
 
 
 
 

 בין כסה לעשור תש"פ                                                         נורית פריד ויעל שלוסברג בס"ד
 

 מי אתה יצר הרע?  
 
 משנה מסכת אבות פרק ד . 1

הכובש את יצרו שנאמר )משלי טז(, טוב ארך אפים  ?איזהו גבור ... :)א( בן זומא אומר
  עיר.מגבור ומשל ברוחו מלכד 

 
 2. תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף טז/א 

  המות מלאך הוא הרע יצר הוא שטן הוא ריש לקיש אמר
 
 ב-תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב/א . 3

לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני  :יהודהכדדרש רבי 
הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה 

  .הללו בוכין והללו בוכין
 צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה 

 ה הזה ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השער
כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני  )זכריה ח/ו( שנאמר תמה עמהםואף הקדוש ברוך הוא 

  .שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא

ולבסוף דומה כעבותות  )עכביש( אמר רבי אסי יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא
 העגלה חטאה  הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות )ישעיהו ה/יח(: העגלה שנאמר

 

  שבעה שמות יש לו ליצר הרע :דרש רבי עוירא ואיתימא רבי יהושע בן לוי

 כי יצר לב האדם רע מנעוריו )בראשית ח/כא(: שנאמר  רע הקדוש ברוך הוא קראו

 ומלתם את ערלת לבבכם  )דברים י/טז(: שנאמרערל  משה קראו

 אלהים מכלל דאיכא טמא לב טהור ברא לי  )תהילים נא/יב(: שנאמר טמא דוד קראו

אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא  )משלי כה/כא(: שנאמר שונא שלמה קראו
השקהו מים כי גחלים אתה חותה על ראשו וה' ישלם לך אל תקרי ישלם לך אלא 

 ישלימנו לך 

 סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי )ישעיהו נז/יד( שנאמר מכשול ישעיה קראו

והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם )יחזקאל לו/כו(: שנאמר  אבן ויחזקאל קרא
 לב בשר 

 ִציָּה ֶאֶרץ ֶאל ְוִהַדְחִתיו ֵמֲעֵליֶכם ַאְרִחיק ַהְצפֹוִני ְוֶאת:  )יואל ב/כ שנאמר צפוני יואל קראו
ה מָּ יו ֶאת ּוְשמָּ נָּ ַאֲחרֹון ַהיָּם ֶאל ְוֹספֹו ַהַקְדֹמִני ַהיָּם ֶאל פָּ ה הָּ לָּ ְאשֹו ְועָּ תֹו ְוַתַעל בָּ  ִכי ַצֲחנָּ

זה תנו רבנן ואת הצפוני ארחיק מעליכם  - ֵמֲעֵליֶכם ַאְרִחיק ַהְצפֹוִני ְוֶאת (ַלֲעׂשֹות ִהְגִדיל
  ...שצפון ועומד בלבו של אדם יצר הרע

 
רע כל  רק)בראשית ו/ח( שנאמר  בכל יוםיצרו של אדם מתגבר עליו  אמר רבי יצחק

 היום 



 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמראמר רבי שמעון בן לקיש 
צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר  )תהילים לז/לב(: 

 ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו )תהילים לז/לג(: לו אינו יכול לו שנאמר 

זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם פגע בך מנוול  תנא דבי רבי ישמעאל
הוי כל צמא לכו למים )ישעיהו נה/א(: אם ברזל הוא מתפוצץ אם אבן הוא נימוח דכתיב 

 )ירמיהו כג/כט( אבנים שחקו מים אם ברזל הוא מתפוצץ דכתיב)איוב יד/יט( וכתיב 
 ...הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע

 

)שמואל ב, לבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש שנאמר בתחלה קראו הלך ו אמר רבא
ִשיר ְלִאיש ֵהֶלְך ַויָּבֹאיב/ד(:  ַקַחת ַוַיְחֹמל ֶהעָּ רֹו ִמצֹאנֹו לָּ ֹאֵרחַ  ַלֲעׂשֹות ּוִמְבקָּ א לָּ  ַוִיַקח לֹו ַהבָּ

ִאיש ִכְבַׂשת ֶאת אש הָּ רָּ ִאיש ַוַיֲעֶׂשהָּ  הָּ א לָּ יו ַהבָּ  :ֵאלָּ

 ב-עמ אקידושין פא . בבלי 4
 פלימו היה רגיל לומר כל יום: חץ בעיני השטן. 

