
ּפּוִרים

בס"ד

ַהֶּדֶר ְלַהִּקיׁש ַעל ַׁשֲעֵרי ָהַרֲחִמים
ֶּבן  ָיִאיר  ֶּבן  ָמְרֳּדַכי  ּוְׁשמֹו  ַהִּביָרה  ְּבׁשּוַׁשן  ָהָיה  ְיהּוִדי  ”ִאיׁש 

ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני“ (ב ה)
’ֶּבן  ִּבְתִפָּלתֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֵעיֵניֶהם  ֶׁשֵהִאיר  ֶּבן   – ָיִאיר‘  ”‘ֶּבן 
ַעל  ֶׁשִהִּקיׁש   – ִקיׁש‘  ’ֶּבן  ְּתִפָּלתֹו,  ֵא-ל  ֶׁשָּׁשַמע  ֶּבן   – ִׁשְמִעי‘ 

ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ְוִנְפְּתחּו לֹו“ (ְמִגָּלה יב ב).
ֵּכיַצד ’ַמִּקיִׁשים‘ ַעל ַׁשֲעֵרי ָהַרֲחִמים?

ִלּבֹו  ַּדְלֵתי  ּופֹוֵתַח  זּוָלתֹו  ַעל  ַהְּמַרֵחם  ַהְגָּר“א:  ַרֵּבנּו  ֵּפֵרׁש 
ֶׁשֲהֵרי  ִמָּׁשַמִים,  ַרֲחִמים  ַׁשֲעֵרי  ִנְפָּתִחים  ְלָפָניו  ַאף  ְלָפָניו, 

”ְּבִמָּדה ֶׁשָאָדם מֹוֵדד – ָּבּה מֹוְדִדין לֹו“ (סֹוָטה ח ב).

’ַאְבֵני ֵאִלָּיהּו‘ ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה, ִּבְרַּכת ֲהִׁשיֵבנּו

ְנִתיַנת ֵאֶפר ַעל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה
ְּבָגָדיו  ֶאת  ָמְרֳּדַכי  ַוִּיְקַרע  ַנֲעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ָיַדע  ”ּוָמְרֳּדַכי 

ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר“ (ד א)
ִמֶּׁשַבע  ָויֹום  יֹום  ”ְּבָכל  א):  ד  (ַּתֲעִנּיֹות  ָהַרְמָּב“ם  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 
ַּתֲעִנּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ָמָטר ִמְתַּפְּלִלין ַעל ֵסֶדר ֶזה. מֹוִציִאין 
ֶאת ַהֵּתָבה ִלְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר... ְונֹוְתִנין ֵאֶפר ַמְקֶלה ַעל ַּגֵּבי 
ַהֵּתָבה ְוַעל ַּגֵּבי ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּכֵדי ְלַהְגִּדיל ֶאת ַהְּבִכָּיה ּוְלַהְכִניַע 
ַהֵּתָבה  ַּגֵּבי  ַעל  ָהֵאֶפר  ְנִתיַנת  ִמְׁשֶנה‘:  ַה‘ֶּכֶסף  ְוָתַמּה  ִלָּבם“. 
ָהַרְמָּב“ם  ָלַמד  ֵמֵהיָכן   ַא א),  טו  (ַּתֲעִנית  ַּבִּמְׁשָנה  ִהְתָּפְרָׁשה 

ֶׁשֵּיׁש ָלֵתת אֹותֹו ַאף ַעל ַּגֵּבי ֵסֶפר ַהּתֹוָרה?

ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַאל ַעל ָּכ ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֶזְלָמֶל‘ה ִמִּויְלָנא, ֵהִׁשיב ִמָּיד 
ִּכי ֵיׁש ְּבָידֹו ָמקֹור ִנְפָלא ְלִדְבֵרי ָהַרְמָּב“ם ֵמַהּמּוָבא ְּב‘ַתְרּגּום 
ֲארֹון  ֶאת  הֹוִבילּו  ָהָמן,  ְּגֵזַרת  ֶׁשִּנְכְּתָבה  ְּבָׁשָעה  ְלָפֵנינּו:  ֵׁשִני‘ 
ַהּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ְוהֹוִציאּו  ׁשּוַׁשן  ְלַׁשֲעֵרי  ַהּקֶֹדׁש 
ְּבִדְבֵרי  ְמפָֹרׁש  ֲהֵרי  ְּבֵאֶפר.  ּוְמֻפָּלׁש  ְּבַׂשק   ָּכרּו ְּכֶׁשהּוא 

ַהַּתְרּגּום ִּכי ִּבְׁשַעת ָצָרה ַמִּניִחים ֵאֶפר ַאף ַעל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.

’ּתֹוְלדֹות ָאָדם‘ ח“ב פ“א

ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה
”ֵל ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי... ַּגם 

ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ֵּכן" (ד טז)

ֵּבֵאר ַרִּבי ִיְצָחק ֵאִלָּיהּו ַלְנּדֹא ַהַּמִּגיד ִמִּויְלָנא:

ָעַלי  ָיצּומּו  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ”ִאם  ְלָמְרְּדַכי:  ֶאְסֵּתר  ָאְמָרה 
ְלַמֲעָנם,  ְוֶאְתַּפֵּלל  ֵּכן‘  ’ָאצּום  ֲאִני  ְוַאף  ְלַמֲעִני,  ְוִיְתַּפְּללּו 
ְּבַוַּדאי ִנָּוַׁשע ֻּכָּלנּו ִּבְמֵהָרה. ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא (ב“ק צב א): 
’ָּכל ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר, הּוא 

ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה‘“.
’ִּכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה‘ 

ַהּסֹוֵמ ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה ֵאינֹו ִנּזֹוק ָּכל ַהּיֹום
”ּוַבּבֶֹקר ֱאמֹר ַלֶּמֶל ְוִיְתלּו ֶאת ָמְרֳּדַכי ָעָליו“ (ה יד)

ָמְרְּדַכי“  ֶאת  ִיְתֶלה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשִּבְזַמן  ְּבַדְעּתֹו  ”ְוָחַׁשב 
(ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ֶאְסֵּתר תתרנז).

ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

 ְֹוִלְסמ ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְקרֹא  ָמְרְּדַכי  ַיְסִּפיק  ֶּפן  ָהָמן  ָחַׁשׁש 
ָהֵנץ  ִעם  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִלְתִפַּלת  ִיְׂשָרֵאל‘  ’ָּגַאל  ִּבְרַּכת  ֶאת 
ט  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ַּכְּמבָֹאר  ְלַהִּזיקֹו.  יּוַכל  א   ּוְבָכ ַהַחָּמה, 
ב), ִּכי ”ָּכל ַהּסֹוֵמ ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה [ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה (ּתֹוְספֹות 
ָׁשם ד“ה ָּכל)] ֵאינֹו ִנּזֹוק ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו“, ַעל ֵּכן ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִּכים 

ּוְלהֹוְרגֹו ְּבֶטֶרם ַיְסִּפיק ִלְקרֹא ְקִריַאת ְׁשַמע.
’ַיֲערֹות ְּדַבׁש‘ ח“א ְּדרּוׁש יז

ּבֶֹקר:  ְּבָכל  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֵּכן  ַעל  ִּכי  ּוֵפְרׁשּו,  ֶׁשהֹוִסיפּו  ֵיׁש 
”ּוְתֵננּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים...“; ִמְּפֵני ָמה 
ְּבָכל   ָּכ ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֲהא  יֹום‘,  ’ּוְבָכל  ְלַבֵּקׁש:  ָעֵלינּו 

ַמִּזיִקים  אֹוָתם  ְּכֶנֶגד  ָאנּו  ִמְתַּפְּלִלים  ֶאָּלא,  ֵמָחָדׁש?  ּבֶֹקר 
ַנְסִּפיק  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ַהָּמֳחָרת,  ְּביֹום  ָּבנּו  ִלְפגַֹע  ַהְּמַבְּקִׁשים 

’אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה‘, ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר עמ‘ רלחְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה זֹו.

ֵאין ’ָחבּוׁש‘ ַמִּתיר ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ַעּמֹו
”ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל“ (ו א)

ְּבָפסּוק ֶזה ִנְפָּתח ֵּתאּור ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהָּצָלתֹו ַהִּפְלִאית ֶׁשל 
ָמְרְּדַכי ִמיֵדי ָהָמן ֶׁשִּבֵּקׁש ִלְתלֹותֹו ַעל ָהֵעץ. ְוֵיׁש ְלָהִבין ִמְּפֵני 
ָמה ְנחּוָצה ָהְיָתה ִהְתַרֲחׁשּות זֹו, ֲהא ַּדי ָהָיה ְּבָכ ֶׁשְּתַסֵּפר 
ֶאְסֵּתר ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּכי ָהָמן ְמַבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ֶאת ַעָּמּה, ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְתלּו ֶאת ָהָמן, ַּכָּכתּוב (ְלַהָּלן ח ז): ”ְואֹתֹו ָּתלּו ַעל ָהֵעץ ַעל 

ֲאֶׁשר ָׁשַלח ָידֹו ַּבְּיהּוִדים“.
ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

(ְרֵאה  ָמְרְּדַכי  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ִמּכַֹח  ָנְבָעה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְיׁשּוָעָתם 
ְמִגָּלה יד א). ֶאָּלא ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשַחְרּבֹו ֶׁשל ָהָמן ָהְיָתה מּוֶנֶפת ַעל 

ָחבּוׁש  ”ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ַּבֲעבּוָרם,  ִלְפעֹל  ָמְרְּדַכי  ִהְתַקָּׁשה  רֹאׁשֹו 
ֶׁשִּמַּדת  ְזַמן  ְוָכל  ב),  ה  (ְּבָרכֹות  ָהֲאסּוִרים“  ִמֵּבית  ַעְצמֹו  ַמִּתיר 
 ְלִפיָכ זּוָלתֹו.  ַּבֲעבּור  ִלְפעֹל  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָעָליו  ְמתּוָחה  ַהִּדין 
ּוְלַאַחר  ָהִאיִׁשית,  ַהָּצָלתֹו  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְקִּדים 
ֶׁשָּיָצא ִמְּכַלל ’ָחבּוׁש‘ ָיכֹול ָהָיה ִלְפעֹל ִּבְתִפָּלתֹו ַאף ְלַהָּצָלָתם 

ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל.
ְּבָכ ָנִבין ֶאת ִסַּבת ׁשּובֹו ֶׁשל ָמְרְּדַכי ְלַׂשּקֹו ּוְלַתֲעִניתֹו ִמָּיד 
ִּכי  ֶׁשָּיַדע  ִמּׁשּום  יב),  ָּפסּוק  ְלַהָּלן  ַרִׁש“י  (ְרֵאה  ֵמָהָמן  ֶׁשִּנַּצל  ַאַחר 

ַּדְוָקא ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַׁשע ְקרֹוָבה ְּתִפָּלתֹו ַעל ַעּמֹו ְלִהְתַקֵּבל.
ֶאת  ְלָבֵאר  ְּכֵדי  ַהָּקדֹוׁש   ָהַאְלִׁשי ַאף  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה  ִּביסֹוד 
ַהִּסָּבה ֶׁשִהְקִּדיָמה ֶאְסֵּתר ֶאת ַּבָּקָׁשָתּה ַעל ַעְצָמּה ְלַבָּקָׁשָתּה 
ַעל ַעָּמּה, ַּכָּכתּוב (ְלַהָּלן ז ג): ”ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי – ְוַעִּמי 
ַעָּמּה  ַעל  ֶׁשְּתִפָּלָתּה  ְּכֵדי  ִּכי  ֶׁשָּיְדָעה  ִמּׁשּום  ְּבַבָּקָׁשִתי“, 
 ָּכ ַאַחר  ְוַרק  ’ָחבּוׁש‘,  ִמֶּגֶדר  ְּתִחָּלה  ָלֵצאת  ָעֶליָה  ִּתְתַקֵּבל, 

ּתּוַכל ְלַבֵּקׁש ַעל ֲאֵחִרים.
’ַאְלִׁשי‘ ֶאְסֵּתר ז ה; ’ַיֲערֹות ְּדַבׁש‘ ח“ב ְּדרּוׁש ט

ֵעצֹות ְלִהָּנֵצל ִמַּמְחָׁשבֹות ָזרֹות ִּבְתִפָּלה
"ּוְבבָֹאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָאַמר ִעם ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה" (ט כה)

ה ְּבָאָדם ֶׁשָּבא ִלְפֵני ַרֵּבנּו ַהְגָּר"א ּוִבֵּקׁש ִּכי ִיֵּתן לֹו ֵעָצה  ַמֲעֹשֶ
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה יּוַכל ְלִהָּנֵצל ִמַּמְחָׁשבֹות ָזרֹות ָהאֹוְפפֹות אֹותֹו 
ַהִּסּדּור   ִמּתֹו ִיְתַּפֵּלל  ִּכי  ַהְגָּר"א  ֵהִׁשיבּו  ַהְּתִפָּלה.   ְּבַמֲהַל
ִלְפֵני  "ּוְבבָֹאּה  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרְמָזה  זֹו  ֵעָצה  ִּכי  ְוהֹוִסיף 
יֹאַמר  ִאם   – ַהֵּסֶפר"  ִעם  "ָאַמר  עֹוָלם,  ֶׁשל  ַמְלּכֹו   –  "ַהֶּמֶל
ַמֲחַׁשְבּתֹו  "ָיׁשּוב  ִּכי:  לֹו  ֻמְבָטח  ֲאַזי  ַהֵּסֶפר,   ִמּתֹו ְּתִפָּלתֹו 

ָהָרָעה".
'ַאְבֵני ְׁשמֹה' פ"ט ס"ג הע' ב

ֵעָצּה נֹוֶסֶפת ְלִעְנָין ֶזה ָנַתן ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵמַרדֹוְמְסק 
ְוִהיא ִלְלֹמד קֶֹדם ַהְּתִפָּלה. ַאף ָלּה ֵהִביא ֶרֶמז ִמָּפסּוק ֶזה: 
"ּוְבבָֹאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל" – ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, "ָאַמר ִעם ַהֵּסֶפר" 

– ִאם ַיְקִּדים ִלְלֹמד ִמָּיד ִעם ּבֹואֹו, ֻמְבָטח לֹו ִּכי: "ָיׁשּוב 
'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה', ִרְמֵזי ּפּוִריםַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה".

