
 

 

 גורל כיפורים. פור פורים
  הרב יהושע שפירא

 אסתר רבה )וילנא( פרשה ז .א

אמר רבי יצחק נפחא המן הרשע בעלילה גדולה בא על 

ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם  ישראל הה"ד

הנמצאים בשושן הבירה וגו' ואין העם האמור כאן אלא 

ישראל הה"ד )דברים ל"ג( אשריך ישראל מי כמוך עם 

נושע בה' וגו', אמר המן לאחשורוש אלהיהם של אלו שונא 

זמה העמד להם זונות ועשה להם משתה וגזר עליהם שיבואו 

כרצונם שנאמר לעשות כרצון כולם ויאכלו וישתו ויעשו 

איש ואיש, כיון שראה מרדכי כך עמד והכריז עליהם ואמר 

להם לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשורוש שלא הזמין 

אתכם כי אם ללמד עליכם קטיגוריא כדי שיהא פתחון פה 

עם מדת הדין לקטרג עליכם לפני הקדוש ברוך הוא ולא 

תה, א"ר שמעו לדברי מרדכי והלכו כולם לבית המש

ישמעאל שמונה עשר אלף וחמש מאות הלכו לבית המשתה 

ואכלו ושתו ונשתכרו ונתקלקלו, מיד עמד שטן והלשין 

עליהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו רבונו של עולם 

עד מתי תדבק באומה זו שהם מפרישין לבבם ואמונתם 

ממך, אם רצונך אבד אומה זו מן העולם, כי אינם באים 

לפניך, אמר הקדוש ברוך הוא תורה מה תהא בתשובה 

עליה, אמר לפניו רבש"ע תסתפק בעליונים וגם השוה דעתו 

למחות את ישראל, באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למה 

לי אומה שבשבילה הרביתי אותותי ומופתי לכל הקמים 

עליהם לרעה )שם /דברים/ ל"ב( אשביתה מאנוש זכרם מיד 

טן הבא לי מגילה ואכתוב עליה אמר הקדוש ברוך הוא לש

כלייה, באותה שעה הלך השטן והביא לו מגילה וכתב עליה 

מיד יצתה התורה בבגדי אלמנות ונתנה קולה בבכי לפני 

הקדוש ברוך הוא וגם מלאכי השרת צעקו לקול בכייתה, 

ואמרו לפניו רבש"ע אם ישראל בטלים מן העולם אנו למה 

"ג( הן אראלם צעקו חוצה אנו צריכין בעולם שנא' )ישעיה ל

מלאכי שלום מר יבכיון, כיון ששמעו חמה ולבנה כך אספו 

נגהם שנאמר )שם /ישעיהו/ נ'( אלביש שמים קדרות ושק 

אשים כסותם, באותה שעה רץ אליהו זכור לטוב בבהלה 

אצל אבות העולם, ואצל משה בן עמרם, ואמר להם עד מתי 

חים על הצרה אבות העולם רדומים בשינה ואי אתם משגי

שבניכם שרויין בה כי מלאכי השרת וחמה ולבנה וכוכבים 

ומזלות ושמים וארץ וכל צבא המרום בוכים במרר ואתם 

עומדים מנגד ואינכם משגיחים, אמרו לו מפני מה, אמר 

להם מפני שנהנו ישראל מסעודתו של אחשורוש ובעבור 

זאת נגזרה עליהם גזירה לכלותם מן העולם ולאבד את 

ם, אמרו לו אברהם יצחק ויעקב אם הם עברו על דת זכר

הקדוש ברוך הוא ונחתמה גזירתם מה אנו יכולים לעשות, 

חזר אליהו ואמר לו למשה אי רועה נאמן כמה פעמים עמדת 

על הפרץ לישראל ובטלת גזירתם לבלתי השחית שנאמר 

)תהלים ק"ו( לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב 

תענה על הצרה הזאת )ישעיה ל"ז( כי חמתו מהשחית, מה 

באו בנים עד משבר וגו', אמר לו משה כלום יש אדם כשר 

באותו הדור אמר לו יש ושמו מרדכי, אמר לו לך והודיעו 

כדי שיעמוד הוא משם בתפלה ואני מכאן ונבקש רחמים 

עליהם לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו רועה נאמן כבר 

אמר לו משה אם בטיט היא נכתבה אגרת כלייה על ישראל, 

חתומה, תפלתנו נשמעת, ואם בדם נחתמה מה שהיה הוא, 

אמר לו בטיט היא חתומה, אמר לו משה רבינו לך והודיע 

למרדכי, מיד הלך והודיע למרדכי, הה"ד ומרדכי ידע את כל 

 .אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז עמוד ב  .ב

נגאלין, ואם  -ר: אם ישראל עושין תשובה  רבי אליעזר אומ
אין נגאלין. אמר ליה רבי יהושע: אם אין עושין   -לאו 

אין נגאלין? אלא, הקדוש ברוך הוא מעמיד להן  -תשובה  
מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן  

 .למוטב.

 אורות התשובה פרק טג. 

וח הכללית התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, עם הר

השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה עם גודל 

התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולטהר את 

המעשים מכעורם, היא מוכרחת להיות סופגת עמה איזו 

חולשה, שלא נמלט ממנה אפילו הגבור שבגבורים. 

כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עז החיים ע"י 

טיה לשוב מכל חטא, מתקמץ ג"כ הסלידה הפנימית, והנ

הרצון של הטוב, ועז החיים הטהורים מתחלש גם הוא. 

נמצא האדם סובל מטהרתו המוסרית חולשה כזאת, שסובל 

חולה שהתרפא ע"י הזרמה אלקטרית חזקה, שאמנם גרשה 

את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכח החי והבריא 

ת הנפש, שבו. שבים, ע"כ, ימים של שמחת קדש, של חדו

לקומם את הרצון הטוב ועז החיים הטהור. אז תהיה 

 התשובה שלמה


