
תוכניתו המחוכמת של המן הופרה
ַעם  ֶאת  לֹו  ִהִּגידּו  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּבָמְרֳּדַכי  ָיד  ִלְׁשַח  ְּבֵעיָניו  ”ַוִּיֶבז 
ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד  ָהָמן  ַוְיַבֵּקׁש  ָמְרֳּדָכי 

ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹושׁ ַעם ָמְרֳּדָכי“ (ג ו)
פירש ה‘כתב סופר‘:

אף שיכול היה המן להרוג את מרדכי על כך שעבר על 
מצוות המלך, בכל זאת: ”ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁשַח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי 
וכיוון   – ָמְרֳּדָכי“  ַעם  ֶאת  לֹו  ִהִּגידּו  ”ִּכי  ומדוע:  ְלַבּדֹו“, 
שמתוך שנאתו העזה ביקש להסית את המלך: ”ְלַהְׁשִמיד 
תוך  ֲאַחְׁשֵורֹושׁ“,  ַמְלכּות  ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת 
 ַהֶּמֶל ָּדֵתי  ”ְוֶאת  ח):  פס‘  (להלן  השקרית  בתואנה  שימוש 
ֵאיָנם עִֹׂשים ְוַלֶּמֶל ֵאין ׁשֶֹוה ְלַהִּניָחם“, חשש המן פן אם 
יהרוג את מרדכי עתה, יימנע המלך מלמלא את מבוקשו 
מהריגתו  שיסיק  משום  זאת  היהודים.  כל  את  להשמיד 
שהסיבה האמיתית לבקשתו להרוג את היהודים היא רק 
לבסוף  כאשר  ואכן,  שונאו.  ָמְרֳּדָכי“ –  היותם: ”ַעם  בשל 
בעצת קרוביו לא נמנע המן מלדרוש לתלות את מרדכי 
ותלו  בראשו  לו  הושב  שגמולו  הדבר  התגלגל  העץ,  על 

אותו ואת בניו על העץ.
על עובדה זו אנו מודים בתפילת ’על הנסים‘:

היהודים...“,  כל  את  להשמיד...  בקש  הרשע  ”המן 
אולם:  מרדכי,  את  מלהרוג  בתחילה  נמנע  כך  ולשם 
את  וקלקלת  עצתו  את  הפרת  הרבים  ברחמיך  ”ואתה 
את  לתלות  למלך  לומר  לו  שגרמת  בכך   – מחשבתו...“ 
סופו:  הגיע  וכך  היהודים,  כל  את  שישמיד  לפני  מרדכי 

”ותלו אותו ואת בניו על העץ“.
’כתב סופר‘ מגילת אסתר

טוב ’שק‘ אחד – מאלף השתדלויות
ַוִּתְתַחְלַחל  ָלּה  ַוַּיִּגידּו  ְוָסִריֶסיָה  ֶאְסֵּתר  ַנֲערֹות  ”ַוָּתבֹואָנה 
ּוְלָהִסיר  ָמְרֳּדַכי  ֶאת  ְלַהְלִּביׁש  ְּבָגִדים  ַוִּתְׁשַלח  ְמאֹד  ַהַּמְלָּכה 

ַׂשּקֹו ֵמָעָליו ְוא ִקֵּבל“ (ד ד)
לכאורה  הלוא  מרדכי:  של  הנהגתו  את  להבין  יש 
כדי  לעשות  עליו  שהיה  ביותר  הטובה  ההשתדלות 
את  אסתר  לידיעת  להביא  היא  הגזרה,  לביטול  להביא 
ואילו  לבטלה.  המלך  על  שתשפיע  כדי  המן  של  זממו 
אסתר  ממנו  כשביקשה  אף  כן,  נהג  שלא  מלבד  מרדכי, 

להסיר את שקו מעליו כדי שיוכל לבוא לפניה – סירב?
ביאר הגאון מוילנא:

ידע מרדכי שכדי לבטל את הגזרה – טובה שעה אחת של 
ביותר,  הטובה  מההשתדלות  יותר  שק,  בלבוש  תפילה 

ועל כן סירב להסיר שקו מעליו.
סלמון  משה  ישראל  אברהם  רבי  אמר  לכך  נוסף  ביאור 

