
ּפּוִרים

בס"ד

ָּתְכִניתֹו ַהְּמֻחֶּכֶמת ֶׁשל ָהָמן הּוְפָרה
ַעם  ֶאת  לֹו  ִהִּגידּו  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּבָמְרֳּדַכי  ָיד  ִלְׁשַח  ְּבֵעיָניו  ”ַוִּיֶבז 
ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד  ָהָמן  ַוְיַבֵּקׁש  ָמְרֳּדָכי 

ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעם ָמְרֳּדָכי“ (ג ו)
ֵּפֵרׁש ַה‘ְּכָתב סֹוֵפר‘:

ַעל  ֶׁשָעַבר   ָּכ ַעל  ָמְרְּדַכי  ֶאת  ַלֲהרֹג  ָהָמן  ָהָיה  ֶׁשָּיכֹול  ַאף 
ְּבָמְרֳּדַכי  ָיד  ִלְׁשַח  ְּבֵעיָניו  ”ַוִּיֶבז  זֹאת:  ְּבָכל   ,ַהֶּמֶל ִמְצַות 
ְוֵכיָון   – ָמְרֳּדָכי“  ַעם  ֶאת  לֹו  ִהִּגידּו  ”ִּכי  ּוַמּדּוַע:  ְלַבּדֹו“, 
ֶׁשִּמּתֹו ִׂשְנָאתֹו ָהַעָּזה ִּבֵּקׁש ְלָהִסית ֶאת ַהֶּמֶל: ”ְלַהְׁשִמיד 
 ּתֹו ֲאַחְׁשֵורֹוׁש“,  ַמְלכּות  ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת 
 ַהֶּמֶל ָּדֵתי  ”ְוֶאת  ח):  פס‘  (ְלַהָּלן  ְקִרית  ַהּׁשִ ַּבּתֹוֲאָנה  ִׁשּמּוׁש 
ֵאיָנם עִֹׂשים ְוַלֶּמֶל ֵאין ׁשֶֹוה ְלַהִּניָחם“, ָחַׁשׁש ָהָמן ֶּפן ִאם 
ְמֻבָּקׁשֹו  ֶאת  ִמְּלַמֵּלא   ַהֶּמֶל ִיָּמַנע  ַעָּתה,  ָמְרְּדַכי  ֶאת  ַיֲהרֹג 
ֵמֲהִריָגתֹו  ֶׁשַּיִּסיק  ִמּשּׁום  זֹאת  ַהְּיהּוִדים.  ָּכל  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד 
ַרק  ִהיא  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ַלֲהרֹג  ְלַבָּקָׁשתֹו  ָהֲאִמִּתית  ֶׁשַהִּסָּבה 
ְלַבּסֹוף  ַּכֲאֶׁשר  ְוָאֵכן,  ׂשֹוְנאֹו.  ָמְרֳּדָכי“ –  ֱהיֹוָתם: ”ַעם  ְּבֶׁשל 
ָמְרְּדַכי  ֶאת  ִלְתלֹות  ִמִלְּדרֹׁש  ָהָמן  ִנְמַנע  א  ְקרֹוָביו  ַּבֲעַצת 
ְוָתלּו  ְּברֹאׁשֹו  לֹו  הּוַׁשב  ֶׁשְּגמּולֹו  ַהָּדָבר  ִהְתַּגְלֵּגל  ָהֵעץ,  ַעל 

אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ.
ַעל ֻעְבָּדה זֹו ָאנּו מֹוִדים ִּבְתִפַּלת ’ַעל ַהִּנִּסים‘:

ַהְּיהּוִדים...“,  ָּכל  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד...  ִּבֵּקׁש  ָהָרָׁשע  ”ָהָמן 
אּוָלם:  ָמְרְּדַכי,  ֶאת  ִמַּלֲהרֹג  ִּבְתִחָּלה  ִנְמַנע   ָּכ ּוְלֵׁשם 
ֶאת  ְוִקְלַקְלְּת  ֲעָצתֹו  ֶאת  ֵהַפְרָּת  ָהַרִּבים   ְּבַרֲחֶמי ”ְוַאָּתה 
ֶאת  ִלְתלֹות   ַלֶּמֶל לֹוַמר  לֹו  ֶׁשָּגַרְמָּת   ְּבָכ  – ַמֲחַׁשְבּתֹו...“ 
סֹופֹו:  ִהִּגיַע   ְוָכ ַהְּיהּוִדים,  ָּכל  ֶאת  ֶׁשַּיְׁשִמיד  ִלְפֵני  ָמְרְּדַכי 

”ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ“.
’ְּכַתב סֹוֵפר‘ ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר

טֹוב ’ַׂשק‘ ֶאָחד – ֵמֶאֶלף ִהְׁשַּתְּדֻלּיֹות
ַוִּתְתַחְלַחל  ָלּה  ַוַּיִּגידּו  ְוָסִריֶסיָה  ֶאְסֵּתר  ַנֲערֹות  ”ַוָּתבֹואָנה 
ּוְלָהִסיר  ָמְרֳּדַכי  ֶאת  ְלַהְלִּביׁש  ְּבָגִדים  ַוִּתְׁשַלח  ְמאֹד  ַהַּמְלָּכה 

ַׂשּקֹו ֵמָעָליו ְוא ִקֵּבל“ (ד ד)
ִלְכאֹוָרה  ֲהא  ָמְרְּדַכי:  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ַהִהְׁשַּתְּדלּות ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ֶׁשָהָיה ָעָליו ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלָהִביא 
ְלִבּטּול ַהְּגֵזָרה, ִהיא ְלָהִביא ִליִדיַעת ֶאְסֵּתר ֶאת ְזָממֹו ֶׁשל 
ָהָמן ְּכֵדי ֶׁשַּתְׁשִּפיַע ַעל ַהֶּמֶל ְלַבְּטָלּה. ְוִאּלּו ָמְרְּדַכי, ִמְּלַבד 
ֶׁשֹּלא ָנַהג ֵּכן, ַאף ְּכֶׁשִּבְּקָׁשה ִמֶּמּנּו ֶאְסֵּתר ְלָהִסיר ֶאת ַׂשּקֹו 

ֵמָעָליו ְּכֵדי ֶׁשָּיכֹול ָלבֹוא ְלָפֶניָה – ֵסֵרב?
ְּבֵאר ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא:

ַאַחת  ָׁשָעה  טֹוָבה   – ַהְּגֵזָרה  ֶאת  ְלַבֵּטל  ֶׁשְּכֵדי  ָמְרְּדַכי  ָיַדע 
ֶׁשל ְּתִפָּלה ִּבְלבּוׁש ַׂשק, יֹוֵתר ֵמַהִהְׁשַּתְּדלּות ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר, 

ְוַעל ֵּכן ֵסֵרב ְלָהִסיר ַׂשּקֹו ֵמָעָליו.
ֵּבאּור נֹוָסף ְלָכ ָאַמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיְׂשָרֵאל מֶֹׁשה ַסַלמֹון 

’ָהַרב ֵמַחַרקֹוב‘:

ֵמִסיר  הּוא  ִּכי  ַהְּיהּוִדים  ֶאָחיו  ִיְראּו  ִאם  ֶּפן  ָמְרְּדַכי  ָחַׁשׁש 
ֶאת ַׂשּקֹו ְּכֵדי ְלׂשֹוֵחַח ִעם ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ִיְתלּו ֶאת ְיָהָבם 
ְּבֶאְסֵּתר ְוָיִסיחּו ַּדְעָּתם ֵמַהְּתִפָּלה ּוֵמַהְּתׁשּוָבה. ְלִפיָכ ִּבֵּכר 
ְלַהֲעִביר ָלּה ֶאת ַהְּיִדיָעה ַעל ַהְּגֵזָרה ְּבֶאְמָצעּות ֲהָת, ְּבא 

ְיִדיָעָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.
’ֵּבאּור ַהְגָּר“א‘ ַעל ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר; ’ִׂשְפֵתי ַחִּיים‘ מֹוֲעִדים ב‘ עמ‘ קפ;

 ’ְנִתיבֹות ַהּקֶֹדׁש‘ עה“ת ּומֹוֲעִדים עמ‘ קכה 

א ְלַהְרּפֹות ִמן ַהְּתִפָּלה ַעד ִליׁשּוָעה ַהְּמֵלָאה
ָאֵבל  ֵּביתֹו  ֶאל  ִנְדַחף  ְוָהָמן   ַהֶּמֶל ַׁשַער  ֶאל  ָמְרֳּדַכי  ”ַוָּיָׁשב 

ַוֲחפּוי רֹאׁש“ (ו יב)

ב ְלַׂשּקֹו ּוְלַתֲעִניתֹו“ (ְמִגָּלה טז א). ”‘ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי‘ – ֶׁשּׁשָ
ִסֵּפר ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְזֵאב ֵאְיֶדְלָמן:

ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ָּתָׁש“ח.  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ֶזה  ”ָהָיה 
ָגה ֲהפּוָגה ֵּבין ַהְּצָדִדים ַהּלֹוֲחִמים. ַהְּגִרי“ז ִמְּבִריְסק ִנֵּצל  ֻהּׁשְ
ֵמֲאִויָרּה  ִקְמָעא  ְוִלְׁשאֹף  ִמֵּביתֹו  ָלֵצאת  ְּכֵדי  ַהֲהפּוָגה  ֶאת 

ַהַּצח ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים.
ַהּשֹׂוֵרר  ַהַּמָּצב  ַעל  ִמִּפיו  ְּכֶשִׁהְתַעְנֵין  ְּבָאִחי.  ָּפַגׁש  ְּבַדְרּכֹו 
ָּבִעיר, ַנֲעָנה ִּכי ָאְמָנם יֹום ָהֶאְתמֹול ָהָיה ָקֶׁשה ִּבְמֻיָחד, ֶׁשֵּכן 
ַהַהְפָּגזֹות ָהיּו ּבֹו ֲחָזקֹות ִמָּתִמיד, ַא ַהּיֹום, ָּברּו ה‘, טֹוב 

יֹוֵתר...
ַמע זֹאת ַהְּגִרי“ז ֵהִגיב ְוָאַמר: ’ֶאְתמֹול ָאֵכן ָהָיה ַהַּמָּצב  ּׁשָ ִמּׁשֶ
ֶׁשֵּכן  ְמֻרִּבים.  ְלַרֲחִמים  ָאנּו  ְזקּוִקים  ַהּיֹום  ַּדְוָקא   ַא נֹוָרא, 
ְּבִעְקבֹות  ִּבְתִפָּלה  ְלַהְעִּתיר  ִהְתעֹוְררּו  ַהּכֹל  ֶאֶמׁש  ְּבעֹוד 
ַּדַעת  ֶאת  ַמִּסיָחה  ַהּיֹום  ַהּשֹׂוֶרֶרת  ִהְרִּגיָעה  ַהָּקֶׁשה,  ַהַּמָּצב 
ֵיׁש  ֶּבֱאֶמת   ִמָּכ יֹוָמם.  ְלֵסֶדר  ָלׁשּוב  ָלֶהם  ְוגֹוֶרֶמת  ֶהָהמֹון 

ִלְדאֹג...‘
ֶרַוח  ַּכֲאֶׁשר  עֹוָלם:  ֶׁשל  ִמְנָהגֹו  ’ֶזהּו  ַהְּגִרי“ז:  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ָלָאָדם ִקְמָעא ִמָּצרֹוָתיו, ֲהֵרי הּוא ִנְרַּגע ְוָׂשַמח, אּוָלם ֶּבֱאֶמת 
ֵלָמה. ֶׁשֲהֵרי  ַאל לֹו ִלְׂשמַֹח ְּבֶטֶרם ָּתבֹא ָעָליו ַהְּיׁשּוָעה ַהּׁשְ
ֶׁשֵהֵחל  ְּבָׁשָעה  לֹו  ָרַוח  ִּכי  ַאף  ַהְּיהּוִדי;  ָמְרְּדַכי  ַאף  ָנַהג   ָּכ
 ִהְמִׁשי ֶאָּלא  ְוָׂשַמח,  ָׂשׂש  א  זֹאת  ְּבָכל  ְלָפָניו,  ִלּפֹל  ָהָמן 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַׂשק ּוְבַתֲעִנית ַעד ֶׁשֻהְׁשְלָמה ַהְּיׁשּוָעה‘“.
ִּדְבֵרי ַהְּגִרי“ז עֹוִלים ְּבָקֶנה ֶאָחד ִעם ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַהַּמְלִּבי“ם 
ַהְּיהּוִדים  ִמֶּזַרע  ”ִאם  יג):  (ְלַהָּלן  ְלָהָמן  ֶזֶרׁש  ֶׁשל  ַלֲעָצָתּה 
ָנפֹול  ִּכי  לֹו  תּוַכל  א  ְלָפָניו  ִלְנּפֹל  ַהִחּלֹוָת  ֲאֶׁשר  ָמְרֳּדַכי 
ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ִמֶּזַרע  הּוא  ֶׁשָּמְרְּדַכי  ֵּכיָון  ְלָפָניו“;  ִּתּפֹול 
ֶׁשִּיּוַָׁשע  ַעד  ִמְּלִהְתַּפֵּלל  הּוא  ַיְפִסיק  א  ִּבְתִפָּלָתם,  ּכָֹחם 
ַלֲחלּוִטין. ְלִפיָכ” א תּוַכל לֹו“, ֶאָּלא ִאם ֵּכן: ”ָנפֹול ִּתּפֹול 
ְוַכֲאֶׁשר  ְלַגְמֵרי,  ְלָפָניו  ָנַפְלָּת  ְּכִאּלּו   ַעְצְמ ֲעֵׂשה   – ְלָפָניו“ 
ָלׁשּוב  ּתּוַכל  ֲאַזי  ִמְּתִפָּלתֹו,  ְוֶיְחַּדל  ִמָּצָרתֹו  ֶׁשּנֹוַׁשע  ִיְסּבֹר 

ּוְלַנְּצחֹו.
ַמְלִּבי“ם ֶאְסֵּתר ו יג; ’ְׁשַאל ָאִבי ְוַיֵּגְד‘ ח“ג עמ‘ ק

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָמְרְּדַכי ַנֲעֵנית ִמָּיד
ְלָפָניו;  ִּתּפֹול  ָנפֹול  ִּכי  לֹו  תּוַכל  א  ַהְּיהּוִדים...  ִמֶּזַרע  ”ִאם 

עֹוָדם ְמַדְּבִרים...“ (ו יג-יד)
ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים ֶאְפַרִים ִמִּסְדִליקֹוב:

ַּכֲאֶׁשר  ְלִצּבּור  הּוא  ֶׁשַבח  ִּכי  ְמבָֹאר  ב)  (כה  ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּתִפָּלָתם ַנֲעֵנית ִמָּיד ִעם ִסּיּוָמּה, ְוזֹאת ֲאֶׁשר ִהְבִהירּו ַחְבֵרי 
ָהָמן: ”ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים... א תּוַכל לֹו“, ּוַמּדּוַע? ִמּשּׁום 
ִּתּפֹול  ָנפֹול  ”ִּכי  ַעד:  ַהָּמקֹום,  ִלְפֵני  ְּגדֹוָלה  ּכֹה  ֶׁשֲחִביבּותֹו 
ְלָפָניו – עֹוָדם ְמַדְּבִרים“ – ְיׁשּוָעָתם ָּבָאה ֲאֵליֶהם ִמָּיד ִעם 

