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ֵלק ָמ ֲע ֶאת  ם  י ִכ ְפ הֹו

ב"ה

לזכות החייל בצבאות השם שיום הולדתו חל השבוע יוסף יצחק בן נחמה כמיסה שלג שיחי'

ַאָּבא/ִאָּמא: ָאנּו עֹוְמִדים ַּבַּׁשָּבת ֶׁשִּלְפֵני ַחג ַהּפּוִרים. ְּבִסּיּום 
ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ַוִּיְקָרא, קֹוְרִאים ָאנּו ְל'ַמְפִטיר' ֶאת 
ָּפָרַׁשת ָזכֹור - ֶׁשַּמְזִּכיָרה ָלנּו ֶאת ַמה ֶּׁשָעָׂשה ֲעָמֵלק ְלַעם 
ֶאת  ִלְמחֹות  ַהּתֹוָרה  ִצּוּוי  ֶאת  ּוְמִביָאה  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל 

ַזְרעֹו. 

ַהִּסָּבה ְלָכְך ֶׁשּקֹוְרִאים ָּפָרָׁשה זֹו ָסמּוְך ְלפּוִרים, ִהיא ְּכֵדי 
ִלְסֹמְך ֶאת ְמִחַּית ֲעָמֵלק ִלְמִחַּית ָהָמן ָהָרָׁשע, ֶׁשהּוא ִמַּזְרעֹו. 
ַהּפּוִרים:  ֵנס  ְיֵמי  ַעל  ָּכתּוב  ָׁשם  ַּבְּמִגָּלה,  ֶרֶמז  ְלָכְך  ְוֵיׁש 
"ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים" - ִמָּכאן ֶׁשָּצִריְך ְלַהְקִּדים 

עֹוד ִלְפֵני ָהֲעִׂשָּיה ַּבַחג ַעְצמֹו, ֶאת ַהְּזִכיָרה ֶׁשל ֲעָמֵלק.

ֶׁשל  ִזְכרֹו  ְמִחַּית  ֶאת  ַּכּיֹום  ְמַקְּיִמים  ָאנּו  ֵּכיַצד  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֲעָמֵלק, ְּכֶׁשֹּלא ִנָּתן ְלַזהֹות ִמיהּו ֶצֱאָצא ֶׁשל ֲעָמֵלק ָהָרָׁשע? 

ְלַגְמֵרי  ִּתְסַּתֵּים  ֲעָמֵלק  ֶׁשל  ַזְרעֹו  ְמִחַּית  ָאֵכן,  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֹּכל  ֹקֶדם  ִהיא  ַּבֲעָמֵלק  ַהִּמְלָחָמה  אּוָלם  ַּבְּגֻאָּלה.  ַרק   -
ַהִּמְלָחָמה ָהרּוָחִנית, ַהְּקׁשּוָרה ַלֲעבֹוַדת ה' ֶׁשָּלנּו. ִמְלֶחֶמת 

ֲעָמֵלק ַׁשֶּיֶכת ְלָכל ְיהּוִדי, ְּבָכל ּדֹור ּוְבָכל יֹום ַמָּמׁש.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֶזה ַמְזִּכיר ִלי ֶאת ַהָּפסּוק ִמְּׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּפסּוִקים 
ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ָּכל יֹום: "ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות 
ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִים" - ַּגם ִּבְמִחַּית ֲעָמֵלק 

ֶזה ָּכְך?

"ָזכֹור  ָּכתּוב:  ָזכֹור  ָּפָרַׁשת  ִּבְתִחַּלת  ְּבִדּיּוק.  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִמִּמְצָרִים" -  ְּבֵצאְתֶכם  ַּבֶּדֶרְך  ֲעָמֵלק  ְלָך  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת 
ְּכלֹוַמר, ַהִּמְלָחָמה ַּבֲעָמֵלק ָּבָאה ְּכֶהְמֵׁשְך ִליִציַאת ִמְצַרִים, 

ְוָלֵכן ַּגם אֹוָתּה ֵיׁש ִלְזֹּכר ּוְלַקֵּים ְּבָכל ּדֹור ּוְבָכל יֹום.