ר ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ ה ּבִ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
מים
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ָאֵמן ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר
”ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ִּכי ֵאין ָלּה 

ָאב ָוֵאם“ (ב ז)

ָּבָניו  ”ִויַלֵּמד  ז):  קכד  (או“ח  ָהַרָמּ“א  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ַהְּקַטִּנים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן, ִּכי ִמָּיד ֶׁשַהִּתינֹוק עֹוֶנה ָאֵמן, 
ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא“, ְוהּוא ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא 
ְּבַסְנֶהְדִרין (קי ב): ”ָקָטן ֵמֵאיָמַתי ָּבא ָלעֹוָלם ַהָּבא... 
 ַּתָּנא ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר: ִמָּׁשָעה ֶׁשּיֹאַמר ָאֵמן“. ְּבָכ
מּוָסר‘  ’ֵׁשֶבט  ַּבַעל  ֵמִאיְזִמיר  ַהּכֵֹהן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָּדַרׁש 
ֶאת ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ֵּכיָון ֶׁשֶאְסֵּתר, ִהיא ֲהַדָּסה, ”ֵאין 
ִּתְזֶּכה   ּוְבָכ ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ֶׁשְּיַלְּמדּוָה  ָוֵאם“  ָאב  ָלּה 
 – ֲהַדָּסה“  ֶאת  אֵֹמן  ”ַוְיִהי   :ְלִפיָכ ַהָּבא,  עֹוָלם  ְלַחֵּיי 

ָמְרְּדַכי ָּדַאג ְלַחְּנָכּה ִמַּקְטנּוָתּה ַלֲענֹות ָאֵמן.
’ִמְנַחת ֵאִלָּיהּו‘ ֶּפֶרק לב

ֶאְפָׁשר ֶׁשִּמּׁשּום ָּכ: ”ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר נֵֹׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני 
ּגֹוֶרֶמת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשֵּכן  טו),  פס‘  (ְלַהָּלן  רֶֹאיָה“  ָּכל 
ֵמָראֵׁשי  ַקְדמֹוִנים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ּוְכִפי  ֵחן.  ִלְנִׂשיאּות 
ַהֵּתבֹות ַהּפֹוְתחֹות ֶאת ַהָּפסּוק (ְּבֵראִׁשית יח ג): ”ִאם ָנא 

ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני“ – ’ָאֵמן‘.

’ָאֵמן‘  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַהְקָּפָדה  ִּכי  ְונֹאַמר  נֹוִסיף  עֹוד 
ַהְּמֻרֶּמֶזת ְּבָפסּוק ֶזה, ִהיא ֶׁשָעְמָדה ְלִיְׂשָרֵאל ְלִהָּגֵאל 
ְּבאֹוְמָרם  ֲחָז“ל  ָרְמזּו   ּוְלָכ ְוֶאְסֵּתר.  ָמְרְּדַכי  ִּביֵמי 
(תיקו“ז מ א): ”ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר 

ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה“ – ֶרֶמז ְלִׁשְבִעים ְׁשנֹות ָּגלּות 
ֵמֶהן  ֶׁשִּנְגֲאלּו  ְוֶאְסֵּתר,  ָמְרְּדַכי  ְּתקּוַפת  ִראׁשֹון,  ַּבִית 

ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן.
רא“א ְקנֹוְפֶּלר, קֶֹבץ ַהָּמאֹור ָׁשָנה סט קֶֹבץ ו

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ֵבנּו

יו

ְל ָעֵלינּו

ָרֵזי
ֲ

מְרְּדַכי ְוֶא

ִרְמֵזי ָאֵמן ם
ר ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ ּבִ

”ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה“
ְּביֹום ב‘ י“ח ַּבֲאָדר ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהְּגַה“ק ַרִּבי ַאֶלְּכַסְנֶדר ִזיְסִקיְנד ֵמהֹורֹוְדָנא ִזי“ַע 

ַּבַעל ’ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה‘. ְּבִסְפרֹו ַהּנֹוָדע ִהְרָּבה ְּבֵתאּור ִׁשְבָחּה ּוַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, 
ְוָכ ָּכַתב ְּבִעְנַין ֲאִמיַרת ְּבָרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא:

ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלַסְּדָרם  טֹוב  ֲחָסִדים‘,  ’ַהּגֹוֵמל  ַעד  ִביָנה‘  ַלֶּׂשְכִוי  ֵמ‘ַהּנֹוֵתן  ַהַּׁשַחר,  ”ִּבְרכֹות 
ַמֲעַלת  ְּגדֹוָלה  ְמאֹד  ָמה  ִּכי  ִּבְרכֹוָתיו.  ַאַחר  ָאֵמן  ֲאֵחִרים  ֶׁשַּיֲענּו  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה  ְׁשַאר  ִעם 
ַהְּבָרָכה ְּכֶׁשעֹוִנים ֲאֵחִרים ָאֵמן, ְּכִדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש (ֵעֶקב רעא א)... ַעל ֵּכן ִמן ַהָּנכֹון ֶׁשִּיָּזֵהר 
ָהָאָדם ְלַהְׁשִמיַע ִּבְרכֹוָתיו ָּכל ֵמה‘ ְּדֶאְפָׁשר ִּבְפֵני ֲאֵחִרים, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרָכה“.

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר. ְּבקֹול, ְּבַכָּוָנה, ְּבַחְברּוָתא!
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יֹום ִׁשִּׁשי, י“ב ַּבֲאָדר ַהַּתִּׂשי“ג. ְּבאֹותֹו יֹום 
ֶעְׂשִרים  ִּכי  ִאיׁש  ָיַדע  ֶטֶרם  ִׁשְגָרִתי  ָחְרִּפי 
ְוֵתַׁשע ְׁשנֹות ָהֵאיִמים ֶׁשל ִׁשְלטֹון ָהֶרַׁשע 
ְלִהְסַּתֵּים  עֹוְמדֹות  ְׁשמֹו  ִיַּמח  ְסָטִלין  ֶׁשל 