’הרב מחרקוב‘:
חשש מרדכי פן אם יראו אחיו היהודים כי הוא מסיר 
את  יתלו  המלכה,  אסתר  עם  לשוחח  כדי  שקו  את 

ומהתשובה.  מהתפילה  דעתם  ויסיחו  באסתר  יהבם 
לפיכך ביכר להעביר לה את הידיעה על הגזרה באמצעות 

התך, בלא ידיעתם של ישראל.
’ביאור הגר“א‘ על מגילת אסתר; ’שפתי חיים‘ מועדים ב‘ עמ‘ קפ; ’נתיבות 
הקודש‘ עה“ת ומועדים עמ‘ קכה 

לא להרפות מן התפילה עד לישועה המלאה
ָאֵבל  ֵּביתֹו  ֶאל  ִנְדַחף  ְוָהָמן   ַהֶּמֶל ַׁשַער  ֶאל  ָמְרֳּדַכי  ”ַוָּיָׁשב 

ַוֲחפּוי רֹאׁש“ (ו יב)

”‘ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי‘ – ששב לשקו ולתעניתו“ (מגילה טז א).
סיפר הצדיק רבי זאב אידלמן:

הימים  באחד  תש“ח.  מלחמת  של  בעיצומה  זה  ”היה 
מבריסק  הגרי“ז  הלוחמים.  הצדדים  בין  הפוגה  הושגה 
קמעא  ולשאוף  מביתו  לצאת  כדי  ההפוגה  את  ניצל 

מאווירה הצח של ירושלים.
השורר  המצב  על  מפיו  כשהתעניין  באחי.  פגש  בדרכו 
במיוחד,  קשה  היה  האתמול  יום  אמנם  כי  נענה  בעיר, 
שכן ההפגזות היו בו חזקות מתמיד, אך היום, ברוך ה‘, 

טוב יותר...
מששמע זאת הגרי“ז הגיב ואמר: ’אתמול אכן היה המצב 
נורא, אך דווקא היום זקוקים אנו לרחמים מרובים. שכן 
בעקבות  בתפילה  להעתיר  התעוררו  הכול  אמש  בעוד 
דעת  את  מסיחה  היום  השוררת  הרגיעה  הקשה,  המצב 
יש  באמת  מכך  יומם.  לסדר  לשוב  להם  וגורמת  ההמון 

לדאוג...‘
רווח  כאשר  עולם:  של  מנהגו  ’זהו  הגרי“ז:  ואמר  הוסיף 
לאדם קמעא מצרותיו, הרי הוא נרגע ושמח, אולם באמת 
אל לו לשמוח בטרם תבוא עליו הישועה השלימה. שהרי 
כך נהג אף מרדכי היהודי; אף כי רווח לו בשעה שהחל 
המן ליפול לפניו, בכל זאת לא שש ושמח, אלא המשיך 

להתפלל בשק ובתענית עד שהושלמה הישועה‘“.
דברי הגרי“ז עולים בקנה אחד עם פירושו של המלבי“ם 
ִמֶּזַרע  ”ִאם  יג):  (להלן  להמן  וזרש  המן  חכמי  של  לעצתם 
לֹו  תּוַכל  א  ְלָפָניו  ִלְנּפֹל  ַהִחּלֹוָת  ֲאֶׁשר  ָמְרֳּדַכי  ַהְּיהּוִדים 
ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו“; כיוון שמרדכי הוא מזרע היהודים 
עד  מלהתפלל  הוא  יפסיק  לא  בתפילתם,  כוחם  אשר 
כן:  אם  אלא  לֹו“,  תּוַכל  ”א  לפיכך  לחלוטין.  שייוושע 
לפניו  נפלת  כאילו  עצמך  עשה   – ְלָפָניו“  ִּתּפֹול  ”ָנפֹול 
מתפילתו,  ויחדל  מצרתו  שנושע  יסבור  וכאשר  לגמרי, 

אזי תוכל לשוב ולנצחו.
מלבי“ם אסתר ו יג; ’שאל אביך ויגדך‘ ח“ג עמ‘ ק

תפילתו של מרדכי נענית מיד
ְלָפָניו;  ִּתּפֹול  ָנפֹול  ִּכי  לֹו  תּוַכל  א  ַהְּיהּוִדים...  ִמֶּזַרע  ”ִאם 