ִסּיּום ְּתִפָּלָתם.
’ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים‘ ְּדרּוׁש ְלפּוִרים

ה ִגּלָ ּמְ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּופָרה

את

ני ּפְ ם

רֹאׁש ְּדָבְר – ’ָאֵמן‘
ְּכֵעין  ִראׁשֹון‘,  ָּדָבר  ’ָאֵמן  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ’ֲאָדר‘ 
ְוֵכן  ֱאֶמת“,   ְּדָבְר ”רֹאׁש  קס):  קיט  (ְּתִהִּלים  ֶׁשֶּנֱאָמר 
ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ָּגדֹול  ”ֵאין  א):  ז  (דב“ר  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 

ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים“. 
’ַּגם ֲאִני אֹוְד‘ – ּפּוִרים, ַּבַהְקָּדָמה

ֵנס ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר
’ָאֵמן‘ – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ’ֵנס ָמְרְּדַכי ֶאְסֵּתר‘. ְּכִפי ֶׁשָאַמר 
ְּבֵסֶדר  ִּכי  ֲחֻנָּכה),  ַּכּוַָנת   – ִיְׂשָרֵאל‘  (’ֵנר  ִמּקֹוְז‘ִניץ  ַהַּמִּגיד 
’ְּב.ֵנ.ס.‘,  ֵהן:  ’ָא.ֵמ.ן.‘  ֶׁשַאַחר  ָהאֹוִתּיֹות  ֶאֶלף-ֵּבית, 

ְלַלֶּמְד ֶׁשַאֲחֵרי ָה‘ָאֵמן‘ ִנְמָׁש ַה‘ֵּנס‘. 
’ַּגם ֲאִני אֹוְד‘ ָׁשם 

ָמְרְּדַכי ִחֵּנ ֶאת ֶאְסֵּתר ַלֲענֹות ָאֵמן
”ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ִּכי ֵאין ָלּה 

ָאב ָוֵאם“ (אסתר ב ז)
ב):  קי  ַסְנֶהְדִרין  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ע“פ  ז,  קכד  (או“ח  ָהַרָמּ“א  ָּכַתב 
”ִויַלֵּמד ָּבָניו ַהְּקַטִּנים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן, ִּכי ִמָּיד ֶׁשַהִּתינֹוק 
עֹוֶנה ָאֵמן, ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא“. ְוָכ ָּדַרׁש ַרִּבי 
ֵאִלָּיהּו ַהּכֵֹהן ֵמִאיְזִמיר ַּבַעל ’ֵׁשֶבט מֹוֵסר‘ ֶאת ַהָּכתּוב 
ְמַחְּנָכּה   – ֲהַדָּסה“  ֶאת  ”אֵֹמן  ָהָיה  ָמְרְּדַכי  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ִמַּקְטנּוָתּה ַלֲענֹות ָאֵמן, ְוזֹאת: ”ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם“ 

– ֶׁשְּיַלְּמדּוָה, ְּכִפי ֶׁשְּמַחֶּיֶבת ַהֲהָלָכה. 
’ִמְנַחת ֵאִלָּיהּו‘ ֶּפֶרק לב

ָמְרְּדַכי  ֵּבית  ֶאת  ֶׁשָעְזָבה  ְלַאַחר  ַאף  ִּכי  ִנְרֶאה 
ַהָּכתּוב  ֶׁשֲהֵרי   ,ָּכ ַעל  ְלַהְקִּפיד  ֶאְסֵּתר  ִהְמִׁשיָכה 
ָמְרֳּדַכי  ַמֲאַמר  ”ְוֶאת  כ):  ָּפסּוק  (ְלַהָּלן  ָעֶליָה  ֵמִעיד 

ֶאְסֵּתר עָֹׂשה ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו“. 
יֹו“ר ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט“א

372ּפּוִרים תשפ"א

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ִליֵמי ַהּפּוִרים ָרֵזי ֱאמּוִנים

ל
ַכי 
ֵכיָון 
ְׁשִמיד 
ּתֹו

ָרז
ְנִתיב

ׁש ּדָבְר – ’ָאֵמן‘
ּדבר

מממְמ רִרִ ממֵמֵ
יימֵמ לִלִ
ְ ים

 „ ּיָ ƒמ י  ƒּכ ן,  ָ‡מ≈ ֲענּו  ּיַ ∆ ׁ̆ ים  ƒַטּנ ¿ּ̃ ‰ַ ָניו  ּבָ  „ יַלּמ≈ ƒו” ז):  ˜כ„  (‡ו"ח   ‡" ָ‰ַרָמּ ַס˜  ּפָ
 ."‡ ָלם ַ‰ּבָ ˜ ָלעו… ל∆ ׁ̆ לו… ח≈ ן, י≈ ‰: ָ‡מ≈ נ∆ ˜ עו… ינו… ƒּ̇ ‰ַ ∆ ׁ̆

ַ‡ף  ∆ ׁ̆ נּו  ‰ ָלַמ„¿ ּלָ ƒ‚ ן ַ‰ּמ¿ ƒי מ ƒיר, ּכ ƒמ יז¿ ƒ‡ י מ≈ ƒָמר ָ̇ י ƒ‡‰ָ ן ‰ּו ַ‰ּכ…‰≈ ּיָ ƒל י ‡≈ ƒב ַרּב ַ̇ ָכ ו¿
ר  ≈ּ̇ ס¿ ∆‡) ˙ּוב  ַ‰ּכָ ָרַמז  ָכך¿  ּול¿ ָ‡ב,  ּכ¿ ָ‰ָי‰  ָלּ‰  ר,  ≈ּ̇ ס¿ ∆‡ י  ַלּפ≈ ּכ¿ ן  ּכ≈ ָנַ‰‚  ַכי  ¿„ּ ָמר¿
 – 'אֵֹמן'  יב:  ƒ̇ ּכ¿ ם",  ָו‡≈ ָ‡ב  ָלּ‰  ין  י ‡≈ ƒר ּכ ≈ּ̇ ס¿ ∆‡ ...˙ אֵֹמן ‡∆ י  ƒ‰ ז): ”ַוי¿  „
 ˙ ַכי ַלֲענו… ¿„ּ ָ„ּ‰ ָמר¿ ּמ¿ ƒז…‡˙, ל ‰ּ„ָ ַלּמ¿ ּי¿ ∆ ׁ̆ ּל…‡ ָ‰ָי‰ ָלּ‰ ָ‡ב  ∆ ׁ̆ ּום  ּׁ̆ ƒר ָו‡"ו, מ ָחס≈

‰ּו' ל‡). ּיָ ƒל ַח˙ ‡≈ נ¿ ƒָאֵמן' ('מ'

”ִקְּימּו ְוִקְּבלּו 
ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם 
ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל 
ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם – 
ְוא ַיֲעבֹור!“
(ֶאְסֵּתר ט כז)
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ְּבִדְבֵרי ְיֵמי ַהּדֹורֹות ָידּוַע ַעל ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ׁשֹונֹות,  ִּבְקִהּלֹות  ֶׁשֻּתְּקנּו  ּפּוִרים‘  ’ְיֵמי 
ְלֵזֶכר ִנִּסים ְמֻיָחִדים ֶׁשַּנֲעׂשּו ָּבֶהם ִלְבֵני 
ְנַסֵּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבִּסּפּור  ְקִהָּלה.  אֹוָתּה 
ַעל ֶאָחד ֵמאֹוָתם ’ּפּוִרים‘ ֲאֶׁשר ָנחֹג ָהָיה 
ַעד ַלּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ְּביֹום כ“ג ְלחֶֹדׁש 
ֵטֵבת ְּבֶקֶרב יֹוְצֵאי ְטִריּפֹוִלי – לּוב, ְוָידּוַע 
ַהֵּנס  ֵׁשם  ַעל  ַא-ַׁשִריף‘  ’ּפּוִרים  ְּבֵׁשם 

