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ים יֹום ִלְפֵני ּפּוִרים ?1 לֹוׁשִ  ) ַמה ָנֲהגּו ַאַנ"ש ִלְצעֹק ׁשְ

ת ָהָמן ֲעָמֵלק". ִלּפַ יֵלִני ִמּקְ   ת. "ַהּצִ

  

רֹוְמִזים 2 ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹוׁשָ ר ) ֱאמֹר ְלָפחֹות ׁשְ ּבֵ רֹוִצים ְלִהְתּגַ ַעל "ָהָמן ֲעָמֵלק" ׁשֶ
 ַעל ִאיׁש ְיהּוִדי ?

ים. ג.  יִקים ּוְקדֹוׁשִ ּלֹא ִנְהֶיה ַצּדִ יל אֹוָתם ֵמָהֱאמּוָנה. ב. ׁשֶ ת. א. רֹוִצים ְלַהּפִ

מֹו ָהָמן. ְוַעל דֹוָלה ּכְ יל ְלַגֲאָוה ּגְ ֵצל-ְלַהּפִ ה ְלִהּנָ ְזּכֶ ּנִ ִלים ׁשֶ ּלְ ֵמָהָמן  ֶזה ָאנּו ִמְתּפַ

  ַוֲעָמֵלק.

  

ה ? )3 ר" ? ְוָלּמָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ "ּתַ ים נֹוֲהִגים לֹוַמר ּבְ ִהּלִ ּתְ   ֵאיֶזה ִמְזמֹור ּבַ

ר  ֶאְסּתֵ ם ָמה ׁשֶ ז ׁשָ ֻרּמָ ּמְ ַחר" ׁשֶ ַ ֶלת ַהׁשּ ים, "ַעל ַאּיֶ ְתִהּלִ ּבִ ת. ִמְזמֹור כ"ב ׁשֶ

ִני". ה ֲעַזְבּתָ ָלה: "קלי ָלּמָ ּלְ ה ִהְתּפַ ְלּכָ   ַהּמַ

  

ת ָהָמן ֲעָמֵלק", ֵאיְך ָהָיה 4 ִלּפַ יֵלִני ִמּקְ ֶעֶרב ּפּוִרים "ַהּצִ י ָנָתן ָצַעק ּבְ ַרּבִ ׁשֶ ) ּכְ
 ִנְרֶאה לֹו ָהָמן ַוֲעָמֵלק ?

ְרֶזל. מֹוט ּבַ ָהָמן ֲעָמֵלק רֹוֶצה ְלַהּכֹותֹו ּבְ   ת. ׁשֶ

  

ךָ   )5 ב ּבְ ֲעָמֵלק: "ַוְיַזּנֵ ֱאָמר ּבַ סּוק ַהּנֶ ִלים ַאֲחֶריָך"  ַמה לֹוְמִדים ֵמַהּפָ ֱחׁשָ ל ַהּנֶ  –ּכָ
יֹוֵתר ?  ר ּבְ ּבֵ ַעל ָמה ָרָצה ֲעָמֵלק ְלִהְתּגַ   ׁשֶ

ָרֵאל. ְבֵני ִיׂשְ ה ּבִ   ת. ְלַהְכִניס ֵיאּוׁש, ִרְפיֹון ְוֻחְלׁשָ

  

ָרה" ִהיא ֲהָכָנה ְלֶפַסח ?6 ת "ּפָ ָרׁשַ ה ּפָ  ) ָלּמָ

ה  י ְקִריָאָתּה ִהיא ֵזֶכר ְלָפָרה ֲאֻדּמָ ּיּוְכלּו שֶׁ  -ת. ּכִ ְמַאת ֵמת, ׁשֶ ַטֶהֶרת ִמּטֻ ּמְ

ַסח.   ִלְהיֹות ְטהֹוִרים ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּפֶ

  

ָרה 7 ת ּפָ ָפָרׁשַ ז ּבְ  ִעְנַין ּפּוִרים ? –) ֵאיְך ְמֻרּמָ
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ָרה הּוא  ׁשֹון: "ּפּור" ם גַ ת. ּפָ ָרה" ִהיא  לַהּגֹוָרל שֶׁ  –ִמּלְ ת ּפָ ָרׁשַ "ּפָ ּפּוִרים. ּוְכמֹו ׁשֶ