עֹוָדם ְמַדְּבִרים...“ (ו יג-יד)
דרש רבי משה חיים אפרים מסדליקוב:

במסכת תענית (כה ב) מבואר כי שבח הוא לציבור כאשר 
תפילתם נענית מיד עם סיומה, וזאת אשר הבהירו חכמי 
לֹו“,  תּוַכל  א  ַהְּיהּוִדים...  ִמֶּזַרע  ”ִאם  אשתו:  וזרש  המן 
עד:  המקום,  לפני  גדולה  כה  שחביבותו  משום  ומדוע? 
באה  ישועתם   – ְמַדְּבִרים“  עֹוָדם   – ְלָפָניו  ִּתּפֹול  ָנפֹול  ”ִּכי 

אליהם מיד עם סיום תפילתם.
’דגל מחנה אפרים‘ דרוש לפורים

פורים

בס"ד

פניני אמן ותפילה במגילה מאמאוצרות אמונים
ופרה

ת

פני ם

ראש דברך – ’אמן‘
כעין  ראשון‘,  דבר  ’אמן  תיבות:  ראשי   – ’אדר‘ 
וכן  ֱאֶמת“,   ְּדָבְר ”רֹאׁש  קס):  קיט  (תהילים  שנאמר 
הקדוש  לפני  גדול  ”אין  א):  ז  (דב“ר  חכמים  אמרו 

ברוך הוא יותר מאמן שישראל עונים“. 
’גם אני אודך‘ – פורים, בהקדמה

נס מרדכי ואסתר
כפי  אסתר‘.  מרדכי  ’נס  תיבות:  ראשי   – ’אמן‘ 
חנוכה),  כוונת   – ישראל‘  (’נר  מקוז‘ניץ  המגיד  שאמר 
הן:  ’א.מ.ן.‘  שאחר  האותיות  אלף-בית,  בסדר  כי 

’ב.נ.ס.‘, ללמדך שאחרי ה‘אמן‘ נמשך ה‘נס‘. 
’גם אני אודך‘ שם 

מרדכי חינך את אסתר לענות אמן
”ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ִּכי ֵאין ָלּה 

ָאב ָוֵאם“ (אסתר ב ז)
ב):  קי  סנהדרין  הגמרא  דברי  ע“פ  ז,  קכד  (או“ח  הרמ“א  כתב 
”וילמד בניו הקטנים שיענו אמן, כי מיד שהתינוק 
עונה אמן, יש לו חלק לעולם הבא“. וכך דרש רבי 
אליהו הכהן מאיזמיר בעל ’שבט מוסר‘ את הכתוב 
מחנכה   – ֲהַדָּסה“  ֶאת  ”אֵֹמן  היה  מרדכי  שלפנינו: 
מקטנותה לענות אמן, וזאת: ”ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם“ 

– שילמדוה, כפי שמחייבת ההלכה. 
’מנחת אליהו‘ פרק לב

מרדכי  בית  את  שעזבה  לאחר  אף  כי  נראה 
הכתוב  שהרי  כך,  על  להקפיד  אסתר  המשיכה 
ָמְרֳּדַכי  ַמֲאַמר  ”ְוֶאת  כ):  פסוק  (להלן  עליה  מעיד 

ֶאְסֵּתר עָֹׂשה ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו“. 
יו“ר ’בני אמונים‘ הרב יעקב דב מרמורשטיין שליט“א

271פורים תשע"ט

מרמזי אמן
לימי הפורים רזי אמונים

על
ֳּדַכי 
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– ’אמן‘ ך

ממממררממממז
לליימממי ים

מי„  כי  ‡מן,  ˘יענו  ‰˜טנים  בניו  ”וילמ„  ז):  ˜כ„  (‡ו"ח  ‰רמ"‡  פס˜ 
˘‰˙ינו˜ עונ‰: ‡מן, י˘ לו חל˜ לעולם ‰ב‡". 

