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 הרעויצר  הטוביצר   –  וילךנצבים פרשת 

 ישראללפני שנכנסו לארץ עוד  מדברזמן הליכתם בכפי שהיה ב 'היצר הרע'ישראל עתידים לחטוא בגלל כי הוא יודע ש הקב"ה אמר
י זַ " שנאמר פִּ ָשַכח מִּ י לֹא תִּ יָרה ַהזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד כִּ ְמֶצאןָ ֹאתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָעְנָתה ַהשִּ י תִּ ְצרֹו ְרעֹו ְוָהָיה כִּ י ֶאת יִּ י ָיַדְעתִּ ֲאֶשר הּוא כִּ

י ְשָּבְעתִּ יֶאּנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ  .)הרמב"ן דברים לא, כא( דברים לא, כא()" ֹעֶשה ַהּיֹום ְּבֶטֶרם ֲאבִּ

 ?רעללטוב או עליו  יםפיעמשכך שהם שוכנים בתוך גופו ? והיכן האדם אל 'היצר הרע'ו 'היצר הטוב'ים מתי מגיע, להתבונןויש 

 בטן אמו כאשר הוא בתוךהתינוק  משפיע עלהיצר הטוב רק 

על  לר' יחיאל מיכל )'נזר הקודש'ולא בפועל  'חכֹו'יצר הרע נמצא בו רק בהאך  .בו יצר הטוב ויצר הרע כלולים נוצר בבטן אמו בשעה שהתינוק

בטן אמו  בתוך ממש ורה עמוׁשועל, היצר הטוב נמצא בו בפו ולעומתו. )'ספר חסידים' סימן תתשלז( ואינו שולט בו בראשית רבה סג, ו ד"ה זורו רשעים מרחם(
)'מדבר קדמות' מערכת י  לומד את כל התורה התינוק באותו הזמן. מערכת י אות יד(להחיד"א 'מדבר קדמות'  עפ"י ודע כי ענין יצר טוב, 'מגדל עוז' ליעב"ץ עליית יצר הטוב וד"העפ"י )

צופה הוא , ווראשק על ר דלּוכאשר נ   )עפ"י זוהר פרשת בא דף מא ע"ב ד"ה 'וקודם דייתי' רעיא מהימנא( על ידי היצר הטוב ,שבה שהם שבעים פנים אות יד(
תורה העל סתרי  עומדו ,חוד ה' מראשית המחשבה ועד סופהיבי ודעיו משיג שהוא כלומר, ל ע"א( דף נדהגמ' ) ומביט מסוף העולם עד לסופו

 .()'מגדל עוז' ליעב"ץ עליית יצר הטוב וד"ה ודע כי ענין יצר מופלאיםה וטעמיה

 –חגיגה יג ע"ב גמ' )ראה  לפני בריאת העולםהיו אשר  ,עזי פניםשל  דורותתתקע"ד מ יהםנשמותתינוקות שם אותם ההזה יוצאים מן הכלל ה

על בראשית  לר' יחיאל מיכל )'נזר הקודש' רשעים גמוריםשהם  לפיבפועל,  תתשלז(סימן  'ספר חסידים') אמם יש בהם יצר הרעבבטן בר כתינוקות אלו . יד ע"א(

כאשר היתה אמו עוברת ליד  כי תצא אות ד( 'מדרש תנחומא')לכן  ,הרשע שכבר בבטן אמו היה לו יצר הרעעשו עם . כך היה רבה סג, ו ד"ה זורו רשעים מרחם(
שלא תוכל  הרחםקרע לה את  בטנה הואתוך ב יהכשהוא הוכן  .)רש"י בראשית כה, כב(היה מבקש לצאת מבטנה  הרשע פתחי עבודה זרה עשו

יו " עשו לעזהו מה שנאמר ו. ראויהשבטים כפי שהיתה השניים עשר את להוליד רבקה לא יכלה לכן  .להוליד עוד ַעל ָרְדפֹו ַבֶחֶרב ָאחִּ
ֵחת  יב ,)עמוס א, יא(" ַרֲחָמיוְושִּ  פרשת 'מדרש תנחומא')לפי שמדבר על רחמה של רבקה אמו  –לשון יחיד  חסר אות י' והוא 'רחמו' היה בפסוק ַהְכתִּ

 .כי תצא אות ד(

אותו כי  לאמוו על אף שלחשלא שקט ולא נרגע ורצה לאכול  כאשר הוא היה בבטן אמו'שבתאי אוצר הפירות' שהנקרא אדם  וכזה היה
ֹזרּו "נאמר  הרשע שבתאיו הרשע עשוועל . תתשלז( ' סימןספר חסידים') ע"א( פג –פב ע"ב דף יומא גמ' )ראה  רשעובסוף יצא ממנו  ,'יום הכיפוריםהיום הוא '

ָרֶחם  ים מ  י ָכָזבְרָׁשעִּ ֶבֶטן ֹדְבר  ים", כי תצא אות ד, יומא פג ע"א( 'מדרש תנחומא') )תהלים נח, ד( "ָתעּו מִּ שיש להם יצר הרע עוד  דורותהם אותם  –" ְרָשעִּ
ים שיהיו "' זר'" כי הוא עניין ֹזרּו"עליהם ואמר  .תתשלז(סימן  'ספר חסידים')בבטן אמם, והם עזי פנים וממרים באביהם ואמם כשהם  ְרָׁשעִּ
ָרֶחם  ועל ידי כן )'תהלות יוסף' להחיד"א מזמור תהלים נח, ד ד"ה זרו רשעים מרחם( אלא רק יצר הטוב רחם אמםבתוך כל העולם אין להם יצר הרע  שהרי ,"מ 

