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איין ’שק‘ איז ענדערשט פון טויזנט השתדלויות
ַוִּתְתַחְלַחל  ָלּה  ַוַּיִּגידּו  ְוָסִריֶסיָה  ֶאְסֵּתר  ַנֲערֹות  ”ַוָּתבֹואָנה 
ּוְלָהִסיר  ָמְרֳּדַכי  ֶאת  ְלַהְלִּביׁש  ְּבָגִדים  ַוִּתְׁשַלח  ְמאֹד  ַהַּמְלָּכה 

ַׂשּקֹו ֵמָעָליו ְוא ִקֵּבל“ (ד ד)
בעסטע  די  פארשטיין:  מען  דארף  מרדכי  פון  הנהגה  די 
כדי  טון  געדארפט  לכאורה  וואלט  ער  וואס  השתדלות 
די  וויסן  זאל  אסתר  אז  איז  ווערן,  בטל  זאל  גזירה  די 
אויפן  ווירקן  זאל  זי  כדי  המן  פון  מחשבות  שלעכטע 
מרדכי,  אבער  דעם,  צו  צושטימען  נישט  זאל  ער  קעניג 
נישט נאר אז ער האט נישט אזוי געטון, נאר ווען אסתר 
האט אים געבעהטן ער זאל אויסטון די זאק כדי ער זאל 

קענען קומען צו איר – האט ער נישט געוואלט?
ערקלערט דער ווילנער גאון:

מרדכי האט געוואוסט אז כדי צו מבטל זיין די גזרה – איז 
ענדערשט איין תפילה ווען ער איז אנגעטון מיט א זאק, 
מער פון די בעסטע השתדלות, און וועגן דעם האט ער 

נישט געוואלט אויסטון די זאק.
משה  ישראל  אברהם  רבי  ערקלערט  וועג  א  נאך  אויף 

סאלאמאן דער חרקוב‘ער רב:
זעהן  וועלן  אידן  די  טאמער  געהאט  מורא  האט  מרדכי 
אז ער טוט אויס די זאק כדי צו קענען רעדן מיט אסתר 
המלכה, וועלן זיי זיך אינגאנצן פארלאזן אויף אסתר און 
זיי וועלן נישט טראכטן פון תפילה און תשובה. דעריבער 
די  אויף  באריכט  די  איבערגעגעבן  ענדערשט  ער  האט 

גזרה דורך התך, אן די אידן זאלן פון דעם וויסן.
’ביאור הגר“א‘ על מגילת אסתר; ’שפתי חיים‘ מועדים ב‘ עמ‘ קפ; ’נתיבות 
הקודש‘ עה“ת ומועדים עמ‘ קכה 

נישט אויפהערן פון דאווענען 
ביז מ‘ווערט אינגאנצן געהאלפן

ָאֵבל  ֵּביתֹו  ֶאל  ִנְדַחף  ְוָהָמן   ַהֶּמֶל ַׁשַער  ֶאל  ָמְרֳּדַכי  ”ַוָּיָׁשב 
ַוֲחפּוי רֹאׁש“ (ו יב)

”‘ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי‘ – ששב לשקו ולתעניתו“ (מגילה טז א).
עס האט דערציילט דער צדיק רבי זאב איידלמאן:

תש“ח,  יאר  אין  ישראל  ארץ  אין  מלחמה  די  אינמיטן 
די  צווישן  געווארן  שטיל  איז  טאג  געוויסע  א  אין  ווען 
די  אויסגענוצט  בריסק  פון  גרי“ז  דער  האט  זייטן,  צוויי 
ריינע  אביסל  שעפן  הויז  זיין  פון  ארויסצוגיין  רואיגקייט 

ירושלים‘ער לופט.
אויפן וועג האט ער באגעגנט מיין ברודער. און ווען ער 
וואס  מצב  שווערן  דעם  אויף  אינטערעסירט  זיך  האט 
ריכטיג  אנגערופן,  זיך  ער  האט  שטאט,  אין  הערשט 
די  ווייל  שווער,  זייער  געווען  איז  נעכטן  אז  טאקע 
באמבאדירונגען זענען געווען שווערער ווי ביז יעצט, 

אבער היינט, ברוך ה‘, איז בעסער...
רעאגירט  ער  האט  געהערט  עס  האט  גרי“ז  דער  ווען 
שרעקליך,  געווען  מצב  דער  איז  נעכטן  געזאגט:  און 
רחמים,  אסאך  צו  צוקומען  מיר  דארפן  היינט  אבער 
ווייל די נעכטיגע מצב האט צוגעברענגט א געוואלדיגע 
דאווענען,  מיטן  איינגעריסן  האבן  אלע  און  התעוררות 

