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הֹופ ִכ ים ֶא ת ֲע ָמ לֵ ק
ְ
ּפּוריםְּ .ב ִסּיּום
עֹומ ִדים ַּב ַּׁש ָּבת ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַחג ַה ִ
א/א ָּמאָ :אנּו ְ
ַא ָּב ִ
קֹור ִאים ָאנּו לְ ַ'מ ְפ ִטיר' ֶאת
בּוע ,וַ ּיִ ְק ָראְ ,
יאת ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ְק ִר ַ
ָּפ ָר ַׁשת זָ כֹור ֶׁ -ש ַּמזְ ִּכ ָירה לָ נּו ֶאת ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה ֲע ָמלֵ ק לְ ַעם
ּתֹורה לִ ְמחֹות ֶאת
יאה ֶאת ִצּוּוי ַה ָ
ּומ ִב ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּברְ ,
זַ ְרעֹו.
פּוריםִ ,היא ְּכ ֵדי
ּקֹור ִאים ָּפ ָר ָׁשה זֹו ָסמּוְך לְ ִ
ַה ִּס ָּבה לְ ָכְך ֶׁש ְ
לִ ְסמְֹך ֶאת ְמ ִחּיַ ת ֲע ָמלֵ ק לִ ְמ ִחּיַ ת ָה ָמן ָה ָר ָׁשעֶׁ ,שהּוא ִמּזַ ְרעֹו.
ּפּורים:
וְ יֵ ׁש לְ ָכְך ֶר ֶמז ַּב ְּמגִ ּלָ הָׁ ,שם ָּכתּוב ַעל יְ ֵמי נֵ ס ַה ִ
"הּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲע ִׂשים" ִ -מ ָּכאן ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַה ְק ִּדים
ַ
עֹוד לִ ְפנֵ י ָה ֲע ִׂשּיָ ה ַּב ַחג ַע ְצמֹוֶ ,את ַהּזְ ִכ ָירה ֶׁשל ֲע ָמלֵ ק.
יצד ָאנּו ְמ ַקּיְ ִמים ַּכּיֹום ֶאת ְמ ִחּיַ ת זִ ְכרֹו ֶׁשל
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֵּ :כ ַ
ֲע ָמלֵ קְּ ,כ ֶׁשֹּלא נִ ָּתן לְ זַ הֹות ִמיהּו ֶצ ֱא ָצא ֶׁשל ֲע ָמלֵ ק ָה ָר ָׁשע?
א/א ָּמאָ :א ֵכןְ ,מ ִחּיַ ת זַ ְרעֹו ֶׁשל ֲע ָמלֵ ק ִּת ְס ַּתּיֵ ם לְ גַ ְמ ֵרי
ַא ָּב ִ
 ַרק ַּבּגְ ֻאּלָ ה .אּולָ ם ַה ִּמלְ ָח ָמה ַּב ֲע ָמלֵ ק ִהיא ק ֶֹדם ּכֹלבֹודת ה' ֶׁשּלָ נּוִ .מלְ ֶח ֶמת
ׁשּורה לַ ֲע ַ
רּוחנִ יתַ ,ה ְּק ָ
ַה ִּמלְ ָח ָמה ָה ָ
ּוב ָכל יֹום ַמ ָּמׁש.
הּודיְּ ,ב ָכל ּדֹור ְ
ֲע ָמלֵ ק ַׁשּיֶ ֶכת לְ ָכל יְ ִ
סּוקים
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :זֶ ה ַמזְ ִּכיר לִ י ֶאת ַה ָּפסּוק ִמ ְּׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַה ְּפ ִ
"ּב ָכל ּדֹור וָ דֹור ַחּיָ ב ָא ָדם לִ ְראֹות
אֹומ ִרים ָּכל יֹוםְ :
ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ֶאת ַע ְצמֹו ְּכ ִאּלּו הּוא יָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם" ּ -גַ ם ִּב ְמ ִחּיַ ת ֲע ָמלֵ ק
זֶ ה ָּכְך?
