עיקר העבודה הוא בירור הז׳ מדות ]שזהו 
ענין כיבוש ארץ ז׳ עממין, בירור והפיכת המדות 
דלעומת־זה למדות דקדושה[, וזה נעשה על ידי 

תניא שער היחוד והאמונה פ“ז. טו
תניא אגה“ק כ. טז

ראה תו״מ חל״ב עמ׳ 10; שם חל״ו עמ׳ 164 )ובמאמר  יז
שם(. ובכ״מ.

במדבר כד, כ. יח
בראשית מב, ט ו־יב. יט

ראה דרושי פסח בשעה“כ ופע“ח. כ
ראה דרך מצותיך יח, ב. כא

אבות פ“ג מי“ז. כב
ראה שער האמונה )לאדה“א( פי“ד. כג

המשכת המוחין. 
שתכלית  אומרכד  הרס”ג 
כדי  היא  בריאת האדם בעולם 
לתקן את מדותיו. עיקר עבודתנו 
הוא לתקן את ז המדות שכנגד ז

עממי כנען, להכניע את המדות 
לקנות את  כך  ידי  ועל  הרעות 
המדות הטובות, להפוך את החשך לאור ואת 
המר למתוק (”אתהפכא חשוכא לנהורא וטעמין 
מרירו למיתקא”כה). התיקון הוא על ידי המשכת 
מוחין — המשכת מוחין דאבא כדי להפוך את 
החשך לאור והמשכת מוחין דאמא כדי להפוך 
את המר למתוק, סוד המתקת הדינין בשרשם, 
באמא, בסוד ”שמן [מוחין דאבא] וקטרת [מוחין 

דאמא] ישמח לב”כו.
ממול  ראשו  את  ומלק  מלשון  עמלק  וענין 
ערפו )הפרדת הראש מהגוף( הוא מה שאינו מניח 

שתהיה התפשטות והמשכת המוחין במדות. 
האדם נברא כדי לתקן את המדות על ידי 
המשכת מוחין, אבל עמלק מונע זאת — לא 
את  רואים  כאן  למדות.  לרדת  למוחין  נותן 
הקשר בין עמלק למלך מצרים, פרעה. פרעה
אותיות הערףכז, ויש לו שלשה שרים בגרון — 
שר המשקים, שר האופים ושר הטבחים, כנגד 
קנה, ושט וורידים (בהתאמה)כח. פרעה ושריו 
את  למנוע  ומתאמצים  ובגרון  בערף  עומדים 
מעבר ההשפעה מהמוחין (הראש) למדות (הלב). 
עמלק כבר מולק לגמרי, חותך את הראש — כמו 
הגליוטינה בה הרגו את ושתי המלכהכט (”ברור 
לו מיתה יפה”ל) — ואילו פרעה פשוט יונק חיות 
על ידי השרים שלו. הוא לוקח לעצמו את החיות 
שיורדת מהמוחין למדות. כל הקושי הוא במצר

ראה אמונות ודעות מאמר עשירי אות ב. כתר שם טוב  כד
)קה“ת( אות כד.

זהר ח“ג רסז, א. כה
משלי כז, ט. שער הפסוקים משלי סימן כז. כו

ספר הליקוטים פרשת שמות. כז
לקו“ת ושער הפסוקים וישב. ובכ“מ. כח

ראה התוועדות ליל פורים תש“פ. כט
סנהדרין מה, א. ל

עמלק כבר מולק 
לגמרי, חותך את 

הראש — כמו 
הגליוטינה בה 
הרגו את ושתי 

המלכה
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— הגרון הוא מצר ביחס  הגרון, שייך למצריםלא
לראש ולגוף. הראש קצת מתפשט והגוף מתפשט 

הרבה והגרון מצר צר באמצע.

ב. פנימיות וחיצוניות
פגיעת עמלק — בעבודה בבחינת אחור

כעת הרבי אומר ענין מאד עיקרי בדרושי 
החסידות על מלחמת עמלק. קודם נקרא את 

המהלך ואז נסביר קצת יותר:
וענין זה דומלק את ראשו הוא )כמו שממשיך 
בבחינת  היא  כשהעבודה  ערפו,  ממול  בכתוב( 

אחוריים.
רק  הוא  עליו  להשתלט  עמלק  של  הכח 
כשאדם נמצא במודעות של אחוריים, של עורף. 
הכוונה.  מה  להבין  צריך 
תכלית יציאת מצרים היא 
”תעבדון את האלהים על 
ההר הזה”לב, מתן תורה, 
ושם נאמר ”פנים בפנים 
 — עמכם”לג  הוי׳  דבר 
ממתן תורה העבודה היא 
בבחינת פנים, ואז עמלק 

לא יכול לפגוע:
דכאשר העבודה היא 
בפנים  )פנים  פנים  בבחי׳ 
דיבר ה׳ עמכם( והוא ענין 
פנימיות המוחין ]שנק׳ בשם פנים, כי פנים מורה על 
הפנימיות, כמו הפנים של האדם שבו הוא פנימיות 
החיות וכחות הנעלים ראי׳ שמיעה ריח ודיבור 
המדות  אזי  הוי׳[,  דשם  האותיות  ד׳  כנגד  שהם 

נמשכות ממילא אחרי המוחין. 
הרבי מדבר כאן במונחים של חסידות ומדגיש 
שהמלה פנים היא מהמלה פנימיות — בפנים 
מתגלים כל הכוחות הפנימיים של האדם, ראיה־

ראה תו״א וארא נז, ג ואילך. לא
שמות ג, יב. לב
דברים ה, ד. לג

גם  הוא  י־ה־ו־הלד.  שכנגד  שמיעה־ריח־דבור 
מזכיר את הביטוי ”פנימיות המוחין”, שבמושגים 
של קבלה פירושו הפנימיות של החכמה והבינה. 
האריז”ל מסביר כל דבר באמצעות רמזים של 
שמות הקדש, וכאן יש משהו מובהקלה: ”זכור” 
בגימטריא עב־קסא, השמות של החכמה (שם 
הי) ושל הבינה  ויו הי הוי׳ במילוי יודין — יוד
הי).  יוד הי אלף יודין —  (שם אהיה במילוי 
לעומת זאת, אם עושים את האחוריים של שני 
בסדר  שלהם  כתיבה  (כלומר,  האלה  השמות 
יוד ויו הי יוד הי יוד עולה, אות אחרי אות, יוד
יוד הי אלף יוד הי אלף הי אלף הי ו־אלף ויו הי
הי) הם עולים בגימטריא ”תשכח”. כמו שהרבי 
ואחור,  פנים  ממש  הם  ושכחה  זכרון  יסביר, 

הפנימיות והחיצוניות של המוחין. 
כאשר העבודה היא בבחינת פנים, המדות 
אין  מתעוררות ממילא מתוך ההתבוננות — 
לעמלק שום דרך להפריע. אבל העבודה תמיד 
ל”פנים  שמגיעים  לפני   — מאחור  מתחילה 
בפנים” במתן תורה העבודה של עם ישראל 
מתחילה מ”לכתך אחרי במדבר”לו. הרבי מזכיר 
כאן פסוק מפרשת ראה שמתחיל ”אחרי הוי׳ 
זהו  ”ובו תדבקון”.  ומסיים  אלהיכם תלכו”לז 
מדרגות  שש  עם  בתורה,  מהמורכבים  פסוק 
בחינת  מ”אחרי”,  שמתחיל  ה׳לח,  בעבודת 
פנים בעצם.  ומגיע לדבקות, שהיא  אחוריים, 
מכאן לומדים שהתחלת העבודה היא בחינת 
אחוריים, ”אחרי הוי׳ אלהיכם תלכו”, וכאשר 
העבודה היא עדיין בבחינת אחוריים עמלק יכול 
לפגוע — למנוע הגעה מ”אחרי הוי׳ אלהיכם 
תלכו” החיצוני ל”ובו תדבקון” הפנימי, ואפילו 
לא לאפשר את התעוררות המדות החיצונית, 

להפריד לגמרי בין הראש והגוף:

זהר חדש )מרגליות( לא, ב. לד
שער היחודים פי“ז. ובכ“מ. לה

ירמיה ב, ב. לו
דברים יג, ה. לז

יום  יום  ושעשועים  ראה  פרשת  ח“ה  גנים  מעין  ראה  לח
פרשת ראה והנסמן בהם.

התחלת העבודה 
היא בחינת 

אחוריים, “אחרי 
הוי׳ אלהיכם 

תלכו“, וכאשר 
העבודה היא עדיין 

בבחינת אחוריים 
עמלק יכול לפגוע



9
ת

ח
בנ

ק 
מל

ע
ת 

 א
ת

חו
מ

 ל
ר |

עו
שי

היא  כשהעבודה  משא“כ 
ואחוריים  חיצוניות  בבחינת 
)אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו(, בחינת 
שההמשכה  המוחין,  חיצוניות 
דרך  היא  בלב  להמדות  משם 
אפשר  אז  הנה  הגרון,  מצר 
להיות מלחמת עמלק, שלא תהי׳ 
המשכת המוחין במדות. דתמורת 
אחוריים  דבחינת  שהעבודה  זה 
צריכה להביא לבחינת הפנימיות, 
שמבחי׳ אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו 

יבוא ויגיע עד לבחינת ובו תדבקון, הנה מלחמת 
מזה  יבוא  שלא  בלבד  זו  לא  אשר  היא  עמלק 
גם  אצלו  תהיה  שלא  אלא  הפנימיות,  לבחינת 

התעוררות המדות בבחינת חיצוניות. 
זו, אם כן, התשובה לשאלה הראשונה — 
היתה  עמלק  שמלחמת  מדגיש  הפסוק  מדוע 
”בדרך”? כי דווקא בדרך, לפני שזוכים להגיע 
כח  לעמלק  יש  בפנים”,  ”פנים  של  לעבודה 

להלחם בנו:
בדרך  היתה  עמלק  שמלחמת  מה  וזהו 
בצאתכם ממצרים, דמה שעמלק הי׳ יכול להלחם 
עם ישראל הוא לפי שהיו עדיין בדרך, היינו שלא 

הגיעו עדיין להעבודה דבחינת פנים.

׳פנימי׳ ו׳חיצון׳
נקודת ההסבר כאן נוגעת למושג היסודי של 
חסידות חב”ד, שכל ענינה הוא עבודת ה׳ בדרך 
פנימיות. ההגדרה לעובד ה׳ כראוי בחב”ד היא 
׳פנימי׳ והגנאי הגדול למי שעבודת ה׳ שלו אינה 
ראויה הוא ׳חיצון׳. גם ה׳חיצון׳ עובד את ה׳, 
אבל עדיין בדרך אחוריים — הוא בדרך, לא 
הגיע ליעד, לתכל׳ס. ל׳פנימי׳ האמתי אין מה 
לפחד מעמלק, מהספק. למה? כי העבודה שלו 
לא תלויה ועומדת על המעבר מהמח ללב דרך 

מצר הגרון. 
זו נקודה מאד חשובה. בדמיון הראשון שלי, 
אין אפשרות להשפיע ללב מהמח אם לא דרך 
הגרון. כל דבר שעובר דרך הגרון, כתוב ”נחר 

חרון,  חר,  בו  יש   — גרוני”לט 
להשפיע  אפשר  האם  דינים. 
ללב בלי לעבוד דרך הגרון בכלל? 
אומר  הוא  הגרון?  את  לעקוף 
ההבדל  היא  גופא  זו  שנקודה 
מי  אצל  ל׳חיצון׳.  ׳פנימי׳  בין 
שהמוחין שלו בבחינת אחוריים 
השפע שלהם חייב לעבור את 
מצר הגרון בדרך ללב, ולכן הוא 
פגיע לעמלק (וגם לפרעה, כנ”ל) 
עמלק” עולה גרון, שם  — ”ויבא

הוא בא ותוקף את ישראל. 
לעומת זאת, מי שבבחינת פנים, שהפנימיות 
(ראיה־ שבפנים  החושים  בכל  אצלו  מאירה 

י־ה־ו־ה), הוא מלא  שמיעה־ריח־דבור שכנגד 
אור — אצלו פנימיות הלב נמשכת ממילא אחרי 
המוחין, בלי המעבר דרך הגרון. לכן הוא נקרא 
חב”דניק — כי אצלו הכל נמשך בדרך ממילא על 
ידי החב”ד, הוא לא צריך לצאת מהראש למצר 
ומלבישה  עולה  כאילו שהשראת הלב  הגרון. 
את הפנים, וככה הפנים משפיעות על הלב בלי 
לעבור את מצר הגרון, בלי להצטמצם — לא 

נמצא במצרים ולא פגיע על ידי עמלק. 
בחסידות,  חשובה  מאד  סוגיא  זו  שוב, 

שאפשר להסביר בכמה צורות. 

עבודה בדרך מנוחה
לומר של׳פנימי׳  ניתן הסבר אחד: אפשר 
האמתי, שעובד את ה׳ בחב”ד באמת, אין ׳דינים׳ 
בחיים, אין לו צמצומים, אין לו ְמצרים. ה׳פנימי׳ 
הוא בבחינת ”נחלה בלי מצרים”מ, ”נחלת יעקב 
מי  דינים.  אין  פנימי,  הוא  יעקב  אביך”מא — 
שחווה כל הזמן דינים בעבודה שלו — סימן 
שהוא תפוס במצר הגרון. או ששרי פרעה יונקים 
ממנו את החיות, או שעמלק רוצה לחתוך לו 
את הראש, להפריד את הראש מהגוף. לכן הוא 

תהלים סט, ד. לט
שבת קיח, א. מ
ישעיה נח, יד. מא

ל׳פנימי׳ האמתי 
אין מה לפחד 

מעמלק, מהספק. 
למה? כי העבודה 

שלו לא תלויה 
ועומדת על 

המעבר מהמח 
ללב דרך מצר 

הגרון
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במלחמה נגד הקליפות. 
כמו  במנוחה,  הוא  מלחמה,  אין  ל׳פנימי׳ 
שכתוב בשבט יששכר ”וירא מֻנחה כי טוב”מב

— היות שיששכר קשור לתורה, פנימיות, הוא 
חי חיי מנוחה. יש שיחה מפורסמת של הרבימג, 
משבת שלפני מתן תורה, שכל ענין התורה הוא 
להגיע לחיים של מנוחת נפש. ”לכולי עלמא 
בשבת נתנה תורה”מד ו”כל המענג את השבת 

נותנים לו נחלה בלי מצרים” (כנ”ל).
המנוחה של ה׳פנימי׳, של החב”דניק האמתי, 
אומר  שם  התניא.  ספר  בהקדמת  גם  מוזכרת 
אדמו”ר הזקן ”כי בהן ימצא מרגוע לנפשו” — כל 
הענין הוא להרגע. הרגיעה האמתית היא בדיוק 
ההיפך מ”ראשית גוים עמלק”, ראשי תבות רגע, 
שהוא ”רגע באפו”מה. אבל ”מיניה וביה אבא 
לישדיה ביה נרגא”מו, ”פגע בו כיוצא בו”מז — כמו 
שכתוב בתניאמח — אחרי שגומרים עם עמלק 
ה”רגע באפו” הופך להיות ”מרגוע לנפשו” ואין 
לו יותר את המלחמה והמתח והלחץ של מצר 

הגרון, כי הוא כבר לא עובר דרך שם. 

