
ח"ת   אצא  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויצא תשע"ח

"שלשים ושש שעות שימשה אותה האורה 

בערב  עשרה  שתים  הראשון,  ביום  שנבראת 

עשרה  ושתים  שבת  בליל  עשרה  ושתים  שבת 

בשבת, והיה אדם הראשון מביט בו מסוף העולם 

משמש  התחיל  שבת  שיצאת  כיון  סופו...  ועד 

הוא  אולי  ואמר  אדם  ונתיירא  ובא,  החושך 

ואתה  ראש  ישופך  הוא  ג-טו(  )בראשית  בו  שכתוב 

שעה  באותו  לנשכני...  בא  שמא  עקב,  תשופנו 

זימן הקב"ה שני רעפין והקישן זה לזה ויצא מהן 

בעדני,  אור  ולילה  )שם(  דכתיב  הוא  הדא  האור, 

אמר  שמואל  האש.  מאורי  בורא  עליה  ובירך 

שהיא  שבתות  במוצאי  האש  על  מברכין  לפיכך 

תחילת ברייתה".

חכמה  בזה  שיש  אמת  הן  כי  ביאור,  וצריך 

גדולה להוציא אש משתי אבנים, בשעה שעדיין 

איך  אולם  כך,  על  שידע  בעולם  נברא  היה  לא 

"מעין  בו:  נתן  שהקב"ה  כך  על  לומר  יוצדק 

רק  לא  בזה  שיש  משמע  מעלה",  של  דוגמא 

חכמה מעשית, אלא גם ענין נשגב מעין דוגמא 

של מעלה.

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

מה שהביא ב"אמרי יוסף" )פרשת כי תצא דף עו טור 

ג( מה ששמע מהגה"ק בעל "דברי חיים" מצאנז 

זי"ע פירוש הפסוק בפרשת כי תצא )דברים כה-יג(: 

"לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה", על פי 

"אמר הקב"ה,  לה-ה(:  )ויק"ר  מה שמבואר במדרש 

תורה קרויה אבן ויצר הרע קרוי אבן, תורה קרויה 

אבן שנאמר )שמות כד-יב( את לוחות האבן והתורה 

לו-כו(  )יחזקאל  דכתיב  אבן  קרוי  הרע  יצר  והמצוה, 

יצר  והסירותי את לב האבן מבשרכם, תורה אבן, 

הרע אבן, האבן תשמור את האבן".

לפי זה יש לומר כי יצר הטוב נקרא אבן על שם 

התורה שנקראת אבן, וכן יצר הרע נקרא אבן כי 

הוא אבן נגף בלב איש ישראל. והנה עלול האדם 

וכוונתו  למקדש".  שהזמינו  השתיה  אבן  זו  היא 

בקדשי  כי  נג:(  )יומא  במשנה  ששנינו  מה  על 

מימות  שם  היתה  "אבן  הארון:  תחת  הקדשים 

וכן  נקראת".  היתה  ושתייה  ראשונים  נביאים 

"והאבן  עב.(:  נח  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מפורש 

הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים, דדא 

אבן שתיה".

וצריך ביאור להבין בדרך עבודה ענין המריבה 

את  צדיק  יניח  "עלי  זו:  עם  זו  האבנים  שרבו 

כי  כה(  )שער  יצחק"  ב"עקידת  כתב  וכבר  ראשו", 

מלבד הפשט, טמון במריבת האבנים גם רמז נכבד 

בעבודת ה', הנה כי כן מהו הרמז במריבה שביניהן. 

הגדול  הנס  הקב"ה  עשה  מה  לשם  ועוד,  זאת 

שאין  הוא  גדול  כלל  שהרי  אחת,  אבן  שנעשו 

הקב"ה עושה נס לשנות את הטבע בחינם.

יעקב  שקישר  בקשר  להתבונן  ראוי  עוד 

אבינו בנדר שלו בין שני דברים, הדבר הראשון 

הוא: "והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית 

אלקים", אשר כפי המבואר הקדיש אותה להיות 

הקדשים,  בקדשי  המקדש  בבית  השתיה  אבן 

אעשרנו  עשר  לי  תתן  אשר  "וכל  השני:  הדבר 

הדברים,  שני  בין  קשר  איזה  שיש  משמע  לך". 

וצריך ביאור להבין מהו הבריח התיכון המקשר 

בין שני הדברים.

