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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת עקב תשע"ה

"וכתפתם על מזוזות פיתך ופשעקיך"

 תכלית רפיעת מצות מזוזה פבתח הפית
למנוע מהיצק הקע דקיסת קגל פבתח הפית

מעץ  האכילה  בחטא  וחוה  אדם  את  שהכשיל 

ובין  בינך  אשית  "ואיבה  ג-טו(:  )בראשית  הדעת 

ראש  ישופך  הוא  זרעה,  ובין  זרעך  ובין  האשה 

ואתה תשופנו עקב".

מפרש ה"כלי יקר" )שם( הכוונה בזה על פי מה 

ששנינו בגמרא )סוכה נב.(: "יצר הרע בתחילה דומה 

העגלה,  כעבותות  דומה  ולבסוף  בוכיא  של  לחוט 

שנאמר )ישעיה ה-יח( הוי מושכי העון בחבלי השוא 

כאשר  בתחילה  פירוש,  חטאה".  העגלה  וכעבות 

עבירה,  לדבר  לפתותו  האדם  אל  בא  הרע  היצר 

הוא עדיין חלש מאד כחוט של עכביש, ואם האדם 

אינו מגרש אותו מיד, הרי הוא מתחזק עד שהוא 

נעשה כחבלים המושכים את העגלות.

והעצה על כך היא לא לתת ליצר הרע דריסת 

חלש  בעודו  מיד  אותו  לגרש  אלא  בלבו,  רגל 

זהו שאמר הקב"ה  כן  כי  כחוט של עכביש. הנה 

לנחש הקדמוני: "הוא ישופך ראש", האדם יצליח 

להתגבר עליך "ראש" – אם ילחם בך מראש מיד 

תשופנו  "ואתה  עבירה,  לדבר  לפתותו  בבואך 

הוא  אם  האדם,  על  תתגבר  הנחש  אתה  עקב", 

קנית  שכבר  אחרי  בסוף  רק   – "עקב"  בך  ילחם 

אצלו קנין בנפשו, והנה הדברים בלשון קדשו:

רוב  עקב.  תשופנו  ואתה  ראש  ישופך  "הוא 

המפרשים אמרו, שהיצר הרע מושך כוחו מן הנחש 

של  לחוט  בתחילה  דומה  הרע  והיצר  הקדמוני, 

עכביש, ואחר כך לעבותות העגלה, לכך נאמר הוא 

וילחם  ויצא  זריז  ]אדם[  יהיה  אם  כי  ראש,  ישופך 

ביצרו הרע בראש, רצונו לומר בהתחלה תיכף בבואו 

אליו, אז הוא ישופך, כי בנקל ינצחו האדם וינתקו 

מעליו, כאשר ינתק פתיל חוט של עכביש.

וילך  ליצרו,  יתן מקום  אמנם אם בראש דבריו 

אחרי עצתו יום אחר יום, עד שנעשה חזק כעבותות 

לכך  ינצחך,  הוא  ואדרבא  לנצחו,  קשה  אז  העגלה 

נאמר אל הנחש, ואתה תשופנו עקב, כי העקב היינו 

הסוף, ורצה בזה שאם ]רק[ בסוף רצה להילחם בך, 

אז אתה תשופנו ותנצחו, כי יהיה קשה על האדם 

שמוע"  אם  "והיה  "שמע"  פרשיות  ב'  כנגד  היא 

ק"ע  כנגד  הן  ק"ע  אותיות  ב'  במזוזה.  הכתובות 

תיבות שיש בשתי הפרשיות שבמזוזה.

יושבי  כל  על  שמירה  היא  מזוזה  מצות  ד( 

הקב"ה  לו  שהבטיח  אבינו  יעקב  בזכות  הבית, 

בכל  ושמרתיך  אנכי עמך  "והנה  )בראשית כח-טו(: 

אשר תלך".

ימים  לאריכות  סגולה  היא  מזוזה  מצות  ה( 

כפי שנלמד מסמיכות הכתובים בפרשתנו )דברים 

יא-כ(: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען 

הקדוש  ובשל"ה  וגו'.  בניכם"  וימי  ימיכם  ירבו 

מזזו"ת  בתיבת  זה  דבר  רמז  ה"רקאנאטי"  בשם 

הכתובה בפרשה ראשונה חסרה ו' שהיא אותיות 

ה:(:  )תענית  בזכות  זה  הרי  דברינו  ולפי  מו"ת,  ז"ז 

"יעקב אבינו לא מת".

לשמירה  שד"י  שם  המזוזה  על  כותבים  ו( 

זכותו  לעורר  י'שראל,  ד'לתות  ש'ומר  נוטריקון 

זה  יעקב אבינו שהתפלל על השבטים בשם  של 

)בראשית מג-יד(: "ואל שדי יתן לכם רחמים".