זכרון ושכחה — פנים ואחור
ביחס  הראשונה,  לשאלה  התשובה  אחרי 
להדגשת מלחמת עמלק ”בדרך” דווקא, עונה 
היא  הזכירה  מדוע   — השניה  לשאלה  הרבי 

התיקון לעמלק?
וזהו זכור את אשר עשה לך עמלק, שהתיקון 
לקליפת עמלק הוא ענין הזכירה, כי זכירה הוא 
ענין הפנימיות. וכמובן גם בפשטות, דענין שנוגע 
לאדם בפנימיות, הוא זוכר אותו תמיד. דשכחה 

שייך דווקא בדבר שאינו נוגע לו רק בחיצוניות, 
הזכרון שייך לפנים — כשאני זוכר משהו הוא 

בראשית מט, טו. מב
ש“פ במדבר ערב חה“ש תנש“א ס“ב. מג

שבת פו, ב. מד

תהלים ל, ו. מה
תניא פרק לא, וראה סנהדרין לט, ב. מו

שבת קכא, ב. מז
פל“א. מח

מונח בפני, ומה שמונח בפני ונוגע לפנימיותי איני 
שוכח. לעומת זאת, מה שנוגע רק בחיצוניות הוא 
לא במודעות של האדם, הוא מאחוריו, וממילא 
הוא יכול לשכוח אותו. כמובן, לכאן גם שייך 
שייך  ש”זכור”  מהאריז”ל —  שהזכרנו  הסוד 
לפנים של השמות עב־קסא ו”תשכח” לאחוריים 

שלהם.

אמצעי ומטרה
הרבי מוסיף כאן משהו חשוב — שבענין של 
החיצוניות, האחור, גם יש שתי בחינות. הראשונה 
היא קרירות כפשוטה, שמשהו חיצוני לאדם ואין 

לו בו שום חמימות פנימית:
אם בבחינת חיצוניות וקרירות לגמרי, אשר 

קרך, 
אבל החידוש כאן הוא ההסבר השני, שיש 
דבר שיש לאדם איזו חיות וחמימות בו והוא 

בכל זאת נקרא חיצוניות:
או אפילו בדבר שיש לו חיות בזה, אבל הדבר 
הוא רק ממוצע לאיזה ענין אחר, שגם זה נקרא 

בשם חיצוניות ואחוריים, בבחינת עורף.
ההסבר כאן של הרבי מתאים ליחס הכללי 
של הרבי למושג אמצעי — הרבי מדגיש, גם 
ישראל,  לעם  ביחס  יותר  ועוד  לתורה  ביחס 
ולא  תכלית  הם  באמת  חשובים  שענינים 
אמצעימט. כל דבר שהוא אמצעי אצלך למשהו 
אחר הוא חיצוני בשבילך, אחוריים, העורף שלך 

— אין שם את גילוי החושים הפנימיים:
דהנה ההפרש שבין פנים ועורף )כפשוטם( 
הוא שבעורף אין בו התחלקות אברים שעור אחד 
מכסה את כולו, מה שאין כן בפנים נראה ונגלה 
ציור התחלקות האברים והכחות שבהם, ראיה 

שמיעה ריח ודיבור. 
עורף מתחיל באותיות עור — בעורף הכל 
הפנימית  החלוקה  בלי  אחד,  בעור  מכוסה 
שמאפיינת את הפנים. איך זה קשור ליחס לדבר 

ס“ו;  תש״מ  דחה״ש  ב׳  יום  שיחת  ראה  התורה  לגבי  מט
לגבי ישראל ראה לקו״ש ח״ב הוספות עמ׳ 604; חכ״ד עמ׳ 

163. ובכ״מ.
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כאמצעי לענין אחר?
רק  שהוא  שדבר  מה  וזהו 
אמצעי וסיבה לענין אחר נקרא 
דמכיון  ועורף,  אחוריים  בשם 
נוגע  אינו  עצמו  מצד  שהדבר 
מזה,  שתבוא  התוצאה  ורק  לו 
הדבר  כללות  רק  בזה  נוגע  לכן 
ולא הפרטים שבו )מכיון שמכל 

הפרטים באה אותה התוצאה(.
למשהו  כשמתייחסים 
יש  אם  אפילו  בלבד,  כאמצעי 
בו חיות וחמימות, הוא נוגע רק 

בכללות. אם אתה רוצה את הדבר בעצמו באמת 
נוגעים לך כל הפרטים שלו. אבל אם הוא רק 
אמצעי אתה לא באמת רוצה אותו, אתה מוכרח 
לעבור דרכו בדרך למשהו אחר — מה שאתה 
באמת רוצה הוא הפנים והדרך היא האחור. היחס 
למשהו שאתה מוכרח לעשות, ולא רוצה אותו 
יחס של אחור — ”כמאן דשדי  בעצמו, הוא 
בתר כתפוי”נ. אז לא מענינים אותך כל הפרטים 
שבדרך אלא רק התוצאה־המטרה הכללית. אז 
אתה עדיין נמצא בבחינת אחוריים, נמצא בדרך 
למה שאתה רוצה באמת, בפנים, ובדרך עמלק 
יכול להתקיף. ומי שעושה הכל בשביל משהו 
אחר צריך לפחד מקליפת עמלק, ”אשר קרך 

בדרך”.

העצה — התבוננות פרטית
לאור הדברים האלה הרבי מתרץ את השאלה 
להבין”  ה”צריך   — במאמר  שלו  השלישית 
במאמר חז”ל ”׳זכור׳ בפה, ׳לא תשכח׳, בלב”נא:

שהעבודה  בלב,  תשכח  לא  בפה  זכור  וזהו 
לב  וגם  פה  [גם  צריכה להיות בכחות פרטיים 
מדגישים כאן את פרטיות העבודה.], בלב )הרגש( 
ובפה )מעשה בפועל, עקימת שפתיו הוי מעשה(, 
הרבי מפרש כאן שגם היחס לפה וגם ללב 

תניא פכ״ב. נ
מגילה יח, א. נא

מדגיש את פרטיות העבודה — 
בפועל  ובמעשה  (הלב)  ברגש 
ללמוד  אפשר  ומכאן  (הפה). 
ביחס לעבודה במוחין — היסוד 

של דרך חב”ד:
הנה  במוחין  זה  דרך  ועל 
התבוננות  היא  ההתבוננות 
פרטית דווקא )כמבואר בקונטרס 
בא  הוא  זה  ידי  שעל  העבודה(, 

לבחינת הפנימיות. 
התבוננות  בין  ההבחנה 
כללית להתבוננות פרטית היא 
יסוד עיקרי בחב”ד, חידוש של אדמו”ר הזקן 
ביחס לחסידות הכללית שלפניונב. התבוננות 
פרטית היא דוגמה מובהקת לכך שהאדם שקוע 
בענין עצמו, לא מתייחס להתבוננות רק כדרך 
להגיע ל”בכן”, למסקנה, ומתוך כך להתעוררות 
של המדות. במקור שהרבי מזכיר כאן, ובעוד 
הרבה מקומות, מודגש כי בהתבוננות פרטית 
והמדות  המוחין  של  בפנימיות  שקוע  האדם 
 — ממילא  בדרך  ההתבוננות  אחרי  נמשכות 
במאמר.  כן  לפני  שהוסברה  הנקודה  בדיוק 
דווקא על ידי התבוננות פרטית מגיעים בסוף 
מהאחוריים, ”אחרי הוי׳ אלהיכם תלכו”, אל 

הפנים־הפנימיות, ”ובו תדבקון”נג.
אמצעי  בין  היחס  על  האחרון,  החלק  כל 
ומטרה ועל זכירה כהתבוננות פרטית, הוא עיקר 
החידוש כאן במאמר — לא משהו שמופיע בדרך 

כלל במאמרי חסידות על ”זכור”.

ג. מ“תמחה“ ל“מחה אמחה“
בעל־פה:  נקדים  הסיום  את  שנקרא  לפני 
בחלק האחרון של המאמר הרבי מתייחס לעוד 

בהקדמת  )הובא  קלג  עמ׳  ענינים  אדה“ז  מאמרי  נב
שכינה ביניהם הערה יג(.

זהב  חתך  סוד   ,1618 עולה  פרטית  התבוננות ורמז:  נג
רישיה“  “פסיק  לסוד  רומז  וכאן  בכ“ד,  כמבואר   ,)1.618(
שוב  שמתחלק  אלהים“  “בצלם  )סוד  וחן  בנחת  דעמלק 
ושוב — עד א“ס — ביפי וחן של חתך זהב, כך צריך להתבונן 

בכל פרט ופרט איך הוא ממשיך להתחלק בחתך זהב(.

כשמתייחסים 
למשהו כאמצעי 

בלבד, אפילו 
אם יש בו חיות 
וחמימות, הוא 

נוגע רק בכללות. 
אם אתה רוצה 

את הדבר בעצמו 
באמת נוגעים לך 

כל הפרטים שלו
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ענין עיקרי שמבואר בחסידות בנוגע למלחמת 
עמלק — היחס בין המצוה שלנו, ”תמחה את 
זכר עמלק”נד, להבטחה של ה׳ בפרשת בשלח, 
”מחה אמחה את זכר עמלק”. אחרי שהרבי אמר 
”שהעבודה צריכה להיות בכחות פרטיים” הוא 
ממשיך ומסביר שהמלחמה היא בכל הכוחות 

בנפש האדם. 
למודע  הנפש  של  בחלוקה  מתמקד  הרבי 
(הכוחות הפנימיים, נפש־רוח־נשמה) ועל־מודע 
(המקיפים, חיה־יחידה). לכאורה, העבודה שלנו 
היא רק במודע, שם אנחנו יכולים לקיים ”תמחה 
את זכר עמלק”, ואילו בעל־מודע רק ה׳ יכול 
לקיים ”אמחה את זכר עמלק”. אבל, הרבי מדגיש 
שבעצם העבודה שלנו, כשהיא נעשית באופן 
מלא ומפורט, כוללת בתוכה גם זיקה לפעולה 
שמצד ה׳, לעבודה של המקיפים. כמו שנראה, 
גם את העבודה הפנימית־המודעת הרבי מחלק 
בעצם  היא  שבהן  שהעליונה  מדרגות,  לשתי 
ששתי  לראות  ונוכל  העל־מודע,  אל  המעבר 
המדרגות האלה בעצמן היו רמוזות בחידוש של 
הרבי כשהוא הוסיף את הענין של התבוננות 
פרטית על גבי ה”׳זכור׳ בפה, ׳לא תשכח׳ בלב”.

כעת נקרא בפנים:

“מֹדר ֹדר“ — מקיפים ופנימיים
דור,  מדור  בעמלק  לה׳  מלחמה  כן  גם  וזהו 
שמלחמת עמלק היא בכל הכחות שבנפש האדם, 
שנחלקות בכלל לשתי דרגות )מדור דור(, נר“נ וח“י. 
חמשת השמות של הנשמה, נפש־רוח־נשמה־

לשתי  בכללות  מתחלקים   — חיה־יחידהנה 
הפנימיים שבנפש  הכוחות  הם  נר”נ  מדרגות, 
וח”י הכוחות המקיפים שבנפש. בסוד ה”צלם”, 
הפנימיים הם ה־צ של הצלם והמקיפים הם ה־
לם של הצלם. כמו שהרבי מיד יגיד, העבודה של 
העולם הזה, לפני ביאת המשיח, שייכת לנר”נ, 
אך הדור של מלך המשיח הוא חיה־יחידה, והיינו 

דברים כה, יט. נד
בראשית רבה יד, ט; דברים רבה ב, לו. נה

”מדֹר דֹר”. לשתי המדרגות האלה מתייחסות 
שתי המחיות, מלמטה ומלמעלה: 

וזהו מה שפעם כתיב תמחה את זכר עמלק 
ופעם כתיב אמחה את זכר עמלק, שבכח האדם 
נר“נ,  הוא רק למחות את קליפת עמלק שכנגד 
מחה תמחה, משא“כ מחיית עמלק שכנגד ח“י היא 

מלמעלה, מחה אמחה.
עלינו,  ציווי  ”תמחה”,  בין  היחס  את 
שתי  כמו  מסביריםנו  עושה,  שה׳  ל”אמחה”, 
המדרגות שכתובות ביחס למילת הלב — מצוה 
עלינו מלמטה, ”ומלתם את ערלת לבבכם”נז, 
והבטחה מצד ה׳, ”ומל הוי׳ אלהיך את לבבך 
ואת לבב זרעך”נח. אדמו”ר הזקן מסביר בתניאנט
ששתי המדרגות הן כמו מילה ופריעה, ה”תמחה” 
הוא כמו ”ומלתם את ערלת לבבכם”, חתיכת עור 
הערלה הגס, וה”אמחה” הוא הפריעה מלמעלה, 
הקליפה הדקה (העלם הרע, הלא־מודע) שצריך 
שה׳ ימול מלמעלה. כאן הוא מסביר אותו דבר, 
הנר”נ היינו המודע, בו האדם יכול בעצמו למחות 
את  (שדורש  המקיפים  גילוי  ואילו  הרע,  את 
מחית העלם־הרע שבנפש, הרע הלא־מודע), 
הוא כבר גילוי מלמעלה. ידועס שראשי התבות 
של שתי הבחינות יחד (”מל ולא פרע כאילו לא 

מל”סא) — מחה־אמחה־תמחה — הם אמת.
כמה  השאלה  אז  לא־מוגה,  כאן  המאמר 
אפשר לדייק, אבל נשים לב שכתוב כאן ”מחה 
”תמחה”).  רק  בפסוק,  כמו  (ולא  תמחה” 
בתוספת של צורת המקור ”מחֹה”, שמופיעה 
רמז  יש  ל”תמחה”  גם  ה”אמחה”,  עם  יחד 
העבודה  המקור,  מעבודת  השראה  שיש  לכך 
של חיה־יחידה, גם לעבודה של הנר”נ בעולם 
הזה, וממילא גם מה שיתגלה בימות המשיח 

ראה זהר ח״ב סו, ב )וראה גם לב לדעת מאמר “פרק  נו
בעבודת ה׳“ ביאור ג, עמ׳ זך(.

דברים י, טז. נז
דברים ל, ו. נח

תניא אגה“ק ד. נט
ראה עטרת צבי לזהר ח״ב סה, א; לב לדעת לעיל הערה  ס

נו. ובכ״מ.
שבת פי“ט מ“ו. סא
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כלול ושייך כבר לעבודה כאן, כמו שהרבי מיד 
יסביר. כמובן, זה משפיע גם על הגימטריא: אם 
מוסיפים על מחה־אמחה־תמחה (560) עוד מחה
תמחה” ועוד ”מחה־אמחה” —  (53) — ”מחה
מקבלים כבר תריג, שלמות מצוות התורה. רמז 
יפה להמשכה שכתובה פה — צירוף של העליה 

למקור גם ל”תמחה”.

הכל בתוך עבודתנו
אם ”מחה אמחה” היינו העבודה של ה׳ — 
למה כתוב בכלל בתורה? תורה לשון הוראהסב, 
הוראות לנו — אם זה רק ה׳ לא צריך לכתוב 
אנחנו  שגם  סימן  בתורה  כתוב  אם  בתורה. 

