
הדרך להקיש על שערי הרחמים
ֶּבן  ָיִאיר  ֶּבן  ָמְרֳּדַכי  ּוְׁשמֹו  ַהִּביָרה  ְּבׁשּוַׁשן  ָהָיה  ְיהּוִדי  ”ִאיׁש 

ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני“ (ב ה)

’בן  בתפלתו,  ישראל  של  עיניהם  שהאיר  בן   – יאיר‘  ”‘בן 
על  שהקיש   – קיש‘  ’בן  תפלתו,  א-ל  ששמע  בן   – שמעי‘ 

שערי רחמים ונפתחו לו“ (מגילה יב ב).

כיצד ’מקישים‘ על שערי הרחמים?

לבו  דלתי  ופותח  זולתו  על  המרחם  הגר“א:  רבנו  פירש 
שהרי  משמים,  רחמים  שערי  נפתחים  לפניו  אף  לפניו, 

”במדה שאדם מודד – בה מודדין לו“ (סוטה ח ב).
’אבני אליהו‘ על סידור התפילה, ברכת השיבנו

נתינת אפר על ספר התורה
ְּבָגָדיו  ֶאת  ָמְרֳּדַכי  ַוִּיְקַרע  ַנֲעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ָיַדע  ”ּוָמְרֳּדַכי 

ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר“ (ד א)

משבע  ויום  יום  ”בכל  א):  ד  (תעניות  הרמב“ם  רבנו  כתב 
תעניות האחרונות של מטר מתפללין על סדר זה. מוציאין 
את התיבה לרחובה של עיר... ונותנין אפר מקלה על גבי 
התיבה ועל גבי ספר תורה כדי להגדיל את הבכיה ולהכניע 
התיבה  גבי  על  האפר  נתינת  משנה‘:  ה‘כסף  ותמה  לבם“. 
הרמב“ם  למד  מהיכן  אך  א),  טו  (תענית  במשנה  התפרשה 

שיש לתת אותו אף על גבי ספר התורה?

כאשר נשאל על כך הצדיק רבי זלמל‘ה מוילנא, השיב מיד 
כי יש בידו מקור נפלא לדברי הרמב“ם מהמובא ב‘תרגום 
שני‘ לפנינו: בשעה שנכתבה גזירת המן, הובילו את ארון 
התורה,  ספר  את  ממנו  והוציאו  שושן  לשערי  הקודש 
בדברי  מפורש  הרי  באפר.  ומפולש  בשק  כרוך  כשהוא 

התרגום כי בשעת צרה מניחים אפר אף על ספר התורה.
’תולדות אדם‘ ח“ב פ“א

המתפלל על חברו נענה תחילה
”ֵל ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי... ַּגם 

ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ֵּכן" (ד טז)

ביאר רבי יצחק אליהו לנדא המגיד מוילנא:

עליי  יצומו  היהודים  כל  ”אם  למרדכי:  אסתר  אמרה 
למענם,  ואתפלל  כן‘  ’אצום  אני  ואף  למעני,  ויתפללו 
בוודאי ניוושע כולנו במהרה. שהרי אמרו בגמרא (ב“ק צב 
א): ’כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר, 

הוא נענה תחילה‘“.
’כפלים לתושיה‘ 

הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל היום
”ּוַבּבֶֹקר ֱאמֹר ַלֶּמֶל ְוִיְתלּו ֶאת ָמְרֳּדַכי ָעָליו“ (ה יד)

מרדכי“  את  יתלה  שמע  קריאת  שבזמן  בדעתו  ”וחשב 
(ילק“ש אסתר תתרנז).