ֶׁשַּנֲעָׂשה ּבֹו. 
ֵמאֹות  ִּכְׁשלֹוׁש  ִלְפֵני  ֵאַרע  ַהַּמֲעֶׂשה 
ְלטֹון ִנְקֶנה  ָׁשִנים. ְּבאֹוָתם ָיִמים ָהָיה ַהּׁשִ
ִנְתָּפִסים  ְמחֹוזֹות  ָהיּו   ְוָכ ַהְּזרֹוַע,  ְּבכֹחַ 
ִּביֵדי ֲאָנִׁשים ַאִּליִמים ּוְמֻׁשְּלֵלי ֶרֶסן ֲאֶׁשר 
רּוָחם.  ַעל  ָהעֹוֶלה  ְּכָכל  ְלטֹון  ַּבּׁשִ ָּפֲעלּו 
ְלטֹון  ַהּׁשִ ִנְתַּפס  ְּבלּוב  ֲאֶׁשר  ִּבְטִריּפֹוִלי 
ְּבֵׁשם  ַמֲעָלִלים  ְוַרע  ַּגס  ָאָדם  ִּביֵדי 
ְלטֹון  ַּבּׁשִ ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֲאֶׁשר  ַּביי,  ַחאִליל 
ַרַאְוָתִני  ִּבְזּבּוז   ּתֹו ַּתֲאוֹוָתיו,  ְלִמּלּוי 

ֶׁשֻלּּוָה ְּבָעִריצּות ּוַבֲאִלימּות.
אֹותֹו  ָהָיה  ָזקּוק  ַּתֲאוֹוָתיו  ִמּלּוי  ְלֵׁשם 
 ָּכ ְלֵׁשם  ְּגדֹוָלה.  ְמֻזָּמִנים  ְלֻקַּפת  הֹוֵלל 
א ִהְסִּפיקּו ַהְּמָכִסים ַהֻּמְגָזִמים ֶׁשִהִּטיל 
ְוֵהִעיקּו  ַהְּמקֹוִמית  ָהֻאְכלּוִסָּיה  ַעל 
ָהָיה  ִּליט  ַהּׁשַ ְנׂשֹוא.  ִלְבִלי  ַעד  ֲעֵליֶהם 
ָמָצא  ְוהּוא  ַהְכָנָסה‘  ְל‘ַהְׁשָלַמת  ָזקּוק 
הּוא  ַּבֲעִליל;  ֶהְגיֹוִנית  ִּבְלִּתי   ֶּדֶר  ְלָכ
’ׁשֹוְדֵדי ָים‘ ֲאֶׁשר ֵמֵעת  ֶהֱעִסיק ִמָּיְזָמתֹו 
ְטִריּפֹוִלי  ֵמחֹוֵפי  ַמְפִליִגים  ָהיּו  ְלֵעת 
ּוִמְׁשַּתְּלִטים ַעל ֳאִנּיֹות סֹוֵחר ֶׁשָעׂשּו ֶאת 
ְׁשָלָלן  ָּכל  ֶאת  חֹוְמִסים  ָים,  ְּבֵלב  ַּדְרָּכן 
אֹוְצרֹוָתיו  ֶאת  ְּבֶאְמָצעּוָתן  ּוַמֲעִׁשיִרים 

ִּליט. ֶׁשל ַהּׁשַ
זֹו  ַהְרַּפְתָקה  ַאף  ַהְרַּפְתָקה  ָּכל  ּוְכמֹו 
ַּכֲאֶׁשר  ֶזה  ָהָיה  ְּביֶֹקר;  ְלַבּסֹוף  ָעְלָתה 
ַמְלכּוִתית  ֳאִנָּיה  ִׁשֵּגר  ִמְצַרִים  מֹוֵׁשל 
ִּכְתׁשּוָרה  אֹוְצרֹוָתיו,  ְּבֵמיַטב  ֲעמּוָסה 
ְלמֹוֵׁשל ּתּוִניס. ׁשֹוְדֵדי ַהָּים, ְׁשִליָחיו ֶׁשל 
ָהֳאִנָּיה  ַעל  ִהְׁשַּתְּלטּו  ְטִריּפֹוִלי,  ַׁשִּליט 
ַהַחְמָדן  ִּליט  ְוַהּׁשַ אֹוְצרֹוֶתיָה,  ֶאת  ּוָבְזזּו 
ֶאת  ְלַמֵּלא  ְּכֵדי  ָּבֶהם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִמֵהר 

ִּכיָסיו ַהְּתפּוִחים.
ָּבֲעָרה  ּתּוִניס  ְלמֹוֵׁשל  ַהָּדָבר  ְּבִהּוַָדע 
ֲחָמתֹו ְּבַאּפֹו. הּוא א ָיכֹול ָהָיה ִלְׁשּתֹק 
ַעל ִחּלּול ְּכבֹודֹו. ַהּמֹוֵׁשל ַהָּפגּוַע ֶהֱחִליט 
 ָּכ ּוְלֵׁשם  ַאְכָזִרי,  ְנָקָמה  ְלַמַּסע  ָלֵצאת 
ַאְכָזר  ִאיׁש  ְצָבאֹו,  ַׂשר  ֶאת  ָׁשַלח  הּוא 
ַא- ’ִאיְּבָרִהים  ם  ַלּׁשֵ ָהעֹוֶנה  ָּדם  ּוְצֵמא 
ַאְנֵׁשי  ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת  ְּברֹאׁש  ַׁשִריף‘, 
ָצָבא, ְוהֹוָרה לֹו ִלְנקֹם ְּבָכל יֹוְׁשֵבי ָהִעיר, 

ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן.
ְצָבאֹו  ְּברֹאׁש  ַא-ַׁשִריף  ָחָנה  ְמֵהָרה  ַעד 
ּתֹוָׁשֵבי  ְטִריּפֹוִלי.  ָלִעיר  ְוִנְרֶאה   ָסמּו
ְּבַהְפָּתָעה  ִלְׁשמַֹע  ֶׁשֶּנְחְרדּו  ָהִעיר 
ִנּסּו  ָלֶהם,  ַהָּצפּוי  ַהּגֹוָרל  ַעל  ֻמְחֶלֶטת 
ֶׁשל  ַהָּצָבא  ְלַׂשר  ִּפּיּוס  ִמְׁשַלַחת  ְלַׁשֵּגר 
ּתּוִניס, ּתֹו ֶׁשֵהם ַמְסִּביִרים ִּכי ָיָדם א 
ַהָּנָקם  ָּתֵאב  ָהִאיׁש   ַא ַּבַּמַעל.  ָהְיָתה 

מַֹע. ְוַהָּדם ָאַטם ָאְזָניו ִמּׁשְ
ּכֶֹפר  ַרב,  ָממֹון  לֹו  ְלַהִּציַע  ַאף  ִנּסּו  ֵהם 
ֵאיָתן  נֹוַתר  ַא-ַׁשִריף  אּוָלם  ַנְפָׁשם, 
ֶׁשל  ֶּדֶרג  ָרמֹות  ִמְׁשָלחֹות  ַאף  ְּבַדְעּתֹו. 
ִּדיְּפלֹוָמִטים ֵמֲאָרצֹות ָזרֹות א ִהְצִליחּו 
ֵהֵחל  ַא-ַׁשִריף  ַהַּמְׁשֵּבר,  ֶאת  ִלְפּתֹר 
ּוְלתֹוָׁשֵבי  ַלְּקָרב,  ַמֲעִׂשּיֹות  ַּבֲהָכנֹות 
ַלַּצד  ְלִהְצָטֵרף  ֶאָּלא  נֹוַתר  א  ְטִריּפֹוִלי 
ִּגּיּוס  ַעל  ֻהְכַרז  ָהִעיר  ְּבַרֲחֵבי  ַהּלֹוֵחם; 
ֵחרּום. ָּכל ַהּתֹוָׁשִבים ִהְתַּגְּיסוּ ְלַבֵּצר ֶאת 
ַהחֹומֹות ּוְלָהִכין ְּכֵלי ִמְלָחָמה, ְוַהּכֹוְננּות 