"הוא ישובך קאש ואתה תשובנו ערפ"

למלך,  מעשי  אני  אומר  טוב  דבר  לבי  רחש 

העולם  מלך  הקב"ה  שצונו  הטעם  זה  לפי  לבאר 

בהקדם  ביתנו,  פתח  על  ולהניחה  מזוזה  לכתוב 

)בראשית כה-כה(:  יעקב  בלידת  לבאר מה שכתוב 

ויקראו  "ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער 

וידו אוחזת בעקב  שמו עשו, ואחרי כן יצא אחיו 

שהקב"ה  רש"י  ופירש  יעקב".  שמו  ויקרא  עשו 

קרא שמו יעקב. והנה מאחר שהקב"ה קרא את 

עשו,  בעקב  שאחז  המעשה  שם  על  יעקב  שמו 

משמע כי מעשה האחיזה היה חשוב מאד בעיני 

ה', וצריך ביאור להבין כוונתו העמוקה של יעקב 

אבינו באחיזה זו.

ונראה לבאר הענין בזה על פי הקדמה יקרה 

מתורתו של ה"כלי יקר" פרשת בראשית, שכתב 

לפרש מה שאמר הקב"ה לנחש הקדמוני, אחרי 

של  השניה  בפרשה  עקב,  פרשת  בפרשתנו 

קריאת שמע: "והיה אם שמוע", אנו למדים שוב 

"וכתבתם  יא-כ(:  )דברים  מזוזה  כתיבת  מצות  על 

נזכרה  שכבר  ובשעריך",  ביתך  מזוזות  על 

בפרשה  ו-ט(  )שם  אלו  במילים  ואתחנן  בפרשת 

הראשונה של קריאת שמע, אשר כפי שהבאנו 

במאמר הקודם הסיבה לכך היא, ללמדנו שצריך 

שנזכרה  הללו  פרשיות  שתי  במזוזה  לכתוב 

בהן מצות מזוזה. הנה כי כן דבר בעתו מה טוב 

להעלות על שלחן מלכים רעיון נכבד השוה לכל 

נפש, הטעם והלקח הנשגב ממה שצונו הקב"ה 

לכתוב מזוזה בפתח הבית.

במאמר  שהוכחנו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

שמניחים  מזוזה  מצות  כי  גדול,  חידוש  הקודם 

ימין של הפתח היא כנגד יעקב אבינו. דבר  בצד 

על  יז-ג(  )שמו"ר  במדרש  שדרשו  ממה  למדנו  זה 

המשקוף,  אל  "והגעתם  יב-כב(:  )שמות  הפסוק 

יצחק  בזכות  המזוזות,  שתי  ואל  אברהם,  בזכות 

ויעקב, ובזכותם ראה את הדם ולא יתן המשחית". 

וכתב על זה ה"מעשה רוקח" )פרשת קרח ד"ה בענין 

בית(: "ובודאי מזוזה של ימין שבו קובעין המזוזה 

הוא נגד יעקב, דידוע ליודעי חן דמדתו של יעקב 

שמאלית  מזוזה  נגד  ויצחק  לימין,  נוטה  תפארת 

שהיא גבורה". הוספנו בעניינו להראות השוואות 

נפלאות בין יעקב אבינו למצות מזוזה:

א( הפתיחה של ב' פרשיות המזוזה היא בפסוק: 

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", כנגד מצות קריאת 

שמע שתיקן לנו יעקב אבינו לפני פטירתו.

)פרשת  האריז"ל  לרבינו  תורה"  ב"לקוטי  ב( 

פעמים  ז'  בגימטריא  יעק"ב  כי  מבואר,  וירא( 

ישנם  שבמזוזה  הפרשיות  בשתי  והנה  הוי"ה, 

בדיוק ז' שמות הוי"ה כמספר יעק"ב.

ג( בשמו של יעק"ב רמוזה מצות מזוזה באופן 

זה. האות י' היא כנגד מה שכתב הרמב"ם )הלכות 

ואחר  בבית  יש  תנאים  "עשרה  ה"א(:  פ"ו  מזוזה 

ב'  האות  מזוזה".  לו  לעשות  בו  הדר  יתחייב  כך 



 בקשת ערפ תשע"ה | פ

לנתק עבותות העגלה מעליו, כי כבר קשור בו היצר 

הרע בעבותות אהבה בתענוגים".

