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עמלק רואה   /  להביא את רצון ה' של קודם הבריאה לאחר הבריאה / מרכבה בעבודת האדם
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 מרבים בשמחה במוסיף והולך 

כל  פירושו שצריך    -  ם'מרביו'  ,"משנכנס אדר מרבים בשמחה"  א.

והולך מוסיף  להיות  שבועוכים  זאנחנו    "הוב   .הזמן  שאנחנו    כל 

והולך '   תבחינלשיעור  נפגשים כאן ב יותר  'מוסיף   ,גדולה  בשמחה 

היה  שבוע  גם   לעילא   יותר  עודהשבוע  ו  ב"ה,  שמח  מאודשעבר 

נלך  וסיף ונ   ךוכ  ,שמחת התורה  שזו  מסכתסעודת סיום   עם  ,ולעילא

הרבה ו   ,סדר מועד ברוך השםאת    םיסייממ   אנחנו  בשמחה בעז"ה.

עד  ומההתחלה  כל סדר מועד  את   ,יחדב  איתנו מהחברים פה למדו

כיתהאנחנו    "הבעזו  .הסוף עולים  ללמוד ומתחילים    –  עכשיו 

אומרים ולא הבנתי למה    ,את הדף הראשון  היום  למדתי  .'יבמות '

   !ה ונעימהלק כת מאודמסזו הרי  ,קשה מסכת שהיא

 חיזוק על לימוד מסכת יבמות בדף היומי

כזה:ב.   הוא  ביבמות  שהכלל  פעם ביבמות    שלומדמי    אלא 

קשה  ,ראשונה שלה  ללהתרגל    לו  קצת  משפחו   )שפה שפה   לוגיה( של 

שלאבל   לשפה  שלהו  ה,כשמתרגלים  אות   ,לדרך  מבינים  ה אז 

  ענין שאני מציע ב  לכן מה  ללמוד.תענוג  שממש  ת  כ מס  ווז  מצויין,

איזה שורה    אם ם  גש  ',יבמות'של    הלימוד   או שתיים, לא מבינים 

הלאהפשוט   המושגים  העיקר  ,להמשיך  את  ה  "בעזו ,  לקלוט 

יותר,הבא  במחזור יבינו  חזרה  כשיעשו  או  חזק ו  ,  ולא    , להיות 

אתה כמה  ולא חשוב    ,את הדף שלו  דמולאלא כל יום ל  ,רבש הי ל

ש )   מבין, לממי  אחוז גיע  כן  שפחות    מי   יו, אשר  מאה  אחד  אשריו,  גם  כוחו  פי  ל כל 

כסדרם', ולהיות    ,(ינו ועני  'תמידים  הגמרא   בבחינת  את   לפתוח 

   .( של השיעור  הקלטהה  שמוע אתל )אפשר   היומי את הדף וללמוד

 לעתיד יבין מה שנבצר ממנו להבין, ויזכירו לו מה ששכח 

כ"ו(  הקדוש אומררבינו  ש  לזכור  חשובג.   הר"ן  לעתיד לבוא   :)שיחות 

מה את  לאדם  למד    יזכירו  שגם  שהוא  הקדוש  רבינו  ו  .שכחמה 

דברשם  אומר   מה  ,עוד  יבין  האדם  לבוא  ממנו   שלעתיד  שנבצר 

למדתי    למשל  את זה,הדגיש  וחשוב לי ל  .ולם הזהעלהבין כאן ב

אחוז הבנתי  וות  יבמב  הדף חמשים  מיני כי    ,רק  כל  לפעמים  יש 

מסובכים   ברורשמקרים  היה  הסוף  לי  לא  זה    ,עד  בזכות  אבל 

אז לעתיד   ,הגמרא  אתניסית להבין  ו   ,קראת את בגמראושלמדת  

  נו לך להבין את הכל.תילבוא 

בעזרת השם  כי    ,עד לעתיד לבוא   לחכותלא צריך  ש  ,מוסיףאני  ו

דף  ל  מחזורים שהרבה  ביחד עוד  למד  וכולנו נ  ,חיים ארוכים שנחיה  

יותרונ  ,היומי להבין  הבאה  בפעם  זוכר  .זכה    את למדתי  ש  אני 

יבמות ראשונה  מסכת  כמה   חזרתיומאז    ,17.5בגיל    בפעם  עליה 

את    הרגשתימדתי את הדף הראשון ממש לוהיום כש  וכמה פעמים,

 הזכרון הראשון מתעורר  תמידכי    ,17.5גיל  של  הזיכרון הראשון  

הלימוד. הסוף  בזמן  עד  מבינים  לא  אם  גם  כלל–  ולכן  נורא  , לא 

   והעיקר להמשיך הלאה וללמוד כל יום.

 הקשר בין מחיית עמלק למסכת יבמות

בנעסוק  ד.   זכור  של  עניןהיום  נזכיר  ,שבת   קשרה  את  וקודם 

יבמותבין    המיוחד זכורבין  ל  מסכת  עמלק.  שבת  ומהו   ומחיית 

תצא'    עניןה  הקשר? 'כי  פרשת  בסוף  כתוב  יבום  מצות  דברים  ) של 

יז(   את מצות מחיית עמלק  כתוב  ומיד בסמוך  (ה כ" כה,  ָזכֹור :  )דברים 

ֲעָמֵלק ְלָך  ה  ָעש ָ ר  ֶׁ ֲאש  ה רק  ביניהם  ו )  ",ֵאת    . ( משקלות פרשת  של    עניןמפסיק 

ולכן מיד בא להילחם בישראל  ישראל,  זכר  רוצה למחות  עמלק 

שמו.  את  מוחים  אנחנו  מידה  כנגד  ומידה  ממצרים,  שיצאנו  איך 

ומצות יבום היא להשאיר זכר לכל יהודי, אפילו למי שלא היה לו  

 עמלק. ילדים יהיה לו זכר על ידי מצות יבום, ההפיכך ממה שרצה

 איך מוחים את עמלק בזמן הזה שלא יודעים מי הוא

לפי חלק  ו  ,רשת זכורפשמוע  למצווה מדאורייתא    לנו  ישהשבת  ה.  

צדקניות  ה נשים  וב"ה ה   חייבות מן התורה,גדול מהפוסקים גם נשים  

ל   באותשלנו   הכנסת  זכור.לבית  פרשת  גם  ההלכה  לפי  ו  שמוע 

קריאה הנשים  עושים  בשביל  תורה  ו  ,במיוחד  ספר  להוציא  מותר 

ה ְלָך ֲעָמֵלק "  -  פר' זכור  נשיםללקרוא  בשביל   ר ָעש ָ ֶׁ ָזכֹור ֵאת ֲאש 

ְצָרִים ִ ִממ  ם  ֵצאְתכֶׁ ב ְ ְך  רֶׁ ד ֶׁ הריו  ."ב ַּ יד  השאלה:  מיולא   , עמלק  והע 

אז    ,כפשוטו  ת עמלקימחי  מצותלקיים בפועל את    לכן אי אפשרו

 איך מוחים היום את עמלק?  

רבינו למחות מקת עמלק זה  חיישל מ  עניןהיום עיקר הוהתשובה: ש

יום ארבעים  נוהגים    ברסלבב  הרוחני.  קמלעשל ה  את כל הקליפות

פורים   וקודם  עמלקהיפת  מקלהצילני  "  :רישללהתפלל   י וזכנ  , מן 

א כי מי שיזכה  " ת זיע" מובא בשם מוהרנו  "לקדושת מרדכי ואסתר 

הצילני מקליפת המן עמלק "לצעוק ארבעים יום טרם ימי הפורים:  

ואסתר ואסתר בעת    " וזכני לקדושת מרדכי  להארת מרדכי  יזכה 

המגילה לה  דםא האכן  ו  .קריאת  מירוצה  הקלינצל   עמלק.ן  מפת 

במה   , כלומר  ?קליפת המן עמלקבכלל    וז  שאלה מהה  עתכ ש  אאל

.  ציל אותי מהקב"ה תאלי שאני מבקש    עתנוג  קעמל  ןיפת המקל

יודע ממוהרי אי אפשר להתפלל תציל אותי   רוצה    אני  ה אני לא 

   ?צלינ להצריך ו

 צריך לפרש את תפילתו היטב, המעשה בחמור

בזוהרו.   קסט.(וישלח    כתוב  דף   הוא   ,מבקש שאדם    בתפילהש  )ח"א 

דיבורו את  לפרש  ולא שהתפלל  אחד    עלפר  ומסו  .היטב  צריך 

הקב"ה '   :אמרו  ,התעייףולך בדרך  ההוא  ו  ,הדיבור שלו  פירש את

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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איזה שר עם לידו    שם  עבר, ותפילתו  ענתהנומיד    '.תזמין לי חמור

הא שהוא    ואיךמעוברת    ןו תא הזה  היהודי  ליד   שלו  תון עובר 

  , את העיר שנולדאותו השר לא ידע איך לקחת    עיר קטן,  המליטה

ש   את  ראהואז   יהודי  עליולידוהיה  אותו  וגזר  החמור  :,  את   "קח 

  מר היהודי: א  עד העיר.  ותלך אחרי  ך תרים אותו על כתפיו   נולדש

אבל רציתי חמור שאני ירכב עליו, ולא חמור    ,ביקשתי חמור  ,אוי'

עלי' לא    והכל   .שירכב  שהוא  כמו    ו של  הבקשה   את  שפירבגלל 

כן  .שצריך 'ה  ואם  כשמבקשים  צריך    ק',מלעמקליפת    ניצילגם 

 על מה אני מבקש. להבין 

 עמלק? המן מהי קליפת

 ?קליפת עמלקמהי    תחיל להביןנו  ,ן"רהנעשה טיול בליקוטי מווז.  

כך  כי  .בקצרהאת התשובה בהתחלה  נגיד עניןני שנבאר את ה ולפ

נכמה פעמים  שרבינו  למדתי מ כבר לה של התורה  יבתח  ןותהוא 

המסקנ א של  ת  והתכלית  תורהא  כך  אותה  ואחר  מתחיל הוא  , 

ו מהתחלה,  בונה  להסביר  המהלך  מגיע הוא  בסוף  של  דע הכל 

 . בהתחלה פתח בושהוא  התורה עניןלסיכום 

 לקמע   ןמהדברים שהם קליפת    חמישהעל    יםדברמ  חנובגדול אנו

הדבר צפה.  חו עזות ו  -  הדבר השני  והכעס.   גאוה  -  ן הראשו  דברה

ניאוף    תאות  -  ר הרביעיבהד  .וכפירה  באמונה  ספיקות  -  השלישי

יש  החמישה דברים האלו    ולכל  ממון.  תאות  -  והחמישי  והמסתעף.

