
ישנו כלל חשוב מהרבי רבי בונם מפשיסחא. בתורה 
י)  כא  (דברים  אויבך"  על  למלחמה  תצא  "כי  כתוב 
והכוונה בפשט למלחמת עם ישראל בעמים האויבים 
להם. אך מחדש רבי בונם שזה היה הפשט כל עוד 
ביצר  שמדובר  הפירוש  ואז  מצוה  מלחמת  הייתה 
הרע נחשב לדרש או רמז. אך בזמנים שבהם לא ניתן 
לקיים מלחמת מצוה, כגון לאורך הגלות, אז הפשט 
של הכתוב הפך להיות זה שעוסק ביצר הרע. כך גם 
זו פרשה שכמעט לא בנמצא,  ביחס למסית ומדיח, 

ולכן רוב הזמן ביום יום היא עוסקת ביצר הרע.

על בסיס זה אומר השפת אמת (פרשת ראה תרמ"א) 
יסוד גדול במלחמה ביצר:

עצמו  להכין  אדם  כל  צריך  המסית  של  "בפרשה 
האדם  מתפעל  להיות  נכבד  ענין  הוא  כי  זו,  למצוה 
להתהפך כרגע לשונא ממש על ידי ההסתה לקיים 
על  קאי  שזה  שכן  ומכל  תכסה".  ולא  תחמול  "לא 
היצר הרע וסטרא אחרא שהוא המסית ומדיח. ואם 
יוכל להרוג  ידי הסתה  נעשה האדם שונא ממש על 
אותו, כמו שכתוב אחר כך "כי הרוג תהרגנו" על ידי 
לו,  שמסית  מה  בפרטות  הוא  "הרוג"  כנ"ל.  השנאה 
זוכה  אחד  נסיון  ידי  שעל  לגמרי  הוא  "ותהרגנו" 
העם  כל  ויד  כו'  תהיה  "ידך  ועוד  בכל.  להתקדש 
באחרונה", פירוש כמו שאמרו 'כל ישראל ערבים זה 
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בזה', אם כן מכל שכן שמה שגובר אחד והורג היצר 
כח  עוד  יהיה  שלא  ישראל  לכל  מזכה  שבו  הרע 
להיצר הרע באותו דבר כמו מקודם. וזה עצמו צריך 
ידי  שעל  שיודע  במה  ה'  עובד  לכל  כח  להוסיף 
ישראל  כל  נגד  הרע  היצר  כח  יחליש  שלו  תגבורת 

כפי הכח של הנסיון". 

שלנו  יום  ביום  מתפרשת  ומדיח  מסית  של  הסוגיה 
אותנו,  ולהדיח  להסית  שרוצה  הרע,  היצר  כלפי 
להסתפח בנחלת ה' ולהדיחנו מן העולם הבא. אם 
השנאה  ידי  על  להרגו  יש  להסית  רוצה  הרע  היצר 
מחדש  היצר.  כח  את  שמחלישה  המרה  והזעקה 
השפת אמת שלעתים הניסיון האישי שלי מוריד את 
ולא  ישראל  כלל  כל  למול  הנושא  היצר באותו  כוח 
רק כלפי עצמי. ככל שהנסיון יותר גדול כך הנצחון 
כלל  בכלל  היצר  כוח  את  יותר  עוד  מחליש  עליו 
שלו  המאבק  על  ככה  מביט  אדם  כאשר  ישראל. 
ביצר הוא מקבל כח עצום להצליח במלחמה קשה 
שלמה  רבי  הגאון  שאומר  כפי  לכך,  דוגמא  יש  זו. 
לו קבלה איש מפי איש  זצ"ל שיש  אויערבאך  זלמן 
עד הגאון מוילנא שמשעה שנהרג הגרף פוטוצקי על 
קידוש השם ירד כוח הקליפה עד שאין רוח רעה כזו 
שצריך ליטול ידיים בתוך ד' אמות הסמוכות למיטה. 

המשך בעמוד הבא
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ומכח  הטומאה  מול  בנסיון  שעמד  לאדם  דוגמא  זו 
בכל  לקליפה  הפסד  פעל  נפש  במסירות  ניצחונו 

העולם. 

בקוצק  ועקובה.  קשה  מלחמה  היא  ביצר  המלחמה 
עד הרגע האחרון  להיזהר  צריך  אומרים שאדם  היו 
לרבי  באו  שפעם  מסופר  אותו.  יתפוס  לא  שהיצר 
לו בהתפעלות שאחד החסידים שלו  ואמרו  מקוצק 
אמר לבניו רגע לפני פטירתו: אתם יודעים מה היצר 
מבקש  'אני  לילדים  תאמר  עכשיו?  לי  ואמר  בא 
שתלכו בדרך ה', תשמרו את התורה והמצוות', ואני 
אמרתי לו 'אל תנסה להפיל אותי שאני יאמר את זה 
רק כדי שיחשבו שאני צדיק גדול ומתתי מתוך צוואה 
כזאת כשלמה המלך'. אמר הרב'ה מקוצק שאפילו 
אותו היצר הרע הצליח לתפוס, שאם לא כן למה היה 
צריך לספר את זה לבניו? היה עדיף שישתוק. הגיע 
האדם עד הרגע האחרון ושם תפס אותו היצר. זוהי 

מלחמה ארוכה לכל אורך החיים.