א/א ָּמאְּ :ב ִדּיּוקִּ .ב ְת ִחּלַ ת ָּפ ָר ַׁשת זָ כֹור ָּכתּוב" :זָ כֹור
ַא ָּב ִ
את ֶכם ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם" -
ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לְ ָך ֲע ָמלֵ ק ַּב ֶּד ֶרְך ְּב ֵצ ְ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם,
יצ ַ
לֹומרַ ,ה ִּמלְ ָח ָמה ַּב ֲע ָמלֵ ק ָּב ָאה ְּכ ֶה ְמ ֵׁשְך לִ ִ
ְּכ ַ
ּוב ָכל יֹום.
אֹותּה יֵ ׁש לִ זְ ּכֹר ּולְ ַקּיֵ ם ְּב ָכל ּדֹור ְ
וְ לָ ֵכן ּגַ ם ָ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם:
יצ ַ
ׁשּורה לִ ִ
נֹוס ֶפת לְ ָכְך ֶׁש ְּמ ִחּיַ ת ֲע ָמלֵ ק ְק ָ
ִס ָּבה ֶ
יע לְ ֶא ֶרץ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה לְ ַהּגִ ַ
ָּכל ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל יְ ִצ ַ
יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,ה ָא ֶרץ ַה ֻּמ ְב ַט ַחת ,וְ ָׁשם לְ ָה ִקים ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.

אּולָ ם יֵ ׁש ִמ ְצוָ ה ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְצ ַטּוּו לְ ַקּיֵ ם עֹוד לִ ְפנֵ י
ֶׁש ְּמ ַקּיְ ִמים ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .וְ ִהיא ,לְ ַה ְכ ִרית ֶאת זַ ְרעֹו ֶׁשל
יאת ִמ ְצ ַריִ ם
ֲע ָמלֵ ק .לָ ֵכןֹ ,לא נִ ָּתן לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל יְ ִצ ַ
וַ ֲה ָק ַמת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְׁשלֵ מּותַ ,עד לִ ְמ ִחּיַ ת זֵ ֶכר ֲע ָמלֵ ק.
יׁשיֶׁ ,שּיִ ָּבנֶ ה ַרק לְ ַא ַחר ֶׁש ִּתּגָ ֵמר
וְ ָכְך ּגַ ם ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
ְמ ִחּיַ ת ֲע ָמלֵ ק.
דֹורנּו?
רּוחנִ ית ַּב ֲע ָמלֵ ק ְּב ֵ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז ַמ ִהי ַה ִּמלְ ָח ָמה ָה ָ

ּופּורים
ּתֹורה ִ
ַמ ַּתן ָ
יה ,נִ ְר ֶאה ק ֶֹדם
א/א ָּמאְׁ :ש ֵאלָ ה ְמ ֻצּיֶ נֶ תְּ .כ ֵדי לַ ֲענֹות ָעלֶ ָ
ַא ָּב ִ
ּפּוריםַּ .בּגְ ָמ ָרא ָּכתּוב,
ּתֹורה לְ ַחג ַה ִ
ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַמ ַּתן ָ
ּתֹורה ְּב ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ יְּ ,בא ֶֹפן
ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִק ְּבלּו ֶאת ַה ָ
יהם ַהר ְּכגִ יגִ ית' .וְ ִאּלּו
(-חּיּובֶ ,ה ְכ ֵר ַח)ּ'ָ ,כ ָפה ֲעלֵ ֶ
ֶׁשל ְּכ ִפּיָ ה ִ
ּפּוריםַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל
ימי ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש וְ נֵ ס ִ
ָׁשנִ ים לְ ַא ַחר ִמ ֵּכןִּ ,ב ֵ
אֹותּה ׁשּוב ,וְ ַה ַּפ ַעם ִמּתֹוְך ְּב ִח ָירה וְ ָרצֹון.
ִק ְּבלּו ָ
יהם?
ּתֹורה ה' ָּכ ָפה ֲעלֵ ֶ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :מ ִהי ַה ַּכּוָ נָ ה ֶׁש ְּב ַמ ַּתן ָ
ּתֹורה ,וַ ֲא ִפּלּו
ֲה ֵרי ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָרצּו ְמאֹוד לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
ּתֹורה.