אבער די רואיגקייט וואס הערשט היינט מאכט פארגעסן 
פון די וויכטיגקייט און ברענגט צו מ‘זאל לעבן רואיג, און 

פון דעם דארף מען טאקע זארגן...
פון  שטייגער  די  איז  אזוי  צוגעלייגט:  גרי“ז  דער  האט 
דער וועלט, ווען א מענטש אטעמט אפ אביסל פון זיינע 
זיך  ער  דארף  אמת‘ן  אין  אבער  פריילעך,  ער  איז  צרות, 
נישט פרייען בעפאר עס קומט די גאנצע ישועה. אזוי ווי 
מיר זעהן ביי מרדכי, כאטש עס איז אים אביסל בעסער 
געווארן זעהנדיג וויאזוי המן‘ס מפלה הייבט זיך אן, פון 
איז  ער  נאר  געפריידט,  נישט  זיך  ער  האט  דעסוועגן 
צוריק לשקו ולתעניתו, פון דעם דארפן מיר לערנען אז 
די  קומט  עס  בעפאר  פרייען  נישט  זיך  טאר  מענטש  א 

גאנצע ישועה.
ערקלערונג  דער  מיט  אייניג  ממש  איז  ווערטער  די  און 
פונעם מלבי“ם אויף די עצה פון זרש פאר המן (להלן יג): 
”ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנּפֹל ְלָפָניו א 
תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו“ – ווייל מרדכי איז פון דאס 
אידישע פאלק וואס זייער כח איז דורך תפילה, און ער 
ער  בעפאר  דאווענען  צו  פון  אויפהערן  נישט  דאך  וועט 
”א  דעם  וועגן  ווערן,  געהאלפן  אינגאנצן  נישט  וועט 
תּוַכל לֹו“, נאר אויב ”ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו“ – מאך דיך כאילו 
מיינען  וועט  ער  ווען  און  געפאלן,  אינגאנצן  ביזסט  דו 
ער  וועט  געווארן  געהאלפן  אינגאנצן  שוין  איז  ער  אז 
אים  וועסטו  דעמאלטס  און  דאווענען  צו  פון  אויפהערן 

קענען צוריק געווינען.
מלבי“ם אסתר ו יג; ’שאל אביך ויגדך‘ ח“ג עמ‘ ק

די תפילות ווארטן אויף די תפילה פונעם צדיק
”ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי“ (ז ג)

מהר“ם  דער  ערקלערט  וועגן  וואונדערליכע  צוויי  אויף 
שיף די בקשה פון אסתר: 

המבקש  ”כל  חז“ל:  זאגן  א)  (צב  קמא  בבא  מסכת  אין  א. 
נענה  הוא   – דבר  לאותו  צריך  והוא  חבירו  על  רחמים 
תחילה“. דאס האט אסתר געזאגט: אין וואספארא זכות 
”ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי“? אין זכות פון: ”ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי“ 

– וואס איך דאוון אויך אויף די אידן.
ב. א תפילה וואס ווערט געזאגט אן כוונה ווערט נישט 
אנגענומען, אבער עס ווערט נישט פארלוירן חלילה, נאר 
עס ווארט ביז דער צדיק וועט דאווענען מיט כוונה, און 
זיין תפילה וועט מיטנעמען די אלע תפילות וואס זענען 
נישט געזאגט געווארן מיט כוונה. אויף דעם האט אסתר 
מרמז געווען: ”ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי“ – ווען איך דאוון 
ווי עס דארף צו זיין, ”ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי“ – און צוזאמען מיט 
האבן  אידן  די  וואס  תפילות  אלע  ארויפגיין  וועלן  דעם 

געדאוונט אן כוונה.
דרושים נחמדים ל‘מהר“ם שיף‘ [נדפס בסו“פ למסכת חולין]

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין מגילת אסתר מאמאוצרות אמונים
תדלויות

פע ם

372    פורים תשפ"א

ראש דברך – ’אמן‘
’אדר‘ – איז ראשי תיבות: ’אמן דבר ראשון‘, אזוי ווי 
עס שטייט (תהילים קיט קס): ”רֹאׁש ְּדָבְר ֱאֶמת“, און 
ברוך  הקדוש  לפני  גדול  א): ”אין  ז  (דב“ר  זאגן  חז“ל 