ֶּבֶטן"אין כן הם שמה ש ,)'ספר חסידים' סימן תתשלז(הנפש שלהם נשמרת זכה וטהורה מעוון  דורות שקודם ה םמאות שהיו" משום ָתעּו מִּ
 .)'תהלות יוסף' להחיד"א מזמור תהלים נח, ד ד"ה זרו רשעים מרחם(הבריאה 

 התינוק שלהיצר הרע מגיע בשעת הלידה ומגרש את היצר הטוב 

ץ ַלֶפַתח ַחָטאתשנאמר " יצר הרעהבו  מופיע מיד נוק יוצא לאויר העולם בשעת הלידהבעת שהתי צא ע"ב, זוהר פרשת דף )בראשית ד, ז( )סנהדרין  "ֹרב 

'מדבר קדמות' מערכת י אות יד בשם 'פסקי תוספות' נדרים  שער ו חלק ב פרק ט ד"ה והנה על נפש, להאר"י ז"ל 'מבוא שערים' ,וישלח קסה ע"ב ד"ה וישלח יעקבפרשת זוהר  וישב דף קעט ע"א ד"ה וישב יעקב,

י"קרא לו  כמו שדוד המלך ,הוא היצר הרע –" ַחָטאת" אות סב( י ֶנְגדִּ יד ְוַחָטאתִּ נקרא ו )זוהר וישלח דף קסה ע"ב ד"ה וישלח יעקב( )תהלים נא, ה(" ָתמִּ
וישלח פרשת )זוהר  נֹוומביא את האדם לחטוא בכל יום לפני קֹו וישלח דף קסה ע"ב מהרמ"ק(פרשת )'אור החמה' על זוהר  החטאיםכל הוא מקור ש" על ַחָטאת"

ץנאמר עליו " גם , לכןדף קסה ע"ב ד"ה וישלח יעקב( ארבע' פרשת בראשית דף ב ע"ב ד"ה לפתח 'קרית עפ"י )או של היצר הרע כי האדם רובץ תחת מׂש )בראשית ד, ז( "ֹרב 

י " גם נאמר בלידה שבא לתינוק 'היצר הרע'על וכן  .(מערכת היו'ד אות כז לר' אברהם פאלאג'י , 'פדה את אברהם'חטאת רובץ ְּנֻעָריוהָ  ֵיֶצר ֵלבכִּ )בראשית " ָאָדם ַרע מִּ

ְּנֻעָריו, "ח, כא(  .)גמ' ירושלמי ברכות דף כז ע"ב פרק ג הלכה ה(ויוצא לעולם  ננערמשעה ש –" מִּ

ן את ימ צאומשם 'כרוך בעקבי יצר הרע ו לאויר העולם הזה, כי העולם הזההתינוק  וקא בבואדו יוצא מן הכוח אל הפועלהיצר הרע 
אבק עם היצר הטוב הוא נבשעת הלידה תינוק ב באכאשר היצר הרע ו .על בראשית רבה סג, ו ד"ה זורו רשעים מרחם(לר' יחיאל מיכל )'נזר הקודש'  'מינו וניעור

, קדמות' מערכת י אות יד בשם 'פסקי תוספות' נדרים אות סב)'מדבר  גרש את היצר הטובמצליח לו, )זוהר פרשת בא דף מא ע"ב ד"ה 'וקודם דייתי' רעיא מהימנא( בונמצא כבר אשר 

)זוהר פרשת  טובההיצר מלמד אשר  השבעים פנים שבתורה ומשכיח מהתינוק את כל ('אברהם אנכי' לר' אברהם פאלג'י סימן ח ד"ה 'זנח ישראל' בשם 'מדבר קדמות'

 .נדה דף ל ע"א(גמ' עפ"י )נשכח מהתינוק כל התורה שלמד  בזהו .פיוטר על ועל ידי שס בא דף מא ע"ב ד"ה 'וקודם דייתי' רעיא מהימנא(

כגון אם  )זוהר פרשת וישב דף קעט ע"א ד"ה וישב יעקב(, נולדותהן  בו ביוםכבר הבהמות והחיות יודעות להישמר מכל מקום של היזק ש זה הטעם
על זוהר תחילת פרשת וישב ד"ה רבי חייא פתח  ')'כתם פז ויברחו משם על מנת לא ליפול בפחת ות מעצמןיהיו נזהר ןבראש הגג הלפני האש או  ןימו אותיש

יצר הרע השוכן מחמת ה זהו –לו היזק הלהעצמו בתוך האש ולא נשמר מכל מקומות את שליך מ אדרבאהתינוק ן עומתאך ל ,ואמר(
עצמו נקרא בשם ב כפי שהיצר הרע ,ת גדולהלּוכְ בסִּ  לֹוכְ ומסמא עיני ׂשִּ  יעקב(זוהר פרשת וישב דף קעט ע"א ד"ה וישב ) דרך רעהבקרבו שמיד מטעהו ל

יל" יל" שנאמר "ְכסִּ על , נזק הם של התינוק ויכל מעשמחמת כן גם  .על זוהר תחילת פרשת וישב ד"ה רבי חייא פתח ואמר( ')'כתם פז )קהלת ד, יג(" ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכסִּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ד"ה אמנם  חקת פרשת' שבט מוסר' למחבר)'מזבח אליהו' נהנה מהעבירה שחוטא וגדול מו אדם מטעם החטא כ בלי דעת ואינו טועםב נעשים ומעשישאף 

 . נראה לפרש(

המגיע  רער"ע ימים. דבר זה רומז ליצר ה הם מטריאיבגום, ושבעים יוא לאחר תשעה חודשים שהם מאתים לידת האישה הי
י הפסוק "אמר וכפי ש שאלתיאל ניניו מערכת ע אות יד בשם מהרי"ץ( )'אמת ליעקב' לר' לתינוק ביום הלידה ָאָדם  ֵיֶצר ֵלבכִּ ְּנֻעָריו ַרעָהָֽ )בראשית ח, כא( )'אמת ליעקב' " מִּ

