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ולכן נסתלק הצלם אלוקים שלו מפניו "ויחר לקין מאד" 
ויבא קין מפרי האדמה מנחה לד' והבל הביא גם הוא כו' וישע ד' אל 
הבל כו' ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו" מבואר 
את  קיבל  ולא  הבל  של  מנחתו  את  קיבל  שד'  שלפי  הללו  מהפסוקים 

פניו". "ויפלו  מאד  קין  כעס  לפיכך  קין  מנחתו של 

"ויפלו  וכמוש"כ  פניו  נפלו  קין  שכעס  שבשעה  אומר  הפסוק  והנה 
זה  סותרים  אלו  דברים  ב'  לכאורה  הרי  ה)  (ד,  האוה"ח  ומקשה  פניו" 
ונפילת הפנים הוא סימן של  גבהות הלב  נובע מצד  זה שהרי הכעס  את 
נפלו  קין  שכעס  שבשעה  הפסוק  יאמר  איך  וא"כ  הלב  ושפלות  הכנעה 
את  קין  העיז  קין  שכעס  שבשעה  לומר  לפסוק  הי'  לכאורה  והרי  פניו 
ואינו  גבהות הלב שלו  פניו מצד  פניו שהרי דרכו של הכעסן הוא להעיז 
הפסוק  בדברי  הביאור  מהו  להבין  צריך  וא"כ  בהכנעה  פניו  את  משפיל 

פניו". ויפלו  מאד  לקין  "ויחר  שאומר 

כז, ב) "כל הכועס כאילו עובד  (זוהר ח"א  והנה אמרו חז"ל הקדושים 
עבודה זרה" ועוד אמרו (שם ח"ב קפב, א) "כל הכועס נשמתו מסתלקת 
המאמרים  ששני  ג)  כ,  שמות  ה,  ד,  (בראשית  האוה"ח  ומבאר  ממנו" 
שתסתלק  לזה  גורם  שהכועס  והוא  אחד  דבר  לנו  לומר  מתכוונים  הנ"ל 
לזה  גורם  זרה  עבודה  שהעובד  אופן  באותו  פניו  מעל  האלוקי  הצלם 
באוה"ח  היטב  ועיין  [כנלע"ד  פניו  מעל  האלוקי  הצלם  ממנו  שתסתלק 

ודו"ק]. הנ"ל 

שעי"ז  ט)  כח,  (דברים  כותב  האוה"ח  שהרי  זה  על  להעיר  [ויש 
האלוקים  הצלם  את  פניו  מעל  מעבירין  תעשה  לא  על  עובר  שהאדם 
או  שכועס  למי  רק  שמיוחד  פגם  הזה  הפגם  שאין  מזה  ומשמע  שלו 
מסיר  ע"ז  העובד  או  שהכועס  חז"ל  אמרו  למה  וא"כ  זרה  עבודה  עובד 
כזה  חז"ל הללו משמע שפגם  - שמדברי  פניו את הצלם האלוקים  מעל 
שעובר  מי  כל  והרי   - הללו  עבירות  ע"י  רק  שנעשה  מיוחד  פגם  הוא 
לזה  וגורם  פניו  שעל  בצלם  פוגם  כן  גם  תעשה  לא  מהשס"ה  אחד  על 
ט)  (כח,  תבוא  כי  בפרשת  באוה"ח  כמפורש  פניו  מעל  הצלם  שתסתלק 
אלוקים שעל  לצלם  - שנוגע  המיוחד  הפגם  ביאור מהו  צריך  ולכן  עי"ש 
מהפגם  יותר  ע"ז  ועובד  כועס  שהאדם  זה  ידי  על  שנתהווה  האדם,  פני 
שנעשה ונוצר לצלם של האדם עי"ז שהוא עובר על אחד מהשס"ה ל"ת 

וצ"ב.] שבתורה 

הנ"ל  חז"ל  מאמרי  שהב'  מבאר  יא)  (פרק  ישרים  המסילת  והנה 
וכמו שכתב המס"י  מופלא מאד  באופן  כזה שכועס  על אדם  רק  נאמרו 
שם וז"ל "הנה יש הרגזן שאמרו עליו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, 
נגד רצונו ומתמלא חמה עד שכבר לבו  והוא הנכעס על כל דבר שיעשו 
נאמר  ועליו  כו'  כלל  בו  שולט  השכל  אין  כי  כו'  נבערה  ועצתו  עמו  בל 
דרשו  באפו"  נפשו  "טורף  של  הזה  [ומהפסוק  כו'"  באפו  נפשו  טורף 
מדברי  מבואר  וא"כ  ממנו  מסתלקת  נשמתו  הכועס  שכל  הנ"ל  בזוהר 
על  רק  מדבר  הזה  הזוהר  מאמר  שגם  סובר  ישרים  שהמסילת  המס"י 