ִעם מֹותֹו ַהִּפְתאֹוִמי ֶׁשל ָהרֹוָדן ָהַאְכָזר.
ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ָמצּוי  ָהָיה  ַעְצמֹו  ְסָטִלין 
ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ַמַּסע ְרִדיָפה ִמְתַמֵּׁש ֶׁשִּנֵהל 
ַמָּסע  ַהּמֹוֲעצֹות.  ְּבִרית  ְיהּוֵדי  ְּכַלל  ְּכֶנֶגד 
ּוְכָכל  ִׁשְלטֹונֹו,  ְיֵמי  ֵמֵראִׁשית  ֶׁשִהְתִחיל 
ֶׁשָחְלפּו ַהָּׁשִנים ָהַל ְוִהְתַעֵּצם, ַעד ֶׁשִהִּגיַע 
ְלִׂשיאֹו ְּבחֶֹדׁש ְׁשָבט תשי“ג ַּבֲעִליַלת ַהָּדם 
ַהּנֹוַדַעת ְּכ‘ִמְׁשַּפט ָהרֹוְפִאים‘, ֶׁשְּבִמְסַּגְרּתֹו 
רֹוְפִאים  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ְלָמֶות  ִנּדֹונּו 
ָזְממּו  ִּכְבָיכֹול  ֶׁשֶקר,  ְּבַאְׁשַמת  ְיהּוִדִּיים 

ְלַהְרִעיל ֶאת ְּבִכיֵרי ַהִּמְׁשָטר. 
ַהִּתְקׁשֶֹרת  ְּכֵלי  ִנֲהלּו  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 
ֶׁשל  ַהְּיִׁשיָרה  ְּבהֹוָרָאתֹו  ַהַּמְמַלְכִּתִּיים, 
ּוְמֻרַּׁשַעת  ּכֹוֶזֶבת  ַּתֲעמּוָלה  ְסָטִלין, 
ְּכתֹוָצָאה  ַהּמֹוֲעצֹות.  ְּבִרית  ְיהּוֵדי  ְּכֶנֶגד 
ְלָחׁשּוד  ְיהּוִדי  ָּכל   ָהַפ זֹו  ִמַּתֲעמּוָלה 
 ְל‘ִחּנּו ְלַהְגָלָיתֹו  ַעד  ּוִמָּׁשם  ִּבְבִגיָדה, 
 – ַה‘ּגּוָלאִגים‘  ֵמַעְׂשרֹות  ְּבַאַחד  ֵמָחָדׁש‘ 
ַמֲחנֹות ָהֲעבֹוָדה ָהַאְכָזִרִּיים ֶׁשָהיּו ְּפזּוִרים 
 ַהֶּדֶר ָהְיָתה  ַהּמֹוֲעצֹות,  ְּבִרית  ְּבַרֲחֵבי 

ְקָצָרה.
ֶאת אֹוָתם ’ַמֲחנֹות ֲעבֹוָדה‘ ָהיּו ֶׁשִהְגִּדירּו, 
ָּדָבר.  ְלָכל  ַהְׁשָמָדה  ְּכַמֲחנֹות  ּוְבֶצֶדק, 
ֶטְמֶּפָרטּוָרה  ַּבֲעֵלי  ְּבֵאזֹוִרים  הּוְקמּו  ֻרָּבם 
ִׁשִּׁשים  ַעד  ִהִּגיָעה  ֶׁשְּלִעִּתים  ְקפּוָאה 
ָהֲעבֹוָדה  ְּתָנֵאי  ָלֶאֶפס.  ִמַּתַחת  ַמֲעלֹות 
ַהְּמֻצְמָצם,  ְוַהָּמזֹון  ַהַּדל  ַהִּבּגּוד  ַהָּקִׁשים, 
ִלְחיֹות  ֶאְפָׁשרּות  הֹוִתירּו  ְוא  ִּכְמַעט 
ֵמַהַּמֲחנֹות  ָחְזרּו  ּוְספּוִרים  ְמַעִּטים  ָּבֶהם. 

ְּכֶׁשֵהם ְּבִריִאים ְּבגּוָפם ּוְבַנְפָׁשם.
ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהְּגַה“צ  ָהָיה  ִׁשִּׁשי  יֹום  ְּבאֹותֹו 
ְּכֵמִקים  ְלָיִמים  ֶׁשּנֹוַדע  ִמי  ָזָצ“ל,  ִזיְלֶּבר 
ְּבִרית  ְיהּוִדי  ְּבֶקֶרב  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ֻעָּלּה 
ְיהּוִדים  ְמאֹות  ִעם  ַיַחד  ָּכלּוא  ַהּמֹוֲעצֹות, 
ָהֲעבֹוָדה  ִמַּמֲחנֹות  ְּבַאַחד  נֹוָסִפים 
 ַא ּוְמַדֵּכא,  ָקֶׁשה  ָהָיה  ַהַּמָּצב  ַהּנֹוָרִאים. 
ַמַּצב  ֶאת  ְלרֹוֵמם  ִהְׁשַּתֵּדל  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ָהרּוַח ֶׁשל סֹוְבָביו. ַעְׂשרֹות ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי 
ְוָצְמאּו  ְסִביבֹו  ִהְסּתֹוְפפּו  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה 
ְלמֹוָצא ִּפיו, ְוהּוא ֶהֱחָיה ֶאת ַנְפָׁשם ְּבִדְבֵרי 
ִמִּפיו  ֶׁשָּקְלחּו  ֱאמּוָנה  ּוְבִפְרֵקי  ּתֹוָרה 

ִּבְנִעימּות ּוְבֵחן ָאְפָיִני.
ַהְּיהּוִדים  ְרִדיַפת  ַעל  ַהָּקׁשֹות  ַהְּׁשמּועֹות 
ַההֹוֶלֶכת ּוִמְתַּגֶּבֶרת הֹוִסיפּו ֶׁשֶמן ִלְמדּוַרת 
ַהֲחָרָדה ֶׁשָּבֲעָרה ֶזה ִמְּכָבר ְּבֵלב ָהֲאִסיִרים 
ַרִּבי  ִמֶּׁשִהְבִחין  ֻעָּזּה.  ִּבְמלֹוא  ַהְּיהּוִדים 
ֶאת  ָהאֹוֶפֶפת  ַהְּמֻדְכֶּדֶכת  ָּברּוַח  ִיְצָחק 
ִהִּציַע  הּוא  ַרְעיֹון;  ְּבמֹחֹו  ָעָלה  סֹוְבָביו 
ָלֶהם ִלְתּפֹׂש ֶאת ָאָּמנּות ֲאבֹוֵתיֶהם, ַלֲעמֹד 
ַיְחָּדו ּוְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה‘ ֶׁשַּיִּציֵלם, ְּבִתְקָוה 
ִּתָּׂשא  ְוַאף  רּוָחם  ֶאת  ְּתרֹוֵמם  ֶׁשַהְּתִפָּלה 

ֵּפרֹות.
ְּדָמעֹות,  ְרוּוַית  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּתִפָּלה  ְוָאֵכן, 
ֶאת  ִקְמָעא  ְורֹוְמָמה  ְּפֻעָּלָתּה  ֶאת  ָּפֲעָלה 
ַהְיּהּוִדִּיים.  ָהֲאִסיִרים  ֶׁשל  ָהרּוַח  ַמַּצב 
ּבֹו  ְלַפֵעם  ֶׁשָּבּה  ְוַהִּתְקָוה  ִהְתַחֵּמם,  ִלָּבם 

