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שיחת ליל שבת

כבוד שבת בכניסתה וביציאתה

ענף א' - בכניסתה

א. הוספה בקדושת השבת

יחוד  ובספר  ביציאתה,  והן  בכניסתה  הן  זו  ומצוה  שבת  תוספות  של  מצוה  שיש  ידוע  הנה 
השבת )ח"א( הארכנו מאד שאין המצוה רק בסוד הספיקות והזהירות שצריכין ליזהר שלא לכנס 

ימי החול עיי"ש אריכות  לספיקות, רק שיש כאן מצוה מיוחדת להמשיך קדושת שבת לתוך 

גדולה.

ב. יושב ומחכה

בכל  גבירתא  הילכתא  לפי"ז  ויתבארו  אחר  באופן  תוספות שבת  סוד  להאיר  יש  באמת  אבל 
ההתנהגות בענין קדושת שבת, ונבאר הדברים עפ"י דברי הרמב"ם )פרק ל' שבת הל' ב( כשמדבר 

שם על כבוד שבת, וזה לשונו 'ויושב בכובד ראש מיחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא 

לקראת המלך וחכמים הראשונים היו מקבצין תלמידיהן בערב שבת ומתעטפים ואומרים באו 

הוא  השבת  לקבל  שצריכין  הדרך  הרמב"ם  מדברי  וחזינן  עכ"ל,  המלך'  שבת  לקראת  ונצא 

שיושב ומחכה לקראת המלך.

ג. מלך ומלכות

וסוד הענין ששבת קודש שהוא סוד היחוד )שזהו סוד מה שנקרא שבת "מלכות" כיוצא לקראת "מלך" ואכמ"ל( 
להתחבר  כדי  וצפיה  וגעגועים  והמתנה  זמן  שצריכין  הוא  וההתחברות  היחוד  מדרכי  הרי 

לקדושת היחוד, )כמו הסוד של הפיוס לפני היחוד שלא יהא ח"ו מבני תשע מדות(.

ד. הנכנס לביתו פתאום

וכמו דחזינן )בנדה טז, ב( אמר רבי שמעון בן יוחאי ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא שונאן ואני 
היחוד  היפוך  בחי'  הוא  "שונא",  דייקא  הגמ'  וכו', שלשון  פתאום  לביתו  הנכנס  אוהבן  איני 

היפוך האהבה, שהאהבה והיחוד. כדרך המבואר בפסוק )דברים לב( כנשר יעיר קנו שכ' רש"י שם 

כנשר הזה רחמני על בניו ואינו נכנס לקנו פתאום עד שהוא מקשקש וטורף וכו'.
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ה. קול פעמון ורימון במעיל

בסוד  ג"כ  הוא  במעיל  הולך  גדול  שהכהן  מה  שסוד  כא(  )רבה  ויקרא  במדרש  מובא  וכמו"כ 
אל יכנס לחבירו פתאום, שהכהן גדול שנכנס הוא סוד היחוד השלם, ולכן צריכין הכנה לפני 

היחוד, וכמו"כ חזינן בכל דרכי הכה"ג לפני היוה"כ שיש הכנה שבעת ימים וכמו"כ בצאתו 

שהיו מלווין אותו, )כעין מלוה דמלכה של מוצ"ש(. 

וכמו"כ בשבעת ימי המלואים שהיו בבחי' הכנה לפני יום המיוחל ראש חדש ניסן יום הקמת 
המשכן, שנאמר שם הכנה ופרישה שבעת ימים.

ו. הכנה למנוחה

וההכנה, שכל אחד  זמן הטירחא  הוא  דהנה בערב שבת  ולמעשה,  לעובדא  הדברים  וביאור 
טורח בכל כוחו ומאודו להכין צרכי שבת קודש, וכמוש"כ דמי שטרח בערב שבת יאכל בשבת 

ב( שבערב  )לב,  קמא  בבבא  וכמובאר  "ריצה",  של  בהרגשה  בערב שבת  נמצאים  ולכן  ג(,  )ע"ז, 

שבת נקרא "רץ ברשות". 

אבל באמת זהו מצב נפש הסותר לשבת שהוא זמן מנוחה, ולכן כדי להתחבר לשבת מוכרחין 
להכנס למצב של מנוחה, שאז אינו עוסק בכלום רק מחכה וממתין להשבת שיבוא וכמוש"כ 

הרמב"ם.

ז. זמן מעבר

וכבר הארכנו במק"א שמצוי כן גם בשמחת נישואין וכיו"ב שצריכין להכין ולטרוח טירחות 
בהכנה  להתחבר  שיוכל  כדי  אזי  הנשואין  לזמן  סמוך  כשמגיע  אבל  לנשואין  כההכנה  רבות 

נכונה אזי מדרכי היחוד הוא לחכות ולשבת, ושיהיה זמן של "מעבר" שאז עובר ממצב נפש 

של טירחא ויגיעה, לזמן הנעלה של הנשואין והיחוד.

ח. קבלת שבת 

לשבת  שצריכין  הרמב"ם  דברי  נאמרו  אז  היחוד  זמן  קודש  בשבת  שדייקא  לבאר  יש  ובזה 
ולחכות לשבת קודש, ולא מצינו כן בימים טובים.

שאומרים סדר "קבלת" שבת רק בשבת ולא ביום טוב, שזהו מעיקרי היחוד להתחבר  וכמו 
ולחכות בגעגועים ומתוך כך נכנס לקדושת שבת.
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ט. תוספת שבת

והן  דאורייתא,  מצוה  דהוא  דס"ל  להפוסקים  הן  שבת  תוספות  סוד  דזהו  לומר  יש  ובזה 
להפוסקים דס"ל דהו"ל רק דרבנן שיש לומר דזהו סוד הענין להוסיף איסור מלאכה, שאין זה 

רק להוסיף מחול על הקודש אלא שיש בזה סוד של הכנה לקדושת שבת, ומדיני כבוד שבת 

הוא, 

)ולפי"ז מובן שכמו"כ ביום הכפורים יש מצוה של תוספות יום הכפורים, שיום הכפורים הוא 
כשבת שנקרא "שבת שבתון" אלא שגם ביום טוב יש דין תוספות יום טוב, כמו שנפסק בסי' 

רס"א משנ"ב סקי"ט, 

ולפי דברינו יוצא שיש חילוק בין תוספות שבת לתוספות יום טוב שבשבת נתוסף מה שיוצאין 
לקראת המלך(.

י. עמודא דנהורא

ומבואר כמו כן בבית המקדש הפרטי שצריכין הבנה ופיוס ביום שישי, שזהו הסוד של היחוד 
הנ"ל, שצריכין הכנה וכדברי הב"ח הקדושים )או"ח סי' ר"פ אות ב'( "ונראה דאתא לאורויי שצריך 

לומר  צריך  ואין  זוגתו  עם  ואהבה  חיבה  תוספות  להראות  חייב  הלילה  שיגיע  שקודם  ליזהר 

שלא ירגיל שום קטטה מערב שבת ואם היה לו עמה איזה קטט שיפייסנה מקודם שנכנס שבת, 

וזהו שכתב ויהא זהיר לקיים עונותו דזהירות הוא קודם מעשה ורצה לומר בזהירות זה שירדוף 

בינו לבינה אהבה ואחוה כל ערב שבת כדי שלא יגיע שום ביטול לעונת שבת, 

אהבה  להראות  שבת  מערב  ביתו  אל  לבוא  להקדים  רגיל  דהיה  דלפי  זה  מאמר  הביא  ולכן 
וחיבה, וסימנא דעמודא דנורא מקמי שבא לביתו דהוא סימן להתפשטות אור וקדושת השכינה 

יומא לא חזו ההוא סימנא לפי דלא  שתהא מתייחדת לליל שבת ומזדווגת בהקב"ה ובההוא 

היה זהיר אז דמשכתא שמעתתא לכך נענש" עכ"ל.

ענף ב' - ביציאתה

א. דרכי הפרידה

כן  כמו  בכניסתה  כבוד שבת  חיוב  כמו שיש  אבל  ההכנה לשבת,  סוד  נתבאר  הנה  עד  והנה 
שבארנו  כמו  דהיינו  העיר,  מן  בצאתו  המלך  את  מלוה  שאדם  כשם  ביציאתה,  לכבדה  צריך 

יש  אזי  מהשבת  כשנפרדין  כמו"כ  בפתאומיות,  להשבת  להכנס  אפשר  שאי  הרמב"ם  בדברי 

דרכי פרידה, שזהו סודה של סעודה רביעית שמלוין את המלך, שכמו שנכנסין לשבת בהכנה 
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זה הוא מדרכי היחוד,  להיחוד כמו"כ כשיוצאין מהשבת אי אפשר לצאת בפתאומיות, שכל 

שמלוין ונפרדין לאט לאט עד שיוצאין מבית המלך.

