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ֹלא  ָהֵאֶּלה  ַהּפּוִרים  "ִויֵמי  ֶנֱאָמר  ִּבְמִגַּלת-ֶאְסֵּתר  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהֵּפרּוׁש  ִמַּזְרָעם".  ָיסּוף  ֹלא  ְוִזְכָרם  ַהְּיהּוִדים  ִמּתֹוְך  ַיַעְברּו 
ַהָּפׁשּוט ֶׁשל ַהָּפסּוק הּוא, ֶׁשְּיֵמי ַהּפּוִרים ִנְקְּבעּו ְּכַחג ְּתִמיִדי ַעד 

סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות.

ַהַּמְׁשָמעּות  ַּגם  ֶאָּלא  ְּתִמיִדי,  הּוא  ַעְצמֹו  ַהַחג  ַרק  ֹלא  ֲאָבל 
ַהְּפִניִמית ֶׁשּלֹו – ְמַלָּוה אֹוָתנּו ָּתִמיד, "ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה... ְּבָכל 

ּדֹור ָודֹור" )ִּכְלׁשֹון ַהְּמִגָּלה(.

ָמה ִהיא אֹוָתּה "ַמְׁשָמעּות ְּפִניִמית" ֶׁשל ּפּוִרים ּוָמה ֵהן ַההֹוָראֹות 
ַהִּנְצִחּיֹות ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ִמֶּמּנּו )ָּכל ָׁשָנה ְו(ַּגם ַהָּׁשָנה?

ִעְנָיִנים  ִּבְׁשֵני  ִנְתּבֹוֵנן  ָהָבה  ָּכְך,  ַעל  ְלָהִׁשיב  ְּכֵדי  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶמְרָּכִזִּיים ְּבפּוִרים:

ָהִעְנָין ָהִראׁשֹון הּוא, ְׁשֵלמּות ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ַעל-ְיֵדי ַעם-ִיְׂשָרֵאל 
– ְּבפּוִרים.

"ָּכָפה  ַהר-ִסיַני  ֶׁשְּבַמֲעַמד  ֶנֱאָמר,  ַׁשָּבת(  )ְּבַמֶּסֶכת  ַּבְּגָמָרא 
ִאם  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ְּכִגיִגית  ָהָהר  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ַאֶּתם ְמַקְּבִלים ַהּתֹוָרה – מּוָטב, ְוִאם ָלאו – ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם".

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֵהִניף ֶאת ַהר-ִסיַני ְּכמֹו ְקָעָרה ֲהפּוָכה ֵמַעל 
ָראֵׁשיֶהם ֶׁשל ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמר ָלֶהם: ִאם ְּתַקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה, 

טֹוב. ְוִאם ֹלא, ָּכאן – ַּתַחת ָהָהר ַהֶּזה – ִּתָּקְברּו...

ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְּבַהר-ִסיַני ָהְיָתה ִאם-ֵּכן, ַּתַחת ְּכִפָּיה.

ַאֲהָבה.  ֶׁשל  ְּבֶדֶרְך  ָהְיָתה  ַהֹּזאת  ֶׁשַה'ְּכִפָּיה'  ְמֹבָאר  ]ַּבֲחִסידּות 
ַהְרֵּבה  ָּכל-ָּכְך  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ִהְרִעיף  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ְּכלֹוַמר, 
ַאֲהָבה, ַעד ֶׁשִּכְבָיכֹול ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ְּבֵרָרה ְוֵהם 'ֶנֶאְלצּו' ְלַקֵּבל 

ֶאת ַהּתֹוָרה.[

ַמְמִׁשיָכה ַהְּגָמָרא ְואֹוֶמֶרת, "ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן, ַהדּור ִקְּבלּוָה ִּביֵמי 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש; ִּדְכִתיב, 'ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים' – ִקְּימּו ָמה ֶׁשִּקְּבלּו 
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להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות )בהודעות( למס' 052-3017770

ֶׁשִּיָּנְזקּו ַהְּׁשלּוִחים, ֶאָּלא ַיְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו.