 אדם ה"את ן ה צאא את
של אדא תטפן ת א אבנאם

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

נתן  שבת  "במוצאי  נד.(:  )פסחים  בגמרא  ששנינו 

של  דוגמא  מעין  הראשון  באדם  דעה  הקב"ה 

מעלה, והביא שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהן 

ירושלמי  יותר בתלמוד  זה מפורט  אור". מאמר 

מברכים  אנו  זה  שמטעם  הוספה  עם  ס:(,  )ברכות 

על האור במוצאי שבת:

טוב  מה  בעתו  דבר  ויצא  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בנס הגדול של האבנים שנעשו אבן אחת, 

המקום  מאבני  "ויקח  כח-יא(:  )בראשית  שכתוב  כמו 

ופירש  ההוא".  במקום  וישכב  מראשותיו  וישם 

רש"י: "וישם מראשותיו. התחילו מריבות זו את זו, 

זאת אומרת עלי יניח צדיק ראשו, וזאת אומרת עלי 

יניח, מיד עשאן הקב"ה אבן אחת, וזהו שנאמר )שם 

יח( ויקח את האבן אשר שם מראשותיו".

ויקח  "כתיב  צא:(:  )חולין  בגמרא  הדבר  ומקור 

אבנים[,  הרבה  שלקח  ]משמע  המקום  מאבני 

האבן  את  ויקח  בבוקר[  יעקב  ]וישכם  וכתיב 

יצחק,  רבי  אמר  אחת[,  אבן  רק  שלקח  ]משמע 

אחד,  למקום  אבנים  אותן  כל  שנתקבצו  מלמד 

וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו, 

תנא וכולן נבלעו באחד".

 אשקב הקדאת א  האבן
להא   אבן הת אה בקדתא הקדתאם

הנס  אבינו  יעקב  בעיני  חשוב  היה  כמה  עד 

הגדול של האבנים המריבות שנעשו אבן אחת, 

זו למצבה, כמו  אנו למדים ממה שהקדיש אבן 

את  ויקח  בבוקר  יעקב  "וישכם  יח(:  )שם  שכתוב 

מצבה  אותה  וישם  מראשותיו  שם  אשר  האבן 

שהוסיף  ועוד,  זאת  ראשה".  על  שמן  ויצוק 

להקדיש אבן זו להיות בית אלקים )שם כ(:

"וידר יעקב נדר לאמר, אם יהיה אלקים עמדי 

ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם 

לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי 

שמתי  אשר  הזאת  והאבן  לאלקים,  לי  ה'  והיה 

עשר  לי  תתן  אשר  וכל  אלקים  בית  יהיה  מצבה 

אעשרנו לך".

"בית  ענין  הקדוש  החיים"  ה"אור  וביאר 

כי  "יראה  האבן:  את  יעקב  שהקדיש  אלקים" 

“ האבן הזא  את" תמ א מצבה אהאה בא  אלקאםר

 ת א האבנאם תהא  מ"אב    נשת  אבן אפ 
"מז נחלא של אצ" הט ב  אצ" ה"ש תנהחך לט ב
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בעסק  הטוב  יצר  עם  ה'  את  לעבוד  כי  לחשוב, 

התורה וקיום המצוות הוא דבר גדול מאד, אבל 

לעסוק בעניני העולם הזה עם יצר הרע הוא דבר 

קטן, אלא שמוכרחים לעסוק בהם כדי להתפרנס 

ולהחיות את הגוף באכילה ושתיה.

בכיסך  לך  יהיה  "לא  הכתוב:  מזהיר  כך  על 

בכיס  לך  יהיה  שלא  וקטנה",  גדולה  ואבן  אבן 

הלב ב' אבנים שהן יצר הטוב ויצר הרע, בחשבך 

שהעסק בתורה ומצוות עם יצר הטוב הוא "אבן 

בעניני  העסק  ואילו  חשיבותו,  מפאת  גדולה" 

העולם הזה עם היצר הרע הוא רק "אבן קטנה", 

מה  בכל  לך",  יהיה  וצדק  שלמה  "אבן  אלא 

העולם  בעניני  והן  ומצוות  בתורה  הן  שתעסוק 

הזה, תעסוק רק לשם שמים בבחינת )משלי ג-ו(: 

ישתוו  האבנים  ששתי  עד  דעהו",  דרכיך  "בכל 

בחשיבותן עכדה"ק.