ִסָּבה נֹוֶסֶפת ְלָכְך ֶׁשְּמִחַּית ֲעָמֵלק ְקׁשּוָרה ִליִציַאת ִמְצַרִים: 
ְלֶאֶרץ  ְלַהִּגיַע  ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשל  ַהַּמָּטָרה  ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל, ָהָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת, ְוָׁשם ְלָהִקים ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 

ִלְפֵני  עֹוד  ְלַקֵּים  ִנְצַטּוּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ִמְצָוה  ֵיׁש  אּוָלם 
ֶׁשְּמַקְּיִמים ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְוִהיא, ְלַהְכִרית ֶאת ַזְרעֹו ֶׁשל 
ֲעָמֵלק. ָלֵכן, ֹלא ִנָּתן ְלַקֵּים ֶאת ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ֲעָמֵלק.  ֵזֶכר  ִלְמִחַּית  ַעד  ִּבְׁשֵלמּות,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ַוֲהָקַמת 
ְוָכְך ַּגם ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי, ֶׁשִּיָּבֶנה ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּתָּגֵמר 

ְמִחַּית ֲעָמֵלק. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָאז ַמִהי ַהִּמְלָחָמה ָהרּוָחִנית ַּבֲעָמֵלק ְּבדֹוֵרנּו?

ַמַּתן ּתֹוָרה ּופּוִרים
ַאָּבא/ִאָּמא: ְׁשֵאָלה ְמֻצֶּיֶנת. ְּכֵדי ַלֲענֹות ָעֶליָה, ִנְרֶאה ֹקֶדם 
ָּכתּוב,  ַּבְּגָמָרא  ַהּפּוִרים.  ְלַחג  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת 
ְּבֹאֶפן  ִסיַני,  ְּבַמֲעַמד ַהר  ִקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם 
ֶׁשל ְּכִפָּיה )-ִחּיּוב, ֶהְכֵרַח(, 'ָּכָפה ֲעֵליֶהם ַהר ְּכִגיִגית'. ְוִאּלּו 
ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן, ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוֵנס ּפּוִרים, ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ִקְּבלּו אֹוָתּה ׁשּוב, ְוַהַּפַעם ִמּתֹוְך ְּבִחיָרה ְוָרצֹון. 

ֲעֵליֶהם?  ָּכָפה  ה'  ּתֹוָרה  ֶׁשְּבַמַּתן  ַהַּכָּוָנה  ַמִהי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַוֲאִפּלּו  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְמאֹוד  ָרצּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֲהֵרי 

ָסְפרּו ֶאת ַהָּיִמים ְּבִצִּפָּיה ְלַמַּתן ּתֹוָרה.

ָחָזק  ָרצֹון  ָּבַער  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ְמאֹוד.  ָנכֹון  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהֶּזה?  ָהָרצֹון  ִהִּגיַע  ֵמֵהיָכן  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקֵּבל 
ָלֶהם  ֶהְרָאה   - ִמְּלַמְעָלה  ִּגּלּוי  ָלֶהם  ֵהִאיר  ה'  ִמְּלַמְעָלה! 
ֶׁשהּוא ְמֹאד אֹוֵהב אֹוָתם, ְוָכְך עֹוֵרר ָּבֶהם ָרצֹון ָחָזק ְלַקֵּבל 
ֶאת ּתֹוָרתֹו. ְוִאּלּו ְּבפּוִרים, ַעם ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה 

ִמְּבִחיָרה ְוָרצֹון ֶׁשָּלֶהם. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֵהַבְנִּתי. ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבַמָּצב 
ֵהם  ֹזאת  ְוַלְמרֹות  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ַהְׁשָמָדה  ְּגֵזַרת  ֶׁשל  ָקֶׁשה 
ָעְמדּו ֵמַעְצָמם ּוָמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ִקּיּום ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ִמּתֹוְך 
ְּבִחיָרה ְוָרצֹון ֶׁשָּלֶהם! ְוָכְך ֵהם הֹוִכיחּו, ֶׁשְּכָבר ְּבַמַּתן ּתֹוָרה 