 שוקש חטא עץ הדעת
הדיפוק עם הנחש

כי  יקר",  ה"כלי  לדברי  תבלין  להוסיף  ונראה 

הקדמוני  שהנחש  להבין  נשכיל  נתבונן  כאשר 

הצליח להפיל את חוה ברשתו, רק על ידי שנתנה 

בתחילת  מיד  אותו  גירשה  ולא  רגל  דריסת  לו 

דרכו, כאשר בא לדבר עמה בענין עץ הדעת. דבר 

זה אנו למדים ממה שכתוב )בראשית ג-א(:

אשר  השדה  חית  מכל  ערום  היה  "והנחש 

אמר  כי  אף  האשה  אל  ויאמר  אלקים,  ה'  עשה 

האשה  ותאמר  הגן,  עץ  מכל  תאכלו  לא  אלקים 

אשר  העץ  ומפרי  נאכל,  הגן  עץ  מפרי  הנחש  אל 

בתוך הגן אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו 

בו פן תמותון". ופירש רש"י: "אף כי אמר אלקים 

לא תאכלו מכל עץ הגן, ואף על פי שראה אותם 

כדי  דברים  עליה  הרבה  פירות,  משאר  אוכלים 

שתשיבנו ויבוא לדבר באותו העץ".

הרי לנו דברים ברורים כי הנחש פתח בדברים 

עם חוה: "כדי שתשיבנו ויבוא לדבר באותו העץ", 

לאכול  לפתותה  אצלה  רגל  דריסת  קיבל  ובכך 

היה  אם  כי  מזה,  למדים  נמצינו  הדעת.  מעץ 

עם  להיכנס  שלא  חוה  את  מזהיר  הראשון  אדם 

הנחש בדין ודברים על מה שאסר הקב"ה לאכול 

מעץ הדעת, אלא לגרשו מיד שלא תהיה לו שום 

דריסת רגל אצלה, לא היתה נופלת ברשת הנחש 

לאכול מעץ הדעת. וזהו שאמר החכם מכל אדם 

וחושך  פשע  יחדל  לא  דברים  "ברוב  י-יט(:  )משלי 

שפתיו משכיל".

בזה מה שדרשו במדרש שוחר  יומתק להבין 

טוב על הפסוק הראשון בספר תהלים )תהלים א-א(: 

ובדרך  "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים 

מדבר   - ישב  לא  לצים  ובמושב  עמד  לא  חטאים 

אם  אשֵרני  הראשון,  אדם  אמר  הראשון,  באדם 

לא עמדתי בדרכיו של נחש, ואשַרי אם לא ישבתי 

השכיל  הראשון  אדם  כי  ליצנות".  של  במושבו 

הקדמוני  הנחש  הוא  רשעים  בעצת  שהלך  להבין 

חטאים  בדרך  שעמד  משום  הדעת,  מעץ  לאכול 

וישב במושב לצים הוא הנחש שנכנס בדברים עם 

לשוחח  חטאים  בדרך  עומדים  היו  לא  ואם  חוה, 

עם הנחש לא היו מגיעים לידי עבירה.

הנה כי כן ירווח לנו להבין מה שאמר הקב"ה 

ראש  ישופך  "הוא  החטא:  אחרי  הקדמוני  לנחש 

וחוה  שאדם  מאחר  כי  עקב",  תשופנו  ואתה 

לנחש  שנתנו  ידי  על  הדעת,  עץ  בחטא  נכשלו 

דריסת רגל להיכנס עם חוה בדין ודברים, לכן כדי 

ישופך  "הוא  לנחש:  הקב"ה  אמר  זה  ענין  לתקן 

הנחש  עם  להילחם  האדם  ישכיל  שאם  ראש", 

מראש מיד בבואו מובטח לו שינצחהו, ואם לא 

בסוף,  רק  עמו  להילחם  ימתין  אלא  מיד  ידחהו 

כי אז כבר יתחזק כל כך עד שלא יוכל לנצח את 

היצר הרע כמו שקרה לאדם וחוה עם הנחש.

להבות  חוצבי  דברים  להביא  ראוי  זה  בענין 

הנפש  חשבון  )שער  הלבבות"  ה"חובות  של  אש 

פ"ג בחשבון הארבעה עשר(, שמזהיר אותנו לגרש 

את היצר מלבנו מיד בתחילת בואו, ולא להמתין 

הדברים והנה  לבנו,  בתוך  דירתו  שיקבע   עד 

בלשון קדשו:

"הקץ אחי מן השינה הזאת, וגול מעל לבך את 

מסך יצרך אשר נסך עליך, עד שהבדיל בינך ובין 

הבית,  מאור  על  יארג  אשר  כעכביש  שכלך,  אור 

וכאשר יתמיד יעבה ויסתם, עד שימנע הגעת אור 

חלוש  הוא  אריגתו  ובתחילת  הבית,  אל  השמש 

ודק עד מאד, וכל אשר יתמיד הדבר, יחזק ויעבה 

וימנע אור השמש מעבור בו ומהגיע אל הבית.