ר מצא  א  לבב  נאמן לחנאךר

דברות  את  לבאר  מוסיף  יוסף"  ה"אמרי 

ששנינו  מה  פי  על  חיים",  ה"דברי  של  קדשו 

בירושלמי )סוטה כה.(: "אברהם עשה יצר רע טוב, 

ומצאת את לבבו נאמן  )נחמיה ט-ח(  ומאי טעמא, 

בלבבו,  והרגו  בו  יכול  היה  לא  דוד  אבל  לפניך... 

בקרבי".  חלל  ולבי  קט-כב(  )תהלים  טעמא,  מאי 

ופירש ב"קרבן העדה" הכוונה בזה:

המעשים  שאף  טוב,  רע  יצר  עשה  "אברהם 

והשתיה  האכילה  כמו  גופניות  תאוה  הצריכים 

והמשגל ודומיהן, לא עשה להנאתו כי אם לאהבת 

לפניך,  נאמן  לבבו  את  ומצאת  שנאמר  המקום, 

שלא היה לו אלא לב אחד, ואפילו לבבו הרע היה 

יצרו  לכוף  יכול  היה  לא  דוד  אבל  ה',  לפני  נאמן 

עצמו  הרחיק  כלומר  אחת,  בפעם  והרגו  כך  כל 

מתאוות גופניות על ידי תעניות וסיגופים".

בלשון  בזה  הענין  יוסף"  ה"אמרי  ומבאר 

קדשו:

הוא  הא'  צדיקים,  מדרגות  ב'  יש  כי  "והענין 

שיש לו יצר הרע המפתה אותו להחטיאו, אך הוא 

וזה צריך למלחמה  מתגבר עליו ואינו שומע לו, 

רגע  אף  ישכח  שלא  גדולה  שמירה  וצריך  תמיד 

אחד, כי פתאום יוכל לבוא היצר להפילו ברשתו 

שהכניע  גדולה  יותר  היא  הב'  מדריגה  אך  ח"ו. 

החומר  מן  ועשה  לטוב,  כן  גם  והפכו  היצר  את 

לידי חטא כלל,  יכול לבוא  וזה אינו  כן צורה,  גם 

אחרי שאין לו רק לב אחד לאבינו שבשמים, וכמו 

שהיה אברהם אבינו ע"ה כנ"ל כטעם ומצאת את 

לבבו נאמן לפניך".

ה"דברי  כוונת  יוסף"  ה"אמרי  מבאר  זה  לפי 

ואבן  אבן  בכיסך  לך  יהיה  "לא  בפסוק:  חיים" 

גדולה וקטנה", שלא יהיה לך בכיס הלב ב' אבנים 

שהן היצר טוב והיצר הרע, ותחשוב שיצר הטוב 

הוא אבן גדולה ויצר הרע הוא אבן קטנה, אלא: 

"אבן שלמה וצדק יהיה לך", שתהפוך גם את יצר 

לו  היה  שלא  אבינו  כאברהם  הטוב,  ליצר  הרע 

"ומצאת את  אלא לב אחד לעבודת ה' בבחינת: 

לבבו נאמן לפניך".

 אדם ה"את ן הקאת ת א אבנאם
מלפמ  האצ" ט ב שם האצ" ה"ש

שהשפיע  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הקב"ה לאדם הראשון דעת במוצאי שבת מעין 

בזו  זו  אבנים  שתי  שיקיש  מעלה,  של  דוגמא 

להוציא מהן אש, בהקדם לבאר הטעם שנפל על 

אדם הראשון פחד גדול מהנחש הקדמוני, דוקא 

שהאיר  הגדול  האור  כשנסתלק  שבת  במוצאי 

ל"ו שעות מערב שבת עד מוצאי שבת.

שפירש  מה  פי  על  בזה,  הענין  לבאר  ונראה 

רש"י )בראשית ב-כה(: "לא נתן בו יצר הרע עד אכלו 

מן העץ ונכנס בו יצר הרע וידע מה בין טוב לרע". 

בו  נכנס  ידי חטא עץ הדעת  על  כי  מבואר מזה 

כי  ידוע  והנה  הנחש.  זוהמת  שהוא  הרע  היצר 

יתירה  נשמה  לאדם  שיש  מחמת  קודש  בשבת 

חלק  מאד  מתגבר  טז.(,  )ביצה  בגמרא  כמבואר 

הרוחני שבקרבו עד שליצר הרע אין שליטה כל 

כך על האדם.

