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 הטנקיסט שהתקשה להתפלל

יהודי אחד שהיה לו מאוד קשה להתפלל. ולא רק שהיה לו קשה מאוד להתפלל, גם היה לו קשה להיות יהודי,  מסופר על
וזה היה מאוד  לביתו של אבאלא רצה להגיע . הבן הוא לא רצה לשים כיפה, ציצית, פאות וזקן. היה לו אבא מאוד צדיק

עצוב. ולמה הוא לא רצה להגיע? כי בבית של אבא שלו הייתה תמונה של סבא שלו לבוש עם כובע ופאות וזקן, והוא לא 
רצה לראות אותו. אבא שלו היה הולך לרב קרליבך, והיה מבקש מהרב קרליבך שיעזור לו שהבן שלו יחזור בתשובה. אבל 

, בסוף הוא הצליח. ואתם יודעים למה? הבן שלו היה טנקיסט בצבא, הוא היה כך קשה-בסוף, למרות שלבן שלו היה כל
נלחם בעזרת הטנקים. וידוע שבמלחמה אסור לטנק ללכת לבד, הוא חייב ללכת עם שאר הקבוצה שלו או עם עוד טנק 

שהוא נשאר  בשם לנוסף, אבל לבד בכלל? אסור. באמצע המלחמה, הטנק של היהודי הזה, שהיה לו קשה להיות יהודי, 
לבד, כל הטנקים המשיכו, והוא נשאר לבד, ומאחוריו מתחיל להגיע טנק מצרי. מהר מסתכל היהודי הזה רחוק ורואה את 
הטנק, אחד מהטנקים היהודיים שלו. אז הוא אמר: "אני אסע עכשיו בקו ישר, שהוא הקו הכי מהיר, כדי להגיע אליו כמה 

ת והטנק המצרי מאחוריו. לפתע, הוא רואה באמצע הדרך, דמות מתפללת והדמות שיותר מהר". הוא מתחיל לנסוע במהירו
תמונה אצל אבא שלי, בבית, בשם  שהיההזאת עם כיפה, זקן, פאות. "מה זה?" הוא אומר לעצמו "זה סבא שלי! זה מי 

ובן שסבא שלו לא מוזר מאוד". הוא מיד לקח את הטנק וסטה מהדרך וחזר בחזרה כדי חס וחלילה לא לדרוס אותו. כמ
באמת היה שם, אבל סבא שלו התפלל עליו מהשמיים, וכדי להציל אותו הוא היה נראה בעיני היהודי כאילו הוא נמצא שם 
בשטח. ובגלל שלא באמת הוא היה שם, הטנק המצרי המשיך לנסוע ישר, וברגע שהוא הגיע לאיפה שהיהודי ראה את 

המצרי עלה על מוקש, והתפוצץ למלא מלא חלקיקים. איזה נס גדול! היהודי סבא שלו עומד.. בום! פצצה אדירה, הטנק 
מסתכל אחורה ואומר: "וואו! סבא שלי הציל אותי. סבא שלי הצדיק התפלל עליי מהשמיים, וראיתי אותו כאילו הוא נמצא 

פלל, מיד הוא הבין כמה פה כדי לא לעלות על המוקש, וואו!". היהודי ראה את זה ומיד רצה להיות יהודי, מיד רצה להת
הכוח של התפילה שומר עלינו. והוא מיד שם כיפה, פאות, זקן, ציצית והתפלל לה' מתוך דבקות. ואז הגיעו אבא שלו והוא 

 כך שמח על החזרה בתשובה של היהודי.-ביחד אל הרב קרליבך וסיפרו לו את הסיפור. הרב קרליבך כל

למדנו שלפעמים קשה לנו לעשות כל מיני דברים או מצוות, או להתפלל  דברים.למדנו, ילדים יקרים, מהסיפור הזה, המון 
אפילו. ואנחנו צריכים לדעת שיש לנו את הכוח להצליח בכל הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, רק צריך להתאמץ 

ם תמיד ממשיכים להתפלל דבר נוסף שלמדנו, זה שלפעמים יש יהודים שנפטרים, אבל ה ולהשתדל, בעזרת ה' אנחנו נצליח.
בעזרת ה' שנזכה להתפלל מתוך דבקות  למדנו על הכוח הגדול שיש לתפילה. אחרון,ודבר  עלינו ולשמור עלינו מלמעלה.

