
 

  בס"ד

  הבה נצטרף גם אנחנו להטלת הסנקציות...
  זכור תשפ"ב

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

ומחייתו מתחת השמים. תורתינו הקדושה מצווה אותנו בשתי מצוות לגבי עמלק. זכירת מעשה עמלק, 

זהרה זועקת "לא אוהתורה לא מסתפקת בציווי "זכור את אשר עשה לך עמלק"... התורה חוזרת ומדגישה ב
  תשכח!!"...

? נכון, הוא היה נבל בקנה מידה, היחיד מבין האומות אל, מה חשוב כ"כ לזכור מעשה עמלקוכאן הבן שו
גשות שליליים רזור לנו לזכור זאת?? וכי חסר לנו ועמו. אבל מה יע שםשהעיז לצאת למלחמה גלויה בה

ממה שקרה לאבות אבותינו לפני אלפי שנים ישנים מימי בית הספר שאנו צריכים להוסיף על זה משקעים 
  בעת שהם צעדו במדבר הצחיח עייפים ויגעים ?!

שלנו אנו סוחבים זכירה זו יש מטרה מועילה לנו בזמננו, או שמא סתם כעס ישן נושן של סבא רבא בהאם 
  על גבינו השחוח בלאו הכי??

ולא זו בלבד, התורה ממשיכה לצוות אותנו למחות את זכר עמלק... וכי אנו מסוגלים בכלל לכך?? וכי אני 
י מצליח להביס שלהקטן מסוגל להכריע את צבאו האדיר והעוצמתי של עמלק?! הלא אפילו הבן הקטן 

  סל את כוחו האגדי של עמלק המרושע??ואיך אצליח לח ...אותי כל לילה מחדש

האם מטרת המצוה זה  למעשה את המצוה החשובה הזו??הלכה איך מבצעים  ?וככלל, מה זה מחיית עמלק
להכות עם הרגל בקריאת התורה עד זוב דם ?? או שמא יש משהו יותר אמיתי שעלינו לעשות על מנת 

  למחות את אותו עמלק מרושע?!

וכאן זכינו לקבל הארה מאירה מרבינו שליט"א, אותו חצב בשבילנו מבארות קודשו של ה"שפת אמת" זי"ע. 

  קופה הנוכחית:ולצורך המחשת הדברים ניצל הרבי שליט"א את התובנות העולות ממאורעות הת

*  

למלחמה עקובה מדם אשר מנהלת רוסיה הענקית מול שכנתה המצומקת אוקראינה, אנו בתקופה זו עדים 

העריץ הרוסי הקשוח שגדל על ברכיה המרושעות של הק.ג.ב. הנודע לשמצה, אשר תאוות השליטה שלו 
  ראינה הנחשלת והעייפה.קודעת גבולות ומעצורים, סימן לעצמו מטרה לכופף ולשלוט על אויאינה 

יום יומיים ואוקראינה תהפוך לעוד משהו השייך לספרי  .על פניו הסכימו הכל, כי אין לדבר הזה שום סיכוי
ההיסטוריה... (זוכרים את בבל הקדומה..). וכי מי הוא זה ואיזהו אשר יצליח להכריע את הדוב הרוסי 

חמים לעבר האוקראינים שמוטי הכנף (האכזרים המגושם הרעב וחסר המעצורים?? כולם הנידו בראשם בר
והמרושעים בעצמם. גם זה חלק ממצות "לא תשכח" מעברינו הלא רחוק, עת טבחו האוקראינים השטניים 

של הצורר המטורפים באבותינו ללא רחמים, הצטרפו בצהלה והנאה בלתי מוסתרת לקיים את רצונותיו 

  היטלר ימ"ש).

בי הגלובוס תוכנית אשר בכוחה אולי למתן ולרסן את הסובייטי המשתולל, אבל כאן הגו טובי המוחות מרח

  ויקרא שמו בישראל: סנקציות.

תו, ורשימה נוספת וארוכה של סנקציות ה, על הנשיא ומשפחסנקציות על מערכת הבנקאות, על הבורס

מערכת הבנקאית שזז... והגדילו לעשות מדינות העולם שבודדו את הרוסיה גם מה ומי ועיצומים על כל מה
  העולמית (סוויפט, למי שמתעניין...).

