
הכנעת עמלק
מלכות עמלק מתגבר בתאוות ממון, דהיינו להפיל בני האדם בתאוות ממון ועל ידי זה •

מתגברת ההסתרה שבתוך ההסתרה, וכנגדו צדיקי אמת בחינת מרדכי עומדים ונלחמים 
כנגדו, וממשיכין בעולם דעת וקרבת ה' עד שמגלין כל ההסתרות, ועושין מהם תורה 

וגם מוציאין ממנו כל הממון והניצוצות הקדושים שבלע ועושין מהם תורה.
הכופרים • הפילוסופים  דעת  נמשך  ומשם  בעיקר,  וכופר  ומחקר  פילוסוף  היה  עמלק 

בפשיטות  ה'  ועבודת  מעשיות  ומצוות  שלימה  אמונה  ידי  על  הוא  והכנעתו  בתורה, 
וממילא  כי התפילה משנה הטבע  ידי עבודת התפילה  ובעיקר על  גמור,  ובתמימות 

מתבטל כל החכמות והחקירות.
וכאילו • פולטן,  שהענן  אלו  שבישראל  כח  החלושי  להפיל  הוא  עמלק  התגברות  עיקר 

אין להם עוד תקווה חס ושלום, אבל כשזוכין למצוא בעצמו נקודות טובות אפילו בעת 
נפילתו חס ושלום על ידי זה נכנע עמלק.

עיקר תוקף מלחמת עמלק שבכל דור ודור הוא כנגד הצדיק האמת הגדול במעלה שבכל •
דור, כי אם זה הצדיק היה מתגלה בעולם וכל העולם היו מקורבין אליו באמת בודאי 

היה העולם מתוקן בשלימות.
עיקר הכנעת עמלק ועיקר המלחמה עמו עכשיו הוא רק על ידי הזכירה, שזה בחינת "זכור •

את אשר עשה לך עמלק", כי צריכין לזכור היטב שיש קליפת עמלק בעולם שאורב על 
האדם להחטיאו ולעוקרו משני עולמות חס ושלום.

המן עמלק רצה לבטל את ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בעם ישראל, ואפילו בקטן •
שבקטנים, ולכן הפיל פור על חודש אדר שבו מת משה רבינו ע"ה, כי הצדיקים עסוקים 

בזה לגלות התפארות ונקודות טובות בכל יהודי.
המן הרשע היה כלול מהרע שבכל החמישים שערי טומאה, ולכן רצה להתגבר על כל אחד •

מישראל על ידי הרע שלמעלה מהמדרגה שאחז בה על ידי קושיות ובלבולים ותאוות 
וממילא אין כח לעמוד כנגדו אם לא בכח הצדיק הגדול במעלה  שלמעלה ממדריגתנו, 
ועצומה ממדריגות  נפלאה  לנו הארה  מאד שכלול מכל המדרגות שבקדושה, שמאיר 
גבוהות ועצומות למעלה ממדרגיתנו, ועל ידי זה יש כח אפילו לקטן שבקטנים לעמוד 

כנגד המונעים והתאוות הרבות.

הארת סעודת פורים. 
ובפורים שנכנע • ניאוף,  כי הוא מגביר באדם תאוות  עמלק הוא בחינת מזונא דגופא, 

ועל  והקדושה  קליפת עמלק מתעורר מזונא דנשמתא, כלומר מתעורר כח הנשמה 
כן מצוה להרבות בסעודה ושתיית יין כי אז הכל הוא מזון הנשמה ונותן כח לנשמתו.

נפלאה • יראה  מאירה  שאז  מחמת  מאד  שיקרה  פורים  וסעודת  קדושת  מעלת  גודל 
מאוד, ועל כן המאכלים של פורים הקדוש הם בבחינת יראה עם דעת, והם גם נקראים 
מנות על שם המן שירד במדבר שהוא לחם קדוש, לחם אבירים, כלומר על ידי סעודת 

פורים זוכין לקבל יראת ה' עם דעת.

הארת משלוח מנות ומתנות לאביונים 
עיקר הכנעת עמלק הוא על די מצוות השקלים כי על ידי זה עיקר הכנעת המדמה }כח •

ידי זה  זוכין לעלות מדרגא לדרגא, ועל  ידי זה  היצר הרע{ ואז כשנכנע המדמה, על 
מעלה גם את חבירו שיעלה גם הוא דרגא }כמבואר בפנים{, וזה בחינת מצוות משלוח 

מנות איש לרעהו.
ונפלאים על • פורים הוא בחינת התגלות אור האהבה שבדעת, כלומר רחמים עצומים 

ובזמן{, שהאור הזה לא יתגלה אלא רק  עם ישראל }שאינם תלויים במידות בימים 
לעתיד לבוא ועל ידי אור האהבה שבדעת נכללין כל ישראל יחד באהבה עצומה, וזהו 
ונתגלה אהבה  בחינת משלוח מנות ומתנות לאביונים, כי בפורים נתגלה האור הזה, 
עצומה של השם יתברך עלינו, וגם בינינו ועל ידי משלוח מנות ומתנות לאביונים זוכין 

להמשיך יותר ויותר את אור האהבה שבדעת .