צריכים לעשות. ככה מוסבר כאן:
אלא שאף על פי כן נאמר בתורה גם מחה 
לעבודת  שייך  זה  ענין  שגם  מורה  שזה  אמחה, 
האדם, כי על ידי שלימות העבודה בבחינת נר“נ, 
אפילו בעבודה שבסדר והדרגה, ועל אחת כמה 
לדלג שור מתגלים  וכמה על ידי עבודת התשובה

גם הח“י.
אם אנחנו עובדים את העבודה שלנו בבחינת 
ֻכלם  ”ועמך  מקיימים  דצלם,  ה־צ  ”תמחה”, 
צדיקים”סג, העבודה של הפנימיים מקפיצה אותי 
מעל ה׳חומה׳ המגבילה של הכוחות הפנימיים 
— ”אדלג שור”סד — אל המקיפים, החיה־יחידה, 

ולכן גם עליהם כתוב בתורה.

שרש ותוספת
הרבי מתייחס בכוחות הפנימיים לשני סוגי 
עבודה, ששניהם שייכים לנו — עבודת הצדיקים, 
שהיא בסדר והדרגה, ועבודת התשובה, שהיא 
בדילוג. בפורים מתמודדים גם עם קליפת מדי, 
שהיא עבודת ה׳ במדידה והגבלהסה. בתשובה 
צריך לצאת מהמדידה וההגבלה שיש בעבודת 

הצדיקים.

זהר ח“ג נג, ב; ספר השרשים לרד“ק שרש ׳ירה׳. סב
ישעיה ס, כא. סג

שמואל־ב כב, ל; תהלים יח, ל. סד
כפי שדובר בארוכה בהתוועדות ליל פורים. סה

הרבי לא אומר בפירוש, אבל אפשר להסביר 
ששני סוגי העבודה האלה הם חלוקה פנימית 
נרנח”י  את  שמחלקים  כמו  הנר”נ.  בתוך 
לפנימיים (נר”נ) ומקיפים (ח”י), יש גם חלוקה 
ותוספתסו —  בסוד שרש  ו־נח”י שהם  לנ”ר 
נשמת  הוי׳  (”נר  נפש־רוח  עם  נולד  האדם 
אדם”סז) ומהנשמה מתחילה התוספת, משהו 
עדיין  היא  הנשמה  הרגילה.  לעבודה  שמעבר 
לגבי  תוספת  היא  אבל  הפנימיים,  בכוחות 
הנ”ר. במושגים של הרבי קודם, נפש־רוח הן 
מעשה ולב, ”׳זכור׳ בפה [מעשה] ׳לא תשכח׳ 
בלב [רגש]”, אבל הרבי מוסיף את ההתבוננות 
הפרטית שהיא כאן כנגד הנשמה. הנשמה היא 
כנגד בינה (”ונשמת שדי תבינם”סח) ובינה היא 
בהחלט  לכן  ושב”סט),  יבין  (”ולבבו  תשובה 
אפשר להסביר שעבודת הנשמה היא עבודת 
התשובה, שלמעלה ממדידה והגבלה. גם להסביר 
שנפש־רוח הן עבודת הצדיקים מתאים מאד, כי 
נפש־רוח הן וה, ”והנגלֹת לנו ולבנינו”ע — מי 
שמקיים את כל השו”ע קלה כבחמורה, מאה 
אחוז בסדר, נמצא ב”מדי”, במדידה־והגבלה. לכן 
וה הן מדות הלב — עבודת ה׳ במדידה והגבלה, 
בחינת צדיק. אבל להגיע לנשמה, לבינה, ”לבבו 
יבין ושב ורפא לו”, זה כבר למעלה ממדידה 

והגבלה, למעלה מ”מדי”.
פעם אחת,  בתורה  מופיעה  ”מדי”  המלה 
הזו,  בתקופה  שקוראים  בפסוק  אחר,  בניקוד 
ִמֵּדי  להביא  העם  ”מרבים  ”ויקהל”:  בפרשת 
העם  בו  מובהק  פסוק  למלאכה”עא.  העבֹדה 
יוצא ממדידה והגבלה. לכאורה לא היה טוב, 
משה אסר זאת, העביר קול במחנה שיפסיקו 
— ”ויכלא העם מהביא”עב. נשמע שדווקא צריך 

ראה חסדי דוד הנאמנים ח״ח עמ׳ 84, ובכ״מ. סו
משלי כ, כז. סז
איוב לב, ח. סח
ישעיה ו, י. סט

דברים כט, כח. ע
שמות לו, ה. עא
שם פסוק ו.  עב
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להיות במדידה והגבלה. אבל בעל אור החיים 
שם מסביר שההגבלה היתה רק על ”מדי העבֹדה 
למלאכה”, על מי שהביא דברים גמורים למשכן 
ולכלים, ”למלאכה”, אבל לנדבת כסף וזהב סתם 
לא היתה הגבלה. אדרבא, תביאו כמה שיותר, 
עד בלי די — הכל יכנס לאוצר בית ה׳. זה מוסר 
השכל מתאים כאן — יש עבודה שהיא דווקא 
במדידה והגבלה, עבודת הצדיקים, אבל עבודת 
התשובה היא למעלה ממדידה והגבלה. עיקר 
התשובה הוא להביא הרבה כסף, בלי מדידה 
והגבלה. ככה כתוב בתניאעג, שאצל צדיק חל 
מחומש”עד,  יותר  יבזבז  אל  ”המבזבז  הכלל 
אבל בעל תשובה יכול וצריך לתת בלי גבול. 
זהו סוד התוספת ביחס לשרש, ו”תוספתו של 
הקב”ה מרובה על העיקר”עה. כמו שהקדמנו, 
על  ה”מחה”  של  שהתוספת  להגיד  אפשר 
ה”תמחה” (ה”מחה תמחה” שהרבי מזכיר כאן, 
כמו שדייקנו) היא התוספת של התשובה על 

העבודה בסדר והדרגה.

מלחמות המשיח — לא רק אמצעי
הרבי מסיים את המאמר:

והנה עיקר ענין זה יהיה לעתיד לבוא בביאת 
המשיח כמו שכתוב מלחמה לה׳ בעמלק מדור 
דור ותרגם יונתן בן עוזיאל דרא דמלכא משיחא,
בדור  היא  אמחה”  ה”מחה  של  התכלית 
פרשת  חותם־תכלית  דֹר”,  ”מדֹר  של  השני 
הגילוי  אבל  משיח.  של  בדור  עמלק”,  ”ויבא 
הזה בעצמו תלוי בעבודה שלנו בכלל, ובפרט 
בעבודת התשובה שלנו לקראת הגאולה, כמו 
שהרמב”ם פוסקעו ש”סוף ישראל לעשות תשובה 

בסוף גלותן ומיד הן נגאלין”:
אלא שאף על פי כן תלוי זה )ככל הדברים 
דלעתיד לבוא( במעשינו ועבודתינו בשית אלפי 
שני, ובפרט במשך זמן הגלות. כי על ידי העבודה 

אגה“ק י. עג
כתובות נ, א. עד

בראשית רבה סא, א. עה
הלכות תשובה פ“ז ה“ה. עו

דמחיית עמלק שכנגד נר“נ, פועלים גם ענין מחה 
על  ובפרט  ח“י,  שכנגד  עמלק  דקליפת  אמחה 
ידי העבודה שבזמן הגלות, ועל אחת כמה וכמה 
בעקבתא דמשיחא שענינה הוא עבודת התשובה 
שייכת  זו  שעבודה  והגבלה,  ממדידה  למעלה 
לאתבא  אתא  דמשיח  הגאולה,  לענין  בעיקר 
צדיקיא בתיובתא וישראל עתידין לעשות תשובה 
ומיד הן נגאלין, שיעמוד מלך מבית דוד כו׳ וילחם 
)כולל גם מלחמת עמלק, ואדרבה  ה׳  מלחמות 
בעיקר קאי זה על מלחמת עמלק(, וינצח ויבנה 
דרך  על  הם  אלו  דברים  ]דג׳  במקומו  מקדש 
בכניסתן  ישראל  נצטוו  מצוות  ג׳  רז“ל  מאמר 
של  זרעו  ולהכרית  מלך  להם  להעמיד  לארץ 
עמלק ולבנות להם בית הבחירה[, בקרוב ממש 

ובעגלא דידן.
שכתובים  שהשלבים  בסוף  מדגיש  הרבי 
אצל המשיח הם בעצם הקיום של שלש מצוות 
הצבורעז. החידוש כאן במאמר הוא שלמלחמת 
היא  והכוונה  פנימיות,  ”זכור”,  צריך  עמלק 
זהו  אמצעי.  רק  ולא  תכל׳ס  הוא  שהענין 
חידוש, כי הייתי חושב שכל המלחמות — כולל 
המלחמות שמלך המשיח נלחם ומנצח — הן 
רק אמצעי לבית המקדש. אבל מתברר שגם 
המצוה של ”תמחה את זכר עמלק” היא תכלית 
(פנים, ”זכור”) ולא אמצעי (אחור, ”תשכח”). 
במושגים שאמרנו קודם, גם את מלחמת עמלק 
צריך לעשות במנוחה, באוירה של שבת. ככה 
באמת כתוב — ”והיה בהניח הוי׳ אלהיך לך 
מכל אֹיביך מסביב תמחה את זכר עמלק”עח. 
יש מלחמות שהן רק אמצעי להפטר מאויבים, 
להגיע למנוחה, אבל מלחמת עמלק היא תכלית 
בפני עצמה. לכן יש את ה׳חקירה׳ אצל הלמדנים, 
הצעה שכמו שצריך לשמור את האביון בשביל 
המתנות לאביונים בפורים, גם צריך לשמור איזה 

עמלק בשביל לקיים בו ”תמחה”... 
עמלק  במלחמת  שיש  היא  הנקודה  שוב, 

ב; רמב״ם הלכות מלכים פ״א בתחילתו.  כ,  סנהדרין  עז
וראה מלכות ישראל ח״א ש״א.

דברים כה, יט. עח
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משהו תכליתי, משהו נצחי — נצח לשון נצחון 
פרשת  שחתימת  (והיינו  נצחיות  לשון  וגם 
בעמלק  להוי׳  ”מלחמה  היא  עמלק  מלחמת 
מדר דר”, המלחמה היא ”להוי” שהוא ”נצח 
דבר  כל  שניתי”פ).  לא  הוי׳  ”אני  ישראל”עט, 

שמואל־א טו, כט. עט
מלאכי ג, ו. פ

שהוא פנים הוא מנוחה והוא כיף. גם במלחמה 
הזו, אם היא עבודת פנימית, יש ממד של רוגע, 
של מנוחה — כבר בעצם המלחמה (שאינה בגדר 
מלחמה ככל המלחמות שבעולם אלא גדר אחר, 
מצוה שבה העיקר ”שמחה של מצוה”, שמחת 

פורים) — ושל כיף ותענוג.
שנזכה למחות את זכר עמלק בכיף. לחיים 

לחיים.

”אין מלך בלא עם” — כדי להגיע למלך המשיח צריך להתגבר על קליפות עמלק־�
מצרים (לפעמים מצרים קודם לעמלק ולפעמים עמלק קודם למצרים).

קליפות מצרים ועמלק מפריעות ומונעות את המעבר מהמוחין אל המדות.�
עמלק מסוגל לפגוע דווקא בעורף — כשהעבודה היא בבחינת אחור, ”בדרך”.�
העבודה תמיד מתחילה באחור — ”לכתך אחרי במדבר” קודם ל”פנים בפנים דבר הוי׳ �

עמכם”, ”אחרי הוי׳ אלהיכם תלכו” קודם ל”ובו תדבקון”.
בדרך מהחיצוניות לפנימיות עמלק מנסה לפגוע — ולמנוע גם את העבודה החיצונית �

עצמה. 
ה׳פנימי׳ הוא חב”דניק — הכל קורה אצלו בחב”ד, המדות עצמן עולות למוחין.�
עבודה בחיצוניות היא מתוך תחושת ׳דינים׳ ועבודה בפנימיות היא מתוך מנוחה.�
תכלית מתן תורה היא עבודה במנוחת הנפש.�
התיקון ל”ראשית גוים עמלק” הוא ”כי בהן ימצא מרגוע לנפשו”. �
זכרון הוא פנים ושכחה היא אחור.�
תכלית היא פנים ואמצעי הוא אחור.�
כשרוצים משהו כאמצעי מתייחסים אליו רק בדרך כללות אך כשרוצים משהו כתכלית �

יש תשומת לב לכל הפרטים.
”זכור” היינו עבודה פנימית בכל הפרטים — במעשה, ברגש ובהתבוננות פרטית.�
”תמחה” היינו מחית עמלק בנר”נ (פנימיים) ו”מחה אמחה” היינו מחית עמלק בח”י �

(מקיפים).
העבודה הפנימית (”תמחה”) מקבלת השראה מהמקור המקיף (”מחֹה”).�
השרש (נ”ר) הוא עבודת הצדיקים שבסדר והדרגה והתוספת (נשמה) היא עבודת �

התשובה שלמעלה ממדידה והגבלה.
כל המדרגות תלויות בנו — על ידי עבודתנו בזמן הזה (עבודת הנר”נ) פועלים גם את �

עבודת ימות המשיח (עבודת חיה־יחידה). 
מלחמות המשיח אינן רק אמצעי — הן תכלית משמחת ומענגת בפני עצמה.�

ַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות | צידה לדרך
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שיעור
ש

תיקון שאול בפורים

“יש פה ושותק“

קיצור מהלך השיעור
אחד הנושאים בהתוועדות ליל פורים אשתקד — שנערכה דרך הטלפון — היה תיקון שבט בנימין

ושאול המלך בחג הפורים. הדברים נאמרו באותיות קצרות, ב׳דילוגים פורימיים׳ בין כמה נושאים, 
אך יש בהם ׳בשר׳ להתבוננות עמוקה וגם הדרכה לשתיה של פורים. פרק א עוסק בפשט של 

פורים כתיקון חטא שאול, שלא הרג את אגג, על ידי מלחמת צאצאיו מרדכי ואסתר בהמן האגגי, 
וגם רומז לתיקון חטא פילגש בגבעה בפורים. פרק ב מרחיב בקשר של שבט בנימין וצאצאיו, 
המפורטים בדברי הימים, לחדש אדר ולחג הפורים, תוך התרכזות בסוד אבן ה“ישפה“ — סוד 

“יש פה ושותק“ המופיע שוב ושוב ביחוס שבט בנימין ומלמד כיצד יש להתבסם בחג הפורים.

א. תיקון שאול בפורים
מחית עמלק על ידי “משיח הוי׳“

במעגל השנה יש שני חגים דרבנן, פורים 
וחנוכה, המכוונים כנגד הספירות נצח והוד ש”לבר 
מגופא”א (לעומת שלשת החגים מן התורה, שלש 
רגלים, שכנגד הספירות חסד־גבורה־תפארתב). 
השאלה איזה חג כנגד נצח ואיזה כנגד הוד היא 
סוגיה שלמה בכתבי האריז”לג, אבל בפשט, לפי 

ליל פורים  נרשם ע“י איתיאל גלעדי. לא מוגה. התוועדות 
תשפ“א )ח“ג( — התוועדות מקוונת.

זהר ח“ב קי, ב; רכז, א. א
זהר ח“ג רנז, ב. ב

ראה פע“ח שער ר“ח חנוכה ופורים פ“ו. ג

סדר הדורות, פורים קודם לחנוכה, לכן, בפשט, 
פורים הוא הנצח.