יום אחד ערב יום כיפור היה נדמה לו )השטן( כעני. בא ודפק על הדלת. הוציאו לו פת 
לחם. אמר להם )השטן(: יום כמו היום כל העולם בפנים ואני בחוץ? הכניסו אותו 

 והביאו לפניו פת לחם. 
השולחן ואני לבד? הביאוהו והושיבוהו ליד  אמר להם: יום כמו היום כל העולם אצל

השולחן. היה יושב וממלא עצמו שחין ומוגלה עליו והיה עושה בו מעשים מאוסים. 
 אמרו לו: שב יפה. אמר להם: תנו לי כוס. נתנו לו כוס. השתעל והשליך כיחו לתוכה. 

אדם! ברח  גערו בו נפל ומת. שמעו )אנשים( שהיו אומרים: פלימו הרג אדם! פלימו הרג
 )פלימו( והחביא עצמו בבית הכסא. 

 הלך )השטן( אחריו. נפל )פלימו( לפניו. כשראה שמצטער גילה לו את עצמו. 
 אמר לו )השטן לפלימו(: מדוע אמרת כך? אמר )פלימו(: ואלא איך אומר? 

 אמר לו: יאמר אדוני הרחמן יגער בו בשטן. 

 
 מחזור ספרד ליום הכפורים . 5

 ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו: ֱאֹלֵהינּו
ם ְמנָּ נּו: אָּ  ֵכן. ֶיֶצר סֹוֵכן. בָּ

ְך ַלְחִתי: בָּ  ְלַהְצֵדק. ַרב ֶצֶדק. ַוֲעֵננּו. סָּ
 ְמַרֵגל. ְוַגם ַפֵגל. ִסְפרֹו: ְגֹעל
ַלְחִתי: דֹוד רֹו. סָּ  שֹוֵאג ְבקֹול. ִיֵתן קֹול. ְדבָּ
גֹור. ְמקֹומֹו: ַהס גֹור. ְוַקח ַסנֵּ  ַקטֵּ
ַלְחִתי: ד' יִויִה  ֳאמֹו. סָּ ן לֹו. ְלַמַען נָּ  ְלִמְשעָּ

 

 מתוך מעריב של יום כיפור: ִכי ִהֵנה ַכֹחֶמר
בתחילת המאה העשרים הלחין אותו  . מחבר לא ידוע.12-)פיוט קדום המוכר באשכנז מאז המאה ה

הרוסי לבנו עמנואל  , בעיצומן של הפרעות בארץ,  כתב1929ב רבי שלום חאריטונוב חסיד חב"ד.
עפ"י הניגון של רבי שלום חאריטונוב, ניגון שהכיר מהבית(. שיר שכב בנישנולד את ה  

 
 ִכי ִהֵנה ַכֹחֶמר ְבַיד ַהיֹוֵצר

 ִבְרצֹותֹו ַמְרִחיב ּוִבְרצֹותֹו ְמַקֵצר
ְדָך ֶחֶסד נֹוֵצר  ֵכן ֲאַנְחנּו ְביָּ

 ַלְבִרית ַהֵבט ְוַאל ֵתֶפן ַלֵיֶצר

 
ֶאֶבן ְבַיד ַהְמַסֵתתִכי  ִהֵנה כָּ  

 ִבְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותֹו ְמַכֵתת
ְדָך ְמַחֶיה ּוְממֹוֵתת  ֵכן ֲאַנְחנּו ְביָּ

 ַלְבִרית ַהֵבט ְוַאל ֵתֶפן ַלֵיֶצר
 