ָס ְפרּו ֶאת ַהּיָ ִמים ְּב ִצ ִּפּיָ ה לְ ַמ ַּתן ָ
א/א ָּמא :נָ כֹון ְמאֹודְּ .ב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ַער ָרצֹון ָחזָ ק
ַא ָּב ִ
יע ָה ָרצֹון ַהּזֶ ה?
יכן ִהּגִ ַ
ּתֹורהֲ ,א ָבל ֵמ ֵה ָ
לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
ִמּלְ ַמ ְעלָ ה! ה' ֵה ִאיר לָ ֶהם ּגִ ּלּוי ִמּלְ ַמ ְעלָ ה ֶ -ה ְר ָאה לָ ֶהם
עֹורר ָּב ֶהם ָרצֹון ָחזָ ק לְ ַק ֵּבל
אֹותם ,וְ ָכְך ֵ
אֹוהב ָ
ֶׁשהּוא ְמאֹד ֵ
ּתֹורה
פּוריםַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל ִק ְּבלּו ֶאת ַה ָ
ּתֹורתֹו .וְ ִאּלּו ְּב ִ
ֶאת ָ
ִמ ְּב ִח ָירה וְ ָרצֹון ֶׁשּלָ ֶהם.
ימי ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ְּב ַמ ָּצב
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֵ :ה ַבנְ ִּתיִּ .ב ֵ
ָק ֶׁשה ֶׁשל ּגְ זֵ ַרת ַה ְׁש ָמ ָדה ַחס וְ ָׁשלֹום ,וְ לַ ְמרֹות זֹאת ֵהם
ּומ ְצוֹותִ ,מּתֹוְך
ּתֹורה ִ
ּומ ְסרּו נַ ְפ ָׁשם ַעל ִקּיּום ָ
ָע ְמדּו ֵמ ַע ְצ ָמם ָ
ּתֹורה
הֹוכיחּוֶׁ ,ש ְּכ ָבר ְּב ַמ ַּתן ָ
ְּב ִח ָירה וְ ָרצֹון ֶׁשּלָ ֶהם! וְ ָכְך ֵהם ִ
אֹותּה ְּב ָרצֹון ָׁשלֵ ם.
ֵהם ִק ְּבלּו ָ
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ִא ְת ַּכ ְפיָ א = ִמ ְתּגַ ְּב ִרים
יהם ַהר ְּכגִ יגִ ית' ְמ ֻר ֶּמזֶ ת
א/א ָּמאַּ :ב ִּמּלִ ים ָ'ּכ ָפה ֲעלֵ ֶ
ַא ָּב ִ
ַה ַּמ ֲעלָ ה ֶׁשל ִ'א ְת ַּכ ְפיָ א'ֵּ .פרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ִא ְת ַּכ ְפיָ א הּוא לִ ְכּפֹות
יח).
(– לְ ַה ְכ ִר ַ
אֹותנּו
חֹוסם ָ
ַּדוְ ָקא ְּכ ֶׁשּיֵ ׁש אֹויֵ ב ֶׁשּנִ ְר ֶאה לָ נּו ְּכמֹו ַ'הר'ֶׁ ,ש ֵ
יחים לְ ִה ְתּגַ ֵּבר
ּומ ְצוֹות ,וְ ָאנּו ַמ ְצלִ ִ
ּתֹורה ִ
יע לָ נּו לְ ַקּיֵ ם ָ
ּומ ְפ ִר ַ
ַ
רּוח
ָעלָ יו וְ לִ ְכּפֹות אֹותֹו ָ -אז יֵ ׁש לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נַ ַחת ַ
יכים
ּתֹורה ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ְצ ִר ִ
צּומה .נַ ְחׁשֹב לְ ֶרגַ עְּ ,ב ַמ ַּתן ָ
ֲע ָ
לְ ִהּלָ ֵחם ַּבּיֵ ֶצר ָה ַרע?
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֹ :לאְּ .כ ִפי ֶׁש ְּכ ָבר ָא ַמ ְרנּו  -ה' ֵה ִאיר לָ ֶהם ּגִ ּלּוי
ּתֹורה ,וְ ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ֹלא
ִמּלְ ַמ ְעלָ ה וְ לָ ֵכן ֵהם ָרצּו לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
יע לָ ֶהם.