 לה', בשמחה, ובעזרת ה' נזכה שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילותינו, בעזרת ה'.

 

 הרב יהונתן חי
 ' אדרט –יום א 
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 ברכת הנותן ליעף כוח
 

דֹוִשים, קּומּו ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא" ָרֵאל ַעם קְׂ הבנת תלמידים ותלמידות יקרים, המתמידים להתפלל מתוך אהבה, מתוך  "ִישְׂ
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּנֹוֵתן קֵ משמעות התפילה. בכל בוקר אנו קמים עירניים, נמתחים, מודים לקדוש ברוך הוא: "ָּברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹל

ַח"?, לכאורה, תלמידים יקרים, אם אנחנו מדברים על עייפות, אנו נברך "ַהּנֹוֵתן ֶלָעיֵ  ח". "ַהּנֹוֵתן ַלָיֵעף כֹּ ַח", מדוע ַלָיֵעף כֹּ ף כֹּ
"ָיֵעף"? יש משהו מאוד חשוב, חכמינו זכרונם לברכה, שתיקנו לנו את סדר הברכות, היה חשוב להם להתבסס על לשון 

ֶּבה". היה חשוב לחכמים למ ָמה ַירְׂ ֵאין אֹוִנים ָעצְׂ ַח ּולְׂ ֵתן ַלָיֵעף כֹּ ָיה, פרק מ' פסוק כ"ט: "נֹּ ַשעְׂ צוא המקרא. יש פסוק בספר יְׂ
קרא לברכות שהם תיקנו. יש עוד פסוקים המדברים על המילה "עייף", אבל במילה "ָיֵעף". יש לכם משימה: הקשר מהמ

לחפש באילו פסוקים יש את המילה "ָיֵעף", במשמעות של המילה "עייף". תלמידים יקרים, אנו קמים עם אנרגיות טובות, 
לא עייפים, והגוף שלנו כבר ו מודים לקדוש ברוך הוא, שאנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא, ויש כמה סוגי עייפויות. אנ

חזק. נכון, כל אחד בדרך שלו. ויש עוד עייפות, יש אדם שהוא נפול ועייף, ואין לו מצב רוח, על זה גם אנו מודים לקדוש ברוך 
פשי. יש תלמיד הלומד הוא, שאנו שמחים, וגם בתוכנו, הרגשה טובה יש לנו, בנפש שלנו. אז יש גם כוח פיזי וגם כוח נ

למבחן, הוא לא מצליח ללמוד למבחן, הוא לא מבין את החומר, הוא אומר: "אין לי כוח ללמוד!". ויש אפשרות לבקש מהקדוש 
ברוך הוא: "ריבונו של עולם, תן לי כוח, שאני לא אהיה עייף, שאני אצליח ללמוד". אתם יודעים, שסיפרתי את זה לחבר 

ַח", עובדיה, אתה יודע מה מאוד טוב שלי, הוא אמ ר לי: "עובדיה, תשמע, יש לי פירוש מאוד יפה עבורך. "ַהּנֹוֵתן ַלָיֵעף כֹּ
המשמעות של המילה "ָיֵעף"?" אמרתי לו: "מה המשמעות?", הוא אמר לי: "ָיֵעף, זה לעוף. בכל בוקר אנו מודים לקדוש ברוך 

זה פירוש מתוק! אז שימו לב, תלמידים יקרים, אנו מודים לקדוש ברוך הוא, שנותן לנו להמריא אל עבר החלומות שלנו." אי
הוא בכמה דברים: גם על הכוח הפיזי שנותן לנו, גם על הכוח הנפשי, וגם אנו מבקשים שיתן לנו עוד כוח, וגם להמריא אל 

  עבר החלומות שלנו, הדברים הטובים שאנו רוצים לפעול בעולם ולקדש שם שמיים.