ביאר רבנו יהונתן איבשיץ:

חשש המן פן יספיק מרדכי לקרוא קריאת שמע ולסמוך 
הנץ  עם  עשרה  שמונה  לתפילת  ישראל‘  ’גאל  ברכת  את 
החמה, ובכך לא יוכל להזיקו. כמבואר בגמרא (ברכות ט ב), 
כי ”כל הסומך גאולה לתפילה [עם הנץ החמה (תוספות שם 
ד“ה כל)] אינו ניזוק כל היום כולו“, על כן ביקש להשכים 

ולהורגו בטרם יספיק לקרוא קריאת שמע.
’יערות דבש‘ ח“א דרוש יז

בוקר:  בכל  אנו  מבקשים  כן  על  כי  ופירשו,  שהוסיפו  יש 
”ותננו היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים...“; מפני מה 
’ובכל יום‘, הלוא אנו מבקשים על כך בכל  עלינו לבקש: 
מזיקים  אותם  כנגד  אנו  מתפללים  אלא,  מחדש?  בוקר 

נספיק  בטרם  עוד  המחרת,  ביום  בנו  לפגוע  המבקשים 
להתפלל תפילה זו.

’אורה זו תורה‘, מגילת אסתר עמ‘ רלח

אין ’חבוש‘ מתיר את עצמו ואת עמו
”ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל“ (ו א)

בפסוק זה נפתח תיאור השתלשלות הצלתו הפלאית של 
להבין  ויש  העץ.  על  לתלותו  שביקש  המן  מידי  מרדכי 
בכך  היה  די  הלוא  זו,  התרחשות  הייתה  נחוצה  מה  מפני 
את  להשמיד  מבקש  המן  כי  לאחשורוש  אסתר  שתספר 
עמה, כדי שיתלו את המן, ככתוב (להלן ח ז): ”ְואֹתֹו ָּתלּו ַעל 

ָהֵעץ ַעל ֲאֶׁשר ָׁשַלח ָידֹו ַּבְּיהּוִדים“.
פירש רבנו יהונתן אייבשיץ:

ישועתם של ישראל נבעה מכוח תפילתו של מרדכי (ראה 
מגילה יד א). אלא שכל זמן שחרבו של המן הייתה מונפת 

”אין  שהרי  בעבורם,  לפעול  מרדכי  התקשה  ראשו  על 
זמן  וכל  ב),  ה  (ברכות  האסורים“  מבית  עצמו  מתיר  חבוש 
שמידת הדין מתוחה עליו אינו יכול לפעול בעבור זולתו. 
האישית,  הצלתו  את  הוא  ברוך  הקדוש  הקדים  לפיכך 
ולאחר שיצא מכלל ’חבוש‘ יכול היה לפעול בתפילתו אף 

להצלתם של כלל ישראל.
בכך נבין את סיבת שובו של מרדכי לשקו ולתעניתו מיד 
(ראה רש“י להלן פסוק יב), משום שידע כי  אחר שניצל מהמן 

דווקא לאחר שנושע קרובה תפילתו על עמו להתקבל.
את  לבאר  כדי  הקדוש  האלשיך  אף  השתמש  זה  ביסוד 
הסיבה שהקדימה אסתר את בקשתה על עצמה לבקשתה 
על עמה, ככתוב (להלן ז ג): ”ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי – ְוַעִּמי 
עמה  על  שתפילתה  כדי  כי  שידעה  משום  ְּבַבָּקָׁשִתי“, 
’חבוש‘, ורק אחר כך  תתקבל, עליה לצאת תחילה מגדר 

תוכל לבקש על אחרים.
’אלשיך‘ אסתר ז ה ; ’יערות דבש‘ ח“ב דרוש ט

עצות להינצל ממחשבות זרות בתפילה
”ּוְבבָֹאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָאַמר ִעם ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה“ 

(ט כה)

ייתן  כי  וביקש  הגר“א  רבנו  לפני  שבא  באדם  מעשה 
זרות  ממחשבות  להינצל  יוכל  שבאמצעותה  עצה  לו 
האופפות אותו במהלך התפילה. השיבו הגר“א כי יתפלל 
מתוך הסידור והוסיף כי עצה זו נרמזה בפסוק שלפנינו: 
”ּוְבבָֹאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל“ – מלכו של עולם, ”ָאַמר ִעם ַהֵּסֶפר“ 
– אם יאמר תפילתו מתוך הספר, אזי מובטח לו כי: ”ָיׁשּוב 

ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה“.
’אבני שלמה‘ פ“ט ס“ג הע‘ ב

עצה נוספת לעניין זה נתן האדמו“ר רבי שלמה מרדומסק 
והיא ללמוד קודם התפילה. אף לה הביא רמז מפסוק זה: 
ַהֵּסֶפר“  ִעם  ”ָאַמר  הכנסת,  לבית   –  “ַהֶּמֶל ִלְפֵני  ”ּוְבבָֹאּה 
”ָיׁשּוב  כי:  לו  מובטח  בואו,  עם  מיד  ללמוד  יקדים  אם   –

ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה“.
’תפארת שלמה‘, רמזי פורים

פורים
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מרמזי אמן
בפרשה

”יסוד ושורש העבודה“
ביום ב‘ י“ח באדר יחול יומא דהילולא של הגה“ק רבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא זי“ע 

בעל ’יסוד ושורש העבודה‘. בספרו הנודע הרבה בתיאור שבחה ומעלתה של עניית אמן בכוונה,
 וכך כתב בעניין אמירת ברכות השחר בחברותא:

”ברכות השחר, מ‘הנותן לשכוי בינה‘ עד ’הגומל חסדים‘, טוב לסדרם בבית הכנסת עם 
שאר התפילה כדי שיענו אחרים אמן אחר ברכותיו. כי מה מאוד גדולה מעלת הברכה 
שיזהר  הנכון  מן  כן  על  א)...  רעא  (עקב  הקדוש  הזוהר  כדברי  אמן,  אחרים  כשעונים 
הברכה“. אחר  אמן  שיענו  כדי  אחרים,  בפני  דאפשר  מה  כל  ברכותיו  להשמיע  האדם 

ברכות השחר. בקול, בכוונה, בחברותא!

מרמזי אמן
בפרשה

אמן בימי מרדכי ואסתר
ָלּה  ֵאין  ִּכי  ּדֹדֹו  ַּבת  ֶאְסֵּתר  ִהיא  ֲהַדָּסה  ֶאת  אֵֹמן  ”ַוְיִהי 

ָאב ָוֵאם“ (ב ז)

בניו  ”וילמד  ז):  קכד  (או“ח  הרמ“א  דברי  הם  ידועים 
אמן,  עונה  שהתינוק  מיד  כי  אמן,  שיענו  הקטנים 
יש לו חלק לעולם הבא“, והוא על פי דברי הגמרא 
הבא...  לעולם  בא  מאימתי  ”קטן  ב):  (קי  בסנהדרין 
כך  אמן“.  שיאמר  משעה  מאיר:  רבי  משום  תנא 
מוסר‘  ’שבט  בעל  מאיזמיר  הכהן  אליהו  רבי  דרש 
את הכתוב שלפנינו: כיוון שאסתר, היא הדסה, ”ֵאין 
ָלּה ָאב ָוֵאם“ שילמדוה לענות אמן, ובכך תזכה לחיי 
עולם הבא, לפיכך: ”ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה“ – מרדכי 

דאג לחנכה מקטנותה לענות אמן.
’מנחת אליהו‘ פרק לב

ְּבֵעיֵני  ֵחן  נֵֹׂשאת  ֶאְסֵּתר  ”ַוְּתִהי  כך:  שמשום  אפשר 
גורמת  אמן  עניית  שכן  טו),  פס‘  (להלן  רֶֹאיָה“  ָּכל 
מראשי  קדמונים  שדרשו  וכפי  חן.  לנשיאות 
התיבות הפותחות את הפסוק (בראשית יח ג): ”ִאם ָנא 

ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני“ – ’אמן‘.