ֵהם ִקְּבלּו אֹוָתּה ְּבָרצֹון ָׁשֵלם.
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זֹו ּתֹוָרה".  ֶׁש"אֹוָרה  ֲחַז"ל אֹוְמִרים  ְוִׂשְמָחה" -  ָהְיָתה אֹוָרה  "ַלְּיהּוִדים   »   
ַּגם  ִנְזֶּכה  ָּכְך  ְיֵדי  ְוַעל  ְקֻדָּׁשה,  ֶׁשל  ְוִהְתַלֲהבּות  ֹחם  ָרצֹון  ּוִמּתֹוְך  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ְלִהְתַחֵּזק  ָעֵלינּו 
ָלֶאְביֹוִנים'  'ַמָּתנֹות  ָמנֹות',  'ִמְׁשלֹוַח  ַהּפּוִרים:  ִמְצוֹות  ֶאת  ַהַחג  ְלַאַחר  ַּגם  ְלַהְמִׁשיְך   » ִּכְפׁשּוָטּה  ְלִׂשְמָחה 
ּו'ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה', ֶׁשַּמהּוָתן ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ְצָדָקה ְוִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה « ַלֲעֹרְך ְּבפּוִרים ּוַבָּיִמים ַהְּסמּוִכים 
ַיַחד. ַּגם  ַאִחים  ְוֶׁשֶבת  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת  ִמּתֹוְך  ִׂשְמָחה,  ֶׁשל  ֲחִסיִדּיֹות  ִהְתַוֲעֻדּיֹות  ָׁשלֹוׁש  ְלָפחֹות  ֵאָליו 

ִאְתַּכְפָיא = ִמְתַּגְּבִרים
ְמֻרֶּמֶזת  ְּכִגיִגית'  ַהר  ֲעֵליֶהם  'ָּכָפה  ַּבִּמִּלים  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהַּמֲעָלה ֶׁשל 'ִאְתַּכְפָיא'. ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ִאְתַּכְפָיא הּוא ִלְכּפֹות 

)– ְלַהְכִריַח(.

אֹוָתנּו  ֶׁשחֹוֵסם  'ַהר',  ְּכמֹו  ָלנּו  ֶׁשִּנְרֶאה  אֹוֵיב  ְּכֶׁשֵּיׁש  ַּדְוָקא 
ּוַמְפִריַע ָלנּו ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוָאנּו ַמְצִליִחים ְלִהְתַּגֵּבר 
ָעָליו ְוִלְכּפֹות אֹותֹו - ָאז ֵיׁש ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַנַחת רּוַח 
ֲעצּוָמה. ַנְחׁשֹב ְלֶרַגע, ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְצִריִכים 

ְלִהָּלֵחם ַּבֵּיֶצר ָהַרע?

ִּגּלּוי  ָלֶהם  ֵהִאיר  ה'   - ָאַמְרנּו  ֶׁשְּכָבר  ְּכִפי  ֹלא.  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִמְּלַמְעָלה ְוָלֵכן ֵהם ָרצּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוַהֵּיֶצר ָהַרע ֹלא 

ִהְפִריַע ָלֶהם.

ְּבַדְרַּגת  ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ּתֹוָרה  ְּבַמַּתן  ְּבִדּיּוק,  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָצִריְך  ַאְך  ָהַרע.  ַּבֵּיֶצר  ְלִהָּלֵחם  ְצִריִכים  ָהיּו  ְוֹלא  ַצִּדיִקים 
ַלֲעֹבד ֶאת ה' ַּגם ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ִאְתַּכְפָיא, ֶׁשל ִמְלָחָמה ַּבֵּיֶצר – 
ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו ּוְלַהְכִריַח אֹותֹו ִלְהיֹות ְמֻׁשְעָּבד ַלֵּיֶצר ַהּטֹוב, 
ָאז  ֶׁשְּכָבר   - ְּכִגיִגית"  ַהר  ֲעֵליֶהם  "ָּכָפה  ֶׁשה'  ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן 
ֶּבֱאֶמת  ָמַתי  ַאְך  ִאְתַּכְפָיא.  ֶׁשל  זֹו  ְּבֶדֶרְך  ָהֲעבֹוָדה  ִנְרְמָזה 

ִהְתַקְּיָמה ְּבֹפַעל ַמָּמׁש ֲעבֹוָדה זֹו ֶׁשל ִאְתַּכְפָיא? 