רומז  מספר ימים אלוגם ותחילת ההריון, שיולדות ביום רע"ה מ מהנשים ויש .('שפתי כהן על התורה' פרשת נח על הפסוק 'כי יצר לב האדם' ,מערכת ע אות יד
ץ ַלֶפַתח ַחָטאתשעליו נאמר " הרעליצר  התיבה , כי ֶרֶמזעוד ו .(' אות דלאוכבר ידעת כי ')מהר"י צמח בהערות על 'מבוא שערים' שער ה חלק א פרק י ד"ה  )בראשית ד, ז( "ֹרב 

כלומר  היצר הרע 'חל', ממנהש ללמד – אשת הס"מ 'לילי"ת'והתיבה 'פת' לבדה היא גמטריא  ,חל'-'פתא אותיות שבפסוק הי "ַלֶפַתח"
 .)'מראית העין' להחיד"א מסכת סנהדרין צא ד"ה א"ל משעת יצירה(פתח בשעת היציאה מהשולט 

 משעת הלידה ועד גיל שלש עשרה שולט על הילד רק היצר הרע 

יתָחֵבר הּוא " על היצר הרע כפי שנאמר ,לחבר ולשה נע מאז שנולד באופן קבועהרע הנמצא בגופו של הילד היצר  יש ַמְשחִּ )משלי כח, כד( " ְלאִּ

)'מדרש תלפיות' ענף אשה  עומדים בכוחוכולם  שהם עדמו את כל האיברים, והיצר הרע מרגיל עִּ  .('פקודי דף רנ ע"א ד"ה 'אמאי אקרי חבר' היכלות דקדושהפרשת )זוהר 

עוזריו של היצר לנעשים יסודות גשמיים רבים  ובזה. על הילד ואיבריו 'בעל הבית'הוא נעשה כמו ו ד"ה 'ואולי י"ל שכיון' בהסבר דברי ר' יהושע בן לוי(
ְּנֻעָריו םָאדָ הָ  בלֵ  רֵיצֶ  יכִּ " הפסוק הרע, וכפי שנרמז בסופי תיבות  .)'אגרא דכלה' פרשת נח על הפסוק 'רע מנעוריו'('רבים'  שיוצא התיבה )בראשית ח, כא(" ַרע מִּ

ר ֶפֶראוְ רק היצר הרע אמר הכתוב "ועל הילד הזה ששולט בו  ד ַעיִּ ָּול   .)'מאור ושמש' פרשת לך לך ד"ה ונראה שהנה ידוע( )איוב יא, יב( "ָאָדם יִּ

 )זוהר פרשת לך לך דף עט ע"א ד"ה 'באילנא שלטא' סתרי תורה( מחמת שלטון היצר הרע ,ונות של הילד נחשבות כמו שנות ערלההראששנים השלש עשרה 

 "אם ואומר לו ,בכוחו ויצר הטוב עדיין לא נמצא בוו ורווק אוות העולם כל עוד שהוא עדיין צעירליהנות מת מנסה לשכנע את הנערה
רב והוא אֹו )זוהר פרשת פקודי דף רסז ע"ב ד"ה 'לכה נרוה דודים' וד"ה 'מאי טעמא' היכלות דסטרא אחרא( כאשר כבר תזדקן?!" ,מתי תתענג לא תענג את עצמך כעת

"על חטא  מתוודים ביום הכיפורים ואומריםבני האדם מחמת כן  .)'וישכם אברהם' לר' אברהם פלאג'י על תהלים מא ד"ה בזאת ידעתי( לאדם ושולט בגופו
עשה הרע חמתו מבהם היה לאדם רק יצר הרע, ושראשונות לחייו  שלש עשרה שנה ןשהכוונה היא על אותשחטאנו לפניך ביצר הרע", 

 .'שבט מוסר' סימן קנח ד"ה 'עוד נוכל לומר שהכונה' עיי"ש( למחבר)'ידו בכל' בעיני ה' 

והגוף מחמת יצרו הרע, לכן צריך להוכיח אותו על מנת לרסנו ולהנהיגו עד כיוון שכל מחשבות והתבוננות הנער הוא בתענוגי העולם 
י ַדְרכֹו ַגם כִּ  ֲחֹנְך ַלַּנַערשנאמר " ,שיבוא היצר הטוב ֶמָּנהַעל פִּ ין לֹא ָיסּור מִּ ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו  ַּבֶמה ְיַזֶכהאמר דוד המלך " וכן .)משלי כב, ו(" י ַיְזקִּ

ְדָבֶרָך ְשֹמר כִּ אלא  חלילה תקנה לואין ש ולומר תייאשאין לאדם להדבוקה וקשורה בנער ימים רבים,  תהאיוולּוש. ואף קיט, ט( )תהלים" לִּ
ֶּוֶלת ְקשּוָרהיכנס בליבו התוכחה, כפי שאמר שלמה המלך "מעט מעט עד ש צריך להוכיחו ֶמּנּו ,ְבֶלב ָנַער אִּ יֶקָּנה מִּ )משלי כב, " ֵשֶבט מּוָסר ַיְרחִּ

 .לפרשת שמות( 'רבינו בחיי')הקדמת  טו(

אילו היצר הטוב לא נמצא אצלם רבן, היות שהיצר הרע כבר נולד עמהם ו הבל פיהם של תינוקות של ביתבדול גזה הטעם שיש שבח 
ים וזהו מה שנאמר " לל.יקר מזֹושמוציאים  ,גדול הגורם תיקון להם ותיקון לעולםושבח כפול  הבל פיהם הואאז ו –כלל  י עֹוְללִּ פִּ מִּ