‡ף  וכ˙ב רבי ‡לי‰ו ‰כ‰ן ‰‡י˙מרי מ‡יזמיר, כי מן ‰מ‚יל‰ למ„נו̆ 
מר„כי נ‰‚ כן כלפי ‡ס˙ר, ל‰ ‰י‰ כ‡ב, ולכך רמז ‰כ˙וב (‡ס˙ר „ ז): 
ם", כ˙יב: 'אֵֹמן' – חסר  ין ָלּ‰ ָ‡ב ָו‡≈ י ‡≈ ƒר ּכ ≈ּ̇ ס¿ ∆‡ ...˙ י אֵֹמן ‡∆ ƒ‰ ”ַוי¿
לענו˙  מר„כי  לימ„‰  ז‡˙,  ˘ילמ„‰  ל‰ ‡ב  ˘ל‡ ‰י‰  מ˘ום  ו‡"ו, 

'אמן' ('מנח˙ ‡לי‰ו' ל‡).

”ִקְּימּו ְוִקְּבלּו 
ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם 
ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל 
ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם – 
ְוא ַיֲעבֹור!“
(ֶאְסֵּתר ט כז)
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כמה  על  ידוע  הדורות  ימי  בדברי 
בקהילות  שתוקנו  פורים‘  ’ימי  וכמה 
שונות, לזכר ניסים מיוחדים שנעשו 
בסיפור  קהילה.  אותה  לבני  בהם 
מאותם  אחד  על  נספר  שלפנינו 
לדורות  עד  היה  נחוג  אשר  ’פורים‘ 
טבת  לחודש  כ“ג  ביום  האחרונים 
וידוע  לוב,   – טריפולי  יוצאי  בקרב 
הנס  שם  על  א-שריף‘  ’פורים  בשם 

שנעשה בו. 
מאות  כשלוש  לפני  אירע  המעשה 
השלטון  היה  ימים  באותם  שנים. 
מחוזות  היו  וכך  הזרוע,  בכוח  נקנה 
אלימים  אנשים  בידי  נתפסים 
בשלטון  פעלו  אשר  רסן  ומשוללי 
בטריפולי  רוחם.  על  העולה  ככל 
בידי  השלטון  נתפס  בלוב  אשר 
חאליל  בשם  מעללים  ורע  גס  אדם 
למילוי  בשלטון  השתמש  אשר  ביי, 
שלֻוָּה  ראוותני  בזבוז  תוך  תאוותיו, 

בעריצות ובאלימות.
אותו  היה  זקוק  תאוותיו  מילוי  לשם 
לשם  גדולה.  מזומנים  לקופת  הולל 
המוגזמים  המכסים  הספיקו  לא  כך 
המקומית  האוכלוסייה  על  שהטיל 
נשוא.  לבלי  עד  עליהם  והעיקו 
השליט היה זקוק ל‘השלמת הכנסה‘ 
הגיונית  בלתי  דרך  לכך  מצא  והוא 
’שודדי  בעליל; הוא העסיק מיוזמתו 
מפליגים  היו  לעת  מעת  אשר  ים‘ 
על  ומשתלטים  טריפולי  מחופי 
בלב  דרכן  את  שעשו  סוחר  אניות 
ים, חומסים את כל שללן ומעשירים 
באמצעותן את אוצרותיו של השליט.
זו  הרפתקה  אף  הרפתקה  כל  וכמו 
כאשר  זה  היה  ביוקר;  לבסוף  עלתה 
מלכותית  אנייה  שיגר  מצרים  מושל 
כתשורה  אוצרותיו,  במיטב  עמוסה 
שליחיו  הים,  שודדי  תוניס.  למושל 
על  השתלטו  טריפולי,  שליט  של 
האנייה ובזזו את אוצרותיה, והשליט 
כדי  בהם  להשתמש  מיהר  החמדן 

למלא את כיסיו התפוחים.
בערה  תוניס  למושל  הדבר  בהיוודע 
היה  יכול  לא  הוא  באפו.  חמתו 
המושל  כבודו.  חילול  על  לשתוק 
נקמה  למסע  לצאת  החליט  הפגוע 
שר  את  שלח  הוא  כך  ולשם  אכזרי, 
העונה  דם  וצמא  אכזר  איש  צבאו, 
בראש  א-שריף‘,  ’איברהים  לשם 
לו  והורה  צבא,  אנשי  אלפים  עשרת 
ועד  מנער  העיר,  יושבי  בכל  לנקום 

