
חסידי ברסלב בואו נתעורר 40 יום קודם יום הפורים הקדוש 
בצעקת “הצילני מקליפת המן עמלק” 

וכפי שאמר מוהרנ”ת זיע”א
מי שיזכה לצעוק 40 יום לפני יום הפורים:
הצילני מקליפת המן עמלק - הוא יזכה 

לראות את מרדכיו אסתר בעת קריאת המגילה...

ונזכה גם עתה בכל שנה ושנה להנס הגדול והישועה הנפלאה של פורים, להכניע ולגרש ולעקור 
ולבטל מאתנו קליפת המן עמלק וזהמתו הגדולה ולמחות שמו וזכרו מן העולם, ולטהר עצמנו 

מזוהמתו בקדשה ובטהרה גדולה, ולהמשיך עלינו קדושת מרדכי ואסתר.

ונזכה להמשיך שמחת פורים על כל השנה כולה, לשמוח תמיד בך בשמחה וחדוה רבה באמת. 
ועל ידי זה נזכה לקדושת וטהרת הפרה אדמה, ולקדושת פסח באמת. ונזכה להיות בשמחה 
תמיד, ויקוים בנו מקרא שכתוב: "כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו, "יהיו לרצון אמרי פי 

והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי": 
ליקוטי תפילות ח"ב ל"ז

וזכני לקדושת מרדכי ואסתר הצילני מקליפת המן עמלק
 שמתגבר על החלושי כח כאילו אין להם תקווה

ח"ו ומעלים הנקודה הטובה שבכל אחד
 שמחזק כל אחד ואחד מישראל ומגלה הנקודה

 טובה שבכל יהודי

 שמתגבר בחכמות וחקירות ועל ידי זה חס ושלום
 מתגבר הכפירות והאפיקורסות

 שמגלה אמונה פשוטה ותמימה בבורא עולם

 שמראה לכל אחד גודל ריחוקו מהשי"ת ועל ידי
זה מתגבר העצבות והמרה שחורה

זה ידי  ועל  אלינו  השי"ת  אהבת  גודל   שמגלה 
 מתחזק השמחה - וזהו השמחה העצומה שבימי

הפורים כי נכנע בחי' המן עמלק

 שרוצה להפיל איש הישראלי בגאווה בבחינת "וכל
"זה איננו שווה לי

 שמלמדנו ענווה ושפלות בבחינת "והאיש משה
עניו" והכל מתנה מאיתו יתברך

שה' להראות  ורוצה  מהתפילה  אותנו   שמייאש 
 הסתיר פניו מעמנו חס ושלום

ומגלה ההסתרות  שבתוך  ההסתרות   שמגלה 
ושלא העני  מנחת  בבחינת  חשובה   שתפילתנו 

נרפה מצעקה וזעקה אליו יתברך

וזורקן מילות  חותך  בך"  ""ויזנב  הברית   טומאת 
 כלפי מעלה

 שמגלה בחינת קדושת הברית שהצדיקים מכניסים
בנו קדושה וטהרה

 שכל ענינו להפריד ולהרחיק אותנו מהצדיק האמת
 שהוא מקרבנו להשי"ת

 שהוא לוחם עם עמלק ונכנס לצינור הרשע ומכניע
 אותו במקומו

 שרוצה להפילנו בתאוות ממון בבחינת "ותתפשהו
 בבגדו" ובבחינת "ועשרת אלפים כיכר כסף" ריבוי

הממון

 שהוא מלמדנו להסתפק ולשמוח במועט בבחינת
 מחצית השקל וזהו שמרבים בצדקה בימים אלו

 שרוצה לבטל ולהסתיר התפארות שהשי"ת מתפאר
 בישראל "ישנו עם אחד" –אלוקיהם ישן הוא

מכל להשי"ת  שיש  והנחת  ההתפארות   שמגלה 
 אחד ואחד מישראל

 שרוצה להפילנו תחת המידות הימים והזמן ועל
ידי זה להשמיד להרוג ולאבד חס ושלום

 שמגלה אהבה שבדעת שהיא אהבה שהשי"ת אוהב
את בנ"י למעלה מהמידות הימים והזמן

ושלום חס  נפילות  יראות  בנו  להכניס   שרוצה 
"בבחינת "וכולם כורעים ומשתחוים להמן

זה ידי  ועל  דעילאה  עילאה  יראה  בנו   שמכניס 
]כי מתבטלין ישתחווה"  ולא  יכרע   "ומרדכי לא 

כל היראות הנפולות

שרוצה להפילנו בעזות דסטרא אחרא חס ושלום
בעזות מתחזקין  זה  ידי  ועל  ענווה  לנו   שנותן 
 דקדושה לעמוד כנגד כל המונעים מעבודת השם

שרוצה להתגבר בשטות ותאוות העוונות חס ושלום

 שמלמד אותנו לשמוח אפילו על ידי מילי דשטותא
הקדושה עיקר  כי   – השמחה  עולה  זה  ידי   ועל 
 הוא לשמוח בהשי"ת, וזהו ענין שטותא שנוהגין

 בפורים

ובפרט קלות  במצוות  דהיינו   – בזנבות   שמזלזל 
 בתפילה

בבחינת דקדושה  פירור  בכל  לשמוח   שמלמדנו 
פורים - פירורים

זכור את דברי מוהרנ"ת: כאשר אני צועק:
'הצילני מהמן עמלק' - אני מצייר לעצמי שאני עומד כפוף, והמן עמלק

עומד על גבי ומכה בגבי עם מקל של ברזל...

עניני הכנה לפורים על פי אוצר היראה

הובא לדפוס על ידי:
דף אחד מרבינו יתקן את הכל

"ֵאיין ְּבֶלעִטיל ֻפּון ִסְפֵרי ַרֵּבינו ֶוועט ַזיין ַאִּתיּקּון אֹוף ַאְלִדיְנג"

לתרומות עבור עסק ההדפסה וההפצה
054-7635935/ 0533111169
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