ם. יהי רצון, שבכל בוקר תקומו, מלאי אנרגיות, מלאי שמחה, גם שמחה פנימית, גם שמחה חיצונית, והמריאו תלמידים יקרי
 אל עבר החלומות שלכם! ה' יברך ויצליח אתכם.
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 מיצר הרע יותרחיקנ

 

מהו הדבר הראשון שבן אדם פוגש כשהוא קם בבוקר? טוב, זאת שאלה. אני חושב שקודם כל המפגש הראשוני נעשה עם 
, שבלילה עולה למעלה, הקדוש ברוך הוא לוקח אותה, מנקה אותה, מחדש מאתנוהנשמה המיוחדת שיש לכל אחד ואחד 

, בשמחה, ביראת שמיים, לעשות את כל המצוות םלעבוד אותו בלב של אותה כדי שבבוקר הוא יוכל להחזיר לנו אותה ונוכל
מה הבעיה? שביחד עם זה מגיע אדון ושמו היצר הרע. כל בוקר מחדש בלי להתייאש, עם טענות שחוזרות  ולהתקדם בחיים.

תצא לקור  כך הרבה חום בתוך השמיכה, ככה עכשיו אתה-ונשנות: "תרגיש את הכרית, איך היא נעימה" "עד שצברת כל
ותדרוך על הרצפה הקרה?". הוא מנסה לשכנע אותנו וזה לא פוסח על אף אחד, לא על מבוגרים ולא על ילדים, לא על 

  זקנים, לא על צעירים, לא על עשירים, לא על עניים, על אף אחד.

או. שהיה איזה באמת, יש סיפור יפה ששמעתי מהרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, שמספר אותו בשם חכם מנשה ל
יהודי יקר חכם שכל יום קם לפני עלות השחר, היה לומד תורה, וכשהיה מגיע לעלות השחר היה יוצא להתפלל תפילת 
שחרית. בוקר אחד אותו יהודי קם, פותח את החלון ורואה ברקים, רעמים, גשם ושלג. הוא אומר: "טוב, עוד יום". ממשיכים 

ש את הנעליים ופתאום היצר הרע מגיע ואומר לו: "תגיד לי, השתגעת? אתה ראית קדימה, מסתערים הלאה, הוא בא ללבו
ֹל ית ֱאֱ֝ ֵבֵ֥ ֶגש:", "ברגש" קמה קורה בחוץ?", הוא אומר לו: "בסדר, שמעתי. יש פסוק שכתוב בו: "ּבְׂ ָרָֽ ְך ּבְׂ ַהֵּלֵ֥ אותיות ב, ר,  -ים נְׂ

, לעבוד את ה'." טוב, הוא הולך לבחור לעצמו איזה ש: ברקים, רעמים, גשם, שלג, לא משנה מה קורה אני יוצא להתפלל-ג ו
מעיל והיצר הרע ככה מנסה לשכנע אותו, מנסה לסחוט ממנו זמן: אולי תיקח את הסופטשל, אולי תיקח את הקפוצ'ון ואולי 

הוא בכלל תחפש את הסוודר בחדר ההוא. ואותו יהודי לא מתבלבל, לוקח מעיל, יוצא החוצה להתפלל. זה עוד לא נגמר וכש
לו: "תסתכל מסביב, אתה רואה מישהו בחוץ? אם אתה הולך עכשיו לבית הכנסת לא יהיה אומר יוצא החוצה היצר הרע 

שם אף אחד, כדאי לך לחזור". שוב פעם, אותו יהודי בנחישות מאוד גדולה הולך לבית הכנסת וברוך ה' זכה להתפלל תפילת 
וקודם כל צריך להבין בכלל מה זה: 'היצר  עם היצר הרע. מאתנוואחד זה סיפור שיכול לקרות לכל אחד  שחרית במניין.