ב. נפש חיה

וזה לשון קדשו של רבינו ז"ל )בתורה סה אות ב. לענין התפלה שהוא סוד היחוד(, "וכשהדבור יוצא, והדבור 

'לרוח ממללא'.  ותרגומו  לנפש חיה",  "ויהי האדם  ב(  )בראשית  יוצא מהנפש, כמו שכתוב  הוא 

והדבור בא ונשמע לאזניו, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )ברכות ט"ו( 'השמע לאזניך מה 

שאתה מוציא בפיך'. אזי הדבור מבקש ומתחנן מהנפש, לבל תפרד ממנו. 

לבל  מהנפש  ומתחנן  מבקש  אזי  ברוך,  מתבת  בי"ת  אות  כגון  ראשונה,  אות  כשיוצא  ותכף 

תפרד ממנו. כי איך תוכל להתפרד ממני, לגדל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו. כי אתה רואה 

את יקר יפיי וזיוי והדרי ותפארתי, ואיך תוכל לנתק עצמך ממני ולפרד מאתי. הן אמת, שאתה 

לפרד ממני  תוכל  איך  גדולות, אבל  וחמודות  יקרות  סגלות  עוד  ללקט  כדי  יותר,  לילך  צריך 

ולשכח אותי, על כל פנים תראה שבכל מקום שתלך ותבוא לשם לא תשכח אותי, ולא תפרד 

ממני. מכל שכן כשגומר תבה אחת, אזי כל התבה מבקשת כל הנ"ל. ומלפפת ומחבקת אותו, 

ואינה מנחת אותו לילך מאתה כנ"ל" עכ"ל.

ג. אבדה נפש

וככל החזיון הזה יש לומר בסוד סעודת מלוה דמלכה שאיך אפשר להפרד מהשבת, וכמוש"כ 

וינפש )ביצה טז( וי אבדה נפש, שזהו בחי' הגעגועים העזים שיש להנשמה יתירה, שכל זה הוא 

בחי' בסעודת מלוה דמלכה שמלוין את המלך ואינם יכולים להפרד מהשבת.

ד. קשה פרידתכם

וכדברי רבינו ז"ל בתורה הנ"ל "הן אמת שאתה צריך לילך יותר כדי ללקט עוד סגולות יקרות 

וחמודות גדולות" אבל איך תוכל לפרוד מני ולשכוח אותו, שכל זה הוא בחינת מלוה דמלכה, 

שבוודאי מוכרחין ללכת לימי החול, שזהו סוד של ששת ימי המעשה, שלוקטין סגולות יקרות, 

בסוד הניצוצין הקדושין שנמצאין דייקא בל"ט מלאכות ובעובדין דחול, )וכמו שהארכנו ע"ז במק"א 

הפרידה  קשה  שני  מצד  אבל  קודש(,  לשבת  זוכה  הירידה  ע"י  שדייקא  המעשה  ימי  לששת  בשמחה  להכנס  שצריכין 

מקדושת שבת, שזהו סוד סעודת מלוה דמלכה.
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ה. ברוך המבדיל

עד שאומרין  לעשות מלאכה  סקל"ד( בטעם שאסור  רצט  סי'  )עי' משנ"ב  בפוסקים  מבואר  וכמו"כ 
ברוך המבדיל הוא ג"כ כדי ללות את המלך, שכל זה הוא לפי ההבנה הנ"ל שאי אפשר לקפוץ 

מקדושת שבת לחול, ולכן צריכין ללות את המלך באיסור מלאכה, שבמוצאי שבת אינו ממהר 

לעשות מלאכה, שאע"ג שכבר גמר תוספות שבת של יציאת השבת )ועי' באשל אברהם או"ח סי' רצט, 

שברגע שהתנתק ממחשבתו מקודשת שבר כבר גמר את השבת( עדיין צריכין ללוות את המלך בדיבורו, על ידי 

שאומר ברוך המבדיל בין קודש לחול.

ו. סעודת דוד מלכא משיחא

ובזה יובן מאד דסעודה רביעית נקרא סעודת דוד מלכא משיחא, שלדברינו יובן שכל סודו של 
דוד המלך בתהלים הוא סוד הגעגועים, וכל זה הוא בחי' סעודת דוד המלך שוי אבדה נפש, 

שזה מבטא הגעגועים וקושי הפרידה.

ז. סעודה רביעית בשבת

ובזה יובן דעיקר סעודה רביעית הוא בשבת יותר מביום טוב )ויש דעת הגר"א דגם ביום טוב יש סעודת 
ביום טוב  ואע"ג דגם  והלויה,  יש דרכי הפרידה  יום היחוד  מלוה דמלכה( שדייקא בשבת שהוא 

יש דין "אסרו חג", הרי בשבת מוסיפין "סעודה רביעית", שזה מבטא שנשארין בתוך השבת, 

וממשיכין בהסעודות של שבת קודש )ועי' בא"ר שיש שנמנעין שלא לעשות מלאכה עד מוצ"ש( )משא"כ ביום טוב 

שאין הלכה של סעודה מיוחדת(.

ח. נגילה ונשמחה

וכמו"כ חזינן ביום טוב של שמיני עצרת שהוא בסוד היחוד השלם, )והשבת קודש הוא בסוד "אבא", 
ויום טוב הוא בסוד "אמא"(.

עצם  הוא  עצרת  שמיני  ורק  המאורע,  שם  על  הם  טובים  הימים  שכל  במק"א  ע"ז  הארכנו  )וכבר  וגו'  ונשמחה  נגילה 
היחוד, והשמחה בו ית', וכמוש"כ במדרש עה"פ נגילה ונשמחה בו שבשמיני עצרת שמחין בו ית'(, ולכן מצאנו כל הכנה 

ז"ל  האר"י  כמוש"כ  החיבוק  בסוד  הוא  הסוכות  שחג  עצרת,  שמיני  של  טוב  ביום  והפרידה 

וכמו"כ החיבוט ערבה בסוד הנשיקין. 

וכמו"כ במוצאי שמיני עצרת, עושין הקפות עפ"י דעת האריז"ל, שכל זה מבטא קשה עליי 
פרידתכם, בזמן היחוד דייקא, )וכמו"כ חזינן הקושי של בני ישראל הקדושים כשמחזירין הספרי תורה במוצאי שמיני 

עצרת, שמלוין את הספרי תורה ואינם רוצין לעזוב אותן שכל זה הוא בסוד מלוה דמלכא כנ"ל(.
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ט. מצות לינה בירושלים

ואפי' כשמקריב  רגלים,  בג'  לבית המקדש  לינה, שכשעולין  זה במצות  כעין  מצינו  וכמו"כ 

קרבן בשאר ימות השנה )כמבואר בספרי מובא בתוס' יומא ג, א, ד"ה פזר קש"ב( טעון לינה, 

דלפי דברינו הביאור בזה בסוד היחוד, שעולה למקום אשר יבחר ה' מקום היחוד, שעל מקומו 

וצריכין  ולכן אי אפשר להתנתק בבת אחת  ויפטר בלי לינה,  יבא לבית מלוני  זה  נאמר צדיק 

לינה להשהות, בבחי' חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת לפני התפלה ושעה אחת אחר 

התפלה.

י. מצות לויה אין שיעור

וכמו"כ מצינו בכל מי שמכניס חבירו לביתו, שזהו בחי' יחוד שיש לו עם חבירו, שאינו יכול 

להפטר ממנו רק ע"י מצוות לויה שבפשטות נראה הטעם להצילו מסכנות אבל באמת הפליגו 

חז"ל )בסוטה מו( במצות לויה שאין לו שיעור, ואמרו חז"ל ששקול כנגד כל התורה כולה, 

ולכן  לבאר לדברינו בסוד היחוד שקשור לחבירו, שהלויה מבטא שיש לו קשר אמיתי,  ויש 

הרבה  מצינו  וכמו"כ  מישראל,  חבירו  עם  לו  שיש  העמוק  הקשר  מבטא  שזה  אותו  מלווה 

מעשיות בחז"ל וכו' בהלויית תלמיד להרב, שמבטא הקשר והיחוד שיש ביניהם.

יא. המשכיות השבת 

ולסיכום הענין בענין כבוד שבת, שיש צורת החיבור בכניסת השבת ויש ביציאת השבת, וכמו 

דחזינן דבכניסת השבת אין עושין סעודה, וביאור הדבר דחזינן בפוסקים לענין תוספות שבת, 

שישנם שיטות דס"ל דצריכין קבלה בדיבור, וביציאתו לכו"ע לא בעינן כן.