’אמן‘  עניית  על  ההקפדה  כי  ונאמר  נוסיף  עוד 
המרומזת בפסוק זה, היא שעמדה לישראל להיגאל 
באומרם  חז“ל  רמזו  ולכך  ואסתר.  מרדכי  בימי 
לו  קורעין  כוחו  בכל  אמן  העונה  ”כל  א):  מ  (תיקו“ז 

שנות  לשבעים  רמז   – שנה“  שבעים  של  דינו  גזר 
שנגאלו  ואסתר,  מרדכי  תקופת  ראשון,  בית  גלות 

מהן בזכות עניית אמן.
רא“א קנופלר, קובץ המאור שנה סט קובץ ו

רזי אמונים
בנו

יו

מ בוקר

רזי
מרדכי וא

רמזי אמן ם
במגילת אסתר
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

יום שישי, י“ב באדר התשי“ג. באותו יום 
חורפי שגרתי טרם ידע איש כי עשרים 
ותשע שנות האימים של שלטון הרשע 
של סטלין יימח שמו עומדות להסתיים 

עם מותו הפתאומי של הרודן האכזר.
ימים  באותם  מצוי  היה  עצמו  סטלין 
מתמשך  רדיפה  מסע  של  בעיצומו 
שניהל כנגד כלל יהודי ברית המועצות. 
שלטונו,  ימי  מראשית  שהתחיל  מסע 
והתעצם,  הלך  השנים  שחלפו  וככל 
שבט  בחודש  לשיאו  שהגיע  עד 
כ‘משפט  הנודעת  הדם  בעלילת  תשי“ג 
למוות  נידונו  שבמסגרתו  הרופאים‘, 
באשמת  יהודיים  רופאים  עשר  שלושה 
בכירי  את  להרעיל  זממו  כביכול  שקר, 

המשטר. 
התקשורת  כלי  ניהלו  תקופה  באותה 
של  הישירה  בהוראתו  הממלכתיים, 
ומרושעת  כוזבת  תעמולה  סטלין, 
כתוצאה  המועצות.  ברית  יהודי  כנגד 
לחשוד  יהודי  כל  הפך  זו  מתעמולה 
ל‘חינוך  להגלייתו  עד  ומשם  בבגידה, 
 – ה‘גולאגים‘  מעשרות  באחד  מחדש‘ 
מחנות העבודה האכזריים שהיו פזורים 
הדרך  הייתה  המועצות,  ברית  ברחבי 

קצרה.
את אותם ’מחנות עבודה‘ היו שהגדירו, 
דבר.  לכל  השמדה  כמחנות  ובצדק, 
רובם הוקמו באזורים בעלי טמפרטורה 
שישים  עד  הגיעה  שלעיתים  קפואה 
העבודה  תנאי  לאפס.  מתחת  מעלות 
הקשים, הביגוד הדל והמזון המצומצם, 
לחיות  אפשרות  הותירו  ולא  כמעט 
מהמחנות  חזרו  וספו רים  מעטים  בהם. 

כשהם בריאים בגופם ובנפשם.
רבי  הגה“צ  היה  שישי  יום  באותו 
לימים  שנודע  מי  זצ“ל,  זילבר  יצחק 
יהודי  בקרב  תורה  של  עולה  כמקים 
מאות  עם  יחד  כלוא  המועצות,  ברית 
יהודים נוספים באחד ממחנות העבודה 
הנוראיים. המצב היה קשה ומדכא, אך 
רבי יצחק השתדל לרומם את מצב הרוח 
של סובביו. עשרות יהודים שומרי תורה 
למוצא  וצמאו  סביבו  הסתופפו  ומצוות 
פיו, והוא החייה את נפשם בדברי תורה 
בנעימות  מפיו  שקלחו  אמונה  ובפרקי 