שנה והוא יודע בדיוק באיזה דרכים להשתמש כדי  0875הרע' זה מלאך שהוא מלאך וותיק מאוד וחכם מאוד, שקיים כבר 
ללים על זה. אנחנו להפיל בני אדם. ובאמת לבד, לא היינו יכולים להתמודד איתו, אנחנו צריכים עזרה אלוקית ואנחנו מתפ

ִחיֵקִני ִמֵיֶצר ָהָרע", וגם בערב כשאנחנו הולכים לישון יש  ַתרְׂ צריכים להתפלל על זה, זה מתחיל קודם כל בברכות השחר: "וְׂ
ַתִציֵלִני ִמֵיֶצר ָהָרע",  ֹלט ִּבי ֵיֶצר ָהָרע. וְׂ ַאל ִישְׂ ֹלט ִּבי ֵיֶצר ַהּטֹוב וְׂ ִישְׂ אנחנו צריכים להתפלל בסדר קריאת שמע שעל המיטה: "וְׂ

ָמֵלא ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא ֶשעֹוֵזר לֹו  ִאלְׂ  ֵאינֹו ָיכֹול לֹו" -לקדוש ברוך הוא שכל הזמן יעזור לנו כנגדו כי "וְׂ

 

 הרב אורי שמעון

 י"א אדר –יום ג 
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 המלכה תפילת אסתר
 

היום אני רוצה לדבר איתכם על אישה מיוחדת וגדולה. הרבה מהילדות שצופות בנו עכשיו בטח התחפשו אליה או רצו 
 להתחפש אליה בפורים. מדובר כמובן באסתר המלכה.

לא כולם יודעים שחוץ מזה שאסתר הייתה מלכה, היא גם הייתה אחת משבע הנביאות, שמספרים לנו חז"ל. האמת שאסתר 
בכלל לא רצתה להיות מלכה. היא נלקחה למלך אחשוורוש, לארמון שלו, בעל כורחה. היא לא רצתה להיות מלכה. ומה 
אנחנו מצפים? היא הרי גדלה בבית של מרדכי, ראש הסנהדרין, איש צדיק וגדול וירא שמיים. אבל היא נעשתה מלכה 

חיי העם היהודי כולו. והוא צדק. מהר מאוד המן מנסה ומרדכי חשב שבטח יש לזה סיבה, בטח יש לאסתר תפקיד חשוב ב
להשתלט על המלכות ומחליט שהוא יאבד, יהרוג את כל היהודים ביום אחד, ומרדכי אומר לאסתר: "אסתר, זה הזמן שלך 

  לפעול וללכת אל המלך ולהתחנן לבטל את רוע הגזירה".

אסתר נעשה מורכב, כי אסתר חייבת את כל הכוחות שלה, עד כאן את כל זה אנחנו יודעים מהמגילה. עכשיו התפקיד של 
האמוניים והרוחניים, בשביל להאמין שהמלך אחשוורוש באמת יקשיב לה ובאמת יכניס אותה אליו. אבל אסתר היא נביאה. 
 היא מתנבאת וברוח הקודש היא נעזרת בכך שהיא מרגישה את נוכחות ה', צמה יחד עם הנערות שלה ומבקשת מה' שיעזור

לה במפגש הזה. לא רק היא צמה והנערות שלה, כל העם היהודי שבשושן הבירה, בהנהגת מרדכי, מתחברים לצום של 
  אסתר ולתפילות שלה, וכולם מקווים שהפעולה תצליח.

ילדים, קרה לכם פעם שהתכוננתם ממש ממש למבחן גדול ולמדתם המון, או אולי ניסיתם להופיע באיזושהי הופעה גדולה 
תם והתאמנתם על כל הטקסט בעל פה ואז, כשהגעתם לרגע האמת, למבחן או להופעה, פתאום התבלבלתם ושכחתם ולמד
 הכל?