ַלְּקָרב ִנְמְׁשָכה יֹוָמם ָוַלְיָלה.
ַאף ְיהּוֵדי ְטִריּפֹוִלי ֻאְּלצּו ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים 

ִמְרָצם  ִעַּקר  ֶאת   ַא ַלְּקָרב,  ַּבֲהָכנֹות 
ְּבאֹוָתם  ְּבַתְכִלית;  ׁשֹוֶנה  ְּבאֶֹפן  ִהְׁשִקיעּו 
ִּבְטִריּפֹוִלי  ְּדַאְתָרא  ְּכָמָרא  ִׁשֵּמׁש  ָיִמים 
ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי יֹוֵסף ָעִגיב ִזי“ַע, ּוִמָּיד 
ַמע ְּדַבר ַהָּצָרה, ִמֵהר ְלַכֵּנס ֶאת  ִעם ִהּׁשָ

ְיהּוֵדי ָהִעיר ְלצֹום, ִלְתִפָּלה ְוִלְזָעָקה.
קֹול ַיֲעקֹב ָהַל ְוָגַבר ִמּתֹו ָהִעיר. ָּבֵּתי 
ַׂשק  ְלבּוֵׁשי  ִמְתַּפְּלִלים  ָׁשְקקּו  ַהְּכֵנִסּיֹות 
ּוְמֻעֵּני צֹום. ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן, ַטף ְוָנִׂשים, 
ָזֲעקּו ַהָּללּו ֶאל ה‘ ְּבִלי ֶהֶרף ְלַהֲעִביר ֶאת 
רַֹע ַהְּגֵזָרה, ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִקים.

ָעָׂשה  ַלְּקָרב,  ַּבֲהָכנֹות  ָעסּוק  עֹודֹו 
ַהְּכָפִרים  ְּביֹוְׁשֵבי  ַׁשּמֹות  ַא-ַׁשִריף 
ֶאת  ָּבַזז  הּוא  ְטִריּפֹוִלי.  ֶׁשִּבְסִביבֹות 
ֲאֶׁשר  ְצָבאֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְּכֵדי  ָּבֵּתיֶהם 
ָהַל ְוָצַבר ּכֹחַ, ּוַבּיֹום ֶׁשָחׁש ִּכי ֻהְׁשְלמוּ 
ָהִעיר,  ַעל  ְּבַהְתָקָפה  ֵהֵחל  ֲהָכנֹוָתיו, 
ָּכל  ַעל  ְוָגְפִרית  ֵאׁש   ׁשֹוֵפ ֶׁשהּוא   ּתֹו

ְסִביבֹוֶתיָה.
ּכֹחֹות  ַעל  מֹוִנים  ֲעֶׂשֶרת  ַהָּגדֹול  ִיְתרֹונֹו 
ְּבֵאיכּות,  ְוֵהן  ְּבַכּמּות  ֵהן  ְטִריּפֹוִלי,  ְצָבא 
 ּתֹו ְלִנָּצחֹון  ְלהֹוִבילֹו  ָהָיה  ָאמּור 
הּוא  ַהֶּפֶלא  ְלַמְרֵּבה  אּוָלם  ָקָצר,  ְזַמן 
ִנְלֲחמּו  ָהִעיר  ָמִגֵּני  יגֹו.  ְלַהּׂשִ ה  ִהְתַקּׁשָ
ָהְלכּו  ַהֲהָדִדּיֹות  ְוַהַהְפָּגזֹות  ַּכֲאָריֹות, 
כּו, ַּכֲאֶׁשר ְּבֶמֶׁש ָּכל אֹותֹו ַהְּזַמן  ְוִהְתַמּׁשְ
א ָּפְסקּו ְיהּוִדי ְטִריּפֹוִלי ִמַּתֲעִנּיֹוֵתיֶהם 
ִמִּלְׁשּפֹךְ  ָחְדלּו  ְוא  ּוִמְּתִפּלֹוֵתיֶהם, 
ֶׁשָּיִסיר  ַּבְּמרֹוִמים  ַהּיֹוֵׁשב  ִלְפֵני  ְּתִחָּנה 

ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ֶחֶרב ַהַּמְׁשִחית.
ֵאיָנּה  ַהַהְכָרָעה  ִּכי  ַא-ַׁשִריף  ִּבְראֹות 
יג  ְלַהּׂשִ ַּתֲאָותוֹ   ּוִמּתֹו ָּבֹאֶפק,  ִנְרֵאית 
ִלְנהֹג  ֶהֱחִליט  ְמִחיר,  ְּבָכל  ִנָּצחֹון 
ְּבַתְחּבּוָלה ְמֻתְחֶּכֶמת; ְּבֶחְׁשַכת ַלִיל הּוא 
ְמַחְּפִׂשים  ְּכֶׁשֵהם  ֵמַחָּיָליו  ֲאָלִפים  ָׁשַלח 
ְּבִבְגֵדי ָהאֹוֵיב ֶאל ּתֹוְכֵכי ְטִריּפֹוִלי, ֶאָּלא 
ַהְּמִזָּמה  ִהְתַּגְּלָתה  ָׁשַמִים  ֶׁשְּבַחְסֵדי 
 ְּבֶדֶר ִהְתַּגּלּו  ַהַחָּיִלים  מֹוֵעד.  ִמְּבעֹוד 
א ֶּדֶר, ְוֻאְּלצּו ִלְברֹחַ ֲחָזָרה ֶאל ַמֲחֵנה 
ַאֲחֵריֶהם  מֹוִתיִרים  ֶׁשֵהם   ּתֹו ַא-ַׁשִריף 

ׁשֶֹבל ָארֹ ֶׁשל ֲהרּוִגים ּוְפצּוִעים.
ָיְכלּו  א  ַהֻּמָּתִׂשים  ַא-ַׁשִריף  ְּגדּוֵדי 
ָלֵׂשאת ֶאת ָהֶעְלּבֹון. רּוָחם ָנְפָלה, ְוַרִּבים 
ִנָּסה  ַא-ַׁשִריף  ָעַבר.  ְלָכל  ָנפֹוצּו  ֵמֶהם 
ְלַגֵּיס ֶאת ַאֲחרֹוֵני ֶנֱאָמָניו ִלְקָרב ְמַאֵּסף, 
ָחרּוץ,  לֹון  ִּכּׁשָ ָנַחל  ַהַּפַעם  ַּגם  אּוָלם 
ְּבעֹור  ִנְמַלט  ֵטֵבת  ְלחֶֹדׁש  כ“ג  ּוְביֹום 
ִׁשָּניו ֶאל ַהִּמְדָּבר, ְוַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה 

ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקר.
ָהָיה ֶזה ֵנס ֶׁשל ַמָּמׁש, ֶׁשּבֹו ֻנְּצחּו ַחָּיָליו 
לֹוֲחֵמי  ִּביֵדי  ַא-ַׁשִריף  ֶׁשל  ָהַרִּבים 
יֹוְׁשֵבי  ִמֵּבין  ְלִאיׁש  ַהּמּוָעִטים.  ְטִריּפֹוִלי 
ָהָיה  א  ְּכָנְכִרים,  ְיהּוִדים  ְטִריּפֹוִלי, 
ָסֵפק ִּכי ַא ּכֹחַ ַהְּתִפָּלה הּוא ֶזה ֶׁשָעַמד 
ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם, ְוֵׁשם ָׁשַמִים ִהְתַקֵּדׁש 