ַסח".ֲהָכָנה  ֶרְך ַוֲהָכָנה ַל"ּפֶ ְך "ּפּוִרים" הּוא ּדֶ ַסח", ּכָ   ְל"ּפֶ

  

ָרה ּופּוִרים (ליקוטי מוהר"ן תורה 8 ל ּפָ ם לֹוַמר ַהּתֹוָרה ׁשֶ נּו ִסּיֵ ַרּבֵ ׁשֶ ֵלם: ּכְ ) ַהׁשְ
ְצוֹות  ל ַהּמִ ן ּכָ ל ַהַהְתָחלֹות..."   "ְוַעל ּכֵ ה ָהיּו ּכָ ְתִחּלָ ע"ד חלק ב') ָאַמר: "ּבִ

 " ?ֵהם...

ַסח".    "ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים". -ת. "ִמּפֶ

  

ו..."9 ֵלם: "ְוַעְכׁשָ  ) ַהׁשְ

  ת. "ְולֹא ִסּיֵם".

  

עַ 10 י ָנָתן ׁשֶ ו"...ל ) ַמה ָאַמר ַרּבִ ֵתַבת: "ְוַעְכׁשָ נּו ּבְ ַנת ַרּבֵ ּוָ  ַמה ָהָיה ּכַ

ל ַהְתָחלֹות ִמּפּוִרים.  ֵעת ּכָ ּכָ ָנן עֹוד ְרָמִזים ת. ׁשֶ נֹות)(ְוֶיׁשְ   ְוַכּוָ

  

ו" ?11 נּו ֶאת ַה"ְוַעְכׁשָ ֵאיֶזה ֹאֶפן ָאַמר ַרּבֵ  ) ּבְ

ְרִמיזֹות ֵעיָניו ְוָיָדיו  ל "ִנּגּון ּוְנִעיָמה", ּו"ּבִ ְתנּועֹות ׁשֶ י ָנָתן ּכֹוֵתב: ּבִ ת. ַרּבִ

ו"  ל: "ְוַעְכׁשָ ָבה זֹו ׁשֶ ְך ּתֵ דֹוׁשֹות", ּוָמׁשַ   "אּון ַהְיְנט" ? –ַהּקְ

  

ֲהָכָנה ְלפּוִרים ?) ֵאיֶזה תְּ 12  ִפּלֹות טֹוב לֹוַמר ּכַ

י ָנָתן.  ל ַרּבִ ִפּלֹות" ׁשֶ ֶפר: "ִלּקּוֵטי ּתְ ִפּלֹות ִמּסֵ   ת. ּתְ

  

יִנים" ?13 ִלים) ֶאת "ַהּדִ יִקים (ְמַבּטְ  ) ַעל ְיֵדי ָמה ַמְמּתִ

ף".-ת. ַעל ף ֶאל ּכַ   ְיֵדי "ִרּקּוִדים ְוַהְמָחַאת ּכַ
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יִנים" ? () ֵאיֶזה ִסּפּור ָהָיה 14 ַקת ַהּדִ ל: "ַהְמּתָ נּו ָאַמר ּתֹוָרה זֹו ׁשֶ ַרּבֵ ׁשֶ  ליקוטיּכְ
 מוהר"ן תורה י)

ָנה. ִרים ׁשָ ָבא ָהרּוִסי, ְליֹוֵתר ֵמֶעׂשְ ָרֵאל ַלּצָ ֵזָרה ָלַקַחת ַיְלֵדי ִיׂשְ ָרצּו ַלֲעׂשֹות ּגְ   ת. ׁשֶ

  

נּו ֶאת ִעְנַין ָה"ִרּקּוִדים ְוַהְמחָ 15 ר ַרּבֵ ֵ ף" ) ֵאיְך ִקׁשּ  ְל"ּפּוִרים" ? –ַאת ּכַ

