
 
 .א"ר שליט"ק האדמו"מאמר זה הינו תמלול של שיעור בפרשת השבוע שהעביר כ: הערה

 .לא הוכנסו שינויים על מנת לשמר את הסגנון המקורי
 

התחדדות במלחמת היצר – ב"תשפ בראשיתפרשת 

 ?מה שלומכם, שלום

פרשת בראשית כוללת בתוכה את כל 
אפשר להרחיב ולהעמיק . ודות הבריאהס

ס התורה רק בפרשת "כל החיים בפרד
בראשית ולא נסיים להגיע למיצוי מה 

 !שלה

אנחנו נתמקד בניסיון חטא עץ הדעת טוב 
שם המודל הבסיסי של מלחמת היצר : ורע

הנחש הוא היצר . הרע הפרטי והכללי
הוא הממונה לפתות ולנסות את . הכללי

ל מקצוע הוא יודע כמו כל בע. הבריות
 .היטב את מלאכתו

היצר  כמו כל מרגל או איש צבא מנוסה
משרטט את , הרע קודם כל אוסף מודיעין

בודק נקודות חוזק וחולשה  –מפת הקרב 
מפתח תוכנית , דרכי גישה, אצל האויב

בוחן , טקטיקה ואסטרטגיה, התקפית
במקום , חלופות ולבסוף תוקף ברגע הנכון

, מבלבל אותו, האויבהנכון ומפתיע את 
, משנה לו את התודעה, פוגע לו במוטיבציה

, מנתב אותו למלכודת ומכריע את הקרב
 .בנוחיות ובאלגנטיות

הוא אינו משאיר כמעט אפשרות לאויב 
הוא גם גורם . להימלט או להגיב נכון

וגם למצב של  לגיוס חלק מהאויב לטובתו
 .'כוחותינו יורים על כוחותינו'

: הרע בדמות הנחש הקדמוני כך עשה היצר
האדם , שהיתה לבד, פנה קודם לחוה

לא שמר עליה , כנראה לא היה בסביבה
כביכול , הנחש שאל שאלת מפתח. כראוי
מם לא מאפשר ' ית 'ה? מה: "בלשוננו, ִהתַּ

 !"?לכם לאכול כלל מעצי הגן

זו שאלה פרובוקטיבית המיועדת לגרום 
. לא": לחוה לענות מיד בלי לחשוב פעמיים

הוא מאפשר לנו לאכול מכל העצים חוץ 
 ."שאסור לאכול ואף לגעת בו, הדעת מעץ

היא רצתה למנוע . חוה פעלה כביכול בסדר
ולסתור את דברי הנחש  'את חילול ה

שאינו ' ית 'שכביכול דיבר סרה נגד ה
 !מאפשר להם לאכול כלל

אין לנהל משא ! אלא שעם הנחש אין לדבר
 !הנחש הוא הערמומי מכל. ומתן

ברגע שחוה אמרה שאסור לגעת בעץ הנחש 
ולאחר שנגעה , גם נגע בעץ וגם דחף אותה

: היה כבר כח לנחש להוסיף –בו ולא מתה 
גם אם ! לא קרה לך כלום? את רואה"

 !"תאכלי לא יקרה כלום

לא ' ית 'ה: וכאן כבר גילה את צפונותיו
רוצה שתאכלו מעץ הדעת כדי שלא תגיעו 

 !קים יודעי טוב ורעולדרגתו להיות כאל



כאן הנחש כבר הוציא ממש שם רע על 
חוה היתה חייבת באותו רגע . ה"הקב

לברוח או להתנגד לעמדת , לנתק מגע
אך אז היא דווקא נתנה את עיניה . הנחש

קיבלה את הוצאת השם הרע , בעץ הדעת
ה והתמסרה לעונג "ל הקבשהוציא הנחש ע

ולתאוה וליכולת להשכיל שהעץ הציע 
 .לכל המתבונן בו ביופיו

היא כבר היתה נגועה ברצון שלה להנות 
הנחש הצליח בקלות לנטרל . מאכילת העץ

הרי עבירה ! את יראת השמים אצל חוה
 !גוררת עבירה

כאשר האדם נגוע באינטרס קל לו מאד 
הוא גם מוכן לקבל . להתיר לעצמו כל דבר

לשון הרע והוצאת שם רע על בורא עולם 
שהיה נגוע  ֹקרחכפי ש! שמו לעד' ית

, חלק על משה ואהרן – באינטרס לשלוט
כפי שהמרגלים שלא רצו לרדת מגדולתם 
בהיותם ראשי ישראל במדבר הוציאו לשון 