ִה ְפ ִר ַ
ּתֹורה ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ְּב ַד ְרּגַ ת
א/א ָּמאְּ :ב ִדּיּוקְּ ,ב ַמ ַּתן ָ
ַא ָּב ִ
יכים לְ ִהּלָ ֵחם ַּבּיֵ ֶצר ָה ַרעַ .אְך ָצ ִריְך
יקים וְ ֹלא ָהיּו ְצ ִר ִ
ַצ ִּד ִ
לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ּגַ ם ְּב ֶד ֶרְך ֶׁשל ִא ְת ַּכ ְפיָ אֶׁ ,של ִמלְ ָח ָמה ַּבּיֵ ֶצר –
יח אֹותֹו לִ ְהיֹות ְמ ֻׁש ְע ָּבד לַ ּיֵ ֶצר ַהּטֹוב,
לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ָעלָ יו ּולְ ַה ְכ ִר ַ
יהם ַהר ְּכגִ יגִ ית" ֶׁ -ש ְּכ ָבר ָאז
"ּכ ָפה ֲעלֵ ֶ
וְ לָ ֵכן נֶ ֱא ַמר ֶׁשה' ָ
בֹודה ְּב ֶד ֶרְך זֹו ֶׁשל ִא ְת ַּכ ְפיָ אַ .אְך ָמ ַתי ֶּב ֱא ֶמת
נִ ְר ְמזָ ה ָה ֲע ָ
בֹודה זֹו ֶׁשל ִא ְת ַּכ ְפיָ א?
ִה ְת ַקּיְ ָמה ְּבפ ַֹעל ַמ ָּמׁש ֲע ָ
פּוריםָ .אז ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ְּב ַמ ָּצב ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ִ
יהם
ׁשּובה .לְ ַא ַחר ֶׁש ָח ְטאּו ְּב ִמ ְׁש ֵּתה ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ,נִ גְ זְ ָרה ֲעלֵ ֶ
ְת ָ
ּומ ְסרּו
ּגְ זֵ ָרה ָק ָׁשה ,וְ לַ ְמרֹות זֹאת ִה ְצלִ יחּו לַ ֲעׂשֹות ִ'א ְת ַּכ ְפיָ א' ָ
ּומ ְצוֹות.
ּתֹורה ִ
ֶאת נַ ְפ ָׁשם ַעל ִקּיּום ָ

נִ ְל ָח ִמים ִ -עם חֹם ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה
ּפּוריםֶׁ ,שהּוא
א/א ָּמאַ :א ֲח ֵרי ֶׁש ֵה ַבּנּו ֶאת ַה ִחּדּוׁש ֶׁשל ִ
ַא ָּב ִ
יֹותר
נּוכל לְ ָה ִבין טֹוב ֵ
ּוב ִח ָירהַ ,
בֹודה ִמּתֹוְך ָרצֹון ּגָ מּור ְ
ֲע ָ
רּוחנִ ית ַּב ֲע ָמלֵ ק.
ַמ ִהי ַה ִּמלְ ָח ָמה ָה ָ
"א ֶׁשר ָק ְרָך
ַמהּותֹו ֶׁשל ֲע ָמלֵ ק ִהיא קֹרְּ ,כמֹו ֶׁש ָּכתּובֲ :
אֹותנּו ,וְ לִ גְ רֹם לָ נּו
רֹוצה לְ ָק ֵרר ָ
תֹוכנּו ֶ
ַּב ֶּד ֶרְך"ָ .ה ֲע ָמלֵ ק ֶׁש ְּב ֵ
לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹות ֹ -לא ִמּתֹוְך ִה ְתלַ ֲהבּות וְ חֹם ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשהֶ ,אּלָ א
רֹוצה ֶׁשּנְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹות ְּבלִ י ָרצֹון,
ּובלִ י ֶרגֶ ׁש .הּוא ֶ
ִּב ְק ִרירּות ְ
ְּכ ִאּלּו ָּכפּו ָעלֵ ינּו.

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֵ :ה ַבנְ ִּתי .לַ ֲע ָמלֵ ק ֹלא ַמ ָּמׁש ִא ְכ ַּפת ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה
אֹותן ְּבלִ י ָרצֹון ּולְ ֹלא ִה ְתלַ ֲהבּות.