ענינו  בתחילת  יהיה  בלבבך,  היצר  מעשה  וכן 

ואם  האמיתיות,  מראות  ימנעך  לא  מאד,  חלוש 

תרגיש בו בעת ההיא ותגלהו מעל לבך, יקל עליך 

הדבר, ואם תקל בו ותתעלם ממנו, יחזק מעשהו, 

וימנע אור שכלך ממך, ויקשה לגלותו מעל הכרתך. 

באלקים  והיעזר  נפשך,  את  להציל  מהר  כן  על 

לדחותו מעליך, וטרח והשתדל, תאור באור החכמה 

ותראה אמיתת הדברים בעין לבך".

 "וידו אוחזת פערפ עשו"
למנוע ממנו דקיסת קגל

יעקב  שטרח  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

המעשה  לעשות  העולם  לאויר  בצאתו  מיד 

כך  שם  שעל  עשו",  בעקב  אוחזת  "וידו  הנשגב: 

קרא הקב"ה שמו יעקב, על פי מה שכתוב בפרשת 

יודע  איש  עשו  "ויהי  כה-כז(:  )בראשית  תולדות 

יונתן:  ובתרגום  אונקלוס  בתרגום  ופירשו  ציד". 

וכתב השל"ה הקדוש  גבר נחשירכן".  "והוה עשו 

)שם( בשם ה"ציוני" שהן שתי מילים: "נחש ירכן, 

שהיה סימן נחש על ירכו של עשו, לרמוז כי הוא 

מסטרא דנחש". וכן מבואר בזוהר הקדוש )פרשת 

תולדות קלח:( כי עשו הרשע הוא הנחש הקדמוני 

שהפיל את אדם וחוה ברשתו.

"ויהי  הכתוב:  לשון  בזה  לפרש  דרכי  חשבתי 

רמוז  איפה  ביאור  וצריך  ציד",  יודע  איש  עשו 

לומר  ויש  הקדמוני.  הנחש  בבחינת  שהוא  כאן 

על פי מה ששנינו בגמרא )סוכה נב.( על דרכו של 

רבא  "אמר  ברשתו:  האדם  את  להפיל  הרע  היצר 

ולבסוף  אורח,  קראו  ולבסוף  הלך,  קראו  בתחילה 

נתן  שהזכיר  ממה  לכך  ראיה  והביא  איש".  קראו 

הנביא ג' תארים הללו, במשל שאמר לדוד המלך 

הרש  כבשת  את  לגזול  שמתחכם  הרע  היצר  על 

ַויְַּחמֹל  יר  ֶהָעשִׁ ְלִאיׁש  ֵהֶלְך  "ַויָּבֹא  יב-ד(:  ב  )שמואל 

ח  קַּ א לוֹ ַויִּ ָקרוֹ ַלֲעשׂוֹת ָלאֵֹרַח ַהבָּ ָלַקַחת ִמּצֹאנוֹ ּוִמבְּ

א ֵאָליו". ָה ָלִאיׁש ַהבָּ ת ָהִאיׁש ָהָראׁש ַויֲַּעשֶׂ ְבשַׂ ֶאת כִּ

ופירש רש"י כי כך דרכו של היצר הרע לפעול בג' 

דרכים אלו: "הלך, עובר דרך עליו ואינו מתאכסן 

ועתה  הבית".  בעל  איש,  אכסנאי.  אורח,  עמו. 

ב"נתיב  כך  על  נפלא  רמז  שמצינו  מה  וראה  בא 

זי"ע )שביל  מצותיך" להרה"ק מהרי"א מקמארנא 

התורה נתיב א אות י(, כי ג' תארים הללו: הל"ך אר"ח 

יצ"ר  בגימטריא  ו'[  חסרים  שכתובים  ]כפי  אי"ש 

הר"ע שפועל בג' דרכים אלו.

הרי לנו דברים ברורים כי כך דרכו של יצ"ר הר"ע, 

אר"ח  הל"ך  אלו  בחינות  בג'  בערמה  שפועל 

אי"ש במספר השוה, כי מתחילה הוא רק בבחינת 

מיד  ויוצא  אדם  של  בלבו  ונכנס  שהולך  "הלך", 

כדי לקנות שם תחילה דריסת רגל, ואחר כך הוא 

אצל  "אורח"  בבחינת  להיות  בחוצפתו  מתגבר 

להיות  "איש"  בבחינת  נעשה  שהוא  עד  האדם, 

אצלו בעל הבית.

