ב"ה
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ּפּורים ,ט' ִּת ְׁש ֵרי ,יְ מֹות ַה ָּמ ִׁש ַיח ּכִ ְפׁשּוטֹו ,תשע"ח
ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ

ַה ְּק ֻד ָּׁש ה ְּב ִׂש י ָא ּה
טֹורי
יס ִ
יֹום ִּכּפּור ִה ְ
"וכְ ַכּלֹות ְׁשֹלמֹה ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ְו ָה ֵאׁש יָ ְר ָדה ֵמ ַה ָּׁש ַמיִ ם
ֹאכל ָהע ָֹלה ְו ַהּזְ ָב ִחים ּוכְ בֹוד ה' ָמ ֵלא ֶאת ַה ָּביִ ת".
ַוּת ַ
רּוכים ַה ָּב ִאים ,יְ ָל ִדים יְ ָק ִריםֶ ,אל ַה ַּמ ֲע ָמד ַה ֻּמ ְפ ָלא
ְּב ִ
ֶׁשל ֲחנֻ ַּכת ֵּבית ַה ִּמקְ ָּדׁש ָה ִראׁשֹון! ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֻּכּלֹו
צּופים
נִ ְמ ָצא ּפֹהֲ ,אנָ ִׁשים ,נָ ִׁשים ָו ַטףִׁ .ש ְב ָעה יָ ִמים ְר ִ
ֶׁשל ַהקְ ָר ַבת ָק ְר ָּבנֹותִ ,מ ְׁש ֶּתהִׂ ,ש ְמ ָחה ַו ֲחגִ יגֹות!
ימי
יֹותרֶ :א ָחד ִמ ֵ
יע ְּב ֵ
ְו ַעכְ ָׁשו ִׂשימּו ֵלב ַל ָּד ָבר ַה ַּמ ְפ ִּת ַ
זֹוהי ַה ַּפ ַעם ַהיְ ִח ָידה
ַה ִּמ ְׁש ֶּתה ָחלְּ ...ביֹום ִּכּפּור! ֵּכןִ ,
טֹוריָ הָּ ,בּה ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֻּכּלֹו ֹלא ָצם ַּבּיֹום ַה ָּקדֹוׁש.
יס ְ
ַּב ִה ְ
אּולי
ּׁשּורה ְו ַ
ּכְ ֶׁש ָח ְׁשׁשּו ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ָּמא ֹלא נָ ֲהגּו ַּכ ָ
יֵ ָענְ ׁשּו ַעל ֶׁשֹּלא ִה ְת ַעּנּו ,יָ ְצ ָאה ַּבת קֹול ִמ ָּׁש ַמיִ ם
עֹולם ַה ָּבא"!
"ּכ ְּל ֶכם ְמזֻ ָּמנִ ין ְל ַחּיֵ י ָה ָ
ְו ָא ְמ ָרהֻ :
זֹו ָהיְ ָתה ַה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ הַ ,אְך ֹלא ָה ַא ֲחרֹונָ ה.
ּגַ ם ְּביֹום ִּכּפּור ַה ָּׁשנָ ה נַ ְחּגֹג ְּב ֶעזְ ַרת ה' ֶאת ֲחנֻ ַּכת
ּוב ִׂש ְמ ָחה,
יׁשי ְּ -ב ִמ ְׁש ֶּתה ְ
ֵּבית ַה ִּמקְ ָּדׁש ַה ְּׁש ִל ִ
עּודת ׁשֹור ַה ָּבר ְו ַהּיַ יִ ן ַה ְמ ֻׁש ָּמרָ ,א ֵמן!
ִעם ְס ַ