ָּבַרִּבים.
ְטִריּפֹוִלי  ְיהּוֵדי  ִּתְּקנּו  ַהֵּנס  אֹותֹו  ְלֵזֶכר 
’ּפּוִרים ַא-ַׁשִריף‘  ַלֲחגֹג ְלדֹורֹות ֶאת יֹום 
ֵמָהֲאַבּדֹון  ִנְּצלּו  ֶׁשּבֹו  ְּבֵטֵבת  כ“ג  ְּביֹום 
ֶזה  ְּביֹום  ָרָׁשע.  אֹותֹו  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָּזַמם 
ְּבִמְׁשֶּתה  ַלֲחגֹג  ְטִריּפֹוִלי  ְּבֵני  נֹוֲהִגים 
ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָמנֹות  ִמְׁשלֹוַח  ְוִׂשְמָחה, 
ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים, ּוְבַׁשָּבת ֶׁשְּלָפָניו ַאף 
’ִמי  ְּבֵׁשם  ְמֻיָחד  ִּפּיּוט  ְלׁשֹוֵרר  ֵהם  ָנֲהגּו 
ַהִּפּיּוט  ִלְפָרָטיו.  ַהֵּנס  ּתַֹאר  ֶׁשּבֹו   ,‘ָּכמֹו
ֻחַּבר ַעל ְיֵדי ַהַּדָּין ַהּנֹוָדע ַרִּבי ָּדִוד ַטַייאר 

ָזָצ“ל ְלֵזֶכר ַהְּמאָֹרע.
’ְטַראְּבֶלס ֶׁשל ַמְעָלה‘ ִּגָּליֹון לב עמ‘ 92

הֹוָדָאה ַעל ַהִּנִּס ים
ְלַהְפִסיק  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ַהּפּוִרים  ּוִביֵמי  ַהֲחֻנָּכה  ִּביֵמי 
ְּבתֹו ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ ְּכֵדי ְלהֹוִסיף הֹוָדָאה ַעל ַהִּנִּסים 
ַהַהְזָּכָרה  ִחּיּוב  ְמקֹור  ַהּיֹום.  ְּבאֹותֹו  ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו 
ִהּנֹו ְּבַמְסָקַנת ַהְּגָמָרא ְּבַׁשָּבת (כד א) ֶׁשֵּיׁש ְלַהְזִּכיר 

הֹוָדָאה ְמֻיֶחֶדת ַעל ַהִּנִּסים ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון.
ַּבְּגָמָרא (ָׁשם) ִהְסַּתְּפקּו ְּבִעְנַין ַהְזָּכַרת ַהּיֹום ְּבִבְרַּכת 
ֶׁשַּבְּתִפָּלה  ַמהּו)  ד“ה  (ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות  ּוֵפְרׁשּו  ַהָּמזֹון, 
ַהִּנִּסים‘,  ’ַעל  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשֵּיׁש  ַלֲחָכִמים  ָּפׁשּוט  ָהָיה 
ֵּכיָון ֶׁשִהיא ֶנֱאֶמֶרת ַּבִּצּבּור ַוֲהֵרי ֵיׁש ִמְצָוה ְלַפְרֵסם 
ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְלַגֵּבי  ִהְסַּתְּפקּו  אּוָלם  ַהֵּנס,  ֶאת 
ֱאֶמת‘  ּובִ‘ְׂשַפת  ַעְצמֹו.  ְלֵבין  ָהָאָדם  ֵּבין  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
יֹום,  ְּבָכל  ֶנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה  ִּכי  ּוֵפֵרׁש  הֹוִסיף  (ָׁשם) 

אּוָלם ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּתלּוָיה ַּבֲאִכיַלת ַּפת.
(קפז  ְוָהַרמָּ“א   ‘ָערּו ְלָחן  ַה‘ּׁשֻ ָּפְסקּו  ָמקֹום  ּוִמָּכל 
ְּבפּוִרים  ְוֵהן  ַּבֲחֻנָּכה  ֵהן  ְלאֹוְמרֹו.  ֶׁשֵּיׁש  א)  תרפד  ד; 
ְוכוּ‘,  ַהִּנִּסים‘  ’ַעל  ַּבֲאִמיַרת:  ַהַהְזָּכָרה  ִנְפַּתַחת 
ְוַהֶהְמֵׁש ׁשֹוֶנה ֵמִעְנָינֹו ֶׁשל יֹום. ֻנַּסח ’ִּביֵמי ָמְרְּדַכי‘ 
ַהֶּנֱאָמר ְּבפּוִרים הּוא ָקדּום ְוהּוָבא ְּבִׁשּנּוִיים ַקִּלים 
ְּכָבר ְּבִדְבֵרי ַהְּגאֹוִנים (’ֵסֶדר ַרב ַעְמָרם ָּגאֹון‘ ּפּוִרים, ּוְרֵאה 

’ַמְחזֹור ִויְטִרי‘ צג).

ַּבָּיִמים  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְוָיבֹא‘  ’ַיֲעֶלה  ִמַּבָּקַׁשת  ְּבׁשֹוֶנה 
ִּתְּקנּו  ַּבְּתִפָּלה  ֵּכן  ְוַעל  מּוָסף,  ָּבֶהם  ֶׁשִהְקִריבּו 
ַהָּמזֹון  ּוְבִבְרַּכת  (ְרֵצה),  ָהֲעבֹוָדה  ְּבִבְרַּכת  ְלאֹוְמָרּה 
ְּבִבְרַּכת ’ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים‘ – ֶׁשַאף ָּבּה ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים 
ֵאיָנּה  ַהִּנִּסים‘  ’ַעל  ַהְזָּכַרת  ָהֲעבֹוָדה;  ֲחָזַרת  ַעל 
ָּבָאה ֶאָּלא ְּכהֹוָדָאה, ְוַעל ֵּכן ַּבְּתִפָּלה ָאנּו מֹוִסיִפים 
אֹוָתּה ְּבִבְרַּכת ַההֹוָדָאה, ְוַאף ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ִּתְּקנּו 
ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  (ע“פ   ‘ְל ’נֹוֶדה  הֹוָדַאת   ְּבתֹו ְלאֹוְמָרּה 

ָׁשם).

’ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש‘ אֹו ’ִּביֵמי ָמְרְּדַכי‘?
 ַא ֲאַחְׁשֵורֹושׁ“,  ִּביֵמי  ”ַוְיִהי  ְּב:  ִנְפַּתַחת  ַהְּמִגָּלה 
ְוֶאְסֵּתר“,  ָמְרְּדַכי  ”ִּביֵמי  ְּב:  ִנְפַּתַחת  זֹו  ְּתִפָּלה 

ַמּדּוַע?
ָה‘ַאִּביר ַיֲעקֹב‘ ִמַּסִּדיגּוָרא ֵּפֵרׁש: 

ִליִציַאת  ְּכ‘ֵזֶכר  ֶׁשִּנְתְקנּו  ַהּמֹוֲעִדים  ִמָּכל  ְּבׁשֹוֶנה 
ְיֵמי  ֵמִעָּקָרם,  קֶֹדׁש  ִהיא  ַמהּוָתם  ְוָכל  ִמְצַרִים‘, 
ְלַאַחר  ְוַרק  ְרִגיִלים  ָיִמים  ִּבְתִחָּלָתם  ָהיּו  ַהּפּוִרים 
 ְלִפיָכ קֶֹדׁש;  ִליֵמי  ַמהּוָתם  ִהְׁשַּתְּנָתה  ַהֵּנס 
ַהּדֹור  ֶׁשְּבאֹותֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּמִגָּלה,  ִּבְפִתיַחת 
ָהיּו ְׁשקּוִעים ַּבֵחְטא ְוַאף ֶנֱהנּו ִמְּסעּוָדתֹו ֶׁשל אֹותֹו 
ָרָׁשע, ֶנְחְׁשבּו ַהָּיִמים ִּכ‘יֵמי ֲאַחְׁשֵורֹושׁ‘, ְוַרק ְלַאַחר 
ַהִּמְצוֹות  עֹל  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ְוִקְּבלּו  ִּבְתׁשּוָבה  בּו  ֶׁשּׁשָ
ְּבַאֲהָבה, הּוְטָבה ַמהּוָתם ְוֵהם ַנֲעׂשּו ִּבְבִחיַנת ’ְיֵמי 

