
!מנהלים יקרים

.לצוותי החינוך ולכל בני ביתכם, פורים שמח לכם

חגיגות פורים מורגשות בכל בית חינוך במיוחד לאחר שנתיים שאילוצי התקופה מנעו  

.בשמחה של אחדות, אמיתיתה על הזכות להיות בשמחה "ב, שמחת פורים ברוב עם

ה וגם קבלת "זמן של בטחון ואמונה בקב, זמן של אחדות, פורים מסמל זמן של שמחה

:נכתב( א,פח)בתלמוד במסכת שבת . תורה מחודשת

"  אחשורושבימי ( שוב קבלו)הדור קבלוה "

שתפקידה להדריך אותנו בניהול מעשינו  , עם ישראל מקבל על עצמו מחדש את התורה

אנו זוכים מכוחם של ימי הפורים  . פ"קבלה נפשית שעיקרה התורה שבע. מתוך קדושה

מידי שנה לקבל על עצמנו את כוח ההתחדשות של התורה ומכוח זה להמשיך ולהקרין  

.על תלמידנו

ובשעה  : "ג"י',זעל כוח לימוד התורה של ילדי ישראל כותב המדרש באסתר רבה 

ופגעו במרדכי  , ויבוא שמח הוא וכל בני חבורתו, שנחתמו אותן האגרות ונתנו בידי המן

.וראה מרדכי שלשה תינוקות שהיו באים מבית הספר, שהוא הולך לפניהם

הלכו  , וכשראה המן וכל חבורתו שהיה רץ מרדכי אחרי התינוקות, רץ מרדכי אחריהם

כיון שהגיע מרדכי אצל התינוקות שאל לאחד , אחרי מרדכי לדעת מה ישאל מרדכי מהם

פתח  ". תבאומשאת רשעים כי פתאםאל תירא מפחד : "אמר לו, מהם פסוק לי פסוקיך

דברו , עוצו עצה ותופר: "היום ובזה הפסוק עמדתי מבית הספרקריתיאני , השני ואמר

".ל-דבר ולא יקום כי עמנו א

ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני  : "פתח השלישי ואמר

".אסבל ואמלט

אמר לו המן מה היא זאת  "כיון ששמע מרדכי כך שחק והיה שמח שמחה גדולה 

אמר על בשורות טובות שבשרני שלא אפחד  , השמחה ששמחת לדברי התינוקות הללו

".מן הרעה שיעצת עלינו

מדברי האמונה והביטחון  , שמח מרדכי מתוכן הפסוקים ששמע מהילדים, בפשטות

קיימת  -כיון שבכך התברר שלמרות האימה הגדולה מגזירת ההשמדה, החזקים

-דברו דבר ולא יקום כי עמנו א, עוצו עצה ותופר", ההבטחה האלוקית של נצח ישראל

".ל

הוא שמע שלשה ילדים שהיו היום בבית  -סיבה נוספת לשמוחהיתהאך למרדכי 

בוודאי הופצה  -אל יהא זה קל בעינך! למדו תורה. ולמדו תורה, כבכל יום, המדרש

ישראל נמצאים במצב של הסתר פנים  , בשורת גזרת האובדן בכל העיר באותו היום

יושבים ומלמדים תורה  -ומהי תגובתם... וודאות מוחלטת מה יהיה באחריתם-אי, נוראי



יושבים ומלמדים תורה  -ומהי תגובתם... וודאות מוחלטת מה יהיה באחריתם-אי, נוראי

...גם בשיא החושך של הגלות-אוחזים בתורה ואינם מניחים אותה, כרגיל

והשגחתו על עם ישראל ברורה  ' לא רק כאשר מציאות ה-זוהי קבלת התורה מחדש

.  ישראל אינן נוטשים אותו-ה כביכול נוטש את ישראל"אלא גם כשנראה שהקב-ומאירה

'  עמ, לזמן הזה, הרב חיים דרוקמן"... )הם דבקים בו ובתורתו במסירות נפש ממשית
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!מנהיגי חינוך יקרים

בימי פורים התגלתה הגדולה והעוצמה של תינוקות של בית רבן וחשיבות חינוכם  

גם אם הוא  , וכן ההבנה שכוח דור העתיד תלוי בעוצמתו של אדם, לעתידה של האומה

.קטן ויחיד

,בכל יום ובכל חודש, חינוך בנינו ובנותינו בכל שעה-זוכים כולנו לעסוק בעבודת קודש

בימים בהם התכנסו כל היהודים וקיבלו את כוחם מהקטנים נזכה לקבל את הכוחות גם  

.ולהמשיך ללמוד וללמד" לך כנוס את כל היהודים"בבחינת , אנו 

וזאת  "פרשת צו נקרא על קרבן התודה , ובמבט מתוך הפרשה אותה נקרא השבת

(.  ב"י-א"י', ויקרא ז..." )אם על תודה יקריבנו. 'תורת זבח השלמים אשר יקריב לה

כך לשון  . נהנים מהםשהכל, השייך לקרבנות השלמים, מיוחד הוא קרבן התודה

תנחומא" )שלום בין שלום בין ישראל לאביהם שבשמיםעושיןשהן -שלמים: "המדרש

?ועל מה יהיה מביא, מי היה מביא את קרבן התודה(. 'י, צו

,  כגון יורדי הים והולכי מדברות, על נס שנעשה לו , אם על דבר ההודאה: י"אומר רש

חסדו  ' יודו לה"שכתוב בהן , חולה שנתרפא שהן צריכים להודות, וחבושי בית האסורים

(.קזתהילים " )ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה

אחת מהן היא שבעוד שכל  . הוא קרבן התודה משאר הקרבנות במספר הלכותשונה 

,  הקרבנות הבאים בעקבות אירועים מיוחדים יכולים להיאכל במשך שני ימים ולילה אחד

.  הרי שאת קרבן התודה יש לאכול רק במשך יום הקרבתו ובמשך הלילה שאחריו

.  כדי להרחיק  אדם מן העבירה, חכמים אף הגבילו את זמן אכילתו עד חצות הלילה

,  מדוע בעצם חייב אדם לאכול את הקרבן רק במשך הזמן הקצר הזה שהוקצב לו

כי מטרת ההלכה הזאת  , בפירושו לתורההאברבנאלמסביר ? בשונה משאר הקורבנות

'  כדי לספר חסדי ה, תודה שבא על הנסדתכלית: "היא להגביר ולהגדיל את סיפור הנס

היינו כדי שיהיה מרבה , מיעט בזמן אכילת תודה מכל שלמים... שגמל עליו ומטעם זה

".רעים לסעודה אחת ביום הקרבה ויהיה סיפור הנס לפני רוב אנשים

בכדי לסיים את  )כדי שאדם , שהתורה קיצרה את זמן אכילת קרבן התודה, אומרתזאת 

ובסעודה יספר להם , איתויהיה חייב להזמין חברים ורעים לסעוד ( אכילת הקרבן בזמן

.בעולם' ובכך יגדל שם ה, שבגללו הוא מקריב את קרבן התודה, על הנס שקרה לו

ה בבחינת קורבן תודה על הניסים  "היא הביטוי לתודה לקב, סעודת חג הפורים

.והחסדים בימים ההם בזמן הזה

עמלים מידי  הינכםעל הטוב הגדול בו , תודה לכם מנהלים יקרים על המעשה החינוכי

.יום למען חינוך ילדי ישראל מתוך שמחה גדולה

.שמח לכם ולכל בני ביתכםפורים 

שושנה נגר