מו בליקוטי  מפורשים  קליפת  "רהמקורות  נקראים  שהם  מן  הן 

עמיק בכל אחד לפני שנודברים    חמישהשנזכור את ה  וכדי  .עמלק

נעשה    מהם, "אז  אתונ   ראיו"לים  הש  סודבחינת  הדבר   כל  כניס 

   ברוך הוא. ה" שם הוי דסו ב הזה

 המעשה שגרם לסבא רבא שלי להדפיס ספרי קבלה

  , (דר א ד'  )   יה יטע  הושל הסבא שלי הרב אלי   הפטירה  היום זה יוםח.  

לפני   עכשיו  )  ,שנים  שלוששנפטר  בשנת    ,מאה ן  בא  וה בדיוק  בדיוק  נולד 

בגיל  ו   פ"ב,תר  הוא היה   ,הדברים שאפיין אותו  אחדו  (זמן   גימ'   -97נפטר 

ש הזמן מאוד  אדם  את  ואביוניצל  שליהסבא    .  עמל  הוא    ,רבא 

 . ומה היה הסיפור?הפיץ את תורת הקבלה בדור שלנומאוד בחייו ל

ראה שקרב ו  ,היה חולה מאודהוא    חמישיםגיל  בערך  היה בהוא  שכ

ואמר: רבש"ע,    הקב"ה  התפללוממיטת חוליו הוא  חס ושלום  קיצו  

אני   אותי  תרפא  הקבלהנודר  אם  תורת  את  ך שהוא  ואי  ,להפיץ 

טוב  להתפללסיים   יותר  להרגיש  ימים  ו  ,התחיל  כמה   קםתוך 

ימיםו  ,חוליו  מיטתמ זכה להאריך  הוא  הזה  הנדר  וחיבזכות  עוד    , 

   .שניםשלושים ושתים 

דברים עשה    ?עשה  מהו שבכתב  חשובים:  שני  תורה  ו  ,תורה 

הסבא  וכש,  קודם כל הוא הדפיס את כל ספרי הקבלה  .פה-שבעל

גדול יש ביקוש  זה לא כמו היום ש  ,הגדול הדפיס את ספרי קבלה

לא היה   סבאאבל ה  ,ספרי קבלהלמדו    פחותכי אז    ,לספרי קבלה

לו  יא איש   ,מזהכפת  היה  הגבולותשאש    של  הוא  כל  את    , פורץ 

  . תורה שבכתב   תזה בחינוסוגי ספרי קבלה    ארבעיםמ  יותרוהדפיס  

  מראי מקומות בכל ספר.ה, והוסיף ולא רק שהדפיס אלא גם הגי

 הסבא רבא שלי לימד קבלה דוקא לצעירים

הוא  -תורה שבעלובט.   את    בקבלה,  שיעורים  מסרפה  גילה  הוא 

 והיה אומר:   ,צעירים  אנשיםל  צריך ללמד  הלמד קבללש  -הסוד  

אלמד   אני  יבינו  , מבוגריםרק  אם  שלא  או  יבינו אם  גם  ו  ,אז  הם 

זה את  ייקחו  המנוחות   ?לאן  להר  או  הזיתים  להר  הוא  ו  ...או  לכן 

הקבלה,    הופצהובזכותו    ,עיריםצ לימד    י ראשכל  כי  תורת 

קוראים לו  )   הסבא הגדולו  ,מדו אצלו לכולם    ות ללימוד קבלהישיבה

גרם שלא תשתכח תורת הקבלה זה שהוא    '(חכם מרדכי 'סבא  במשפחה  

 "פוגם תורה שבע  ,ספריםבהדפסת    ,תורה שבכתב  ע"י  ,מישראל

  .תורת הקבלהשמלמדים  ראשי ישיבות ו הרבניםלימד את כל ש

 כיצד עשר ספירות מלובשות בשם הוי"ה

ה ְלָך ֲעָמֵלקמצות יש לנו את י.  ר ָעש ָ ֶׁ וצריכים לדעת , "ָזכֹור ֵאת ֲאש 

ניצולי אנחנו  ש ואחד    .עמלק  המן  מקליפת  םאיך    הסבא הספרים 

הדפיס  ה החייט''מערכות    זהגדול  פירוש  עם  ספר שזה    ,האלקות 

יהודה ח הזה  בו  .יטי קדוש מאוד של רבי   וב  כתובהיה  בסופו  ספר 

גדולות"הוישם   באותיות  מי  ,ה  חדש    שהיה  וכל   לשיעור, מגיע 

הספר  הסבא את  לוקח  אותו    ,היה  ללמד  רומתחיל    . אשוןשיעור 

הוי"ה. בשם  נכללים  הספירות  עשר  כל  של  איך  זה    "ד,יו   קוצו 

היא  ב  היו"ד'כתר'.   ה"י    ',חכמה'עצמה  אות  בינה'  (ראשונה )אות   ,'

 ( יסוד   ד,ו ה  ,נצח   ,תפארת   ,גבורה   ,חסד)  –נה"י    "תרות חגיספש השזה    וי"ו

היה מלמד אותו  וכך הסבא    .תלכומספירת ה זה  אחרונה    "יה אות  ו

  .לראש לו נכנסהיה פעם פעמיים עד ש

 שם הוי"המן עמלק מכוונים בהתיקונים נגד קליפת ה

הקליפות בחינות של  חמשהכנעת את  שם הוי"הב יא. ועכשיו נכוון

בהמןש וכפירה,  חוצפה  ,הגאושהן:    ,שאמרנו  עמלק  יש   , ספק 

הכתר הוא בקדושה  )הכתר    זה  קוצו של יו"ד  .ת ממוןו , תאניאוף  תתאו 

נכוון   ולא  כנגדו גדולה  לקליפה  תיקון    , חכמה ב  היאש  ביו"דתחיל  ונ   (אפילו 

 . פנים עזותוחוצפה מ להינצל ,'ינהבב'ראשונה  ה"יו .הגאולהינצל מ

  להינצל בתפארת  ראשונה    ו'  ,מלאה  "וו  וזהחידוש ש  וא"ואות  בו

  להינצל   ,ביסודה  שני  ו'  .(תמימותע"י   וזה )כפירה  ו באמונה  ספיקות  מ

ת ממון, וכל תאו להינצל מ  במלכות,  וה"י אחרונה  .וףניאוות  *תא מ

  זה משולב בשם הוי"ה ברוך הוא.

 גאוה קליפת עמלק 

לעכשיו  ויב.   האלהנבוא  הקדושים  הדברים  את   הסברנו  .פתח 

ה,  החכמההיא  יו"ד    אותשה בזה?  .גאוהכנגד  הביאור   כתוב   מה 

כח,בפסוק   "יב(  )איוב  ֵצא:  ָ מ  ת ִ ִין  ֵמאַּ ָחְכָמה  כלומר שהחכמה  וגו'",    ְוהַּ

  )משלי כט,  כתוב  .גאוה וה  היישות  ביטולע"י    מגיעה  )פירש"י חכמת התורה(

ו  ":  כג( נ  ילֶׁ ִ פ  ש ְ ַּ ֲאוַּת ָאָדם ת  וז"ל:    (, ג גי נשא  רבה ר  ב )במדמדרש  ואומר ה  ,"ג ַּ

עמלק   על  זה  וגדופיו    הקב"השנתגאה  נוטל וכו',  בחרופיו  והיה 

מעלה כלפי  וזורק  ישראל  של  בזו   ,זכרותן  ואומר  ומגדף  ומחרף 

ח"א ן  "רהמובליקוטי  רבינו    ומראו   .חפצת י'  י'   )תורה  וז"ל:  וז"ל:    (אות 

ָזָרה ֲעבֹוָדה  ֲאָוה,  ג ַּ ִחינַּת  ב ְ ו י,  ְוִרב  ת  פֶׁ ֹוסֶׁ ָהָמן וכו'   ת  ִחינַּת  ב ְ הו א  ֶׁ ש 

תו ב   כ ָ ֶׁ ש  מֹו  כ ְ כד ֲעָמֵלק,  ֲעָמֵלק"  ,כ(  )במדבר  ֹוִים  ג  ית  ולמדנו  ֵראש ִ  ,"

הוא  שלקיפת   ח"א(   אומררבינו    .גאוהעמלק  ל'  תורה  שיש   )ליקו"מ 
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כל   -  אדום  ,יוון  ,פרס  ,בבל  :מלכויות  ארבע של  הראש  אבל 