ַסְדָת ֹעז ְלַמַען  ים יִּ ְתַנֵקםְוֹיְנקִּ ית אֹוֵיב ּומִּ ים, ")תהלים ח, ג(" צֹוְרֶריָך ְלַהְשּבִּ יםהלומדים מקרא, "הילדים אלו  –" עֹוְללִּ הילדים אלו  –" ְוֹיְנקִּ
ית אֹוי ב משך התכלית "נו למכה רפואה מקדימהומשתי המדרגות האלו יחד שמתענגים יותר בלימודם.  ,הלומדים משנה ְלַהְׁשבִּ

ם ְתַנק   . )'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק רביעי פרק שישה עשר( אחיזת הרע שהוא – "ּומִּ

. שכפי גודל התאווה והחימום שהוא חלק הרע תלוי באביו ואמו של הנולדרע הנולד התגברותו בזושל היצר הרע  וכוחיהיה גדול כמה 
 שמירהיותר לכן הבכור צריך א. לידי חטיגדל אחיזת היצר הרע בתינוק ויבוא כך  –באותה השעה שבא לעולם אשר היה שביצר הרע 

כמו שהיה עם ו, לחטואיותר  עלולושולט בו  יותרהוא חלק גדול בו ויש ליצר הרע ואז  ,חימום היצר הרעלראשון לתאוה ו שהואלפי 
ריחם ש אלאשנולדו,  על כל הבכוריםבמצרים גזירת מיתה היתה יצר הרע של הבכורים  ומפאת. במעשה העגל וחטאו הבכורים שנפלו

חלק ב' דרוש יב )'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ  יצרם הרעלהוציאם מעל על מנת  לקדש את הבכוריםציוה ה' לכן ווהצילם.  על הבכורים של ישראל ה'

 .דבריו הנפלאים(בוהלאה. ועיי"ש  'עם ד"ה 'ובאמת אנחנו

 מלחמה בין היצרים וישעשרה נכנס גם יצר הטוב  בגיל שלש

ד אות יג, זוהר  'קהלת רבה') יצר הטובאז  ,לגיל שלש עשרה ומגיע )עפ"י 'מדבר קדמות' מערכת י אות יד בשם 'פסקי תוספות' נדרים אות סב( תפקחדל ומגֹוכאשר אדם 

 יצר הרע נכנעבעוד ש ,יום אחד ביום הבר מצוה בו 'ְךל  מֹו'ו נכנס לתוכו (, 'מבוא שערים' שער ו חלק ב פרק ט ד"ה והנה על נפשפרשת וישלח דף קסה ע"ב ד"ה ויצר הטוב
שלש עשרה רק אדם בא בהיצר הטוב וכיון ש .(, 'מחברת הקודש' למהרח"ו שער יציאת מצרים דף ע ע"א)'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה ויאמר יעקב מכרהבפניו 

ְסֵכן ֶיֶלד" שקרא לו שלמה המלךכפי  "ֶיֶלד"בשם , לכן היצר הטוב נקרא כבר נמצא אצל התינוק יצר הרעשהשנה אחרי  )קהלת ד, " ְוָחָכם מִּ

פקודי דף רסז ע"ב ד"ה 'מאי טעמא' פרשת ראה זוהר  ., זוהר פרשת וישב דף קעט ע"א ד"ה ותא חזיד, יג 'קהלת רבה') בתוך גוף האדם "ָזֵקן"שהוא כבר ליצר הרע  וזה ביחס, יג(

יל ןָזקֵ ֶמֶלְך נאמר "ועליו  (היכלות דסטרא אחרא  .'מעלת נער הבר מצוה'( –פרשת ויגש ראה מאמרינו ליום הבר מצוה )להרחבה על מעלת  )'קהלת רבה' ד, יג( )קהלת ד, יג(" ּוְכסִּ

אחרי שבמשך שלש עשרה שנה לא היה מי  לעבור עבירות ואיסורים,מהוא מנסה למנוע אותו  בא עם הילד,גדל ו היצר הטובכאשר 
על זוהר תחילת  ')'כתם פז לנפשו הבה ער  תשנהי והטעימו מהתאוה פרק טז ד"ה יצר הרע( ''אבות דרבי נתןעפ"י )היצר הרע עשה בו את רצונו ו ,שמיחה בידו

 ')'אגרא דכלה רק 'אורח'הוא ע עתה מגיהטוב ש ואילו יצר .ל'בעל הבית' אצלו נעשההיצר הרע בעצמו כבר שעד  ,פרשת וישב ד"ה רבי חייא פתח ואמר(

ן"ונחשב ל פרשת נח פרשה ח על הפסוק 'רע מנעוריו'( ְסכ  הרע ֶהְרֵגל לכן  .חייא פתח()'כתם פז' על זוהר תחילת פרשת וישב ד"ה רבי  על שדבריו אינם נשמעים )קהלת ד, יג( "מִּ
 .'(פרשת נח על הפסוק 'כי יצר לב הרמ"ד הוואלי)תחדש הרגל הטוב שמעל  אצל הנער עלול לגבור
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)זוהר עליו את כל המשאות שבעולם  נדמה לו כאילו הטעינּו וכשבא יצר הטוב הואכבר מאמין ליצר הרע,  לאחר שלש עשרה שנה האדם

)הרמ"ד הוואלי פרשת  יתתמידומלחמה עצומה ב )'ידו בכל' סימן רפב ד"ה זוהר בסדר זה( נלחמים זה עם זה שלו ואז שני היצרים. (חזי פרשת וישב דף קעט ע"ב ד"ה תא

, על זוהר תחילת פרשת וישב ד"ה רבי חייא פתח ואמר( ')'כתם פז מריבה גדולה שאין כמותה בכל העולםוב (, 'ידו בכל' סימן רפב ד"ה זוהר בסדר זהנח פרק ח על הפסוק 'כי יצר לב האדם'