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

נ‘ס מ‘רדכי א‘סתר
’אמן‘ – איז ראשי תיבות: ’נס מרדכי אסתר‘. אזוי ווי 
דער קאזניצער מגיד האט געזאגט (’נר ישראל‘ – כוונת 
חנוכה), אז לויט די סדר אלף-בית, די אותיות וואס 
’אמן‘  נאך  ווייל  ’ב.נ.ס.‘,  זענען:  ’א.מ.ן.‘  נאך  זענען 

קומט דער ’נס‘. 
’גם אני אודך‘ שם 

מרדכי האט מחנך 
געווען אסתר ענטפערן אמן

”ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ִּכי ֵאין ָלּה 
ָאב ָוֵאם“ (אסתר ב ז)

דער רמ“א שרייבט (או“ח קכד ז, ע“פ דברי הגמרא סנהדרין 
מיד  כי  אמן,  שיענו  הקטנים  בניו  ”וילמד  ב):  קי 
שהתינוק עונה אמן, יש לו חלק לעולם הבא“. און 
אזוי טייטש רבי אליהו הכהן פון איזמיר דער בעל 
 – ֲהַדָּסה“  ֶאת  אֵֹמן  ”ַוְיִהי  פסוק:  דעם  מוסר‘  ’שבט 
אן  קליינווייז  פון  געווען  מחנך  איר  האט  מרדכי 
וואס  ָוֵאם“ –  ָאב  ָלּה  ֵאין  ווייל: ”ִּכי  אמן,  ענטפערן 
די  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  אויסלערנען,  איר  זאלן 

’מנחת אליהו‘ פרק לבהלכה. 

האט  אסתר  וואס  נאך  אויך  אז  אויס  זעהט  עס 
מקפיד  אסתר  האט  מרדכי  פון  הויז  די  פארלאזט 
געווען אויף דעם, ווייל דער פסוק זאגט דאך אויף 
איר (להלן פסוק כ): ”ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר עָֹׂשה 

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

רמזים פון אמן
רזי אמונים אויף פורים ְלַחל 

הסיר 

ע

רז
ברך – ’אמן‘
בר

םיים ררמממזז
ים אאווייף

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

לערנען  מ‚יל‰  „י  פון  ‡ז  ‡יזמיר,  פון  ‰‡י˙מרי  ‰כ‰ן  ‡לי‰ו  רבי  ז‡‚ט 
מיר ‡ז ‡ויך מר„כי ‰‡ט זיך ‡זוי ‚עפירט מיט ‡ס˙ר, וו‡ס פ‡ר ‡יר ‡יז 
ן  י ‡…מ≈ ƒ‰ ער ‚עווען ווי ‡ ט‡טע, ‡ון „‡ס ‡יז מרומז ‡ין פסו˜ (‡ס˙ר „ ז): ”ַוי¿
ן' – חסר ו‡"ו, ווייל זי  ם", עס ˘טייט: '‡…מ≈ ין ָלּ‰ ָ‡ב ָו‡≈ י ‡≈ ƒר ּכ ≈ּ̇ ס¿ ∆‡ ...˙ ∆‡
‰‡ט ני˘ט ‚ע‰‡ט ‡ ט‡טע וו‡ס ז‡ל ‡יר עס ‡ויסלערנען, ‰‡ט מר„כי 

‡יר ‡ויס‚עלערנט ˆו ענטפערן 'אמן' ('מנח˙ ‡לי‰ו' ל‡).

”ִקְּימּו ְוִקְּבלּו 
ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם 
ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל 
ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם – 
ְוא ַיֲעבֹור!“
(ֶאְסֵּתר ט כז)
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זענען  פאלק  אידישע  דאס  פון  געשיכטע  אין 
נאמען  מיטן  טעג  פרייליכע  עטליכע  באקאנט 
אין  געווארן  איינגעפירט  זענען  וואס  ’פורים‘ 
אויף  געדענקעניש  א  אלס  קהילות,  פארשידענע 
די  פאר  געשעהן  איז  וואס  נסים  ספעציעלע  די 
ערציילונג  פאלגנדע  די  אין  מיטגלידער.  קהילה 
וואס  ’פורים‘  אזא  איבער  דערציילן  מיר  וועלן 
דורות  לעצטע  די  צו  ביז  געווארן  געפייערט  איז 
אין טאג כ“ג טבת צווישן די אפשטאמיגע פון די 
באקאנט  איז  עס  און  ליביע,   – טריפאלי  שטאט 
מיטן נאמען ’פורים א-שריף‘ צוליב דער נס וואס 