בדיבור,  אליו  להתחבר  צריכין  לכן  השבת  לתוך  נכנס  לא  עדיין  דבכניסתו  הדבר  וביאור 

הקדושה  בתוך  להשאר  דהיינו  בחפזה",  להפרד  "לא  הוא  המצוה  שעיקר  ביציאתו  משא"כ 

שהיה לו מקודם, ולכן כשיוצאין מהקדושה הרי המצוה הוא להשאר בקדושתו, וכמו"כ לעשות 

עוד סעודה שכל זה מבטא המשכיות מהקדושה הקודמת, שכמו שאכל סעודות השבת כמו"כ 

)או"ח סי' ש(  ממשיך לאכול הסעודה הרביעית, ומתענג בה במאכלים טובים כמבואר בפוסקים 

להמשיך בחי' התענוגים של שבת ולהפרד בנחת, )עי' בא"ר שיאכל במוצ"א מהמין שתאב אליו ביותר, והביאו 

מהגמ' מעשה דר' אבהו ששחט עגלא תיתלא לכבוד מוצ"ש(.
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מרפא לשון

איבה ושנאה לנחש

א. ואיבה אשית

)בראשית ג( ואיבה אשית בינך ובין האשה, שהש"י ישים שנאה בין הנחש ובין האשה,  בפסוק 
חזינן שדוקא אצל  ומפחדין ממנו, אבל באמת  ובפשטות טעם השנאה משום שהנחש ממית 

כגון אריה  ומזיקים  יש עוד בעלי חיים הטורפים  ובין הבריות שנאה שבאמת  בינו  יש  הנחש 

וכיו"ב ולא מצאנו שיהא שנאה בין האריה והאנשים רק אצל הנחש יש שנאה כמוש"כ ואיבה 

אשית.

וכידוע שיראה מפני החיות היה רק אחר חטא קין וכמ"ש חז"ל )תנחומא, הובא ברש"י בראשית ד טו( 
ואמו  אביו  רק  שיירא מהם  היו  לא  עדיין  אדם  בני  אבל  והחיות'  'הבהמות  יהרגני  מוצאי  כל 

ומהם לא היה ירא שיהרגוהו אלא אמר 'עד עכשיו היה פחדתי על כל החיות' כמ"ש ומוראכם 

וגו' ועכשיו בשביל עון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני מיד וישם ה' לקין אות החזיר מוראו 

על הכל.

ב. מידה כנגד מידה

ויש לבאר דהטעם בזה משום שנענש הנחש מדה כנגד מדה שהנחש דיבר לשון הרע על בוראו 
וגרם לפירוד בין הש"י להנבראים וכלשון חז"ל )מדרש תדשא( ואיבה אשית שקלקל את האהבה 

והשלום והשקט שבין הקב"ה ובין הבריות עכ"ל.

שהוא גרם השנאה על ידי הלשון הרע, כמו"כ מדה כנגד מדה נגזר עליו שיהא שנאה  וכמו 
בינו ובין הבריות.

ג. איבה דייקא

ובאמת עיקר השנאה והאיבה )שהאיבה גדולה מן השנאה כמוש"כ בהכתב והקבלה בראשית ג, טו, מהפסוק תכלית 
שנאה שנאתים לאויבים היו לי, והכלל כל אויב שונא, ואין כל שונא אויב, ועי' מלבי"ם תהלים פט כג( נעשה דייקא על ידי 

לשון הרע, שכשנעשה ריב בין אנשים עדיין אינו מוכרח שיהיה מזה שנאה אבל ע"י הלשון 

הרע נעשה הפירוד הגמור ביניהם ונעשה שנאה.
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ד. שנים אוחזין בטלית

וביאור הדבר שכשיש בין אנשים מריבה כמו בשנים אוחזים בטלית זה אומר כולה שלי וזה 
זו, רואים שיש כאן שני צדדים וכל אחד אומר  אומר כולה שלי, הרי כל מי שנוכח במריבה 

על השני שהוא גנב ושקרן, אבל אין מי שיטעה לחשוב על אחד מהצדדים שהוא צודק יותר, 

שהרי אנן חזינן כאן שני צדדים שכל אחד צועק שהוא הצודק, ואין מי שיכול לומר על אחד 

מהצדדים שהוא הצודק.

ה. כולה רע

ונמצא שאין כאן שנאה שלימה, אבל כשמתחילין לדבר לשון הרע ורכילות אזי נהפך המריבה 
בין  היה המריבה  כאן אדם שלישי, שמקודם  הרע מערבבין  ידי הלשון  גמורה, שעל  לשנאה 

ראובן לשמעון, והלך ראובן וסיפר ללוי מה שיש לו נגד שמעון, וכשהגיע הסיפור ללוי הרי 

יכול לוי ללמוד זכות על  אין כאן שני צדדים, שאצל לוי נהפך "שמעון" לרע גמור, ובקושי 

שמעון שהרי שמע רק צד אחד מה שסיפר לו ראובן.

ו. מוטל בספק שני צדדים

ומזה יובן היטיב שכל מריבה ומחלוקת שיש בין הצדדים כיון שמוכח כאן לעין כל שיש כאן 
שני צדדים הרי אין כאן שנאה שלימה, ורק כשהולך ראובן ומספר ללוי אזי נעשה כאן איבה 

ושנאה שלימה, ולכן המחלוקת הנוראה נעשה רק על ידי שמספרין ומדברין לשון הרע.

ז. שנאת חינם פירושו לשון הרע

ומזה נבין היטיב מה שכ' בהקדמת החפץ חיים )ובעוד כמה מקומות( שעיקר סיבת החורבן של בית 
המקדש היה עקב הלשון הרע, ועיי"ש מה שמבאר דאע"ג דבגמ' מבואר שנחרב משום שנאת 

חנם, הרי העיקר משום הלשון הרע עיי"ש, 

ולדברינו יובן היטיב שעיקר השנאה והאיבה נעשה רק על ידי לשון הרע, וכמו שרואין אצל 
הנחש שכ' אצלו ואיבה אשית, שהלשון הרע גורם להשנאה הנוראה, כמו"כ בזמן בית שני על 

והפירוד  נעשה השנאה הגמור  ביניהם התלקח אש השנאה עד שעי"ז  ידי הלשון הרע שהיה 

ביניהם ונחרב הבית.

ח. בית ראשון ושני

שהיה  אע"ג  הרע  לשון  ביניהם  היה  לא  ראשון  שבבית  ב(  ט,  )יומא  חז"ל  מ"ש  גם  יובן  ומזה 
אדם  שבין  ביותר  הגדול  החטא  נעשה  דמים  בשפיכות  הרי  ולכאורה  דמים,  שפיכות  ביניהם 

לחבירו, שמזה נגרם רציחה ממש רח"ל. 
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יובן שאע"ג שנשפך דם רח"ל,  הרי זה עדיין בגדר מריבה בין שני הצדדים שאין  ולדברינו 
בה ניתוק ושנאה, וכמו שבארנו דבכל מריבה בין שני הצדדים מוכח לעין כל האמת שיש כאן 

שני צדדים שחולקים זה על זה, אבל כשמתערב הלשון הרע, הרי נעשה כאן צד אחד מושמץ 

שנחרב  עד  יותר  גרוע  ופירוד  לשנאה  גורם  וזה  הצדדים,  בין  איזון  כאן  ואין  לגמרי  ומופרך 

הבית המקדש ולא חזרה להם )כמבואר בגמ' שם(.

ט. איבה מקומה בנחש

זה מרומז בהפסוק ואיבה אשית, שהנחש הקדמוני הוא הביא השנאה הגמורה, שהפעם  וכל 
הראשונה שנזכר בתורה שנאה ואיבה הוא אצל הנחש שעל ידי הלשון הרע ירדה שנאה, ועי"ז 

נהפך היחוד להפירוד.

לאיבה,  נהפך  ביאה  שאותיות  הוא  אשית  ואיבה  שסוד  בראשית(  אנך  )חומת  החיד"א  וכמוש"כ 
שזהו סוד חורבן בית מקדשינו שנהפך בחי' היחוד להפירוד ח"ו.

י. לך קודם למדובר

וכל מה שנתבאר שעיקר גורם השנאה הוא ע"י לשון הרע, שלדברינו הכוונה שהולך לאחרים 
חבירו  עם  ויכוח  לאדם  כשיש  שגם  לזה  התיקון  שעיקר  ומבואר  המדובר,  את  ועוקף  בסתר 

י' סעי' ב( שגם כשמדבר לשון הרע  )לשה"ר כלל  אל ילך לספר לאחרים, וכמו שנפסק בחפץ חיים 

לתועלת )כשרוצה לעזור למי שניזוק על ידו( הרי מקודם צריכין לגשת להחוטא עצמו ולהוכיח אותו.