ַהַּנָהג ָנַסע ָקִדיָמה ְוָהַדף ֶאת ַהַּמְחסֹום. ַהָּללּו ִנּסּו ְלַגְלֵּגל ִמְסַּפר ְסָלִעים, 
ַעד ֶׁשֶּנֶאְלצּו ִלירֹות ָּבֲאִויר ְּכֵדי ְלַהְפִחיָדם, אּוָלם ַהָּדָבר ֹלא ִהִּזיק ְלַאף 
ְלַאְנֵׁשי  ַהְּׁשלּוִחים  ִהִּגיעּו  ְוָכְך  ָלַעְרִבים.  ְוֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֹלא  ֶאָחד, 
ַהְּפָרִטים  ִהְתַוֲעדּות ּפּוִרים ְׂשֵמָחה ֶׁשָּכְלָלה ֶאת ָּכל  ְוָהְיָתה ָׁשם  ַהַחִיל 

ַהִּנְצָרִכים ְּבפּוִרים.

ְּבִריִאים  ַהֹּקֶדׁש  ִעיר  ִלירּוָׁשַלִים  ַּבֲחָזָרה  ַהְּׁשלּוִחים  ָׁשבּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ּוְׁשֵלִמים, ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב".

ֹלא ְלִהְתַּפֵעל ֵמֹחֶׁשְך ַהָּגלּות

ָהַאֲחרֹוִנים  ַהָּיִמים  ֶׁשל  ּוְמֻכָּפל"  ָּכפּול  ְּב"ֹחֶׁשְך  ָאנּו  ֶׁשִּנְמָצִאים  "ְוֵכיָון 
ֶׁשל ַהָּגלּות, ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ַּבַּלְיָלה ִּכְפׁשּוטֹו, ֶׁשְּכָכל ֶׁשִּמְתָקְרִבים ַלֲעלֹות 
ִהְתעֹוְררּות  ִלְזַמן  ִמְּזַמן  ֵאפֹוא  ְּדרּוָׁשה   – יֹוֵתר  ַהֹחֶׁשְך  ִמְתַּגֵּבר  ַהַּׁשַחר 
ִמן  ִיְתַּפֲעלּו  ֶׁשֹּלא  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  ַהֶּטַבע,  ִמֶּדֶרְך  ַהּיֹוֵצא  ִעְנָין  ְּבֶאְמָצעּות 

ַהֲחֵׁשָכה ַהּׂשֹוֶרֶרת ַּבֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר ֶׁשל ַהָּגלּות".

ַהְּמִגָּלה ְּבִמְסָּפִרים
ֵמ-1 ַעד 15

)ַהְּׁשֵאלֹות ְוַהְּתׁשּובֹות ֵאיָנן ְלִפי ֵסֶדר ַהִּמְסָּפִרים(

א( ֵהיָכן ְמֻמָּקם ֲאִריַדי ֵּבין ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן? __

ב( ִמְסַּפר ַהָּסִריִסים "רֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך"? __

ג( ְּבֵאיֶזה ֹחֶדׁש ִנְלְקָחה ֶאְסֵּתר ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶלְך? __

ד( ְּבֵאיֶזה ָּפסּוק ֶנֱאָמר "ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר 

ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו"? __

ה( ִמְנָיָנם ַהּכֹוֵלל ֶׁשל ָחְדֵׁשי ַהַּתְמרּוִקים? __

ו( ַּכָּמה ִאְּגרֹות ָׁשְלחּו ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר? __

ז( יֹום ַהְּמנּוָחה ֵמַהִּמְלָחָמה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה? __

ח( ִמְסַּפר ִמְצוֹות ַהּפּוִרים? __

ט( ְׁשַנת ַהִּמְׁשֶּתה ַהָּגדֹול )ְלַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש(? __

י( ַהּיֹום ַּבֹחֶדׁש ּבֹו ִּבֵּקׁש ַהּצֹוֵרר "ְלַהְׁשִמיד, ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד"? __

יא( יֹום ַהְּמנּוָחה ֵמַהִּמְלָחָמה ְּבָכל ָעֵרי ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך? __

יב( ַעל ְּגִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי... __

יג( ַהֹחֶדׁש ֶׁשּבֹו ִהִּפיל ָהָמן ֶאת ַהּפּור? __

יד( ְׁשֵאָלה ְמַבְלֶּבֶלת: ִמֵּבין ִׁשְבַעת "ַהְּמָׁשְרִתים ֶאת ְּפֵני ַהֶּמֶלְך", ָמה 
ִמְסָּפרֹו ֵמַהּסֹוף ֶׁשל ַהָּסִריס ַה"ָּזכּור ַלּטֹוב"? __

טו( ִסְפרּו ְוָהִׁשיבּו: ַּכָּמה ְּפָעִמים ֻמְזָּכר ֹחֶדׁש ֲאָדר ַּבְּמִגָּלה? __