ֹוִים ֲעָמֵלק" - זה עמלק  טרא אחראמלכויות הס ארבע ית ג    ."ֵראש ִ

כן שאני  הראשונה  ההכנעה    ואם  עמלק,   "ה לקב  מתפללשל 

מקליפת  ' ה  ', עמלק  ן מההצילני  את  ממני  לבטל   לגמרי,  גאוהזה 

ואסתר'ל  כני'וז  בל  תזכני  -  קדושת מרדכי   לות. שפבו  ענווההיות 

בענו יתנהג  ישמור    ושפלות?  הוואיך אדם  לא  ידי שהוא  כבוד  על 

 , תוקף חזרהו   כועסהוא ישר  ו  ,לו מילה  אמר  שמישהוזה    כי  ו.לעצמ

בו  זה אומר   גם אם    ,אדם שהוא שפל  כי  , וכבוד  גאוההרבה  שיש 

והוא מקבל בסדר  לא במקום והעליבו אותו, הכל  ה  לימ  ול  ואמר

לא הוא    ,, אני צריך לתקן את עצמי(אתה צודקהוא אומר לו: נכון  עוד  )   ,באהבה

מזה ל  ולכן  ,נבהל  שזוכה    , מגאוה  לניצ  הוא  ,ושפלות   ענווהאדם 

  שליו ורגוע.אדם והוא  מלחמה.החזיר כעוס ול לוהוא לא עסוק ב

 האדם בביתו -עיקר שבירת הגאוה 

נמדדאיפה  ו.  גי שלו  באמת?   אדם  כמו שלו  בית    שלוםב  .בבית 

הר )רבינו  שאומר   לקלקל שיצר הרע מאוד נלחם    ,(רס"ג  אות"ן  שיחות 

ובפרט  את השל בית  הנעוריםום  בני  הוא    כי  ,של  יודע שאם  הוא 

במחלוקת   אדם  ביתל ש  לשיפיל  שלו  ,ום  לו כי    ,הוא  שיש  מי 

  כן ההצלה לו  .פגם הבריתעל פי רוב גם    לויש    בעיות בשלום בית,

בתוך   ת פלו שוה וענהתנהג באדם זוכה לאם  ,העיקרית בשלום בית

כבוד    ,ביתו לחפש  להיפגע  ,מחלוקתל  היכנסל  לאלא   , ולא 

  .' עמלק המןהצילני מקליפת 'ועל זה אנחנו מתפללים  .לכעוסו

 עזות עמלק מכניעים על ידי עזות דקדושה

 אותה מכניעים ו  , החוצפה והעזות  זו  של עמלק הקליפה השניה  .  די

דקדושהע"י   שהי עזות  ה  א,  הכנגד  של  כתוב   ט"א.סעזות  איפה 

ר  "  (יח,כה )דברים  כתוב    במצות מחיית עמלק  ?עמלק הוא חצוףש ֶׁ ֲאש 

ךְ  רֶׁ ד ֶׁ ננך והפשירך מרתיחתך,  ילשון קור וחום, צפירש"י:    –"  ָקְרָך ב ַּ

מקום  והראה  והתחיל  זה  ובא  בכם,  להלחם  יראים  האומות  שהיו 

לירד  יכולה  בריה  כל  שאין  רותחת  לאמבטי  משל  לאחרים, 

פי שנכוה,   על  וירד לתוכה, אף  בן בליעל אחד קפץ  בתוכה, בא 

ם עַּ ם  התעסק ִע לאף אחד לא העיז    , ע"כ. הקרה אותה בפני אחרים

הוא   .בישראל  להילחםלבוא    חוצפההיתה  עמלק  לרק  ו  ,ישראל

   .שלוחוצפה עזות וב  ,רחוק כדי להילחםממקום  בא

של    העזותאיך ניצלים מ   ח"א(תורה כ"ב  ) ר"ן  מוה  קוטיבלי  אומררבינו  

אחרא?רטס עזות    מה  .קדושהדת  ו זעע"י    א  רבינו   ?קדושהדזה 

ז ו ת    שם, וז"ל:מסביר   ְמָחה, ְוָלבֹוא ְלעַּ ל ְיֵדי ש ִ נ ַּ"ל, הו א עַּ ה הַּ ָ ְקֻדש   ד ִ

ְבִחינַּת   י(ב ִ ח,  ְמָיה  ִחינַּת    )ְנחֶׁ ב ְ ְיֵדי  ל  עַּ ְינו   הַּ ם",  כֶׁ ָמֻעז ְ ִהיא  ְדוַּת ה'  חֶׁ י  "כ ִ

ז( כד,  ָמע"  )שמות  ְוִנש ְ ה  ָאְמרו  "נֲַּעש ֶׁ ֶׁ ש  מֹו  כ ְ ְמָחה;  ִ ש   הַּ ִחינַּת  ב ְ הו א  ֶׁ ש   ,

ִלְבָרכָ  ִזְכרֹוָנם  ֹוֵתינו   ב  פח.(ה  רַּ ת  ב ָ ה)ש ַּ ע"ש.    היתה ש   דקדושה  עזות, 

ָמע"    ומרלעם ישראל ל ְוִנש ְ ה  ֲעש ֶׁ ה' רוצה  עוד  שלפני  "נַּ שמעו מה 

לומר שהם  מהם,   את עצמם  לקיים את  העיזו  זהו  התורהמוכנים   ,

  :( הביצה כ )בגמרא    שאמרו  וכמוזות דקדושה'  משום שלישראל יש 'ע 

עזי" דקדושה  ", שבאומות  ןישראל  עזות  להם  זוכה   . יש  וכשאדם 

נקראת    אישה  מן עמלק,קדושה הוא מנצח את קליפת הדלעזות  

מלכות   מכונה:  [ ב"ע  ]ק"הסנהדרין    גמ' ב)ו   מלכות חצופה, תגא',  בלא    'מלכותא 

של ו   ,החצוף עמלק  זה    ,כתר   בלי  האלופים  חצופיםה   עשיו  כל  עמלק   ותלכמ.  ( ם 

  ., כמו אדם שמולך בכחחוצפה היא

ה נקשר  ו את  יבמותשל    עניןלזה  יבוא    ,מסכת  שאני  ד ללמוכדי 

יבמות  ישיבות  עומליםשעליה    ,מסכת   אותה לומדים  ו  ,בחורי 

ו צריך  ,מאמץבבקושי  קודם    דוקאו   ,'קדושהדת  עזו'   אני  עכשיו 

זה זכור  הזמן    ושבת  את  בממש  לנצח  גדולה  דשמיא  סייעתא 

ללמוד '  בנחישות:  לומרו  ,קדושהדת  עזו עם    ט"אהס יכול  אני  גם 

   '.את מסכת יבמות 

 כיצד ששה סדרי משנה נדרשים מהפסוק

ה'  טו.   נשים  יםתחילמ אנחנו  עכשיו  ברוך  ודורשת  סדר  הגמרא , 

ל) ה  (. א שבת  לג,   פסוקאת  ו עֹת  "  :ו(  )ישעיה  ְיש  ן  חֹסֶׁ יָך  ֶׁ ִעת  ֱאמו נַּת  ְוָהָיה 

ת ָוָדעַּ ת  ת    ָחְכמַּ אֹוָצרוֹ   ה'ִיְראַּ זרעים' זה    -  ת'אמונ ',  "ִהיא    , 'סדר 

, מועד הוא  'סדר מועד ' זה    -  'תך'עי  .זורעוי העולמים  חב  מאמיןש

גברים ה   ?שים נלמה חוסן זה    '.סדר נשים'זה    -  'חוסן '  .מניםעיתים וז

רים אומ  .אשתו  ושל הגבר זוהכח  החוסן  שהנשואים צריכים לזכור  

 בא כמו. "עומדת אישה גדולהאדם גדול  כל  מאחורי  "  :כוןנמשפט  

ס )בגמרא   יוסי  שאל  (. גיבמות  יח( ב  וכת  :אליהואת    רבי  ב,    )בראשית 

ֹו ֵעזֶׁר" ה ל  ֱעש ֶׁ  , אדם מביא חיטין  :ל"א  ?במה אשה עוזרתו לאדם   "אֶׁ

כוסס לובש  ,חיטין  פשתן  עיניו   ,פשתן  מאירה  נמצאת  לא 

על   היא מעמידתו ,זוכה לאישה טובה או השכ ?ומעמידתו על רגליו

האישה מעמידה את  כי    זה סדר נשים,  חוסןולכן    .ויש לו כח  רגליו 

  .האדם על רגליו

נזיקיזה    -  'ישועות' דינים  ה   שועה שלהי  כי  ן,סדר  אדם שיש בתי 

יש דין תורה    ,מריבותואז אין מחלוקת  ו  שפט,מ שן  שיש הלכות חו

זה סדר    'חכמה '  .ספקות של האדםוה ט את המחלוקות  ואיך לפש

ה  והוא  ',דשים 'ק הסדר  מעשה  .קשהכי  באמת  בבא  )  בגמרא   יש 

ושיות  קלרב אשי  מקשה  רב אחא בריה דרב יוסף  שהיה    (מציעא קט:

תבוא  שם    ,יםזבחנגיע למסכת  שכחכה    :רב אשי  ול  אמר  ,גדולות 

הכרתי בך שאתה חדוד  ל:  ופירש"י וז"  .הקושיות שלךאת    אלתש 

זבחים, שהיא עמוקה  וכי מטית למסכת  ולהקשות,  ויודע להעמיק 

 . , ואתן לב לתרץ לפי שאלתך)תבוא ותקשה לי( תא אקשי לי -

 י' משניטומאה אפ( למשקים נעשים תחילה )ראשון

ולמה  'דעת' טז.   טהרות  סדר  שבטה  ?זה  זהזה  'רות  שתדע  , ' ככה 

סברות ולא  ידיעות  זה  הכתוב,  גזירת  לדבר:דו  .כמו  למדנו    גמר 

שלישי  ב פרק  הפירוש?    .תחילה  נעשיםים  שקשמחגיגה  תמיד  מה 

הכידענו   שני  ללאת  עושה  חולין,  שראשון    עושה שני  ו  באוכלי 

בקודשו  ,בתרומה  שלישי רביעי  עושה  ה  אטומה מיד  ת  ,שלישי 

למדנו    וכן  ,יני עושה ש נשרבי יהושע  שלפי  פתאום למדנו  ו  ,יורדת

שהם  סתם ידיים    כגון  ,ממגע שני להיות ראשונים  נעשיםעוד  שמים  

 , חוזרים להיות תחילה  מיםה  ןבמשקי  וע גנהם  ם  א  ,האמ לטו  שניות

ראשוןו להיות  גבוהים ו  לטומאה,  הופכים  יותר  להיות  ממי   עולים 

וטהרה  .שטימא אותם ו  לא תמיד יש  בטומאה    , אלא סברותהגיון 

הכל    ולכן 'דעת' זה סדר טהרות   –  זה ראה וקדשכ   -  ככה זהש תדע  

מסכת  ובפרט    .דעת  בזה  אין  של חכמיםוגם הגזירות    ,גזירת הכתוב
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בו טעםפרה שבסדר טהרות, כל כולה   כך  הוא דבר שאין  , אלא 

 . אותו סגנוןהם החכמים  , ואפילו בגזירות של גזרה חכמתו ית'

 על לימוד מסכת יבמות עוד חיזוק

השם  ויז.   אנחנו  בעזרת  ב'עכשיו  נשים,  –  'חוסן מתחילים  זו  ו  סדר 

היה    אותי מה  ענין לא מ   ,הקדוש לימד אותנו רבינו  ו  .התחלה חדשה

עכשיו ירחםואפילו    ,עד  ה'  אצלך  מועד    אם  סדר  כמו וא  הכל 

ב  ,חוריםעם    נתמסנ חור  בחגיגה  קטן,חור   וכו', במגילה  ו  מועד 

נורא לא  מתחילים    , בסדר  מסכת   חדשסדר  עכשיו  את  ולומדים 

 .אילו פה מתחיל הש"ס, כ יבמות

יותר קצרים זה ש  ,הפתעהלנו בה  שתהיה    מהו רוב  פי  על   הדפים 

  , תוספותוי  "רש  פירושי  הרבה  ףדב  יש כיוון ש,  מהמסכתות במועד

את  רק  ומדים  וכשל  באורך של הדף, פחותולכן הגמרא עצמה היא  

אז מהר  הגמרא  יותר  של  למשל  )  ,זה  לי הראשון    דףה בהקלטה  לקח    16  זה 

שהם    ,ם מאוד עסוקיםהשלכל אלו    בהלצה,זאת    אומראני  ו  .(דקות 

   כאן הקלה במסכת יבמות.מקבלים 

ֵרהֲחמֵ   ונתחיל את המשנה הראשונה:  ש ְ ן    ש  עֶׁ ֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיהֶׁ ים פ  ָנש ִ

