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, בפורים תשס"טשיחה שנאמרה 

 בעידנא דקימו וקבילו עליהון.

 

הוא  כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת,
כעת במצב של מלחמה עם הנחש, מלחמה 

מלחמה מילולית. וכן הנחש עם חוה, ו -גלויה 
היצר טוב מקבל התקפות  .במלחמה גלויה

 .ך להתגונןמהיצר הרע, והיצר הטוב צרי
לפעמים היצה"ר מתגבר, כשהוא מתגבר 
ומנצח, הקב"ה, שהוא רב חסד מוכרח 'כאילו' 
להטיב לבריות והוא מוחק את הרע ע"י 

 וייסורים. םעונשי

כמו כשהיצה"ר היה בדמות נחש, 
שאומרים שהיצה"ר היה בתור גברא מבחוץ, 
הקב"ה רצה לתקן את הפגם שעשה היצה"ר 

ה צריכה לעבור והתיקון היה שכל הבריא
תהליך של מות הגוף ואז נמחק כל הרע 
הטמא. וכן היה בהמשך הזמן, כשהיה אברהם 
אבינו )אברהם העברי(, הוא נלחם, הוא בעבר 
אחד באמונתו בקב"ה, וכל העולם בעבר אחר. 
הוא נלחם ביצה"ר. אברהם העברי זה 'עבר', 

 כך התנהלו מלחמות בגלוי.

יעקב היתה המלחמה בין ומאוחר יותר 
לעשו, הייתה אז שעת סכנה שכמעט כמעט 

כשיצחק  -שהיצה"ר היה במצב של נצחון 
והיתה סכנה שהיצה"ר  רצה לברך את עשו.

היה משתלט על כל העולם כולו, ואם היה 
עשו מקבל הברכות, אז ליצר הרע היה את כל 

יעקב  -המשאבים החומריים ואז היצר הטוב 
 מיםאבינו היה מת ברעב, כי אם 'מטל הש

' יש רק לעשו, אז ליעקב אבינו ומשמני הארץ

והקב"ה  .אין 'מטל השמים ומשמני הארץ'
מסובב הסיבות, גרם ששם היה נס ההצלה עוד 
לפני שהרע התחיל לעשות את הנזק ליעקב 
אבינו, היה נס הצלה בכך שיעקב אבינו 

 בערמה נלחם עם היצה"ר וקיבל את הברכות. 

שיעקב אבינו היה צריך להגיע אבל אחרי 
לשכם שוב הייתה מלחמה בין הרע ובין  שלם

ַחר" ק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהשָּׁ , אהטוב, "ַויֵָּאבֵּ
כֹו", כאן הרע ניצח נצחון חלקי, "ַויִ  רֵּ ַכף יְּ ַגע בְּ

בשם הספרים הקדושים על  פץ חייםאומר הח
ַקע ַכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב" שעשה לו נקע  -הכתוב  "ַותֵּ

של אהבת בתמכין דאורייתא, החליש את הכח 
התורה של התומכים בתורה, זו הייתה מכה 

 קשה. 

 

  הע"זהע"זנביאים וביהמ"ק כנגד נסיון נביאים וביהמ"ק כנגד נסיון 

 
, ככתוב בהמשך אבל כאן המכה התרפאה

ַרח לֹו ַהֶשֶמׁש", בזכות תפי' ערבית  - "ַוִיזְּ
'ויזרח לו השמש' ו'ויבא יעקב שלם'  - שתיקן

 –ע"י רפואה שנתרפא ברפואה שלמה אז 
', רפואה שלמה לגוף וגם שלם 'ויבא שלם

בתורתו, שיעקב אבינו לא שכח כלום מהתורה 
שלמד אצל בית עבר ואצל יצחק אבינו והיתה 
תורתו שלמה. שלם, דהיינו שהחלק הטוב היה 
קיים בלי כל סכנה. כך היה במשך הרבה 
דורות וכשנבנה בהמ"ק היו עדיין הנביאים 
והחלק הטוב היה נלחם ממש בגלוי עם 

. כשהנביאים היו אומרים, 'כה אמר היצה"ר
השם' וכשהיו שואלים את הנביא, וכי מי 
אמר? היה הנביא אומר, אלקים דיבר איתי. 
מתי? אתמול הוא דיבר איתי...! אז ממילא 

ממש אמונה בחוש, ואז בכח האמונה הייתה 
בחוש של הנביאים היה אפשר לשבור את 

שבימינו לא  של עבודה זרה[] היצה"ר ההוא
. אנשי כנה"ג בכוחם ובקדושה שלהם קיים

חיסלו אותו. בעקבתא דמשיחא היצרא 
דעבודה זרה שוב קם לתחייה, אנשים נוסעים 
להודו וכו' מחפשים עבודה זרה, היצה"ר של 
עבודה זרה התעורר קצת, ולמה זה? שהיצה"ר 
של עבודה זרה הוא כ"כ חזק ]ולקמן יבואר 

הוא מתעורר מדוע דוקא בעקבתא דמשיחא 
 שוב[. 