ְּכִמּקֶֹדם.
ְּביֹום ִראׁשֹון, יֹום ַהּפּוִרים, ִהְתַקְּבצּו ְסִביב 
ְוׁשּוב  ְיהּוִדים,  ַעְׂשרֹות  אֹוָתם  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ֵהם  ִיְצָחק“,  ”ַרִּבי  ִּפיו:  ְלמֹוָצא  ֵהם  ִצּפּו 
ֶאָּלא  ַהּיֹום!  ּפּוִרים  יֹום  ”ֲהא  לֹו,  ָאְמרּו 
ָאנּו  ֶזה,  ְּביֹום  נֹוְׁשעּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשְּבעֹוד 
ִמי  ָאָּנא,  ַהָּצָרה.  ְּבֶחְׁשַכת  ֲעַדִין  ְנתּוִנים 

ָּכמֹו יּוַכל ְלעֹוְדֵדנּו...“.
ְלַחְּזָקם  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִהְׁשַּתֵּדל  ַהַּפַעם  ַּגם 
ּוְלעֹוְדָדם. הּוא ָקָרא ִלְפֵניֶהם ִמִּזְכרֹונֹו ֶאת 

ֵּתֵאר  ְוַאף  ִלְפָרָטיו,  ֶאְסֵּתר  ְמִגַּלת  ִסּפּור 
ַהֻּמְפָלִאים  ַהִּנִּסים  ֶאת  ְּבִצּיּוִרּיּות  ָלֶהם 

ֶׁשֵאְרעּו ְלִיְׂשָרֵאל ְּבאֹוָתם ָיִמים.
ִּבְקִריָאה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִסֵּים  ְּדָבָריו  ֶאת 
ַהְּיָקִרים,  ”ַאַחי  ִלּבֹו:  ִמִּקירֹות  ֶׁשָּבְקָעה 
ה‘  ֶׁשָעָׂשה  ְּכֵׁשם  ִּכי  ְוִנְתַּפֵּלל  ַנֲעמֹד  ָהָבה 
ִמיֵדי  ְוִהִּציָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִנִּסים   ִיְתָּבַר
ָהָמן ָהָרָׁשע, ָּכ ַיֲעֶׂשה ִעָּמנּו ִנִּסים ְוַיִּציֵלנּו 
יֹום  ְּבָכל  ָהעֹוְמִדים  ַה‘ֲהָמִנים‘  ִמיֵדי 

ְלַכּלֹוֵתנּו ּוְלַהְׁשִמיֵדנּו“.
ְּכרּויֹות.  ָאְזַנִים  ַעל  ָנְפָלה  ַהְּקִריָאה 
ַהְּיהּוִדים  ָהֲאִסיִרים  ֶׁשל  ַהָּׁשבּור  ִלָּבם 
קֹול  ִנָּׂשא  ְוׁשּוב  ְלִהָּפַתח,  ִהְתַקָּׁשה  א 
ֶׁשל  ְּתִפָּלָתם  ַהַּמֲחֶנה.  ְּבַרֲחֵבי  ַהְּתִפָּלה 
ָרָעה  ְּבָגלּות  ַהְּנתּוִנים  ְּדוּוִיים  ְיהּוִדים 

ְוַאְכָזִרית.
א  ַּבָּמקֹום  ַהְּיהּוִדים  ִמֵּבין  ֶאָחד  ַרק 
ֶזה  ָהָיה  ַהִּנְרֶּגֶׁשת.  ַלְּתִפָּלה  ִהְצָטֵרף 
ָהֲאִסיִרים.  ֶׁשֵּבין  ֵמַהְּמֻבָּגִרים  ַאְייִזיק, 
ָהִאיׁש ִׁשֵּמׁש ַעד ְלַמֲעָצרֹו ְּבַתְפִקיד ָּבִכיר, 
ַהַהְׁשָּפָלה  ֶאת  ָלֵׂשאת  ִהְתַקָּׁשה  ְוהּוא 

ָהַרָּבה ֶׁשָהְיָתה ְּכרּוָכה ִּבְכִליָאתֹו ַּבַּמֲחֶנה.
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְיִזיק ֶאת ַרִּבי ִיְצָחק ַהְּמעֹוֵדד 
ָהָיה  ָיכֹול  א  ִעָּמם,  ּוִמְתַּפֵּלל  ֲחֵבָריו  ֶאת 
ִלְׁשּתֹק יֹוֵתר. הּוא ִהְתָּפֵרץ ְלֶעְברֹו ְּבַכַעס 
ְוָאַמר: ”ָמה ָלֶכם ְלִהְתַּפֵּלל?! ֲהא ְסָטִלין 
הּוא ַהַּׁשִּליט ַהּכֹל ָיכֹול. ִאם הּוא ָּגַמר אֶֹמר 

ְלַהְׁשִמיֵדנּו, ִמי יּוַכל ַלֲעמֹד מּולֹו...?“
ֶׁשהּוא   ּתֹו ְלַהְרִּגיעֹו  ִנָּסה  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ִמיֵדי  ִנַּצְלנּו  ִאם  ִּכי  ְּבַנַחת  לֹו  ַמְסִּביר 
נּוַכל  ְּבַוַּדאי  ָׁשַמִים,  ְּבַחְסֵדי  ָהָרָׁשע  ָהָמן 
ְלִהָּנֵצל ַאף ִמָּיָדיו ֶׁשל ְסָטִלין ָהָרָׁשע, ֶאָּלא 
ֶׁשַאְייִזיק ַהָּׁשבּור א ִהְסִּכים ְלַקֵּבל זֹאת; 
ָטַען  ַהָּגדֹול?“,  ְסָטִלין  ְלַיד  ָהָמן  הּוא  ”ִמי 

ִּבְנִחיׁשּות ּוִמֵהר ְלֵהָעֵלם ִּבְצִריפֹו.
ָנדּו  ֶׁשְּסָבבּוהּו,  ְוַהְּיהּוִדים  ִיְצָחק  ַרִּבי 

ְלַאְייִזיק ְּבַרֲחִמים ְוִהְמִׁשיכּו ִּבְתִפָּלָתם.
ֶׁשְּלָמֳחַרת,  ַּבּבֶֹקר  ֵׁשׁש  ָהְיָתה  ַהָּׁשָעה 
ַּכֲאֶׁשר ָחׁש ַרִּבי ִיְצָחק ְמִׁשיָכה ַעָּזה ְּבָידֹו. 
ַאְייִזיק!  ְּב...  ְוִהְבִחין  ֵעיָניו  ֶאת  ָּפַקח  הּוא 
ִהְתַרְּגׁשּות:  ְוָאחּוז  ִנְרַעד  מּולֹו  ָעַמד  ַהָּלה 
 ְּתִפָּלְת” ָזַעק,  ִּכְמַעט  הּוא  ִיְצָחק“,  ”ַרִּבי 
ָׁשַמְעִּתי  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבַּדּקֹות  ִהְתַקְּבָלה! 
ִּכי  ֵּביֵניֶהם  ִמְתַלֲחִׁשים  ַהּׁשֹוְמִרים  ֶאת 
ׁשֹוֵכב  ְוהּוא  ְּבָׁשָבץ  ֶאֶמׁש  ָלָקה  ְסָטִלין 