ֵהן ו   ְוֵאל  ָהעֹוָלם.  סֹוף  ד  עַּ ו ם  ב  י ִ הַּ ו ִמן  ֲחִליָצה  הַּ ִמן  ן  ָצרֹוֵתיהֶׁ   : ְוָצרֹות 

ה, ֲחמֹותֹו   ָ ת  ב ִ ת  ו בַּ  , ָנה  ב ְ ת  ו בַּ ֹו,  ת  ִאש ְ ת  ב ַּ נֹו,  ב ְ ת  ו בַּ ֹו,  ת  ב ִ ת  ו בַּ ֹו,  ת  ב ִ

ֹו,   ת  ִאש ְ ֲאחֹות  וַּ ֹו,  ִאמ  ֲאחֹות  וַּ ֹו,  ֵמִאמ  ֲאחֹותֹו  ָחִמיו,  ְוֵאם  ֲחמֹותֹו,  ְוֵאם 

ת ל ָ ְוכַּ ְבעֹוָלמֹו,  ָהָיה  ֹא  ל  ֶׁ ש  ָאִחיו  ת  ֶׁ ְוֵאש  ֹו,  ֵמִאמ  ָאִחיו  ת  ֶׁ ִמן    -ֹו  ְוֵאש 

ָהעֹוָלם סֹוף  ד  עַּ ו ם,  ב  י ִ הַּ ו ִמן  ֲחִליָצה  היסודות    וניתן  ."הַּ את  קצת 

ביבמות לנוכדי    ,העיקריים  של   שיהיה  הזה  לנושא  הפתיחה  את 

  , ונקבל חשק להתחיל.מסכת יבמות

 סוד נפלא בענין מצות יבום

כל  יח.   שקודם  קבלה  באיםאנחנו  כיון  של  נאמר   אז  ,מהעולם 

כמו   .וד הגלגולה סודות גדולים של סיש בש  וםיב  מצות  של  עניןב

כל אדם כשהוא מתאחד    ך:ור כביאה ום.  ישמבואר בסבא דמשפט

איך ו  . ר שלםבם דהיש ואישה  א  ,םלעם אשתו אז הוא נהיה דבר ש

  : כד(  )בראשית ב,  כתוב  ?הם ישאירו את הדבר השלם שביניהם לנצח

ֹו  " ִאמ  ת  ְואֶׁ ָאִביו  ת  אֶׁ ִאיש   יֲַּעָזב  ן  ֵ כ  ל  ר עַּ ְלָבש ָ ְוָהיו   ֹו  ת  ִאש ְ ב ְ ק  ְוָדבַּ

ָחד בשרם וה"  פירש"י:",  אֶׁ נעשה  ושם  שניהם,  ידי  על  נוצר  ולד 

כל ילד וילד זה דבק אמיתי ו ,זה אני ואת ביחד - ז"א שהבן ".אחד

האיש   בעולם  מי  ולכן  .אישה והבין  זרע  להשאיר  גם    ,שזכה  אז 

כי יש   ,של שלמותבתיקון    םאחרי פטירתו ואחרי פטירת אשתו ה

  . לנצחאיתם  וזה ממשיך    ,ילדיםע"י החיבור תמידי בינו ובין אשתו  

ר נפט  הואש כאז    ,לא זכה להשאיר זרע בעולםח"ו  אדם    אםאבל  

גוף('  אגופג  לפ'הוא נשאר    ,ולםעמה  ,אגופג  לפגם  היא  ואשתו    )חצי 

  ילדים, ונש של מי שאין לו  עה ה וז  ,לעולם  כל אחד מהם נשארכך  ו

ו מהעולם  נפטר  הוא  בייחוד ו  א,גופפלג    נשאר כי  נשאר  לא  הוא 

  .שלו ושל אשתו 

 בילדיהם  נשמה אחת שמתאחדתהאיש והאשה הם 

ה  בותיריט.   בהתברק  האלה  דברוננות  אותנו  כבר  ים  מביאים 

שכי    ולמה?  ,גדול  ביתלשלום   חושב  אחרי  כשאני  אני   120גם 

בקשר   להיות  צריך  להיות  גדול  עדיין  אשתי  ם  ע   אחתנשמה  עם 

. דהנה רבינו בלקוטי אשתי  ושז  -שלי    החצי השני  -גופא'    ה'פלג

ג הם למעלה נשמה של הזוכותב שהנשמות    )קמא, תורה רס"ה( מוהר"ן  

, דף פה:()ח"א  מהזוהר הקדוש פרשת לך לך  . והדברים האלו הם  אחת

ביאור עוטה אור. וגם אחרי הפטירה שכביכול כמו שהבאנו הכל בו

וזה מתקיים נפרדים האיש מאשתו, הם צריכים להיות נשמה אחת  

י ָחד"  ,ילדיםדי העל  אֶׁ ר  ְלָבש ָ ְוָהיו   ֹו  ת  ִאש ְ ב ְ ק  שזה מתקיים   -  "ְוָדבַּ

  הוא ו,  תיקוןב  לוחסר שאז    ,יםננפטר בלי באדם ש ולכן  ובילדים.  

זה   ,שנה  80היה נשוי  ואפילו שהוא התחתן    ,פאגו  גנשאר לנצח פל

איפה אתה ואיפה כי    א',גופ'פלג    בשמים הוא נחשב  כי  ,לא משנה

   .אשתך אחרי הפטירה נך וביןאין דבר שמקשר בי  ,אשתך

 לג גופא ה פנפטר בלי ילדים לא יהיגם מי שמצות יבום מתקנת ש

ש  מהאז  כ.   ש  ם?היבו  ענין  מה  ם.יבו  ?עושיםהתיקון  אח  ם  ג היות 

י שכתוב  כמו    ו,שלו הוא נחשב חצי בשר ֲהרֹן  "  (יב  ב,)במדבר  ר אַּ י ֹאמֶׁ וַּ

ֲאדִֹני י  ב ִ ה  ֶׁ ֹמש  ל  ר    ...אֶׁ ֶׁ ֲאש  ת  ֵ מ  כ ַּ ְתִהי  ָנא  ל  ֹו אַּ ִאמ  ם  חֶׁ ֵמרֶׁ ֵצאתֹו  ב ְ

רוֹ  ְבש ָ ֲחִצי  י ֵָאֵכל  בשרו 'פירש"י:    "וַּ שאחיו  בשרו,  חצי  נאכל  הרי 

  דם. שני האחים זה אותו   .יש בו חלק מאחיו  האחלמד שגם  ומ  . 'הוא

מ שאחיו  המת  בןומביא    םביוע"י  :  ו(  כה,)דברים    ומתקים  ,מאשת 

ת  " ֵ מ  הַּ ָאִחיו  ם  ֵ ש  ל  עַּ ָיקו ם  ֵלד  ֵ ת  ר  ֶׁ ֲאש  כֹור  ב ְ הַּ מֹו  ְוָהָיה  ש ְ ה  חֶׁ ָ ִימ  ְולֹא 

ָרֵאל ש ְ שוב    ,"ִמי ִ מתקיים  הפאז  ביחד  אגופ  יגלששני  , מתחברים 

כמו בשר הנפטר, וכשהוא  הנפטר הוא    כי האח של  ונולד להם בן.

הרי   בן,  ונולד  השני,  גופא  הפלגא  שהיא  המת  אשת  את  מייבם 

" ש ָחד מתקיים  אֶׁ ר  ְלָבש ָ נשמה    " ְוָהיו   שוב  ונעשים  היבם,  בשביל 

 על ידי הבן.  אחת הוא ואשתו לנצח

 מה פירוש שמא יקדמנו אחר ברחמים 

כ"א )ליקו"מ    מביאהקדוש  רבינו  כא.   ו'   תורה  הזוהר    (אות  בסבא  את 

 ,ח שנפטראה  הוא גלגול שלה  מהיבשל הבן  ש  )ח"ב דף ק:(דמשפטים  

אמונעשית איתתיה אימיה  ו נעשית  לחינם  .  )אשתו  בהלצהמראו לא  שהזוג    ים 

קשה כיון שכן אז  ו  , (, אבל באמת זה רק ביבום ה הכי מושלם זה האימא והבן של

היב לבין  זוגממאוד  בת  למצוא  זוגה  כי  מה?ול  ,ה  ית  תיאמה   בת 

א שמ"  (דף יח: )  במועד קטן  אומרת הגמ'ש  וזה מה  .אימא שלו זו  שלו  

ברחמיםנמיקד אחר  ב'שואל    ".ו  "מאן  משפטיםד  אסב הזוהר   :

שלו    כי הבת זוג  ,אין לו בת זוגהיבמה  בן  כי    .המבן היב  אדאחר?  