ַּבֲעֵלי  ֶׁשל  ְּבַמָּצב  ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָאז  ְּבפּוִרים.  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְתׁשּוָבה. ְלַאַחר ֶׁשָחְטאּו ְּבִמְׁשֵּתה ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִנְגְזָרה ֲעֵליֶהם 
ְּגֵזָרה ָקָׁשה, ְוַלְמרֹות ֹזאת ִהְצִליחּו ַלֲעׂשֹות 'ִאְתַּכְפָיא' ּוָמְסרּו 

ֶאת ַנְפָׁשם ַעל ִקּיּום ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. 

ִנְלָחִמים - ִעם ֹחם ֶׁשל ְקֻדָּׁשה
ַאָּבא/ִאָּמא: ַאֲחֵרי ֶׁשֵהַבּנּו ֶאת ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ּפּוִרים, ֶׁשהּוא 
יֹוֵתר  ְלָהִבין טֹוב  נּוַכל  ּוְבִחיָרה,  ָּגמּור  ָרצֹון  ִמּתֹוְך  ֲעבֹוָדה 

ַמִהי ַהִּמְלָחָמה ָהרּוָחִנית ַּבֲעָמֵלק. 

ָקְרָך  "ֲאֶׁשר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ֹקר,  ִהיא  ֲעָמֵלק  ֶׁשל  ַמהּותֹו 
ָלנּו  ְוִלְגֹרם  ְלָקֵרר אֹוָתנּו,  ָהֲעָמֵלק ֶׁשְּבתֹוֵכנּו רֹוֶצה  ַּבֶּדֶרְך". 
ְלַקֵּים ִמְצוֹות - ֹלא ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ְוֹחם ֶׁשל ְקֻדָּׁשה, ֶאָּלא 
ָרצֹון,  ְּבִלי  ִמְצוֹות  ֶׁשְּנַקֵּים  ֶרֶגׁש. הּוא רֹוֶצה  ּוְבִלי  ִּבְקִרירּות 

ְּכִאּלּו ָּכפּו ָעֵלינּו. 

ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ִאְכַּפת  ַמָּמׁש  ֹלא  ַלֲעָמֵלק  ֵהַבְנִּתי.  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִהְתַלֲהבּות.  ּוְלֹלא  ָרצֹון  ְּבִלי  אֹוָתן  ַנֲעֶׂשה  עֹוד  ָּכל  ִמְצוֹות, 
ֶאת  ֹנאַמר  ֶׁשַרק  רֹוֶצה  ֲעָמֵלק  ַהְּתִפָּלה,  ְּבִמְצַות  ְלָמָׁשל 

ַהִּמִּלים ִּבְקִרירּות - ְּבֹחֶסר ֵחֶׁשק ּוְבִלי ַכָּוָנה.

ְּבֵפרּוׁש  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַּבֲעָמֵלק!  ְלִהָּלֵחם  ְצִריִכים  ָאנּו  ַאְך 
ַהִּמִּלים, ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשָאנּו עֹוְמִדים ִלְפֵני ה', ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבַחּיּות 

ּוְבִהְתַלֲהבּות.