ֵזָרה. לּו ֶאת ַהּגְ ף ִויַבּטְ ָרֵאל ִיְרְקדּו ְוִיְמֲחאּו ּכַ יַע ּפּוִרים, ְוַעם ִיׂשְ ה ַמּגִ ָאַמר: ִהּנֵ   ת. ׁשֶ

  

ה 16 ַקת  -) ּוָמה ֶזה אֹוֵמר ָלנּו ְלַמֲעׂשֶ ל "ַהְמּתָ ִלּקּוֵטי מוהר"ן: ׁשֶ ּתֹוָרה זֹו ּבְ
יִנים ע"י ִרּקּוִדים וְ  ף" ?ַהּדִ  ַהְמָחַאת ּכַ

ים.  דֹוׁשִ יֵמי ַהּפּוִרים ַהּקְ ר ּבִ ף, ּוְבִעּקָ ִרּקּוִדים ְוַהְמָחַאת ּכַ ׁש ָלנּו ְלַהְרּבֹות ּבְ ּיֵ   ת. ׁשֶ

  

ר" ?17 ת ֶאְסּתֵ ֵתבֹות "ְמִגּלַ  ) ָמה ָרמּוז ּבְ

ר ִלְראֹות  ֶאְפׁשָ רֹות, ׁשֶ ל ַהַהְסּתָ ִגּלָה ְמַגּלָה ֶאת ּכָ ַהּמְ ַחת ה' ְוִנָסיו, ת. ׁשֶ ּגָ ַהׁשְ

ַרְך ָעֵלינּו. ם ִיְתּבָ ֵ ַחת ַהׁשּ ּגָ   ּוְמַגּלֶה ָלנּו ֶאת ַהׁשְ

  

ם ָמה 18 ָכל ָמקֹום ּגַ ַרְך ִנְמָצא ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ל ּפּוִרים ׁשֶ ס ׁשֶ ) ֵאיְך לֹוְמִדים ֵמַהּנֵ
ֶטַבע ? ְדֶמה ָלנּו ּכְ ּנִ  ׁשֶ

ל כַּ  ס ָהָיה ִסּפּור ׁשֶ ל ַהּנֵ י ּכָ ׁשּוט, ּוְלַבּסֹוף ת. ּכִ מֹו ִסּפּור ּפָ ִנים, ְוֶזה ִנְרֶאה ּכְ ה ׁשָ ּמָ

ַחת ה'. ּגָ ַבע ֵיׁש ַהׁשְ ּטֶ ם ּבַ ָבִרים ּגַ ָכל ַהּדְ ּבְ ים, ׁשֶ ּסִ ל ַהּנִ   ָראּו ֶאת ּכָ

  

ה ?19 ִגּלָ ה ַלּה' ֵמַהּמְ ִפּלָ ל ּתְ  ) ֵאיְך לֹוְמִדים ֶאת ָהִעְנָין ׁשֶ

ַכי הַ  תּוב ֵאֶצל ָמְרּדְ ּכָ ְזַעק ְזָעָקה ְגדָֹלה ּוָמָרה". ת. ׁשֶ יק: "ַוּיִ ּדִ   ּצַ

  

ְלמּו ָלֶנַצח" ? 20 ת ַיֲעֹקב: "ְולֹא ִיּכָ ּנַ יר ׁשֹוׁשַ ִ ׁשּ רּו ּבַ ָ ׁשּ ׁשֶ נּו ַאַנ"ׁש ּכְ ּוְ ) ָמה ִהְתּכַ
ָבִרים)  (ב' ּדְ



 

 
5  

ׁשּו לֹא ּיְ ְלמּו ְוִיְתּבַ נּו ָל"ֶנַצח" לֹא ִיּכָ ִהְתָקְרבּו ְלַרּבֵ ֵאּלּו ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה ְולֹא  ת. א. ׁשֶ ּבָ

נּו ַעל ָיֵדינּו, ֶאּלָא  ם ַרּבֵ ּלֹא ְיֻבזֶּה ח"ו ׁשֵ ֵהר ׁשֶ ִריִכים ְלִהזָּ ּצְ א.  ב. ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ

נּו. ם ַרּבֵ ׁש ׁשֵ   ְלַקּדֵ

  

ל: "ֶנַצח" ?21 ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ  ) ָמה ַהּגִ

נּו: "ַנְחָמן". ( ל ַרּבֵ מֹו ׁשֶ ׁשְ   )148ת. ּכִ

  

פּוִרים 22 ֶטֶרְנַהאְרץ ּבְ י ַאְבָרָהם ׁשְ ל ֶהָחִסיד ַרּבִ י ֶהעְרץ ָאִביו ׁשֶ ה ַרּבִ ) ָמה ָעׂשָ
ֶרְסָלב ? ִעיר ּבְ  ּבָ

ׁש: ַנ'ַחל נ'ֹוֵבַע מ'קֹור  ּיֵ : ְוָצַעק "ְלהֹוִדיַע... ְלהֹוִדיַע... ׁשֶ בֹוּהַ ת. ָעָלה ַעל ֵעץ ּגָ

דֹוׁש. נּו ַהּקָ זֶּה ַרּבֵ   ָח'ְכָמה', ׁשֶ

  

ל "ּפּוִרים" ִמ"יֹום 23 ה לֹו יֹוֵתר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ׁשֶ ּקָ י ָנָתן ׁשֶ ה ָאַמר ַרּבִ ) ָלּמָ
ּפּוִרים" ?  ַהּכִ

פּוִרים  ִלים, ֲאָבל ּבְ ּלְ ֶנֶסת ּוִמְתּפַ ֵבית ַהּכְ ל ַהּיֹום ּבְ ּפּוִרים, ִנְמָצִאים ּכָ יֹום ַהּכִ י ּבְ ת. ּכִ

ם בַּ  דֹוׁשֹות ּגַ ים ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהּקְ ם עֹוׂשִ ִין ְוַכּדֹוֶמה, ְוׁשָ ִתּיַת ַהּיַ ה ּוִבׁשְ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ

ם. ֵ ם ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ִיְרָאה, ּוְלַהְכִניס ׁשָ   ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ּבְ

  

ְיָלה" ?24 "ֲחצֹות ַהּלַ פּוִרים ּבְ ֶרְסֶלב ַלֲעׂשֹות ּבְ ים ְמַאַנ"ׁש ֲחִסיֵדי ּבְ  ) ַמה ָנֲהגּו ַרּבִ

ן ֵמֵאת ה' ת. ְל"ִהְתּבֹוֵדד"  ׁש ְלִהְתַחּנֵ ה זֹוִכים  –ּוְלַבּקֵ דֹול ֶזה, ְוַהְרּבֵ "ֵעת ָרצֹון" ּגָ ּבְ

ֶדה".   ִלְנסַֹע ַל"ׂשָ

  

ֶרְסֶלב ?25 ִין ֵאֶצל ַאַנ"ׁש ֲחִסיֵדי ּבְ ת ַהּיַ ִתּיַ  ) ֵאיְך ָהָיה ִנְרֶאה ׁשְ

ּבּוֵרי ֱאמּוָנה, ְוִדּבוּ  ה ּדִ רּו ַהְרּבֵ ְמחּו ְוָרְקדּו, ְוִדּבְ נּו ַהק'.ת. ׂשָ   ִרים ֵמַרּבֵ

  

פּוִרים ?26 ָתה ַיִין ּבְ ָ ׁשּ ֵעת ׁשֶ יָרא ּבְ ּפִ מּוֵאל ׁשַ י ׁשְ ה ַרּבִ ר ַהְרּבֵ ּבֵ  ) ַעל ַמה ּדִ
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ָאז  אּוַמן. (ׁשֶ נּו ּבְ דֹוִלים ִלְנסַֹע ְלִצּיֹון ַרּבֵ ּסּוָפיו ַהּגְ נּו ַהק', ְוַעל ּכִ ֻדּלַת ַרּבֵ ת. ַעל ּגְ

  ָהָיה ָסגּור).