האט פאסירט דארט. 
די מעשה האט פאסירט פאר ארום דריי הונדערט 
די  שטארק  געווען  איז  צייטן  יענע  אין  יאר. 
דער  גענומען  האט  הערשער  דער  אז  ערשיינונג 
געוואלד  דורך  געוועלטיגן  פון  דאס  און  מאכט 
און אונטערדרוקן די איינוואוינער, און אזוי זענען 
גאנצע געגנטער פארכאפט געווארן דורך ווילדע 
יונגען וואס האבן אליינ‘ס גענומען די הערשאפט 
אין זייערע הענט און האבן דארט געטון וואס זיי 
אין  איז  וואס  טריפאלי  אין  געוואלט.  נאר  האבן 
אין  געווארן  פארכאפט  הערשאפט  די  איז  ליביע 
די הענט פון א גראבער יונג און א בייזער מענטש 
באנוצט  זיך  האט  וואס  ביי,  חאליל  נאמען  מיטן 
מיט זיין מאכט צו ערפילן וואס עס האט זיך אים 

געגלוסט.
גלוסטענישן  זיינע  אויספירן  קענען  זאל  ער  כדי 
פון  קאסע  גרויסע  א  אויסגעפעלט  זיך  האט 
געלט, און אויף דעם איז אים נישט גענוג געווען 
ארויפגעלייגט  האט  ער  וואס  שטייערן  ריזיגע  די 
אויף די היגע באפעלקערונג און האט זיי שטארק 
געוואלט  האט  הערשער  דער  אונטערגעדרוקט. 
א  געטראפן  האט  און  פארמעגן,  זיין  פארמערן 
וועג אויף דעם; ער האט אנגעפירט א פראיעקט 
פון ’ים-רויבער‘ וואס פון צייט צו צייט פלעגן זיי 
און  טריפאלי  פון  בארטן  די  פון  ארויסלאזן  זיך 
געפארן  זענען  וואס  סוחרים  פון  שיפן  באפאלן 
בארויבט  האבן  און  ים,  אינמיטן  רואיגערהייט 
זייער גאנצע פארמעגן און פון דעם האט ער רייך 

געמאכט זיינע אוצרות.
די  אים  האט  שפיל  יעדע  ביי  ווי  אזוי  אבער 
האט  דאס  אפגעקאסט;  טייער  שפעטער  שפיל 
האט  מצרים  פון  הערשער  דער  ווען  פאסירט 
געשיקט א קעניגליכע שיף אנגעפולט מיט אסאך 
פאר  מתנה  א  אלץ  אוצרות,  זיינע  פון  מתנות 
ים-רויבער,  די  טוניסיע.  פון  געוועלטיגער  דער 
זענען  הערשער,  טריפאלי‘ער  פונעם  שליחים  די 
אירע  גערויבט  אוועק  האבן  און  שיף  די  באפאלן 
געאיילט  זיך  האט  הערשער  דער  און  אוצרות, 

אנפילן מיט דעם זיינע אנגעשוואלענע טעשער.
ווען דער הערשער פון טוניסיע האט זיך פון דעם 
געווארן,  צוקאכט  אינגאנצן  ער  איז  דערוואוסט 
כבוד  זיין  פארשווייגן  געקענט  נישט  האט  ער 
וואס איז געווארן דערנידערט. דער פארשעמטער 
אויף  ארויסלאזן  זיך  באשלאסן  האט  הערשער 
ער  האט  דעם  צוליב  און  נקמה,  גרויזאמער  א 
בלוט-דארשטיגער  א  גענעראל  זיין  געשיקט 
פון  שפיץ  אין  א-שריף‘  ’איברהאם  נאמען  מיטן 
באפוילן  אים  האט  און  סאלדאטן,  טויזנט  צעהן 
יונג  שטאט-איינוואוינער,  אלע  פון  נעמען  נקמה 

און אלט.
זיין  פון  שפיץ  אין  א-שריף  איז  שנעל  זייער 
שטאט  ביים  הארט  געשטאנען  מיליטער 
טריפאלי. די איינוואוינער וואס זענען דערשראקן 
האבן  אפ,  זיי  ווארט  עס  וואס  הערן  צו  געווארן 
פראבירט שיקן א דעלעגאציע איבערבעהטן דעם 
די  אז  ערקלערן  זיי  ווען  טוניסיע,  פון  גענעראל 
גאנצע זאך האט נישט מיט זיי קיין פארבינדונג, 
נאך  געגלוסט  האט  וואס  פארשוין  דער  אבער 
אויערן  זיינע  פארשטאפט  האט  בלוט  און  נקמה 