                                                           
 לב, כה בראשית א

שגם הדברי מוסר כל כך חזק היצר הזה, 
של הנביאים בצרוף עם הניסים של בהמ"ק לא 
היה להם כח לעמוד נגד כח המשיכה החזק 
של העבודה זרה. היצר הזה של עבודה זרה זה 
בעצם השתוקקות להתקשר ל'דבר רוחני 
נסתר', השורש של העבודה זרה, יש לו קדושה 

זה ובמקום להדבק אבל מחליפים את 
ברוחניות של רבונו של עולם נדבקים 
ברוחניות של קוסמים של מלאכים... אבל 
בבסיס זה יצרא של דביקות ברוחניות, זה 

 זרה.  יצרא דעבוד

עד שמנשה בן היצר הזה היה כ"כ חזק 
חזקיהו המלך אמר לרב אשי בחלום ]אחרי 
שאמר עליו 'מנשה חברנו' ומנשה הוכיחו 

ה באופן הנכון[ אם היית חי ולימדו ההלכ
היית  -בדורי היית 'נקיט בשיפולי גלימאי' 

מגביה שפת חלוקך מבין רגליך כדי שתהא קל 
לרוץ והיית רץ לשם מפני יצר עבודת כוכבים 

וצריך לזכור שמנשה היה ראש  .בשהיה שולט
ישיבה גדול מאוד, הוא ידע יותר טוב מרב 
 אשי מאיפה עושים המוציא על הלחם, הוא
אמר לו בעצם, היצה"ר משך כ"כ חזק שלא 
היית עומד בלחץ של ההשתוקקות להדבק 

 בקדושה. 

זו הייתה השתוקקות אצל נדב ואביהוא 
להדבק בקדושה ממש, רק שעברו על דבר 
השם, ונשרפו. אבל כשהיה יצה"ר של עבודה 
זרה אז הנביאים ואנשי כנה"ג ביקשו שיתבטל 

לר זצ"ל ואמר מורנו רבי אליהו אליעזר דס
שאם בטל יצה"ר של ע"ז אי אפשר שיהיו 
נביאים בישראל, שאם יהיו נביאים לא יהיה 
איזון ולא יהיה נסיון, שהם, הנביאים אמרו 
'כה אמר השם', וכולם יהיו ממילא צדיקים 
גמורים. אדם צריך שיעמוד בנסיון ולכן 

 הסתלקה הנבואה. 

 

  בעקבתא דמשיחא הע"ז מתעוררתבעקבתא דמשיחא הע"ז מתעוררת

 
אנחנו באחרית הימים, והזמן  והיות שעכשיו

שהנבואה תתחדש קרוב מאוד, לכן היצה"ר 
של הע"ז מתחדש יחד עם הנבואה. ]ואיך זה 
מסתדר עם כך שביטלו את העבודה זרה? גם 
עכשיו זה בוטל, היצה"ר של אלה שנוסעים 

                                                           
 ק"ב, ע"ב סנהדרין ב
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להודו עכשיו זה לא אותו יצה"ר של עבודה 
זרה שהיה בתקופת הנביאים. עובדה שאנשים 

ב אשי לא נוסעים להודו. ראשי ישיבות כמו ר
לא יוצאים להודו, זה פוגע רק בקצה המחנה. 
זה לא כ"כ באותה עוצמה של היצה"ר כפי 

 שהיה בימים שהיו הנביאים[.

כבר לא  בימי מרדכי אבל בשושן הבירה
היו נביאים בחוץ לארץ, בימי יחזקאל עוד היו 
נביאים גם בבבל, אבל בימי מרדכי היו נביאים 

ארץ ישראל, חגי זכריה ומלאכי זקנים שבאו ל
היום יש רוה"ק  .שראו גם את בהמ"ק הראשון

אבל לא נבואה. בתקופת מרדכי היה זמן כזה, 
של הסתר פנים. הייתה עת, הזדמנות נוספת 
להמשך המלחמה של עשו נגד יעקב. בזמנם 
היה זה אחד מבני בניו של עשו שהוא המן 
 הרשע, שנלחם כדי להפוך את כל העולם כולו
להיות תחת שליטת היצה"ר, כמו שהנחש 

המן מן התורה  -אומרת  געשה. כמו שהגמרא
. וכמו שהנחש רצה להשמיד דמניין, 'המן העץ'