  

ֵתַבת "ּפּוִרים" ?27 ז ּבְ דֹוׁש ? ְוֵאיְך ֶזה ְמֻרּמָ  ) ְלֵאיֶזה יֹום ּדֹוֶמה יֹום ַהּפּוִרים ַהּקָ

ּפּוִרים. "ּפּוִרים'  ּקּוֵני זַֹהר). –ת. ְליֹום ַהּכִ ּפּוִרים". (ּתִ   'ּכִ

  

ט ָיד נֹוְתִנים לֹו", 28 ל ַהּפֹוׁשֵ ל "ּכָ ָנה ׁשֶ ּוָ ְצֹות: "ַמתָּ  ץוּ ח) ָמה ַהּכַ נֹות ִמּמִ
 ָלֶאְביֹוִנים" ?

דֹול  י יֹום ֶזה הּוא ֵעת ָרצֹון ּגָ ה ּוְתִפּלָה ֵמֵאת ה', ּכִ ׁשָ ַבּקָ ה, ּבְ ִפּלָ ּתְ ת.  ִלְפׁשֹט ָיד ּבַ

ִפּלָתֹו. ל ּתְ ל ְלִהְתַקּבֵ   ּוְמֻסּגָ

  

אּוַמן?29 ה ּבְ ִגּלָ ְנֶדר ַעל ְקִריַאת ַהּמְ י ֵלִוי ִיְצָחק ּבֶ ר ַרּבִ  ) ַמה ָהָיה ְמַסּפֵ

ְזַמן ְקִריָאתֹו.ת.  ַרר ּבִ ָ ׂשּ   שאנ"ש ָהיּו ּבֹוִכים ֵמרֹב ַהִהְתעֹוְררּות ְוִהְתַלֲהבּות ׁשֶ

  

סּוק: "ְוַנֲהֹפְך הּוא" ?30 ֲעבֹוַדת ה' נּוַכל ִלְלמֹד ֵמַהּפָ ָבר ּבַ  ) ֵאיֶזה ּדָ

ְך  ְלַגְמֵרי, ּוְלַהְתחִ  ר ְלִהְתַהּפֵ ים ֶאְפׁשָ דֹוׁשִ יֵמי ַהּפּוִרים ַהּקְ ּבִ יל ַהְתָחָלה ת. ׁשֶ

ה.   ֲחָדׁשָ

  

ֶדל ַמֲעַלת "ַאֲהַבת ֲחֵבִרים" ? (31 ָבִרים) 3) ֵאיְך לֹוְמִדים ִמּפּוִרים ַעל ּגֹ  ּדְ

ִגּלָה  ְצָוה ִלְקרֹא ֶאת ַהּמְ ּמִ נֹות ָלֶאְביֹוִנים". ְוֵכן ׁשֶ לֹוַח ָמנֹות" ּו"ַמּתָ ְצַות "ִמׁשְ ת. ִמּמִ

רֹב ַעם".   "ּבְ

  

ה 32 ן ַחּיָ ְחָמן ּבֶ ּנַ ּפּור ׁשֶ ֶרְסָלב ֵמַהּסִ נּו (ֶנֶכד  -) ַמה ָלְמדּו ַאַנ"ׁש ֲחִסיֵדי ּבְ ת ַרּבֵ ּבַ
ַכי רֹוֶטְנַזְיט ? יר ר' ָמְרּדְ ל ֶהָעׁשִ ֵביתֹו ׁשֶ פּוִרים ּבְ ָהה ּבְ נּו). ׁשָ  ַרּבֵ



 

 
7  

י ַנְחָמן' ֵאֶצל  נּו 'ַרּבִ ל ַרּבֵ פּוִרים ׁשֹוֶהה אֹורֹו ׁשֶ ּבְ ַסח" ת. ׁשֶ יק', ּוְב"ּפֶ ּדִ ַכי ַהּצַ 'ָמְרּדְ

ֶפַסח"   י ִנְמָצא "ּבְ ל ָהַרּבִ ָכל ַחג ְוַחג  –אֹורֹו ׁשֶ נּו  -ְוֵכן הּוא ּבְ ל ַרּבֵ ֵמִאיר אֹורֹו ׁשֶ