 אשר, ת האדם בחומר הגוףיצר הרע הכלול בעצמּומכוח ה )'מאור ושמש' פרשת לך לך ד"ה ונראה דהנה ידוע( מלא פניות ובלבולי מחשבות נעשה והאדם
הבחירה לנטות לאיזה צד  בידי האדםניתנת אז  .ואמנם הכל הולך()'נזר הקודש' על בראשית רבה לד, יב דף קסז ע"ב ד"ה כוח המתאוה שבלב את נותן בו 
 .'מראית העין' מסכת שבת דף עז ד"ה מ"ט עזי מסגן(עפ"י ) עונששכר או  על זה ולקבל )'ידו בכל' סימן רפב ד"ה זוהר בסדר זה( שירצה

)'ידו בכל' סימן רפב ד"ה זוהר בסדר כי אם היה להיפך  וזה הטעם מדוע היצר הרע נמצא באדם במשך שלש עשרה שנה ורק אחר כך בא היצר הטוב,

לא היה אז בכוחו  –שהיצר הטוב היה נשאר עם האדם ממעי אמו, ואילו רק בהגיע הנער לגיל שלש עשרה היה נכנס בו היצר הרע  זה(
לכן  .אותו ללא שהיה לו שליטה בגוף האדם בכללוהיצר הטוב היה מגרש  )'מראית העין' להחיד"א מסכת שבת דף עז ד"ה מ"ט עזי מסגן( לפתות את האדם

)'ידו בכל' סימן רפב ד"ה זוהר בסדר הקב"ה מקדים להשריש את היצר הרע בגוף האדם באותם שנים, ואז היצר הטוב כבר לא יכול לגרשו ולבטלו 

 .ד"ה הרשעים הם ברשות לבן(סוף לד, יא קודש' בראשית רבה )'נזר ה, ואדרבא הוא נשמע לו יותר מאשר יצר הטוב, כי הוא בא לו לפני בואו של היצר הטוב זה(

)'ספר  יצר הרעהעל כן יש לו תקומה אחר כך בפני  יצר הרע,הבא שפני ל םהא  בתוך בטן  לבוא הקדים היצר הטובסוף סוף אמנם כיון ש

)'דבר בעתו' לר' ששון  האםכוחו כאשר היה בבטן את לחזק  שהיו לו הגדולותעל ידי ההכנות  החיים' לאחיו של המהר"ל בחלק 'ספר חיים טובים' פרק א ד"ה נר דלוק(

להנהיגו ולהביאו ו רסנול על מנת מסייעים לו ,תוכחות המוסר שנותנים לנער בעוד טבעו רךגם ו .ד"ה ויהי אחר הדברים( 18מרדכי חלק עקידת יצחק עמ' 
זמן  קטנותם אל המצוות עוד לפני שהגיעאת בניהם מ מטעם זה זרע ישראל מחנכים .)הקדמת 'רבינו בחיי' לפרשת שמות(בשעבוד היצר הטוב 

 ֹ  .על זוהר תחילת פרשת וישב ד"ה רבי חייא פתח( לר' שמעון לביא ')'כתם פזן לשבתו א היצר הטוב הוא ימצא מכֹוחיובם עליהם, כדי שיהיו מורגלים בכך, ואז בב

 בתוך ליבו של האדם יםשפיענמצאים ומהיצר הטוב והיצר הרע 

היצר הטוב מתלבש בחלל  כאשר )'אמת ליעקב' מערכת ל אות סג( עם היצר הטוב הוא בתוך גוף האדם בחללי הלב של היצר הרע יחדהתלבשותו 
ומשם הם  (ה זרהדעבוד)'אמת ליעקב' מערכת ל אות סג, 'מדרש תלפיות' ענף יצר הרע ד"ה יצר הרע  שמאלשמהיצר הרע מתלבש בחלל הלב והלב שמימין, 

" ְוָאַהְבָת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך. וכנגד שני היצרים שבתוך לב האדם אמרו רבותינו "")'אמת ליעקב' מערכת ל אות סג( מתפשטים בכל הגוף
 .יג( -על התהלים מזמור כד, ד אות ג, 'ספר התניא' פרק ט ועיי"ש פרקים ט  )ראה גמ' ברכות דף נד ע"א( )'ארץ החיים'" בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע –" ְּבָכל ְלָבְבָך" )דברים ו, ה(

ְשמֹאלֹו ֵלב ָחָכםכנגד היצרים האלו נאמר " יל לִּ ינֹו ְוֵלב ְכסִּ ימִּ ינֹו ֵלב ָחָכם, ")'אמת ליעקב' מערכת ל אות סג( )קהלת י, ב(" לִּ ימִּ הוא יצר הטוב בחלל  –" לִּ
ְשמֹאלֹו ְוֵלבימין, " יל לִּ ולזה מועילה הנחת תפילין של יד, לפי . )'נפש החיים' שער ד פרק ד בהגהה ד"ה ואולי גם לזה(הוא יצר הרע בחלל שמאל  –" ְכסִּ

ם ה' שבה לשבר את היצר הרע. לכן ׂשמים את התפילין ביד שמאל  י ה' . וזה נרמז בפסוק "כנגד הלבשיש כוח באזכרות ׁש  יתִּ ּוִּ י שִּ ְלֶנְגדִּ
יד י ַּבל ֶאמֹוט ָתמִּ ינִּ ימִּ י מִּ י ה', ")תהלים טז, ח(" כִּ יתִּ ּוִּ ידהוא תפילין של יד, " –" שִּ י ָתמִּ אל מול מה שמנגד אותי תמיד שהוא היצר  –" ְלֶנְגדִּ

י ַּבל ֶאמֹוטהרע, " ינִּ ימִּ י מִּ  .ב ד"ה 'כ"א הזכרות' מהרמ"ע מפאנו()'תורת נתן וליקוטים ממהרח"ו' דף לג ע"שאז צד ימין של היצר הטוב לא ימֹוט בוודאי  –" כִּ