ְמ ַׁשּנִ ים ֶאת ַה ְּמ ִציאּות
ּדּוע לְ יָ ִמים ֵאּלּו ָּב ֶהם
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :מ ַ
קֹור ִאים ֲ'ע ֶׂש ֶרת יְ ֵמי
ָאנּו נִ ְמ ָצ ִאים ְ
ׁשּובה'? ֲה ֵרי ֵּבין רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה לְ יֹום
ְּת ָ
ִּכּפּור יֵ ׁש ַרק ִׁש ְב ָעה יָ ִמים?
קּופה
א/א ָּמאָ :א ֵכןַ ,ה ַּכּוָ נָ ה ִהיא לִ ְת ָ
ַא ָּב ִ
ַא ַחת ְׁשלֵ ָמה ֶׁשל ֲע ָׂש ָרה יָ ִמיםּ ,כֹולֵ ל
ּומ ָּכְך
ּפּוריםִ .
רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה וְ יֹום ַה ִּכ ִ
לֹומ ִדים ֶׁש ְּב ָכל ֶא ָחד ֵמ ַהּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה
ְ
ַקּיֶ ֶמת ּגַ ם ַה ְּק ֻד ָּׁשה ַה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁשל רֹאׁש
ּפּורים ַע ְצ ָמם.
ַה ָּׁשנָ ה וְ יֹום ַה ִּכ ִ
ּומ ָּכְך
"מ ֲעלִ ים ַּבּק ֶֹדׁש" ִ -
דּוע ַ
יֵ ׁש ְּכלָ ל יָ ַ
לֹומ ִדים ֶׁש ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁשל יָ ִמים ֵאּלֶ ה
ְ
ּוב ָכל ֶרגַ ע
יֹותר ְּב ָכל יֹום ְ
יֹותר וְ ֵ
עֹולָ ה ֵ
ּוב ְפ ָרט ְּב ָע ְמ ֵדנּו ְּכ ָבר לִ ְק ַראת
עֹוברִ .
ֶׁש ֵ
ּפּורים,
ַהּיֹום ָה ֲע ִׂש ִירי  -יֹום ַה ִּכ ִ
יאּה .וַ ֲע ַדיִ ן ,לְ ַצ ֲע ֵרנּו ָאנּו
ַה ְּק ֻד ָּׁשה ְּב ִׂש ָ
נִ ְמ ָצ ִאים ַּבּגָ לּות.
הּודים
אֹומר ָה ַר ִּבי ,יְ ִ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לָ ֵכןֵ ,
ּתֹורה לְ ַׁשּנֹות ֶאת
יְ כֹולִ ים ְּבכ ַֹח ַה ָ
ַה ְּמ ִציאּותָ .עלֵ ינּו לִ גְ רֹם ֶׁש ָהעֹולָ ם ֻּכּלֹו
ּומּיָ ד.
יִ ְהיֶ ה ְּב ַמ ָּצב ֶׁשל ּגְ ֻאּלָ הֵּ ,ת ֶכף ִ
ּתֹורה,
וְ ַה ִּׁשּנּוי הּוא ַעל יְ ֵדי ְּפ ַסק ַה ָ
ּדֹורנּו ֶׁש ְּכ ָבר ָּכלּו ָּכל
ַה ְכ ָרזַ ת נְ ִׂשיא ֵ
עֹומ ִדים ָה ֵכן לַ ּגְ ֻאּלָ ה.
ְ
ּוכ ָבר
ַה ִּק ִּצין ְ
הּופצּו ַמ ְעיְ נֹות
ּוב ְמיֻ ָחד לְ ַא ַחר ֶׁש ְ
ִ
ּוב ְפ ָרט ַעל יְ ֵדי
ַה ֲח ִסידּות ְּב ָכל ָהעֹולָ םִ ,
ּדֹורנּו .וְ ִאם ֵּכןַ ,ע ְכ ָׁשו ֹלא
ָה ַר ִּבי נְ ִׂשיא ֵ
קּוקים לְ נֵ ס ִּב ְׁש ִביל ַהּגְ ֻאּלָ הֶ ,אּלָ א ּגַ ם
זְ ִ
ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּט ַבע ָּב ָאה ַהּגְ ֻאּלָ ה

לִ זְ כּות ַה ַחּיָ לִ ים ְּב ִצ ְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהּלַ ְד ָּתם ָחל ְּביָ ִמים ֵאּלּו
יטל לִ ְבנִ יָּ ,דנִ ּיֵ אל ֶּבן ֲע ִדינָ ה ָּד ָמנְ ֶׁשהְ ,מנַ ֵחם ֶמענְ ְּדל ֶּבן ִמ ָיקה ֶּבנְ ּגִ יןְ ,מנַ ֵחם ֶמענְ ְּדל ֶּבן ֲא ִבּיָ ה ְּדרֹור,
נֵ ְריָ ה ֵמ ִאיר ֶּבן ֵמ ַ
יאד
יסה ֶׁשלֶ ג ,יִ ַׁשי ַא ְב ָר ָהם ֶּבן ָּדנָ ה לַ ִּב ָ
מּואל ֶּבן נֶ ָח ָמה ָּכ ִמ ָ
ְׁש ֵ