הפסוק הכי מובהק של הנצח הוא ”וגם נצח 
ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא 
זהו הפסוק שאמר שמואל הרמתי  להנחם”ד. 
כאשר ִשסף את אגג מלך עמלקה — מאורע 
שהוא קדם־מלחמת־עמלק של מרדכי ואסתר 
בפורים, שייך בפירוש למחית עמלק בפורים. לכן 
גם קוראים את הסיפור הזה בהפטרה של שבת 

זכור, כהכנה למחית עמלק בפורים.

שמואל־א טו, כט.  ד
מכח   — ל(  )לקו“מ  פסח  סוכות  שבועות  ר“ת  שסף  ה

שלש רגלים, שכנגד חג“ת, מגיעים לנצח, פורים.
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הפשט מתייחס לכך ששאול המלך חמל על 
אגג, לא קיים את דבר ה׳, מצות ”תמחה את זכר 
עמלק מתחת השמים לא תשכח”ו לגמרי, שנאת 
עמלק לחלוטין, ללא חמלה — לכן הוא הפסיד 
את המלוכה וה׳ העביר אותה לדוד המלך. דוד 
המלך מקבל משאול את המלכות כי שאול לא 
קיים נכון את מצות מחית עמלק. כלומר, כל 
מלכות בית דוד היא בעצם כדי לתקן את שאול 
בחטא הזה שלו, חטא החמלה על אגג מלך עמלק 
(כאשר דווקא שאול היה צריך להרוג את אגג
עמלק — חושבנא דדין כחושבנא דדין!). מלך

דוד בגלגול הראשון, כפי שהוא מופיע בתנ”ך, 
לא נלחם בעמלק ולא קיים את מחית עמלק. מי 
כן יקיים? מלך המשיח, משיח בן דוד שגם נקרא 
דוד, ”הוא דוד בעצמו”ז, הוא יקיים זאת בתכלית 
ויתקן את חטא שאול. דוד כל הזמן הקפיד לכנות 
את שאול המלך ”משיח הוי׳”ח — יש משהו 
בשאול שהוא משיח, ומי שמכיר זאת יותר מכולם 
הוא דווקא דוד, שקבל ממנו את המלוכה. לא רק 
שדוד לא מקנא בו, לא רודף אותו חזרה, אלא הוא 
גם אומר שאסור לפגוע בו — היתה לו הזדמנות 
והוא לא פגע במשיח ה׳, שאול, המלך הראשון 
שנמשח על ידי שמואל הרמתי. מחית עמלק 

היא תפקיד ששייך ל”משיח הוי׳”.

תיקון שאול בפורים
אם כן, כל החג הזה בעצם קשור לתיקון 
שאולט. קודם כל נשים לב שפורים ע”ה בגימטריא 
שאולי. גם בפשט, פורים נובע מהמחדל של שאול 
במלחמת עמלק: חז”ל מסבירים שבאותו לילה, 
שכבר היה צריך לחסל אותו, להרוג אותו, אגג 
בא על שפחתויא/פלגשויב/אשתויג. היא הרתה 

דברים כה, יט.  ו
פיוט “אומץ ישעך“ להושענא רבה. ז

שמואל־א כד, ו־י; כו, ט־יא־טז־כג; שמואל־ב א, יד־טז. ח
וראה בהשלמות להתוועדות שושן פורים תשע״ו.  ט

פרפראות לחכמה עה“ת, בחידושיו על מגילה.  י
פיוט הקליר לשבת זכור; שער הפסוקים תהלים צא. יא

פירוש ר׳ יוסף אבן יחיא על אסתר ג, ב. יב
צוארי שלל הפטרת זכור ס“ב בשם הראשונים. יג

לו ומכך יצא בסופו של דבר המן הרשע, לכן 
הוא נקרא המן האגגי, צורר כל היהודים. זהו 
התיקון שעושה מרדכי, ”איש יהודי היה בשושן 
הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש 
ימיני”יד. מיהו קיש? חז”ל אומרים שהוא אבא 
של שאולטו. על ”איש ימיני” דורשים חז”ל ”מה 
שלם לי ימיני, דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד 

מיניה המן דמצער לישראל”טז.
הזהות  את  גלתה  כשאסתר  בסוף,  גם 
האמתית שלה לאחשורוש, מה היא אמרה? שהיא 
בת מלכים — בת של שאול המלך. כתוב שם 
”ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה”יז
— למה פעמיים ”ויאמר”? חז”ל מסביריםיח שכל 
זמן שאחשורוש לא ידע את היחוס שלה למלכות 
הוא דבר איתה דרך מתורגמן, כך היה המנהג, 
אבל ברגע שידע שאסתר האהובה היא לא רק 
אהובה אלא בת מלכים הוא כבר דבר איתה 
ישירות. בת של איזה מלך? שאול המלך. רואים 
שהחג הזה הוא תיקון של שאול המלך, תיקון 

שתכליתו משיח בן דוד, ”משיח הוי׳”.

תיקון פילגש בגבעה
בעצם, התיקון של ”איש ימיני”, תיקון לחטא 
שאול המלך שבא משבט בנימין, הולך עוד יותר 
אחורה, לתקן חטא קדום יותר של שבט בנימין 
— חטא פילגש בגבעה, שבגללו שבט בנימין 
כמעט נכחדיט. איני יודע כמה כח יהיה לנו כעת 

להאריך, אבל נאמר בקצרה. 
אשתו של שאול עצמו, אחינעם, היא מאותן 
בנות שבסוף הסיפור יצאו למחול בשילה וכל 
הבחורים הרווקים חטפו אשה. כתובכ ששאול 
היה ביישן, צנוע, ולא היתה לו החוצפה, לא היה 

אסתר ב, ה.  יד
תרגום שני ומשאת משה )אלשיך( על אתר. טו

מגילה יב, ב. טז
אסתר ז, ה. יז

מגילה טז, א. יח
ראה שופטים פרקים כ־כא. יט

רש״י לשמואל־א כ, ל. וראה עץ חיים סוף שער ח. כ
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לו העוז, לחטוף שם בת בין הרוקדות. אז מה 
קרה? הבאשערט שלו, בת הזוג האמתית שלו, 
הכירה בו. יש לנו כלל גדול שבשידוכין צריך 
לסמוך על דעת הבת — היא מכירה יותר את 
השידוך האמתיכא. איני יודע אם פעם אמרנו 
מה המקור של הווארט שלנו בתורה — המקור 
הוא שאול ואשתו. אחת הבנות שם ראתה את 
שאול ומיד נמשכה אליו, התאהבה בו, והוא לא 
עושה שום דבר — הבחור עומד שם ומתבייש. 
מה עושים? היא פשוט התחילה לרדוף אחריו 
המשיח,  ימות  של  ההבטחה  את  לקיים   —
”נקבה תסובב גבר”כב. אין לך דבר שלא רמוז 
באורייתא, אין לך דבר של 
ימות המשיח שלא רמוז 
בעולם הזה. בעולם הזה 
”דרכו של איש לחזר אחרי 
אשה”כג, אבל בעולם הבא 
דרכה של אשה לחזר אחרי 
איש, ”נקבה תסובב גבר”. 
בתורה?  לכך  המקור  מה 
שאול המלך, בראשית התיקון של פילגש בגבעה. 
זהו נושא עצום, אבל צריך לדעת שהחג הזה 
וה”חייב איניש לבסומי בפוריא”, הכל תיקון של 
אותן דמויות בסיפור של פילגש בגבעה. במיוחד 
יש כאן תיקון של הבעל, איש הלוי (עוד שבט 
שנכנס כאן לסיפור) — כל הסיפור התחיל מכך 
שהוא הטיל אימה יתרה בתוך ביתוכד. מזה בא 
כל הקלקול של ”ותזנה עליו פילגשו”כה, הפילגש 
היחידה בכל התנ”ך שהיא גם אשה — שכתוב 
פילגש”כו.  היחידה בתנ”ך) ”אשה  (בפעם  בה 
סתם פילגש היא פלג־אשהכז, אז הפילגש הזו 

ראה שערי אהבה ורצון ביאור א פ״א למאמר “פרצוף  כא
הדעת“. ובכ״מ.

ירמיה לא, כא.  כב
ע“פ קדושין ב, ב. כג

גיטין ו, ב. כד
שופטים יט, ב. כה

שם פסוק א. כו
לר׳  הנימוקים  ספר  ו;  כה,  בראשית  חכמים  שפתי  כז

אליהו בחור אות פ.

היא בסוד ”שלם וחצי”, שלמות מיוחדת. 
נאמר ב׳אותיות קצרות׳ עוד קצת על סוד 
תיקון הפילגש בכלל: כל הסיפור של מלחמת 
עמלק, אצל שאול ובפורים וכו׳, חוזר לתיקון 
של אם עמלק (שהיתה גם אחותוכח) ”ותמנע 
אסתר  במגלת  נאה:  (ורמז  פילגש”כט  היתה 
”שעשגז...  אחת,  פעם  פילגש  המושג  מופיע 
הפילגשים”ל, וממוצע כל תבה כאן הוא  שֹמר
”ותמנע”). סך הכל יש בתנ”ך 37 (הבל־יחידה) 
פילגשים — החל מ”ופילגשו ושמה ראומה”לא
(הקליפה דאצילות, האומרת ראו את ה”מה”־

פילגש  הגר־קטורה  כולל  שלילב),  הבטול 
אברהםלג, בלהה, מאמהות עם ישראל שנקראת 
פילגשלד, ורצפה בת איה שהיא פילגשו של שאול 
עצמולה — ואסתר המלכה מתקנת את כולן, 
כאשר היא מעלה את הפילגש (כאשר המלך 

לא חפץ בה) למלכה (כאשר המלך חפץ בה).

אסור להקפיד
שוב, כתוב ”ותזנה עליו פלגשו”. יש מחלוקת 
ידועה בחז”ללו מה היה שם, מה פירוש ”ותזנה”. 
כתובלז שחז”ל, שבאו להמתיק את ה”תזנה” שלה, 
הם בעצם גלגול של אביה. מה הם אומרים? או 
שמצא אצלה זבוב בתוך הקערה, בתוך התבשיל 
שלה, או שמצא נימא (או באותו מקום, או גם 
בתוך התבשיל). חז”ל אומרים ש”אלו ואלו דברי 
אלהים חיים”לח, שהרי ”אין ספק קמי קוב”ה”לט, 

תנחומא וישב א. כח
בראשית לו, יב. כט

אסתר ב, יד. ל
בראשית כב, כד. לא

כש“ט )קה“ת( אותיות לא ו־שטו. ראה לקו“ת בהר מג,  לב
א ובנסמן שם.

דהי“א א, לב )ובראשית כה, א(. ראה בראשית רבה סד,  לג
א ובכ“ד.

בראשית לה, כב. לד
שמואל־ב ג, ז. ובכ״מ. לה

גיטין ו, ב.  לו
גלגולי נשמות )לרמ״ע מפאנו( אות פ ס״י. לז

עירובין יג, ב.  לח
ע“פ ברכות ג, ב. לט

כאשר הבעל 
מקפיד על אשתו, 
גם בדבר שכאילו 
פשעה, זהו חטא 

איום ונורא
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אין אצלו עמלק, לכן צריך לומר 
רק  נימא,  וגם  זבוב  גם  שמצא 
שעל הזבוב לא הקפיד כי בעל 
כרחה, בשוגג, ועל נימא, בין אם 
באותו מקום או בקערה, הוא כן 
הקפיד כי היא בגלל פשיעה שלה. 

רואים שכאשר הבעל מקפיד על אשתו, גם 
בדבר שכאילו פשעה, זהו חטא איום ונורא. חז”ל 
אומרים על כך ”לעולם אל יטיל אדם אימה 
יתרה בתוך ביתו, שהרי פילגש בגבעה הטיל 
עליה בעלה אימה יתרה והפילה כמה רבבות 
יכול  (הנוקבא)  המלכות  תיקון  מישראל”מ. 
להקפיד׳  להעשות רק מתוך הידיעה ש׳אסור
האשה׳ עולה ”ואהבת על להקפיד (וכן ׳אסור

הוי׳”מא — מצוה שראשיתה בין  אני כמוך לרעך
הוי׳  את איש לאשתומב — העולה גם ”ואהבת
אלהיך”מג, כנודע). גם כשנדרשת בקורת או קנאה 
— שכאשר היא באה מתוך אהבה וכוונת שמירה 
על האשה הרי היא רוח טהרהמד — צריכים 
הדברים להעשות בנחת וללא אימה יתרהמה. 
כתובמו שראשית התיקון של פילגש בגבעה היא 
בפורים. תיקון החטא של הטלת אימה יתרה 

בתוך הבית הוא רק בחג פורים.
זו רק טעימה מהענין שיש עוד הרבה מאד 
מה להאריך בו. התיקון של פורים, של חדש אדר, 
שייך לבנימין. אם מכוונים את יב השבטים כנגד 
החדשים לפי סדר הלידה, שבט בנימין, השבט 
האחרון, מכוון כנגד חדש אדר, החדש האחרון 
(מניסן, ”ראש חדשים”מז)מח. התיקון מתחיל 

גיטין ו, ב. מ
ויקרא יט, יח. מא

קידושין  )וראה  במבוא  ט  הערה  הנישואין  ברית  ראה  מב
מא, א ובספר הליקוטים פרשת עקב סימן ח(.

דברים ו, ה. מג
ראה סוטה ג, א )ומכלל הן אתה שומע לאו, שכאשר  מד
הכוונה אינה נכונה אזי רוח הקנאה היא רוח טומאה, כדעה 

השניה שם(. רמב״ם הלכות אישות פט“ו הי“ז.
הלכות אישות שם הי“ט. מה

וראה גם מגילת אליהו למסכת מגילה טו, א. מו
שמות יב, ב. מז

סידור היעב״ץ. ראה בפרי צדיק ר״ח כסלו ז. מח

שהוא  בגבעה,  פילגש  מתיקון 
וממשיך  כמובן,  הברית,  תיקון 
אגג  על  שחמל  שאול,  בתיקון 
מלך עמלק. התיקון הוא על ידי 
”לא   — מרדכי  של  העקשנות 
יכרע ולא ישתחוה”מט, ”לא קם 
ולא זע”נ — וגם על ידי הציות של מרדכי לאסתר 
המלכהנא (תיקון הפילגשים, כנ”ל), בבחינת ”כל 
בגבעה]  אשר תאמר אליך שרה [תיקון פילגש
שמע בקֹלה”נב (וכשם שמרדכי מציית לאסתר 
ולהבדיל  דבריה,  עושה את  גם אחשורוש  כך 
לקביעת  בקשתה  את  ממלאים  החכמים  גם 
ימי הפורים לדורות ועד ש”קיימו למעלה מה 
מעמד  העלאת  סוד  הכל   — למטה”  שקבלו 

האשה מפילגש למלכה, כנ”ל).

ב. “יש פה ושותק“
צאצאי בנימין — בלע, אדר וישפה

הסברנונג שצריך לנצח את עמלק בשלשה 
רבדים — הרובד החיצוני, עמלק שנלחם בנו 
ורוצה להשמיד אותנו; הרובד הפנימי בלב, כל 
מה שמוסבר בחסידות על קליפת עמלק; והרובד 
שאפשר לקרוא לו הרובד העצמי, עמלק בתור 
המות בעצמו. כלומר, תכלית הנצחון על עמלק 

היא ”בלע המות לנצח”נד. 
מי הבן הבכור של בנימין? בלע. בנימין כמעט 
שלו  והקימה  בגבעה,  פילגש  בסיפור  הושמד, 
לתחיה היא נס גדול. זהו בעצם הנס של פורים 
— נס תחית המתים (כמו שמוסבר אצלנונה, 
בשלשה עשר עיקרי האמונה פורים מכוון כנגד 

אסתר ג, ב.  מט
שם ה, ט. נ

אסתר ד, טו־יז. נא
בראשית כא, יב. נב

בח“א של ההתוועדות — נדפס בגליון כי תשא תשפ“א  נג
)ראה גם אביטה־נפלאות זכור־פורים תשפ“ב(.