ַּבֲעָמֵלק,  ִנְלָחִמים  ָאנּו  ָאֵכן,  ַמְקִסיָמה.  ֻּדְגָמה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַּגם  ְוזֹוִהי  ְקֻדָּׁשה.  ְּבִעְנְיֵני  ְוִהְתַלֲהבּות  ֹחם  הֹוָסַפת  ְיֵדי  ַעל 
ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ָהִאְתַּכְפָיא, ְּכִפי ֶׁשָאַמְרנּו ֹקֶדם. ַּדְוָקא ְּכֶׁשָאנּו 
ַמְצִליִחים ַלֲעֹבד ֶאת ה' ְּבֹחם ּוְבִהְתַלֲהבּות, ַעל ַאף ֶׁשֵּיׁש ָלנּו 
ֲעָמֵלק ָקָטן ֶׁשַּמְפִריַע ָלנּו, ָאז רֹוִאים ֶׁשָאֵכן ָאנּו ְמַקְּבִלים ֶאת 

ַמְלכּותֹו ֶׁשל ה' ִמּתֹוְך ָרצֹון ָּגמּור!

ַנֲהֹפְך הּוא
ֲעצּוָמה,  ַמֲעָלה  עֹוד  ֵיׁש  ֲעָמֵלק  ִעם  ַּבִּמְלָחָמה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִמְּלַבד ַהַּמֲעָלה ֶׁשל 'ִאְתַּכְפָיא'. ְּכֶׁשָאנּו ִמְתַּגְּבִרים ַעל ַהְּקָׁשִיים 
ָאנּו  ְּבָפֵנינּו,  ַמֲעִמיד  ָהַרע  ַהֵּיֶצר   – ֶׁשָהֲעָמֵלק  ְוַהִּמְכׁשֹוִלים 
ּוַמֲעִלים אֹותֹו  ַעְצמֹו  'ֲעָמֵלק'  ֶאת  ָּדָבר הֹוְפִכים  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו 
ִלְקֻדָּׁשה! ָּכְך ַמְמִׁשיִכים ְלתֹוְך ָהעֹוָלם ֶאת ַהִּגּלּוי ֲהִכי ַנֲעֶלה 
)'ִאְתַהְּפָכא' – ִּבְלׁשֹון  ְלַגְמֵרי  ִמְתַהֵּפְך  ַהָּקָּב"ה, ֶׁשָהַרע  ֶׁשל 
"ְוַנֲהֹפְך  ַּבְּמִגָּלה:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֻמְחָלט.  ְלטֹוב   – ַהֲחִסידּות( 
הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם". ָלֵכן אֹוְמִרים 
ִויֵמי ַהּפּוִרים  ִלָּבֵטל  ֲעִתיִדין  "ָּכל ַהּמֹוֲעִדים  ֶׁשַּבְּגֻאָּלה  ֲחַז"ל 

ֵאיָנן ְּבֵטִלים ְלעֹוָלם".

ְׁשָאר  ֶאת  ִּכי  ַמּדּוַע?  ַהּפּוִרים!  ַחג  ֶאת  ַנְחֹּגג  ַּבְּגֻאָּלה  ַּגם 
ַהַחִּגים, ְּכמֹו ֶּפַסח ְוֻסּכֹות, ַהָּקָּב"ה ֶהֱעִניק ָלנּו ְּבַמָּתָנה. ַאְך 
ְּבַעְצָמם,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְלטֹוב,  ָהַרע  ֲהִפיַכת  ְיֵדי  ַעל  ְּבפּוִרים, 
ֶׁשֵאינֹו  ְּביֹוֵתר,  ַנֲעֶלה  אֹור  ִּגּלּוי  ִהְמִׁשיכּו  ֲעבֹוָדָתם,  ְיֵדי  ַעל 

ִמְתַּבֵּטל ְלעֹוָלם!

ַלְּגֻאָּלה  ִנְזֶּכה  ּפּוִרים,  ַחג  ִלְפֵני  ֶׁשעֹוד  ָרצֹון  ְיִהי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה. ְוֶאת ַהִהְתַוֲעדּות ֶׁשל ְיֵמי ַהּפּוִרים נּוַכל 
ִעם  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ָּכל  ַהְּׁשִליִׁשי,  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ַיַחד  ַלֲעֹרְך 
ָמְרְּדַכי, ֶאְסֵּתר ְוָכל ַהַּצִּדיִקים, ּוְבֹראָׁשם ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.
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