 כלי ירק: הרפ"ה אמק לנחש: "הוא ישובך קאש"
האדם יתגפק עליך אם ילחם פך מקאש פלי המתנה

 הגק"א מווילנא: "לבתח חטאת קופץ", היצק הקע
יושפ פבתח הלפ למצוא סדר של בגם להיכנס פו

 גמקא: היצק הקע מביל את האדם פקשתו פעקמה
על ידי שנכנס אליו פג' פחינות: הלך, אוקח, איש

 אחקי שחטא אדם הקאשון פעץ הדעת, נכנס פו
יצ"ק הק"ע פגימטקיא ג' פחינות הל"ך אק"ח אי"ש
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"ויהי עשו  פירוש הכתוב:  זהו  כי  לומר  יש  זה  לפי 

בהיותו  עשו  כי  דייקא,  "איש"   - ציד"  יודע  איש 

להתגבר  האדם,  את  לצוד  יודע  הקדמוני  הנחש 

עליו יותר ויותר עד שיהיה אצלו בבחינת "איש", כי 

מתחילה הוא רק מבקש דריסת רגל בלבו בבחינת 

שמתחזק  עד  "אורח",  בבחינת  כך  ואחר  "הלך" 

להיות אצל האדם בעל הבית בבחינת "איש".

הנה כי כן נפלא להבין בזה מה שפירשו בתרגום 

"איש יודע ציד - גבר נחשירכן", שהרי  פסוק זה: 

כך עשה הנחש הקדמוני שהיה מתחילה אצל חוה 

ובהמשך  בדברים,  עמה  להיכנס  "הלך"  בבחינת 

הדברים נתחזק להיות אצלה בבחינת "אורח" בגן 

עדן, עד שבסופו של דבר השתלט על אדם וחוה 

בבחינת "איש". וזהו שפירש רש"י )בראשית ב-כה(: 

בו  ונכנס  העץ  מן  אכלו  עד  הרע  יצר  בו  ִנתן  "לא 

לפעול אצלם  לנחש  ידי שנתנו  על  כי  יצר הרע". 

בג' בחינות הל"ך אר"ח אי"ש נכנס בו יצ"ר הר"ע 

במספר השוה.

מעתה ירווח לנו להבין המעשה הנשגב של יעקב 

אבינו, אשר מיד בצאתו לאויר העולם אחז בידו 

הפסוקים"  ב"שער  המבואר  פי  על  עשו,  בעקב 

אל  יעקב  ויאמר  ד"ה  ויגש  )פרשת  האריז"ל  לרבינו 

של  ותיקונו  גלגולו  היה  אבינו  יעקב  כי  פרעה(, 

אדם הראשון, ומקור הדבר בזוהר הקדוש )פרשת 

הראשון  דאדם  דוגמא  יעקב  "דהא  לה:(:  בראשית 

ועל  הוה".  הראשון  דאדם  שופריה  דיעקב  הוה 

)ב"מ פד.(: "שופריה  ז"ל באומרם  זה רמזו חכמינו 

דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון".

יעקב  בין  שהיתה  המלחמה  ענין  ביאור  וזהו 

שכתוב  כמו  אמם,  רבקה  בבטן  בעודם  לעשו 

כי  בקרבה",  הבנים  "ויתרוצצו  כה-כב(:  )בראשית 

עמד  כבר  הראשון  דאדם  שופריה  אבינו  יעקב 

על המשמר, להילחם מלחמת חורמה כנגד עשו 

הרשע שהוא הנחש הקדמוני, שלא יפילו ברשתו 

כפי שעשה לאדם הראשון בחטא עץ הדעת.

הנה כי כן מאחר שאדם הראשון נכשל בעץ 

לדבר  רגל  דריסת  לנחש  שנתן  ידי  על  הדעת 

מיד  הראשון  דאדם  שופריה  יעקב  לכן  חוה,  עם 

בצאתו לאויר העולם הקדים רפואה למכה: "וידו 

דריסת  ממנו  למנוע  כדי  עשו",  בעקב  אוחזת 

רגלו בקדושה שלא יבוא אל איש ישראל אפילו 

קרא  זו  חשובה  עבודה  שם  ועל  "הלך",  בבחינת 

הקב"ה שמו יעקב, להראות כי דבר זה הוא יסוד 

הרע  מהיצר  למנוע  ישראל  איש  בעבודת  גדול 

דריסת רגל.

 מזוזה פבתח הפית למנוע
מהיצק הקע דקיסת קגל

לנו  שנתן  מה  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

הקב"ה מצות מזוזה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, 

האחים  בקנאת  קודש  מקראי  לפרש  בהקדם 

כך שגרמה בסופו  כדי  קין להבל, עד  בין  שפרצה 

של דבר שהרג קין את הבל )בראשית ד-ג(:

ויבא קין מפרי האדמה מנחה  ימים  "ויהי מקץ 

ומחלביהן  צאנו  מבכורות  הוא  גם  הביא  והבל  לה', 

ואל מנחתו  קין  ואל  ואל מנחתו,  ה' אל הבל  וישע 

לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו, ויאמר ה' אל קין 

למה חרה לך ולמה נפלו פניך, הלוא אם תיטיב שאת 

ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו 

ויהי  אחיו  הבל  אל  קין  ויאמר  בו,  תמשל  ואתה 

בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו".