ישעיה כה, ח. נד
אמונה ומודעות מאמר “האמונה במעגל השנה“ עמ׳  נה

קעז ואילך.

תיקון החטא של 
הטלת אימה 

יתרה בתוך הבית 
הוא רק בחג 

פורים
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תחית המתים). התכלית של בנימין, ה”צדיק 
תחתון”נו, שהוא פועל את ”בלע המות לנצח”. 
בלע הוא גם השם של המלך הראשון במלכי 
אדוםנז, מלכי התהו שנשברו, המכוון כנגד הדעת 
דקליפה (שהיא גם בחינת עמלק, כדלקמן) — 
בלע בן בנימין מתקן את מיתת המלכים ומקים 

אותם לתחיה.
מי הבן של בלע? פלא שלא שמים לב, הבן 
של בלע בתורה הוא ארדנח, אבל בדברי הימיםנט
הוא נקרא אדר! פלאי פלאים! אם רוצים הוכחה 
לקשר בין שבט בנימין לחדש אדר, אולי זהו 
הקשר הכי מובהק בתנ”ך — הנכד של בנימין 
נקרא בדברי הימים אדר. בתורה ארד ובדברי 

הימים בחילוף אותיות — אדר. 
שאול  יחוס  של  הימים  בדברי  הפרק  זהו 
המלך, שיוצא מקיש. קיש הוא דעת. על יאיר־
יאיר׳ בן שהאיר  ”׳בן  שמעי־קיש דרשו חז”ל 
עיניהם של ישראל בתפלתו, ׳בן שמעי׳ בן ששמע 
אל תפלתו, ׳בן קיש׳ שהקיש על שערי רחמים 
ונפתחו לו”טז וכתובס שהם חב”ד — יאיר הוא 
אור, חכמה; שמעי הוא שמיעה, בינה; וקיש הוא 
הדעת, הכח להקיש על שערי רחמים. קיש הוא 
 — עמלק”סא  גוים  ”ראשית  של  הלעומת־זה 
הדעת דקליפה ממנה נמשכים כל שבע הגוים־

האומות של כנען, כנגד שבע מדות הלבסב. 
אחד  פרק  פרק,  באותו  הוא  היחוס  שוב, 
בדה”י של כל יחוס שבט בנימין, כל הצאצאים. 
שם יש את בלע, ”בלע המות לנצח”, את אדר, 
ועוד  בפירוש חדש אדר, את קיש, את שאול 
צאצא חשוב — ”ישפה”. השבטים מכוונים לפי 
הלידה כנגד אבני החשן, והאבן האחרונה, האבן 

של בנימין, היא ישפה. 

זהר ח“א קנג, ב; ספר הליקוטים ויצא פל“ו. ובכ“מ. נו
בראשית לו, לב. נז

במדבר כו, מ.  נח
דברי הימים־א ח, ג.  נט

פמ“א  אסתיר“  “הסתר  מאמר  עולם  כהונת  ברית  ס
)וראה באופן נוסף במחה“ק פורים(.

במדבר כד, כ.  סא
תו“א פה, ג־ד. ובכ“מ. סב

השתלשלות “יש פה ושותק“
פה  ”יש  ”ישפה”?  דורשים  חז”ל  איך 
ושותק”סג. פלאי פלאים! הייתי חושב ש׳יש פה 
ומדבר׳ — ה׳ ברא את הפה בשביל לדבר, מי 
שיש לו פה הוא מיועד כדי לדבר. לא! ”יש פה 
הא) עולה  פא שין ושותק”. ישפה במילוי (יוד
עמלק” — על ידי השתיקה מוחים את  ”זכר
זכר עמלק מתחת  (בסוד ”תמחה את  עמלק 
בלב”סד,  תשכח׳  ”׳לא  תשכח”,  לא  השמים 

בשתיקה).
באמת כתוב שיש דעת בתוך הפה, ”דעת 
יש תרין עטרין,  גניז בפומא”סה. בתוך הדעת 
ומתי  לשתוק  מתי  הדעת  ודחסדים,  דגבורות 
לדבר. קודם כל צריך לדעת מתי לשתוק. הדעת 
שבתוך הפה היא סוד החשמל, הדעת מתי חשים 
ומתי ממלליםסו. שם, בין ה”חש” ל”מל”, יש 
הבדלה — הדעת עושה את עיקר ההבדלה בין 
הטוב והרע, בין השכחה ובין הזכרון, ה”דעת 
דגניז בפומא” ששרשה דעת דרדל”א, כידועסז. 
כל  קודם  הוא  הפה  הפלא  למרבית  שוב, 
תליה  הוא  המן  של  העונש  לשתוק.  בשביל 
על עץ גבוה חמשים אמה — זהו העונש של 
הקליפה, מחית עמלק. אבל ”זה לֻעמת זה עשה 
ארץ האלהים”סח, יש תליה בקדושה — ”תֹלה
בלימה”סט (בגימטריא ”בראשית”), העולם  על
קיים ”על מי שבולם את פיו בשעת מריבה”ע. 
זהו בעצם מרדכי, הוא בולם את פיו והוא ”תֹלה 
ארץ” — כל המציאות תלויה על הצדיק הזה, 
”צדיק יסוד עולם”עא, שהוא ”יש פה ושותק”. 

הפה הוא בשביל התליה של הקדושה. 
מי הראשון שמתקיים בו ”יש פה ושותק”? 

אסתר רבה ו, יב; תנחומא ויצא ו. סג
מגילה יח, א )בניגוד ל“׳זכור׳ בפה“(. סד

זהר ח“ב קכג, א. סה

ראה חגיגה יג, ב. סו
ראה ע“ח שי“ג פ“ו )מ“ק(; שער מאמרי רשב“י משפטים. סז

קהלת ז, יד.  סח
איוב כו, ז. סט

חולין פט, א. ע
משלי י, כה.  עא
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את  מזכירים  חז”ל  כל  קודם 
רחל אמנו. יש לה פה, אבל היא 
הסבלונות  את  ללאה  מוסרת 
רואה  וכשהיא  הסימנים,  ואת 
שמביאים את לאה ליעקב בליל 
שותקת.  היא  שלה  הכלולות 
ועם  הדבורעב,  עולם  היא  רחל 

כל הדבור שלה — יש לה דעת בתוך הפה, ”יש 
פה ושותק”. 

אחר כך כתוב שבנימין, הבן השני שלה, גם 
יודע לשתוק. לכן האבן שלו היא ”ישפה”. באיזה 
הקשר הוא שותק? הוא הרי יודע מה שהאחים 
עשו ליוסף — על שם מה שארע לו הוא קרא 
את שמות כל הבנים שלו, החל מ”בלע” על 
ידע  בין אומות העולם”עג. הוא  שם ”שנבלע 
הכל, אבל כמו שיצחק אבינו ידע שרצון ה׳ לא 
לגלות זאת ליעקבעד, כך בנימין — שכמובן לא 
השתתף במכירת יוסף — לא גילה ליעקב. יש 

לו פה ושותק, ולכן זכה באבן הישפה. 
אבל  פה,  לו  יש  המלך.  אחריו? שאול  מי 
”את דבר המלוכה לא הגיד”עה. אחרי ששמואל 
משח אותו, הוא היה טיפוס מאד צנוע — כמו 
שספרנו קודם — והוא לא הגיד, לא גילה את 
דבר המלוכה. יש לו ”מלכות פה”עו, ”באשר דבר 
מלך שלטון”עז, שולט בדבור שלו, והוא יודע את 
סוד השתיקה — כי יש לו דעת בתוך הפה, סוד 

ה”ישפה”, ”יש פה ושותק”. 
הרביעית היא אסתר, ”אין אסתר מגדת עמה 

ואת מולדתה כאשר צוה עליה מרדכי”עח. 
יש פה השתלשלות, ארבעה ”יש פה ושותק” 
בפומא”.  דגניז  ה”דעת  בגלל  מונים,  שחז”ל 
היא  רחל   — באשה  ונגמר  באשה  מתחיל 

לקו“ת שלח לז, ב. ובכ“מ. עב
סוטה לו, ב.  עג

ראה רש“י על בראשית לז, לה.  עד
שמואל־א י, טז. עה

הקדמת תקו“ז יז, א )“פתח אליהו“(. עו
קהלת ח, ד.  עז
אסתר ב, כ.  עח

עיקר כנסת ישראל ואסתר היא 
בגלות,  שיורדת  ישראל  כנסת 
מתבוללת, וסופה לעלות, ”ירידה 
תכלית  ואף  עליה”עט  צורך 
העליהפ. ביניהם יש את בנימין 
ואחר כך את שאול, שחוטא בכך 
כולם  חומל, אבל תיקון  שהוא 
הוא ”יש פה ושותק”, ”סיג לחכמה שתיקה”פא. 

“והשתי]ק[ה כדת“
ידוע אצלנופב ש־שתיקה בגימטריא ”בעל

תשובה”. בעל תשובה משתיק את העבר שלו. 
יש לבעל תשובה מה לטעון, להסביר למה הגעתי 
לנפילה, כמו שכתוב בתניא של הימים האלה 
— ”אני לא עשיתי את עצמי”פג. מי אשם כאן, 
אני או אתה?! בעל תשובה לא מאשים את ה׳. 
אדרבה, הוא לוקח את כל האשמה על עצמו, 
זוכה  ידי השתיקה שלו  ”יש פה ושותק”. על 
הבעל־תשובה לדעת את התשובה האמתית לכל 
התהיות שלו בחיים — תשובה לשאלות הפרט 

וגם לתהיה של הכלל, ”עד מתי?!”.
לעומת השתיקה של בעל תשובה, הצדיק 
מדבר — בעל תשובה משתיק את העבר שלו 
והצדיק מספר על העבר שלו. אכן, המשיח בא 
”לאתבא צדיקיא בתיובתא”פד, שגם הצדיקים 
ידעו לשתוק. הסוד העיקרי של הבעל שם טוב 
הכנעה־הבדלה־המתקהפה. חש־מל־מל,  הוא 

קודם כל צריך שתיקה נכונה, ”חש” של תשובה 
והכנעה, עד שהאדם ”מל” וכורת את הקליפה 
(קליפת עמלק), ואז יבוא גם ה”מל” הנכון, ”מל” 

לקו“ת בהר מא, א ע“פ מכות ז, ב. ובכ“מ. ראה אמונה  עט
ומודעות מאמר “עיקרי האמונה של פנימיות התורה“ עמ׳ 

רד; שיעורי כ׳־כ“א חשון תש“פ ואילך.
תו“א מגלת אסתר צג, ג; צד, ב; לקו“מ כב; לקומ“ת יב. פ

אבות פ“ג מי“ג.  פא
פנים אל פנים עמ׳ פד הערה קיד. פב

פל“א.  פג
ע“פ זהר ח“ג קנג, ב. לקו“ת שה“ש נ, ב ועוד. פד

כש“ט )קה“ת( אות כח.  פה

בעל תשובה לא 
מאשים את ה׳. 

אדרבה, הוא לוקח 
את כל האשמה 

על עצמו, “יש פה 
ושותק“
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של המתקה־ביסום — ”לבסומי בפוריא”פו.
הסימן  פורים,  של  בשתיה  גם  הכלל  זה 
ש”השתיה כדת”פז, ”כדת של תורה”פח. הסימן 
הראשון שהשתיה היא כמו שצריך להיות הוא 
שטויות  להוציא  מתחיל  שאתה  לפני  שעוד 
שותק.  אתה   — מהפה 
זו השכרות של הקדושה, 
סוד  את  יודע  שאתה 

השתיקה. 
דברים  יצאו  בסוף 
מתוקים באמת, רזין דרזין 
דאורייתא, ”נכנס יין יצא 
אם  סוד?  מהו  סוד”פט. 
כאן  אין  לא שתקתי — 
סוד. סוד הוא דבר שקודם לו היתה רק שתיקה, 
”עד דלא ידע”, ”לא ידע” לדבר בכלל אלא רק 
לשתוק, ”שתוק כך עלה במחשבה לפני”צ, ”כך 

מגילה ז, ב.  פו
אסתר א, ח.  פז
מגילה יב, א. פח

עירובין סה, א.  פט
מנחות כט, ב. צ

מחית עמלק היא תפקיד ”משיח הוי׳”.�
פורים הוא תיקון שאול בפרט ושבט בנימין בכלל.�
אסתר היא תיקון הפילגשים בתנ”ך — היא הופכת פילגש למלכה.�
אסור להקפיד על האשה.�
תיקון פילגש בגבעה הוא שמיעה בקול האשה.�
על ידי השתיקה מוחים את זכר עמלק.�
תשובה הוא סוד שתיקה — הוא משתיק את עברו, שותק מלטעון על ה׳ (למרות � בעל

שיש לו מה לטעון) ועל ידי כך זוכה לתשובה על כל תמיהותיו.
על ידי השתיקה זוכים לדיבור מתוקן.�
סימנה של ”שתיה כדת” הוא שתיקה לפני הדיבור — ”חייב איניש לבסומי בפוריא �

עד דלא ידע” לדבר.
אם לא תדבר שטויות לא תמות! �
על ידי שתיקה זוכים לתורת־פורים — תורה של אמונה פשוטה.�

ַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות | צידה לדרך

“בלע המות
לנצח“ בגימטריא 
שטויות — אם לא 

תדבר שטויות לא 
תמות

עֵלה במחשבה לפני”צא. ה”נכנס יין יצא סוד” 
הוא סוד האמונה הפשוטה, שבהתחלה למעלה 
מכל המילים. בסוף ה”דלא [ידע]” הופך ל”אלד”, 
כידוע הרמז, ואז הוא כן ”ידע”צב את המלים 
הנכונות לקרב את את כולם, כולל הגוים — 
לעשות את המהפכה הרביעיתצג, שהכל יהיה 
הוא  שמרדכי  (כתובצד  כהלכה  גיור  כהלכה, 
ההלכות). שוב, זהו סימן השתיה כדת, שאתה 
לא מתחיל לדבר שטויות, אלא קודם כל שותק. 
לנצח” בגימטריא שטויות — אם  המות ”בלע
לא תדבר שטויות לא תמות (ואם דברת שטויות, 
על ידי התשובה על כך תקום לתחיה). אחר כך, 
חש־מל, מתחיל לדבר דברים טובים — תורה 

של פורים (שאינה שטויות!צה). לחיים לחיים.

ראה לקומ“א רלד ו־רנא; חסדי דוד הנאמנים חי“א עמ׳  צא
.20

המעבר מ“לא ידע“ ל׳כן ידע׳ נתבאר באריכות בח“ב  צב
של ההתוועדות — נדפס בגליון ויקה“פ־החדש תשפ“א.