 –כך טבעו של האדם . הרע על ארץ חמדה
והיצר הרע הוא המומחה הגדול לנפש 

 !האדם

ברגע שחוה אכלה מעץ הדעת טוב ורע 
 'היא ידעה שהיא תמות ושה: נפקחו עיניה

ומרוב קנאה , יתן לאדם אשה חדשה' ית
הרשע לא . החליטה להחטיא גם אותו

הוא רוצה שכולם , רוצה להיות לבד
 .יצטרפו אליו

חוה עברה תהליך מואץ של גיוס לצד 
, הזדהתה עם מטרותיו: הנחש הקדמוני

 –בש אותה והטיל בה זוהמתו הנחש כ
 !'ית' בגידה ראשונה ומזעזעת באדם ובה

כאשר חוה נתנה לאדם לאכול מעץ הדעת 
. הוא כלל לא שאל שאלות ולא התמרד –

: כך על פי הנראה מלשון הפסוקים
הנחש . התהליך היה פשוט וקל הרבה יותר

כלל לא היה צריך לגייס או לפתות את 
. דה עבורוחוה כבר עשתה את העבו –אדם 

 !ביצוע מושלם: אין מה לומר

חוה היתה השליחה הראשונה של היצר 
בהיותה אשתו של אדם הראשון ! הכללי

היא היתה מטרה ראשונה בדרך להפיל את 
 .אדם

על פי חכמי האמת אדם חשב לעשות 
הרי הוא ידע שלאחר : 'עבירה לשמה'

אכילתו מעץ הדעת נשמתו תתפרק לאלפי 
', ית 'ירבו עובדי הואז  –ניצוצות ונשמות 

. ברוב עם הדרת מלך: 'קידוש ה בעצםוזה 
גדולה עבירה לשמה 'הוא התבסס על הכלל 

 .'ממצוה שלא לשמה

  השני' ביס'ה: אך אומרים חכמי האמת
לשם שמים אלא  היהשאכל אדם כבר לא 

בעברו  בביס הראשוןשהרי . מתוך תאוה
שציווה לא לאכול מעץ ' ית 'על מצוות ה

 !ל"אדם התגשם ונפל ר, הדעת

מכאן אנו למדים לא לעשות עבירות לשמה 
 !אלא להרבות מצוות לשמה

עלינו להתעמק בפרטי : בסיכומו של ענין
השלבים והתהליכים של מתקפת הנחש 
הקדמוני וללמוד כיצד להיזהר במלחמת 

כי אין ספק  ,היצר הפרטי והכללי שלנו
 .שיטותשהשיטות הן אותן 

בולטת העובדה שהן חוה והן אדם לא 
 !יציל אותם' ית 'התפללו בזמן הניסיון שה

הם גם לא היו . הם גם לא נלחמו עם הנחש
שניהם . מאוחדים לשמור אחד על השני

, דרגתם הרוחניתלמרות , נפלו בקלי קלות
. שהיתה עצומה ושאין לנו השגה בה כלל

תורה "כי  מהםאך עלינו בכל זאת ללמוד 
 ".היא וללמוד אני צריך

אלו הלימודים החשובים ביותר שעלינו 
לדעת על  –ולם לשנן לעצמנו ולבנינו עד ע

הימצאות היצר הרע הכללי הפרטי וכיצד 
הוא מנסה בכל רגע להפיל את הפרט ואת 

 . ותורתו' ית 'הכלל ולהמריד נגד ה

עלינו , ובדומה למה שהיצר עושה בעצמו
בתחבולות עשה לך "לפעול על פי הכלל 

שיציל אותנו ' ית' ולהתפלל לה" מלחמה
ט ליצר ישח' ית 'עד כי יבוא שילה וה, ממנו

 .הרע סופית

 
 !לחיים! לחיים! לחיים

 .שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל



 מלחמת היצר
 א"רחלין שליט פינחס דניאל הכהןר רבי "ק האדמו"כ: מאת

 
 

 י"כך צריך לטפל בכל מתקפה של היצר הרע שמגיעה ע
 :למיין, מחשבות רעות ומידות קשות ורעות

 
אבא שבשמים תהפוך את הכפירה לאמונה : לבקש –אם המחשבות הן של כפירה  .א

פרושה להאמין ביצר הרע ובהסתות שלו כנגד כפירה ! זכור. פשוטה ושלימה בך
 !יתברך' האמונה בה

 
אבא שבשמים תהפוך אהבות : לבקש –אם המחשבות הן אהבות פסולות ונפולות  .ב

' לירא מפני ה: פירוש! וליראתך, יתברך' לאהוב את ה: פירוש! פסולות אלו לאהבתך
 !יתברך' לבקש שיהפכו לאהבת ה: אותו טיפול גם לתאוות! יתברך

 
 !אבא הפוך יראות נפולות אלו ליראתך: לבקש –על כל מיני פחדים וחרדות  .ג

 
 ."תתן אמת ליעקב"בזכות יעקב אבינו : לבקש –על כל בלבולים בין אמת לשקר  .ד

 
 
שיהיה , אבא תהפוך קנאה פסולה זו לקנאת השם צב־אות: לבקש –על כל מיני קנאה  .ה

אליהו ובזכות  –בזכות פינחס  לבקש תיקון לקנאה! לי רק עין טובה ולב טוב לזולת
 .רחל אמנו