פון הערן.
אים  פאר  פארשלאגן  פראבירט  אויך  האבן  זיי 
אבער  געלט,  אויסלייז  געלט,  סומע  גרויסע  א 
אויך  זיך.  ביי  הארט  געבליבן  איז  א-שריף 
אנדערע  פון  דיפלאמאטן  פון  דעלעגאציעס 
און  ארויסהעלפן  געקענט  נישט  האבן  לענדער 
זיך  אנגעהויבן  האט  א-שריף  קריזיס,  די  לייזן 
איינוואוינער  די  און  שלאכט,  א  צו  גרייטן  צו 
אנדערע  קיין  געהאט  נישט  האבן  טריפאלי  פון 
אלע  קעמפער;  די  צו  צושטעלן  זיך  נאר  וועג 
און  צוגעשטעלט  זיך  האבן  האבן  איינוואוינער 
אנגעגרייט  און  מויערן,  די  באפעסטיגט  האבן 
די  פארגעזעצט  האט  נאכט  און  טאג  געווער, 

ארבעט.
געמוזט  זיך  האבן  טריפאלי  פון  אידן  די  אויך 

שלאכט,  צום  צוגרייטונגען  די  צו  צושטעלן 
זיי אריינגעלייגט  האבן  ענערגיע  הויפט  די  אבער 
צייטן  יענע  אין  אנדערשט;  עפעס  אין  אינגאנצן 
טריפאלי  אין  דאתרא  מרא  אלץ  געדינט  האט 
דער גאון און צדיק רבי יוסף עגיב זי“ע, און באלד 
געשיקט  שנעל  ער  האט  צרה,  די  הערן  נאכן 
צוזאם רופן אלע אידן פון שטאט, מ‘זאל פאסטן, 

דאווענען און שרייען.
מתפללים  אסאך  מיט  געווירבלט  האבן  שולן  די 
און  זעק  מיט  אנגעטון  געווען  זענען  וואס 
אפגעשוואכט פון פאסטן. יונג און אלט, קינדער 
און  טאג  השי“ת  צו  געשריגן  האבן  פרויען,  און 
און  גזרה,  שלעכטע  די  צושטערן  זאל  ער  נאכט 

זייער געשריי איז ארויף צום אויבערשטן.
צום  צוגרייטונגען  די  מיט  פארנומען  זייענדיג 
די  אויסגע‘הרג‘עט  א-שריף  האט  שלאכט, 
איינוואוינער אין די דערפער ארום טריפאלי, ער 
מיט  האבן  צו  כדי  הייזער  זייערע  בארויבט  האט 
דעם  אין  און  מיליטער,  זיין  שטארקן  צו  וואס 
שוין  האט  ער  אז  געשפירט  האט  ער  וואס  טאג 
געענדיגט זיינע צוגרייטונגען, האט ער אנגעהויבן 
און  פייער  גיסט  ער  ווען  שטאט,  די  באפאלן 

שוועבל אויף די גאנצע ארום.
וואלטן  סאלדאטן  זיינע  און  שטארקהייט  זיין 
אויבער  א  האבן  זאל  ער  צוברענגען  געדארפט 
גרויסע  זיין  צו  אבער  צייט,  קורצע  א  ביז  האנט 
דעם  צו  געקענט  נישט  ער  האט  איבערראשונג 
ווי  געהאלטן  מלחמה  האבן  זיי  דערגרייכן. 
געגאנגען  זענען  וואס  באמבאדירונגען  די  לייבן, 
די  אין  ווען  פארגעזעצט,  האבן  צוריק  און  אהער 
נישט  טריפאלי  פון  אידן  די  האבן  צייט  גאנצע 
תפילות,  און  תעניתים  זייערע  פון  אויפגעהערט 
און זיך נישט אפגעשטעלט פון צו אויסגיסן זייער 
הארץ פארן באשעפער ער זאל זיין ראטעווען פון 

די שווערד וואס איז אויסגעשפרייט העכער זיי.
געווינס  זיין  אז  געזעהן  האט  א-שריף  ווען 
און  צייט,  קורצע  א  ביז  פארזיכערט  נישט  איז 
וועלנדיג דערגרייכן צו א גענצליכער זיג, האט ער 
באשלאסן זיך איבערקלוגן אויף די פיינט; אין די 
פינסטערניש פון די נאכט האט ער גענומען צוויי 
טויזנט פון זיינע סאלדאטן ווען זיי זענען אנגעטון 
ווי זייערע פיינט און אריינגעשיקט אין טריפאלי, 
זייער  אנטפלעקט  זיך  האט  שמים  בחסדי  אבער 
געווארן  פאריאגט  זענען  סאלדאטן  די  און  פלאן, 
פון דארטן צוריק צו זייער לאגער ווען אויפן וועג 
זענען אסאך פון זיי גע‘הרג‘עט און פארוואונדערט 