אבל היצר הרע אינו שומר את מקומו המיוחד לו היצר הטוב יודע את מקומו ונשאר בצד ימין תמיד, ומייעץ לאדם רק טוב אמיתי. 
שער ד פרק ד בהגהה )'נפש החיים'  שמאלי להסית לעוון ולחטא נגלה, ולפעמים הוא מדלג ממקומו גם לחלל הימיני ויושב בין מפתחי הלבהבחלל 

'שלא עשני גוי ושאר ברכות השחר' אות ז ד"ה ואל ישלוט על הרוקח  למחבר)'פירוש סידור התפילה'  ב ומייעץ לאדם לחטוא ליוצרווהוא מקטין עצמו כמו זבּו ד"ה ואולי גם לזה(

גיש שלמעשה טמון בה רע ומר. ועל דבר זה והוא אינו מר –לכן לפעמים עבירה נראית לאדם כתוספת קדּושה וכאילו זה מיצר הטוב  .בי(
  .(שער ד פרק ד בהגהה ד"ה ואולי גם )'נפש החיים' )ראה גמ' ברכות דף סא ע"א(" הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלבאמרו רבותינו "יצר 

  הרעיצר מלאך ו הטוביצר מלאך  מגיל שלש עשרה מלווים את האדם גם

 אשר רכב על גבי הנחשמלאך ההיה  והוא – המסיתו לעבירהחיצוני  'צר הרעי'היה לו א, קודם שחטכאשר אדם הראשון היה בגן עדן 
יםעליו נאמר "ש להחטיאו הקדמון כדי יב ְרָשעִּ ְתַהָלכּון ָסבִּ ולא פנימי בתוך גופו של אדם זה היה מלאך חיצוני י ֶצר  .()תהלים יב, ט" יִּ
אדם היה בידי האז . קהלת ז, כט() "ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשרים קִּ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאֹלשנאמר " ך מזוהמת הרעלפי שהאדם נברא נקי וזהראשון, 

 תחטא אכילת עץ הדעת שהיה כלול בו שורש כוח הרע, נדבק כוח הרע בעצמּואבל אחרי ת מהיצר הרע. בקלּויכולת להימלט  הראשון
לכבוש את היצר  לכל אדםקשה מאוד ש זה הטעם בזוהמת הרע, ונעשה אז באדם גם זוהמא של יצר הרע פנימי. מרֹוחֹותגשם הוגופו 
 מחזקים אחד את השניהם ו לה אויבים מבחוץ ואויבים מבפנים שיש אחת עירל דומהזה ו .יצר הרע פנימי וגם חיצוניגם יש  כי, הרע

 .(' בשם חכמי האמתואמנם הכל הולך')'נזר הקודש' על בראשית רבה לד, יב דף קסז ע"א ד"ה 

קרוב  להיות אך מכל מקום לא נתבטל מהם היצר הרע לגמרי אלא חזרו, מישראל בשעת מתן תורה פסקה זוהמת הנחש הקדמוני
באופן זה גם ניתן להם שמירת התורה . אדם הראשון קודם החטא שלא היה לו אלא את היצר הרע החיצוני ולא הפנימילמדרגת 

 כאשר אמר ינו את מלאכי השרת בשעת מתן תורהאת היצר הרע החיצוני. בטענה זו ניצח משה רב שיכבשווהמצוות בהר סיני, כדי 
היא ש חרי חטא העגל חזרו ישראל לזוהמתןאבל א. ע"א(תחילת )ראה גמ' שבת דף פט  "שאתם רוצים את התורה?כלום יש יצר הרע ביניכם " להם

זמן תחית בלעתיד לבוא ו. אשר עדיין לא נשלם תיקונו כראויאדם הראשון  זוהמת כי התעורר שוב חטא .זוהמת היצר הרע הפנימי
עשוי מחומר זך ונקי מצד עצמותו יהיה אדם הואז יתבטל היצר הרע הפנימי לגמרי בקבר,  זוהמת האדםתתעכל כאשר כבר  ,המתים
י ֶאת "נאמר ועל זה  ֹרתִּ ְּבַשְרכֶ  ֵלב ָהֶאֶבןַוֲהסִּ  .)'נזר הקודש' על בראשית רבה לד, יב דף קסז ע"א ד"ה 'ואמנם הכל הולך'( כלומר מפנימיות הבשר )יחזקאל לו, כו(" םמִּ

)'נזר  אדם מאז חטא אדם הראשון, הרי שיש לו כבר מראשית הבריאה גם יצר הרע חיצונינמצא כי נוסף ליצר הרע הפנימי שיש לכל ו

)זוהר פרשת וישלח דף קסה ע"ב  שני מלאכים ממש הםוחיצוני, יצר הטוב יש גם ועמו  ע"א ד"ה 'ואמנם הכל הולך' בשם חכמי האמת( הקודש' על בראשית רבה לד, יב דף קסז
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לר' אברהם פאלג'י , 'פדה את אברהם' כת ג אות לט'אור החמה' על זוהר וישלח דף קסה ע"ב ד"ה 'ודוד הכי נמי' מהרא"ג, 'אמת ליעקב' מער ,ד"ה ויצר הטוב אתי, 'מבוא שערים' להאר"י ז"ל שער ו חלק ב פרק ז

)זוהר פרשת וישלח דף קסה ע"ב  לאדם ויצר הרע מצד שמאל לאדם מצד ימיןנמצא יצר הטוב  –הנמצאים תמיד עם האדם  (מערכת היו'ד אות כח בשם סברא

כל , שונאחז בכח החיצוני הטמא ס"ממויצר הרע נאצל  ,ת הקדושבכח האלקּו נאצל ממלאך מט"ט ונאחז יצר הטוב .ד"ה ויצר הטוב אתי(
וכל אחד  –מר שבאדם לצד החֹויש לו קשר  נשמה שבאדם והיצר הרעהצד ל יש לו קשר היצר הטוב כמו כן. אחד מהם שואב משורשו

