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אנחנו קוראים את פרשת 'זכור' דווקא לפני פורים, משום שהמן הרשע שביקש 'להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים'

היה מזרעו של עמלק. המן שנא את העם היהודי רק משום האמונה שלנו בקב"ה. 

כאשר בני ישראל יצאו ממצרים לאחר עשרת המכות שהביא הקב"ה על המצרים,

כל העמים באזור התפעלו מאוד מכך ופחדו להתעסק ולהילחם עם ישראל.

רק עם אחד, עמלק, החליט לצאת למלחמה עם ישראל זמן קצר לאחר אותם ניסים גדולים שנעשו לישראל.

הוא כמובן הפסיד במלחמה, אך אנחנו לא שוכחים זאת. 

לכן מצווה עלינו לזכור בכל יום יום את אשר עשה לנו עמלק. אבל איך זה קשור אלינו, עבר די הרבה זמן מאז ?

החסידות מלמדת אותנו שבכל אחד מאיתנו קיים עמלק פנימי רוחני.

המהות של העמלק הוא לקרר את אש הקדושה שבתוכנו, את הרצון להתעלות ולהתקרב לה'.

ֶדֶּרךְ " )דברים כה, יח( מלשון קרירות. " ֲאֶשׁר ָקְרךָ בַּ

עמלק עושה זאת באמצעות הכנסת ספקות וחששות בתוכנו. לכן בגימטרייה עמלק = ספק.

כשאנחנו מתלהבים ורוצים לעשות מעשים טובים, ופתאום אנחנו מתקררים, חושבים אולי לוותר – זה עמלק!

קולות כמו: 'אולי לא עכשיו', 'למה אתה צריך את זה', 'שמא לא תצליח'.

צריך לזכור שזאת מלחמה, ואנחנו ננצח! העצה לנצח את העמלק היא פשוט לא להקשיב לו.

להיות ממוקדים במטרה, ולחזק את הבטחון בה' שהכל יסתדר.

אם החלטנו לעשות מצווה ומעשה טוב, הקב"ה יעזור לנו עד לביצוע המושלם. 

כשאנחנו רוצים לעשות מעשה טוב ולפתע נכנסים בנו ספקות וחששות צריך:

א. לזכור – זה עמלק שמנסה לקרר אותנו ולהכניס בנו ספקות.

ב. למחות – להילחם ולא להקשיב לטענות שלו!

להיות ממוקדים במטרה ולעשות את המעשה הטוב שרצינו לעשות.

נוסיף במעשים טובים ונזכה לגאולה שלימה שבו ימחה הקב"ה את עמלק לעולם!

ָׁמיִם " אמן! ַחת ַהָשּ " ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת זֵכֶר עֲָמלֵק ִמַתּ
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השבת שלפני פורים נקראת שבת 'זכור'

משום שבשבת זו מעבר לקריאת פרשת השבוע, מוסיפים גם קריאה מפרשת 'כי תצא' העוסקת בזכירת עמלק.

ְצָרִים." )דברים כה, יז( ֵצאְתֶכם ִממִּ ֶרְך בְּ דֶּ ר ָעָשׂה ְלָך ֲעָמֵלק בַּ " ָזכֹור ֵאת ֲאֶשׁ

השיעור מבוסס על ליקוטי שיחות חלק כא, חלק א, פרשת זכור.

השיעור לרפואת ר' רפאל יואל שיח' בן שושנה סולטנה