געווארן.
די צוקלאפטע סאלדאטן פון א-שריף האבן נישט 
געקענט אויסהאלטן די שאנדפלעק, זייער גייסט 
איז ביי זיי געווען געפאלן און אסאך פון זיי האבן 
זיך צושפרייט אין אלע ריכטונגען. א-שריף האט 
באגלייבטע  פארבליבענע  זיינע  רופן  פראבירט 
סאלדאטן אויף א לעצטע קאמף, אבער אויך דאס 
דורעכפאל,  גענצליכער  א  ער  געהאט  האט  מאל 
און אין טאג כ“ג טבת איז ער אנטלאפן צום מדבר, 

וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר.
אסאך  ווען  נס,  אפענער  א  געווען  איז  עס 
געווארן  באזיגט  זענען  א-שריף  פון  סאלדאטן 
די  טריפאלי.  פון  קעמפער  ווייניג  די  דורך 
האבן  גויים,  ווי  אידן  טריפאלי,  פון  איינוואוינער 
נישט געהאט קיין ספק אז נאר דער כח התפילה 
געווען  זענען  זיי  ווען  בייגעשטאנען  זיי  איז  דאס 
אין א געפאר, און דעם אויבערשטנ‘ס נאמען איז 

געהייליגט געווארן צווישן אלעמען.
טריפאלי  אין  אידן  די  האבן  נס  דעם  לזכר 
’פורים  דעם  לדורות  פייערן  צו  באשטימט 
א-שריף‘ אין דעם טאג פון כ“ג טבת ווען זיי זענען 
רציחה  גרויזאמער  די  פון  געווארן  געראטעוועט 
פירן  טאג  דעם  פלאנירט.  האט  רשע  דער  וואס 
זיך די אידן אין טריפאלי צו פייערן מיט א משתה 
לרעהו  איש  מנות  משלוח  מיט  און  ושמחה, 
ומתנות לאביונים, און א שבת פריער פירן זיי זיך 
’מי  נאמען  מיטן  פיוט  ספעציעלן  א  זינגען  אויך 
כמוך‘, ווי דארט ווערט געשילדערט דער נס מיט 
פארפאסט  איז  וואס  איינצעלהייטן,  זיינע  אלע 
געווארן דורכן באקאנטן דיין רבי דוד טייאר זצ“ל 

לזכר די געשעהניש.
’טראבלס של מעלה‘ גיליון לב עמ‘ 29

פורים א-שריף

פנינים וביאורים
על ’ברכת המזון‘ פננינניםתעתענה אמונים 

’’ עלל ם 
 ’על הניסים‘ – ’בימי מרדכי‘

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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 הודאה על הניסים
טעג  פורים  די  אין  און  טעג  חנוכה  די  אין 
די  אינמיטן  מ‘זאל  געווען  מתקן  מען  האט 
ברכה פון ’נודה לך‘ מפסיק זיין און צולייגן 
וואס  ניסים  די  אויף  לויב  עקסטערע  א 
מקור  דער  טאג.  דער  אין  געשעהן  זענען 
פון דער חיוב פון עס זאגן טרעפן מיר אין 
די אויספיר פון די גמרא אין מס‘ שבת (כד 
א) אז ביים בענטשן דארף מען דערמאנען א 

עקסטערע לויב אויף די ניסים.
א  פארהאן  איז  (שם)  גמרא  די  אנהויב  אין 
ספק אין דעם ענין, ערקלערן תוספות (שם 
ד“ה מהו) אז אויפן דאווענען איז קלאר געווען 
’על  פאר די חכמים אז מ‘דארף דערמאנען 
הנסים‘, ווייל עס איז בציבור און עס איז דא 
א ענין פון פרסום הנס, אבער אויף בענטשן 
האט די גמרא געהאט א ספק, ווייל יעדער 
’שפת אמת‘  בענטש דאך פאר זיך. און אין 
(שם) לייגט ער צו אז דאווענען איז דאך יעדן 
אנגעהאנגען  איז  המזון  ברכת  אבער  טאג, 