כמדובר רבות החל מהתוועדות כ“ד טבת תשע“ה. צג
תו“א מגלת אסתר צג, ג )ועוד(. צד

ראה תו״מ התוועדויות תשמ״ה ח״ג עמ׳ 1426; תשמ״ז  צה
ח״ג עמ׳ 450; התוועדות ליל פורים תשס״ו. ובכ״מ.
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קדושת לוי

פרשת ויקרא

קרבנות בדצח“מ

בפתיחת חומש הקרבנות מסביר הקדושת 
לויא את ההבדל בין הקרבנות מן החי לנסכים 
מן הצומח: החי הוא ”שפע שהקב”ה משפיע 
מחמת חסדו הגדול, בלא מעשה התחתונים” — 
וממילא הקרבתו לה׳ היא בגלוי ”תן לו משלו”ב

— ואילו הצומח הוא שפע שבא על ידי עבודת 
האדם (בחרישה וזריעה וכו׳). מה שבא על ידי 
עבודת האדם מצומצם יותר, אך בו עיקר השמחה 
מהרגשת השותפות שעל כן נאמר בנסכים ”אין 

נערך מרשימת הרב ע“י איתיאל גלעדי. א׳ אד“ש תשפ“ב 
— רשימת הרב.

ד“ה “הכלל“. וזה לשונו: א
הוא  ברוך  שהקדוש  השפע  בדמות  קרבן  כי  הכלל, 
משפיע מחמת חסדו הגדול בלא מעשה התחתונים לזה 
והנסכים  הוא  ברוך  מהקדוש  הוא  חי  כי  חי,  הוא  הקרבן 
שאדם  התחתונים  מעשה  ידי  על  והוא  מצומצמים  הם 
צריך לעשות בו איזה פעולה לנטוע או לזרוע. והנסכים 
מחמת  הוא  ברוך  מהבורא  הנשפע  השפע  על  מורים 
מעשיהם  מחמת  ראוים  שישראל  התחתונים  מעשה 
הטובים שהבורא ברוך הוא ישפיע עליהם טובות. והנה 
ישראל במדבר היו בבחינה שהקדוש ברוך הוא השפיע 
להם מחמת חסדו הגדול ולכך היה השפע הנשפע להם 
מעשה  כלל  בהם  שאין  והבאר  המן  דהיינו  זו,  בדוגמא 
עליהם  הנשפע  השפע  היה  ישראל  בארץ  אבל  מאדם 
מחמת מעשה התחתונים כנ“ל ולזה היה השפע הנשפע 
עליהם מה שזרעו ונטעו מזה אכלו דוגמת השפע הנשפע 
עליהם מחמת מעשה התחתונים כנ“ל. וזהו הרמז בפסוק 
כו׳  מושבותיכם  ארץ  אל  תבואו  כי  ב־ג(  טו,  )במדבר 
ועשיתם עולה לה׳ וכו׳, ותלוים הנסכים בארץ לרמוז על 
הנ“ל שהנסכים מורים על השפע שנשפע אל הארץ כנ“ל. 
כי  היין,  על  אלא  שירה  אומרים  שאין  רש“י  שפירש  וזו 
זה השפע הנשפע לאדם מחמת מעשה התחתונים הוא 

שמחה לאדם.
אבות פ“ג מ“ז. ב

אומרים שירה אלא על היין”ג. במדבר עם ישראל 
ניזון רק מחסד ה׳, אוכלים מהמן ושותים מהבאר, 
ולכן העיקר הוא הקרבנות, אך בארץ ישראל 
הנסכים  ומתחדשים  האדם  עבודת  נדרשת 
(שמופיעים כחלק מבשורת הכניסה לארץ אחרי 
חטא המרגליםד — כתיקון לו בגילוי המעלה 

הנפלאה בארץ ישראל ובעבודת האדם בה).
דומם־צומח־חי־מדבר הם כנגד אותיות שם 
הוי׳ ב”הה: י — מדבר, ה — חי, ו — צומח, ה
— דומם. אם כן, הקרבנות מן החי שייכים עדיין 
ה עילאה שבשם  ל”הנסתרֹת להוי׳ אלהינו”, 
(אמא עילאה היא בסוד ”רזא דקורבנא עולה 
עד רזא דאין סוף”ו ומהחסדים הגדולים דאמא, 
הממתיקים את כל הדינים, נמשך השפע הרב 
”מחמת חסדו הגדול”), ואילו הנסכים מן הצומח 
שייכים כבר ל”והנגלֹת לנו ולבנינו”, ו שבשם, על 
ידי עבודתנו שלנו (שיש בה צמצום, זעיר־אנפין, 

אך בו מופיעה שמחת הלבז).
בעצם, אפשר להרחיב את יריעת הקרבנות 
לכל הדצח”מ: על ”אדם כי יקריב מכם קרבן 
בא  שהקרבן  הזקן  אדמו”ר  מסביר  להוי׳”ח 
”מכם”, שהאדם מקריב את עצמו (עם נפשו 

אלא שירה אומרים ברכות לה, א. ורמז: ו המילים “אין ג
היין“ )1080( עולות ו פעמים )ממוצע( נסכים )180)!  על

במדבר פט״ו. ד
ראה ע״ח ש״נ )קיצור אבי״ע( פ״י. ובכ״מ. ה

ראה זהר ח“ב רלט, א; ח“ג כו, ב. ו
סוד התבונה ביחס לבינה עילאה, וד“ל. ז

ויקרא א, ב. ח



ויקרא לוי | קדושת

הצאן  ומן  הבקר  מן  הבהמה  ”מן  הבהמית, 
תקריבו את קרבנכם”) — ה־י (מדבר) מצטרף 
ל־ה עילאה (חי). אל הנסכים מצטרפים גם המים 
(בניסוך המים) והמלח (בכל הקרבנות) שאינם 
בגדר מזוןט אלא בגדר דומם. ככל שיורדים יותר 
מודגש יותר צד התחתון ומתרבה השמחה, ועל 
כן ”כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא 
ראה שמחה מימיו”י. אמנם, בדומם אין עבודה 
במדבר  לבאר  בניגוד  אך  וכיו”ב,  זריעה  כמו 
ביגיעה  שלא דרשה השתדלות השאיבה היא 
רבה ובעטיה שמחה רבה — ”ושאבתם מים 
בששון ממעיני הישועה”יא. עיקר יגיעת הדומם 
היא השפלות, הנכונות לרדת מטה־מטה, ועם 
השפלות באה השמחה הגדולה — שמחת דוד 
המלך בהעלאת ארון ה׳ בשמחה, כאשר אמר 
”והייתי שפל בעיני”יב (ומשמחה זו דווקא לומד 
הרמב”םיג לשמחת בית השואבה). ”נעוץ סופן 
בתחלתן” ודווקא דוד המלך הוא המרגיש ביותר 
”כי ממך הכל ומידך נתנו לך”יד (כולל כל מה 

שבא בהשתדלות האדם).
אין  חוית  היא  העליונים  מתנת  הרגשת 
יש.  חוית  היא  התחתונים  שותפות  והרגשת 
הבינה היא ראשית היש (שרש ה”גרמוהי”, כלי 
הנברא) והיא גם תכונת השמחה (”אם הבנים 

נלמד  שלאחרונה  )הפרק  מ“א  פ“ג  עירובין  ראה  ט
במסגרת השיעור היומי(.

סוכה פ״ה מ״א. י
ישעיה יב, ג. יא

שמואל־ב ו, כב. יב
סוף הלכות סוכה ולולב. יג

דברי הימים־א כט, יד. יד

שמחה”טו) — ככל שגוברת השתתפות הנברא 
כך גוברת השמחה. לאור זאת ניתן לדרג את 
ארבע מדרגות הקרבנות כנגד אותיות שם הוי׳ 
(פנימיות  אמתי  בטול   — שבאין  אין  ב”ה: 
החכמה, י), ”אדם כי יקריב מכם” ממש, בבטול 
כל מציאותו לה׳; יש שבאין — הרגשת־חווית 
החסד הגדול במתנות ה׳ (כדוגמת המן והבאר 
במדבר), חסדים דאמא (ה עילאה); אין שביש
— הרגשת ה”[אתה דווקא] נתתה שמחה בלבי 
[שלי]”טז, כאשר מתנת ה׳ מצומצמת לפי כלי 
האדם והאתערותא דלעילא של האדם העליון 
תלויה באתערותא דלתתא של האדם התחתוןיז

הכל בסוד אדם (ז”א, ו) בו מתקיים סוד ”אדמה 
לעליון”יח (מעלת ישראל דווקא, ”אתם קרוים 
אדם”יט); יש שביש — מדת השפלות של דוד 
המלך (מלכות, ה תתאה), היש הנברא שדווקא 
בו מתגלה היש האמתי (סוד דוד בן ישי), ”נעוץ 
שבאין, העולה  סופן בתחלתן” ממש (בגילוי אין

דוד). בן משיח
ולסיכום:

אין שבאין (”אדם כי יקריב מכם”) מדבר י
יש שבאין קרבנות חי  ה
אין שביש נסכים צומח ו
יש שביש מלח ומים דומם ה

תהלים קיג, ט. טו
תהלים ד, ח. טז

בסוד “דע מה למעלה — ממך“ )אבות פ“ב מ“א(, שכל  יז
פעולת העליונים היא מכח פעולת התחתונים )אור תורה 

]קה“ת, הוצאה שניה[ אות תפ(.
ישעיה יד, יד. יח

יבמות סא, א; זהר ח“ב פו, א. יט
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מלכות ישראל
מ

מוגש בשיתוף 

תיקון המדינה

מלחמת עמלק

”זכור את אשר עשה לך עמלק... תמחה את 
זכר עמלק מתחת השמים, לא תשכח”א. 

מלך  על  בעיקר  מוטלת  עמלק  מלחמת 
”שלש  למלחמה:  העם  את  המוציא  ישראל 
מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות 
להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות בית 
הבחירה. מינוי מלך קודם למלחמת עמלק”ב. 
מלחמת עמלק היא המבחן של המלך, האם יכשל 
ויתברר שאינו ראוי למלוכה, כמו שאול המלך, או 
ינהג כראוי וילך בדרך דוד המלך שאמר ”ארדֹף 

אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם”ג.
עמלק הוא ראש וראשון לכל שונאי ישראל 
גוים עמלק ואחריתו עדי  ואויביהם, ”ראשית 
אֹבד”ד. ”מלחמה לה׳ בעמלק מדר דר”ה — מדור 
לדור הוא מתעורר ומופיע מחדש, כמו המן האגגי 
והנלווים אליו אשר בהם הכו היהודים ”מכת חרב 
והרג ואבדן”ו. וכן בכל הדורות, עד ימינו־אנו: מי 
שנגוע בשנאת יהודים עצמית ותהומית וכל חפצו 
ועוזריהם  (כנאצים  ולאבד”ז  להרג  ”להשמיד 
בשעתם וכמו ההולכים בדרכם כיום) — הוא 

ערוך ע“י יוסף פלאי.
דברים כה, יז־יט. א

מתוך הלכות מלכים לרמב“ם פ“א א־ב. ב
תהלים יח, לח. ג
במדבר כד, כ. ד

שמות יז, טז. ה
אסתר ט, ה. ו
אסתר ג, יג.  ז

ממשיכו של עמלק (או שיש בו מזרע עמלק, או 
שבמעשיו הוא נעשה כמותו, כשם שגוי המתגייר 
הופך ליהודי כך רשע זה ׳מתעמלק׳ ואחריתו 

עדי אובד)ח. 
מחיית עמלק היא ביעור הרע בעולם. לשם 
”זכור בפה. לא  ולא לשכוח,  לזכור  כך, צריך 
ולהזכיר את מעשיו  לזכור  תשכח בלב”ט — 
הרעים כדי לעורר כלפיו איבהי, ”אוהבי ה׳ שנאו 
רע”יא. אמנם גם לעמלק יש אפשרות תיקון — 
לכן קוראים לו לשלום, שיעזוב את דרכו הרעה 
ויקבל שבע מצוות בני נחיב — אבל כאשר הוא 

מתעצם ברשעו הוא גוזר על עצמו מחייה.
מנהיגות יהודית אמתית יוצאת למלחמת 
חורמה באויבי ישראל, מבלי להתפתות אחרי 
׳מוסר׳ מזויף המרחם על אכזרים, וזוכרת את 
׳החשבון הפתוח׳ מול האויבים הקמים עלינו 
לכלותינו. רק מי שיודע להלחם ברע כראוי, יכול 
להתקדם להשראת השכינה ולבנין בית המקדש, 

׳בית השלום׳ העולמי.
עמלק מתעורר מכח הספק הפנימי המקרר 
ומרפה את הידים ”היש ה׳ בקרבנו אם אין”יג. 
כדי להלחם בעמלק הפיזי למטה, יש להתחזק 
ידיו אמונה עד בא השמש”יד,  באמונה, ”ויהי 
הפרושות  רבינו  משה  של  ידיו  אל  להביט 
השמימה ולשעבד את לבנו לאבינו שבשמיםטו, 

ואז בע”ה ננצח.

להרחבה: ׳מצוות מסירות הנפש׳ בספר מלכות ישראל ח
ח“ג. ׳זכר עמלק׳ בספר עץ פרי. 

ספרי. ט
לפי רמב“ם סהמ“צ מ“ע קפט. הלכות מלכים פ“ה ה“ה. י

תהלים צז, י.  יא
לפי הלכות מלכים פ“ו ה“א. וראה אבני נזר או“ח תקח. יב

שמות יז, ז.  יג
שמות יז, יב. יד

לפי ראש השנה פ“ג מ“ח. טו
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הסיפור החסידי

נערך ע“י יהודה הס.