יא. לא תשנא

וכעין מה שמובא באור החיים הק' )שמות יט יז( לא תשנא את אחיך וגו' פירוש אם נסבב מאחיך 
סבב,  ככה  אשר  על  תוכחות  אליו  דבר  בפיך  אלא  בלבבך,  תשנאהו  לא  לשנאתו  הגורם  דבר 

והוא אומרו הוכח וגו', ואומרו ולא תשא עליו חטא, פירוש לא תחליט בדעתך שמה שנסבב 

זכות,  לכף  אותו  דן  תהיה  אלא  שכמו,  על  עמוס  בחטאו  עומד  ועודנו  עשאן,  ברשע  מאחיך 

או  ואין חטא,  להנעשה  יתן אמתלא  או  דברים,  יהיה אחד משני  התוכחה  ידי  ועל  ותוכיחנו, 

יתחרט על הנעשה וישוב לבל עשות כדבר הזה, והרי הוא כריע כאח לך:

יב. אשיחה וירוח לך

וכמו"כ בהחטא של הנחש הקדמוני שהנחש הלך לחוה וכאילו עקף את הש"י ח"ו ואם היה 
חוה מתנהגת כהוגן היתה צריכה לספר ולהשיח לבה להש"י על כל הקשיים שיש לה מהנחש, 
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ועל מה שהנחש מבלבלת לה את הדעת, בבחי' )משלי יב כה( דאגה בלב איש ישיחנה, ועי"ז היתה 

מתקנת כל הלשון הרע ולא היתה באה לידי מכשול.

יג. מכה רעהו בסתר

בלבולים  לנו  כשיש  וגם  להש"י,  הכל  לספר  אותנו  מלמד  ז"ל  שרבינו  התבודדות  סוד  וזהו 
וכפירות רח"ל, שהוא בחי' הלשה"ר של הנחש הקדמוני, שהוא עוקף את הש"י, והעצה לזה 

לבוא נוכח אל הש"י ולספר הכל לפניו שזהו ההיפוך ממכה רעהו בסתר.

יד. תלמיד נוקם ונוטר כנחש

ואפשר לומר בסוד התבודדות הנ"ל שמגלה רבינו ז"ל שהוא התיקון האמיתי על חטא הנחש, 
שהנחש הוא גורם שנאה ומדנים כנ"ל, והצדיק הוא הזה לעומת זה של הנחש, כי כמו שהנחש 

נאמר עליו ואיבה אשית שהטיל שנאה בין הקב"ה והבריות, כמוש"כ הצדיק הוא ההיפוך מזה 

וכמוש"כ אצל משה אנכי עומד בין הוי'ה וביניהם )דברים ה, ה( שגם הצדיק נקרא נחש, כמוש"כ 

זה מבטא  וכמו"כ משיח בגימ' נחש, שכל  )יומא כב(  ונוטר כנחש  נוקם  כל תלמיד חכם שאינו 

שכמו הנחש שורף כל קשר ומפריד ומנתק, 

)בראשית מד, טו(   נקרא נחש כמוש"כ  התלמיד חכם והצדיק הוא ההיפוך מזה, שהצדיק  כמו"כ 
נחש ינחש איש אשר כמוני )עי' בדגל מחנה אפרים שהצדיק זורק חצים ובזה קטיל חויא(, ומביא האהבה בין 

בין  והצדיק הוא השדכן והמקשר  והמנתק,  ישראל לאביהם שבשמים, שהנחש הוא המפריד 

ישראל לאביהם שבשמים, והנחש אומר לשון הרע שאין הקב"ה חפץ בטובתנו ואומן שונא 

בני אומנתו, והצדיק הוא ההיפוך שמגלה גודל האהבה שיש מהש"י לכל אחד מישראל, ומגלה 

ורוצה בטובתנו,  לקרבנו  רוצה  ואיך שתמיד הש"י  בעולם  יאוש  כח התשובה שאין שום  לנו 

שהוא הלשון הטוב האמיתי של הבריאה.
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והלכת בדרכיו

בין אדם לחבירו

ענף א – קין והבל

א( בין אדם למקום ולחבירו

פרשת קין והבל הוא הפרשה הראשונה בתורה הוא העוסקת בעניני בין אדם לחבירו, ועל פי 
המדות  עסק  שורש  שעיקר  ונמצא  הדבר,  של  השורש  הוא  בתורה  בראשונה  שהנאמר  הכלל 

היה  הרי  בבריאה,  הראשון  החטא  היה  הראשון  דאדם  דאע"ג  והבל,  קין  פרשת  אצל  נאמר 

החטא בבין אדם למקום בלבד והחטא הראשון בבין אדם לחבירו התחיל אצל קין והבל.

ב( גדול עוני מנשוא

מנשוא  עוני  גדול  הקב"ה  לפני  טען  שקין  יג(  ד  )בראשית  בכתוב  שכ'  מה  להפליא  יובן  ובזה 
ופירש"י שאמר קין את טוען עליונים ותחתונים ועוני אי אפשר לטעון, דהיינו שטען קין אין 

אתה יכול לסבול עוני, ולדברינו יובן היטיב דבאמת אין יכולין לסלוח על עון קין דבין אדם 

לחבירו אינו מתכפר כמפורש ביומא )פה:( שאין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו.

ג( עתידין לחטוא

)קא, ב( שקין טען בעלילה גדולה עוני מנשוא כלום גדול עוני מששים  כן בסנהדרין  ומפורש 
רבוא שעתידין לחטוא לפניך ואתה סולח להם, וביאר המהרש"א שם וזה לשונו 'כלום גדול 

עוני שהוא בין אדם לחבירו רציחת הבן מעון ס' רבוא שעשו את העגל שהוא עבירה בין אדם 

טען  וקין  עכ"ל,  לפניך'  שהוא  עון  דהיינו  לפניך  לחטוא  שעתידין  לומר  שדקדק  וזה  למקום 

בעלילה, אבל באמת הוא גרע יותר שבין אדם לחבירו חמור יותר מס' רבוא שחוטאין לפניו 

בלבד.

ד( חוצפא כלפי שמיא

ובזה אפשר לבאר מה שמצינו "חוצפה כלפי שמיא" אצל קין ששאל אותו הש"י הבל אחיך 
וענה לא ידעתי השומר אחי אנכי ופרש"י שנעשה כגונב דעת העליונה.
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ואדם הראשון אחר חטאו לא התחצף, שבאמת רק קין שחטא בין אדם לחבירו הגיע לכאלה 
תוצאות מרות, שזהו החומר שבין אדם לחבירו, שנעשה מחוצף ומושחת כלפי מעלה.

ה( השחתה גדולה

אפי'  ולכן  הש"י  כבוד  ניכר  ואינו  בבריאה  שיש  ההעלמה  מחמת  דבאמת  הדברים  וביאור 
כשאדם ח"ו חוטא כלפי מעלה אין זה גורם לו השחתה כל כך, כי אין החוטא מרגיש כל כך 

בחטאו מחמת ההעלמה, משא"כ בבין אדם לחבירו שפוגע בחבירו אזי החטא מורגש וממש, 

מעלה  כלפי  חוצפה  לתוצאה של  מזה  שיבוא  כדי  עד  הגדולה  גורם ההשחתה  זה  ולכן חטא 

רח"ל )וזה סוד מה שאמרו חז"ל מובא ברש"י מלכים א, יג, ד, שמקפיד הקב"ה על כבודו של צדיק יותר מכבודו, דלדברינו יובן 

שהכבוד של הצדיק מורגש וממשי יותר בזה העולם(.

ו( קין השתמש באחוה

ובאמת רואין חוצפות נוראות במעשה דקין כמו שאמרו חז"ל במדרש )תנחומא בראשית ט( שמבאר 
המדרש המריבה שהיתה ביניהם על חלוקת העולם ואח"כ נפלה קטטה ביניהם "שנאמר  ויהי 

נחלק  להבל  קין  שאמר  אומרים  ויש  תחרש  שדה  ציון  כו(  )ירמיה  כתיב  ולהלן  בשדה  בהיותם 

כלום  זה  על  לזה  יהא  ביניהם שלא  והתנו  לעבוד  וקין אדמה  צאנו  נטל הבל  הן  א"ל  העולם 

להר  ומבקעה  לבקעה  רודף אחריו מהר  וקין  את הצאן  לרעות  צאנו התחיל  את  כשנטל הבל 

עד שנתאחזו זה בזה ונצח הבל אל קין ונפל תחתיו וכשראה קין כך התחיל צווח הבל אחי אל 

תעשה בי רעה ורחם עליו והניחו ועמד והרגו שנאמר ויקם קין מכלל שנפל", 

וחזינן מזה המדרש שמתחלה היה מריבה בין הבל וקין וקין רדף אחר הבל, והבל היה גבור 
לעורר  כדי  באחוה  דקין השתמש  עלי,  תרחם  אחי"  "הבל  קין  וצעק  להרגו,  יכול  והיה  ממנו 

הרחמנות, ובסוף ריחם עליו הבל, ואז קם קין והרגו, הרי נעשה כאן אכזריות ומרמה נוראה, 

הדבר  והפך  הבל  של  בהרחמנות  והשתמש  עליו  שירחם  מהבל  וביקש  התחנן  שבתחלה 

לאכזריות.