ִמ ְצוֹותָּ ,כל עֹוד נַ ֲע ֶׂשה ָ
ֹאמר ֶאת
רֹוצה ֶׁש ַרק נ ַ
ֶ
לְ ָמ ָׁשל ְּב ִמ ְצוַ ת ַה ְּת ִפּלָ הֲ ,ע ָמלֵ ק
ּובלִ י ַכּוָ נָ ה.
ַה ִּמּלִ ים ִּב ְק ִרירּות ְּ -בח ֶֹסר ֵח ֶׁשק ְ
יכים לְ ִהּלָ ֵחם ַּב ֲע ָמלֵ ק! לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְּב ֵפרּוׁש
ַאְך ָאנּו ְצ ִר ִ
עֹומ ִדים לִ ְפנֵ י ה'ּ ,ולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּב ַחּיּות
ַה ִּמּלִ ים ,לְ ַה ְרּגִ יׁש ֶׁש ָאנּו ְ
ּוב ִה ְתלַ ֲהבּות.
ְ
ימהָ .א ֵכןָ ,אנּו נִ לְ ָח ִמים ַּב ֲע ָמלֵ ק,
א/א ָּמאֻּ :דגְ ָמה ַמ ְק ִס ָ
ַא ָּב ִ
זֹוהי ּגַ ם
הֹוס ַפת חֹם וְ ִה ְתלַ ֲהבּות ְּב ִענְ יְ נֵ י ְק ֻד ָּׁשה .וְ ִ
ַעל יְ ֵדי ָ
ַה ַּמ ֲעלָ ה ֶׁשל ָה ִא ְת ַּכ ְפיָ אְּ ,כ ִפי ֶׁש ָא ַמ ְרנּו ק ֶֹדםַּ .דוְ ָקא ְּכ ֶׁש ָאנּו
ּוב ִה ְתלַ ֲהבּותַ ,על ַאף ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו
יחים לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ְּבחֹם ְ
ַמ ְצלִ ִ
רֹואים ֶׁש ָא ֵכן ָאנּו ְמ ַק ְּבלִ ים ֶאת
יע לָ נּוָ ,אז ִ
ֲע ָמלֵ ק ָק ָטן ֶׁש ַּמ ְפ ִר ַ
ַמלְ כּותֹו ֶׁשל ה' ִמּתֹוְך ָרצֹון ּגָ מּור!

נַ ֲהפְֹך הּוא
צּומה,
א/א ָּמאַּ :ב ִּמלְ ָח ָמה ִעם ֲע ָמלֵ ק יֵ ׁש עֹוד ַמ ֲעלָ ה ֲע ָ
ַא ָּב ִ
ִמּלְ ַבד ַה ַּמ ֲעלָ ה ֶׁשל ִ'א ְת ַּכ ְפיָ א'ְּ .כ ֶׁש ָאנּו ִמ ְתּגַ ְּב ִרים ַעל ַה ְּק ָׁשיִ ים
וְ ַה ִּמ ְכׁשֹולִ ים ֶׁש ָה ֲע ָמלֵ ק – ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ַמ ֲע ִמיד ְּב ָפנֵ ינּוָ ,אנּו
ּומ ֲעלִ ים אֹותֹו
הֹופ ִכים ֶאת ֲ'ע ָמלֵ ק' ַע ְצמֹו ַ
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ְ
יכים לְ תֹוְך ָהעֹולָ ם ֶאת ַהּגִ ּלּוי ֲה ִכי נַ ֲעלֶ ה
לִ ְק ֻד ָּׁשה! ָּכְך ַמ ְמ ִׁש ִ
('א ְת ַה ְּפ ָכא' – ִּבלְ ׁשֹון
ֶׁשל ַה ָּק ָּב"הֶׁ ,ש ָה ַרע ִמ ְת ַה ֵּפְך לְ גַ ְמ ֵרי ִ
ַה ֲח ִסידּות) – לְ טֹוב ֻמ ְחלָ טְּ .כמֹו ֶׁש ָּכתּוב ַּב ְּמגִ ּלָ ה" :וְ נַ ֲהפְֹך
אֹומ ִרים
יהם" .לָ ֵכן ְ
הּודים ֵה ָּמה ְּבׂשֹונְ ֵא ֶ
הּוא ֲא ֶׁשר יִ ְׁשלְ טּו ַהּיְ ִ
ּפּורים
ימי ַה ִ
ּמֹוע ִדים ֲע ִת ִידין לִ ָּב ֵטל וִ ֵ
"ּכל ַה ֲ
ֲחזַ "ל ֶׁש ַּבּגְ ֻאּלָ ה ָ
ֵאינָ ן ְּב ֵטלִ ים לְ עֹולָ ם".