מספר לנו דוד המלך ברוח הקודש במזמור כ"ב בתהילים, מזמור שמיוחס לאסתר המלכה. דוד המלך חיבר אותו אבל ברוח 
הזה, אחרי שהיא צמה שלושה ימים ומחכה להיכנס  הקודש הוא התנבא, שזה המזמור שאסתר ממש מתחברת אליו בזמן

ַנֵצַח ַעל ָדִוד." רגע אחד לפני שיש ישועה כזאת גדולה שאסתר עדיין לא יודעת -אל המלך, פתאום: "ַלמְׂ מֹור לְׂ ַאֶיֶלת ַהַשַחר ִמזְׂ
ָתִני" אומרת אסתר: פתאום אין לי תחושה של רוח הקודש.  -עליה  ֵרי ַשֲאָגִתי." "ֵאִלי ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזבְׂ מה, ה' "ָרחֹוק ִמישּוָעִתי, ִדבְׂ

כך לבד, אני מרגישה שלא שורה עליי רוח הקודש. מה אני -ה', עד עכשיו היית איתי ופתאום אתה לא איתי? אני מרגישה כל
 אמורה לעשות, ה'?

 וואו. מה אסתר עושה? מה הייתם עושים?

חּו אֲ  ָך ָּבטְׂ ֵתינּו". רגע, אני לא לבד. אתה, ה', ליווית אותנו לאורך כל הדורות, עליך ופתאום אסתר מתחילה להתחזק: "ּבְׂ בֹּ
אנחנו סומכים תמיד, האבות הקדושים והמלוכה ומשה רבנו, וכולם סומכים עליך וכולנו, כל היהודים שהתפללנו, אני אתחזק 

ך בעצמו: "ִאם ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב". לדבר אל המלך. אסתר אומרת למלוגם מזה. ואסתר מחליטה להיכנס אל המלך אחשוורוש 
ואסתר, אפילו שהיא לא מרגישה  לה'.  – מגלה לנו המגילה סוד עמוק מאוד: שכשכתוב "ַהֶמֶלְך" במגילה, הכוונה היא ל'ֶמֶלְך'

ה', תעזור לי,  שיש בה רוח הקודש, היא מתחילה עכשיו לדבר לאחשוורוש, אבל בעצם היא מדברת אל המלך: 'בבקשה,
 ור לי לבטל את הגזירה. בבקשה, ה', תראה אותנו, עם ישראל.'תעז

ילדים, היום, בדור שלנו, אין כבר נבואה ולרובנו אין רוח הקודש, אבל גם אנחנו כשאנחנו מתפללים, אפילו אם אנחנו לא 
: 'ה', תעזור לי. מרגישים את ה', אנחנו יודעים שה' שומע אותנו. אנחנו יכולים להתחבר לאסתר המלכה ולהגיד ממש כמוה

ה', אתה המלך, אתה יכול לפתור גם את הבעיות שלי. עם החברה הזאת, עם המורה הזאת, עם אבא ואמא, עם הפעולה, 
עם כל דבר שקשה לי. וגם דרך התפילות שלי לעזור לכל עם ישראל', כי ה' שומע את התפילות של הילדים יותר משל כולם, 

 ועוזר לנו דרך התפילות שלכם.

ללו שכמו שהיה נס בימים של אחשוורוש ושל אסתר, גם עכשיו ה' יביא לנו במהרה בימינו גאולה שלמה ושמחה ושלום תתפ
 פורים שמח. ואהבה לכל עם ישראל.

 

 אדר י"ב – דיום 

 רזיאל הרבנית נירית
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 תפילת הילדים במגילת אסתר
 

נכון תמיד אומרים לכם שתפילת ילדים זה הדבר הכי חשוב בעולם? תפילה זה דבר חשוב. אנחנו לומדים, אנחנו חווים את 
מי אמר?! איפה ראינו בעבר  זה השנה המון, אבל תפילת ילדים זה דבר מזוכך, טהור, נקי, מגיע עד כיסא הכבוד, בלי מחיצות.