ַחג ֶזה.   ּבְ

  

רּוִרים" 33 ׁשֹון "ּפֵ י ָנָתן ?  –) "ּפּוִרים" ֶזה ִמּלְ ְך ַרּבִ  ָמה ּכֹוֵתב ַעל ּכָ

ל  ָהִעְנָין ׁשֶ ָכל ת. ׁשֶ נּו, ּבְ ּלָ ים ׁשֶ ַטּנִ ֵפרּוִרים ַהּקְ ם ּבְ מַֹח ּגַ ֲעבֹוַדת ה' ֶזה ִלׂשְ

  ַה"ְנֻקּדֹות ַהּטֹובֹות".

  

ה ?34 לּו", ּוַמה ֶזה אֹוֵמר ָלנּו ְלַמֲעׂשֶ מּו ְוִקּבְ סּוק: "ִקּיְ  ) ַמה לֹוְמִדים ַחַז"ל ֵמַהּפָ

אָ  פּוִרים. ׁשֶ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמַאֲהָבה ּבְ ּבְ ּקִ יֵמי ַהּפּוִרים ת. ׁשֶ ֵעת ּבִ נּו ְיכֹוִלים ּכָ

ְמָחה. ׂשִ ל ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ   ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ

  

ים 35 ה ִנּסִ ָעׂשָ ה: "ׁשֶ ִגּלָ ּמְ ָאנּו ְמָבְרִכים ּבַ ָרָכה ׁשֶ ֶדת אֹוָתנּו ַהּבְ ) ַמה ְמַלּמֶ
ַמן ַהזֶּה" ? זְּ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ  ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

ָכל  ּבְ פּוִרים ת. ׁשֶ ָנה ּבְ מֹו  –ׁשָ ְפָלִאים ּכְ ים ְוָהאֹורֹות ַהּנִ ּסִ ִכים ַהּנִ ַמן ַהזֶּה", ִנְמׁשָ זְּ "ּבַ

ס  יֵמי ַהּנֵ ָהיּו ּבִ ִמים ָהֵהם". –ׁשֶ ּיָ   "ּבַ

  

ִדיָחה" ?36 ֹאְמִרים "ּבְ ׁשֶ ֵהר ּכְ ֵיׁש ְלִהזָּ נּו ׁשֶ ָנִאים ָאַמר ַרּבֵ ה ּתְ לֹוׁשָ  ) ֵאיֶזה ׁשְ

ָהֹאֵמר לֹ  ּלֹא ת. א. ׁשֶ זּוָלתֹו.  ג. ׁשֶ ן ִלְפִגיָעה ּבְ ּוֵ ּלֹא ִיְתּכַ ן ְלַעְצמֹו.  ב. ׁשֶ ּוֵ א ִיְתּכַ

ה ח"ו.   ִיְהֶיה ִנּבּול ּפֶ

  

ה אֹוָתנּו 37 נּו ִצּוָ ַרּבֵ ה ּוִמְצָוה ׁשֶ  נּוַכל ִלְלמֹד ִמיֵמי ַהּפּוִרים. –) ֵאיֶזה ִמּדָ

ְמָחה.  ׂשִ   ת. ִלְהיֹות ּבְ

  

י נָ 38 ִנים ) ַמה ּכֹוֵתב ַרּבִ ַתּקְ ּמְ ְסעּוַדת ּפּוִרים ? -ָתן ׁשֶ  ּבִ
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ֵורֹוׁש  ל ֲאַחׁשְ תֹו ׁשֶ ֻעּדָ ֱהנּו ִמּסְ ּנֶ עּוָדה  –ת. ַעל ׁשֶ ִרים. ְוַהּסְ ׁשֵ ְוָאְכלּו ַמֲאָכִלים לֹא ּכְ

ל ּפּוִרים  דֹול ְוָחׁשּוב.   –ׁשֶ   הּוא ְזַמן ְמאֹוד ּגָ

  

ְרסוּ 39 י ָנָתן ַעל ִעְנָין "ּפִ פּוִרים ?) ַמה אֹוֵמר ַרּבִ ׁש ּבְ ּיֵ א" ׁשֶ  ֵמי ִנּסָ