הפיוט  זי"ע  מראפשיץ  הרה"ק  שפירש  וזהו 

של האריז"ל לליל שבת קודש: "נהוריה ישרי בה 

בקידושא רבא, ובחמרא טבא דביה תחדי נפשא". 

כי בימות החול יש לאדם חומר גשמי שמתאווה 

אינה  הרוחנית  הנפש  לכן  הזה,  עולם  לעניני 

שמחה עם הגוף אלא נלחמת בו ברצונה לקיים 

"נהוריה  קודש:  בשבת  אולם  כראוי.  ה'  מצוות 

ישרי בה בקידושא רבא", אורו של הקב"ה שורה 

על הנפש בקדושה גדולה, "ובחמרא טבא", שיש 

"דביה תחדי נפשא", שגם  לו בשבת חומר טוב, 

הנפש הרוחנית שמחה עמו עכדה"ק.

על כן בשבת קודש כאשר שלט האור הגדול 

שנברא ביום ראשון שאדם צופה בו מסוף העולם 

ועד סופו, לא הרגיש אדם הראשון עדיין שיש לו 

יצר הרע שהוא צריך להילחם בו, כי האור הגדול 

הרע  היצר  של  הכח  את  ביטל  קודש  שבת  של 

נפשא".  תחדי  דביה  טבא  "ובחמרא  בבחינת: 

אולם במוצאי שבת כאשר נסתלק האור הגדול 

לו  שיש  פתאום  הרגיש  בעולם,  חושך  ונעשה 

מלחמה קשה עם היצר הרע, מצד זוהמת הנחש 

שנכנס בו אחרי שחטא בעץ הדעת, לכן נתיירא 

מאד מהנחש הקדמוני: "שמא בא לנשכני".

נתן  שבת  "במוצאי  ז"ל:  חכמינו  לנו  מגלים 

של  דוגמא  מעין  הראשון  באדם  דיעה  הקב"ה 

מעלה, והביא שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהן 

אור". בכך חנן הקב"ה לאדם הראשון דעת לקח 

ידי  הן אמת שעל  כי  רוחו,  כדי לחזק את  נשגב 

אסור  אולם  הרע,  יצר  בו  נכנס  הדעת  עץ  חטא 

אלא  תקוה,  לו  שאין  היאוש  ברשת  ליפול  לו 

הטוב  היצר  את  יפעיל  כאשר  כי  נאמנה  ידע 

)ברכות  כמאמרם  הרע,  היצר  כנגד  להילחם  שבו 

הרע",  יצר  על  טוב  יצר  אדם  ירגיז  "לעולם  ה.(: 

שזהו בבחינת הקשת שתי האבנים זו בזו, יוצא 

מהם אור גדול בבחינת יתרון האור מן החושך, 

כמבואר בזוהר הקדוש )פרשת תצוה קפד.(:

"דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו חשוכא, 

לעילא  קוב"ה  אסתלק  דא  סטרא  אתכפיא  דכד 

ואתייקר ביקריה, ולית פולחנא דקוב"ה אלא מגו 

פירוש:  בישא".  מגו  אלא  טובא  ולית  חשוכא, 

"אין לך אור כאותו אור שיוצא מתוך החושך, כי 

כשנכפה הסטרא אחרא מתעלה הקב"ה למעלה 

אלא  להקב"ה  עבודה  לך  ואין  בכבודו,  ומתכבד 

היוצא  אלא  טוב  לך  ואין  החושך,  מתוך  שיוצא 

מתוך הרע".

 באא " השנאן תפנן הקברה א  אדם ה"את ן דש  שלא ן
להכ   ב' אבנאם ז  בז  כדא לה צאא מהן א "

 אדם ה"את ן התכאל להבאן תשל אדא תא"גאז א  האצ" הט ב
להאלפם שם האצ" ה"ש אצא מהם א " גד ל

 ב' האבנאם תכנגד אצ" ט ב  אצ" "ש, "ב  של אשקב
ת ח"אה דאדם ה"את ן, תאתאם מפתב  "את  ל קנם

 הקברה שתה נס תב' האבנאם נשת  אבן אפ 
כא אשקב אבאנ  בקד ת   החך א  אצ" ה"ש לאצ" ט ב
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ויש להוסיף נקודה חשובה, כי האור היוצא 

היצר  מלחמת  דהיינו  האבנים  שתי  מהקשת 

טוב עם היצר הרע, הוא הסיוע שהקב"ה מסייע 

להתגבר  הרע  היצר  עם  הנלחם  ישראל  לאיש 

"יצרו של  ל:(:  )קידושין  עליו, כמו ששנינו בגמרא 

המיתו...  ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר  אדם 

ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו". הנה כי כן זהו 

האור היוצא מהקשת שתי האבנים, אור קודש 

המגרש את החשכה של היצר הרע.