 .(' מהרמ"קואינון תרין מלאכים')'אור החמה' על זוהר וישלח דף קסה ע"ב ד"ה מהם מטה את האדם לצדו 

)עפ"י 'שפתי כהן על התורה' פרשת  החל מהגיעו לגיל מצוות )'רבינו בחיי' בראשית ג, כה סוף ד"ה ועל דרך הקבלה( אדםאת הים ומלויצר הרע היצר הטוב והמלאכי 

ובשעה שהאדם אומר בערב שבת . בראשית ג, כה סוף ד"ה ועל דרך הקבלה( 'רבינו בחיי') אחד הולך לימינו ואחד לשמאלוכש, (' בשם הזוהרעוד אפשר'ויצא ד"ה 
ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ַוְיֻכּלּו"  ְוַחָטאְתָךְוָסר ֲעֹוֶנָך על ראשו ואומרים לו "אותם שני מלאכי השרת מניחים את ידיהם  )בראשית ב, א( "ַהָשַמיִּ

ָטהוכשהאדם מוצא בביתו נר דלוק ושולחן ערוך  כנסת לביתו.מבית ה ותוהם מלווים אאחר כך ו ,קיט ע"ב(דף שבת גמ' )ישעיה ו, ז( )ראה  "ְתֻכָפר  ּומִּ
לא מוצא את האדם חו "אמן". ואם מוצעת אזי המלאך הטוב אומר "יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך" והמלאך הרע עונה בעל כור

קיט ע"ב. ראה דף שבת גמ' ) בעל כורחו "אמן" טוב עונההמלאך האומר "יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך" והוא זה שרע התו כך, אזי המלאך בי

 .'כתם פז' על זוהר פרשת וישלח דף קסה ד"ה רבי יהודה פתח(

)'נזר הקודש' על בראשית רבה לד, יב דף קסז ע"ב ד"ה ואמנם הכל רע כדי להטותו מדרכי חיים למוות משפיע עליו כוח הועומד מחוץ לאדם מלאך היצר הרע 

ומחמת שהיצר הרע הזה עומד משמאל לאדם, לכן עם ישראל הצטוו להניח תפילין בידם השמאלית וכך להתגבר על צד שמאל  הולך(
יצר את ה)'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה עט ופ' ד"ה 'וראיתי מי שכתב'(  ולקשורולהכניע , )'מאה שערים' היוחס לר"מ רקנאטי שער עשירי ד"ה ועל דרך אמת( שבו נמצא היצר הרע

)'טעמי המצוות' לרבינו  שלא יחטיא אותם על ידי שמירה מעולה של שם הוויה שבתפילין )'טעמי המצוות' לרקנאטי מצות עשה להניח תפלין ד"ה בספר הזוהר( הרע

)דברים ו, ח( )'מאה שערים' המיוחס לר"מ רקנאטי שער עשירי ד"ה ועל דרך אמת, 'טעמי המצוות'  "ַעל ָיֶדָך ְלאֹות ּוְקַׁשְרָתם, וכפי שנרמז בפסוק "מנחם הבבלי מצות עשה מצוה קעח(

 .מצות עשה מצוה קעח( לרקנאטי מצות עשה להניח תפלין ד"ה בספר הזוהר, 'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי

 נשמת ובשעת צאת .)זוהר פרשת תולדות דף קמד ע"ב ד"ה רבי שמעון( טז ע"א(דף חגיגה גמ' )ראה מעידים על כל מעשיו  המלווים את האדם מלאכים אלושני 
כל פרק או כל דבר אחר אשר שכח  חלק ב פרק יד ד"ה והני תרי( להרמ"ע מפאנו ')'מאמר חקור דיןהאדם מן העולם, אותם שני מלאכי השרת מסדרים לפניו 

חלק ב  ')'מאמר חקור דין לו בושת פנים לפני הקב"הוזה על מנת שלא יהיה  –כפי ששמעו מפיו כל ימי חייו , )'ילקוט שמעוני' משלי רמז תתקמה( מלימודו

 .תתקמה()'ילקוט שמעוני' משלי רמז  לעתיד לבוא פרק יד ד"ה והני תרי(

 יצר הרע תחת היצר הטובה אדם שמשתדל במצוות התורה גורם להכנעת

מתגבר על שלו עצמו, אזי היצר הרע את מטמא ו וישלח דף קסה ע"ב מהרא"ג(פרשת )'אור החמה' על זוהר  אם האדם הוא רשע ,החל מגיל שלש עשרה
ואילו  ,בגיל שלש עשרה עד שהיה כפי שביקש ותומבקש להמית אמקטרג עליו וו תולדות דף קמד ע"ב ד"ה רבי שמעון פתח(פרשת )זוהר  היצר הטוב

ת התורה אזי היצר הטוב שלו מתגבר על היצר ואדם משתדל במצוהאם אך  .)'אור החמה' על זוהר וישלח דף קסה ע"ב מהרא"ג( שותקאז יצר הטוב ה
ְרצֹות ה' שנאמר " ,נהיה עבד ליצר הטובוהיצר הרע משלים עמו עד שהרע,  ישּבִּ תֹו ַדְרֵכי אִּ ם אִּ תולדות דף פרשת )זוהר  )משלי טז, ז(" ַגם אֹוְיָביו ַיְשלִּ

 –ולזה רומז חיבור הרגלים בשעת תפילת העמידה  .)זוהר פרשת וישלח דף קסה ע"ב ד"ה ויצר הטוב( 'השמאל'על  'הימין'ואז שולט  קמד ע"ב ד"ה רבי שמעון פתח(
 'מלאך'בחינת  האדם הואתאחדו בעבודת ה' יתברך ואז יצר הטוב ויצר הרע, הרי שצריך שי להורות שגם אם יש ימין ושמאל שהם