ְּבא ַהָּכָרה ְּכֶׁשהּוא ְמֻׁשָּתק ְּבָכל ּגּופֹו“.
ַעד ְמֵהָרה ָּפְׁשָטה ַהְּיִדיָעה ְּבַרֲחֵבי ַהַּמֲחֶנה 
ְּבקִֹׁשי  ַאִּדיָרה.  ְלִהְתַרְּגׁשּות  ְוָגְרָמה 
ִׂשְמָחָתם  ֶאת  ִלְכא  ָהֲאִסיִרים  ִהְצִליחּו 

ְלֵאידֹו ֶׁשל ּדֹוֵרׁש ָרָעָתם.
ִמֲהרּו  ֶׁשִעּמֹו  ְוַהְּיהּוִדים  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ֲחִריִׁשית,  ִלְתִפָּלה  ׁשּוב  ְוִהְתַּכְּנסּו 
 ְלַהְמִׁשי ְּברּוָרה;  ָהְיָתה  ְּכֶׁשַהַּמָּטָרה 

ּוְלִהְתַּפֵּלל ַעד ַהְּיׁשּוָעה ַהְּׁשֵלָמה.
ְוָכ, ַּבָּיִמים ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָהַל ַמָּצבֹו ֶׁשל 
י“ח  ֲחִמִּׁשי  ֶׁשְּביֹום  ַעד  ְוִהְתַּדְרֵּדר,  ָהרֹוָדן 
ַּבֲאָדר ְּכָבר נֹוְדָעה עֹוֶבֶדת מֹותֹו ַלּכֹל. ִעַּדן 

ִׁשְלטֹונֹו ֶׁשל ְסָטִלין ַּתם.
ַאְייִזיק ְוָכמֹוהּו ַהְּיהּוִדים ָהְרחֹוִקים ְּביֹוֵתר 
יֹוֵתר  ְלִהְתַעֵּלם  ָיְכלּו  א  ָהֲאִסיִרים,  ִמֵּבין 
ְוַעל  ֵעיֵניֶהם,  מּול  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ֵמַהֵּנס 
ֵמָאז  ָהְיָתה  ְּפעּוָרה  רּוָחִנית  ֶׁשְּתהֹום  ַאף 
ַהַּפַעם  ִיְצָחק,  ַרִּבי  ְלֵבין  ֵּביָנם  ּוִמָּתִמיד 
ֶאת  ְוָלֲחצּו  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ֵאָליו  ִנְּגׁשּו  ֵהם 

ָידֹו ְּבחֹם.
”ְלהֹוִדיַע ֶׁשָּכל קֶֹוי א ֵיבֹׁשּו, ְוא ִיָּכְלמּו 

.“ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּב
’ּוָמתֹוק ָהאֹור‘ ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר עמ‘ 556

ְּתִפַּלת ָמְרְּדַכי – ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוַבְּזַמן 
ַהֶּזה

ֲעבֹוַדת  ָהְיָתה  ַהֶּזה  ּוַבְּזַמן  ָהֵהם  ַּבָּיִמים 
ַהְּתִפָּלה ֵחֶלק ַמהּוִתי ִמּיֹום ַהּפּוִרים. ִּבְמִגַּלת 
ֶׁשִּנְכְּתבּו  ָהַרִּבים  ַּבִּמְדָרִׁשים  ְּכמֹו  ֶאְסֵּתר 
ָעֶליָה, ְׁשזּוָרה ַהְּתִפָּלה ְּכחּוט ַהָּׁשִני ַהְּמַקֵּׁשר 
ְּבאֹוָתּה  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהִּנִּסים  ְּכַלל  ֵּבין 
ַּבְּגָמָרא  ְמֻכֶּנה  ַהַּצִּדיק  ָמְרְּדַכי  ַאף  ָׁשָעה. 
ֵעיֵניֶהם  ֶׁשֵהִאיר  ֶּבן   – ָיִאיר‘  ”‘ֶּבן  ב):  יב  (ְמִגָּלה 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפָּלתֹו, ’ֶּבן ִׁשְמִעי‘ – ֶּבן ֶׁשָּׁשַמע 
’ֶּבן ִקיׁש‘ – ֶׁשִהִּקיׁש ַעל ַׁשֲעֵרי  ֵא-ל ְּתִפָּלתֹו, 

ַרֲחִמים ְוִנְפְּתחּו לֹו“.

”ְּבאֹוָתּה  יג):  ז  (ֶאְסֵּת“ר  ַּבִּמְדָרׁש  ְמתָֹאר  ַאף   ָּכ
ָזכּור  ֵאִלָּיהּו  ָרץ  ָהָמן]  ְּגֵזַרת  [ֶׁשִּנְגְזָרה  ָׁשָעה 
ַלּטֹוב ְּבֶבָהָלה... ְוָאַמר לֹו ְלמֶֹׁשה... ָמה ַּתֲעֶנה 
ַעל ַהָּצָרה ַהּזֹאת... ָאַמר לֹו מֶֹׁשה: ’ְּכלּום ֵיׁש 
ָאָדם ָּכֵׁשר ְּבאֹותֹו ַהּדֹור?‘ ָאַמר לֹו: ’ֵיׁש, ּוְׁשמֹו 
ֶׁשַּיֲעמֹד  ְּכֵדי  ְוהֹוִדיעֹו   ֵל’ לֹו:  ָאַמר  ָמְרְּדַכי‘, 
ּוְנַבֵּקׁש  ִמָּכאן   – ַוֲאִני  ִּבְתִפָּלה,  ִמָּׁשם  הּוא 

ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא‘“.

ְסֻגָּלָתּה  נֹוְדָעה  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ֵמָאז 
ֲאֶׁשר  ַהּפּוִרים,  ְּביֹום  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה 
ַאף  ְּבַמֲעָלָתּה  ֶׁשִהִּכירּו  ַוֲחִסיִדים  ַצִּדיִקים 
ַּבַּמֲאָמר  ִּבְזכּוָתּה.  ַרּבֹות  ְיׁשּועֹות  ָּפֲעלּו 
ֶׁשְּלָפֵנינּו ִלַּקְטנּו ֲאָמרֹות ּוְפִניִנים ִמּתֹו ִּדְבֵרי 
ֶׁשִּיְפַעל  ָרצֹון  ִויִהי  אֹודֹוֶתיָה,  ַעל  ַרּבֹוֵתינּו 
ִמְׁשֲאלֹות  ָּכל  ה‘  ְוִיָּמֵלא  ְלִהְתעֹוְררּות  ַהָּדָבר 

ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה.