אין עסן ברויט.
פון דעסוועגן פסק‘נט דער שולחן ערוך און 
זאגן.  מ‘זאל  אז  א)  תרפד  ד;  (קפז  רמ“א  דער 
סיי חנוכה און סיי פורים הייבט זיך עס אן 
מיט די ווערטער: ”ועל הניסים“ וכו‘, און די 
געשעהניש  די  לויט  זיך  רעדט  פארזעצונג 
פון דער טאג. דער נוסח ’בימי מרדכי‘ וואס 
פריערדיגער  א  איז  פורים  געזאגט  ווערט 
מיט  געברענגט  שוין  ווערט  עס  און  נוסח 
קליינע ענדערונגען דורך די גאונים (’סדר רב 

עמרם גאון‘ פורים, און זעה אין ’מחזור ויטרי‘ צג).

ויבוא‘  ’יעלה  פון  בקשה  די  פון  אנדערשט 
וואס  טעג  די  אין  געזאגט  ווערט  וואס 
צוליב  און  מוסף,  א  געווען  מקריב  מ‘האט 
דעם האט מען מתקן געווען עס זאגן ביים 
דאווענען ביי די ברכה פון רצה, וואס רעדט 
פון קרבנות, און ביים בענטשן ביי די ברכה 
דאווענען  דארט  ווי   – ירושלים‘  ’בונה  פון 
דערמאנען  איז  עבודה;  די  אויף  אויך  מיר 
ביים  דעם  וועגן  לויב,  א  נאר  הניסים‘  ’על 
דאווענען לייגן מיר עס צו ביי די ברכה פון 
מען  האט  בענטשן  ביים  אויך  און  ’מודים‘, 
מתקן געווען עס צו זאגן ביי ’נודה לך‘ וואס 

איז א לויב (ע“פ דברי הגמרא שם).

’בימי אחשורוש‘ אדער ’בימי מרדכי‘?
בימי  ”ויהי  מיט:  אן  זיך  הייבט  מגילה  די 
אחשורוש“, אבער די תפילה הייבט זיך אן 

מיט: ”בימי מרדכי ואסתר“, פארוואס?
דער ’אביר יעקב‘ פון סאדיגורא ערקלערט: 
וואס  טובים  ימים  אלע  פון  אנדערשט 
מ‘האט מתקן געווען צוליב א ’זכר ליציאת 
שוין  זיי  זענען  אנהויב  פון  און  מצרים‘, 
פון  טעג  די  זענען  טעג,  הייליגע  געווען 
געווענליכע  געווען  אנהויב  אין  פורים 
געווארן  זיי  זענען  נס  נאכן  נאר  און  טעג 
די  אנהויב  ביים  דעריבער  טעג;  הייליגע 
זענען  דור  יענעם  פון  אידן  די  ווען  מגילה, 
האבן  און  זינד  אין  פארזינקען  געווען  נאך 
פון  סעודה  די  פון  געהאט  הנאה  אויך 
אחשורוש, ווערן גערעכנט די טעג אזוי ווי 
’ימי אחשורוש‘, און נאר נאך וואס זיי האבן 
געווען  מקבל  האבן  זיי  און  געטון  תשובה 
טעג  די  זענען  באהבה,  המצוות  עול  דעם 
געווארן  זענען  און  געווארן  פארבעסערט 
אין א בחי‘ פון ’ימי מרדכי‘ (’אביר יעקב‘ בתחילת 

מאמרי פורים).

פיר אקעגן פיר
זאגט דער גר“א:

כוונות  פיר  אויף  תפילה  די  אין  לויבן  מיר 
אויספירן  געוואלט  האט  הרשע  המן  וואס 
מיט זיין גזירה: ”להשמיד, להרוג, ולאבד... 
ושללם לבוז“; ’להשמיד‘ – אקעגן די תורה, 
ער האט געוואלט אויס‘שמד‘ן כלל ישראל 
’להרוג‘ –  זיי.  פון  תורה  די  דורך אויסרייסן 
אוועק  געוואלט  האט  ער  זעהל,  די  אקעגן 
דער  אקעגן   – ’ולאבד‘  זעהל.  זייער  נעמען 
אויסמעקן  געוואלט  האט  ער  קערפער, 

אויך  אז  געדענקעניש  זייער  אינגאנצן 
’ושללם  בלייבן.  נישט  זאל  קערפער  דער 
געוואלט  ער  האט  פארמעגן  זייער   – לבוז‘ 