 .ד"ה ובזה הוא כבודו()'בית אלקים' להמבי"ט שער התפילה פרק ז 

)זוהר פרשת  על האדם בכל דרכיויחד שומרים  היצר הטוב והיצר הרעשני מלאכי כאשר היצר הטוב שבימין גובר על היצר הרע שבשמאל, 

 ועליהם ."ג ד"ה ודוד הכי נמי()'אור החמה' על זוהר וישלח דף קסה ע"ב מהרא שלא יחטא מנזקי העולם הזה וגם מנזקי העולם הבא וישלח דף קסה ע"ב ד"ה ויצר הטוב(
י ַמְלָאָכיואמר "נ ְשָמְרָך ְּבָכל ְדָרֶכיָך כִּ הם המלאכים שרגילים ללכת  – "ַמְלָאָכיו, "דף קסה ע"ב ד"ה ויצר הטוב()זוהר פרשת וישלח  )תהלים צא, יא(" ְיַצֶּוה ָלְך לִּ

ְשָמְרָךעם כל אדם, " וישלח דף פרשת )'אור החמה' על זוהר  שלש עשרה שנה ומעלהגיל דווקא, שאתה מתקן דרכיך ומעשיך מ לךכלומר  –" ְיַצֶּוה ָלְך לִּ

ְדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה , שנאמר "שומרים על האדם הם מפילים את המזיקים מלפניו כאשר המלאכים האלוו .(' מהרא"גרבי יהודה'קסה ע"ב ד"ה  צִּ ֹפל מִּ יִּ
ָגׁש ֶליָך לֹא יִּ יֶנָך א  ימִּ יֶנָך, ")תהלים צא, ז( "מִּ ימִּ יצר הטוב, אך מצד השמאל נופלים יש את ימין כי שם צד מ מזיקים נופלים רבבה –" ּוְרָבָבה מִּ

וישלח פרשת )'אור החמה' על זוהר  וגם את אלו הוא מפיל בעל כורחו, מזה אין בו כוח להפיל יותרשהיצר הרע שם נמצא לפי ש מזיקים, "ֶאֶלףרק "

 .(מר' אברהם גלאנטי' ודוד הכי נמי'דף קסה ע"ב ד"ה 

אינו נח ואינו שוקט מלהביא את  הרעכי היצר  ,)'תפארת שלמה' פרשת כי תצא ד"ה כי תצא למלחמה על אויביך( מלחמת היצר של האדם היא כל ימי חייו
)מתוך תפילת ר'  ת העולם הזה והבליו ומלבלבל את מחשבות האדם ותפילותיו, עד שקשה לאדם לעמוד מול תחבולותיוהאדם אל תאוֹו

הר פרשת וישלח דף קסה ע"ב ד"ה 'ודוד הכי נמי' )'אור החמה' על זווהוא אינו זז מלהחטיא את האדם אפילו לעת זקנתו . אלימלך מליזענסק כמובא בסידור תפילה נוסח ספרד(

)'פדה את אברהם' לר' אברהם פאלג'י מערכת היו'ד אות כח בשם  הנשמהבשעת יציאת  )'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קעט ע"ב מהרמ"ק(שמגיע לפרק המוות כ מהרא"ג(

י " ולהידבק ביצר הטוב ינצל מיצר הרעלהבברכות השחר . לכן ישראל מבקשים בכל יום ויום (סברא יֵקנִּ ֵּיֶצר ָהָרעְוַתְרחִּ י  מִּ יֵקנִּ ְּבֵיֶצר ְוַתְדּבִּ
יֵקנּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר ָרע ְוַדְּבֵקנּו  ֵיֶצר ָהָרעְוַאל ַתְשֶלט ָּבנּו או בנוסח " )לפי נוסח עדות המזרח(" ַהטֹוב או  )לפי נוסח ספרד ואשכנז(" ְּבֵיֶצר ַהטֹובְוַהְרחִּ

י בכל לילה לפני השינה " יש מוסיפים לבקשוכן . )נוסח תימן בלדי(" ַתְשֶלט ָּבנּו ֵיֶצר טֹוב ְוַאל ַתְשֶלט ָּבנּו ֵיֶצר ָרעוְ בנוסח " ְשֹלט ּבִּ  ֵיֶצר ַהטֹובְויִּ
י  ְשֹלט ּבִּ  כן יהי רצון. ,)מתוך ברכת המפיל בסדר 'קריאת שמע על המיטה' נוסח ספרד ועדות המזרח(" ֵיֶצר ָהָרעְוַאל יִּ

 

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, 

יונה בן שמואל ז"ל, 

ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן 

לייב ז"ל, מרים בת 

 שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

בן 

 ז"ל ג'ֵנט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 
 נשמת:

רחל בת 

גרשון 

הנולדת 

משרה אשת 

 "לז דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אברהם יוסף בן 

 הי"ו ְפֵרייֵדא חדוה

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

אהרן בן 

 ז"ל עזיזה

ָאְרֶלט ָעְלָיה 
בת פֹורטּון 
 מסעּודה 

 ז"ל 

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 של

ציונה 

שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמּון

אליהו בן 

 הי"ו גֹוְבָהר
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי 
. וכן ניתן לשלוח 052-7675933נשמת בטל' 

הערות/הארות ולקבל את העלון במייל  

tora.haim@gmail.com 
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶמַנַנה ַמְדֶלן 
 ז"ל בת מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 לדותהי העלון גם לרפואת

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי משפחתבית ל)

 השירה בת אילנ
 הי"ו

 

 להןזכות הלימוד בעלון יעמוד 

לרפואה שלימה והחלמה 

 מהירה

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 ידידישל 

שגיא בן 
טליה חנה 

 הי"ו
שה' יתברך 

יחלים וירפא 
אותו מכל חולי 

 נגלה ונסתר
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