אימו  -האמיתית   יכול להתחתן איתה ו  ,היא  שבן וכיון    ,הוא לא 

לך  אשה,מחפש    היבמה יקח  לא  שהוא  תיזהר  הב  אז  זוג    תאת 

תאימה לך ואתה מתאים לה,  א מ מיד שהכרת אשה והילכן  ו  ,שלך

סין  מארהלכה למעשה  ארסו מיד, ולכן גם  אל תתמהמה אלא תת 

ב השו"עו  ,באב  תשעהאפילו  שפסק  ס"ב  כמו  תקנ"א  "( )או"ח  ְוֵאין  : 

ה  ְסֻעד ָ לֹא  ב ְ ֵלָאֵרס  ֲאָבל  ֵארו ִסין,  ת  ְסֻעד ַּ ין  עֹוש ִ ְוֵאין  ים  ָנש ִ ִאים  נֹוש ְ

ְצמוֹ  ָאב עַּ ט' ב ְ ו  ב ְ ֲאִפל  ר, וַּ ָ ֵחר...  ֻמת  ו  אַּ נ  מֶׁ ד ְ ֹא ְיקַּ ל  ֶׁ  . ש 

חיד אמרנו  כשהוא  פעם  בדיוק  וכי  שאלה,  כאן  יש  הרי  בזה,  וש 

יבוא בן יבמה לקחת לו הזו, אז בדי  העשהרוצה להתארס עם   וק 

אפילו בתשעה  סעודה  ולכן התירו לארס בלא  את השידוך שלו, 

לא יכולים לחכות עד יום י' באב. אכן התשובה בענין הזה.  באב, ו

כים לשידוך, אזי עצמה לקבל ולהס  ה אתתח כי בשעה שהאשה פ
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היא  כי  אחר,  מאדם  אפילו  שידוך  לקבל  יכולה  היא  זמן  באותו 

הכינה את הכלי של עצמה להיות מקבל. ולכן דוקא בשעה שכבר 

דוקא יתכן  רוצה לארס אותה לעצמך והיא מסכימה לזה, אז    אתה

  לבוא מישהו אחר ולהקדים אותך ברחמים, ולכן התחדשה שיוכל  

 הלכה שמארסין אפילו בתשעה באב.

 לימוד מסכת יבמות פוטר את האדם מהרבה צרות 

מסכת  כב.   תורה  זה    'יבמות'לימוד  האדם    תא   פוטרשלימוד 

הכ  ,'צרות'מ ְוָצרֹות  "   נה:משלשון  ן  ָצרֹוֵתיהֶׁ פֹוְטרֹות  ו   ֵאל  ֲהֵרי 

ן ד סֹוף ָהעֹוָלם...  ָצרֹוֵתיהֶׁ   , אדם רוצה לפתור את כל הצרות  וכל  ."עַּ

מסכת  ע"י שאדם לומד    זהו  ,עד סוף העולםשלו מפה וצרי צרות  הו

אמרו גדולי וכבר    .את עצמו מהצרותלפטור    זוכההוא    וכך  ,יבמות

  , ותרצ ה פטר ממתככה אתה  לך בלימוד, כל שיותר קשהשישראל 

את המסכת הקדושה    "הבעז   נתחיל  ולכן רבותי  .כי אתה מתאמץ

הכח,הזאת ב טוב  המביןלהיות  צריך  לא    ,ושוב  כל  כמו   כי  ,הכי 

הטוב'  שאומרים: של  טובהזה    -  האויב  רוצה  כ  '...יותר  שאדם 

ו  ,היטבכל דבר  להבין   הוא  אז זה מונע אותו מלהתקדם בלימוד, 

וברוך  מהולכן    .המסכתמפסיד את   חזק  זמן ות  .שהבנת  מצא לך 

את  ל הדף של  ההקלטה  את  ולשמועגמרא  למוד  על  ומה   ,נו 

הדעזות    יהו וז  ,מרוצהתהיה    הבנתש את  לנצח  ת  עזו קדושה 

ו ֵדי  "  . וזה ע"י לימוד התורה הקדושהקליפת עמלקבש ק  ִ ִרים   ה'פ  ְיש ָ

ֵחי ֵלב ְ מ  שקבלו   עם ישראלל  שקדושה  ד  עזותה  וזו.  ט(  ,)תהלים יט"  ְמש ַּ

  עזות ועל ידי    .שמענואמרו נעשה אפילו שלא    לעשות קודם שמעו,

מנצ את  חדקדושה  כשנתחיל אחרא.    א רטס הים  רביעי  ביום  אז 

זכר עמלק'זוכים לקיים  אנחנו    ,מסכת יבמות  "הבעז  ,'תמחה את 

י עז על  דקדושה שבאה מתוך שמחהדי  זות  ושמחה  כי    ,בבינהה  , 

ֵמָחה"  (ג, ט)תהלים קי , בחי' בינה ִנים ש ְ ב ָ  ". ֵאם הַּ

 קליפת המן עמלק ספקות באמונה 

הראשונה  יהמחיכג.   קלש'  חכמה'ב ה    תיקון זה    עמלק,יפת  ל 

ב'בינה'  .גאוהה השניה  ע"י    והמחיה  קדושה  זה  לומד   שאדםעזות 

דברים   לשאפילו  קליפת  ךוכ   ו,קשים  את  לתקן  זוכה  המן    הוא 

של ספקות    עניןזה ה  -  עמלקקליפת  המחיה השלישית של    עמלק.

  , יזת  שמו )פרשת בשלח  ב  כתוב  .חס ושלוםשהוא מעורר לנו    באמונה

ָֹתם  "  (ז ס  נַּ ל  ְועַּ ָרֵאל  ִיש ְ ֵני  ב ְ ִריב  ל  ו ְמִריָבה עַּ ה  ס ָ קֹום מַּ ָ מ  ם הַּ ֵ ְקָרא ש  י ִ וַּ

ת   ֲהיֵש     ה' אֶׁ ִק   ה' ֵלאֹמר   ספקות עם ישראל  היו ל  –"  ִאם ָאִין רבינו  ב ְ

י ָֹבא ֲעָמֵלק "  (ח' )שם    בפסוק הבא  כתוביד  מ  מה קרה?  ואז  באמונה, וַּ

ָרֵאל   ִיש ְ ִעם  ם  חֶׁ ָ ל  י ִ ְרִפיִדםוַּ "ב ִ פירש"י:  זה  ",  למקרא  זו  פרשה  סמך 

היש  '  :תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם אומרים  :לומר

בק אין רבינו  ה'  ואתם   '?אם  אתכם,  ונושך  בא  שהכלב  חייכם 

הרי שכשיש ספקות באמונה זה מעורר   '.צועקים לי ותדעו היכן אני

  .את עמלק, כי עמלק הוא כופר

 להכניס איזה ספק באמונה עמלק יבוא להילחם רק בשביל 

הדבריםכד.   את  'מר  וא  ,ונבאר  הקדוש:  טוב  שם   ' עמלקהבעל 

אדם  ללהכניס    זה  'עמלק  'קליפת  של  עניןה   ,(240)'  ספק'גימטריה  

בורא ב  לכפור  "והוא לא בא ואומר לך ח  ,כלומר  .ספקות באמונה

גמורה  עולם מתחיל  ,  כפירה  הוא  לכן  יצליח,  שלא  יודע  רק  הוא 

ספק  להכניס מיני  ותלך  הקב"ה  שאלות  וכל  מוכן עמלק    כי  .על 

אפילו  בש  אפילו,  קשהד  ובעל להרוויח  קטןביל  הוא מאוד  דבר   ,

  .לזל אפילו בהצלחה קטנה, כידוע מהעם שלומאוד חרוץ, ולא מז

 טנהויח איזה שפחה קעמלק נלחם רק כדי להר 

עמלקכתוב  כה.   כא,  במלחמת  ֲעִני"  א(  )במדבר  נַּ כ ְ הַּ ע  מַּ ש ְ י ִ ב ...וַּ ֵ יֹש 

ב ֶׁגֶׁ נ  ִבי  ...הַּ ֶׁ ש  ו   נ  ֶׁ ִממ  ב ְ  ש ְ י ִ וַּ ָרֵאל  ִיש ְ ב ְ ם  חֶׁ ָ ל  י ִ עמלק, פירש"י:  ו"  וַּ זה 

הנגב"  :שנאמר בארץ  יושב  שבה ש   םשביוח  היינו  ."עמלק   עמלק 

אינה אלא  בא רש"י ומגלה לנו: "   שבויים,  אלפיכמה    ם ישראלמע

אחת  להשקיע    ".שפחה  להילחם  מוכן    , ולהשתולל  כוחותעמלק 

קטן    ר לקרביל  שב במשהו  איזה   ,שמי  אתירבאותך  בך  להכניס 

א  וזהו:  ו.זה מספיק לוספק קטן באמונה,   לא שפחה אחת',  'אינה 

שפחה אחת הקטנה שבעם ישראל, כלומר כל מה שהצליח הוא ב

  .המלחמה שלנו כנגד עמלק זוהיו . ובשביל זה הוא נלחם

 ונה בתמימות בלי חקירהקליפת עמלק ע"י אמ גדהמלחמה כנ

  . מות תמי ע"י    בעמלק?  הקדוש לימד אותנו איך נלחמיםרבינו  כו.  

וז"ל:   ,חקרהוא מעמלק ש "ב(ט ח)תורה י"הר"ן מו קוטיבלירבינו אומר 

ְיֵדי  ל  עַּ ֶׁ ש  ֲעָמֵלק,  ִחינַּת  ב ְ ִהיא  ֶׁ ש  ְוָחְכָמה,  ָחְכָמה  ָכל  ב ְ ף  נֶׁגֶׁ ן  בֶׁ אֶׁ יֵש  

ִפילֹוסֹוף  ָהָיה  ֲעָמֵלק  י  כ ִ לֹום.  ְוש ָ ס  חַּ ֹל  ִלפ  ְיכֹוִלין  ז ֶׁה  הַּ ף  גֶׁ ֶׁ נ  הַּ ן  בֶׁ ָהאֶׁ

ר ק ֵ תו ב    ו ְמחַּ כ ָ ֶׁ ש  מֹו  כ ְ ר,  ִעק ָ ב ָ ר  יח(ְוָכפַּ כה,  ָבִרים  ֱאלִֹקים",   )ד ְ ָיֵרא  "ְולֹא 

ָלל כ ְ ִיְרָאה  לֹו  ְוֵאין  ָחְכמֹות,  י  ִ פ  ל  עַּ נֹוֵהג  ק  רַּ הו א  ֶׁ ש  ְינו   הַּ עכ"לד ְ  , .  

בו כי  הקדושים  דבריו  בה  שבעכל  ביאור  יש   חקירות  ןחכמות 

  .קעמל קליפת מכשול שלה וזה ,הפוגמות באמונה

 לימוד השבע חכמות  שיכולה להיות בהבעיה 

  במשך הזמן אבל  ?בעיה בכל החכמותמה ה ,היה קשה לי תמידכז.  