ֹלא ָצ ִמים!
א/א ָּמאַּ :בּגְ ֻאּלָ ה ָּכל ַהּצֹומֹות
ַא ָּב ִ
ּפּוריםֲ .א ָבל
יִ ְת ַּב ְּטלּו חּוץ ִמּצֹום יֹום ַה ִּכ ִ
יח יָ בֹוא עֹוד ַהּיֹום ְּב ֶעזְ ַרת
ַּכ ֲא ֶׁשר ָמ ִׁש ַ
ה' ,וְ נַ ְחּגֹג ֶאת ֲחנֻ ַּכת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
יׁשי ֹ -לא נִ ְצ ָט ֵרְך לָ צּום ְּביֹום
ַה ְּׁשלִ ִ
ִּכּפּורְּ .כמֹו ֶׁשֹּלא ָצמּו ַּב ֲחנֻ ַּכת ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַּ :בּגָ לּותַ ,רק יְ לָ ִדים וְ חֹולִ ים ֹלא
ָצ ִמים ֶאת ָּכל ַה ַּת ֲענִ יתִ ,מ ְּפנֵ י ַה ַּס ָּכנָ ה.
ֲא ָבל ַּב ֲחנֻ ַּכת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַּבּגְ ֻאּלָ הֻּ ,כּלָ ם -
ֹאכלּו וְ יִ ְׁשּתּו
יאים ,י ְ
ּגַ ם ַה ְמ ֻבּגָ ִרים וְ ַה ְּב ִר ִ
ְּביֹום ִּכּפּור! ָּכְך ִּת ְׁש ַּתּנֶ ה ַה ְּמ ִציאּות ֶׁשל
ַהּצֹום לִ ְמ ִציאּות ֶׁשל ּגְ ֻאּלָ ה.

ּפּורים!
יֹותר ִמ ִ
ָׂש ֵמ ַח ֵ
א/א ָּמא :נָ כֹון ְמאֹוד .וְ ָאז יֹום ִּכּפּור
ַא ָּב ִ
יִ ְהיֶ ה 'יֹום ָרצֹון לַ ה'' לְ ֹלא ַת ֲענִ יתֶ ,אּלָ א
דּוע ֶׁשּיֹום
ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה ֲה ִכי ּגְ דֹולָ ה! יָ ַ
ּפּורים נִ ְק ָרא ָּכְך ִּכי הּוא ְ'ּכמֹו
ַה ִּכ ִ
אֹומר ֶׁש ַה ַּכּוָ נָ ה ִהיא
ֵ
ּפּורים' .וְ ָה ַר ִּבי
ִ
ֶׁש ַּבּגְ ֻאּלָ ה ַה ִּׂש ְמ ָחה ּבֹו ִּת ְהיֶ ה ּגְ דֹולָ ה
ּפּורים!
יֹותר ִמ ִ
ַה ְר ֵּבה ֵ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :וְ ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול יַ ֲעבֹד ְּב ֵבית
ּפּורים,
בֹודת יֹום ַה ִּכ ִ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶאת ֲע ַ