ובחן אופייני.
היהודים  רדיפת  על  הקשות  השמועות 
שמן  הוסיפו  ומתגברת  ההולכת 
מכבר  זה  שבערה  החרדה  למדורת 
עוזה.  במלוא  היהודים  האסירים  בלב 
המדוכדכת  ברוח  יצחק  רבי  משהבחין 
רעיון;  במוחו  עלה  סובביו  את  האופפת 
אומנות  את  לתפוש  להם  הציע  הוא 
אבותיהם, לעמוד יחדיו ולהתפלל לפני 
תרומם  שהתפילה  בתקווה  שיצילם,  ה‘ 

את רוחם ואף תישא פירות.
דמעות,  רוויית  שהייתה  התפילה  ואכן, 
את  קמעא  ורוממה  פעולתה  את  פעלה 
היהודיים.  האסירים  של  הרוח  מצב 
ליבם התחמם, והתקווה שבה לפעם בו 

כמקדם.
ביום ראשון, יום הפורים, התקבצו סביב 
ושוב  יהודים,  עשרות  אותם  יצחק  רבי 
הם  יצחק“,  ”רבי  פיו:  למוצא  הם  ציפו 
אלא  היום!  פורים  יום  ”הלוא  לו,  אמרו 
אנו  זה,  ביום  נושעו  אבותינו  שבעוד 
מי  אנא,  הצרה.  בחשכת  עדיין  נתונים 

כמוך יוכל לעודדנו...“.
לחזקם  יצחק  רבי  השתדל  הפעם  גם 
מזיכרונו  לפניהם  קרא  הוא  ולעודדם. 
לפרטיו,  אסתר  מגילת  סיפור  את 
הניסים  את  בציוריות  להם  תיאר  ואף 
באותם  לישראל  שאירעו  המופלאים 

ימים.
בקריאה  יצחק  רבי  סיים  דבריו  את 
היקרים,  ”אחיי  ליבו:  מקירות  שבקעה 
שעשה  כשם  כי  ונתפלל  נעמוד  הבה 
והצילנו  לאבותינו  ניסים  יתברך  ה‘ 
מידי המן הרשע, כך יעשה עמנו ניסים 
בכל  העומדים  ה‘המנים‘  מידי  ויצילנו 

יום לכלותנו ולהשמידנו“.
כרויות.  אוזניים  על  נפלה  הקריאה 
היהודים  האסירים  של  השבור  ליבם 
קול  נישא  ושוב  להיפתח,  התקשה  לא 
של  תפילתם  המחנה.  ברחבי  התפילה 
רעה  בגלות  הנתונים  דוויים  יהודים 

ואכזרית.
לא  במקום  היהודים  מבין  אחד  רק 
זה  היה  הנרגשת.  לתפילה  הצטרף 
האסירים.  שבין  מהמבוגרים  אייזיק, 
האיש שימש עד למעצרו בתפקיד בכיר, 
ההשפלה  את  לשאת  התקשה  והוא 
הרבה שהייתה כרוכה בכליאתו במחנה.
יצחק  רבי  את  איזייק  שמע  כאשר 
לא  עמם,  ומתפלל  חבריו  את  המעודד 
התפרץ  הוא  יותר.  לשתוק  היה  יכול 
לעברו בכעס ואמר: ”מה לכם להתפלל?! 
יכול.  הכול  השליט  הוא  סטלין  הלוא 
יוכל  מי  להשמידנו,  אומר  גמר  הוא  אם 

לעמוד מולו...?“
שהוא  תוך  להרגיעו  ניסה  יצחק  רבי 
מידי  ניצלנו  אם  כי  בנחת  לו  מסביר 
נוכל  בוודאי  שמים,  בחסדי  הרשע  המן 
הרשע,  סטלין  של  מידיו  אף  להינצל 
אלא שאייזיק השבור לא הסכים לקבל 
זאת; ”מי הוא המן ליד סטלין הגדול?“, 