 מב"כאם של האת במ צאא תב 
כדא לה פזק במלפמ  האצ"

עמקו  מה  להבין  יומתק  האמור  פי  על 

האור  על  לברך  שתיקנו  ז"ל  חכמינו  מחשבות 

הנ"ל:  בירושלמי  כמבואר  שבת,  במוצאי 

במוצאי  האש  על  מברכין  לפיכך  אמר  "שמואל 

שבתות שהיא תחילת ברייתה". זאת ועוד שנינו 

מן  מצוה  להבדלה  "אבוקה  קג:(:  )פסחים  בגמרא 

א(  סעיף  חצר  סימן  )או"ח  הרמ"א  וכתב  המובחר". 

פתילות  שתי  לו  שיש  "ונר  ה"אגודה":  בשם 

מיקרי אבוקה". וצריך ביאור מה שמברכים דוקא 

על אבוקה לפחות משני נרות.

)או"ח סימן רצ( בשם  נקדים מה שהביא הטור 

של  רבונו  הקב"ה,  לפני  תורה  "אמרה  המדרש: 

לכרמו  רץ  זה  לארץ,  ישראל  כשיכנסו  עולם 

יש  לה,  אמר  עלי,  תהא  מה  ואני  לשדהו  רץ  וזה 

בטלים  שהם  שמו,  ושבת  לך  מזווג  שאני  זוג  לי 

למדים  נמצינו  בך".  לעסוק  ויכולין  ממלאכתם 

מזה כי ביום השבת צריך לעסוק בתורה.

שהקב"ה  ל:(  )קידושין  בגמרא  שנינו  והנה 

לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי  "בני  לישראל:  אמר 

תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם 

קודש  בשבת  כי  זה  לפי  נמצא  בידו".  נמסרים 

שולט  הרע  היצר  אין  התורה  לעסק  שמקודש 

כל כך, שהרי התורה היא תבלין כנגד היצר הרע, 

ימי  ששת  מתחילים  כאשר  שבת  במוצאי  אבל 

יש  הרי  במלאכתו,  האדם  עוסק  שבהם  החול 

להפיל  כוחו  במלוא  הרע  היצר  שיתעורר  חשש 

את האדם ברשתו.

לכן תיקנו חכמינו ז"ל בעומק חכמתם לברך 

האש",  מאורי  "בורא  שבת:  במוצאי  האש  על 

כדי להזכיר לנו שהאש נולדה במוצאי שבת על 

בזו,  זו  אבנים  שתי  הראשון  אדם  שהקיש  ידי 

שאדם  ידי  שעל  בכך  ללמדו  הקב"ה  ביקש  כי 

הרע  היצר  עם  להילחם  טוב  היצר  את  מפעיל 

אור  מהם  יוצא  האבנים,  שתי  הקשת  בבחינת 

ומזה  החושך,  מן  האור  יתרון  בבחינת  גדול 

נתחזק גם אנחנו להילחם עם היצר הרע במשך 

עתים  קביעות  בשילוב  המעשה,  ימי  ששת  כל 

שתי  הקשת  ידי  על  כי  ובערב,  בבוקר  לתורה 

יוצא  הרע  היצר  עם  טוב שנלחם  היצר  האבנים 

מהן אור גדול.

מעתה מבואר היטב הטעם שמברכים דוקא 

על אבוקה לפחות משני נרות, כדי לרמז בכך על 

האש שגילה אדם הראשון במוצאי שבת על ידי 

דוקא ממלחמת  וכך  בזו,  זו  הקשת שתי אבנים 

החול,  ימות  בששת  הרע  היצר  כנגד  טוב  היצר 

את  ויגרש  לנו  שיאיר  גדול  אור  לגלות  נזכה 

החשכה של היצר הרע.