עיקר שמחת פורים זה השמחה כשזוכין לידע בבירור שה' יתברך שומע 
תפילתנו תמיד כאשר שמע תפילתנו בימי מרדכי ואסתר 

ליקו"ה הלכות נחלות ד'

ְוִנְזֶּכה ַּגם ַעָּתה ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ְלַהֵּנס ַהָּגדֹול ְוַהְיׁשּוָעה ַהִּנְפָלָאה ֶׁשל ּפּוִרים, ְלַהְכִניַע 
ּוְלָגֵרׁש ְוַלֲעקֹור ּוְלַבֵּטל ֵמִאָּתנּו ְקִלַּפת ָהָמן ֲעָמֵלק ְוֻזֲהָמתֹו ַהְּגדֹוָלה ְוִלְמחֹות ְׁשמֹו 
ְוִזְכרֹו ִמן ָהעֹוָלם, ּוְלַטֵהר ַעְצֵמנּו ִמֻּזֲהָמתֹו ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה, ּוְלַהְמִׁשיְך ָעֵלינּו 
ְקֻדַּׁשת ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר, ְוִנְזֶּכה ְלַהְמִׁשיְך ִׂשְמַחת ּפּוִרים ַעל ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה, ִלְׂשֹמַח 
ַהָּפָרה  ְוָטֳהַרת  ִלְקֻדַּׁשת  ִנְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֶּבֱאֶמת,  ַרָּבה  ְוֶחְדָוה  ְּבִׂשְמָחה  ְּבָך  ָּתִמיד 
ִמְקָרא  ָּבנּו  ִויֻקַּים  ָתִמיד,  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְוִנְזֶּכה  ֶּבֱאֶמת,  ֶּפַסח  ְוִלְקֻדַּׁשת  ֲאֻדָּמה, 
ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו, "ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי 

ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי".
ליקוטי תפילות חלק ב' ל"ז
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 קליפת המן עמלק הם עיקר זוהמת הנחש שמשם כל הבגדים הצואים }לכלוך עוונות{, •
שמהם כל המניעות בעבודת ה', ועל כן עיקר התיקון על ידי מרדכי שקרע את בגדיו 
ולבש שק ואפר וזעק זעקה גדולה ומרה, כי אין תקנה כנגד המניעות והקשיים הבאים 
מהבגדים הצואים כי אם להשפיל עצמו ולהפשיט בגדי גאוותו, ולזעוק מאד להשם 
יתברך עד שיתהפך הכל לטובה כמו שזכה מרדכי בחי' "ומרדכי יצא... בלבוש מלכות 

תכלת וחור".  
עיקר התגברות המן עמלק הוא על ידי עזות דסיטרא אחרא, ועל כן התפאר המן בעושרו, •

ולהכנס  עמלק,  המן  את  להכניע  זוכין  וענווה  דקדושה  ועקשנות  עזות  ידי  על  אבל 
בשערי הקדושה כמו אסתר המלכה שהתגברה ונכנסה לחצר בית המלך הפנימית, וכן 

אחר כך עמדה ואמרה על המן הרשע בפניו "איש צר ואויב המן הרע הזה".
עמלק הוא זוהמת הנחש בחינת שקר ופגם התפילה, כי עיקר החושך והבלבולים באים •

לאדם בשעת התפילה, והוא מתגבר בעיקר על החלושי כח שתפילתן חלושה, ועל כן 
עיקר מפלת עמלק הוא על ידי תפילה בכוונה ובאמת לפי מדרגת האדם, ואז  כשנמשך על 

האדם אור האמת האמת זוכה לגלות פתחים בחושך ולצאת משם.
דהיינו • נפולות,  יראות  ידי  על  התגברותו  ועיקר  לישראל  מרדות  רצועת  מעולם  עמלק 

ויכרעו וישתחוו לו, אבל  ולכן המן ציווה שכולם יפחדו ממנו   ויראות שווא,  פחדים 
השם יתברך חמל על עמו ושלח לפניהם את מרדכי ואסתר, שזכו ליראה עליונה מאוד, 
עד שזכו על ידי צעקתם להמשיך בעולם יראת והארת משיח, דהיינו שכולם יפחדו 
וייראו רק מה' ולא משום דבר אחר בבחינת "גם כי אלך... לא אירע רע כי אתה עמדי".