את כל הקדושה בעולם, כך המן רצה לעקור 
את כל הקדושה בעולם, המן זה 'המן העץ' עץ 

. כל זה היה במצב של 'הסתר ההדעת זה המן
אמרו 'כה אמר שי ', כשאין נביאיםואסתיר פני

השם', לכן הקב"ה חידש חידוש גדול 
שמתוך ההסתר יש גילוי  -זה פורים בבריאה, 

הקב"ה הביא הרבה  –מתוך ההסתר  שכינה.
מקרים שבדרך הטבע אי אפשר להבין שכ"כ 
הרבה מקרים הצטרפו יחד, רק החכמים 
מבינים שזה אלקים שנסתר כאן מאחורי כל 

 המקרים הללו.

במגילה מוזכר רק ברמזים, לכן שם הוי'ה 

. שכל הסיפור נראה זיום'ההמן ומלך הבא י'

כמו סיפור מספרי ההיסטוריה, יש בו קנאה 
ושנאה ומרידה במלכות, יש חוקים ואח"כ 
אסתר מצליחה לשכנע את המלך לבטל את 
החוקים. במגילה זה מסופר בצורה כזאת 
כאילו שזה פרוטוקול של ניהול שמנהלים שרי 

המדינה. אבל כשמרדכי אומר הממשלה את 
 -לאסתר לבטל את הגזירה, אסתר אומרת לו 

אם אתה רוצה שאבוא אל המלך אני לא 
יכולה, המלך יהרוג אותי כי הוא שונא אותי. 
כבר שלושים יום שהוא לא רוצה לראות אותי. 

ציווי שתלך למלך. אז בבסוף מרדכי ציווה 
אסתר אמרה לו, אם אני צריכה ללכת אל 

, אני התענותא"כ צריך ג' ימים להמלך, 
 י. ונערות

                                                           
 קל"ט, ע"ב חולין ג
 ג', י"א בראשית ד
 , פ' משפטים אות ל"דשל"הראה  ה
 קל"ט ע"ב חולין ו
 ה', ה' אסתר ז

ימים  שלושהאם אדם לא אוכל שימו לב, 
איך הוא נראה ומרגיש, הרי המלך רצה אותה 
כי הייתה יפת תואר, אבל עכשיו היא כבר לא 
כ"כ יפת תואר, כי אחרי ג' ימים כבר מצא 

עכשיו בלי אוכל היא תהיה ונשים אחרות, 
? רואים יותר יפה? מה היא חושבת לעצמה

מכאן שכל המעשים הללו עובדים לא לפי דרך 
א"כ שם השם נקרא בתוך המגילה, וזה  .הטבע

המלחמה בין הקדושה לבין הטומאה, בדרך 
מחתרת, כמו שיש מלחמה בשדה הקרב, כך 

טחון הסודיים ייש מלחמה בין שירותי הב
 למרגלים שבמדינה וכו'. 

 

  מלחמת הסתר ביצה"רמלחמת הסתר ביצה"ר

 
המלחמה, במגילת מתנהלת ואז בהסתר 

ובכך בפורים הענין אסתר זה מתנהל בהסתר. 
בזה שאנשים  -של ההסתר בא לידי גילוי 

 .וות חדשות, ויש יותר תורה ומצוותעושים מצ
שמעתי מ]גאון אחד[ שליט"א שאמר שבאמת 

, וגם זעקה גדולה ומרהכתוב שגם מרדכי זעק 
. כתוב במדרשים זעקה גדולה ומרהעשו זעק 

מאוד אחרי שזעק זעקה גדולה שעשו הצליח 
ומרה, וכשיצחק ראה את הכאב שלו, נתן לו 
ברכות. זה גרם שהיה לאחר כ"כ הרבה דורות 
את הכח להמן הרשע עד שגרם לכך שמרדכי 

 ' הזהמרההצדיק זעק זעקה גדולה ומרה. וה'
 .חזה כח של עשו

אצלם העוה"ז זה היצר הטוב המן וכולם, 
לם הזה. לשיטתם, מה שחשוב להם זה העו

אבל לגבי אסתר ומרדכי, כשהם רוצים 
 -להצליח לנצח, אז הם מבטלים את העוה"ז 

ג' ימים צמים בלי אוכל בכלל, מבטלים את זה 
ונהיים רוחניים לגמרי. הגמרא מספרת דבר 

שהמן יצא מהמשתה שמח וטוב לב,  -מעניין 
הכל בסדר יש רק צרה אחת, מרדכי לא 

י כי יש לי משתחווה לי. כל זה לא שווה ל
ל  כָּׁ תֹו וְּ בזיון אחד ממרדכי, "ַוֹתאֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאׁשְּ

יו ֹבַה ֲחִמִש  ֹאֲהבָּׁ ץ גָּׁ ה וכו' ַוַיַעׂש ַיֲעׂשּו עֵּ ים ַאּמָּׁ
ץ עֵּ , יש פתרון לבעיה הזאת הם אומרים לו. "הָּׁ

אמנם המן עושה את כל ההשתדלויות מסביב, 
אבל מרדכי הצדיק הזה יוצא נגד הטומאה של 

אומרים  בגלוי, להילחםריך עכשיו צהמן, 
האוהבים להמן... ומיד! כי יש לך כח עכשיו. 
לגבי הריגת כל עם ישראל אז כבר שלחו 
אגרות, ועוד אחד עשר חודש שיפתחו את 
המכתבים, הגויים ילכו לשלול שלל ולהרוג 

 את היהודים. 

צריך להרוג מיד, אבל את מרדכי הצדיק 

הבים את , כולם אואוהביווכאן כתוב כל 

                                                           
 נ"ב ע"ב תיקוניםראה  ח

המן. ו'כל אוהביו' זה אחרי המשתה הראשון. 
אבל אחרי המשתה השני, אחרי שהרכיב את 

 מרדכי על הסוס, כתוב: 

ל  כָּׁ תֹו ּולְּ ֶזֶרׁש ִאׁשְּ ן לְּ מָּׁ ר הָּׁ ַספֵּ יו"ַויְּ ת כָּׁל  ֹאֲהבָּׁ אֵּ

רּו לֹו  הּו ַוֹיאמְּ רָּׁ יוֲאֶׁשר קָּׁ מָּׁ תֹו" ֲחכָּׁ ֶזֶרׁש ִאׁשְּ  וְּ

תאום מדברים , אבל פהאוהביםהוא הזמין את 
. באסיפה הראשונה האוהבים החכמיםאליו 

דיברו, הם אהבו את המן, אבל אחרי שהמן 
הוא כבר בזוי, אז הוא עצמו קורא אותם 

, 'חכמים'אבל הם אחר מעשה נהיו  אוהבים,
הפסיקו לאהוב, כי אם המן מושפל אז לא 
כולם אוהבים של המן. אמנם בכל אופן 

ם ִמֶזַרע חכמים הם היו, שהרי אמרו: "אִ 
נָּׁיו ֹלא  פָּׁ ֹפל לְּ ַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹותָּׁ ִלנְּ דֳּ רְּ הּוִדים מָּׁ ַהיְּ

נָּׁיותּוַכל לֹו ִכי  פָּׁ ", הם הפסיקו נָּׁפֹול ִתפֹול לְּ
להיות אוהבים בו ביום, אצל הגויים חשוב 

הם אוהבים  -העוה"ז, אם המן בעוה"ז חזק 
אותו, אם המן לא חזק בעוה"ז הם מסתלקים, 

את ההבדל בין המן  -גילה זה מה שיש במ
למרדכי. ראינו בכל המאורעות שבפורים, כל 
הדברים האלה שרואים בהם פלאי נסתרות של 

לפרסם  -הקב"ה אז צריך לקיים פירסומי ניסא 
שהאלקים שולט בעולם כולו. גם כשהוא 

 מסתתר. 

 

  תרגול מעשי באמונהתרגול מעשי באמונה

 
שבימינו הקב"ה עושה  יםחפץ אומר הח

ית כדי להקל את הרבה דברים בצורה טכנ
האמונה על לב האנשים. בימינו יש רדיו, 
ושומעים ברדיו ממרחקים, אז קל להבין 

, פעם היו צריכים שומעהקב"ה בשמים ש
להיות מאמינים, שהקב"ה רואה, תאמין שהוא 
רואה! בימינו רואים בטלסקופ שאפשר 
להסתכל על זה ממרחק מליוני קילומטרים 

... כל זה בא כדי להקל את ועדיין הוא רואה
האמונה. או כמו שיש חללית נוסעת באוויר 
השמים ואחד מנווט אותה ממרחקים. והקב"ה 
מנווט את גורמי האור והחושך וכו' לכל 

 מסעיהם.

 קיים ם ישראלשעכך חיים עם ישראל. 
. זה העניין ובזכות זה שהקב"ה מנהיג את עמ

 של פורים.

ורים לחגוג את חג הפלכן אנחנו צריכים 
באופן של לעשות בגילוי את מצוות השם את 
המצוות החשובות של קריאת המגילה, 
משלוח מנות, סעודת פורים מתנות לאביונים 

 וכו',

שנזכה להיות מעשינו רצויים לפני  ויהי רצון
רים ובהמשך לכל השנים, אמן השי"ת בפו

 ואמן.