  על   שמענוכולנו    .ביחד  ן את זהשנביואני רוצה    ,הבנתי דבר גדול

רוסיה לאוקראינה  ה קשה שנפתחהמלחמ יודעים  ,  בין  ואנחנו לא 

היא תתפתח תיגמר  ,איך  היא  יותר   ,ומתפללים שכבר  יהיה  ולא 

בלאגן  חס    מדי  עולם  מלחמת  מה   . ושלוםולא    תמיד   יש   אבל 

זהבעולם פוטין   כולם  .פרשנויותה  ?  של  הראש  את  להבין  מנסים 

זאת הראש  ו יש פרשנים    ,לנסקישל  ובעיתונות( ותמיד  בחדשות    )בפרט 

 . על פי טבעכאילו  הכלאיך וכל המלחמה את   ים מסבירש

  צפניה )פסוק  חס ושלום כפירה גמורה, כמו שנסביר, ונקדים את הוזה  

חו צֹוָתם  "   :ראומשהקב"ה    (ז-ו  ג, י  ְבת ִ ֱחרַּ הֶׁ ֹוָתם  נ  ִ פ  ו   מ  ָנש ַּ גֹוִים  י  ת ִ ִהְכרַּ

ִלי עֹוֵבר ב  ,ִמב ְ ֵ ִלי ִאיש  ֵמֵאין יֹוש  ם ִמב ְ ו  ָעֵריהֶׁ יְרִאי    ,ִנְצד  ְך ת ִ י אַּ ְרת ִ ָאמַּ

מו ָסר ְקִחי  ת ִ הקב"ה"אֹוִתי  אומר  מה  ,  עושה    כל  מלחמות  שאני 

זה   ישראל,בשבילבעולם  עם  שנראה  נו  מוסרוני  בשביל   וז  ,קח 

הקב"ה. המטרה   כש   של  פרשניםבאאבל  מיני  כל  כמו    ים  )שמדברים 

למה היה   ?קרה ככהלמה    כל דבר על פי הטבע,סביר  מו  חכמי חל"ם(

נוס, למה יש הצפה של ערים, באוקיי  רעידת אדמהצונאמי בגלל  

  , חכמות, וכל דבריהם על פי כל מיני  זה בגלל משבר האקלים וכו'

אדם כופר  ואז  הקב"ה  נהיה  של  שיש  בהשגחה  נכון  סיבות .  גם 

להטב צריך  אבל  יש עיות,  דבר,  לכל  הראשונה  סיבה  שיש  בין 

אדמה, אבל למה יש רעידת אדמה, ואם יש  צונאמי בגלל רעידת  
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איזה לזה  גם  א  לך  והסבר,  הקודמת, פלפול  הסיבה  על  תשאל  ז 

 באדמה וכו'.  למה ה' ית' עשה שיהיו גזים

 ביר את הנהגת ה' שהיא דרך הטבע זו כפירה להס

נגף  כח.   האבן  החכמות  עמלקשל  וזה  בכל  העבודה שלנו ו  ,שיש 

לדעת   זה  היא  ש  כי  ,הקב"ה רצון  רק  שהכל  נכנס הברגע  אדם 

והסברי טבעיים, לפרשנות  השגחת  הוא    ם  על  ומסתיר  מכסה 

 חושב  אדם   ,ואף אחד לא חושב על זה  .נכנס לכפירההשי"ת והוא  

יכול  ו  וביטל תורה  חוץ ממה שהוא בזבז שעה שלמה )   ,מע חדשותהוא שש היית 

זה    ,קשקשת שהוא שומעכל הב   ,(רללמוד ולחזו   -  דפים ביבמות   כמה ללמוד  

לשרוף את בם מומחים  ההרי    ,ככה   אומר  השניהפרשן  ו   ,אומר ככה

חושב שהוא לא עשה    לא  הזמן הוא  מבזבוזבל חוץ  א  ,ךהזמן של 

  כי   ,בכפירה  עסק  הוא  באמת שהוא עשה רע מאודאבל    .רע  דבר

דיברת    חדשות,  שמעת החבראו  ו  עם  המצב,  את לו    תהסברעל 

  . כל זה כפירה הכול על פי טבע

 אין לאדם חלק בתורה עד שיאמין שהכל נסים 

ברי הרמב"ן הקדושים שבסוף פרשת צריך לשנן בעל פה את ד כט. 

וז"ל:  בא בכל ,  רבינו עד שנאמין  בתורת משה  חלק  שאין לאדם 

לם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ושכ  -דברינו ומקרינו  

המצות   יעשה  אם  אלא  ביחיד,  בין  ואם    -ברבים  שכרו,  יצליחנו 

זה    , עכ"ל.יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון  -יעבור עליהם   וענין 

לכלל   בין  הוא  הוא  טבעי,  והסבר  ביאור  כל  ולכן  לפרט,  ובין 

 כפירה גמורה, והרמב"ן הוציאו מלהיות לו חלק בתורה. 

  פרוטה מהכיס האין בן דוד בא עד שתכלביאור 

דף   )סנהדריןאמרו רז"ל  .חידוש נפלא ח"א( ' תורה ז)ליקו"מ  ומר ארבינו ל. 

ממש ש  היוםוהנה  ".ה פרוטה מן הכיסכלעד שת"אין בן דוד בא  (צז.

ה'  ברוך  בא,  דוד  בן  אנשים  הכיסים  מיד  הרבה  מה   ,מלאים   של 

דורות,   כבר  היה  זהשלא  מה  פ'עד    אז  הכיסשתכלה  מן   ? ' רוטה 

 ]רבינו לא מזכיר את השאלה הזאת, אבל מדבריו יש תשובה גם 

זו[. מלאך  זה    -  'ופרוטה 'לכסות,  זה    ס'כי '   ,מסביר  רבנו  לשאלה 

ש  -  שפוותיה  טארידפ ה'  תפילה,  בחינת  תפתחשזו  היינו   . פתי 

סים בדרך  ניאלו שמלבישים את הכלו  שי עד    ן דוד בא,שאין ב

כולו  ,הטבע   ( כיסוי   ן לשומ כיס  ) מי שמכסה את הניסים  כי    .זה הסיפור 

  את מלך המשיח.הוא מעכב  ומסביר כל דבר בדרך הטבע, אז 

 גשם? כי כך ה' רוצה, וזהו!למה יורד 

אדם    : דבר פשוטסביר  ונלא.   כל    לפני מאתיים שנה, היית שואל 

גשם יורד  היכל    ?למה  מעלה    ,אומר  ה יהודי   מהים ים  עננהקב"ה 

גשם  'למה  :ילד   וםהי  תשאל  ם.גש  מורידו י  '?יורד  לךהוא   סביר 

עננים  ו   שמשרוחות ו  ישאיך על פי טבע    מפורט,מטאורולוגי  הסבר  

 . הקב"השהכל זה    -שכח את העיקר  והוא    .יורדיםועולים    הםאיך  

בה מה וחכמה יש  כח  כלבש  ,הטבע  של  חכמות  שבעומד  לכשאדם  

נגף נופל בכפירה.  ,עמלק  של  אבן  שיש   ' עמלק'קליפת  ומה    הוא 

פי טבע   , בכל חכמה על  זה  כמה  ומראה לך תבין  ואז    ,שהוא בא 

 .קעמלשל    קליפהה  וזו   .אתה שוכח את הקב"הזה ש   -מה שקורה  

לרופאכן  ) ניגש  אדם  הרפואה,  לך   דואג  ואוה  ,בתחום  להסביר 

איך   שבעולם,  ההסברים  תלויים  בכל  שלך  טבע, החיים  פי  על 

תל הכל  שקר  הכל  שאדם וכמובן  נכון  הקב"ה.  של  ברצון  רק  וי 

השגיח על עצמו על פי טבע, לא לאכול דברים המזיקים, צריך ל

חובת ההשתדללה רק  שזה  להבין  אבל  וכו',  שיש עליתעמל  , ות 

 אבל החיים שלי, הם רק תלויים ברצון של הקב"ה בלבד. 

להתרגל  ,רבותי האמיתית    צריכים  מבין ש  -הזו  לידיעה  לא  אני 

דבר גשם  ,שום  יורד  רוצה  ?למה  הקב"ה  רעידת   למה  ,!כי  יש 

ובאמת  ?אדמה  רוצה!.  ה'  למה  כי  יודע  לא  אחד  זה   אף  בדיוק 

קורהומתי  קורה, מיני  ,  זה  כל  שטויות   הסבריםיש  כמו    והכל 

ולכן    ,צמם מודים שהם רק מבינים חלק מהתהליכים שהמדענים בע 

לחזו  יודע  לא  אחד  קודם  ישתאפילו  רעידת    תאף  הפיל   ,דקות 

ים הם  , לפעמאיתנויותר טוב מ  תלחזו  יםיודעושאר החיות  הכלב  

שוב ושוב,   .דת אדמהיודעים אפילו עשרים וארבע שעות קודם רעי

ש להבין  יודע מה    וגם  , הקב"המ  הכולצריך  שאתה  חושב  שאתה 

נוע"י    ,הקב"ה   זה  הכול להיות    .עמלק  המןמקליפת    יםצלי זה 

ופשוטים 'שהכל      -. לדעת  החכמה האמיתית  וז   ,אנשים תמימים 

קות לצאת מספ  'עמלקפת  'קליזה הניצחון שלנו על  ו  ,נהיה בדברו' 

   .ולהתחזק באמונה

 לדבר כל הזמן דיבורי אמונה

על    ח"ב(  תורה מד'   ליקו"מ)אומר  רבינו    ?עוד מתחזקים באמונה   יךאלב.  

פט, הפסוק   ִפי"  :ב(  )תהלים  ב ְ ֱאמו ָנְתָך  אֹוִדיעַּ  ָודֹר   האמונה   -"  ְלדֹר 

מאמין    אני  ,חוזר על דיבורי אמונהתולה בפה של האדם. כשאדם  

יתברךמה בבויבאמונה של   ' אני מאמין 'ת  א  ואני אומר  ,שמו  רא 

יותר  ,ומתעצם עם המילים פעולות  האחרי  '   -ככל שתאמר אותם 

הלבבות בחינוך  'נמשכים  שכתוב  ט"ז(  כמו  מצוה  בא  היינו   , )בפרשת 

  )תהלים קטז, י( וכמו שכתוב  שלך,    פההדיבורים שאתה מרגיל באחרי  

י כ ִ " ְנת ִ ֱאמַּ רהֶׁ ֵ ב  זה  ו  .ל ידי שמדברים באמונה", האמונה באה עי ֲאדַּ

שאתה   ידיעל  כי    ,של ההתבודדות  ענין ה  ה אתגילרבינו  הנקודה ש

בפה שומעהגם    ,מדבר  בסוף  ה   לב    יוצא ו   .שלךדיבורים  את 

השלישית  ישהמח לה   'עמלק  תקליפ'  שליה  ,  אמונהב  תחזקזה 

 .הסביר דברים על פי טבעא לולהיזהר ל

יעקב   זו הבחינה של  ,המנצחת את קליפת עמלק  אמונה תמימהו

ב ֹאָהִלים"   כז(  )בראשית כה,  , כמ"ש:אבינו ֵ יֹש  ם  ָ יעקב   ,"ְויֲַּעקֹב ִאיש  ת 

שרנו קולכן    -  ה"וי שם ה' מאות וה  בחינתבספירת התפארת בהוא  

מהספקל  עניןאת   תמיו  ,צאת  ה  םלהיות  ו' לאות    ,אלוקיך  'עם 

  .זה בתפארתש  ה"וישבשם ה

 תאות ניאוףשבעמלק  קליפת המן

יש בה שני   , כי כל ו"ו, כלומר אות ו"ו במילויהשנייה  האות ו'לג.  