אוועקנעמען.
צושטערט  האט  אויבישטער  דער  אבער 
זיין עצה און אלעס איבערגעדרייט לטובה: 
ווערן,  פארגעסן  זאל  תורה  די  אנשטאט 
מגילה  א  נאך  צוגעקומען  דעם  דורך  איז 
אויסמעקן  אנשטאט  און  אסתר,  מגילת   –
געווארן  באפוילן  מען  איז  קערפער,  זייער 
אנשטאט  און  ’משתה‘,  אויף  טאג  דעם  אין 
מאכן פארלירן זייער זעהל איז מען באפוילן 
פון  שורש  די  וואס  פריילעך  זיין  געווארן 
אנשטאט  און  זעהל,  די  אין  איז  שמחה 
בארויבן זייער פארמעגן, זענען זיי באפוילן 
מנות  משלוח  פון  מצוות  די  מיט  געווארן 
און מתנות לאביונים, כדי אין דעם טאג זאל 
איד  שום  קיין  פאר  געלט  קיין  פעלן  נישט 

(’ביאור הגר“א‘ אסתר ג יג).

די גזרה אויף די פארמעגן – 
איז געווען לטובה

לבוז‘  ’ושללם  דערמאנען  מיר  וואס  דאס 
לויב  ספעציעלער  א  זיך  אין  ענהאלט 
ווייל  נס,  דער  פון  גרויסקייט  די  אויף 
א  געווארן  נגזר  איז  עס  אויב  לכאורה 
אונז  דארף  וואס  זעהל,  אונזער  אויף  גזרה 
אינטערעסירן פון אונזער געלט? נאר אויב 
די  אויף  גזירה  די  געווען  נישט  ווען  וואלט 
פארלאזן  געקענט  זיך  מען  וואלט  געלט, 
קעניג  פארן  שוחד  געבן  וועלן  מיר  אז 
מיר  ווי  אזוי  גזרה,  די  זיין  מבטל  זאל  ער 
טרעפן אין גמרא (גיטין נה ב) אז אויך ווען די 
די  הרג‘ענען  געווען  גוזר  האט  הערשאפט 
דורך  געווארן  געראטעוועט  זיי  זענען  איד, 
דאך  האט  אחשורוש  אבער  שוחד,  געבן 
אידן,  די  פון  פארמעגן  די  פון  אפגעלאכט 
נישט  ער  האט  המן  פון  געלט  די  אויך  און 
געוואלט נעמען (אסתר ג יא), און דאס איז די 
אחשורוש  ווייל  לבוז“,  ”ושללם  פון:  כוונה 
נישט  זיי  האבן  געלט,  די  אפגעלאכט  האט 
ווערן  געראטעוועט  וויאזוי  וועג  א  געהאט 
די  נאר  און  ודם,  בשר  א  פון  הילף  דורך 
געראטעוועט  זיי  האט  השי“ת  פון  ישועה 
ליקוטים  ח“א,  סופר‘  חתם  (’דרשות  גזרה  די  פון 

לפורים [נדפס בסוף הספר]).

זיין מחשבה איז צושטערט געווארן 
שוין אין אנהויב

פון דער לשון התפילה: ”והשבות לו גמולו 
בראשו“ – ’בראשו‘ איז א לשון פון אנהייב, 
זעהט אויס אז באלד אין אנהייב די מחשבה 
פון המן איז געווען באהאלטן די ישועה, ווי 

אזוי?
ערקלערט דער מהרי“ץ דושינסקיא:

אין מדרש (אסתר רבה ז י) ווערט געברענגט: 
המן  פאר  געזאגט  האט  אויבישטער  ”דער 
האב  איך  ווען  שבעולם;  ’שוטה  הרשע: 
נישט  איך  האב  פארלענדן  געוואלט  זיי 
כג):  קו  (תהלים  שטייט  עס  ווי  אזוי  געקענט, 
ָעַמד  ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ’ַוּיֹאֶמר 
און  ֵמַהְׁשִחית‘,  ֲחָמתֹו  ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו  ַּבֶּפֶרץ 

דו ווילסט להשמיד להרוג ולאבד?!“.
עס זעהט אויס אז די ’טעות‘ פון המן וואס 
איז  צוגעפירט  אזוי  מען  האט  הימל  פון 
ולאבד  להרוג  להשמיד  ”ביקש  אז:  געווען 
זיכער  קען  דאס  וואס  היהודים“.  כל  את 
מדרש,  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  זיין,  נישט 
און דאס איז די טייטש: ”והשבות לו גמולו 
דער  האט  גזירה  אנהייב  אין  אז  בראשו“, 
(’תהלות  מפלה  זיין  צוגעגרייט  אויבישטער 

מהרי“ץ‘ תהלים קכד).