 
זה מועיל ! תעצור את הכעס –אבא : באמצע הכעס להתפלל –ו מתעורר כעס "אם ח .ו

 .ביותר
 

. או מהיצר יש לדחות את המחמאות מיד/י מחמאות מהזולת ו"אם מתעוררת גאוה ע .ז
לתי את יעזור להסיר ממני ומזו' ולבקש שה! מה אנו מה חיינו: לא להאמין להן ולהגיד

לבקש שהגאוה הפסולה תהפוך לגאוה בעבודתו : אפשר שלב ביניים. הגאוה הפסולה
 !"'ויגבה לבו בדרכי ה", יתברך

 
על כל מכה או דבר קשה שקורה  –אם ברצונך להתעלות ולהיות שמח בחלקך תמיד  .ח

אך , תשמח, ועל כל דבר טוב שקורה לך. וכפרת עוונות! זה מגיע לי: תאמר, לך
 !יתברך' זאת רק מתנה מה! לא מגיע לי: תאמר, תתגאהאל , תתבטל

 
! בעצם יש חסרון למעלה בשכינה הקדושה –על כל חסרון בגשמיות וברוחניות תחשוב  .ט

 !מלא את חסרונה של השכינה הקדושה' אנא ה
 

חוץ מבמקום , יש לחשוב תמיד, יתברך' כדי להגיע לדבקות העליונה והשלימה בה .י
 .ו לא נעשה לו ההיפך"ואיך ח, נחת רוח איך נעשה לו יתברך: איסור

 
 

 !יתברך' ולצייר את השם י־ה־ו־ה על המצח ולעורר געגועים לה
 

 .בהצלחה



 

 תפילה לאחדות עם ישראל
 א"רחלין שליט פינחס דניאל הכהןר רבי "ק האדמו"כ: מאת

 
ובחגים ובימים שאין אומרים  חוץ מבשבתות, אמרו נא תפילה זו בכוונה עצומה בכל יום

 .אפשר לומר את התפילה מחצות לילה ועד שקיעה. בהם תחנון

 

חמול על , חמול על עמך. רחם עלינו ברחמיך הרבים והושיענו. רחם עלינו, ריבונו של עולם
יודעים אנו שרצונך שנהיה מאוחדים כמו , אנו בניך, אתה אבינו! עשה למען שמך. נחלתך

. והסתרת פניך מאתנו! כי על כך נחרב ביתך, עים אנו כמה יקר הדבר לפניךיוד. אחים נאמנים
אין לנו כח ! אוי לנו, אוי לנו, אך אוי לנו. אנו רוצים לעשות לך נחת רוח אמיתי ואין־סופי

אוי לנו שגבר , בינה ודעת להילחם מלחמתך ולנצח את יצרנו, אין לנו חכמה. לגבור על יצרנו
 !בגלל עוונותינו

 

. שירשנו מהם לב טהור ורצון אין־סופי לעשות לך נחת רוח, הבט נא על אבותינו הקדושיםאך 
אך קשה מפאת ! לבנו בוער באהבת חינם, לבנו בוער באהבת ישראל, לבנו יודע את האמת

 !בורינו ומחשבותינויד, היצר להשליט את השגת ליבנו על כל מעשינו

 

, אך ריבונו של עולם! למען עשות לך נחת רוח, אנו עושים מאמצים להתגבר ולנצח את היצר
כי רבו ! לא נוכל לו, ותשמע תפילתנו, גלוי וידוע לפניך שאם לא נתפלל אליך שנצליח

לב , שלח נא לנו לב טהור! ואתה מלכנו ויודע את יצרנו, ואנחנו רק בשר ודם! תחבולותיו
ולא ! שאינה תלויה בדבר, רחם ועזור לנו להגיע לאהבת ישראל אמיתית! לעבדך באמת, אוהב

! ונענו, ל התפללו על ביטול יצר הרע של עבודה זרה"חכמינו ז! על ידי יסורים וחוליים רעים
  !אנא רחם עלינו! כי דלונו מאד, בטל נא מעלינו את היצר של מחלוקת ושנאת חינם

 

את  , כוחנוונתן את , שנרצה בלב שלם בתיקונו של כל יהודי, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם
כי יקר לנו תיקונו של כל ! להצלת והצלחת כל היהודים בגשמיות וברוחניות, כל נשמתנו

 !מתוך אחדות שלמה! קרב את כולנו לאהבה וליראה את  שמך. יהודי

 

למרות , למרות השוני בשורש ובסוגי הנשמות, יהי רצון שנוכל לאהוב כל יהודי באשר הוא
! לעשות רצונך בלב שלם, ונהיה לאגודה אחת, ל המכשוליםלמרות כ, השוני בדרגות התיקון

 !עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו! רחם עלינו כי אין בנו מעשים
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