 ת א אבנאם אצ" ט ב
 אצ" ה"ש תנשת  אבן אפ 

מריבת  ענין  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

האבנים אצל יעקב אבינו שנעשו אבן אחת, על 

האריז"ל  לרבינו  הפסוקים"  ב"שער  המבואר  פי 

)פרשת ויגש(, כי יעקב אבינו היה גלגולו ותיקונו של 

אדם הראשון, ומקור הדבר בזוהר הקדוש )פרשת 

הראשון  דאדם  דוגמא  יעקב  "דהא  לה:(:  בראשית 

ועל  הוה".  הראשון  דאדם  שופריה  דיעקב  הוה 

זה רמזו חז"ל באמרם )ב"מ פד.(: "שופריה דיעקב 

אבינו מעין שופריה דאדם הראשון".

יעקב  ששם  האבנים  מספר  בענין  והנה 

)ב"ר  החכמים  שיטת  במדרש  מצינו  מראשותיו 

סח-יא(: "רבנן אמרי מיעוט אבנים שנים". מבואר 

לומר  יש  זה  לפי  אבנים.  שתי  שם  שהיו  מזה 

שכאשר היה צריך יעקב אבינו ללכת לחרן לביתו 

של לבן הרשע להעמיד שם את היסוד של כלל 

ישראל בלידת י"ב השבטים, שקל בדעתו באיזו 

דרך להילחם כנגד היצר הרע, האם כדוד המלך 

או  שהרג את היצר בבחינת: "ולבי חלל בקרבי", 

טוב  ליצר  רע  היצר  את  שהפך  זקינו  כאברהם 

בבחינת: "ומצאת את לבבו נאמן לפניך".

שלקח  המקום",  מאבני  "ויקח  הפירוש  וזהו 

הרע  והיצר  הטוב  היצר  שהן  האבנים  שתי  את 

שברא הקב"ה שנקרא "מקום", כמו שאנו אומרים 

בהגדה של פסח: "ברוך המקום ברוך הוא", "וישם 

מה  על  להתבונן  בראשו  שהכניסן  מראשותיו", 

היצר הרע אם  את  גם  לברוא  זאת עשה הקב"ה 

אין בו שום תועלת, ובוודאי שהתכלית בזה ללכת 

בדרכו של אברהם שהפך את היצר רע לטוב, כדי 

לעבוד את ה' גם עם היצר רע.

"התחילו  לשונם:  במתק  חז"ל  רמזו  זה  ועל 

מריבות זו את זו", שתי האבנים שהן היצר הטוב 

והיצר הרע התחילו מריבות זו עם זו, "זאת אומרת 

עלי יניח צדיק ראשו", היצר הטוב אומר עלי יניח 

לעבוד  איך  מחשבות  לחשוב  ראשו,  את  צדיק 

יניח",  "וזאת אומרת עלי  את ה' עם היצר הטוב, 

היצר הרע אומר עלי יניח צדיק את ראשו, לחשוב 

מחשבות איך להפוך אותי לטוב כדי לעבוד את 

ה' גם אתי. "מיד עשאן הקב"ה אבן אחת", שסייע 

ביד יעקב אבינו להפוך גם את היצר הרע לטוב עד 

שנעשו אבן אחת, ובכך קיים יעקב מקרא שכתוב: 

"לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה... אבן 

שלמה וצדק יהיה לך".

זכה  ויש להוסיף כי אמנם גם אדם הראשון 

בזו,  זו  האבנים  שתי  להקיש  מעלה  של  לדעה 

שהן רמז נפלא על מלחמת היצר טוב עם היצר 

זכה  לא  הוא  אולם  גדול,  אור  מהן  שיוצא  רע 

להפוך את היצר הרע לטוב, אלא עצם המלחמה 

כנגד היצר בבחינת הקשת שתי האבנים מוציאה 

אור גדול. אולם יעקב אבינו שופריה ותיקונו של 

גדולה להפוך  יותר  זכה למדרגה  אדם הראשון, 

גם את היצר הרע לטוב, שזהו ענין הנס ששתי 

האבנים נעשו לאבן אחת.