ז( לטובתו ולעצמו

לו  יש  ולעצמו", שהשני  "לטובתו  רק  דבר  בכל  כמותו שמשתמש  מאין  רעה  יש מדה  והנה 
רחמנות אמיתית, והוא משתמש בזה רק לעצמו ולעשות להשני רעות, שזה היה הרשעות של 

קין, שניצל מדת הרחמנות של הבל לטובת עצמו, וזה מה שאמר לו הש"י "אי הבל אחיך", 

דהיינו שאתה לא מתבייש שאתה בקשת הבל אחי תרחם ואח"כ הרגת אותו.
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ח( בראת בי יצה"ר

ומזה באה גם כחוצפה כלפי שמיא, שאמר להש"י השומר אחי אנכי, וביאר במדרש )תנחומא שם( 
עומק טענתו שהתחצף ואמר וזה לשונם "השומר אחי אנכי אתה הוא שומר כל הבריות ואתה 

מבקשו מידי משל למה"ד לגנב שגנב כלים בלילה ולא נתפש לבקר תפשו השוער א"ל למה 

גנבת את הכלים א"ל אני גנב ולא הנחתי אומנתי אבל אתה אמונתך בשער לשמור למה הנחת 

אומנתך ועכשיו אתה אומר לי כך ואף קין כך אמר אני הרגתי אותו בראת בי יצה"ר אתה שומר 

את הכל ולי הנחת אותו להרגו אתה הוא שהרגתו שנקראת אנכי שאלו קבלת קרבני כמותו לא 

הייתי מתקנא בו" עכ"ל.

ט( מהפך קערה על פיה

ורואים שזהו דרכו של קין שמהפך כל דבר ותולה אשמתו באחרים, שמה שהרג הבל היה זה 
שהאשים את הבל שלוקח ממנו חלקו )כמבואר במדרש שם שטען שהוא הבכור ומגיע לו הכל( וכמו שעשה 

בבין אדם לחבירו שהאשים את אחרים ולא נכנע להתבייש על מדותיו הרעות, וכתוצאה מכך 

)וכמו שבארנו שחוצפה בין אדם לחבירו גורם אח"כ שיתנהג כן כלפי הש"י(,  התנהג כן גם כלפי בין אדם למקום 

שהאשים כביכול את הש"י בחטאיו.

י( העון גורם כפירה

כי העוונות גורמים להאדם כפירות נוראות )ולדברינו זה נעשה בעיקר על ידי ההשחתה שבין אדם לחבירו( עד 
שמאשים את הש"י, וההיפוך הוא מדת ישראל קדושים שמתוודים ואומרים שאין אנו עזי פנים 

וכו' לומר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל אנחנו וכו' שזהו עיקרו של וודוי והתשובה 

כמוש"כ הרמב"ם )בפ"ב מהל' תשובה הל' ח שעיקרו הוודוי שאומר אבל אנחנו חטאנו(, שמודה שהוא אשם בזה 

ואינו מאשים את הש"י.

וכידוע דברי רבינו בספר המידות )ערך אמונה אות כב( הפשע של אדם מכניס כפירה לאדם:  ועי' 
לקוטי הלכות )נפילת אפים הלכה ו' אות ה' 1(, ולדברינו יובן היטיב דבריו הנפלאים שאין אנו 

עזי פנים ובעלי מדות רעות כמעשה קין ח"ו(.

1 וזה לשונו "על כן תכף מחזק את עצמו ומתנצל את עצמו לפניו יתברך ואומר, שאין אנו עזי פנים וקשי ערף לומר לפניך 

צדיקים אנחנו ולא חטאנו, הינו שזה עיקר הזכות שלי מה שעדין אני יודע ומאמין שחטאתי לפניך ואני מבקש ומחפש עדין 

הרבים  בעונותינו  שנמצאים  כמו  ושלום,  חס  לגמרי,  שיכחיש  עד  כך  כל  לפל  ושלום,  חס  אפשר,  היה  כי  ומחילה,  תשובה 

אפיקורסים וכופרים גמורים שנפלו לכפירות גמורות, רחמנא לצלן, עד שמכחישין בהחטאים לגמרי, כי אומרים שאין זה חטא 

ועון כלל, שעליהם נאמר )ירמיה ב(, "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי". 

כי האפיקורסים, אפילו אותם שמודים במציאותו יתברך, אבל רבם כופרים בפגם החטאים וכופרים בתורת משה או שמגלים 

פנים בתורה שלא כהלכה, כמו ירבעם בן נבט וחבריו, ואומרים מה שאומרים, עד שלדעתם אין שיך מצוה ועברה חס ושלום, 
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יא( התנצלות שאינה הגונה

ובאמת רואים רח"ל מדה רעה זו שיש אנשים שמציקים ועושים עוולות לאחרים ואח"כ לא די 
שאין הם מכניעין את עצמם ואינם מתחרטים על המעשים, אלא שמנסים להראות עוד "צדיקים 

דהיינו  לך",  כואב  שזה  לנו  אמרת  לא  ולמה  לך  ידענו שכאב  "לא  ואומרים  ובאים  והגונים" 

רעה לחבירו,  אפי' כשכבר עשה  ולכן  בושה,  להרגיש  ואינם מסוגלים  שתמיד הם מצטדקים 

עושה את חבירו לאינו הגון ומנסה בכל טצדקי להאשים את חבירו שהוא אינו בסדר שאינו 

רוצה לסלוח ועושה עצמו על בחנם כנרדף, ויודע לצטט בשבילו מה שכ' בשו"ע )או"ח סי' תר"ו( 

שהנפגע צריך למחול וכו', וה' יציל אותנו מהמדות הרעות של קין )ואפי' בדקות שלא יהא לנו מזה ח"ו 

וד"ל(.

ענף ב' – הבל ומשה

א( מנהיג רחמן

והנה יש להעמיק בזה יותר עפ"י מה שידוע מש"כ בתיקוני זוהר )קיד, א ועוד( שמשה הוא נשמת 
הבל ושת, והאריך בזה גם האריז"ל, ובאמת מפורש בפסוק שהבל היה רועה צאן ומשה היה 

רועה צאן, וסוד רועה צאן הוא סוד הרחמנות, בסוד כי מרחמם ינהגם, וכמוש"כ בפסוק )במדבר 

כז, יז( לגבי מנהיגי ישראל שלא תהא עדת הויה כצאן אשר אין להם רועה, ונמצא מזה שסוד 

נשמת הבל סוד הרחמנות שיש להמנהיגים על הצאן אשר תחתם.

יובן מאד מש"כ במדרש הנ"ל שהבל ריחם על קין, שזהו סוד שהצדיקים הם רחמנים  ובזה 
מפקירים  הם  זאת  בכל  קין  אצל  שהיה  כמו  רחמנות  מגיע  לא  אשר  במקום  שאפי'  כאלה, 

מציאותם כפשוטו, בסוד מש"כ אצל משה מחני נא מספרך וגו'.

רק בשביל נימוסי המדינה וכו', רחמנא לצלן רחמנא לשזבן מכפירות כאלה, על כן אנו מתנצלים מאחר שאנו מאמינים בהאמת 

ואין אנו עזי פנים וכו' לומר צדיקים אנחנו ולא חטאנו, כמו הכופרים הנ"ל שעושים כל העברות ואומרים שהם צדיקים ולא 

חטאו כלל, כי מכחישים בכל מצות התורה כנ"ל, אבל מאחר שאין אנו עזי פנים לומר כך, חס ושלום, ואנו אומרים בפה מלא, 

חטאנו, עוינו ופשענו, על כן בודאי ראוי לך שלא תתעלם מתחנתנו, 

כי עיקר ההעלמה הוא מחמת שעל ידי העון נעשה מסך המבדיל ויכול להכניס בדעתו איזה כפירה, חס ושלום, כמו שכתוב 

בספר המדות על פי א"ב, הפשע מכניס כפירה באדם, כי עיקר שרש היצר הרע הוא בחינת אל אחר כפירות, כמו שמבאר במקום 

אחר ששרשו מההעלמה הנ"ל, אבל כח נשמות ישראל גדול מאד, ובפרט גדל הכח של הצדיקים העוסקים בתקונם, על כן אפילו 

אחר כל החטאים והעונות הגמורים, חס ושלום, עדין הנשמה מזכרת עצמה בהאמת ומרגשת כאבה העצום של עונותיה, עד 

שמבקש עדין תשובה ומחילה, וכל זמן שמבקש עדין יש לו תקוה יהיה איך שיהיה וכנ"ל. וזהו שמבקשים מאחר שאין אנו עזי 

פנים הנ"ל להכחיש ולומר לא חטאתי וכו' כנ"ל, רק עדין אני מבקש ומחפש תקון וכו', על כן תכף נתבטל ההעלמה וההסתרה 

שהם יונקים משם, וכמבאר היטב בסוף התורה הנ"ל, 

כי עיקר יניקתם היה מההעלמה וכו', עין שם היטב. ועל כן בודאי ראוי לך שלא תתעלם מתחנתנו, כי ראוי שתתבטל ההעלמה 

על ידי מה שאנו מבקשים ומחפשים עדין תקון וצועקים ומתודין חטאינו ואין אנו עזי פנים הנ"ל לפל להסתרה והעלמה גמורה 