ָמְרְּדַכי‘ (’ַאִּביר ַיֲעקֹב‘ ִּבְתִחַּלת ַמַאְמֵרי ּפּוִרים).
ֶׁשַּתְכִלית   ְלַלֶּמְד ַהָּדָבר  ָּבא  ִּכי  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  עֹוד 
ָּכל ַהְּמאָֹרעֹות ֶׁשִּכְבָיכֹול ִהְתַרֲחׁשּו ֵּבין ֲאַחְׁשֵורֹושׁ 
ִיְׂשָרֵאל;  ְלטֹוַבת  ֶאָּלא  ָהְיָתה  א  ַעְצמֹו,  ְלֵבין 
ְּכֻדְגַמת ַהִּמְׁשֶּתה ֶׁשָעַר ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו, ֲאֶׁשר 
ַהָּדָבר  ִהְתַּגְלֵּגל   ְוָכ ַוְׁשִּתי  ֶאת  ָהַרג  ְּבַמֲהָלכֹו 
ִנְּצלּו   ָּכ ְיֵדי  ְוַעל  ַּתְחֶּתיָה  ֶאְסֵּתר  ֶׁשֻהְמְלָכה 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְונֹוָסִפים  ַרִּבים  ְמאָֹרעֹות  ְוֵכן  ִיְׂשָרֵאל. 
ְלַבּסֹוף ִהְתַרֵחׁש ַהֵּנס, ִהְתַּגָּלה ִּכי ַאף ֵהם ָהיּו ֵחֶלק 
ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמֶּמּנּו. ְוִלּמּוד ֵיׁש ַּבָּדָבר ְלדֹורֹות; ִּכי ַאף 
ַהִהיְסטֹוְרָיה   ְּבַמֲהַל ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו  ַרִּבים  ְמאָֹרעֹות 
ֵּבין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלֵבין ַעְצָמם, ַּתְכִליָתם ָהֲאִמִּתית 
ָהְיָתה ְלטֹוַבת ִיְׂשָרֵאל, ְּכִפי ֶׁשִהְתָּבֵרר ַהָּדָבר ְּבנֹוֵגַע 
”ֲאִפּלוּ  א):  סג  (ְיָבמֹות  ַהְּגָמָרא  ּוְכִדְבֵרי  ְלֶחְלָקם, 
ֶאָּלא  ִמְתָּבְרכֹות  ֵאין  ָּבֲאָדָמה,  ַהָּדרֹות  ִמְׁשָּפחֹות 
ִמַּגְלָיא  ַהָּבאֹות  ְסִפינֹות  ֲאִפּלוּ  ִיְׂשָרֵאל...  ִּבְׁשִביל 
ְלַאְסַּפְמָיא, ֵאיָנן ִמְתָּבְרכֹות ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל“ 
(’ִלּקּוִטים ּוֵבאּוִרים ִלְמִגַּלת ֶאְסֵּתר והגש“פ‘ [לרי“א וֹוְלף] עמ‘ ט‘, 

ּוְרֵאה ַרְמָּב“ם ְמָלִכים יא ד).

ַאְרָּבָעה ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה
ָאַמר ַרֵּבנּו ַהְגָּר“א:

ֶׁשָהיּו  ַּכּוָנֹות  ַאְרַּבע  ַעל  זֹו  ִּבְתִפָּלה  מֹוִדים  ָאנּו 
ְלָהָמן ָהָרָׁשע ִּבְגֵזָרתֹו: ”ְלַהְׁשִמיד, ַלֲהרֹג, ּוְלַאֵּבד... 
ּוְׁשָלָלם ָלבוֹ ז“; ’ְלַהְׁשִמיד‘ – ְּכֶנֶגד ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּבֵּקׁש 
ֶאת  ֵמֶהם  ֶׁשַּיֲעקֹר   ְּבָכ ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד 
ֶאת  ִלּטֹל  ֶׁשִּבֵּקׁש  ַהֶּנֶפׁש,  ְּכֶנֶגד   – ’ַלֲהרֹג‘  ַהּתֹוָרה. 
ַנְפָׁשם. ’ּוְלַאֵּבד‘ – ְּכֶנֶגד ַהּגּוף, ֶׁשִּבֵּקׁש ְלַכּלֹות ֶאת 

ֵאר. ’ּוְׁשָלָלם ָלבוֹ ז‘  ִזְכָרם ְלַגְמֵרי ֶׁשַאף ַהּגּוף א ִיּׁשָ
– ְּכֶנֶגד ַהָּממֹון ֶׁשִּבֵּקׁש ִלּטֹל ֵמֶהם.

ַא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵהֵפר ֶאת ֲעָצתֹו ְוֵהִׁשיב ֶאת 
ְּגמּולֹו ְּברֹאׁשֹו, ְוַאְדַרָּבה: ִּבְמקֹום ֶׁשֵּתָאֵבד ַהּתֹוָרה, 
ֶאְסֵּתר,  ְמִגַּלת   – ְמִגָּלה  עֹוד  ִמּכֹחוֹ  ָעֶליָה  נֹוְסָפה 
ּוִבְמקֹום ִאּבּוד ַהּגּוף, ִנְצַטּווּ ֵהם ְלַהְבִריא ֶאת ּגּוָפם 
ִנְצַטּווּ  ַנְפָׁשם  ִאּבּוד  ּוִבְמקֹום  ֶזה,  ְּביֹום  ְּבִמְׁשֶּתה 
ֶׁשְּיַאֵּבד  ְוַתַחת  ַּבֶּנֶפׁש.  ְרָׁשּה  ֶׁשּׁשָ ְּבִׂשְמָחה  ֵהם 
ּוְבַמָּתנֹות  ָמנֹות  ְּבִמְׁשלֹוַח  ֵהם  ִנְצַטּווּ  ָממֹוָנם,  ֶאת 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְּכלֹוַמר  ָלֶאְביֹוִנים, 

ֶׁשֶּיְחַסר לֹו ָממֹון ְּביֹום ֶזה (’ֵּבאּור ַהְגָּר“א‘ ֶאְסֵּתר ג יג).

ְּגֵזָרה ַעל ַהָּממֹון – ְלטֹוָבה
ְמֻיָחד  ֶׁשַבח  ֵיׁש  ָלבוֹ ז‘  ’ּוְׁשָלָלם  ַהִּמִּלים  ְּבַהְזָּכַרת 
ְּגֵזָרה  ִנְגְזָרה  ִאם  ִלְכאֹוָרה  ֶׁשֲהֵרי  ַהֵּנס,  ּגֶֹדל  ַעל 
ַעל ַנְפֵׁשנּו, ָמה ִאְכַּפת ָלנּו ִמָּממֹוֵננּו? ֶאָּלא ֶׁשִאּלּו 
א ָהָיה ּגֹוֵזר ַעל ַהָּממֹון, ָהִיינּו ְיכֹוִלים ִלְסמֹ ַעל 
ּוְכִפי  ַהְּגֵזָרה.  ֶאת  ְלַבֵּטל   ַהֶּמֶל ֶאת  ֶׁשְּנַׁשֵחד   ָּכ
ֶׁשָּמִצינוּ ַּבְּגָמָרא (ִּגִּטין נה ב) ֶׁשַאף ְּכֶׁשָּגְזָרה ַהַּמְלכּות 
ׁשַֹחד,  ִּבְנִתיַנת  ַהָּללּו  ִנְּצלּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ְלַאֵּבד 
ְוַאף  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְלַכְסָּפם  ָּבז  ֲאַחְׁשֵורֹושׁ  אּוָלם 
ְוֶזהּו: ”ּוְׁשָלָלם  יא),  ג  (ֶאְסֵּתר  ָמַאס  ָהָמן  ֶׁשל  ְּבַכְסּפֹו 
ָהָיה  א  ַלֶּכֶסף,  ָּבז  ֶׁשֲאַחְׁשֵורֹושׁ   ֶׁשִּמּתֹו ָלבוֹ ז“, 
ַלְּיהּוִדים ֶּפַתח ַהָּצָלה ִּביֵדי ָאָדם, ְוַרק ְּתׁשּוַעת ה‘ 
סֹוֵפר‘  ֲחַתם  (’ְּדָרׁשֹות  ַהְּגֵזָרה  ִמן  אֹוָתם  ֶׁשִהִּציָלה  ִהיא 

ח“א, ִלּקּוִטים ְלפּוִרים [ִנְדַּפס ְּבסֹוף ַהֵּסֶפר]).