ּתׁשּובֹות: א( 9, ב( 7, ג( 10, ד( 11, ה( 12, ו( 2, ז( 15, ח( 4, ט( 3, י( 13, יא( 

14, יב( 6, יג( 1, יד( 5, טו( 8.
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ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ְּכָבר". ְּדַהְינּו, ֶׁשִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהְּיהּוִדים ְּכמֹו ִקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה 
ֵמָחָדׁש, ֶאָּלא ֶׁשַהַּפַעם – ֵמְרצֹוָנם ַהָּמֵלא.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ִמְּלַבד ִעְנַין ַקָּבַלת-ַהּתֹוָרה, ֶיְׁשנֹו ַקו-ִּדְמיֹון נֹוָסף ֵּבין 
ַמֲעַמד ַהר-ִסיַני ְלפּוִרים, ְוהּוא – ָהַאְחדּות.

ָהָהר".  ֶנֶגד  ִיְׂשָרֵאל  ָׁשם  "ַוִּיַחן  ַּבָּפסּוק,  ֶנֱאָמר  ַמַּתן-ּתֹוָרה  ַעל 
ׁשֹוֲאִלים ֲחַז"ל, ַמּדּוַע ֶנֱאַמר "ַוִּיַחן" ְוֹלא "ַוַּיֲחנּו" )ִּבְלׁשֹון-ַרִּבים(? 
ּוְמִׁשיִבים ֶׁשַהֲחִנָּיה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְלַמְרְּגלֹות ַהר-ִסיַני ָהְיָתה "ְּכִאיׁש 
ְוַעל-ֵּכן  ַהְּלָבבֹות  ַאְחדּות  ִמּתֹוְך  )ְּכלֹוַמר,  ֶאָחד"  ִּבְלַבד  ֶאָחד, 

ֶנֱאַמר "ַוִּיַחן" ִּבְלׁשֹון-ָיִחיד(.

ַּגם ְּבִסּפּור ַהְּמִגָּלה ֲאַנְחנּו מֹוְצִאים ֶאת ִעְנַין ָהַאְחדּות:

ְּכֶׁשָהָמן ָהָרָׁשע ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיץ ֶאת ַהְּיהּוִדים, הּוא ָאַמר ַלֶּמֶלְך 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, "ֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים". ַעם ֶׁשַּגם 

ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו הּוא ְמֻסְכָסְך ּוְמֻפָּלג.

ָּכל  ֶאת  ְּכנֹוס  "ֵלְך   – ְוֶאְסֵּתר?  ָמְרְּדַכי  ְּתגּוַבת  ָהְיָתה  ּוָמה 
ַהְּיהּוִדים". ֵהם ִּכְּנסּו ְוִאֲחדּו ֶאת ַהְּיהּוִדים, ּוִבְּטלּו ֶאת ַהְּגֵזָרה.

ַאְחדּות ְוַקָּבַלת-ַהּתֹוָרה צֹוֲעדֹות ָּתִמיד ַיַחד. ְּכֵדי ִלְהיֹות ְראּוִיים 
ַלּתֹוָרה, ָעֵלינּו ִלְהיֹות ְמֻאָחִדים.

ַאָּבא/ִאָּמא: ַאְך ַלְמרֹות ֶׁשַּגם ְּבַקָּבַלת-ַהּתֹוָרה ְוַגם ִּבְזַמן ַהְּמִגָּלה 
ָׂשְרָרה ְּבַעם-ִיְׂשָרֵאל ַאְחדּות, ֵיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין 

ְׁשֵּתי ָהַאְחֻדּיֹות ַהָּללּו:

ִּבְזַמן ַמַּתן-ּתֹוָרה, ָהַאְחדּות ָהְיָתה ּתֹוָצָאה ֶׁשל ִהְתַּגּלּות ֱאֹלִקית 
ְּבקֹולֹות  ַהר-ִסיַני,  ַעל  הֹוִפיַע  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶעְליֹוָנה. 

ּוְבָרִקים, ְוֶהֱעִניק ְלַעם-ִיְׂשָרֵאל ְּבַמָּתָנה ֶאת ַהּתֹוָרה.

ִּבְרָגִעים ְמרֹוְמִמים ָּכל-ָּכְך, ַאְך ִטְבִעי ֶׁשִּתְׂשֹרר ַאְחדּות ַּבְּלָבבֹות. 
ֶׁשֵּכן, ַּכֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך מֹוִפיַע ּוִמְתַּגֶּלה ֶאל ְּבֵני ַעּמֹו, ֵהם ׁשֹוְכִחים 

ִלְזַמן-ָמה ִמָּכל ַהְּמִריבֹות ְוַהִּסְכסּוִכים ֵּביֵניֶהם.