שבת שלום.
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סיפר ר' יצחק זילברשטיין, חתנו של הרב אלישיב, חתן 
של ר' אריה לוין:

משפט  אומר  יהודי  שבהם  מקרים  לאותם  נאותה  דוגמא 
לקצה,  מקצה  רגע  באותו  מתהפך  והלה  לחבירו  אחד 
אפשר להביא ממה שקרה עם הסבא שלנו רבי אריה לווין 
במשך  בפרנסתו  עסוק  שהיה  באדם  פעם  שניתקל  זצ"ל 
כל היום, וגם בשעות הלילה לא מצא את הפנאי להשתתף 

בשיעורי תורה, וביקש לעודדו ולחזקו.

ניגש אליו ר' אריה ואמר לו כדברים האלה. כתוב בגמרא 
(ברכות, דף ה' עמוד א') "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר 
'ירגיז'?  המילה  של  פירושה  מה  פעם  חשבת  וכו'.  הרע", 

ובכלל, כיצד מרגיזין את היצר הטוב על היצר הרע?

יהודים  שני  משל.  פי  על  הדברים  את  אריה  רבי  והסביר 
האחת  החנות  השניה.  ליד  האחת  חנויות,  בשתי  החזיקו 
והעסקים  היום,  שעות  כל  במשך  בלקוחות  מליאה  היתה 
ואילו בחנות השנייה  יוצאת מן הכלל,  שם שיגשגו בצורה 
ד'  אל  ניכנס  ולא  בה  לא התעניין  איש  להיפך.  בדיוק  היה 
אמותיה והבעלים הגיעו בשל כך למצב של עניות גדולה. 
פעם, בסיומו של היום, לאחר שהמוני לקוחות כבר פקדו 
ריקה,  נותרה  השנייה  החנות  ואילו  העשיר  של  חנותו  את 
זאת  כשראה  השנייה.  החנות  אל  וניכנס  אחד  קונה  הגיע 
וניסה לשדלו בדברים כדי  העשיר, פנה אל הלקוח ההוא 
שיבוא אליו ולא אל העני. פתח העני בצעקות רמות וכינה 
את חבירו, בעליה של החנות המשגשגת, בכל כינויי הגנאי 
היחיד  הלקוח  את  לי  לגנוב  מעז  הינך  'איך  האפשריים. 
לך בלקוחות שלך די  אין  היום? האם  כל  שפקדני במשך 

המשך בעמוד הבא 
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שהינך בא לחמוס ממני גם את הלקוח היחיד הזה'? כל מי 
לחלוטין.  עימו  הזדהה  העני,  של  טענותיו  את  ששמע 
זה  כולם.  את  שיכנעו  שהן  צודקות  כך  כל  היו  הטענות 
הצד  נגד  חזקה  טענה  שטוענים  דהיינו,  'להרגיז'.  ניקרא 

השני עד שהוא מסתלק מאליו.

הוא  יהודי,  לאותו  בדבריו  לווין  אריה  ר'  המשיך  והנמשל, 
בדיוק מה שקורה איתך. במשך כל היום מצליח היצר הרע 
נותר  ושוֶבה אותך בעסקי הפרנסה עד שלא  לנצח אותך 
לך פנאי ללמוד. והנה גם בשעות הערב כשהינך מגיע כבר 
שלא  לשכנעך  ומנסה  אליך  בא  הוא  למנחה-מעריב, 
תישאר בבית המדרש לשיעור גמרא, והרי הוא ממש כאותו 
היחיד  הלקוח  את  העני  לחבירו  לחטוף  המנסה  עשיר 
שהגיע אליו בסוף היום. הינך צריך אפוא להרגיז את היצר 
שהינך  במה  לך  די  'לא  לו:  ולומר  הרע  היצר  על  הטוב 
מצליח להוציא אותי מבית המדרש במשך כל שעות היום 
שלא  אותי  מסית  אתה  הערב,  לקראת  עתה,  שגם  אלא 

לבוא לשיעור'?!

דבריו של ר' אריה שיצאו מלב אוהב, עשו מהפך בליבו של 
להשתתף  והחל  חייו  אורח  את  ששינה  ההוא  היהודי 

בשיעורי התורה.

הוא שאמרנו. לפעמים יש בכוחה של מילה אחת או משפט 
אחד לגרום למהפך של ממש בליבו של השני. כל הזכויות 
שתצאנה מכך תהיינה שמורות למי שלא חסך את המילה 

הזו אלא השמיע אותה באוזני חבירו.