  כך ברצינות? אני אספר לכם.-שהתייחסו לזה כל

אנחנו לקראת פורים וכל סיפור המגילה מספר על הגזירה הנוראית שהתרחשה, ומרדכי ואסתר יודעים שעם כל הכבוד 
דים שלו. מרדכי לימד לקשרים במלכות, התפילה היא דבר הכרחי. אבל מרדכי לא רק כונס את כל היהודים, הוא הולך לתלמי

תינוקות של בית רבן, ילדים בגיל שלכם בדיוק. הוא בא ואומר להם: "חבר'ה, עוד שלושה ימים הרגע המכריע. אנחנו כולנו 
ביחד נתפלל מקירות ליבנו." אז זה ברור וזה ידוע שמרדכי הצדיק ידע מה כוחה של תפילת ילדים. אבל היה עוד אחד שבוודאי 

הרשע! אתם יודעים שהמן הלך לאחשוורוש ואמר לו: "בוא נהרוג את היהודים, יש לי בשבילך מתנה  המן –יפתיע אתכם 
ָך' אני לא צריך את הכסף, אני אהרוג אותם בכל  –גדולה  עשרת אלפים כיכר כסף". מה אחשוורוש עונה לו? "'ַהֶכֶסף ָנתּון לְׂ

לא. המן הולך אל הילדים היהודים ואומר  יזה בית חדש?מקרה." המן נשאר עם המון כסף עכשיו, מה הוא יעשה? יבנה א
להם: "רוצים מתנות? פרסים? כסף? תתפללו בשבילי, תגידו פרקי תהילים שהאבא של האבא של האבא שלכם, דוד המלך, 

מן אמר. תגידו 'להצלחת המן בן אמתלאי', זו הייתה אמא שלו אמתלאי. נכון אנחנו אומרים בתפילה את שם האמא, נכון? ה
ידע את הדברים האלה לא רע, הוא אמר: "תתפללו להצלחה שלי". הם לא ידעו על מה הם מתפללים אבל התפללו. המן אמר: 

  "אני עם התפילה שלהם אנצח גם כן."

 האמתיתאז תגידו לי אתם, מי בסוף ניצח? ברור, התפילה של הילדים להצלחת עם ישראל. למה? כי שם הייתה הכוונה 
ו כמה התפילה היא דבר חשוב, כמה תפילת הילדים היא עוד יותר חשובה, וגם נוכחנו לדעת שתפילה בכוונה שלהם.אז למדנ

 של הילדים זה דבר שאי אפשר לעמוד בפניו.

 שיהיה לנו פורים שמח, ובעזרת ה' התפילות שלנו יבקעו שערי שמיים.

 

 

 הרב נתי בן דוד

 
 
 

 שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא ה' יתברךואפילו בהסתרה 
 

למה קוראים למגילת אסתר 'מגילת אסתר'? הרי 'מגילה' ו'הסתר' זה דבר והיפוכו, דבר והפוך. מגילה זה לגלות, הסתר זה 
להסתיר. איזה מין ספר זה? מצד אחד מגילה, ומצד אחד להסתיר. אלא, שימו לב ,ילדים מתוקים. כשקוראים את המגילה, 

תחלת המגילה הכל לא טוב: המשתה של אחשוורוש עם ושתי, והמן הרשע עם כל מה שהוא מתכנן על היהודים, הכל בה
 נראה לא טוב. זה הסתר. בסוף מה היה? בסוף עם ישראל ניצח, תלו את המן ואנחנו מוחים את המן. זו מגילת אסתר.