ּדּוע ? ִּכי ֶאת ְׁש ָאר
ּפּורים! ַמ ַ
ּגַ ם ַּבּגְ ֻאּלָ ה נַ ְחּגֹג ֶאת ַחג ַה ִ
ַה ַחּגִ יםְּ ,כמֹו ֶּפ ַסח וְ ֻסּכֹותַ ,ה ָּק ָּב"ה ֶה ֱענִ יק לָ נּו ְּב ַמ ָּתנָ הַ .אְך
יכת ָה ַרע לְ טֹובַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַע ְצ ָמם,
פּוריםַ ,על יְ ֵדי ֲה ִפ ַ
ְּב ִ
יֹותרֶׁ ,ש ֵאינֹו
בֹוד ָתםִ ,ה ְמ ִׁשיכּו ּגִ ּלּוי אֹור נַ ֲעלֶ ה ְּב ֵ
ַעל יְ ֵדי ֲע ָ
ִמ ְת ַּב ֵּטל לְ עֹולָ ם!
ּפּורים ,נִ זְ ֶּכה לַ ּגְ ֻאּלָ ה
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשעֹוד לִ ְפנֵ י ַחג ִ
נּוכל
ּפּורים ַ
ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה .וְ ֶאת ַה ִה ְתוַ ֲעדּות ֶׁשל יְ ֵמי ַה ִ
יׁשיָּ ,כל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,עם
לַ ֲערְֹך יַ ַחד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
יח.
ֹאׁשם ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ּובר ָ
יקיםְ ,
ָמ ְר ְּד ַכיֶ ,א ְס ֵּתר וְ ָכל ַה ַּצ ִּד ִ
על-פי שיחת קודש שבת זכור ,ערב פורים תש"נ

ּתֹורה".
"אֹורה זֹו ָ
אֹומ ִרים ֶׁש ָ
אֹורה וְ ִׂש ְמ ָחה" ֲ -חזַ "ל ְ
הּודים ָהיְ ָתה ָ
» "לַ ּיְ ִ
ּומּתֹוְך ָרצֹון חֹם וְ ִה ְתלַ ֲהבּות ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה ,וְ ַעל יְ ֵדי ָּכְך נִ זְ ֶּכה ּגַ ם
ּומ ְצוֹות ִ
ּתֹורה ִ
ָעלֵ ינּו לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ְּב ִקּיּום ָ
לֹוח ָמנֹות''ַ ,מ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ ים'
ּפּורים'ִ :מ ְׁש ַ
ׁשּוטּה » לְ ַה ְמ ִׁשיְך ּגַ ם לְ ַא ַחר ַה ַחג ֶאת ִמ ְצוֹות ַה ִ
לְ ִׂש ְמ ָחה ִּכ ְפ ָ
מּוכים
ּובּיָ ִמים ַה ְּס ִ
פּורים ַ
הּותן ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,צ ָד ָקה וְ ִׂש ְמ ָחה ֶׁשל ִמ ְצוָ ה » לַ ֲערְֹך ְּב ִ
ּו'מ ְׁש ֶּתה וְ ִׂש ְמ ָחה'ֶׁ ,ש ַּמ ָ
ִ
ֵאלָ יו לְ ָפחֹות ָׁשלֹוׁש ִה ְתוַ ֲע ֻדּיֹות ֲח ִס ִידּיֹות ֶׁשל ִׂש ְמ ָחהִ ,מּתֹוְך ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶׁש ֶבת ַא ִחים ּגַ ם יַ ַחד.
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