זקן.
עד מהרה חנה א-שריף בראש צבאו 
תושבי  טריפולי.  לעיר  ונראה  סמוך 
בהפתעה  לשמוע  שנחרדו  העיר 
מוחלטת על הגורל הצפוי להם, ניסו 
לשגר משלחת פיוס לשר הצבא של 
תוניס, תוך שהם מסבירים כי ידם לא 
הנקם  תאב  האיש  אך  במעל.  הייתה 

והדם אטם אוזניו משמוע.
רב,  ממון  לו  להציע  אף  ניסו  הם 
נותר  א-שריף  אולם  נפשם,  כופר 
איתן בדעתו. אף משלחות רמות דרג 
לא  זרות  מארצות  דיפלומטים  של 
הצליחו לפתור את המשבר, א-שריף 
לקרב,  מעשיות  בהכנות  החל 
אלא  נותר  לא  טריפולי  ולתושבי 
העיר  ברחבי  הלוחם;  לצד  להצטרף 
הוכרז על גיוס חירום. כל התושבים 
ולהכין  החומות  את  לבצר  התגייסו 
כלי מלחמה, והכוננות לקרב נמשכה 

יומם ולילה.
להיות  אולצו  טריפולי  יהודי  אף 
את  אך  לקרב,  בהכנות  שותפים 

שונה  באופן  השקיעו  מרצם  עיקר 
כמרא  שימש  ימים  באותם  בתכלית; 
רבי  הצדיק  הגאון  בטריפולי  דאתרא 
יוסף עגיב זי“ע, ומיד עם הישמע דבר 
העיר  יהודי  את  לכנס  מיהר  הצרה, 

לצום, לתפילה ולזעקה.
קול יעקב הלך וגבר מתוך העיר. בתי 
לבושי  מתפללים  שקקו  הכנסיות 
זקן,  ועד  מנער  צום.  ומעוני  שק 
בלי  ה‘  אל  הללו  זעקו  ונשים,  טף 
ותעל  הגזרה,  רוע  את  להעביר  הרף 

שוועתם אל האלוקים.
עשה  לקרב,  בהכנות  עסוק  עודו 
הכפרים  ביושבי  שמות  א-שריף 
את  בזז  הוא  טריפולי.  שבסביבות 
אשר  צבאו  את  להחיות  כדי  בתיהם 
כי  שחש  וביום  כוח,  וצבר  הלך 
הושלמו הכנותיו, החל בהתקפה על 
העיר, תוך שהוא שופך אש וגופרית 

על כל סביבותיה.
על  מונים  עשרת  הגדול  יתרונו 
והן  בכמות  הן  טריפולי,  צבא  כוחות 
באיכות, אמור היה להובילו לניצחון 
הפלא  למרבה  אולם  קצר,  זמן  תוך 
העיר  מגיני  להשיגו.  התקשה  הוא 
ההדדיות  וההפגזות  כאריות,  נלחמו 
כל  במשך  כאשר  והתמשכו,  הלכו 
טריפולי  יהודי  פסקו  לא  הזמן  אותו 
ולא  ומתפילותיהם,  מתעניותיהם 
היושב  לפני  תחינה  מלשפוך  חדלו 
חרב  את  מעליהם  שיסיר  במרומים 

המשחית.
אינה  ההכרעה  כי  א-שריף  בראות 
נראית באופק, ומתוך תאוותו להשיג 
לנהוג  החליט  מחיר,  בכל  ניצחון 
ליל  בחשכת  מתוחכמת;  בתחבולה 
כשהם  מחייליו  אלפיים  שלח  הוא 
תוככי  אל  האויב  בבגדי  מחופשים 
שמיים  שבחסדי  אלא  טריפולי, 
מועד.  מבעוד  המזימה  התגלתה 
דרך,  לא  בדרך  התגלו  החיילים 
מחנה  אל  חזרה  לברוח  ואולצו 
א-שריף תוך שהם מותירים אחריהם 

שובל ארוך של הרוגים ופצועים.
יכלו  לא  המותשים  א-שריף  גדודי 
נפלה,  רוחם  העלבון.  את  לשאת 
ורבים מהם נפוצו לכל עבר. א-שריף 
ניסה לגייס את אחרוני נאמניו לקרב 
כישלון  נחל  הפעם  גם  אולם  מאסף, 
נמלט  טבת  לחודש  כ“ג  וביום  חרוץ, 
וליהודים  המדבר,  אל  שיניו  בעור 

הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.
נוצחו  שבו  ממש,  של  נס  זה  היה 
בידי  א-שריף  של  הרבים  חייליו 
לאיש  המועטים.  טריפולי  לוחמי 
יהודים  טריפולי,  יושבי  מבין 
כוח  אך  כי  ספק  היה  לא  כנוכרים, 
בעת  להם  שעמד  זה  הוא  התפילה 

צרתם, ושם שמיים התקדש ברבים.
לזכר אותו הנס תיקנו יהודי טריפולי 
’פורים  יום  את  לדורות  לחגוג 
ניצלו  שבו  בטבת  כ“ג  ביום  א-שריף‘ 
רשע.  אותו  עליהם  שזמם  מהאבדון 
לחגוג  טריפולי  בני  נוהגים  זה  ביום 
במשתה ושמחה, משלוח מנות איש 
ובשבת  לאביונים,  ומתנות  לרעהו 
פיוט  לשורר  הם  נהגו  אף  שלפניו 
תואר  שבו  כמוך‘,  ’מי  בשם  מיוחד 
ידי  על  חובר  הפיוט  לפרטיו.  הנס 
זצ“ל  טייאר  דוד  רבי  הנודע  הדיין 

לזכר המאורע.
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פנינים וביאורים על ’ברכת המזון' פננניינניתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
’על הנסים‘ – ’בימי מרדכי‘

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

פורים א-שריף
 הודאה על הניסים

להפסיק  לנו  תיקנו  הפורים  ובימי  החנוכה  בימי 
בתוך ברכת הארץ כדי להוסיף הודאה על הניסים 
ההזכרה  חיוב  מקור  היום.  באותו  שהתרחשו 
הינו במסקנת הגמרא בשבת (כד א) שיש להזכיר 

הודאה מיוחדת על הניסים בברכת המזון.
בגמרא (שם) הסתפקו בעניין הזכרת היום בברכת 
שבתפילה  מהו)  ד“ה  (שם  ופירשו התוספות  המזון, 
הנסים‘,  ’על  להזכיר  שיש  לחכמים  פשוט  היה 
מצווה  יש  והרי  בציבור  נאמרת  שהיא  כיוון 
ברכת  לגבי  הסתפקו  אולם  הנס,  את  לפרסם 
וב‘שפת  עצמו.  לבין  האדם  בין  הנאמרת  המזון 
(שם) הוסיף ופירש כי תפילה נאמרת בכל  אמת‘ 

יום, אולם ברכת המזון תלויה באכילת פת.
והרמ“א  ערוך‘  ה‘שולחן  פסקו  מקום  ומכל 
והן  בחנוכה  הן  לאומרו.  שיש  א)  תרפד  ד;  (קפז 
הנסים‘  ’על  באמירת:  ההזכרה  נפתחת  בפורים 
נוסח  יום.  של  מעניינו  שונה  וההמשך  וכו‘, 
והובא  קדום  הוא  בפורים  הנאמר  מרדכי‘  ’בימי 
בשינויים קלים כבר בדברי הגאונים (’סדר רב עמרם 

גאון‘ פורים, וראה ’מחזור ויטרי‘ צג).

בימים  הנאמרת  ויבוא‘  ’יעלה  מבקשת  בשונה 
תיקנו  בתפילה  כן  ועל  מוסף,  בהם  שהקריבו 
המזון  ובברכת  (רצה),  העבודה  בברכת  לאומרה 
בברכת ’בונה ירושלים‘ – שאף בה אנו מתפללים 
על חזרת העבודה; הזכרת ’על הנסים‘ אינה באה 
מוסיפים  אנו  בתפילה  כן  ועל  כהודאה,  אלא 
אותה בברכת ההודאה, ואף בברכת המזון תיקנו 
הגמרא  דברי  (ע“פ  לך‘  ’נודה  הודאת  בתוך  לאומרה 

שם).