וב בהסתר. אבל מגילת אסתר באה לגלות לנו שבעצם ככה זה גם החיים. לפעמים אנחנו בהסתר, לפעמים לא רואים מה ט
  יש דבר טוב. אפילו בהסתרה שבהסתרה הקב''ה נמצא בכל דבר. -מתוך ההסתר 

אני מאחל לכם, ילדים יקרים, שגם כשתקראו את מגילת אסתר, בהתחלה זה קצת מפחיד מה שהמן הרשע רצה לעשות לנו. 
באותה ארץ ממש, רוצים לעשות לנו אותו הדבר. אבל בסופו של דבר עם גם היום לצערנו הרב, אלה שיושבים באיראן, 

  ישראל חי, ועם ישראל ינצח, ויהיה גילוי גדול, ונזכה לגאולה וישועה שלמה ושמחה גדולה, במיוחד בחג הפורים.

עים שהכל היה וגם בימים האלה, שאנחנו במגיפת הקורונה, לכאורה זה הסתר, זה לא טוב, אבל בסופו של דבר אנחנו יוד
 לטובה, גם המגיפה הזאת הייתה לטובה.

ַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו". ל וְׂ  והקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר: "טֹוב ה' ַלכֹּ

 

 הרב דב ביגון

 י"ג אדר –יום ה 

 י"ב אדר –יום ד 

 לבוגרים

 תענית אסתר
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 תפילת מרדכי היהודי
 

 כךמרדכי ואסתר וכל היהודים  צמו וחזרו בתשובה והתקרבו לה' ו .בחוץ לארץ - בשושן הבירה, בפרס קרה הסיפור שלנו
היא ביקשה ממרדכי שיאסוף את כל , במסירות נפש גדולה. אסתר הסתכנה מאוד ורצתה לבטל את הגזירה הם ניצלו.

והם התפללו במשך שלושה ימים לה'  כולםאז הוא אסף את  היהודים ויצומו ויתפללו עליה שלושה ימים לבטל את הגזירה.
אנחנו לומדים את התורה שלך ואם המן יהרוג את כולנו, אז מי יהיה , שיבטל את הגזירה, ואמרו לו: "ה', אנחנו העם שלך

 השם שלך בעולם?"העם שלך? ומי יעסוק בתורה שלך? ומי יזכיר את 

הוא סיפר להם מה  הילדים צדיקים וטהורים, והתפילה שלהם טהורה.. לקח גם את הילדים כי הוא ידע שהם צדיקים מרדכי
קרה והילדים הבינו שצריך לחזור בתשובה ושצריך להגיע גם לארץ ישראל. הילדים התפללו מעומק הלב ובכו, והתפילה 

 לכיסא הכבוד. שלהם הגיעה עד לקדוש ברוך הוא, עד

את כל הבגדים שלה, של המלכה, ולבשה שק ואפר, וממש התחננה לקדוש ברוך הוא החליפה היא  אסתר התפללה.גם 
 שזה לא מה שחשוב לה, לא המלכות ולא הדברים האלה ולא היופי שלה, אכפת לה מעם ישראל ומהקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא גלגל  הוא ריחם על עם ישראל וככה הם ניצלו.והתפילה שלהם הגיעה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך 
הם הפסידו ועם  כל הגויים שרצו להילחם עם עם ישראלו שהוא הכין למרדכי, וגרם לזה שאחרי זה המן יתלה על העץ

 ישראל ניצח.

 !וכל זה בזכות התפילה

 להתפלל.עבורו זו מצווה   -מי שנמצא בצרה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל אליו, הוא מאוד מאוד מחכה לתפילות שלנו
זו מצווה והקדוש ברוך הוא מחכה ומצפה, ובזכות התפילה אנחנו אחרי זה מתקרבים לה'. וזה מאוד עוזר והקדוש ברוך 

 הוא מחכה לנו שנתפלל.

 גם אנחנו לומדים ממרדכי, מאסתר ומעם ישראל, להתפלל ולהתקרב לה', שמחכה ושומע את תפילותינו.

 ם שמח לכולם!פורי

 

 

 הרב חנן ירד

 י"ג אדר –יום ה 

 לצעירים

 משחקים ונהניםלוחצים, 

 תענית אסתר
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