לאמר צדיקים אנחנו ולא חטאנו וכנ"ל, על כן בודאי ראוי לך שלא תתעלם מתחנתנו וכנ"ל" עכ"ל



-יז-    /והללתבדרליו

ב( מידת הרחמים

ויהי בהיותם בשדה, שעיקר מריבת  ד ח(  )בראשית  יונתן בפסוק  יובן מאד מש"כ בתרגום  ובזה 
קין והבל היה סביב מדת הרחמנות, שקין קינטר על מה שהש"י מנהיג עולמו ברחמים והבל 

הבל  לות  קין  "ואמר  לשונו  וזה  בהכל  וכפר  קיבל  לא  וקין  הרחמנות  גודל  לו  להודיע  רצה 

אחוהי איתא ונפוק תרוינן לברא והוה כד נפקו תרויהון לברא עני קין ואמר להבל מסתכל אנא 

דברחמין אתברי עלמא אבל לא בפירי עובדין טבין הוא מדבר ומתוב אפין אית בדינא מן בגלל 

מה אתקבל קרבנך וקרבני מני לא אתקבל ברעוא עני הבל ואמר לקין ברחמין איתברי עלמא 

ועל דהוו פיריה עובדיי טבין מדידך  ומיסב אפין לית בדינא  ובפירי עובדין טבין הוא מדבר 

וקדמין לדידך אתקבל ברעוא קרבני עני קין ואמר להבל וכו'". 

ולדברינו יובן דהבל הוא מרכבה למדת הרחמים של הש"י כנ"ל, וקין חלק על זה.

ג( הרחמנות לרעה

ולפי"ז יובן מאד דכמו שבארנו שקין היה דרכו להאשים את האחרים, והשתמש בהרחמנות 
לרעה, הרי לדברינו מזה שורש לכל הטענות והמחלוקת שיש על מנהיגי ישראל, שהרי באמת 

מנהיגי ישראל הם שמוסרים נפשם עד בלי די על טובת ישראל, וכולם רוצים בזה המסירות 

נפש, ובכל זאת כשהמנהיג מבקש אח"כ להנהיג חולקים עליו והולכים נגדו.

ד( עדת קרח

כמו שרואים בכל החולקים על משה קרח ודתן ואבירם, הלא בוודאי הם ראוי גודל מסירות 
נפשו של משה, ואיך שהפקיר עצמו בשביל ישראל, והרי הם בוודאי נהנו מהמן והבאר והענני 

כרצונם  משה  הלך  כשלא  אח"כ  ומיד  לישראל,  בתפלתו  משה  שעשה  הטובות  וכל  כבוד 

וכתאוותם אזי התחילו לחלוק עליו והפרו הדבר וכמוש"כ )שמות יז, ד( עוד מעט וסבלוני.

ה( גילגול קין בקרח

וזה לשון האריז"ל בשער הגלגולים )הקדמה לג( "ודע, כי קרח בן יצהר, הוא מבחי' הרוח של קין 
מצד הרע שלו, כמו שנתבאר בפסוקים, ויקח קרח וע"ש, כי נתלבש זה הרוח הרע של קין בו, 

ולכן היה מקטרג להבל אחיו שהוא מרע"ה. משא"כ יתרו, כי גם הוא מן קין, כמש"ה וחבר 

והטיב  נתן את צפורה בתו למשה,  ולכן  קין,  נפרד מקין, אלא שהוא מבחי' הטוב של  הקיני 

עמו, והאכילו לחם. משא"כ בקרח שהיה מצד הרע של קין כנזכר. וקרח חשב, כי בו יתוקן קין 

הבכור, ולכן נתגבר על משה שהוא הבל, וטעה בזה, כי אין תקון קין בקרח, לפי שהוא מצד 

הרע שבו, אלא בזרע היוצא ממנו, והוא שמואל הנביא, שהוא מצד הטוב של קין" עכ"ל, 
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)ערך קר( "קרח הוא גלגול קין, ומשה הוא גלגול הבל, ועל כן חלק קרח על  קהלת יעקב  ועי' 
על אשר  אז  נתאררה  והנה האדמה  הבל,  על  לקין  הישינה שהיה  קנאה  ועורר  בו  וקנא  משה 

פצתה פה לקחת דמי אחיך, וכאן תיקן אותה משה במה שפצתה את פיה לבלוע את קרח, פצה 

קין  עולה  הכולל  עם  אותיות  וג'  קרח  וכן  עבורו,  קין שנתארר  נקמת  ונקמה ממנו  תחת פצה 

במילוי קו"ף יו"ד נו"ן".

ו( ילך אצל חכם

הצדיקים  אחרי  ורץ  דחקו  ועת  לו  בעת שצר  אחד  אדם, שכל  לכל  גדולים  נסיונות  בזה  ויש 
ביתו  בתוך  צרה  כשיש  חכם  אצל  ילך  קטז(  בתרא  )בבא  חז"ל  וכמוש"כ  לו,  שיושיעו  והמנהיגים 

רח"ל, וכשהצדיקים דורשים ממנו אח"כ שישמע בקולם, אזי שוכח כל המסירות נפש שהצדיק 

מסר נפשו לטובתו, ומהפך הדבר כמעשה קין, ומתלונן על הצדיק ועושה את הצדיק לקשה 

ואכזר רח"ל, 

ראו  שמתחלה  זה,  בענין  תמידיים  נסיונות  ישראל  לבני  שהיה  הפסוקים  בכל  שרואים  וכמו 
זה  וכל  גודל מסירות נפשם של משה ואח"כ כשלא הלך כרצונם התלוננו בכל מיני תלונות, 

הוא שורש מחלוקת קין עם הבל, שקין ראה גודל הרחמנות של הבל, וכשלא הלך כרצונו הפך 

טובה  ולהכיר  קין,  חטא  לתקן  שנוכל  כבוד שמו  דבר  על  יעזרנו  וה'  רח"ל,  הכל  ושכח  הכל 

ולראות גודל הרחמנות ומסירות נפשם של הצדיקים ושלא להפוך חלילה את הקערה על פיה 

ר"ל.

ז( תטיב שאת

עיקר שורש המדה הרעה של קין שרודף להבל וכו', שהיה הכל מחמת קנאה שקנא  ובאמת 
בהבל שהש"י שעה אל מנחתו, ובאמת היה לו להשכיל מה שאמר לו הש"י "אם תטיב שאת" 

ופירשו  שאת,  תטיב  אם  אבל  ממנו  יותר  גדולה  במדרגה  הבל  שעכשיו  שאע"ג  שהכוונה 

הראשונים שאת, מל' נשיאה ומעלה, שאם תתגבר ותעשה תשובה יהיה לך נקודה טובה ומעלה 

משלך, ובאדרת אליהו פי' שתהיה במעלה גדולה יותר מהבל בסוד בעלי תשובה שהם גדולים 

יותר מצדיקים.

ח( קנאת אפרים

שהוא  משלו  מעלה  לקין  היה  הלא  מהודר,  קרבנו  היה  כי  להבל  פנה  שהש"י  אע"ג  ובאמת 
וזהו הכלל  זיכוך ותיקון עד שיתגלה מעלתו,  התחיל בעבודה ראשון, רק שהיה צריך לעבור 

סוד  שזהו  בחבירו,  שאין  מה  משלו  טובה  הנקודה  לו  שיש  אחד,  לכל  מנחילים  שהצדיקים 
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הסרת הקנאה שיהיה לעתיד כמוש"כ )ישעיה יא, יג( וסרה קנאת אפרים וצררי יהודה יכרתו אפרים 

לא יקנא את יהודה, ויהודה לא יצר את אפרים, שסוד תיקון נשמת הבל וקין הוא סוד נשמת 

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד 

ט( עץ הדעת ועץ החיים

קין מפרי אדמה היתה של  "ואי' בגמרא אותו מנחה שהביא  ויגש  יונתן הפטרת  אהבת  ועי' 
לכך  קין  יוקם  שבעתים  כי  כתיב  קין  וגבי  שש  בגדי  אותו  וילבש  יוסף  גבי  כתיב  לכך  פשתן 

נתגדל יוסף ע"י שבעתים שבע שני שובע ושבע שני רעב ואצר אוצרות בר מצרים עד כי חדל 

לספור כי זהו ענינו. ונראה להבין גם הענין שלקח הנביא שני עצים דווקא ולא דבר אחר מפני 

שעצים הללו רמזו על שני עצים שהיו בגן עץ הדעת ועץ החיים. וכן היו בני של אדה"ר קין 

והבל קין הי' עץ הדעת והבל הי' עץ החיים הנצחי. ויהודה היה גלגול הבל ודוד בא מיהודה 

ודוד מלך ישראל חי וקים וכן משיח הוא נשמת דוד. ויוסף הי' גלגול קין עץ הדעת טוב ורע 

לכן כתיב גבי יוסף ויבא יוסף הביתה לעשות מלאכתו חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות 

צרכיו נכנס והוא טוב ורע. ולכך נתגדל יוסף על ידי החלומות דאין חלום בלא דברים בטילים 

וזהו טוב ורע. וגבי עץ הדעת כתיב נחמד למראה וטוב למאכל ולכך הי' יוסף יפה תואר ויפה 

מראה".