ְלַהְׁשִּכים ַּבּבֶֹקר
ח)  אֹות  (ּפּוִרים  יֹוֵסף‘  ַּכּצֹאן  ’נֵֹהג  ַהָּקדּום  ַּבֵּסֶפר 
ְּביֹום  ְלַהְׁשִּכים  ָנֲהגּו  ִּבְפַרְנְקפּוְרט  ִּכי  ֵהִביא 
ִּפְרֵקי  ֶאת  ְלַסֵּים  ְּכֵדי  ְּבַׁשֲחִרית  ַהּפּוִרים 
ַהַחָּמה.  ָהֵנץ  קֶֹדם  ַהּיֹום  אֹותֹו  ֶׁשל  ַהְּתִהִּלים 
ְוֵהִביא (ְוֵכן ְּב‘ֵאִלָּיה ַרָּבּה‘ או“ח תרסד ג) ִּכי יֹום ַהּפּוִרים 
הּוא ֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת ַהָּיִמים ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים ָּבֶהם 
ִלְתִפָּלה. [ָיִמים ֵאּלּו ִנְרָמִזים ַּבָּפסּוק: ”ַוַּיְׁשֵּכם 
ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר“ (ְּבֵראִׁשית יט כז) – ’ַאְבָרָהם‘ סֹוֵפי 
רֹאׁש  ִּכּפּור,  יֹום  ְּבָאב,  ט‘  הֹוַׁשְעָנא,  ֵּתבֹות: 

ַהָּׁשָנה, ּפּוִרים‘.]

ַּבֵּסֶפר ’ְסֻגּלֹות ִיְׂשָרֵאל‘ (ַמֲעֶרֶכת פ אֹות ד) ֵהִביא: 
ְּבפּוִרים  ֶׁשְּסֻגָּלה  ָז“ל  ֶאָחד  ִמָּגדֹול  ”ִקַּבְלִּתי 
ְלַהְׁשִּכים ַּבּבֶֹקר ּוְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ּוְבַבָּקָׁשה 
ַחֵּיי  ְּבֵני  ֵהן  ָּדָבר.  ָּכל  ַעל   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ִלְפֵני 
ּוְמזֹוֵני, ְוֵהן ַעל ְׁשַאר ְּדָבִרים ְוַעל ָּכל ְקרֹוָביו, 
ְוָכל  ְמאֹד,  ָרצֹון  ֵעת  הּוא  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ִּכי 
הּוא  ְוֵכן  ּוְבָרצֹון...  ְּבִׂשְמָחה  ֵהָּמה  ָהעֹוָלמֹות 

ְמֻקָּבל ִמִּפי ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ִזי“ַע...“.

ְוִיָּנֵתן ָל ַמה ְּׁשֵאָלֵת
ְּביֹום  ִלְתִפָּלה  ִּכי  ָּכְתבּו  ַהֲחִסידּות  ְּגדֹוֵלי 
ָאָדם  ָּכל  ּוְבַיד  ְמֻיָחד,   ֵעֶר ֵיׁש  ַהּפּוִרים 
ְוַאף  ְּגדֹולֹות.  ְיׁשּועֹות  ְּבֶאְמָצעּוָתּה  ִלְפעֹל 
ָסְמכּו ַלָּדָבר ֶאת ְלׁשֹון ַהְּירּוַׁשְלִמי (ְמִגָּלה א ד): 
ִמי  ָּכל  ֶאָּלא  ּפּוִרים  ְּבִמְצַות  ְמַדְקְּדִקין  ”ֵאין 
ֶׁשהּוא ּפֹוֵׁשט ֶאת ָידֹו ִלּטֹל נֹוְתִנין לֹו“, ּוֵבֲארּו 
ֶאת  ִּכְבָיכֹול  ְמַקֵּים  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי 
ִמְצַות ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ְּביֹום ַהּפּוִרים, ּוְכִפי 
 ָּכ לֹו“,  נֹוְתִנים  ָיד  ַהּפֹוֵׁשט  ”ָּכל  ִּכי  ֶׁשִּנְפָסק 
הּוא עֹוֶנה ְלָכל ַהְּמַבֵּקׁש ְּבָכל ָהִעְנָיִנים (ִחּדּוֵׁשי 
ָהִרי“ם עה“ת ִעְנְיֵני ּפּוִרים; קֶֹבץ ’ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל‘ יג, עמ‘ 5).

ִמּסֹוְכְטׁשֹוב  ִמְּׁשמּוֵאל‘  ’ֵׁשם  ַּבַעל  ָהְרַה“ק 
ָׁשָנה  ְּבָכל  ֵּבֵאר:  קצו)  עמ‘  ּפּוִרים  ַמַאְמֵרי  (ְׁשמֹות, 

ֶׁשָהָיה  ַהֵּנס  רֶֹׁשם  ִמְתעֹוֵרר  ַהּפּוִרים  ְּביֹום 
ְיהּוִדי  ָּכל  ְּבַיד  ְוָאז  ְוֶאְסֵּתר,  ָמְרְּדַכי  ִּביֵמי 

ְלַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּכל ָּדָבר.

’ִּדְבֵרי  ִמִּפיְלץ:  ַצִּדיק‘  ַה‘ִּׂשְפֵתי  ֵּבֵאר  עֹוד 
ַהּצֹומֹות ְוַזֲעָקָתם‘ ֶׁשל ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר, ָּפֲעלּו 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ְּתִפּלֹות  ָּכל  ֶׁשִּיְתַקְּבלּו 
ְּביֹום ַהֶּזה ְּבָכל ַהּדֹורֹות. ּוְכִפי ֶׁש‘ָהָמן ִנְבַעת‘ 
ַאְחָרא  ַהִּסְטָרא  ָּכל   ָּכ ו),  ז  (ֶאְסֵּתר  ְּבפּוִרים 
ַעל  ִמְּלַקְטֵרג  ְוִנְמָנִעים  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ִנְבָעִתים 
ְּתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאל, (’ִׂשְפֵתי ַצִּדיק‘ ָח“ב, ּפּוִרים אֹות לט).

ַרִּבי  ְלָהְרַה“ק  ִּפי‘  ’ִנְדַבת  ְּבֵסֶפר  ָּכַתב   ְוָכ
ְׁשָקִלים‘):  (’מֹוַתר  ִמּקֹוַמְרָנא  ַאְייִזיק  ִיְצָחק 
ְּתִפּלֹות  ָּכל  עֹולֹות  ַהּפּוִרים  ֶׁשִּביֵמי  ”ִקַּבְלנּו 
ִיְׂשָרֵאל ַלָּמקֹום ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ְּבא ְמַעְּכִבים. 
ִקַּבְלִּתי זֹאת ִּבְלִחיָׁשה ְוַנֲעֵׂשיִתי ’הֹוֵל ָרִכיל‘ 

ְוִגִּליִתי זֹאת ַלּכֹל ִמּתֹו ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל“.

