
ָמָרא מּוָבא ּגְ י ּבַ ל ִעְנָינוֹ  ּכִ מוּ " :הּוא ַהּפּוִרים ַחג ׁשֶ לוּ  ִקּיְ   ַעם ."ְוִקּבְ

ָרֵאל יֵמי ִיׂשְ ַכי ּבִ ר ָמְרּדְ מוּ  ,ְוֶאְסּתֵ ֹאֶפן ֹוָרהַהּת  ֶאת ִקּיְ   ,יֹוֵתר ַאף ַנֲעֶלה ּבְ

ָלָתהּ  ֵמֵעת ַהר ַקּבָ ךְ  .ִסיַני ּבְ ֶמׁשֶ ָנה ּבְ לֵ  ׁשָ ָרֵאל ָעְמדוּ  ,ָמהׁשְ ֹתֶקף ִיׂשְ   ּבְ

דֹול ֲהִכי ִלי ,ּגָ ֵעל ּבְ ֵזַרת ְלִהְתּפַ ן ִמּגְ ל ְללֹא .ָאהַהּנֹוָר  ַהּמָ ּלּוי ּכָ   לִֹקי-אֶ  ּגִ

מוֹ  ן ּכְ ַמּתַ ְזַמן – ּתֹוָרה ּבְ ל ּבִ ר ֶהְעֵלם' ׁשֶ דֹול ֲהִכי 'ְוֶהְסּתֵ לוּ  ,ּגָ   ַעם ִקּבְ

ָרֵאל ְצוֹות ַהּתֹוָרה ֶאת ַעְצָמם ַעל ִיׂשְ ְמִסירּות אֹוָתם מוּ ְוִקיְּ  ְוַהּמִ   ֶנֶפׁש  ּבִ

ל ׁש  ׁשֶ ר – הּוא פֹוךְ ְוַנהֲ " – ַהּפּוִרים ֵנס ִהְתַרֵחׁש  ,ָאז ְוַרק .ַמּמָ   ֲאׁשֶ

ְלטוּ  הּוִדים ִיׁשְ יֹוֵתר ַהּטֹוָבה ַהֲהָכָנה ."ַהּיְ ַלתְלקַ  ּבְ פּוִרים ַהּתֹוָרה ּבָ   ּבְ

ּמּוד ,ִהיא ת ַהּלִ ּבַ ַ א ,ֲעָמֵלק :ָזכֹור ִמׁשּ ן ',ְלָקֵרר' ּבָ   ַהִהְתַלֲהבּות ֶאת ְלַצּנֵ

ִקּיּום ר ,ַהּתֹוָרה ּבְ ַהּכֹל ָלנוּ  ּוְלַסּפֵ ָחה ָקָרה לֹאוְ  'ִמְקֶרה' ׁשֶ ּגָ ַהׁשְ  ּבְ

ָרִטית יָלא ,ּפְ ל ְוַחּיּות ְלֹתֶקף צֶֹרךְ  ֵאין ּוִמּמֵ הְקֻד  ׁשֶ ָ ִקּיּום ,ׁשּ   ַהּתֹוָרה ּבְ

ת .ּוִמְצוֹוֶתיהָ  ּבָ ׁשַ נוּ  אֹותוֹ  ִנְמֶחה – זוֹ  ּבְ ּבֵ ל ְזּכֹרְונִ  ,ִמּלִ ּכָ ל ִעְנָינוֹ  ׁשֶ   ׁשֶ

מוּ " הּוא ּפּוִרים לוּ  ִקּיְ .ַהּכֹוחֹות לכָּ  ִעם ַהּתֹוָרה ִקּיּום – "ְוִקּבְ

א ֲעָמֵלק ה ֶאת ְמַבּטֵ דֹוָלה ֲהִכי ַהֻחְצּפָ מוֹ  – ּגְ רבַּ  ּכְ ְדּבָ ַפץ ּמִ ּקָ ׁשֶ   ּכְ

ֵחם ָרֵאל ִעם ְלִהּלָ ל ְללֹא ,ִיׂשְ יֹון ּכָ ן( ִהּגָ ּכֵ נוּ הִ  לֹא ׁשֶ ּוְ   ֶאת ִלְכּבֹׁש  ְתּכַ

ל ְוִראׁשֹון )ַאְרצוֹ  ים ִמּכָ ם .ָהַעּמִ ֶפׁש  ּגַ ּנֶ הֲ  ּבַ א ,ִמיתַהּבַ   ֶאת ֲעָמֵלק ְמַבּטֵ

ה רֹאׁש  ִלְקּפֹץ – ַהֻחְצּפָ טּות ְוִלְטֹען ּבָ ֵדי .ֶרהִמְק  ַהּכֹל – ׁשְ חוֹ  ּכְ   ְלַנּצְ

ׁש  ּמֵ ּתַ טּות'בְּ  ָאנוּ  ַאף ִנׁשְ ה ׁשְ ָ ְקֻדׁשּ ׁש ְלהִ  – 'ּדִ ּמֵ ּתַ   ָרהַהּתוֹ  ִקּיּום ְלטֹוַבת ׁשְ

ָכל ּוִמְצוֹוֶתיהָ  .'ה ְרצֹון ְלִגּלּוי ְכִלילִ  ּוְלַהְפּכוֹ  ,ִלְרׁשּוֵתנוּ  ָהעֹוֵמד ּבְ

ת ּבָ ַ ְפֵני ַהׁשּ ּלִ בָּ ' ִנְקֵראת ,ּפּוִרים ׁשֶ הּ  – 'ָזכֹור תׁשַ  ִנְקָרא ּבָ
ּתֹוָרה ּוּוי ַעל ּבַ יַצד .ֲעָמֵלק ֶזַרע ֶאת ִלְמחֹות ַהּצִ   ְלַקיֵּם נּוַכל ּכֵ
ּיֹום זוֹ  ִמְצָוה ֶאְמָצעּות ַעְצֵמנוּ  ְלָהִכין נּוַכל ְוֵכיַצד ?ּכַ   ִקּיּוָמהּ  ּבְ

?ַהּפּוִרים ְלַחג
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