טען בנחישות ומיהר להיעלם בצריפו.
נדו  שסבבוהו,  והיהודים  יצחק  רבי 

לאייזיק ברחמים והמשיכו בתפילתם.
שלמחרת,  בבוקר  שש  הייתה  השעה 
כאשר חש רבי יצחק משיכה עזה בידו. 
אייזיק!  ב...  והבחין  עיניו  את  פקח  הוא 
הלה עמד מולו נרעד ואחוז התרגשות: 
”רבי יצחק“, הוא כמעט זעק, ”תפילתך 
שמעתי  האחרונות  בדקות  התקבלה! 
כי  ביניהם  מתלחשים  השומרים  את 
שוכב  והוא  בשבץ  אמש  לקה  סטלין 

בלא הכרה כשהוא משותק בכל גופו“.
עד מהרה פשטה הידיעה ברחבי המחנה 
בקושי  אדירה.  להתרגשות  וגרמה 
שמחתם  את  לכלוא  האסירים  הצליחו 

לאידו של דורש רעתם.
מיהרו  שעמו  והיהודים  יצחק  רבי 
חרישית,  לתפילה  שוב  והתכנסו 
להמשיך  ברורה;  הייתה  כשהמטרה 

ולהתפלל עד הישועה השלימה.
וכך, בימים שלאחר מכן הלך מצבו של 
הרודן והתדרדר, עד שביום חמישי י“ח 
לכול.  מותו  עובדת  נודעה  כבר  באדר 

עידן שלטונו של סטלין תם.
אייזיק וכמוהו היהודים הרחוקים ביותר 
יותר  להתעלם  יכלו  לא  האסירים,  מבין 
אף  ועל  עיניהם,  מול  שהתרחש  מהנס 
מאז  הייתה  פעורה  רוחנית  שתהום 
הפעם  יצחק,  רבי  לבין  בינם  ומתמיד 
את  ולחצו  בהתרגשות  אליו  נגשו  הם 

ידו בחום.
”להודיע שכל קויך לא יבשו, ולא יכלמו 

לנצח כל החוסים בך“.
’ומתוק האור‘ מגילת אסתר עמ‘ 655

תפילת מרדכי – בימים ההם ובזמן 
הזה

עבודת  הייתה  הזה  ובזמן  ההם  בימים 
הפורים.  מיום  מהותי  חלק  התפילה 
הרבים  במדרשים  כמו  אסתר  במגילת 
כחוט  התפילה  שזורה  עליה,  שנכתבו 
שנעשו  הניסים  כלל  בין  המקשר  השני 
הצדיק  מרדכי  אף  שעה.  באותה  לישראל 
בן   – יאיר‘  ”‘בן  ב):  יב  (מגילה  בגמרא  מכונה 
’בן  בתפלתו,  ישראל  של  עיניהם  שהאיר 
’בן קיש‘  שמעי‘ – בן ששמע א-ל תפלתו, 

– שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו“.
כך אף מתואר במדרש (אסת“ר ז יג): ”באותה 
שעה [שנגזרה גזירת המן] רץ אליהו זכור 
מה  למשה...  לו  ואמר  בבהלה...  לטוב 
משה:  לו  אמר  הזאת...  הצרה  על  תענה 
אמר  הדור?‘  באותו  כשר  אדם  יש  ’כלום 
לו: ’יש, ושמו מרדכי‘, אמר לו: ’לך והודיעו 
 – ואני  בתפילה,  משם  הוא  שיעמוד  כדי 
מכאן ונבקש רחמים עליהם לפני הקדוש 

ברוך הוא‘“.
סגולתה  נודעה  הזה  היום  עצם  ועד  מאז 
אשר  הפורים,  ביום  התפילה  של  הגדולה 
אף  במעלתה  שהכירו  וחסידים  צדיקים 
במאמר  בזכותה.  רבות  ישועות  פעלו 
מתוך  ופנינים  אמרות  ליקטנו  שלפנינו 
רצון  ויהי  אודותיה,  על  רבותינו  דברי 
כל  ה‘  וימלא  להתעוררות  הדבר  שיפעל 

משאלות ליבנו לטובה.