ו' שביםוו מרמז זה    -מילוי  , פשוטה ושל המילוי. וכאן נדרוש את 

עמלק  היסודתיקון    על נגד  שלנו  מקר  ,במלחמה  היה  עמלק    רכי 

לשון '   -  'אשר קרך'  : כמ"ש רש"י  ,וף קליפת ניאאת עם ישראל ב

זכור וטומאה, שהיה מטמאן במשכב  ובהמשך:  'קרי  חותך  שהיה  . 

  תאות   עניןנמצא ש  .'אלה חפצת'אומר בו  מילות וזורק כלפי מעלה 

זה   עיקר כדי להינצל מקליפה הו  טמא,ה  בחינה של עמלקהניאוף 
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ה  דוקא  זהעמלק    המן לבוא   .יםקלבדברים  אוהב  תמיד  עמלק 

חזק  ,האפור  תחוםב לא  לבואלא    הוא  ,שבו אתה  להגיד ו   יתחיל 

אתה לא תעבור ו   עמלק יודע שבזה אתה חזקלך לעשות איסור כי  

  .יוקב בעאדם דש ש יסור א הםכל הדברים שבעמלק נכנס  ,איסור

 התחזקות בענין שמירת העינים 

הזאת    ,ראש השנהמאז  דיברנו הרבה  לד.   כולנו    נשתדלשהשנה 

  הגנה   של   עניןעל ה ודיברנו הרבה    ,שמירת העיניים  עניןב   להתחזק

אתונ  ,מכשיריםל שוב  חזק  פשוטים  עצמינו  הכי  יום וה  ,הדברים 

נבין שיש בזה מחי גם  לזכות  הר  .ת עמלקי אנחנו  רוצה  כל אחד  י 

עמלקמל זכר  את  צריך  ול  ,חות  על   לעשותכן  נאותה  הגנה 

הרבה יש    ב"ה  .המכשיר שהם  חברים    כבר  לי  המששאמרו  גנה  ו 

שבת  לכבוד  וגם עכשיו    ,הרבה יותרעוד  אני מקווה שיש    למכשיר,

זה   זה  אחר ההגנה  נכון ש   טובה.  הגנהעשות  זה הזמן לזכור ופורים 

כמו מכשיר פתוח ש בו בקלות א לא  יותר משתמש  וכי   אבל  ,תה 

  ..ת להיכשל. שוה חס ושלום אפילו פעם אח 

מבקשת    והנה לא  בכוונה  ,  כשר   טלפון  שיהיה  טובהכי  את  אני 

זה    קל,זה לא  יודע שאני  בגלל ש  וזאתמה שצריך,  אע"פ שודאי 

ש ולכן   לכדי  קליפת  נזכה  את  עמלקהמחות  כדאי קודם  ,  מן 

  .וזו הנקודה של שמירת הברית ,שיש לך לעשות הגנה על המכשיר

שאמר שוב  ו בא    נוכמו  האפורעמלק  מרגיש,  ,בתחום  לא   ואתה 

  אדם זה מקרר את ה אבל    קצת ראיתי משהו קטן,עשיתי שום דבר  

כי   ,הבעיה שלנו  כוונה, וזובלי  מתחיל תמיד  וכל זה  ראת שמים.  בי

-מגיע לבןזה  ו   עם תמונות לא כשרות,  פרסומות  פציםקופתאום  

אבל אחרי תמונות טמאות כאלה, לך   .בלי רצונווחו  רכ  עלאדם ב

לך  תפילתמוד  תע גמרא  למדת  שמונה עשרה,  מרגיש   ,דף  אתה 

רוצה  כולי  הקב"ה אני כל  לבערתי  לפני כן  הרי    , וזה נורא,ותרקרי

יתברך השם  בק  ,את  דבוק  להיות  רוצה  תמונה פתאום  ו  ב"ה,אני 

תהיה יהודי ש   עמלק,ה שרוצה  וזה מ  .בך קרירותעושה    לא כשרה

להיות יהודי אבל אני רוצה להיפך    .ם בעבודת הש   ר איד(עקלט   )א'   קר

 בוער באש ה' ית'.   חם, להיות

 שירים הטמאים זמן שורפים לנו כל המכלתת לב כמה 

  ים מוצא  אנחנו י  יומכמו שבדף ה)ו קתחזלה כל הזמן יש לנו תחנות  ב"ה לה.  

תחנות   הזמן  נעשה    ,( להתחזקאיך  כל  למכשירכולנו  ולכן  הדור    .הגנה 

זה  ו  ,'מסךילדי  '  נקרא  הילדים  שלהיום   זמן  כמה   שורף באמת 

האלה  ילדיםול  ,לאנשים המכשירים  לי  . כל  אמר   מישהופה    איך 

לא עונה לאף ו  עסוק  אני  כי ,אין לי אפילו זמן לקרוא את ההודעות

כשאתה רוצה לנצל את הזמן    כלומר,  . וכולנו מבינים את זה  ,אחד

אבל אנחנו רוצים לנצל את הזמן כל החיים   מהטלפון,  אתה מנותק

שמירת של    עניןהעיקר  ,  לא רק מתי שיש לי איזה פרויקט לעשות

הזמןזה    הזמן   את   קרך אשר  "עמלק    ןמהת  ימחי  וא"כ  .לנצל 

שים הגנה  הקדושה, ושמירת העיניים ול עניןהתחזק בלזה  - "בדרך

 .היצר הרע מפני למכשירנאותה 

אדם עושה תשובה כי אפי' ש  ,טובל ושרץ בידוכ חלילה  לא להיותו

לא   אפי' שהואו  ,שלו  נמצא בכיסשלו  אבל עדיין השרץ  אמיתית  

חזיק מזה    ,לשמור את עצמו  ובאמת הוא משתדל  לחטוא ח"ורוצה  

חודשיים חודש  נועד שפתאום    ,מעמד  לו  ל  .לפאדם  יש  הרע  יצר 

האדם   את  להחטיא  אחת  פעם  כבר הוא    זאו  ,נסואבאפי'  רשות 

  זה בחינת: רות תמיד  יהעבכי    עם קצת טומאה,הבא    בניסיוןעומד  

קצת  אדם  -הבןמצד אחד  עכשיו  ו  .פשיעה בוסופו    אונסתחילתו ב

עליו למצד שני    אבל  ה',  תבעבוד   רהתקר   ו תפוס את עצמ מוטל 

לא    עכשיו, אם  הבאה  כי  יהיהזה  פעם  וזו פשיעהב  ח"ו  כבר   .

מילוי  של    ו' שניההיא ביסוד  ו  ,יפת עמלקקל  יה הרביעית שליהמח

בעזרת    בריתתיקון הנשתדל מאוד בכולנו  ו  .ה"שם הוי "ו שבאות ו

   .השם

 מחיית עמלק על ידי שבירת תאות ממון 

וזה כנגד   תאותהמחיה החמישית של עמלק זה שבירת  .  לו ממון, 

הוי"ה אחרונה של שם  זה    .המלכות'ספירת  '   -  ה'  הזמן  ודבר  כל 

על   עליו  לחזק  לעסוק ממון,    תאותשבירת  ל=צריך  ולזכות 

באמונה-משאב צדקה.ומתן  ובנתינת  להתחזק    אבל  ,  יש  בפרט 

שבת   בזמן  ופורעכשיו  עמלק  עניןהכי  ם,  יזכור    תאות זה    של 

ולרמות במשא ומתן כה  . כי הנה פרשת עמלק נסמורדיפת ממון, 

יז( לפרשת משקלות, וכמו שאומר רש"י   כה,  ר "  )דברים  ֶׁ ָזכֹור ֵאת ֲאש 

ה ְלָך ֲעָמֵלק דות ובמשקלות, הוי יקרת במיאם ש":  אומר רש"י  "ָעש ָ

ת ה'" :א( )משלי יא, שנאמר, רוי האויבידואג מג ֹוֲעבַּ  ". ֹמאְזֵני ִמְרָמה ת 

 עבודת האדםמעשה בראשית ומעשה מרכבה ב

 ה האדם היאם  ש   (אות ג'   ח"ב  ' ד  התור )   הר"ןומבליקוטי  אומר  רבינו  לז.  