י( והסירותי לב אבן 

)בר"ר לד, טו(, שכל אחד יש לו חן המקום  בשר לב בוסר שיהא כל אחד לב בוסר מחבירו,  לב 
משלו, ואף לעתיד לבוא כן שנאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתת לכם לב בשר לב 

בוסר של חבירו, שכל אחד ירצה בנקודת עבודה משלו, וזהו לב בוסר שלא יחשוק בחלקו של 

נקודה היחוד משלו, בסוד בשבילי נברא העולם,  יש לו  חבירו, שזהו סוד היחוד, שכל אחד 

יופי  לכל אחד  נותנים  והצדיקים  הנוראה,  נובע מהקנאה  לחבירו  הבין אדם  הנסיון של  שכל 

משלו, ובזה נעשה תיקון נשמת קין בב"א.



-ל-

ליקוטים על פרשת נח

"ויבא נח ובניו ואשתו וגו'", רש"י ז"ל: האנשים לבד והנשים לבד לפי שנאסרו 
וכו' מפני שהעולם שרוי בצער" )בראשית ז, ז(

א. השתתפות בצער

נעורר בענין היות נח והנמצאים אתו בתיבה אסורים בתש"ה, דלכאורה טעם הדבר הוא "מפני 
שבעוד  נראה  בפשטות  דהנה  פנימית.  התבוננות  בזה  להוסיף  יש  אך  בצער",  שרוי  שהעולם 

שכל העולם היה נמחה ונמחק וכלה, היה נח נתון בתוך 'מבצר' שמנותק מכל החדלון שבחוץ, 

ורק כדי להשתתף בצער העולם שבחוץ הוזקק להשתתף ע"י הנהגת פרישות הנ"ל, ברם בעומק 

יש הבנה אחרת, ונקרב הדבר ע"י משל )ומשל בלבד(.

ב. בפנימיות התיבה בחי' עלפון

היו  לא  הנאנקים  היהודים  על  שעברו  העולמית  המלחמה  שנות  שחמש  מבין  אחד  כל  הנה 
עד  אנוש  הגיע למצב של "תשב  מי שהיה שם  כל  וגם לא חמישים שנה, שהרי  חמש שנים, 

דכא" באופן בלתי נתפס, עד כי היתה התהפכות ושינוי, פושט צורה ולובש צורה. ובעוד הכל 

מתרחש, היו יהודים ביבשת אמריקה שלא עברו כל זה, לא מיניה ולא מקצתיה, אלא שמתוך 

המקום המבוצר והמוגן שלהם )שהחיים בו המשיכו כרגיל( הצטערו והשתתפו וכו'.

באופן  השניים,  היהודים  לאלו  בתיבה  נח  של  מצבו  את  לדמות  אפשר  היה  זה  משל  וכלפי 
הנ"ל שהיה מנותק מכל החדלון שבחוץ, אלא שהצטער והתנהג בהנהגה הנאותה לזמן שכזה. 

אך באמת אין הדבר כן. דבעומק יש להבין שאותם הדינים הקשים שהיו בעולם, ואותה אפיסת 

המציאות שהיתה, השתייכו אף לנח עצמו שהיה בפנימיות בבחינת עלפון. דהגם שבחיצוניות 

המשיך לחיות, ואף עשה חסד והאכיל החיות, היה במהותו בבחינת טלטול של אפיסה וחדלון.

ג. אפיסה וחדלון

ובטול  עונש  בעקרו  היה  לא  היקום",  את  "וימח  אז,  ששלט  ובהו  התהו  שכל  טעמא  והיינו 
בסוד  ולקום,  להתרקם  שצריכה  החדשה  ההויה  לקראת  וחדלון  אפיסה  אלא  גרידא,  הקודם 

זריעת הגרעין שכלה ונרקב בטרם מצמיח, בסוד "מאמין בחי העולמים וזורע" )שכידוע צריך אמונה 

בשלב הזריעה, דאז אין כלום, שבת לא.(. וממילא היות וזו היתה פנימיות ההנהגה דאז, במהלך של גרעין 

שנזרע בארץ וכעת נמצא בקרקע האמונה )שחוץ מזה אין כלום(, לכך פועל יוצא היה שלא שמשו, 
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דאין זה הרי זמן בנין היסודות אלא עת הרקבון הקודם, סוד העבור ]מלשון עברה ודין מחד 

גיסא, ומאידך 'לשון פריון והתרקמות הטפה סרוחה' )חדלון( לכדי הויה שתקום ותפרח[.

ד. ההויה חדשה

המבול  בהיות  חדשות  פנים  לקבל  בהנ"ל  אפשר  וחיצוניות,  פנימיות  יש  דבר  שבכל  וכיון 
ארבעים יום, דבטעם הדבר הביא רש"י ז"ל )שם ז, ד( שהוא "כנגד יצירת הולד שקלקלו להטריח 

ליוצרם לצור צורת ממזרים". דיש לומר שמצד הפשטות היו ארבעים אלו כנגד ארבעים יום 

של יצירה שהיו )בעבירה(, אך בפנימיות הם בעצמם היו בבחינת ארבעים יום דיצירת הולד כלפי 

ההויה החדשה העתידה לקום מתוך האפיסה והחדלון )והדין( של עת הרקבון והעבור.

ה. עולם חסד יבנה

וכבר נתבאר בזה שהגם שנראה היה שנח בתיבה נוהג כדרכו ופועל ומאכיל וכו', היה באמיתת 
ענינו בבחינת עלפון. ואפשר להוסיף כעת שאף מה שכן נהג למעשה היה בדוקא, לעשות חסד 

עם הבריות. והיינו דכיון שאיירינן אז בהעדר שקודם ההויה, דומיא דמצב האין שקדם לבריאת 

העולם, לכך הקצת עשיה שכן היתה לא היתה אלא לעורר את הארת "עולם חסד יבנה" ששייך 

למצב ההעדר שמתנהל לקראת בריאה שמושרשת בחסד, דזהו שבתוך כל התהו שהיה )שהיה אף 

נח כנ"ל חלק ממנו( היה ספוג הדבר בחסד, ודו"ק.

ו. ויזכור את נח

)שם  וגו'"  נח  את  אלקים  "ויזכר  השנה  בראש  שאומרים  במה  חדש  הרגש  זה  בכל  ומתקבל 
המבול  לפסיקת  וחדלון  מתהו  במעבר  לטובה,  שנזכר  נח  ישועת  שענין  נמצא  דבהנ"ל  א(.  ח, 

והיינו אם כן שבעת של "היום  )והאדם(,  ויציאה לחיים, הוא בדוגמא ממש של בריאת העולם 

הרת עולם" מעוררים ומזכירים את אותו רקבון וכו' ופריון שנזכר לטובה והצמיח הויה חדשה 

בבנין הזרע כעולם חסד ]ומובן גם שהחטא של חם היה כדוגמת חטא אדם הראשון )מצד הזמן(, 

באותה נקודה של בחינת ראשית ההויה[.

ז. פתיחת התיבה

ובזה גם יובן )בראשית ח יג( ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל 
הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה: ואמרו חז"ל וברש"י )שם( בראשון 

- לר"א הוא תשרי ולרבי יהושע הוא ניסן )ר"ה יב(: והיינו שהסרת המכסה ופתיחת התיבה הינה 

כבריאת עולם חדשה.
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ח. צויתי לכלכלך

הנה נח שלח בתחילה את הערב לראות האם קלו המים, אך הערב לא הלך בשליחותו משום 
וכשלון  הערב,  את  תחילה  דשלח  הא  קצת  ולהטעים  קח.(  )סנהדרין  זוגו  בת  על  חושדו  שהיה 

"ואת  בבחינת  הם  ההתחלות  דעיין שם שכל  תנינא(.  ד  )תורה  ז"ל  רבנו  דברי  נקדים  זו,  שליחות 

בהתחלה  שכן  וכל  התחלה,  בכל  שתמצא  בחינה  והיא  ז(,  א,  )מלכים  לכלכלך"  צויתי  הערבים 

שורשית. 

ומתיישב בזה, דכיון שכנ"ל אין לך התחלה חדשה יותר מהמעבר מהחדלון והאפיסה שהיתה 
נח  רצה  החדשה  הפתיחה  את  לכך  עולם"(,  הרת  )"היום  החדש  העולם  של  החדשה  להויה  )עלפון( 

לעשות כראוי, ע"י העורב שענינו במסוים במקום שכזה, "ואת הערבים צויתי וגו'" )ובאמת כתב 

רש"י ז"ל על "עד יבשת המים" שנשמר הערב לשליחות העתידה של אליהו שנאמר שם "ואת הערבים צויתי", והיינו כנ"ל ששייך 

הדבר לכאן(.