 אבן ת אה בבא  המקדת
להח ך א  האצ" ה"ש לט ב

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שמתי  אשר  הזאת  "והאבן  אבינו:  יעקב  שנדר 

 ז ה" הקד ת: אשקב אבאנ  הקדאת א  האבן תנשתה בה נס
להא   רבא  אלקאםר אבן הת אה בקדתא הקדתאם

 אשקב אבאנ  הכנאס קד ת  האבן בבא  המקדת
תכל מא תנכנס ב  אהח ך א  האצ" ה"ש לאצ" ט ב

 גמ"א: “ אאצ" ה’ אלקאם א  האדם” בת א א דא”ן
כנגד תנא אצ"אם תב"א הקב”ה א’צ" ט ב א’צ" ה"ש

 “ כל את"   ן לא שת" אשת"נ  לך”, תאשב ד א  ה’
שם ב’ א דא”ן דהאאנ  שם אצ" ט ב  שם אצ" "ש



 ח"ת   אצא  תשרפ | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני 

שתחי'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו -

מצבה יהיה בית אלקים", ופירשו בזוהר הקדוש 

שהיתה  שתיה  אבן  להיות  האבן  את  שהקדיש 

האמור  לפי  הארון.  תחת  הקדשים  בקדשי 

היא  המקדש  בית  בנין  תכלית  כי  בזה,  הביאור 

עוונות  חטאים  על  לכפר  קרבנות  שם  להקריב 

)הלכות בית הבחירה  ופשעים, כמו שכתב הרמב"ם 

מוכן  לה'  בית  לעשות  עשה  "מצות  ה"א(:  פ"א 

להיות מקריבים בו הקרבנות".

לכן בחר יעקב אבינו לקבוע בקדשי הקדשים 

נס ששתי  בה  אבן שתיה, מאותה אבן שנעשה 

נעשו  רע  והיצר  טוב  היצר  כנגד  שהן  האבנים 

אבן אחת, לרמז שגם היצר הרע נהפך לטוב, כדי 

המקדש,  לבית  קרבן  עם  החוטא  יכנס  שכאשר 

שגם  הקדשים  מקדשי  השתיה  אבן  עליו  תאיר 

הוא יצליח להפוך את היצר הרע ליצר הטוב ולא 

יחטא עוד.

פי  על  כי  מלכים,  שלחן  על  להעלות  והנני 

סתומה  חידה  לפתור  פתח  לנו  יפתח  האמור 

שמצינו  מה  על  רבות,  שנים  עליה  שיגענו 

כנסת  אנשי  כשהחליטו  כי  סט:(  )יומא  בגמרא 

הגדולה לבטל היצר הרע של עבודה זרה, נפלה 

להם פתקה מן השמים שכתוב בה אמת, לרמז 

ישבו  עמהם.  הסכים  אמת  שחותמו  שהקב"ה 

בתענית שלשה ימים ושלשה לילות ומסרו להם 

ומפרש  זרה,  עבודה  של  היצר  את  השמים  מן 

גוריא דנורא מבית קדשי  "נפק אתא כי  בגמרא: 

הקדשים  מקדשי  הרע  היצר  יצא  הקדשים", 

נביא  להו  "אמר  אש,  של  אריה  גור  בצורת 

לישראל היינו יצרא דעבודת כוכבים".

על  יעלה  איך  ופלא,  הפלא  יפלא  ולכאורה 

הדעת כי היצר של עבודה זרה, היה שורה בצורת 

מקודש  שהוא  הקדשים  בקדשי  אש  של  אריה 

שאפילו  בירושלמי  מבואר  הלא  העולם,  מכל 

מלאך לא היה רשאי להיכנס בקדשי הקדשים, על 

אחת כמה וכמה היצר הרע של עבודה זרה שלא 

היתה לו דריסת רגל במקום כל כך מקודש.

בזה,  הכוונה  לפרש  נראה  האמור  לפי  אך 

בקדשי  אבינו  יעקב  שקבע  השתיה  אבן  על 

שהיו  האבנים  משתי  כלולה  שהיתה  הקדשים, 

והיצר  הטוב  היצר  כנגד  שהן  זו,  עם  זו  מריבות 

בקדושתו  שהפך  לרמז  אחת  אבן  ונעשו  הרע, 

את היצר הרע ליצר טוב. והנה כבר נתבאר שעל 

ידי הקשת שתי האבנים יוצא אור גדול.