ִעם ִּבגְ ֵדי ַה ְּכ ֻהּנָ ה ַהּלְ ָבנִ יםְּ ,בתֹוְך ק ֶֹדׁש
ַה ָּק ָד ִׁשים...
נֹוסף ,יֹום ִּכּפּור הּוא
א/א ָּמאְּ :ב ָ
ַא ָּב ִ
ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ה' ָסלַ ח לְ יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,ומ ֶֹׁשה
יָ ַרד ֵמ ַהר ִסינַ י ִעם ַהּלּוחֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות.
ּפּורים
מּובן ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין יֹום ַה ִּכ ִ
ָ
ִמ ָּכְך
ּתֹורה
ּתֹורה .וְ ַה ְּׁשלֵ מּות ֶׁשל ַמ ַּתן ָ
לְ ַמ ַּתן ָ
ִּת ְת ַר ֵחׁש ַּבּגְ ֻאּלָ ה ָ -אז יִ ְתּגַ ּלּו ַהּלּוחֹות
ּמּובן
ָה ִראׁשֹונֹות וְ גַ ם ָה ַא ֲחרֹונֹות .וְ ַכ ָ
ּתֹורה ַה ֲח ָד ָׁשה ִמ ִּפי
נִ לְ ַמד ּגַ ם ֶאת ַה ָ
'ּתֹורה
יח .וְ ַה ַה ְת ָחלָ ה ֶׁשל ַה ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲח ָד ָׁשה' ִהיא – ֶׁש ַהּגְ ֻאּלָ ה ַה ְּׁשלֵ ָמה
ְצ ִר ָיכה לָ בֹוא ִמּיָ ד!
ַה ְּסע ָּודה ַה ַּמ ְפ ֶס ֶקת ִּ -ת ְהיֶה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהִ :אם ָּכל ַה ָּׁשנָ ה ְצ ִר ָיכה
יח
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוקה וְ ִצ ִּפּיָ ה לְ ִב ַ
לִ ְהיֹות ְּת ָ
ּוב ָכל ֶרגַ עָּ ,ברּור ֶׁש ַא ֲח ֵרי
ְּב ָכל יֹום ְ
ח ֶֹדׁש ֱאלּול וְ רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ,וְ לִ ְפנֵ י יֹום
ּפּורים ָ -עלֵ ינּו לְ ַהגְ ִּביר ִּפי ַּכ ָּמה
ַה ִּכ ִ
וְ ַכ ָּמה ֶאת ַה ִּצ ִּפּיָ ה וְ ָה ָרצֹון לְ ָכְך.
א/א ָּמאֹ :לא ְמ ַׁשּנֶ ה ְּב ֵאיזֶ ה ַמ ֲע ֶׂשה,
ַא ָּב ִ
סּוקיםָ ,ה ָרצֹון
ִּדּבּור אֹו ַמ ְח ָׁש ָבה ָאנּו ֲע ִ
הּודי הּוא
ימי וְ ַה ְּת ִמ ִידי ֶׁשל ָּכל יְ ִ
ַה ְּפנִ ִ
יח .וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָּכל
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוקה לְ ִב ַ
ַה ְּת ָ

עֹומ ִדים
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,אנָ ִׁשים נָ ִׁשים וָ ַטףְ ,
יח,
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּב ַמ ָּצב ֶׁשל ִצ ִּפּיָ ה לְ ִב ַ
ְּבוַ ַּדאי ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יְ ַמּלֵ א
ּומ ַח ֶּכה
ְּב ִׂש ְמ ָחה ֶאת ְרצֹונֵ נּו! ה' ָׂש ֵמ ַח ְ
ּומּיָ ד ֶאת ַהּגָ לּות.
ֶׁשּנְ יַ ֵעץ לֹו לְ ַסּיֵ ם ֵּת ֶכף ִ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהְּ :ב ִסּיּום ְּת ִפּלַ ת נְ ִעילָ ה
ירּוׁשלָ יִ ם".
ַמ ְכ ִריזִ ים "לְ ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ִּב ָ
ַהלְ וַ אי ֶׁש ַה ָּׁשנָ ה עֹוד לִ ְפנֵ י זֶ ה נִ זְ ֶּכה
ְּכ ָבר לָ ֶׁש ֶבת ַעל ַענְ נֵ י ְׁש ַמּיָ א ַּב ֶּד ֶרְך
לְ ִעיר ַהּק ֶֹדׁש.
א/א ָּמא :יְ ִהי ָרצֹון ֶׁש ְּכ ָבר ֶאת
ַא ָּב ִ
ֹאכל ְּב ֵבית
עּודה ַה ַּמ ְפ ֶס ֶקת נ ַ
ַה ְּס ָ
ּובּה יַ ּגִ יׁשּו ֶאת ַהּלִ וְ יָ ָתן,
ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,
ׁשֹור ַה ָּבר וְ ַהּיַ יִ ן ַה ְמ ֻׁש ָּמרּ .ולְ ַא ַחר ִמ ֵּכן
נַ ְמ ִׁשיְך ְּב ִה ְתוַ ֲעדּות ֲח ִס ִידית ִעם ָה ַר ִּבי
יחַּ ,ב ֲחנֻ ַּכת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
יׁשיָ .א ֵמן!
ַה ְּׁשלִ ִ
יחה:
ּוכמֹו ֶׁש ְּמ ַסּיֵ ם ָה ַר ִּבי ֶאת ַה ִּׂש ָ
ְ
"וְ עֹוד וְ הּוא ָה ִע ָּקרֶׁ ,ש ְּב ֶרגַ ע זֶ ה הֹולְ ִכים
לַ ּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה ִמּתֹוְך
ִרּקּוד ֲה ִכי ּגָ דֹול וְ נִ ּגּון ֲה ִכי ָׂש ֵמ ַח,
עּודה ֲה ִכי ּגְ דֹולָ הֵּ ,ת ֶכף
ּולְ ַא ֲח ֵרי זֶ ה ַה ְּס ָ
ּומּיָ ד ַמ ָּמׁש"!
ִ
ּפּורים תשנ"ב
יחת ֶע ֶרב יֹום ַה ִּכ ִ
ע"פ ִׂש ַ