ָהְיָתה ְּכתֹוָצָאה ִמַּמֲאָמץ  ַהְּמִגָּלה, ָהַאְחדּות  ִּבְזַמן  ְלֻעַּמת ֹזאת, 
ְוִהִּׂשיגּו  ֶׁשָּפֲעלּו  ֵאֶּלה  ָהיּו  ֵהם  ְּכלֹוַמר,  ַהְּיהּוִדים.  ֶׁשל  ְמֻיָחד 

ַאְחדּות.

ַקָּבַלת- ְוֹאֶפן  ָהַאְחדּות  סּוג   – ַהַּנ"ל  ַהְּדָבִרים  ְׁשֵני  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהּתֹוָרה – ְקׁשּוִרים ֶזה ָּבֶזה:

ַּכֲאֶׁשר ַהּגֹוֵרם ָלַאְחדּות הּוא ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֲאַזי ַּגם ַקָּבַלת-
'ְּכִפָּיה' )ַעל-ְיֵדי ַהְׁשָּפַעת ַאֲהָבה ַרָּבה(  ַהּתֹוָרה ִהיא ְּבֶדֶרְך ֶׁשל 

ִמְּלַמְעָלה. ְוֶזה ָמה ֶׁשָהָיה ְּבַמֲעַמד ַהר-ִסיַני.

ְּבֵני- ֲעבֹוַדת  ֶׁשל  ּתֹוָצָאה  ִהיא  ָהַאְחדּות  ַּכֲאֶׁשר  ֹזאת,  ְלֻעַּמת 
ִיְׂשָרֵאל, ַּגם ַקָּבַלת-ַהּתֹוָרה ַנֲעֵׂשית ִמִּצָּדם ְוַעל-ָיָדם ְוַעל-ֵּכן ַּגם 

ִהיא ְׁשֵלָמה יֹוֵתר. ְוֶזה ָמה ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.

ְוַהֶּמֶסר ַהֶּזה, ֶׁשל ַהֹּצֶרְך ְּבַאְחדּות ֲאִמִּתית )ַּגם( ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְּבֵלב 
ָׁשֵלם ּוִבְפִניִמּיּות ֶאת ַהּתֹוָרה – הּוא ַהֶּמֶסר ֶׁשְּמַלֶּוה אֹוָתנּו ָּכל 

ָׁשָנה ְּבפּוִרים; ַּגם ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת.

)על-פי 'התוועדויות' תשמ"ח, חלק ב', עמ' 401 והלאה(

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַׁשָּבת ֹזאת ִנְקֵראת 'ַׁשַּבת ָזכֹור', ִמּׁשּום ֶׁשָּבּה ֲאַנְחנּו 
ֲעָמֵלק  ְלָך  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת  "ָזכֹור  ַהּתֹוָרה,  ִצּוּוי  ֶאת  ְמַקְּיִמים 
ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים". ָעֵלינּו ִלְזֹּכר ֶאת ַהִּמְלָחָמה ַהֲחצּוָפה 

ֶׁשל ֲעָמֵלק ְּבַעֵּמנּו, ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ֵצאֵתנּו ִמִּמְצַרִים.

'ְזִכיַרת  ִמְצַות  ְלִקּיּום  ִנְבֲחָרה  זֹו  ַׁשָּבת  ֶׁשַּדְוָקא  ְלָכְך  ְוַהִּסָּבה 
ֲעָמֵלק', ִהיא ְסִמיכּוָתּה ֶׁשל ַהַּׁשָּבת ְלפּוִרים ֶׁשּבֹו ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים 

ֶאת ַמָּפַלת ָהָמן ָהֲאָגִגי, ֶׁשָהָיה ִמֶּצֱאָצָאיו ֶׁשל ֲעָמֵלק.

ִנְקֵראת  ֵאיֶנָּנה  ַהֹּזאת  ֶׁשַהַּׁשָּבת  ְמאֹוד,  ְמַעְנֵין  ֲאָבל  ַאָּבא/ִאָּמא: 
'ַׁשַּבת ְזִכיַרת ֲעָמֵלק' ֶאָּלא 'ַׁשַּבת ָזכֹור' )ְסָתם 'ָזכֹור'(. ּוִמְסַּתֵּבר 
לֹוַמר ֶׁשְּבנֹוָסף ְלִמְצַות ְזִכיַרת ֲעָמֵלק, ָטמּון ֹּפה ַרְעיֹון ְּכָלִלי ֶׁשל 

'ִזָּכרֹון':

'ַׁשַּבת ָזכֹור' ַמְזִּכיָרה ָלנּו ֶאת ָּכל אֹוָתם ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים ֶׁשָעֵלינּו 

ִלְזֹּכר ִּכיהּוִדים.