יק  ּדִ ַכי ַהּצַ מֹו ָמְרּדְ י ְלַפֵחד ַרק מהשי"ת ְלַבד, ּכְ ֵאין ָלנּו ִמּמִ ַפְרְסִמים ׁשֶ ּמְ ת. ׁשֶ

ֶעְזרֹו. ַחד ַוה' ָהָיה ּבְ ּלֹא ּפָ   ׁשֶ

  

ה): "ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהמְּ 40 ָניֹות ְמִגּלָ ׁשְ ּמִ ָנה (ּבְ ׁשְ ר ִלְלמֹד ֵמַהּמִ ה ) ַמה ֶאְפׁשָ ִגּלָ
 ְלַמְפֵרַע לֹא ָיָצא" ?

ַעם ָהָיה ּפּוִרים  ּפַ ִבים ׁשֶ ִאם חֹוׁשְ ים  -ת. ׁשֶ ּסִ ל ַהּנִ ַרק "ְלַמְפֵרַע", ְוָכֵעת, ֵאין ֶאת ּכָ

דֹוִלים, לֹא יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה. ָבִרים ַהּגְ   ְוַהּדְ

  

ת ַיֲעֹקב",41 ּנַ ְבֶרְסֶלב ַעל "ׁשֹוׁשַ ה ִנּגּוִנים ֵיׁש ּבִ ּמָ יֵניֶהם ? ) ּכַ ל ּבֵ  ּוָמה ַהֶהְבּדֵ

"ִהְתעֹוְררּות". 2ת.  יז", ְוֶאָחד יֹוֵתר ּבְ ֵמַח ְוַעּלִ   ִנּגּוִנים, ֶאָחד "ׂשָ

  

ֹבא ֲעָמֵלק..." ?42 ל: "ַוּיָ ּגּון ׁשֶ ימּו ַאַנ"ש ַלּנִ  ) ָמה ִהְקּדִ

יעּו ַעל ַהּמוֹ  א), ְוִהְצּבִ א, אּון ּדָ רּו: "ּוֹפה ָוֹפה" (אּון ּדָ ָ ׁשּ ַח, ָהֵעיַנִים, ַהּלֵב, ת. ׁשֶ

ה, ַהּמֹוַח, ַהּלֵב ְועֹוד  -ְועֹוד. ְוָרְמזּו  ּלֵט ַעל ָהֵעיַנִים, ַהּפֶ ּתַ ֲעָמֵלק רֹוֶצה ְלִהׁשְ ׁשֶ

ם ָחִליָלה. ֵ ּלֹא ַיֲעׂשּו ְרצֹון ַהׁשּ   ֵאיְבֵרי ָהָאָדם, ׁשֶ

  

"ְיֵמי ַהּפּוִרים 43 ָאְמרּו ֲחַז"ל: ׁשֶ ְך ָמה ׁשֶ ֵטִלים ְלעֹוָלם".) ַמה לֹוְמִדים ִמּכָ  לֹא ּבְ

ִמיד נּוַכל  לּויֹות, ְוָלֶנַצח. ּתָ ָכל ַהּגָ ִמיד ּבְ ל ּפּוִרים ֵמִאיר ָלנּו ּתָ דֹול ׁשֶ אֹור ַהּגָ ת. ׁשֶ

ת ּוַמֲעַלת ַהּפּוִרים. ַ ְקֻדׁשּ   ְלִהְתַחזֵּק ּבִ

  

י ָנָתן 44 ל ַרּבִ ְלִמידֹו ׁשֶ ֶעְהִרין זצ"ל (ּתַ דֹוֵלי  –) ַמה ָהָיה אֹוֵמר ָהַרב ְמטׁשְ ּוִמּגְ
ָעַבר ַחג ? ׁשֶ ֶרְסָלב) ּכְ  ֲחִסיֵדי ּבְ

ְלנּו ֶאת ַהַחג.  ת. לֹא ָעַבר ַהַחג, ֶאּלָא ָזִכינּו ְוִקּבַ
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