יחה
חֹורי ַה ִּׂש ָ
ֵמ ֲא ֵ

ּפּורים תשנ"בְ :ל ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחה ֵּב ֵרְך ָה ַר ִּבי ֶאת
ֶע ֶרב יֹום ַה ִּכ ִ
יחה ֹלא ֻהּגְ ָהה ע"י ָה ַר ִּבי].
[ה ִּׂש ָ
ּנֹוכ ִחית ַ
יחה ַה ְ
ַה ֲח ִס ִידיםְ ,ו ָא ַמר ֶאת ַה ִּׂש ָ
יחה ִה ְת ִחיל ָה ַר ִּבי ְלנַ ּגֵ ן נִ ּגּון ַה ָּקפֹות ֶׁשל ָא ִביו ַר ִּבי ֵל ִוי
ְל ַא ַחר ַה ִּׂש ָ
ּדֹולר ִל ְצ ָד ָקה.
ּנֹוכ ִחים ְׁש ָטר ֶׁשל ָ
יִ ְצ ָחקְּ ,ול ַא ַחר ִמ ֵּכן ִח ֵּלק ְל ָכל ַה ְ

» ְּכ ַדאי ֶׁשּלְ ָכל יֶ לֶ ד וְ יַ לְ ָּדה יִ ְהיּו ִסּדּור ְּפ ָר ִטי ֶׁשּלָ ֶהם ,וְ ֵכן ְּת ִהּלִ יםְׁ ,ש ָאר ִס ְפ ֵרי ק ֶֹדׁש,
וְ ֻק ַּפת ְצ ָד ָקה » .לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לְ ַס ֵּפק ָצ ְר ֵכי ַה ַחג לְ ָכל ַהּנִ זְ ָק ִקיםֹ ,לא ַרק ֵ"ּדי ַמ ְחסֹורֹו",
הֹור ָאה ִמ ָּכל ַהּנַ "ל לְ ָכל ֶא ָחד וְ ַא ַחת ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל,
ֶאּלָ א ֲא ִפּלּו "לְ ָע ְׁשרֹו"" » .וְ ַהּלִ ּמּוד וְ ַה ָ
ֲאנָ ִׁשים נָ ִׁשים וָ ַטף ְּבנֹוגֵ ַע לְ ַמ ֲע ֶׂשה ְּבפ ַֹע;לִ :אם ְּב ָכל ַה ָּׁשנָ ה ֻּכּלָ ּה ְצ ִר ָיכה לִ ְהיֹות
יח ְּבא ֶֹפן ַּד ֲ'א ַח ֶּכה לֹו ְּב ָכל יֹום ֶׁשּיָ בֹוא'ֶׁ ,ש ַה ֵּפרּוׁש
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוקה וְ ַה ִּצ ִּפּיָ ה לְ ִב ַ
ַה ְּת ָ
ּוב ָכל ֶרגַ ע וְ ֶרגַ ע ֵמ ַהּיֹוםַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ֶׁש ְּב ֵעת ָרצֹון
ָּבזֶ ה ֶׁשּיָ בֹוא ְּב ָכל יֹוםְ ,
ּוביֶ ֶתר עֹז"!
ּומּיָ דְּ ,ביֶ ֶתר ְׂש ֵאת ְ
יח ֵּת ֶכף ִ
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּוקה וְ ִצ ִּפּיָ ה לְ ִב ַ
ְצ ִר ָיכה לִ ְהיֹות ְּת ָ

מֹוצ ֵאי יֹום ִּכּפּורֶׁ .ש ִּת ְהיֶ ה לֹו ְׁשנַ ת ַה ְצלָ ָחה
מּואל ַהּכ ֵֹהן ֶׁשּיִ ְחיֶ ה ֶּבן ַחּנָ ה ָר ֵחל לְ ֶרגֶ ל יֹום ֻהּלַ ְדּתֹו ְּב ָ
ַהּגִ ּלָ יֹון ֻמ ְק ָּדׁש לִ זְ כּות ְׁש ֵ