ה' • "היש  האדם  בלב  ספיקות  ומכניס  הטומאה  של  החמישים  משער  יונק  עמלק  המן 
יהיה  הוא  שגם  בעצמו  הצדיק  בלב  גם  ספיקות  להכניס  שרוצה  עד  אין"  אם  בקרבנו 
מסופק אם יש לו כח עוד להנהיג את את בני ישראל להחזירם למוטב, מרוב התגברות 
הסטרא אחרא והמחלוקת, אבל מרדכי הצדיק ראה כי אין תחבולה ועצה אלא להרבות 

בתפילה וזעקה בבחינת "ויצא מרדכי בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה".
תפילה  כי  ותחנונים  תפילה  להרבות  אם  כי  עצה  ואין  חכמה  אין  עמלק  קליפת  כנגד  כי 

למעלה מן הכל וכולל כל החמשים שערים דקדושה. 
עמלק הוא המסית הוא המקטרג, והוא בעצמו בא להחליש לב האדם אחר שחטא שלא •

יצעק ושלא יתחנן להשם יתברך, ומכניס בליבו כאילו אפס תקווה חס ושלום ורוצה 
להשכיח מדעת האדם כל הטובות והחסדים הנפלאות וכו', והתיקון לכל זה הוא על 
ידי הצדיק בחי' מרדכי שהוא משתדל להכניס בנו אמונה ולהזכיר לנו את כל החסדים 
והטובות ושנודה עליהם להשם יתברך וגם בתוך הצרות שנמצא הרחבות, ועל ידי זה 

מקבלים כח לשוב ולצעוק ולהתחנן להשי"ת מעומקא דליבא.

הארת המגילה
ונתבטל • ענווה  נמשך  זה  ידי  ועל  מאד  ועצומה  ונפלאה  גדולה  הארה  נתגלה  בפורים 

הגאווה, דהינו קליפת עמלק וזה בחי' קריאת המגילה, כי הארת פניהם הקדושים של 

זה מאיר  ידי  על  קורין המגילה  וכשאנו  גנוז בתוך המגילה הקדושה,  ואסתר  מרדכי 
עלינו הארת פניהם הקדושים, ונחשב לנו כאילו אנו רואים אותם ומסתכלין בפניהם.

 מצות קריאת המגילה הוא בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות שעל ידי זה זוכין •
להתעורר מהשינה וזוכין לזכרון דקדושה, דהיינו לזכור את ה' יתברך ולהזכר בעולם 

הבא ועל ידי זה להתחזק בעבודת ה' וזוכין למוחין ודעת.

הארת שמחת פורים
בה' • ישראל לשמוח  מניח את  ואינו  עיקר טומאת עמלק שמפיל את האדם לעצבות, 

היא  המצוה  אז  עמלק  קליפת  נכנע  שאז  בפורים  כן  ועל  הקדושה,  ובתורתו  יתברך 
שמחה לשמוח בכל עוז ולעשות מיני צחוק ומילי דשטותא, בשביל להגדיל השמחה ועל 

ידי זה זוכין להעלות השכינה מגלותה.
על ידי השמחה של פורים יכולין לזכות להשיג השגות גדולות ולבוא לבחינת "תכלית •

הידיעה אשר לא נדע" ששם נתבטל אחיזת הרע לגמרי, כי שם כולו אחד כולו טוב. 
עכשיו ההתחלה של הגאולה ותיקון כל העולמות הוא מפורים שהוא "מחית עמלק וזה •

לנו כח עכשיו להתקיים  יש  זה  ידי  נפלאה המאירה בפורים, שעל  גודל הארה  בחי' 
בגלות המר הזה ועל כן עכשיו כל ההתחלות מפורים.

הניסים • כמו בשאר  בו שום שינוי הטבע  היה  לא  כי  הניסים  מכל  גדול  פורים  הנס של 
}יציאת מצרים וקריעת ים סוף{ ומחמת זה הוא גדול מכל הניסים, כי שאר הניסים הם 
רק לפי שעה ואחר כך חוזרת הנהגת הטבע למקומה, אבל נס פורים מגלה לכל אדם בכל 
מקום כי הכל מונהג ומושגח בפרטי פרטיות ובכל רגע אפשר לשוב להשם יתברך ולהפוך 
הכל לטובה, ועל כן ימי הפורים לא יתבטלו לעולם כי זהו הנהגת העולם לעתיד לבוא. 

הארת שתיית היין בפורים 
את • מהאדם  להשכיח  רוצה  שהוא  שכחה  בחינת  עמלק  המן  קליפת  נכנע  בפורים 

הקדושה, ועל כן בפורים זוכים לזכרון דקדושה ואז עולה היין מבחינת שכחה לבחינת 
זכרון, כי היין שאינו בקדושה הוא משכיח מהאדם את התורה והמצוות, אבל בפורים 

על ידי שתיית היין זוכין לזכרון דקדושה ולהתעוררות גדולה לעבודת ה' יתברך.
על ידי השכרות של פורים עד דלא ידע ממתיקין בלבול המדמה בשורשו, ומתקנין פגם •

עץ הדעת שרצה לחקור שורש כח הבחירה ושורש הטוב והרע, ועל ידי שתיית היין עד 
דלא ידע נתתקן פגם זה.

היין הוא בחינת גבורות ודינים, ובפורים מאיר הארה גדולה ונפלאה הארת מרדכי, ואז •
מתעורר שכל עליון וגבוה שהוא ממתיק כל הדינין שבעולם, ועל כן החיוב אז לשתות 

ולהשתכר ועל ידי זה נמשך השכל העליון ונמתקין כל הדינין.