ֶׁשֲאַנְחנּו  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  ֶאת  ֶזה  ִלְזֹּכר  ֶׁשָעֵלינּו  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר 
ְיהּוִדים ְוֹלא ּגֹוִיים!

ִהְתַחַּיְבנּו  ֶׁשִּכיהּוִדים  ִלְזֹּכר  ָעֵלינּו  ֹזאת,  זֹוְכִרים  ֶׁשָאנּו  ּוְלַאַחר 
ְּבַהר-ִסיַני ִלְׁשֹמר ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַּתְרַי"ג ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָצִריְך ָאְמָנם ִלְזֹּכר ָּתִמיד, ֲאָבל 
ֵיׁש יֹום ְמֻיָחד ַּבָּׁשָנה ֶׁשּנֹוֵתן ָלנּו ּכֹוַח ִלְזֹּכר ֹזאת ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה, 

ְוֶזהּו ַהּיֹום ַהֶּזה – 'ַׁשַּבת ָזכֹור'.

ִויִהי-ָרצֹון ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְזֹּכר ֶאת ֱהיֹוֵתנּו ְיהּוִדים ְוֶאת 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַּגם  ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּים  חֹוָבֵתנּו 
ָיִביא ָלנּו ֶאת ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית  ְוֵתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמׁש  ִיְזֹּכר אֹוָתנּו 

ְוַהְּׁשֵלָמה!

)על-פי 'התוועדויות' תשמ"ג, חלק ב', עמ' 1042 והלאה(

"ּפּוִרים ְׁשֶכם" תשל"ו

ַּתְקִציר: ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִהְתַוֲעדּות ּפּוִרים תשל"ו ָהַרִּבי ּפֹוֵתַח ּוְמַסֵּפר ַעל ַהֵּנס ֶׁשֵאַרע ְּבאֹותֹו 
ְּבֶקֶרב  ּפּוִרים'  ְל'ִמְבַצע  ְצָבִאית  ְּבַמָּׂשִאית  ֶׁשָּיְצָאה  ֲחִסיִדים  ְקבּוַצת  ִעם  ַהֹּקֶדׁש,  ְּבֶאֶרץ  יֹום 

ַהַחָּיִלים ַהְּמָׁשְרִתים ְּבֵאזֹור ְׁשֶכם. ִהֵּנה ַהִּסּפּור ַהְּמֻתְרָּגם ִמְּלׁשֹון ָקְדׁשֹו ֶׁשל ָהַרִּבי:

"ָנְסָעה ֵאפֹוא ַׁשָּיָרה ֶׁשל ַּכָּמה ְׁשלּוִחים"...

ִהְתעֹוְררּות  ִּדְבֵרי  ִעם  ַיַחד  ָמנֹות  ִמְׁשלֹוַח  ֶׁשָּיִביאּו  ַּבָּקָׁשה  "ָהְיָתה 
ְוֶׁשַבע  ֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ִמְּפֵני  ְלִהְתַּפֵעל  ָמה  ֶׁשֵאין  ֵמַהְּמִגָּלה,  ַהְּלקּוִחים 
ַהְּמִדינֹות ַהַּׁשָּיכֹות ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוש, ִּכי ִאם "ֹלא ִיְכַרע ְוֹלא ִיְׁשַּתֲחֶוה", 

ֶׁשֹּלא ָצִריְך ְלִהְתַּפֵעל ֵמֶהם ִויֻקַּים "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה".

ּוַבָּקָׁשה זֹו ָהְיָתה ִּבְמֻיָחד ֶׁשָּיִביאּו ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִליהּוִדים ֶׁשָּזכּו ְלָהֵגן 
ַעל ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ְּבגּוָפם, ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ְמצּוִיים ְּבאֹוָתם ְמקֹומֹות ְּבֶאֶרץ 
ְׁשלּוִחים  ַּכָּמה  ֶׁשל  ַׁשָּיָרה  ֵאפֹוא  ָנְסָעה  ַהְפָחָדה.  ְּדרּוָׁשה  ָׁשם  ַהֹּקֶדׁש 
ַלַחָּיִלים ְוַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַהִּנְמָצִאים ִּבְׁשֶכם, ְלָהִביא ֲעבּוָרם ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות 
ּוְדָבִרים ַהְּמַׂשְּמִחים, ְּכַיִין ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ִעם ִּדְבֵרי ִׂשְמָחה ְוִהְתעֹוְררּות.