’בימי אחשורוש‘ או ’בימי מרדכי‘?
אך  אחשורוש“,  בימי  ”ויהי  ב:  נפתחת  המגילה 
ואסתר“,  מרדכי  ”בימי  ב:  נפתחת  זו  תפילה 

מדוע?
ה‘אביר יעקב‘ מסדיגורא פירש: 

ליציאת  כ‘זכר  שנתקנו  המועדים  מכל  בשונה 
ימי  מעיקרם,  קודש  היא  מהותם  וכל  מצרים‘, 
לאחר  ורק  רגילים  ימים  בתחילתם  היו  הפורים 
לפיכך  קודש;  לימי  מהותם  השתנתה  הנס 
הדור  שבאותו  ישראל  כאשר  המגילה,  בפתיחת 
היו שקועים בחטא ואף נהנו מסעודתו של אותו 
רשע, נחשבו הימים כ‘ימי אחשורוש‘, ורק לאחר 
ששבו בתשובה וקיבלו עליהם את עול המצוות 
’ימי  בבחינת  נעשו  והם  מהותם  הוטבה  באהבה, 

מרדכי‘ (’אביר יעקב‘ בתחילת מאמרי פורים).
עוד יש לפרש כי בא הדבר ללמדך שתכלית כל 
המאורעות שכביכול התרחשו בין אחשורוש לבין 
כדוגמת  ישראל;  לטובת  אלא  הייתה  לא  עצמו, 
המשתה שערך לכל שריו ועבדיו, אשר במהלכו 
שהומלכה  הדבר  התגלגל  וכך  ושתי  את  הרג 
וכן  ישראל.  ניצלו  כך  ידי  ועל  תחתיה  אסתר 
מאורעות רבים ונוספים שכאשר לבסוף התרחש 
נפרד  בלתי  חלק  היו  הם  אף  כי  התגלה  הנס, 
ממנו. ולימוד יש בדבר לדורות; כי אף מאורעות 
רבים שהתרחשו במהלך ההיסטוריה בין אומות 
הייתה  האמיתית  תכליתם  עצמם,  לבין  העולם 
בנוגע  הדבר  שהתברר  כפי  ישראל,  לטובת 
”אפילו  א):  סג  (יבמות  הגמרא  וכדברי  לחלקם, 
אלא  מתברכות  אין  באדמה,  הדרות  משפחות 
מגליא  הבאות  ספינות  אפילו  ישראל...  בשביל 
ישראל“  בשביל  אלא  מתברכות  אינן  לאספמיא, 
עמ‘  וולף]  והגש“פ‘ [לרי“א  אסתר  למגילת  וביאורים  (’ליקוטים 

ט‘, וראה רמב“ם מלכים יא ד).

ארבעה כנגד ארבעה
אמר רבנו הגר“א:

שהיו  כוונות  ארבע  על  זו  בתפילה  מודים  אנו 
להמן הרשע בגזרתו: ”להשמיד, להרוג, ולאבד... 
ושללם לבוז“; ’להשמיד‘ – כנגד התורה, שביקש 
את  מהם  שיעקור  בכך  ישראל  את  להשמיד 
התורה. ’להרוג‘ – כנגד הנפש, שביקש ליטול את 
נפשם. ’ולאבד‘ – כנגד הגוף, שביקש לכלות את 
זכרם לגמרי שאף הגוף לא יישאר. ’ושללם לבוז‘ 

– כנגד הממון שביקש ליטול מהם.
אך הקדוש ברוך הוא הפר את עצתו והשיב את 

גמולו בראשו, ואדרבה: במקום שתיאבד התורה, 
מגילה – מגילת אסתר,  עוד  עליה מכוחו  נוספה 
ובמקום איבוד הגוף, נצטוו הם להבריא את גופם 
נצטוו  נפשם  איבוד  ובמקום  זה,  ביום  במשתה 
שיאבד  ותחת  בנפש.  ששורשה  בשמחה  הם 
ובמתנות  מנות  במשלוח  הם  נצטוו  ממונם,  את 
מישראל  אדם  יהיה  שלא  כלומר  לאביונים, 