ַמֲחָׁשָבה ֶׁשהּוְפָרה ִמְּתִחָּלָתּה
 – ְּברֹאׁשֹו“  ְּגמּולֹו  לֹו  ”ַוֲהֵׁשבֹוָת  ַהְּתִפָּלה:  ִמְּלׁשֹון 
ִּבְתִחַּלת  ֶׁשְּכָבר  ַמְׁשָמע  ְּתִחָּלה,  ְלׁשֹון  ’ְּברֹאׁשֹו‘ 
ַמֲחַׁשְבּתֹו ֶׁשל ָהָמן ְטמּוָנה ָהְיָתה ֲהָפַרת ַמֲחַׁשְבּתֹו, 

ָהֵכיַצד?
ֵּבֵאר ַמֲהִרי“ץ ּדּוִׁשיְנְסִקי:

ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ”ָאַמר  הּוָבא:  י)  ז  ַרָּבה  (ֶאְסֵּתר  ַּבִּמְדָרׁש 
ָּברּו הּוא ְלָהָמן ָהָרָׁשע: ’אֵי ׁשֹוֶטה ֶׁשָּבעֹוָלם; ֲאִני 
ֶׁשֶּנֱאָמר  ָיכְֹלִּתי,  ְוא  ִּכְבָיכֹול  ְלַהְׁשִמיָדם  ָאַמְרִּתי 
(ְּתִהִּלים קו כג): ’ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי מֶֹׁשה ְבִחירוֹ 
ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית‘, ְוַאָּתה 

ָאַמְרָּת ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד?!“
ִנְרֶאה ִּכי ’ָטעּותֹו‘ ֶׁשל ָהָמן ֶׁשַּכָּוָנה ִמְּמרֹוִמים ָהְיָתה 
ָּכל  ֶאת  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹג  ְלַהְׁשִמיד  ”ִּבֵּקׁש  ֶׁש:   ְּבָכ
ַהְּיהּוִדים“. ְמִזָּמה ֶׁשָּכזֹו ֵאין ָלּה ָּכל ִסּכּוי ֶׁשִּתְתַקֵּים, 
ְּכִדְבֵרי ַהמְִּדָרׁש, ְוזֹו ַמְׁשָמעּות: ”ַוֲהֵׁשבֹוָת לֹו ְּגמּולֹו 
ַהָּקדֹוׁש  ִהְטִמין  ְּגֵזָרתֹו  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשְּכָבר  ְּברֹאׁשֹו“, 

ָּברּו הּוא ֶאת ַמַּפְלּתֹו (’ְּתִהּלֹות ַמֲהִרי“ץ‘ ְּתִהִּלים קכד).

ַכח ’ַעל ַהִּנִּסים‘ ’ָהַרֲחָמן‘ ְלִמי ֶׁשּׁשָ
לֹוַמר  ַכח  ֶׁשּׁשָ ֶׁשִּמי  ָּפַסק  ד)  קפז  (או“ח  ָהַרמָּ“א 
ַּבָּקׁשֹות   ְּבתֹו יֹוִסיף  ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת  ַהִּנִּסים‘  ’ַעל 
ְוִנְפָלאֹות  ִנִּסים  ָלנּו  ַיֲעֶׂשה  הּוא  ”ָהַרֲחָמן  ָהַרֲחָמן: 
ַהֶּזה“,  ַּבְּזַמן  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָעָׂשה  ְּכמֹו 
ַּבְּגָמָרא  ְמבָֹאר  ֲהא  ַהְּמָפְרִׁשים,  ְוָתְמהּו  ְוכוּ‘. 
(ַׁשָּבת לב ב) ֶׁשֵאין ְלַבֵּקׁש ַעל ֵנס, ֵּכיָון ֶׁשַהֵּנס ְמַנֶּכה 

ִמְּזֻכּיֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם?
’ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב‘ ִחֵּדׁש  ַרִּבי ַיֲעקֹב אֹוֶרְנְׁשֵטיין ַּבַעל 
ׁשֹוֶנה  ַהֵּנס,  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֵאין  ֶׁשַאף  ֶזה,  ְלִפי 
ִמֵּנס  ֶׁשֵּכן  ה‘.  ִקּדּוׁש  ֵמֲחָמתֹו  ֶׁשִּנְגָרם  ְּבֵנס  ַהָּדָבר 
ֶׁשָּכֶזה, א ַרק ֶׁשֵאין ְמַנִּכים ָלָאָדם ִמְּזֻכּיֹוָתיו, ֶאָּלא 
ַאְדַרָּבה מֹוִסיִפים לֹו ְזֻכּיֹות ַעל ָּכ ֶׁשִּנְתַקֵּדׁש ֵׁשם 

.(ְל ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב‘ עה“ת ֶל’) ָׁשַמִים ַעל ָידֹו
ִּפי  ַעל  זֹאת  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  ָזָצ“ל  וֹואְזֶנר  ַהְּגַר“ש 
ּבֹא,  ָּפָרַׁשת  ְּבסֹוף  ָהַרְמָּב“ן  ֶׁשל  ַהְּידּוִעים  ְּדָבָריו 
ַהֶּטַבע,   ְּכֶדֶר ֶׁשֹּלא  ַהַּנֲעִׂשים  ַהִּנִּסים  ֶׁשַּמְּטַרת 
ְמסּוָרה  ַהֶּטַבע  ַהְנָהַגת  ֶׁשַאף  ַלּכֹל  ְלַהְראֹות  ִהיא 
ִּביֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ְלִפי ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשֵאיֶנּנּו 
ְמַבְּקִׁשים ַעל ַהִּנִּסים ַעְצָמם, ֶאָּלא ֶׁשְּכִפי ֶׁשְּבאֹותֹו 
ה‘  ַהְנָהַגת  ַּכֲאֶׁשר  ֶּבֱאמּוָנה  ֻּכָּלם  ִהְתַחְּזקּו  ַהּדֹור 
ַּכֲאֶׁשר  ְּבדֹוֵרנּו   ָּכ ּכֹל,  ְלֵעין  ִנְגְלָתה  ַהֻּמְחֶלֶטת 
ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ֵאיֶנּנּו  ְוִנְרֵּפית,  הֹוֶלֶכת  ָהֱאמּוָנה 
ֶעֶצם ַהֵּנס, ֶאָּלא ֶׁשִּתְתַקֵּים ַּתְכִליתֹו ְוִיְתַחְּזקּו ֻּכָּלם 

ֶּבֱאמּוַנת ה‘ (’ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי‘ מֹוֲעִדים, ֲחֻנָּכה ְּדרּוׁש ִראׁשֹון ב).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ּפּוִרים ַא-ַׁשִריף

ע פפְּפִנינּתַ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
רים ַא-ׁש

ססִספפּפּור ם
ַכי‘ יֵמי ָמְרּדְ ים‘ – ’ּבִ ּסִ ’ַעל ַהּנִ

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