להשכים בבוקר
אות  (פורים  יוסף‘  כצאן  ’נוהג  הקדום  בספר 
להשכים  נהגו  בפרנקפורט  כי  הביא  ח) 
את  לסיים  כדי  בשחרית  הפורים  ביום 
פרקי התהילים של אותו היום קודם הנץ 
ג)  תרסד  או“ח  רבה‘  ב‘אליה  (וכן  והביא  החמה. 
הימים  מחמשת  אחד  הוא  הפורים  יום  כי 
אלו  [ימים  לתפילה.  בהם  שמשכימים 
ַּבּבֶֹקר“  ַאְבָרָהם  ”ַוַּיְׁשֵּכם  בפסוק:  נרמזים 
תיבות:  סופי  ’אברהם‘   – כז)  יט  (בראשית 

הושענא, ט‘ באב, יום כיפור, ראש השנה, 
פורים‘.]

ד)  אות  פ  (מערכת  ישראל‘  ’סגולות  בספר 
שסגולה  ז“ל  אחד  מגדול  ”קבלתי  הביא: 
בפורים להשכים בבוקר ולהרבות בתפלה 
ובבקשה לפני השם יתברך על כל דבר. הן 
בני חיי ומזוני, והן על שאר דברים ועל כל 
קרוביו, כי באותו היום הוא עת רצון מאוד, 
וכן  וברצון...  בשמחה  המה  העולמות  וכל 

הוא מקובל מפי גדולי הצדיקים זי“ע...“.

מה שאלתך וינתן לך
ביום  לתפילה  כי  כתבו  החסידות  גדולי 
אדם  כל  וביד  מיוחד,  ערך  יש  הפורים 
ואף  גדולות.  ישועות  באמצעותה  לפעול 
א  (מגילה  הירושלמי  לשון  את  לדבר  סמכו 
כל  אלא  פורים  במצות  מדקדקין  ”אין  ד): 
לו“,  נותנין  ליטול  ידו  את  פושט  שהוא  מי 
וביארו כי הקדוש ברוך הוא מקיים כביכול 
את מצוות מתנות לאביונים ביום הפורים, 
וכפי שנפסק כי ”כל הפושט יד נותנים לו“, 
העניינים  בכל  המבקש  לכל  עונה  הוא  כך 
’תפארת  קובץ  פורים;  ענייני  עה“ת  הרי“ם  (חידושי 

ישראל‘ יג, עמ‘ 5).

מסוכטשוב  משמואל‘  ’שם  בעל  הרה“ק 
שנה  בכל  ביאר:  קצו)  עמ‘  פורים  מאמרי  (שמות, 

שהיה  הנס  רושם  מתעורר  הפורים  ביום 
יהודי  כל  ביד  ואז  ואסתר,  מרדכי  בימי 

לבקש מהקדוש ברוך הוא על כל דבר.

’דברי  מפילץ:  צדיק‘  ה‘שפתי  ביאר  עוד 
הצומות וזעקתם‘ של מרדכי ואסתר, פעלו 
ישראל  שיתפללו  תפילות  כל  שיתקבלו 
ביום הזה בכל הדורות. וכפי ש‘המן נבעת‘ 
אחרא  הסטרא  כל  כך  ו),  ז  (אסתר  בפורים 
על  מלקטרג  ונמנעים  הזה  ביום  נבעתים 
אות  פורים  ח“ב,  צדיק‘  (’שפתי  ישראל,  תפילות 

לט).