הרעיון העומד מאחורי צעדים אלו פשוט וברור, לא מדובר במסע נקמה, לא מדובר על ענישה חסרת 
 .טרה ברורה שבכוחו למזער נזקים..מבודדות את התוקף האכזר יש בהם מתועלת. לא. הסנקציות האלו ש

אותו, בכך הם בעצם מנתקים אותו ממקור חיותו הכלכלית, הם הכיצד, כאשר מדינות העולם מבודדות 
  בעצם מייבשים את הכלכלה, ואף את המדינה כולה.



 

את כבל ההזנה לאותה מדינה הנלחמת בנו... כי אם לא  חתוךמדינות המערב מכריזות ואומרות: אנו נ כלומר
  נעשה כן, ונמשיך להזרים לה כלכלה, הרי שזה משמש בסופו של דבר נגדינו...

זוהי איפוא האפשרות היחידה של החלש העדין להלחם בתוקף ענק ועוצמתי. פשוט לייבש את הצינורות 
למי שתוקף אותו, כי אותו נשק ואותם של התוקף. המותקף פשוט צריך להפסיק לספק נשק וכלכלה 

  כספים משמשים את האוייב נגדו.

*  

ובזאת הסביר הרבי שליט"א את שתי המצוות שאנו מצווים ועומדים כנגד האויב המיתולוגי שלנו. הלא הוא 
  . הוא מלאך המוות הוא יצר הרע., פושט צורה ולובש צורהעמלק המתחדש מדור לדור ומאדם לאדם

מהנשק הדליל ל עלינו, הנשק שלו מתקדם פי אלף יצר הרע, להלחם איתו זה גדואותו הוא  למלך זקן וכסי
רק נעלה יותר הלא אנו אם שבידנו, הכוחות שלו מלאכיים וערטיליים לעומת הכוחות המוגבלים שלנו, 

  ם מדרגות וכבר נפלנו שדודים...ימעשר

  ? איך אנו יכולים להלחם איתו וגם להכריע את המערכה לטובתנו

סור לו מובזה התורה מוסרת בידנו את הסוד. זכור את אשר עשה לך עמלק. תפנים שהוא נגדך, כל נשק שת
ישמש בסוף להכריע אותך. כל הזנה, כל חיות שאנו נזרים לכלכלה המשגשגת שלו ישמש מיידית כנגדנו 

  ויחזור עלינו כבומרנג.

את כעסם של אבות אבותינו שיצאו ממצרים, זוהי מצוות זכירת מעשה עמלק, הכוונה הוא לא רק לכעוס 
אלא בעיקר להפנים ולזכור בכל רגע נתון כי אותו אחד שמנסה לקבל ממני כוחות וסם חיים, אותו אחד 
שרוצה לפתוח איתי ערוצי מסחר וכלכלה, הוא פשוט האוייב מספר אחד שלי. הוא רוצה ממני נשק על מנת 

  ...אותי בנשק הזה הרוגל

  צות זכירה, יש חובת מחיית עמלק.לאחר שקיימנו מ

  ואיך נצליח להכריע את הענק הנבל הזה? התשובה היא: סנקציות...

נפסיק לספק לו נשק, נבטל איתו הסכמי סחר, נסגור לו את המערכת הבנקאית... בקיצור נפסיק לתת לו 
  ארגז כלים שבהם הוא ילחם בנו...

  !ק להזין אותולהפסי ?ומה הם הצינורות שאנו יכולים לייבש אותו

עם בורא עולם, כל רגע שאנו נותנים  מפסידים את הקשר הרציףהרי כל מכשול שלנו, כל דקה שאנו 
... כל אלו הרי הם הם מקור שאר ירקותלעיניים שלנו להביט בחופשיות, כל כעס, קנאה, תאוה, כבוד, ועוד 
  חיותו של אותו שטן אכזרי... זהו הנשק שבהם הוא משתמש נגדינו.

בעת ואפילו נצליח לסגור לו את הברזים, אם נצליח לחיות עם תחושת קשר עוצמתית לבורא עולם,  אם
 תן לאויב את התענוג ליפול לזעותיו, אזי ניתקנו לו את המערכת הכלכלית שלו...ימשבר או נפילה לא נ

  בעז"ה!עלוב ולא ילציח להפיק את זממו הנחשל והשוב הוא יהיה  ייבשנו לו את מקור החיים.

  לא תשכח!!!

  

  

  

  

  

  של כ"ק מרן אדמו"ר מספינקא שליט"אהשבועית נערך משיחתו 
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