ט. ההויה הקודמת

אלא שהעורב מיאן כנ"ל משום שהיה חושדו לנח על בת זוגו. ויש כאן עומק בהנ"ל. שהרי 
הדבר  מחייב  וגו'"(,  צויתי  הערבים  "ואת  של  מתוקנת  לשליחות  הראויה  )כזו  עסקינן  חדשה  בהויה  אכן  אם 

שקודם להתגלות הדבר יהיה חדלון של הכל, עלפון שמתבטא בכך שאי אפשר לשמש. ואם כן 

עצם הדבר שחשד העורב את נח בתשמיש, מוכיח שנראה היה לו שהשהות בתיבה היא המשך 

של ההויה הקודמת, דאינו תופס שהיה חדלון של הכל עד לכדי אפיסת גילוי שימוש היסוד, 

ממילא היה מופקע מעשיית השליחות הרצויה שכל ענינה התחלה חדשה שלאחר ההעדר, ודי 

בזה.
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מאמר צילא דמהימנותא

ביאור המושג צל

ישיבת הסוכה נקראת בזה"ק צילא דמהימנותא. ולהבין הדבר יש לבאר מה נקרא צל, דבחז"ל 

לא מצינו שהיושב תחת קורת ביתו נקרא יושב בצל ביתו, רק תחת אילן או סוכה נקרא יושב 

בצל. והוא מפני שצל נגזר מלשון הצלה שהוא מציל מן החמה, וזה שייך דווקא כשהאדם אינו 

נמצא בביתו אלא בחוץ, אלא שיש דבר המגין עליו מן הצד, ועי"ז יש עליו צל. 

ולפעמים יהא הדבר ממרחק גדול כל כך עד שאין מורגש מנין בא לו הצל, וזה שייך דווקא 

סוכה שאינה  או  מן הצד,  צל  גבוה המטיל  בית  או  לישיבת אדם,  מיוחד  באילן שאינו מקום 

מיוחדת לדור בה תמיד רק לעשות צל ליושב בה.

אמונה בדרך צל

כשאנו אומרים צל האמונה, מדובר ג"כ בידיעה נעלמת שאין האדם חי בתוכה כאור  נמצא 

מסוכות  מקבל  זה  וכח  עליו,  ומגינה  ידיעתו  בעומק  אותו  מלוה  מקיף  כאור  היא  רק  פנימי, 

לחיות בזה כל השנה. דהנה מציאות חיי האדם הוא בפירוד, שכל מעשיו נראה כעושה לבד, 

הוא חושב והוא מדבר והוא עושה, וצריך לגלות מציאות ה' בכל עת, וזה ע"י קיום המצוות, 

שכשעושה מצוה נכנס כל כולו לקדושה ומחובר לה', מלשון צוותא. 

אמנם יש זמנים שאינו נמצא בתוך המצוות, כגון פועל המשועבד לבעה"ב ומחוייב לעשות 

מלאכתו נאמנה, והניחא אם יש לו איזה נסיון לשלוח יש בפרוטה שאינה שלו הרי הוא דבוק 

בה' בזה שמונע עצמו מכך, או אם הוא מלמד תינוקות המלמד תורה לעמו ישראל, אבל מה 

ולא  בזה  מנוח  להיות  מוחו  צריך  ובוודאי  גשמיות,  בענייני  לעשות  המשועבד  אדם  יעשה 

להסיח דעתו, שאם יחשוב בדברי תורה פעמים מגרע במלאכתו, ויכול להכשל בעושה רמיה, 

ואיך הוא דבוק אז בה'. 

עליו, אף שאינו מורגש  צל המגין  איזה  יש  צל האמונה, שבכל מצב  הנקרא  עניין  יש  וע"כ 

שהוא נמצא בתוך בית, אבל יש מציאות האמונה אפי' ממרחק גדול והוא נמצא בצילה. 
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צל הסוכה בזמני התרחקות

כפי הנתבאר כי הצל הוא האמונה בזמן שאינו מורגש, כן יתבאר שדווקא בזמני ריחוק יש את 
כח צל הסוכה. כי לא כל העיתים שוים, ויש שהאדם טרוד כל כך על המחיה ועל הכלכלה, עד 

שעובר עליו ביום אחד הוא כספר שלום, כלפי מי שכבר עבר את זמנים אלו או שעדיין אינו 

מתנסה בזה, ודבר זה גורם לאדם התרחקות כזה, כי אף על פי שח"ו אין לו קושיות על השי"ת 

ויודע שהכל לטובה, אבל תירוצים ג"כ אין לו. 

ודבר זה שייך אפילו אצל היושב באהלה של תורה, שג"כ יכול להימצא בזמני העלמה שאין 
רואה שום שינוי לטובה ומרגיש יבשות וחשכות, עד שרואה עצמו מרוחק כ"כ מהשי"ת. וקושי 

זה נמשל ליום המעונן, שאע"פ שידוע לו בוודאי שהוא יום. מ"מ שמש אינו רואה.

צמצום מרחוק

הסוכה הוא המגין במצבים אלו, שהיושב בסוכה אינו נסתר מכל שינויי האויר שבחוץ,  וצל 
ואינו כיושב בבית שאינו מרגיש מאומה מגשם וחום, אלא הוא מצוי בחוץ, ורק יש צל רחוק 

המגין עליו. ופעמים שדפנות הסוכה רחוקים כ"כ שאינו רואה אותם כלל, כי אין שיעור לרוחב 

הסוכה רק לגבהה, והיינו שלכאורה אין נראה שהאדם הזה מצומצם בגבולי הקדושה, ובכל 

זאת הצל מגין עליו ונקרא יושב בסוכה.

ועושים רק  ויושבים במורא  מדרכי החינוך, שיש מלמד המגביל ומצמצם התלמידים  ומשל 
מה שאומר להם, אמנם יש מלמד שמניח לעשות ככל חפץ ליבם, רק יש לו גבול ששם הוא 

בתכלית החומרא, כגון חוצפה ופגיעה בחבירו. ולכאורה יאמר הרואה שאין לתלמידים גבול, 

שלא  להיזהר  יודע  מחשבתו  בקצה  כי  המלמד,  רשות  תחת  מוגבל  שהילד  יודע  המבין  אבל 

לעבור הגבול, ע"כ גם בתוך הגבול המותר יש לו צמצום. כמו"כ הסוכה מקפת את היהודי, 

אע"פ שנראה ממקום רחוק מאוד.

עוד דוגמא לזה מצעירי הצאן הבחורים הנמצאים בשנות הקושי והאיפכא מסתברא, שלפעמים 
אין עם מי לדבר. אמנם מעלת המחנך הטוב, שמביא את הבחור בעקיפין להבנה שידע שהוא 

במצב הזה, ועם כל שגיותיו ידע ממצבו החולף, ועי"ז יכולים להדריכו על דרך נכון.

האמונה קיימת לעולם

צל הסוכה, שגם כשיש לאדם נסיונות ומצב של יבשות, אין זה נוגע לו כלל, כי מלבד  וזהו 
מה שמשתדל לצאת מהריחוק, עוד יותר מזה הוא יודע בעומק ליבו כי הוא בפנים צל הסוכה, 
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ואינו מרוחק כלל, ואע"פ שהוא בריחוק כזה שגם דיבורי האמונה אינם מאירים לו כלל, ואין 

שהוא  הסוכה  בצל  הוא  שוכן  אבל  מהאמונה,  בזכרו  גם  זה  קושי  ממצב  לצאת  כח  שום  לו 

האמונה בכל מקום שהוא. ועי' דברי חיים שאפילו מצטער היוצא מן הסוכה ג"כ נקרא יושב 

בסוכה.

האושפיזין הם צל הסוכה

לפי המדובר שצל הסוכה מאיר לאדם אף כשאין האמונה בבהירות, מבואר הקשר המיוחד של 
צל הסוכה לאושפיזין, דכח האבות ההולך עם כלל ישראל לדורות הוא כצל החופף לעולם, 

שאינו סר מכל אחד מישראל איך שהוא, דלעולם יש בו סינים ביישנים רחמנים וכו', ומי שיש 

בו עזות בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני, דצל מעמד הר סיני מלווה אותנו לעולם, 

ורק בכח זה הוא כל קיום תורה מצוות. כאשר מרגיש כל אחד ככל שרבים השנים, איך שאין 

לו כלום משלו רק הכל בכח אבותיו, והם מאבותיהם עד אברהם יצחק ויעקב, וזהו זכות אבות 

שמזכירים בכל יום.

אלינו,  השייך  ממנו  טובה  הנהגה  איזה  למצוא  האושפיזין,  בעניין  יום  בכל  מתעסקים  ולכן 
מפני שבאמת הכל מהם.

האמונה  כח  הטובה  בימי  שמגלים  ע"י  השנה,  בכל  בנסיונות  לעמוד  הכח  מקבלים  ועי"ז 
שיעבור עליו מה אינו מתפעל, מזה ונשאר קשור באמונה. 