(עלינו לשבח)



הלכה ומנהג
ברכת כהנים היא מצוה שמוטלת מן התורה על הכהנים לברך את ישראל, שנאמר "כה תברכו את בני 
ישראל אמור להם...". ה'מור וקציעה' כתב שמצוה זו היא מדרבנן בזמן הזה, אך לרוב המובהק של 

הפוסקים מצות ברכת כהנים היא מצוה מן התורה גם בזמן הזה. 

בטעם הברכה דווקא בעזרת כהנים ולא באופן ישיר מאיתו יתברך אלינו בני ישראל כתב ספר החינוך 
וכל  ה',  בבית  תמיד  החונים  המשרתים  ע"י  עמו  לברך  הגדול  בטובו  השי"ת  "שחפץ  שע"ח):  (מצוה 
מחשבתם דבקה בעבודתו ונפשם קשורה ביראתו כל היום, ובזכותם תחול הברכה עליהם ויתברכו 

כל מעשיהם ויהי נועם ה' עליהם".  

רבים מן הפוסקים כתבו שהמצוה מן התורה אינה רק על הכהן לברך את ישראל, אלא גם על עם 
ישראל לשמוע ולקבל את ברכת הכהנים. בשל כך אין לצאת בשעת ברכת כהנים, אם לא שכבר שמע 
יותר בו התפלל מן הראוי שלא  ברכת כהנים קודם לכן, ואף אם שמע ברכת כהנים במניין מוקדם 
להשתמט בשעת ברכת כהנים אלא לזכות לקבל את ברכתם- ברכת שמיים. והיו מהפוסקים שכתבו 
שגם על אדם שיוצא באמצע ברכת כהנים נאמר "ועוזבי ה' יכלו" חלילה, כפי שהזכרנו שכתבו על 

היוצא ומשאיר את המניין חסר וכן על היוצא בשעת קריאת התורה. 

בשעת הברכה עלינו לקבלה מתוך הקשבה, שמחה, אהבה ויראה. אין להשיח בדברים בטלים או אף 
לעיין בספר בשעת הברכה, כי אם לכוון אזנינו וליבנו לברכתם. 

העם שאחורי הכהנים אינו זוכה להתברך מברכתם כראוי, אלא כדין העם שבשדות, כלומר אנשים 
שבשעת התפילה נאלצים לעבוד בשדה. לכן אדם שנמצא בשורות המקבילות לכהנים או מאחוריהם 

הולכים לאחור כך שיזכו שפניהם יהיו למול פני הכהנים ויקבלו מברכתם.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

אדם אשר מאריך בשמונה-עשרה ולפעמים ברכת כהנים יוצאת באמצע תפילתו, האם

עליו להפסיק?

לברכה,  ולכוון  לשתוק  להפסיק,  שעליו  פוסק  כפיים)  נשיאת  הל'  תפילה  (הלי"ש  הגרש"ז  מרן 
גם מצות עשה להתברך, כפי שאמרו חז"ל.  יש  יש מצות עשה לברך אך  שאמנם על הכהנים 
וממילא המתפלל מפסיק בשתיקה ומכוון לצאת ידי המצות עשה. עוד פוסק מרן הגרש"ז שגם 
אם המתפלל נמצא מאחורי הכהנים, שאז ברכתו היא מדין "העם שבשדות", גם בזה הוא יכול 

להפסיק ולכוון לצאת ידי חובתו, רק שיצדד את עצמו קצת לכיוון הכהנים (שם).

שאלה |

תשובה |

לעתים שרים בתפילה שירים המחוברים למנגינות שמקורם בשירי גויים וכן ישנן מגנינות שירי 
גויים שלהם מצרפים מילים של פסוקים, האם הדבר מותר וראוי?

כתבו השו"ע והמג"א (סי' נ"ג) ששירים של עבודה זרה שהש"ץ שר אותם בתפילה (כמו שכתב 
ושומעים  ברומי  זרה  עבודה  של  הפרגוד  אחורי  שעומדים  אותם  על  רוקח  המעשה  בעל 
ומעתיקים) יש להעביר ש"ץ זה מן העמוד. אמנם מדובר דווקא על שירים שחוברו לכבוד עבודה 
שירי  אולם  וכל.  מכל  שאסורים  ועבירה  לחשק  שנעשו  שירים  לגבי  בפוסקים  מצינו  וכן  זרה. 
לוזאנו  די  המהר"ם  בשם  החיד"א  ידי  על  הוכרע  אסור-  מלל  ללא  אחרים  וניגונים  מלחמה 
שמותרים, ואדרבה חיבר הוא ז"ל עליהם ניגונים רבים. וכן ראיתי באמרי אמת שהמגיד מקוז'ניץ 

חיבר ניגון על 'אחד מי יודע' על פי ניגון של רועה צאן צועני שחילל לו בחליל.
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