ב"אהל  מדובנא  המגיד  שכתב  מה  נקדים 

יעקב" פרשת בראשית )שם( בשם הגר"א מווילנא 

זי"ע לפרש מאמר הקב"ה: "לפתח חטאת רובץ", 

מקום  למצוא  הלב  בפתח  עומד  הרע  היצר  כי 

להיכנס בו, וכאשר הוא רואה שהאדם חלש ואינו 

נחוש בדעתו לעבוד את ה' בכל לבו ונפשו, כי אז 

את  להחטיא  הפתוח  הפתח  דרך  מתפרץ  הוא 

כי  רובץ",  חטאת  "לפתח  נאמר:  כך  ועל  האדם, 

היצר הרע רובץ בפתח הלב למצוא דרך להחטיא 

את האדם, והנה הדברים בלשון קדשו:

]רבן  רשכבה"ג  אדוננו  בשם  שמעתי  "ביאורו 

הגאון החסיד המנוח מוהר"ר  של כל בני הגולה[ 

אליהו מווילנא זצוק"ל, כי אין להיצר הרע שליטה 

במקום  אם  כי  הטוב,  מדרך  להטותו  האדם  על 

כמליצת  נגדו,  עומד  ופרצה  לפניו  פתוח  שפתח 

שהדבר  רצונו  לגנב,  קורא  פרצה  כו.(  )סוכה  רז"ל 

שעלה על רוחו לעשותו לה', עדנה היה בלבו על 

צד הספק אם לעשותו או לא, ולבו לא נכון עמו, 

ידי  על  עליו  להשתרר  לבוא  להיצר  מקום  אז  או 

אם  הרע  לרצונו  יכריענו  נקלה  ועל  ההוא,  הפתח 

לא יכבשנו בחזקה.

לא כן אם האדם דעתו ורצונו שלם אתו, ותמים 

מקום  אין  כי  ודאי  עליו,  שצוה  מה  עשות  ה'  עם 

ובועז  דוד  נשבעו  כן  על  אשר  אצלו,  לבוא  להיצר 

ליצרם כדרש רבותינו ז"ל, אך למען החליט הדבר 

ומבוא  פתח  הוא  הספק  כי  מלבם,  הספק  להסיר 

ליצר הרע שיבוא, וזהו לפתח חטאת רובץ".

כי  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

לפני  עוד  לקין  זה  דבר  הקב"ה  אמר  זה  מטעם 

הקב"ה  התכוון  בכך  כי  אחיו,  הבל  את  שהרג 

הרע  היצר  ברשת  ליפול  עתיד  שהוא  להזהירו 

שהרי  רובץ",  חטאת  "לפתח  בבחינת:  שהוא 

קין להרוג את  מתחילה לא עלתה על דעתו של 

שהתקנא  בקנאה  התחיל  הכל  אלא  אחיו,  הבל 

פרצה  הרע  היצר  מצא  זה  ידי  ועל  אחיו,  בהבל 

להיכנס בלבו של קין, ללבות את אש הקנאה עד 

שגרמה לכך שיהרוג את הבל.

מתקנא  שקין  הקב"ה  כאשר ראה  כן  כי  הנה 

בהבל אחיו: "ויאמר ה' אל קין למה חרה לך ולמה 

פניך", שכתוצאה מכך אתה מתקנא בהבל  נפלו 

אחיו, "הלוא אם תיטיב שאת", אם תיטיב מעשיך 

הנפש  חשבון  ולעשות  בהבל,  הקנאה  את  לתקן 

לשם  כוונתך  היתה  לא  כי  מנחתך  קיבלתי  שלא 

שלא  הרע  היצר  את  לגרש  תוכל  אז  כי  שמים, 

חטאת  לפתח  תיטיב  לא  "ואם  עליך,  ישתלט 

הלב  בפתח  שרובץ  הרע  היצר  כי  לך  דע  רובץ", 

ימצא אצלך דריסת רגל, "ואליך תשוקתו", שהוא 

משתוקק להחטיא אותך, "ואתה תמשל בו", אם 

תרצה הבחירה בידך למשול בו, ואמנם כן בסופו 

של דבר לא התגבר קין על יצרו והרג את הבל.

