פורים
מה גרם לגזירת המן וכיצד התבטלה?
"ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ,ויבא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה".
"צומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותי אצום כן"
הגמרא במסכת מגילה (יב ,א) מספרת ששאלו תלמידיו את רשב"י" :מפני מה נתחייבו 'שונאיהן' של ישראל שבאותו
הדור כליה?  . .מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע . .א"כ שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו?  . .מפני
שהשתחוו לצלם".
פשטות הגמרא היא בהוו"א ,שאכילה מסעודתו פירושה סעודת מאכלות אסורות .וכבר תמהו מפרשים רבים על גמרא
זו (ראה מפרשי העין יעקב שם .האלשיך על מגילת אסתר ועוד) :וכי מאכלות אסורות מחייבים כליה? ובנוסף לכך,
פשטות לשון הגמרא מלמדת שלא איסורי המאכלות הסיבה לכליה אלא עצם הנאתם מסעודה זו ("נהנו") .וצ"ל ,מה
איסור בהנאה זו עד כדי כך שיתחייבו מחמתה בכליה ד"מנער ועד זקן טף ונשים"?
ומבאר כ"ק הרבי מליובאוויטש זי"ע על יסוד המדרש (תנחומא תולדות ה) שבני ישראל נמשלו לכבשה אחת בין שבעים
זאבים ,ורק גדולתו של הרועה מצילה אותה מהם .כמו כן הוא עם ישראל הנמצא בין שבעים אומות העולם שרוצים
לעיתים רבים להשמידו ורק הרועה – הקב"ה  -מצילם בחסדו הגדול בהנהגה ניסית למעלה מן הטבע.
ולפי"ז ניתן לומר ,שבמה דברים אמורים ,כאשר הכבשה סומכת ובוטחת ברועה ולא מחשיבה את טורפיה – רק אז
מצילה הרועה .אך לו תחשיב ותתייחס לכוחם של הזאבים ותנסה לשכנעם לעוזבה – ללא אמונה מוחלטת שלה ברועה
– יעזור אותה הרועה שאכן תנסה לבד .כמו"כ ,עם בני ישראל ,כאשר ביטחוננו הוא בקב"ה לבדו ואיננו מחשיבים אחר
זולתו – רק אז שומר עלינו הרועה הנאמן הוא הקב"ה.
ולאור הנ"ל נראה להסביר הגמרא ,שאין הכוונה שגזירת המוות בא על ישראל כעונש על דבר מסוים – כי עבור מה
יקבלו עונש חמור כל כך? – אלא זוהי תוצאה טבעית מכך ש"נהנו" מסעודתו של אותו רשע .הנאה זו באה להם מכך
שהם החשיבו את אותו מלך רשע ושמחו בהזמנתו ובכך התקרבו גם אליו – וזה גרם ממילא שיעזבם הקב"ה באותו
הזמן ונגזר עליהם כתוצאה מכך גזירת ממות .כי כאשר הרועה עוזב את הכבשה כשהיא בין שבעים הזאבים ,ממילא
יבואו הם ויטרפוה.
בהתאם לזה ניתן גם להבין את צורת נס ההצלה .הן את הנהגתו של מרדכי שלאחר ששמע אודות הגזירה קרע את
בגדיו ולבש שק ואפר תוך כדי שהוא מעורר את העם לתשובה תחת הנהגה ולחצים דיפלומטיים וכדומה ,והן את
הנהגתה של אסתר בבואה להיכנס אל המלך כשלא נקראה כבר שלושים יום שתחת להוסיף ולהתייפות כדי למצוא חן
בעיני אחשןראש בבואה אליו ,צמה לושה ימים ולילות ,מה שבוודאי פגם ביופי שהיה בה קודם.
כי כאשר העיקר הוא עניין רוחני – העדר האמונה האמיתית וחטאי בני ישראל – זהו גם צורת התיקון .ולכן הדבר
הראשון שעשה מרדכי כששמע הגזירה היה צום ובכי ומספד ,ואסתר צמה והתפללה.