ִלְנִסיָעה זֹו ִהְצָטְרפּו ִלְׁשִמיָרה ַנָהג ּוְׁשֵני ַאְנֵׁשי ָצָבא אֹו ִאיׁש ָצָבא ֶאָחד. 
ְּבַרם, ָהַעְרִבים ֵאיָנם רֹוִצים ֶׁשִּיָּכְנסּו ַחָּיִלים נֹוָסִפים, אֹו ִּבְכָלל ְיהּוִדים, 
ֶׁשַהֶּדֶרְך  ִּגּלּו  ְׁשֶכם,  ִלְפֵני  ָמה  ֶמְרַחק  ּוְכֶׁשִהִּגיעּו  ּוְסִביבֹוֶתיָה,  ִלְׁשֶכם 
ֲחסּוָמה. ְוַהְּמֻדָּבר ֹלא ָהָיה ַרק ְּבַמְחסֹום, ִּבְמִניָעה ְוִעּכּוב ֶׁשל ֲאָבִנים 

ֵעִצים ְוָעָפר, ִמּסּוג ַהּדֹוֵמם, ֶאָּלא ֶׁשָהיּו ָׁשם ַּגם ַעְרִבים.

"ָּכְך ִׁשְּדלּו ַהְּׁשלּוִחים ֶאת ַהַּנָהג ְוִאיׁש ַהָּצָבא"...

ַעל  ַאֲחָריּות  ְוָלַקַחת  ְלִהְסַּתֵּכן  ָעָליו  ָמה  ְלֵׁשם  ְּבִלּבֹו,  ַהַּנָהג  "ָחַׁשב 
ַעְצמֹו ַוֲעבּור ַהְּׁשלּוִחים – מּוָטב ֶׁשִּתְתַּבֵּצַע ַהְּׁשִליחּות ִּבְזַמן ַאֵחר ְוַעל 
ְיֵדי ֲאֵחִרים, ֵמֲאֶׁשר ְלִהְסַּתֵּכן ְּבֵפרּוק ַהַּמְחסֹום ּוְבִעּמּות ִעם ָהַעְרִבים 

ָהעֹוְמִדים ְלָידֹו.

ָלֶלֶכת  ְׁשִליחּות  ְּבָיָדם  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשֵּכיָון  ִּבְפִׁשיטּות,  ָאְמרּו  ַהְּׁשלּוִחים  ַאְך 
ֶׁש"ַלְּיהּוִדים  ָלֶהם  ְלַסֵּפר  ְּבִׂשְמַחת ּפּוִרים,  ּוְלַׂשְּמָחם  ְיהּוִדים  ּוְלעֹוֵדד 
ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ִויָקר", ְוִכי ֶזה ֵאינֹו ִעְנָין ֶׁשל "ְלַמְפֵרַע", 
ֶאָּלא ֶׁשל "ֵּכן ִּתְהֶיה ָלנּו", ְוֹלא ַרק ְּבָמקֹום ֶאָחד ֶאָּלא ְּבֵמָאה ֶעְׂשִרים 
ְוֶׁשַבע ְמִדינֹות, ֲהֵרי ֶׁשֵאין ְלִהְתַחֵּׁשב ְּבַמְחסֹום ֶׁשל ֵעִצים ֲאָבִנים ְוָעָפר, 
ְּבִחיָרה,  ַּבֲעֵלי  ֵאיָנם  ֶׁשֵהם  ִמּׁשּום  ַעְרִבים,  ָׁשם  ְמצּוִיים  ִאם  ֹלא  ְוַאף 
ְוָדָבר ָּברּור הּוא ֶׁשֵּכיָון ֶׁשהֹוְלִכים ַלֲעׂשֹות ָּדָבר טֹוב ֹלא ֶיֱאַרע ְמאּוָמה. 
ָּכְך ִׁשְּדלּו ַהְּׁשלּוִחים ֶאת ַהַּנָהג ְוִאיׁש ַהָּצָבא ֶׁשֹּלא ִיְפַחד ִלְנֹסַע ֵמֲחָׁשׁש 