רבי  להרה“ק  פי‘  ’נדבת  בספר  כתב  וכך 
שקלים‘):  (’מותר  מקומרנא  אייזיק  יצחק 
כל  עולות  הפורים  שבימי  ”קיבלנו 
תפילות ישראל למקום הגבוה ביותר בלא 
ונעשיתי  בלחישה  זאת  קיבלתי  מעכבים. 
’הולך רכיל‘ וגיליתי זאת לכל מתוך אהבת 

ישראל“.
דברי  את  בזה  הביא  מבריסק  הגרי“ז  מרן 
לקרות  ”וצוו  המצוות:  במניין  הרמב“ם 
של  שבחיו  להזכיר  כדי  בעונתה  המגילה 
לנו  שעשה  ותשועות  הוא  ברוך  הקדוש 
ולהללו,  לברכו  כדי  לישועתנו  קרוב  והיה 
מה  שאמת  הבאים  לדורות  להודיע  וכדי 
גֹוי  ִמי  ’ִּכי  ז):  ד  (דברים  בתורה  שהבטיחנו 
ַּכה‘  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאִקים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול 

ֱאֵקינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו‘“.
וביאר הגרי“ז כי לכך רמז אף הפייטן בפיוט 
לנצח  היית  ”תשועתם  יעקב‘:  ’שושנת 
ותקותם בכל דור ודור, להודיע שכל קויך 
לא יבשו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך“,
הבאים  לדורות  מודיע  פורים  נס  כי  והיינו 
תישמע  לה‘  והמתפללים  המקווים  כי 

תפילתם (’פניני רבנו הגרי“ז‘ עמ‘ פד).

להתפלל בכל הלב
ב‘שם משמואל‘ (שם) הוסיף תנאי לתפילה 
התפללו  ואסתר  מרדכי  שבימי  כפי  זו: 
אם  הזה;  בזמן  כך  ליבם,  בכל  ישראל 
התפילה לא תהיה ’מן השפה ולחוץ‘ אלא 
פירות  תעשה  אזי  נמרץ,  וברצון  בחשק 

ותפעל ישועות.
בעל ’נתיבות שלום‘ מסלונים הביא על כך 
את לשון הכתוב (תהלים סט יד): ”ַוֲאִני ְתִפָּלִתי 
ְל ה‘ ֵעת ָרצֹון... ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע“, ב‘עת 
הקדוש  עומד  שבו  הפורים,  כיום  רצון‘ 
שאלתך  ’מה  יהודי:  לכל  ואומר  הוא  ברוך 
’ענני  לבקש:  היהודי  על  ואז  לך‘,  וינתן 
צריך  שכזו  רצון  בעת  כי  ישעך‘,  באמת 
הבאי,  דברי  על  לא  לבקש:  מה  על  לדעת 
עמ‘  שלום‘  (’נתיבות  אמיתית  ישועה  על  אלא 

עח).

ישועה מתוך שמחה
במחזור ויטרי (סי‘ תסה ד“ה ליל) חרז: ”פורים 
השמים  ומן  בסעודתו,  מאריך  אדם  שכל 
שמואל‘  ’דברי  ובספר  שאילתו“.  ימלאו 
לר“ש מסלונים (דף קל ב) הביא מעשה ברבי 
נפתלי הגדול. פעם אחת שלח אליו המלך 
שיתפלל בעדו על עניין דחוף שהיה זקוק 
הפורים,  ביום  זה  היה  גדולה.  לישועה  בו 
תוך  מתפלל  נפתלי  שרבי  ראו  והשלוחים 
הדבר  ונפלא  ושמח,  שותה  אוכל,  שהוא 

בעיניהם.
”בטוח  המלך:  לו  אמר  שנושע  לאחר 
אך  תפילתך,  בזכות  באה  ישועתי  כי  אני 
בעת  ושתית  אכלת  מדוע  אנוכי  מתפלא 
היא  ”כך  נפתלי:  רבי  השיבו  צרתי?“ 
הפורים.  ביום  המיוחדת  התפילה  הנהגת 
ה‘,  במצוות  ושמחים  שותים  אוכלים,  אנו 
עושה  הוא  כך  רצונו  עושים  שאנו  וכשם 

רצוננו וממלא בקשתנו“.

הארות בסדר התפילה  ההאאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
התפילה שקטלה את הרודןליקוט בעניין מעלת התפילה בימי הפורים