ה׳צרור החיים׳ מסעליש | תורה במתנה

כאשר החלו החסידים להתכנס ולקבל פניו 
בשבתות ובימים טובים, קרבם הצדיק רק בשמאל 
שמא  מתירא  היה  כי  אותם,  דחה  קדשו  ובימין 
יתבטל מהתמדת לימוד תורתו ביחידות וברבים, 
ועוד טעם כמוס אשר היה אתו. ובגודל ענותנותו 
אמר “לאו כל אדם זוכה לשתי שולחנות“. והיה 
שולח החסידים להצדיקים המפורסמים, אשר 
זה עיקר עבודתם עבודת הקודש לשאת באופן 
זה טרחם ומשאם של בני ישראל ולעשות להם 

טובה בגוף ובנפש מיד ולדורות.
היו  והרבה  להמלט,  יוכל  לא  זאת  ובכל 
משכימים ודופקים על פתחו וכפו עליו את ההר 

כגיגית. והיה מוכרח ליקח פתקאותיהם ולשמוע 
לבבם,  ולחזק  רוחם  להשקיט  כדי  בקשותיהם 
ובכל זאת עצה מצא שלא להתבטל מתורה אף 
רגעא חדא: כשבאו אליו עם פתקא עבור חולה 
או שאר צרה שלא תבוא, תיכף לקחת הגמרא 
ולמד, ואמר “זה שלמדתי עתה אני נותן במתנה 
לחולה פלוני בן פלוני שיתרפא מחליו בזכותם 
של התנאים והאמוראים הקדושים! והשי“ת שלח 
דברו ורפאהו“. וכשהיו באים אודות מקשה לילד 
היי לומד איזה תוס׳ אשר בו מימרא דרבינו תם 
ז׳׳ל, ואמר “אם אנחנו נוכל להתיר אשה מכבלי 
עיגון עם דברי רבינו תם, לא נוכל להתיר אשה 

מחבלי לידה עם דבריו הקדושים?!“.
פעם בא חולה ריאות להרה“ק הרבי ר׳ הערש 

רבי שמואל שמעלקא קליין נולד בשנת תקס“ה לאמו פעסיל ואביו רבי יוסף, ונקרא על שמו 
של רבי שמעלקא מניקלשבורג דוד אמו. לאחר לידת בנה השני, נפטרה אמו בצעירותה. כבר 

בילדותו התאפיין רבי שמעלקא כגאון ובגיל צעיר החל לחדש חידושי תורה מעצמו, באחת 
הפעמים השמיעם בפני הכתב סופר, ששיבחם רבות. רבי שמעלקא התפרסם כבר בהיותו 

מגיע אותו  יום אידם שמספר ימים לפני ילד, כאשר ניסה להפריך את שקריהם של הנוצרים
האיש, נוטל את הפעמון מבית התיפלה שלהם ולוקחו לרומי. שמעלקא הצעיר לקח פגר של 

חיה והניחו על הפעמון. הפגר משך אל הפעמון כלבים שסחבוהו וגרמו לצלצול הפעמון, דבר 
שגילה את שקריהם של הנוצרים. בעקבות אותו מעשה החלו הנוצרים לרדוף את רבי שמעלקא, 

והוא נאלץ לברוח. למד בעיירה אשוואר, הסמוכה לסאטמאר, ובגיל 13 כבר היה בקי בהרבה 
מסכתות. לאחר מכן למד בישיבתו של רבי שלום חריף אולמן בלאקנבאך. נישא לדבורה בת 

רבי אהרון שלמה הכהן ולאחר חתונתו התגורר בעיירה אלמאש. בשנת תקצ“ג מונה לרבה של 
העיירה בלאקאני, ועם הגיעו לעיירה הקים בה ישיבה. כ־13 שנה לאחר מכן עבר לכהן כרבה של 

העיירה חוסט, וגם שם פתח ישיבה בה למדו בשיאה כ־100 תלמידים. בשנת תרכ“ה מונה לרבה 
של העיירה סעליש לשם העביר את ישיבתו, שהחלה להתרחב ולהתפתח. רבי שמואל עסק גם 
בנגינה, והלחין מספר ניגונים המנוגנים בקביעות במספר חוגים. הסתלק בט׳ אדר תרל“ה ואת 

מקומו ברבנות מילא בנו רבי פנחס חיים.
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מרימנוב זצ“ל, אמר לו הרה“ק שיסע להגאון ר׳ 
שמעלקא מסעליש זצ“ל, ונסע החולה מרימנוב. 
ונתאכסן  מישאלאבריץ,  עיר  דרך  עבר  בדרכו 
לשכב  לו  שיתן  ממנו  וביקש  אחד,  אדם  בבית 
על התנור )משום שלא רצה להפריע לבני ביתו 
האכסניא  בעל  אותו  שאל  למחרתו  בשיעולו(. 
לאן פניו מועדות, וענה שנוסע לסעליש, וסיפר 
לו שהוא חולה על הריאה והרבי ר׳ הערש מרימנוב 
ז“ל. תמה בעל  שלח אותו להגאון ר׳ שמעלקא 
האכסניא מאד על זה שהרה“ק מרימנוב שלח 
יחזור  שכאשר  ממנו  וביקש  לסעליש,  אותו 
מהקורות  לו  ויספר  עירו  דרך  יעבור  מסעליש 

אתו בסעליש.
שמעלקא  ר׳  להגאון  החולה  סיפר  כאשר 
הרב  אמר  אליו,  אותו  שלח  הערש  ר׳  שהרבי 
מסעליש “וכי מה ביכלתי לעזור לך, ומה רוצה 
הרבי ר׳ הערש ממני, אבל מ“מ כיון שהגעת הנה, 
תהיה אצל השיעור שאמסור בישיבה“. וכן עשה 
האיש. הגאון אמר השיעור בדרך פלפול כידוע, 
ותירץ בחידוש א׳ סתירה בתוספות. לאחר שגמר 
השיעור אמר, “הריני מוסר את הזכות מהתירוץ 
על התוספות, לאיש פלוני שזקוק לישועה“, ותיכף 
בדרכו  מחולאתו.  האיש  נתרפא  משם  כשיצא 
חזרה לביתו עבר עוד הפעם דרך מישאלאבריץ 

וסיפר לבעל האכסניא שנתרפא בסעליש.

פעם אחת באו אודות מקשה לילד, כשלמד 
שיעור עם בני ישיבה. והשיב ליקח מנעלים של 
המקשה לילד ולתנם לאשה עניה לא עברו רק 

רגעים מעוטים ובשרוהו שילדה בשלום.
ראה שהבחורים מסתכלים זה את זה, ואמר, 
“פסוק מפורש הוא ברות! ׳לקיים כל דבר, שלף 
איש נעלו ונתן לרעהו׳“... וככה עשה השי“ת הרבה 
נפלאות על ידו בגודל קדושת תורתו, תורה לשמה 

באמת.
נכנס  ופעם, כשהיה לומד בסוגיא דחליפין, 
פתאום יהודי בבכיה רבה “רבי הושיעה לי כי בני 
נטה למות רח“ל!“ וענה לו “יש לך מגפיים?“, אמר 

לו “אין לו אלא זה שלובש על רגליו“. אמר הצדיק 
“תן אותם לעני הראשון שתפגוש, ואז תהיה רפואה 

שלימה לבנך“.
שכן  מפני  המופת,  על  התפלאו  התלמידים 
שמעו מעוד יהודי — שבא לספר אודות רפואה 
שפעל רבם לבנו, שהיה באותו מצב, ע“י נתינת 
נעלים לעני. אמר להם רבינו ז“ל, “מה התמיהה? 
הרי כעת למדנו בסוגיתנו: ׳וזאת לפנים בישראל 
ונתן  נעלו  ועל התמורה, שלף איש  על הגאולה 
לרעהו׳. והרמז המכוון בזה כי לגאול איש ממות 
לחיים ולהמיר המצב החמור בישועה גדולה יש 
שכיון  יבין  והמבין  לרעהו".  הנעל  ליתן  סגולה 
להסתיר דרכיו הקדושים ומצא עצה ורמז מאותו 

ענין שעסקו בו.

כמו האבני נזר או הרוגוצ׳ובי, עליהם סיפרנו 
כאן לפני כמה שבועות, מושיע רבי שמעלקא 
את הפונים אליו בכוח תורתו. את מנהגו לתת 
את חידושיו לאחרים, מעשה בעל בית, ניתן 
לתמוך בדרשת חז”ל על הפסוק בתהילים, ”כי 
אם בתורת ה׳ חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה”: 
בתחילה נקראת התורה ”תורת ה׳”, אך לבסוף 
נקראת על שם הלומד — ”תורתו”. מהם שני 

השלבים הללו?
בחסידות מבואר, כי בתחילת הלימוד, מתכוון 
הלומד לתיקון נפשו ולקרבת ה׳ שיזכה לה. אך 
לאחר מכן, כשלומד תורה לשמה ללא שום מגמה 
נקראת התורה תורתו שלו.  אז  דווקא  ופניה, 
הלומד לשמה זוכה לנשיאת הפכים מופלאה — 
מצד אחד הוא בטל לתורה ונעשה שלה לגמרי, 
ומצד שני, היא נעשית שלו עד כדי כך שיוכל 

לזכות אותה למי שירצה.
משתקפת  בסיפורים,  נוסף  חשוב  בפרט 
נסיונות  נקודה של נשיאת הפכים: כל  אותה 
ההתחמקות שלו מן האדמו”רות נבעו מרצונו 
להגות בתורה יומם ולילה — אך לבסוף, מכוח 
אותה התמדה עצמה, נעשה פועל ישועות בקרב 

הארץ.
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מענות ותשובות
שו“ת עם הרב

מ
 יציאת אוקראינה 

באוקראינה,  אצלנו  המצב  לאור 
אני מנסה, יחד עם אשתי וילדיי, 
ארצה.  ולהגיע  לצאת מהמדינה 
לצערי מסתבר שרק אשתי, ילדיי 
ואילו  לצאת  נוכל  ואני  הקטנים 
לשתי בנותיי הגדולות לא יאפשרו 
זאת, כיוון שאולי ירצו לגייס אותן 

ללחימה בקרוב.
האם עליי להסתכן, להשאר עם 
לסייע  ולנסות  הגדולות  בנותיי 
להן, או שמא לצאת עם אשתי 
וילדיי הקטנים ולקוות ולהתפלל 
לצאת  תוכלנה  הגדולות  שגם 

בקרוב?

מענה:
סבירה  אפשרות  ישנה  אם 
לסייע  שתוכל  הטבע  בדרך 
לבנותיך להמנע מגיוס בכל דרך 

אפשרית, כדאי ונכון להשאר 
איתן. כמובן שלכתחילה צריך 
שכל  שאפשר  כמה  לפעול 
היהודים יצאו משם עד יעבור 

זעם.
מאת  מעולה  לשמירה  ברכה 
השי”ת לכל היהודים. שתבשרו 

בשורות טובות!
[עדכון לדואגים: לפני סגירת 
כל  שב”ה  עודכנו  הגליון 
לצאת  הצליחה  המשפחה 

ולהגיע ארצה.]

ברכה למסיבת סידור 
בבי“ס ׳יעלת חן׳

לבנות כתה א׳ תחיינה ברכה 
ושלום!

לסידור  שזכיתן  על  אשריכן 
התפלות  שעם  תפלה, 
שתתפללו בו תוכלו להתקרב 

לה׳ יתברך, לדבר אתו ולבקש 
האמיתית  הגאולה  את  ממנו 
והשלמה על ידי משיח צדקנו. 
ה׳ שומע את התפלות שלכן, 
של כל בת ובת, ואוהב כל בת 

ובת מאד מאד. 
תהא  בסימן  היא  השנה 
בת  שכל  בפנים.  פנים  שנת 
פנימית  להיות  תזכה  ובת 
תורת  אותנו  שמלמדת  כפי 
הלב  את  לפתוח  החסידות, 
רצונו  את  ולקיים  ה׳  בפני 
יתברך בלימוד התורה וקיום 
המצות מתוך שמחה וטוב לבב 

ואהבת ישראל.
הנני בזה לברך את כל אחת 
הברכות  בכל  מכן  ואחת 
בגשמיות  בתורה  הכתובות 
תבשרו  ושתמיד  וברוחניות 

בשורות טובות ומשמחות!

דרך ארץ
“ויקרא אל משה“ — “מכאן אמרו כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו... צא ולמד 
ממשה אבי החכמה אבי הנביאים... ולא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו שנאמר ויקרא אל משה“ 
)ויקרא רבה(. לכן מתחילים ללמוד עם תינוקות של בית רבן מספר ויקרא, ללמד הנהגת דרך ארץ 

שקדמה לתורה. הנהגה זו באה ממדת הענוה הרמוזה באל“ף זעירא של “ויקרא“.
]מעין גנים[
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ָאנִֹכי ְוַהְיָלִדים

ַהָּמדֹור ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל

ֵב ֺי עֲמָלֵק — דַּע ֶאת ָהאו

בשתוף מוסדות תורת חיים בראשות הרב יצחק גינזבורג כתב הרב שילה אופן, משפיע חסידי בת“ת תורת חיים בירושלים

ָׁשלֹום ְיָלִדים!
מּוָכִנים ְּכָבר ְלפּוִרים? ַּתְחּפֶֹׂשת ְּכָבר 
יֵׁש? ּוָמה ִעם ֲאִביְזֵרי ְמִחּיַת ָהָמן־ֲעָמֵלק? 

ַאֶּתם ְמֻצּיִָדים?
ְּביֹוֵתר  ֶהָחׁשּוב  ַּבְּכִלי  ִנְצַטּיֵד  ּבֹאּו 
ִלְמִחּיַת ֲעָמֵלק — ֲחִסידּות! ְּכֵדי ְלַנֵּצַח 
ְּבִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ֶׁשְּבתֹוִכי ֲאִני ַחּיָב קֶֹדם 
ּכֹל ַלֲערֹ¤ ֲעבֹוַדת ֶׁשַטח ֻמְקֶּדֶמת, ְלַהִּכיר 
ֵהיֵטב ֶאת ָהאֹויֵב. ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה ַמִּכיר ֶאת 
ָערּו¤  ִׁשיטֹוָתיו ַאָּתה  ְויֹוֵדַע ֶאת  ָהאֹויֵב 

ַלְּקָרב ְויָכֹול ִלְגּבֹר ָעָליו.

זוּז ִמּפֹה
”ֵהי, זּוז ִמּפֹה. זֶה ַהָּמקֹום ֶׁשִּלי”. ֲאִני 
ְמסֹוֵבב ֶאת רֹאִׁשי ְלִכּוּון ַהּקֹול ַהַּתִּקיף. 
”ָמה ִּפְתאֹום? ִהַּגְעִּתי ִלְפנֵי ֻּכָּלם ַרק ְּכֵדי 

ִלְתּפֹס ֶאת ַהָּמקֹום ַהּזֶה”, ֲאִני ַמֲחִזיר. 
ֶאְצֵלנּו  ַהּתֹוָפָעה?  ֶאת  ַמִּכיִרים 
ְּכָלל  ְּבֶדֶר¤  קֹוֶרה  ֶזה  ּתֹוָרה  ַּבַּתְלמּוד 
ְּבאּוַלם ַהִּכּנּוִסים. ָּכל ֶאָחד רֹוֶצה ָמקֹום 
ִלְצּפֹות  יּוַכל  ִמֶּמּנּו  ַלָּבָמה,  ָקרֹוב  טֹוב, 

ַּבְּפִעילּות ַהְּמֻתְכנֶנֶת. ָלֵכן ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון 
ֶׁשעֹוֶׂשה ָּכל ֶאָחד ֵמַהְּיָלִדים הּוא ְלַהְבִטיַח 
ֶאת ְמקֹומֹו. ַמִּגיִעים ְּבִריָצה ֶאל ַהָּמקֹום 
ַהּנְֶחָׁשק, ּוִמּיָד ִמְתיְַּׁשִבים אֹו ַמִּניִחים ַעל 
ִאיִׁשי  ֵחֶפץ  ָּכל  ַהְּסֵוֶדר אֹו  ֶאת  ַהּמֹוָׁשב 
ָלקּום  ִנְצָטֵר¤  ִאם  ׳ָּתפּוס׳.  ֶזהּו,  ַאֵחר. 

ְלֶרַגע — ְמקֹוֵמנּו לֹא יֹאַבד ָחִליָלה.
ָלָּמה? ָמה ַהַּלַחץ? ֲהֵרי ְלַמֲעֶׂשה ִנָּתן 
ִלְצּפֹות ָּבֵארּוַע ִמָּכל ָמקֹום ָּבאּוָלם. ַמּדּוַע 
ְּבָכל זֹאת ָאנּו ָּכל ָּכ¤ ְלחּוִצים ַעל ָהִעְניָן? 
ַהַּבֲהִמית ֶׁשָּלנּו. ִהיא  ַהֶּנֶפׁש  ָּכ¤ ּפֹוֶעֶלת 
חֹוֶׁשֶׁשת ָּכל ָהֵעת ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִיְפלֹׁש ַלְּתחּום 
ֶׁשָּלּה ִויַנֵּׁשל אֹוָתּה ִמֶּמּנּו. ַהַהְרָּגָׁשה ִהיא 
ֶׁשֲאִני ַחּיָב ִלְדאֹג ַלָּמקֹום ֶׁשִּלי, ּוִמי ִיְדַאג 
לֹו ִאם לֹא ֲאִני? ְוֶׁשַרק יֵָעז ִמיֶׁשהּו ְלִהָּכנֵס 
ַלֶּׁשַטח ַהְּפָרִטי ֶׁשִּלי... זֹו ְּכָבר ִּתְהיֶה ִעָּלה 

ְלַהְכָרַזת ִמְלָחָמה...
ִּבְׁשֵּתי ִמִּלים: ֲאִני ּפֹה!