אז הוא לא היה צריך לעמול   , שפע עליו חסד השם יתברךיוזוכה ש

שכל הנקודה של י  "פעאו   .הכרחייםהאפילו לא בדברים    ,לפרנסתו

בכל אופן יותר טוב שיקבל שפע   ,ומתן יש בזה צורך גבוה -משא

עמל. בלי  חגיגה  מהשמים  בגמרא  מעשה  ש  (:א י דף  )   למדנו  יש 

מעש  ,בראשית מרכבה ויש  בראשית    .ה  במעשה  פועל  אני  איך 

ע"י העבודות    זהי  להפעולה ש  מעשה בראשיתב  ?ובמעשה מרכבה 

עושה שאני  לבנות  ,הגשמיות  א  כמו    ות בנל  או  לצבוע,  ו קיר 

   .כל דבר שאתה עושה בפעולות גשמיות זה ייחודים ,שולחן

י חלקים ומחבר אותם יחד נכשאתה לוקח ש  ,הסברנו את הנקודהו

נקרא ייחודיים  זה  עושה  ייחודים  מה  .שאתה  לבין  זה  בין    ? הקשר 

החומר   וכו'  עץ  ,ברזל  ,אבן  כגון:  בבריאהשישנו  חומר  כל    ביאור:ה

צירופי אותיות של  ו הקב"ה  של    תבעצמו הוא נעשה בצירופי שמו

  , כפי הסדר של ספר יצירהו בית  ף  אותיות האל  -  התורה הקדושה

  , אז הפטיש והמסמר  עם ,  כשאתה לוקח עץ ומחבר אותו עם ברזלו

השמות  לבין    ,עץהשמות הקדושים שמרכיבים את  חוד בין  יעשית י

היו   האבות הקדושים  וכך באמת  .זה ייחודים, והברזל שחיברתשל  

הגשמיות בתוך  הקב"ה  את  שו  ,עובדים  אמר   ושהקדרבינו  כמו 

ישראלרזחבספינה    נסע  כשהוא מארץ  כל    ,ה  את  השיג  הוא  אז 

והוא אמר שהוא יכול לעבוד    ,בספר יצירה  האבות  של  'עבודת ה 

   .כמו האבות שמים מתוך הדברים הג ,שםאת ה 

ויצא )  כתוב בזוהר הרי לא היה    איך יעקב אבינו הניח תפילין  (פרשת 

?  אבות קיימו את כל התורה כולה, ומצד שני כתוב שהלו תפילין
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המאלא   את  פיצל  שהוא  ברקבזה   המים,   תבשקתו ם  הטילות 

הזה   של  עצמוהפיצול  היחודים  בחינת  אותם כי    ,תפילין  היה  זה 

ש נ  ישייחודים  ייחודיים  אותם  במקלועשבתפילין  ע"י   וא"כ  ת.ים 

כאןת דל   א עובד עושה  עובד  ,תא שאתה  מעורר   עילא ל ד  אאתה 

  .של מעשה בראשית

 לכל דבר צריך איתערותא דלתתא 

 , קיום מצוותו  ע"י לימוד התורה  ?מעשה מרכבהב  יםפועל  איךולח.  

  מרכבה. את מעשה    יםע"י זה מעורר  ,זה כבר פנימיות העולמותש

זה בגשמיות    יהודיש  יוצא שכל מעשה את  מעורר  הוא  עושה, אם 

  הם ושני ,מעשה מרכבהבכל מעשה רוחני מעורר ו ,בראשיתמעשה 

וצרכיםנדברים   שיהיה  .  צריך  אחרי   כי  ?את דלתאתערותא  למה 

העולם  ב"השהק את  יבוא   , ברא  דבר  שכל  צריך   ע"י  אז 

   .)התעוררות מלמטה( אתדלת איתערותא 

 ל קודם הבריאה לאחר הבריאה ון ה' שלהביא את רצ

מוהבלרבינו    ומרואלט.   תנקוטי  ד'  שיש   , גדולחידוש    ינאיר"ן 

להבי ש  אאפשרות  המציאות  את  לכאן  בריאת    לחזרה  קודם 

לא  כו  ,העולם העולם  בריאת  שקודם   הבריאה  היתהמו 

בבחינת    ,תאת דל  איתערותאב   ברי למ  תאוערב  קסלי  דכ 'אלא 

 בלי שום  היה  זה  (את העולם   א לה ברצונו הפשוט של הקב"ה לברועש )   ',עלמא

הבריאהו  ,תאת דל   איתערותא אחרי  גם  זה  את  למשוך    . אפשר 

   ?את הדבר הזה יםאיך עושו

מאודרבינו  אומר   מה  -  פשוט  יודע שכל  ידי שאתה  שנעשה    על 

אז אתה מעורר  ,טבע כללו  ב  ואין  ,ו של הקב"ה צונזה בר   ,בבריאה

  , בריאת העולםקודם  שהיה    רךתביאת הרצון הראשון של הבורא  

צריך  -ה'    'רצון 'ול הצלחת   לתתא',ד  אתערות'אי   שום  לא  אם 

יכול לה  , לעורר את הרצון של הקב"ה עליך שפע חסדו    עשפ יאז 

השתדלות    ךתברי שום  כמלמטוהבלי  וזה  להבין ש ,  זוכה  אדם 

   ה ברצונו יתברך.זהבריאה כל שולחיות 

 ממון  סףאוולכן הוא ון צות קדושה בממצוניעמלק רואה 

מורבינו  אומר  מ.   נ"ו  )תור ן  "רהבליקוטי  ה'   ח"א ה    מלכות שיש    (אות 

ויש  ד אחרא,קדושה  דסטרא  המאסף    .מאספיםהם  ינוש  מלכות 

זה   לכל  ש  ן,דשבט  בקדושה  מאסף  היה    ת ומלכו  . מחנותההוא 

למה   רבנו, אומר    .ממון  הוא מאסףש  ,מן עמלקהזה  אחרא    אר דסט

ממון  ןמה לאסוף  עובד  כך  רואה   ?כל  שהוא  עיניים  לו  יש    כי 

  של ישראל. ניצוצות קדושה בכסף

א האנחנו    פעם,  נואמר טובה  באיזו  יודעים  לא   ,חיים  נחנויהודים 

הגו ה  יאבל  את  יהודי  של  בכסף  היופי  וה  ניצוץרואה    ן גוונישל 

  . '( ד  ח"א אותתורה כ"ה  )  "ןרהר בליקוטי מואומ  נו רביכמו ש  ,העילאיים

  לא רגילה.יהודי בצורה  לממוןכל כך תאב הוא  ,וכיון שכן

מאסף    ןמה הוא  ולכן  ידו  תחת  ישראל  עם  כל  את  לכבוש  רוצה 

קח את  '  :אחשוורושל  ומראואסף עשרת אלפים כיכר כסף  ו  ,ממון

אלפים   שנותנים  ריבוא    ששיםפה  יש    ,כסף  כיכרעשרת  יהודים 

ם עשרת אלפים אני אתן כנגד   ,שנה  50כסף במשך    לישקצדקה  

ֱאסֹוף  "   :  )קהלת ב,ו(? כתוב  עושה הקב"ה  מה  .ככר ן ִעְנָין לֶׁ א ָנתַּ חֹוטֶׁ ְולַּ

ָהֱאלֹ   ְוִלְכנֹוס ִלְפֵני  ְלטֹוב  הממון   -  "יםִק ָלֵתת  את  נותן  הקב"ה 

י ) גמרא  ב  שמאסף עמלק, ליהודי שטוב בעיני השם כמובא   ( . מגילה 

ר "  ב(  )אסתר ח, של המן עבר למרדכי, כמ"ש    הממוןכל  ש ֵ ְסת  ם אֶׁ ש ֶׁ ָ ת  וַּ

ית ָהָמן ֵ ל ב  י עַּ כַּ ת ָמְרד ֳּ כל המן, את ה של םאת כל העושר העצו ", אֶׁ

   .קיבל אותו מרדכי היהודי

 להיזהר מאוד במשא ומתן שיהיה באמונה

ושלום  אם אני  ונחזור לענין,  מא.   קב"ה לפרנס למנסה לעזור  חס 

ב  של  אותי  שליש   בטוחאז    ,גניבה ושקר  דרך  לא    זה  הפרנסה 

 ,ע"י גניבה ושקרלא שייך לעזור לקב"ה לפרנס אותי    כי  ,הקב"המ

-ר במשאמשק ח"ואדם וכש  ,תרהיאותך ב כי הקב"ה רוצה לפרנס

שכל   זהכופר ב  גם  הואבנוסף    וגניבה,  שקר  העוון שללבד  מ  ,ומתן

לכן  ו  , מכוחי  מפרנס  אנישוהוא מרגיש    ,הקב"הזה מ   לוהפרנסה ש

וגונב  ב"ה ק מהקהיא רמבין שהפרנסה שלי    כשאדםאבל    .משקר 

ש   הואבלבד,   מבין  ל  הואגם  יכול  בדרכים מה  קבללא  קב"ה 

והוא    , באמונה  שא ומתןשאדם זוכה למברגע  ו  .ע"י גניבהאסורות  

אז   לישר  זוכה  עמלק  ות מחהוא  קליפת  ב   ,את    חינת: שהיא 

ֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאלֹ " ן ִעְנָין לֶׁ א ָנתַּ חֹוטֶׁ    ".יםִק ְולַּ

 כום סי

סיכום השיעור  מב.  שלמדנו  עמלק  של  הקליפות   כדי   ,חמשת 

  עניו להיות  ו  ,גאוהמקליפת הצל  ינלה  .1  :היטב  לזכור אותם  שנוכל

החוצפה  ועזות  יפת  מקללהינצל    .2  .מחלוקתמלברוח  ו  רוח,  שפלו

ו קשה לודברים ש  יבמותללמוד    ,קדושהעזות ד  וזה ע"י  של עמלק,

של הספק של עמלק,   הינצל מהקליפהל.  3  .)וכן לימוד הקבלה(בהם,  

שמת פשקיפסבלי    באמונה  יםחזקע"י  ע"י  וזה   ותמימות טות  יות, 

ניאוף של   תאותקליפת  נצל מלהי  . 4  .הקב"הזה  ל  , שהכבאמונה

חיזוקע  עמלק, העינייםב  "י  על ול  ,שמירת  טובה  הגנה  שים 

לא   ,ס ולא ברצון נ ואלא בבטומאה    "וכדי לא ליפול ח  ,יםהמכשיר

במזיד ולא  ת'  .בשוגג  לידי    ביאנוואל  לידי    נסיוןלא    ביזיון' ולא 

"  אומר כך  יוןניסרבנו:  ניסיון  ",ביזיון  ואחר  מקבל  הוא  אדם  אם   ,

בו, עומד  אנשים    יש הרבהו  ,ביזיונות  כאלה  הוא מקבלבסוף    לא 

  . דו בנסיונותמשחטפו את הביזיונות של החיים שלהם בגלל שלא ע

וזה ע"י  תאות. להינצל מ 5 ומתן באמונה  ממון של עמלק,  ,  משא 

ש כמו  תאות    (י"ג )תורה  אומר  רבינו  וכן  זוכים לשבור  שע"י הצדקה 

נזכה    ממון. עמלק,  במחיית  שלנו  העבודה  שבזכות  רצון  ויהי 

ל הקליפות של עמלק, ונזכה להיות  בית הסוהר ש להשתחרר מכל  

מה חורין  מי   תאותבני  אלא  חורין  בן  לך  ואין  הקליפות,  ומכל 

הברכות לכל  זוכה  שהוא  בתורה,  וברוחניות   שעוסק    בגשמיות 

 ואמן. השם יזכנו אמן  ולקבל את כל השפע של עמלק.

 עריכה: ליאור גבע שבת שלום ומבורך 

 