 מצות מזוזה שמיקה
מהיצק פפחינת "הלך"

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

פתח  על  להניחו  מזוזה  מצות  הקב"ה  לנו  שנתן 

הבית מצד ימין שהוא כנגד יעקב אבינו, כי מכל 

 הנחש הרדמוני הביל את אדם וחוה פקשתו, על ידי
שנכנס עם חוה פדפקים ולא גיקשה אותו תיכף ומיד

 "ויהי עשו איש יודע ציד", עשו הוא הנחש יודע לצוד
פקשתו את האדם עד שיהיה אצלו פפחינת "איש"

 "וידו אוחזת פערפ עשו", יערפ גלגול אדם הקאשון
אחז פערפ עשו הוא הנחש, למנוע ממנו דקיסת קגל

 תכלית מצות מזוזה פבתח הפית למנוע מן היצק הקע
שלא יכנס פתוך הפית אבילו פפחינת "הלך"
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הקב"ה:  שאמר  מה  כי  להבין  נשכיל  האמור 

פתח  על  גם  בזה  התכוון  רובץ",  חטאת  "לפתח 

הבית היהודי שהיצר הרע רובץ שם, ומחפש כל 

בתוך  רגל  דריסת  לו  שתהיה  כדי  תחבולות  מיני 

מצפה  הוא  זה  ידי  ועל  "הלך",  בבחינת  הבית 

שיצליח  עד  "אורח",  בבחינת  ולהיות  להתגבר 

ח"ו להיות בעל הבית בבחינת "איש", לשלוט על 

יושבי הבית שילכו בדרכיו הרעות.

על  להניח  מזוזה  מצות  הקב"ה  לנו  נתן  לכן 

פתח הבית מצד ימין שהוא כנגד יעקב אבינו, כי 

כמו שיעקב בצאתו לאויר העולם עשה המעשה 

למנוע  כדי  עשו",  בעקב  אוחזת  "וידו  הנשגב: 

ממנו דריסת רגל בתוך הקדושה, כן בזכות מצות 

הרע  שליצר  לשמירה,  נזכה  הבית  בפתח  מזוזה 

חטאת  "לפתח  בבחינת:  הבית  בפתח  הרובץ 

אפילו  הבית  בתוך  רגל  דריסת  תהיה  לא  רובץ", 

בבחינת "הלך" אלא ישאר מחוץ לבית.

יומתק לפרש בזה המשך הכתוב )בראשית כה-

כז(: "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש 

שדה ויעקב איש תם יושב אהלים". הביאור בזה 

יודע  "איש  הוא  הקדמוני  הנחש  שהוא  עשו  כי 

- שיודע לטוות את החוטים כדי לצוד את  ציד" 

"אורח",  לבחינת  "הלך"  מבחינת  ברשתו  האדם 

הבית  בעל  להיות  דבר  של  בסופו  שמצליח  עד 

אצלו בבחינת "איש".

מצד   - תם"  איש  "ויעקב  זה  לעומת  זה  אך 

מצד  בליעל  "איש"  עשו  עם  הנלחם  הקדושה 

בבחינת  בהיותו  כי  אהלים",  "יושב  הוא  הרע, 

קדושת המזוזה, הרי הוא יושב בכל אהלי ישראל 

בפתח, ומונע בכך מעשו הוא הנחש דריסת רגל 

בבית יהודי, כפי שעשה בעת לידתו: "וידו אוחזת 

בעקב עשו", שעל שם כך קראו הקב"ה יעקב.

מה  בזה  ליישב  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

שתמהו  מה  וידוע  יעקב,  בשם  הקב"ה  שקראו 

שאחז  שם  על  כן  שנקרא  מאחר  כי  המפרשים 

"בעקב עשו", היה לו להיקרא "עקב" ולא "יעקב" 

שקראו  לומר  יש  האמור  לפי  אך  י'.  אות  עם 

פעמים  ז'  בגימטריא  יעק"ב  בשם  דוקא  הקב"ה 

שבזכות  לנו  לרמז  כדי  במזוזה,  שנזכרו  הוי"ה 

גם  נזכה  יעקב,  בזכות  שהיא  מזוזה  מצות  קיום 

ממנו  למנוע  עשו  בעקב  לאחוז  בדרכו  ללכת  כן 

מלהיכנס בבית יהודי.

 ג' עצות תוקה ר"ש ויום המיתה
לפטל ג' פחינות הלך, אוקח, איש

הלך,  הרע:  היצר  של  בחינות  ג'  בענין  והנה 

רבי  הגה"ק  שכתב  מה  להביא  ראוי  איש,  אורח, 

ג(  )אות  חרוץ"  ב"מחשבות  זי"ע  הכהן  צדוק 

מאמר  בזה  לבאר  ה(  )אות  קדושים"  וב"ישראל 

טוב  יצר  אדם  ירגיז  "לעולם  ה.(:  )ברכות  הגמרא 

יעסוק  לאו  ואם  מוטב,  נצחו  אם  הרע...  יצר  על 

קריאת  יקרא  לאו  ואם  מוטב,  נצחו  אם  בתורה... 

יום  לו  יזכור  לאו  ואם  מוטב,  נצחו  אם  שמע... 

להרגיז  צריך  מתחילה  כי  מזה  מבואר  המיתה". 