לָל? כְ ִמי ַאּתָה ּבִ
ַהִּכָּתה  ְלַוַעד  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבְּבִחירֹות 
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ָהְיָתה  לֹא  זֹו  ָרִמי.  ִנְבַחר  חֶֹדׁש  ִלְפֵני 
ְּבָכל  ּבֹוֵלט  ָרִמי  ִּכי  ְּגמּוָרה,  ַהְפָּתָעה 
ִעְניָן ֶחְבָרִתי, ְוָלֵכן לֹא ֶּפֶלא ֶׁשהּוא ָזָכה 
ַהַהְפָּתָעה  ֲאָבל  ּגֹוֵרף.  ְּברֹב  ַּבְּבִחירֹות 
ָּבָאה ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכֶׁשֵהֵחּלּו 
ֶאת  ִהִּציג  ָרִמי  ּפּוִרים.  ְלׁשּוק  ַהֲהָכנֹות 
ְוֶאת  ַהּדּוָכִנים  ְרִׁשיַמת  ֶאת  ַהָּתְכִנית, 
ַּבֲעֵלי ַהַּתְפִקיִדים ְּבָכל ּדּוָכן. ָהֱאֶמת ִהיא 
ֶׁשַהִּתְכנּון ִנְׁשָמע ֵּדי ֻמְצָלח, ֶאָּלא ֶׁשָּדָבר 
ֶאָחד ֵהִעיב ַעל ֻּכָּלנּו — הּוא ִּבְכָלל לֹא 
ַהֻּבּבֹות  ָהִיינּו  ְּכִאּלּו  ְּבַדְעֵּתנּו.  ִהְתַחֵּׁשב 
ֶׁשּלֹו. ִאם ִמיֶׁשהּו ַרק ֵהֵעז ְלָהִעיר ֶהָעָרה 
ִמּיָד  ִקֵּבל  ֵּדָעה ַאֶחֶרת הּוא  ְלַהִּביַע  אֹו 
ֲאִני  ”ְסִליָחה,  ָהרֹאׁש:  ַעל  ׳ִמְקַלַחת׳ 
ִנְבַחְרִּתי”, ”ֲאִני ּפֹה ַהּקֹוֵבַע”, ”ַאֶּתם לֹא 
רֹוִצים ֶׁשִּיְהיֶה ּפֹה ׁשּוק?”. ֵאי¤ אֹוְמִרים 
ַהּיֹום? ”ַהָּבחּור לֹא רֹוֶאה אֹוְת² ִמֶּמֶטר”.

סֹוֵבל  ָרִמי  ַרק  ֶׁשּלֹא  ִהיא  ָהֱאֶמת 
ֲחִריָפה  אּוַלי  ִהיא  ֶאְצלֹו  ֵמַהְּבָעָיה. 
ַּגם  אֹוָתּה  ֶׁשרֹוִאים  (ַהַּכָּוָנה  ּוֻמְחֶצֶנת 
ַּבחּוץ), ֲאָבל ְּבָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו יֵׁש קֹול 
ֶׁשּלֹוֵחׁש לֹו: ”ָמה ֵהם ְמִביִנים?”. ְּבתֹוִכי 
ֲאִני ָעלּול ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשֻּכָּלם טֹוִעים, ְוִלְרצֹות 

ֶׁשּלֹא ְלִהְתַחֵּׁשב ְּבַאף ֶאָחד. 
ִּבְׁשֵּתי ִמִּלים: ֲאִני ַהּכֹל!

? ִּי ֶנ וֺתֵר ִמּמ ִמי י לְ
ְׁשנֵי ַהִּסּפּוִרים ַהּקֹוְדִמים ִהְמִחיׁשּו ָלנּו 
ִהְתַנֲהגּות ְׁשִליִלית ֶׁשל ַהּנֶֶפׁש ַהַּבֲהִמית. 
ַהְּמַכּנֶה ַהְּמֻׁשָּתף ִּבְׁשנֵיֶהם הּוא ַהַּמֲחָׁשָבה 
ֶׁשל ָהָאָדם ַעל ַעְצמֹו ִּבְלַבד. ְוַהּזּוָלת? הּוא 
ִמְּבִחיָנִתי ֵאינֹו ַקּיָם. ַּבִּסּפּור ָהִראׁשֹון ֲאִני 

ּגֹוֵרס: ”ֶׁשִּיְסַּתֵּדר לֹו ְּבָמקֹום ַאֵחר”, ְוִאּלּו 
ַּבֵּׁשִני ֲאִני ִּבְכָלל לֹא ִמְתיֵַחס ֵאָליו. 

ִּגְרָסה  יֵׁש  ַהַּבֲהִמית  ַלֶּנֶפׁש  ֲאָבל 
ָהָמן  ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר  ֲעָמֵלִקית.  ְׁשִליִׁשית, 
ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ִעם ַהָּצַעת ְּתִלּיַת ָמְרְּדַכי 
ַעל ָהֵעץ, ִנְׁשַאל ַעל ְיֵדי ַהֶּמֶל¤ ֲאַחְׁשֵורֹוׁש: 
ָחֵפץ  ַהֶּמֶל¤  ֲאֶׁשר  ָּבִאיׁש  ַלֲעׂשֹות  ”ַמה 
ֶׁשָחְלָפה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ּוַמִהי  ִּביָקרֹו?”. 
ְּברֹאׁשֹו ִמּיָד ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע? ”ְלִמי יְַחּפֹץ 
ַהֶּמֶל¤ ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֶּמִּני?”. ָּברּור, 

ֲאִני ֲהִכי ִמֻּכָּלם!
ֶאָחד  ְלָכל  ְלֶרַגע:  ֵּכִנים  ִנְהיֶה  ּבֹאּו 
ֵמִאָּתנּו חֹוֶלֶפת ִלְפָעִמים ַמְחָׁשָבה ֲעֻקָּמה 
ִמּסּוג זֶה. ָאנּו ְמֻׁשְכָנִעים ֶׁשֲאַנְחנּו ֲהִכי — 
ֲהִכי ֲחָכִמים, ֲהִכי ֲחָזִקים, ֲהִכי ֻמְצָלִחים 

ְוִלְפָעִמים ֲאִפּלּו... ֲהִכי ֲעָנִוים...

ְמרֹד ֵן לִ ּ ַו ְתכּ ִּמ ֺדֵַע ו ו י
ַּבַּמֲחָׁשָבה ַהּזֹו יֵׁש ַמֶּׁשהּו ְמֻסָּכן ְמאֹוד, 
ֲאִפּלּו יֹוֵתר ִמְּׁשֵּתי ַהִּגְרָסאֹות ַהּקֹוְדמֹות. 
ֲעָמֵלק ַמִּכיר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְויֹוֵדַע ֶאת 
ּגְַדלּותֹו. ֲעָמֵלק יֹוֵדַע ֶאת ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
מּוָדע ְלָכ¤ ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵהם ָּבָניו ַהִּנְבָחִרים, 

ּוְבָכל זֹאת — הּוא מֹוֵרד.
ֶׁשִּלי  ֶהָחֵבר  ֶאת  ַמִּכיר  ֲאִני  ְוֶאְצֵלנּו? 
ֶׁשּלֹו,  ְוַהַּמֲעלֹות  ַהְּתכּונֹות  ֶאת  ֵהיֵטב, 
ּוְבָכל זֹאת ֲאִני ַמֲחִליט: ַּבַּתֲחרּות ַהּזֹו ֲאִני 
ְמַנֵּצַח. ָנכֹון, ְּבתֹו¤ ּתֹוִכי ֲאִני אּוַלי יֹוֵדַע 
ֶׁשַּדְוָקא ַהַּפַעם הּוא ַהַּמְתִאים ַלַּתְפִקיד, 
יֹוֵתר ִמֶּמִּני, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן. ַלְמרֹות ַהִהּגָיֹון, 
ַמֶּׁשהּו ַעְקָׁשן ְּבתֹוִכי ַמֲחִליט ּוַמְכִריז — 

ֲאִני יֹוֵתר! ִלי ַמִּגיַע!
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ֺד! ּתֵן כָּבו
זֶהּו. ַהַּתְחִקיר ֻהְׁשַלם. ָּכל ַהְּנתּוִנים ַעל 
ָהאֹויֵב ִמְסָּפר ֶאָחד ִהִּגיעּו ַלֲאגַף ַהּמֹוִדיִעין 
ְלִחיָמה  ָּתְכִנית  ְלָהִכין  יֵׁש  ָּכֵעת  ֶׁשָּלנּו. 
ֲהִכי  ַהֲהָגָנה  ַּבָּצָבא?  ֵאי¤ אֹוְמִרים  ֶנְגּדֹו. 
טֹוָבה ִהיא ַהַהְתָקָפה. ְּתִקיָפה ְיִעיָלה ְּכנֶגֶד 
ַה׳ַמִּגיַע  ִעם  ָּברֹאׁש  ֶׁשּקֹוֵפץ  זֶה  ֲעָמֵלק, 
ִמֶּמּנּו  נֹוְטִלים  ַּכֲאֶׁשר  ִמְתַאְפֶׁשֶרת  ִלי׳, 
ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים  ֶׁשּלֹו  ַהִּמְלָחָמה  ְּכֵלי  ֶאת 

ָּבֶהם ִלְקֻדָּׁשה.
ָאז ּבֹאּו ִנַּקח ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ַהֻּמְטֵעית 
ַהּזֹו, ֶׁשל ”ֲאִני ֲהִכי ֲהִכי”, ְונֵֵל¤ ִעָּמּה ַצַעד 
ֶאָחד ָקִדיָמה. ַנִּניַח ֶׁשָהִייִתי צֹוֵדק, ְוָאֵכן 

זֹו  ַהִאם  ֵמַהֵּׁשִני.  יֹוֵתר  ֲאִני  זֶה  ְּבִמְקֶרה 
ִסָּבה ְלהֹוִריד ֶאת ָהַאֵחר? ַהִאם ַהַּמָּטָרה 

ִהיא ְלַהְבִליט ֶאת ַעְצִמי? לֹא ָולֹא! 
ַהַּמָּטָרה ִּבְקֻדָּׁשה ִהיא ְלַהְבִליט ִמיֶׁשהּו 
ַאֵחר — ֶאת ה׳ ִיְתָּבַר¤! ֲאִני ַמִּכיר אֹותֹו 
ֶׁשֲאִני  ִיְתרֹון  ָּכל  ְּגֻדָּלתֹו.  ֶאת  ּוְמָפֵאר 
ְוָכאן  ִמֶּמּנּו,  ֵאַלי  ַמִּגיַע  ְּבַעְצִמי  מֹוֵצא 
ִהיא ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשִּלי. ְּכָכל ֶׁשּיֵׁש ִּבי יֹוֵתר, 
ָּכ¤ ְּגֵדָלה ַהְּמֻחּיָבּות ֶׁשִּלי ָלֵתת ּוְלַהֲעִניק 

ָלַאֵחר יֹוֵתר ְויֹוֵתר.
ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְמחֹות ֶאת ֲעָמֵלק ֶּבֱאֶמת!

ַׁשַּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹר¤!
י רָזִ

אותיות משונות
במסורת כתיבת התנ“ך יש הרבה אותיות משונות, כמו אל“ף זעירא של “ויקרא“, אך המנהג כיום 
הוא למעט באותיות משונות מלבד מקומות מעטים וידועים. התפיסה הרגילה חוששת מאותיות 
משונות, פרטים שאינם משתלבים לכאורה בתוך הכלל. כך גם ביחס לאנשים, שהרי אותיות 
התורה מכוונות כנגד נשמות ישראל: המגמה להפחית את האותיות המשונות רוצה ליצוק את 
כל היהודים בדפוס אחד המכונה “נורמליות“ ולמעט ככל שניתן בנשמות החורגות מהדפוס 
הזה. אך לקראת ביאת המשיח צריך לחזור ולחבב את האותיות המשונות, נשמות יוצאות דופן 
החורגות מהמקובל. ביהודים כאלו מתבלט הניצוץ המשיחי )המשיח נקרא “יוצא דופן“(, והם 

פרט היוצא מן הכלל ומלמד על הכלל כולו.
]מעין גנים[



איך שותים בפורים? הרבה פעמים, אחרי שלוקחים כמה 
כוסות ”לחיים”, חרצובות הפה משתחררות ויהודים מבושמים משמיעים בפורים 
לא־מעט שטויות. אבל פורים הוא חגם של בני שבט בנימין — החג של מרדכי 
ואסתר, שבאים לתקן את חטא שאול באי־הריגת עמלק. חז”ל מציינים שהאבן 
של בנימין בחושן היא ”ישפה” ודורשים שמעלת בנימין וצדיקיו בכל הדורות 

פה — ושותק”. היא ”יש
השתיקה היא מעלתם של בעלי־התשובה (בעל תשובה בגימטריא שתיקה!). 
הצדיק יודע תמיד לדבר את הדברים הנכונים, אבל בעל תשובה יודע לשתוק 
— הוא יודע להשתיק קולות מן העבר שלו; הוא שותק כלפי שמיא ולא טוען 
מדוע נפל והתלכלך, אף שבהחלט יש לו מקום לטענה מדוע נולד במקום ובזמן 
בהם החטא הוא ברירת־המחדל; הוא מתמודד עם קושיות ותמיהות שהמענה 
היחיד עליהן הוא ”שתוק כך עלה במחשבה לפני”. בכח השתיקה שלו הוא 
מכרית את הספקות העמלקיים, ודווקא כך הופך להיות בעל־תשובה אמתי 

— זוכה לתשובות אמתיות על התמיהות הקיומיות שלו.
סוד השתיקה צריך ללוות גם את השתיה בפורים — לא שתיה של החצנה 
ופטפטת, אלא שתיה שמביאה קודם כל שתיקה, שתיה ”עד דלא ידע” לדבר 
אלא רק לשתוק. ”נכנס יין יצא סוד” מתחיל מהתכנסות אל הסוד שאי אפשר 
לבטא במילים, ודווקא אחרי השתיקה בא הדיבור המעמיק — גילוי סודות 

האמונה הפשוטה בתורת־פורים מעמיקה ומשמחת.
גליון שבת־זכור מעמיק בשני שיעורים על סודות מחית עמלק ועבודת חג 

הפורים בעבודת האדם — הכנה שמחה לפורים ברמה אחרת.

מעוניין להפיץ את עלון נפלאות במקום מגוריך?
שלח דוא“ל ל: itiel@pnimi.org.il או התקשר 4295164־052
רוצה להצטרף לתפוצת המייל שלנו ולקבל את כל ההודעות והשיעורים?

itiel@pnimi.org.il :שלח דוא“ל
רוצה לשמוע את שיעורי וניגוני הרב? התקשר לפנימי־פון:

9211452־079 או 5434297־02 — המספר פתוח לניידים כשרים