דעבודה  יצרא  של  האור  זהו  כן  כי  הנה 

הרע  היצר  היינו  הקדשים,  מקדשי  שיצא  זרה 

הקדשים  בקדשי  שבהיותו  זרה  עבודה  של 

ביצרא  שנכשל  מי  לכל  לסייע  כדי  לטוב,  נהפך 

רצו  כאשר  לכן  לטוב,  להפכו  זרה  דעבודה 

יצר  של  האש  יצאה  זרה,  דעבודה  יצרא  לבטל 

זה שנהפך בקדשי הקדשים לטוב, כדי שיבטלו 

אותו לגמרי גם בהיותו בחוץ. ואם שגיתי והוא 

רחום יכפר וגו'.

 ר אאצ"ר שם ת א א דארן
כנגד אצ" הט ב  אצ" ה"ש

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שקישר 

הראשון:  דברים,  שני  בין  בנדרו  אבינו  יעקב 

בית  יהיה  מצבה  שמתי  אשר  הזאת  "והאבן 

אלקים", אשר כפי המבואר הקדיש אותה להיות 

אשר  "וכל  השני:  הקדשים,  בקדשי  השתיה  אבן 

ששנינו  מה  נקדים  לך".  אעשרנו  עשר  לי  תתן 

"דרש רב נחמן בר רב חסדא,  )ברכות סא.(:  בגמרא 

מאי דכתיב )בראשית ב-ז( וייצר ה' אלקים את האדם 

בשני יודי"ן, שני יצרים ברא הקב"ה אחד יצר טוב 

ואחד יצר הרע". מבואר מזה כי שתי היודי"ן של 

"וייצר" הן רמז על היצר הטוב והיצר הרע.

זאת ועוד ידוע מה שדרשו במשנה )ברכות נד.( 

על מה שנאמר בפרשת קריאת שמע )דברים ו-ה(: 

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך וגו', בכל לבבך 

שצריך  הרי  הרע".  וביצר  טוב  ביצר  יצריך  בשני 

למדנו  שכבר  הרע,  היצר  עם  גם  ה'  את  לעבוד 

העולם  עניני  בכל  לעסוק  שצריך  בזה  הכוונה 

הזה בלתי לה' לבדו.

יודי"ן  ושתי  עשר  בגימטריא  י'  אות  והנה 

בתיבת וייצ"ר הן ב' פעמים עשר, הנה כי כן זהו 

אעשרנו  עשר  לי  תתן  אשר  "וכל  יעקב:  שאמר 

העולם  בעניני  לי  שתתן  מה  בכל  כלומר  לך", 

של  היודי"ן  שתי  את  במחשבתי  אצייר  הזה, 

כדי  הרע,  והיצר  הטוב  היצר  כנגד  שהן  "וייצר" 

לעבוד את ה' עם שני היצרים, לעסוק גם בעניני 

העולם הזה בלתי לה' לבדו.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הקשר 

אבינו  יעקב  שהזכיר  הדברים  שני  בין  הנפלא 

בדרך  ושמרני  עמדי  אלקים  יהיה  "אם  בנדרו: 

ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן  הולך  אנכי  אשר  הזה 

לי  ה'  והיה  אבי  בית  אל  בשלום  ושבתי  ללבוש, 

יהיה  מצבה  שמתי  אשר  הזאת  והאבן  לאלקים, 

כנגד  שהן  האבנים  שתי  כלומר  אלקים".  בית 

זו  זו עם  והיצר הרע, שהיו מריבות  היצר הטוב 

אותה  אקדיש  אחת,  לאבן  שנהפכו  נס  ונעשה 

שכל  כדי  המקדש,  בבית  השתיה  אבן  להיות 

את  להפוך  יוכל  המקדש  לבית  שיכנס  חוטא 

היצר הרע ליצר טוב.

"וכל אשר תתן לי עשר  ועל כך הוסיף לומר: 

העולם  מעניני  לי  שתתן  מה  כל  לך",  אעשרנו 

הזה אקדיש לה' את שתי היודי"ן, לעבוד את ה' 

האדם,  את  הקב"ה  בהם  שיצר  היצרים  שני  עם 

אלקים  ה'  "וייצר  בפסוק:  היודי"ן  בשתי  כנרמז 

מה  עם  להפליא  מתקשר  זה  והרי  האדם",  את 

אחת  לאבן  שנהפכו  האבנים  שתי  את  שהקדיש 

להיות אבן השתיה בקדשי הקדשים, כי הכל הולך 

אל מקום אחד לעבוד את ה' בשני היצרים.