ִּדְבֵרי  ֶאת  ָּבֶזה  ֵהִביא  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי“ז  ָמָרן 
ִלְקרֹות  ”ְוֻצּוּו  ַהִּמְצוֹות:  ְּבִמְנַין  ָהַרְמָּב“ם 
ֶׁשל  ְׁשָבָחיו  ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי  ְּבעֹוָנָתּה  ַהְּמִגָּלה 
ָלנּו  ֶׁשָעָׂשה  ּוְתׁשּועֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ּוְלַהְּללֹו,  ְלָבְרכֹו  ְּכֵדי  ִליׁשּוָעֵתנּו  ָקרֹוב  ְוָהָיה 
ָמה  ֶׁשֱאֶמת  ַהָּבִאים  ַלּדֹורֹות  ְלהֹוִדיַע  ּוְכֵדי 
ֶׁשִהְבִטיָחנּו ַּבּתֹוָרה (ְּדָבִרים ד ז): ’ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול 
ֱאֵקינּו  ַּכה‘  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאִקים  לֹו  ֲאֶׁשר 

ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו‘“.

ּוֵבֵאר ַהְּגִרי“ז ִּכי ְלָכ ָרַמז ַאף ַהַּפְיָטן ַּבִּפּיּוט 
ָלֶנַצח  ָהִייָת  ”ְּתׁשּוָעָתם  ַיֲעקֹב‘:  ’ׁשֹוַׁשַּנת 
 ְוִתְקָוָתם ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ְלהֹוִדיַע ֶׁשָּכל קֶֹוי
,“א ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּבא ֵיבֹׁשּו ְו
ְוַהְינּו ִּכי ֵנס ּפּוִרים מֹוִדיַע ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים ִּכי 
ְּתִפָּלָתם  ִּתָּׁשַמע  ַלה‘  ְוַהִּמְתַּפְּלִלים  ַהְּמַקִּוים 

(’ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ַהְּגִרי“ז‘ עמ‘ פד).

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָכל ַהֵּלב
ְּב‘ֵׁשם ִמְּׁשמּוֵאל‘ (ָׁשם) הֹוִסיף ְּתַנאי ִלְתִפָּלה זֹו: 
ְּכִפי ֶׁשִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ִהְתַּפְּללּו ִיְׂשָרֵאל 
א  ַהְּתִפָּלה  ִאם  ַהֶּזה;  ַּבְּזַמן   ָּכ ִלָּבם,  ְּבָכל 
ִּתְהֶיה ’ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ‘ ֶאָּלא ְּבֵחֶׁשק ּוְבָרצֹון 

ִנְמָרץ, ֲאַזי ַּתֲעֶׂשה ֵּפרֹות ְוִתְפַעל ְיׁשּועֹות.

 ַּבַעל ’ְנִתיבֹות ָׁשלֹום‘ ִמְּסלֹוִנים ֵהִביא ַעל ָּכ
ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים סט יד): ”ַוֲאִני ְתִפָּלִתי 
ְל ה‘ ֵעת ָרצֹון... ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע“, ְּב‘ֵעת 
ַהָּקדֹוׁש  עֹוֵמד  ֶׁשּבֹו  ַהּפּוִרים,  ְּכיֹום  ָרצֹון‘ 
 ְּׁשֵאָלֵת ’ַמה  ְיהּוִדי:  ְלָכל  ְואֹוֵמר  הּוא   ָּברּו
ְוִיָּנֵתן ָל‘, ָאז ַעל ַהְּיהּוִדי ְלַבֵּקׁש: ’ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת 
ַעל  ָלַדַעת   ָצִרי ֶׁשָּכזֹו  ָרצֹון  ְּבֵעת  ִּכי   ,‘ִיְׁשֶע
ַעל  ֶאָּלא  ֲהַבאי,  ִּדְבֵרי  ַעל  א  ְלַבֵּקׁש:  ָמה 

ְיׁשּוָעה ֲאִמִּתית (’ְנִתיבֹות ָׁשלֹום‘ עמ‘ עח).

ְיׁשּוָעה ִמּתֹו ִׂשְמָחה
ְּבַמְחזֹור ִויְטִרי (ִסיָמן תסה ד“ה ֵליל) ָחַרז: ”ּפּוִרים 
ַהָּׁשַמִים  ּוִמן  ִּבְסעּוָדתֹו,   ַמֲאִרי ָאָדם  ֶׁשָּכל 
ְׁשמּוֵאל‘  ’ִּדְבֵרי  ּוַבֵּסֶפר  ְשִׁאיָלתֹו“.  ְיַמְּלאּו 
ה ְּבַרִּבי  לר“ש ִמְּסלֹוִנים (ַּדף קל ב) ֵהִביא ַמֲעֹשֶ
 ַנְפָּתִלי ַהָּגדֹול. ַּפַעם ַאַחת ָׁשַלח ֵאָליו ַהֶּמֶל
ָזקּוק  ֶׁשָהָיה  ָּדחּוף  ִעְנָין  ַעל  ַּבֲעדֹו  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 
ַהּפּוִרים,  ְּביֹום  ֶזה  ָהָיה  ְּגדֹוָלה.  ִליׁשּוָעה  ּבֹו 
 ּתֹו ִמְתַּפֵּלל  ַנְפָּתִלי  ֶׁשַרִּבי  ָראּו  ְוַהְּׁשלּוִחים 
ַהָּדָבר  ְוִנְפָלא  ְוָׂשֵמַח,  ׁשֹוֶתה  אֹוֵכל,  ֶׁשהּוא 

ְּבֵעיֵניֶהם.

ֲאִני  ”ָּבטּוַח   :ַהֶּמֶל לֹו  ָאַמר  ֶׁשּנֹוַׁשע  ְלַאַחר 
ִּכי ְיׁשּוָעִתי ָּבָאה ִּבְזכּות ְּתִפָּלְת, ַא ִמְתַּפֵּלא 
ָצָרִתי?“  ְּבֵעת  ְוָׁשִתיָת  ָאַכְלָּת  ַמּדּוַע  ָאֹנִכי 
ֱהִׁשיבֹו ַרִּבי ַנְפָּתִלי: ”ָּכ ִהיא ַהְנָהַגת ַהְּתִפָּלה 
אֹוְכִלים,  ָאנּו  ַהּפּוִרים.  ְּביֹום  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ֶׁשָאנּו  ּוְכֵׁשם  ה‘,  ְּבִמְצוֹות  ּוְׂשֵמִחים  ׁשֹוִתים 
עֹוִׂשים ְרצֹונֹו ָּכ הּוא עֹוֶׂשה ְרצֹוֵננּו ּוְמַמֵּלא 

ַּבָּקָׁשֵתנּו“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהְּתִפָּלה ֶׁשָּקְטָלה ֶאת ָהרֹוָדן

ע טטּתַ בּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשּקְטל ה

סִספפּפו ם
יֵמי ַהּפּוִרים ה ּבִ ִפּלָ ִעְנַין ַמֲעַלת ַהּתְ ִלּקּוט ּבְ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