שיחסר לו ממון ביום זה (’ביאור הגר“א‘ אסתר ג יג).
גזרה על הממון – לטובה

מיוחד  שבח  יש  לבוז‘  ’ושללם  המילים  בהזכרת 
גזרה  נגזרה  אם  לכאורה  שהרי  הנס,  גודל  על 
על נפשנו, מה אכפת לנו מממוננו? אלא שאילו 
לא היה גוזר על הממון, היינו יכולים לסמוך על 
וכפי  הגזרה.  את  לבטל  המלך  את  שנשחד  כך 
שמצינו בגמרא (גיטין נה ב) שאף כשגזרה המלכות 
שוחד,  בנתינת  הללו  ניצלו  ישראל,  את  לאבד 
ואף  ישראל,  של  לכספם  בז  אחשורוש  אולם 
”ושללם  וזהו:  יא),  ג  (אסתר  מאס  המן  של  בכספו 
היה  לא  לכסף,  בז  שאחשורוש  שמתוך  לבוז“, 
ה‘  תשועת  ורק  אדם,  בידי  הצלה  פתח  ליהודים 
סופר‘  חתם  (’דרשות  הגזרה  מן  אותם  שהצילה  היא 

ח“א, ליקוטים לפורים [נדפס בסוף הספר]).

מחשבה שהופרה מתחילתה
 – בראשו“  גמולו  לו  ”והשבות  התפילה:  מלשון 
בתחילת  שכבר  משמע  תחילה,  לשון  ’בראשו‘ 
מחשבתו של המן טמונה הייתה הפרת מחשבתו, 

הכיצד?
ביאר מהרי“ץ דושינסקי:

הקדוש  לו  ”אמר  הובא:  י)  ז  רבה  (אסתר  במדרש 
ברוך הוא להמן הרשע: ’אי שוטה שבעולם; אני 
שנאמר  יכלתי,  ולא  כביכול  להשמידם  אמרתי 
(תהלים קו כג): ’ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי מֶֹׁשה ְבִחירוֹ 
ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית‘, ואתה 

אמרת להשמיד להרוג ולאבד?!“
ממרומים  שכוונה  המן  של  ’טעותו‘  כי  נראה 
ולאבד  להרוג  להשמיד  ”ביקש  ש:  בכך  הייתה 
כל  לה  אין  שכזו  מזימה  היהודים“.  כל  את 
משמעות:  וזו  המדרש,  כדברי  שתתקיים,  סיכוי 
בתחילת  שכבר  בראשו“,  גמולו  לו  ”והשבות 
מפלתו  את  הוא  ברוך  הקדוש  הטמין  גזרתו 

(’תהלות מהרי“ץ‘ תהלים קכד).

’הרחמן‘ למי ששכח ’על הנסים‘
לומר  ששכח  שמי  פסק  ד)  קפז  (או“ח  הרמ“א 
בקשות  בתוך  יוסיף  המזון,  בברכת  הנסים‘  ’על 
ונפלאות  ניסים  לנו  יעשה  הוא  ”הרחמן  הרחמן: 
הזה“,  בזמן  ההם  בימים  לאבותינו  שעשה  כמו 
בגמרא  מבואר  הלוא  המפרשים,  ותמהו  וכו‘. 
(שבת לב ב) שאין לבקש על נס, כיוון שהנס מנכה 

מזכויותיו של האדם?
’ישועות יעקב‘ חידש  רבי יעקב אורנשטיין בעל 
שונה  הנס,  על  להתפלל  שאין  שאף  זה,  לפי 
מנס  שכן  ה‘.  קידוש  מחמתו  שנגרם  בנס  הדבר 
שכזה, לא רק שאין מנכים לאדם מזכויותיו, אלא 
אדרבה מוסיפים לו זכויות על כך שנתקדש שם 

שמיים על ידו (’ישועות יעקב‘ עה“ת לך לך).
ע“פ  זאת  וביאר  הוסיף  זצ“ל  וואזנר  הגר“ש 
בא,  פרשת  בסוף  הרמב“ן  של  הידועים  דבריו 
הטבע,  כדרך  שלא  הנעשים  הניסים  שמטרת 
מסורה  הטבע  הנהגת  שאף  לכל  להראות  היא 
בידי הקדוש ברוך הוא. לפי זה יש לומר שאיננו 
מבקשים על הניסים עצמם, אלא שכפי שבאותו 
ה‘  הנהגת  כאשר  באמונה  כולם  התחזקו  הדור 
כאשר  בדורנו  כך  כול,  לעין  נגלתה  המוחלטת 
האמונה הולכת ונרפית, איננו מבקשים על עצם 
כולם  ויתחזקו  תכליתו  שתתקיים  אלא  הנס, 

באמונת ה‘ (’שבט הלוי‘ מועדים, חנוכה דרוש ראשון ב).