את היצר טוב על יצר הרע, ואם לא הצליח האדם 

שמע,  קריאת  תורה,  עצות,  ג'  בגמרא  יש  בכך 

הזכרת יום המיתה.

הכללית:  העצה  כי  קדשו  בדברי  וביאר 

"לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע", היא כדי 

למנוע מהיצר הרע שלא יכנס כלל אצלנו בשום 

יגרש  אלא  איש,  אורח  הלך,  בחינותיו:  מג'  אחת 

אותו מיד על ידי שירגיז עליו את היצר טוב. אולם 

אם לא הצליח כי היצר הרע כבר נכנס אצלו, על 

ג' עצות איך להתגבר  כך הוסיפו לנו חכמינו ז"ל 

על היצר הרע בג' בחינותיו: הלך, אורח, איש.

וזהו שאמרו: "אם נצחו", ליצר הרע שלא יכנס 

ממנו  למנוע  הצליח  שלא  לאו",  ואם  "מוטב,  כלל 

להיכנס, כי כבר נכנס אצלו בבחינת "הלך", העצה 

התורה  קדושת  כי  בתורה",  "יעסוק  היא  כך  על 

מגרשת את היצר מן האדם, כמו שכתוב הרמב"ם 

מחשבת  "שאין  הכ"א(:  פכ"ב  ביאה  איסורי  )הלכות 

עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה".

נעשה  כבר  כי  לאו",  ואם  מוטב,  נצחו  "אם 

לבד,  בתורה  לגרשו  אפשר  ואי  "אורח"  בבחינת 

מלכות  עול  עליו  שיקבל  שמע",  קריאת  "יקרא 

יוכל  ובזה  יחודו שאין עוד מלבדו  והכרת  שמים 

כנגדו. "נצחו מוטב, ואם לאו", כי היצר הרע כבר 

היא  כך  על  העצה  "איש",  בבחינת  אצלו  נעשה 

יום  לו  "יזכור  שמע,  וקריאת  תורה  על  שבנוסף 

תקנה  אין  זה  קשה  הרע  יצר  כנגד  כי  המיתה", 

אלא בזכירת יום המיתה וחרדת הדין.

קדושים"  ב"ישראל  צדוק  רבי  כך  על  מוסיף 

שמרגיזו  הזה,  כסדר  לעשות  דוקא  "וצריך  )שם(: 

והולך בכל פעם, ואף על פי שלא ניצחו מכל מקום 

יועיל  ואז  אמיץ,  בתוקף  ואינו  קצת  כוחו  נחלש 

להינצל  המיתה  יום  זכירת  פנים  כל  על  כך  אחר 

ממנו, אבל בלאו הכי הרשעים זוכרים בפיהם יום 

המיתה ואין חרדים כלל".

"ולא תפיא תועפה אל פיתך"

שראיתי  במה  זה  בענין  המאמר  את  נסיים 

בספר "ישמח ישראל" מהגה"ק בעל "כף החיים" 

בפרשתנו פרשת עקב, שמפרש כמין חומר מקרא 

שכתוב בפרשתנו )דברים ז-כו(: "ולא תביא תועבה 

ותעב  והיית חרם כמוהו שקץ תשקצנו  ביתך  אל 

תתעבנו כי חרם הוא". והנה לשון קדשו:

"יש רמז בזה אל יצר הרע שהוא תועבה, וידוע 

מחשבה  בדרך  האדם  אל  בתחילה  בא  הרע  דיצר 

בעלמא, עד שיתחזק מעט מעט על האדם, ואחרי 

במסכת  ז"ל  אמרו  וכן  ומחטיאו,  עליו  מתגבר  כן 

קראו  בתחילה  הרע  יצר  רבא  אמר  נב.(  )דף  סוכה 

הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו איש... ואם 

הרע  יצר  כשיבוא  בתחילה  ליזהר  האדם  צריך  כן 

אליו במחשבה רעה להרחיקו מעליו, שיסיר אותה 

המחשבה תיכף מלבו, ואינה מניחה לנוח בלבו, ואז 

האדם מתגבר על יצר הרע ואינו חוטא.

מתגבר  הרע  יצר  אז  בלבו  תישאר  אם  אבל 

על האדם מעט מעט, עד שמניחו לעשות אותה 

המחשבה להחטיאו. וזה שאמר ולא תביא תועבה 

הרע  יצר  של  רעה  מחשבה  תכניס  לא  ביתך,  אל 

שהוא תועבה בקרבך, שאם כן והיית חרם כמוהו, 

שיתחזק עליך ומחטיאך, ותהא מהכת שלו שהם 

חרם, אלא שקץ תשקצנו, שתסיר אותה המחשבה 

תיכף מלבך כמו השקץ, ועל ידי זה ותעב תתעבנו 

כי לא תעשה עבירה, כי חרם הוא".
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