מופלא מאד]. באופן  חמה  שהוא מתמלא  הזה  מסוג  הכעסן שהוא 

כזה  אדם  על  רק  נאמרו  הזוהר  מאמרי  שב'  המס"י  מדברי  ומבואר 
באופן  מתכעס  שהוא  המס"י  לנו  שביאר  וכפי  מאד  גדול  כעסן  שהוא 
גדול מאד עד שאין השכל שולט בו כלל ובשעת כעסו הוא נשלט לגמרי 
בשעת  התנהגותו  כל  אלא  שכלו  פי  על  כלל  מתנהג  הוא  ואין  כעסו  ע"י 

מטורפת. חי'  כמו  הוא  כעסו 

לקין  "ויחר  של  המצד  בין  סתירה  שום  שאין  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
מאד" להתואר הזה של "ויפלו פניו" משום שאין ההסבר בנפילת הפנים 

של  סימן  הוא  קין  של  הזה  הפנים  שנפילת   - לעיל  שביארנו  כמו  הזה 
קין  מעל  שנפל  הוא  פניו"  "ויפלו  באומרו  הפסוק  כוונת  אלא  הכנעה, 
הפנים הרוחניים שלו דהיינו שנסתלקה ממנו הצלם האלוקי שהי' שורה 

פניו. על 

שבגלל  לנו  אומר  שהפסוק  משום  היטב  באר  הפסוק  מבואר  ולפי"ז 
באופן  קין  שכעס  לפי  דהיינו  פניו"  "ויפלו  לפיכך  לקין מאד"  ש"ויחר  זה 
באותו  הי'  שכעסו  דהיינו  מאד  כו'  ויחר  שכתוב  וכמו   - מאד  מופלא 
הצלם  פניו  מעל  נסתלקה  לכן   - הנ"ל  המס"י  לנו  שביאר  כעס  של  גדר 
האלוקים שלו, וזהו שאמר הפסוק שהתוצאה של "ויחר לקין מאד" הוא 
הקדוש  האלוקים  הצלם  שהוא  הרוחניים  פניו  מעליו  ונסתלק  שנפלו  זה 

פניו. על  שורה  שהיתה 

[והטעם שהגדיר הפסוק את הענין הזה של הסתלקות הצלם האלוקי 
עפי"ד  יתבאר  הסתלקות  של  בלשון  ולא  נפילה  של  בלשון  פניו,  מעל 
בחטאו  גורם  החוטא  "כי  שכתב  ג)  לא,  במדבר  יב,  ל,  (שמות  האוה"ח 
שפלה  כי  תביט  ארץ  אל  היא  מהותה  הרע  בחינת  כי  ראשו  כפיפת 
כו'  והאיכות  המהות  והרמת  ראש  נשיאת  היא  הקדושה  ובחינת  היא 
הירידה  יסוד  הוא  הקליפה  ובחינת  העלייה  יסוד  הוא  הקדושה  שבחינת 
להשפילו  ויסודה  טבעה  בו  תפעיל  הרע  חלק  בו  ונדבק  חוטא  וכשאדם 

בגדר השפלות". ועומד  ראשו  כאגמון  יכוף  כו' שהחוטא 

כח  האדם  על  נמשך  החטא  שע"י  הקדוש  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
ולכן  ועצבות  שפלות  של  הרגשות  להרגיש  לאדם  שגורמת  הטומאה 
כעסו  ע"י  הרע  בחינת  את  עצמו  על  קין  שמכיון שהמשיך  הפסוק  אומר 
כוחות  ע"י  לאדם  הבאה  [השפלות  הנפילה  בחינת  עי"ז  לו  נגרם  לכן 
היינו  שאת"  תטיב  "אם  לקין  הקב"ה  אמר  ולכן  בו]  שנדבקו  הטומאה 
את  לעצמו  יקנה  ועי"ז  הקדושה  אל  להתדבק  קין  יוכל  התשובה  שע"י 
הוא  הקדושה  "שבחינת  משום  הראש,  נשיאות   - "שאת"  של  זו  בחינה 

העלייה".] יסוד 

ליהרג ע"י האדמה לו  גרם  קין לא הרג את הבל אלא הוא 
הנה מבואר בפסוקים שהאדמה נתקללה בגלל שהיא פתחה את פיה 
ח)  (ד,  האוה"ח  ושואל  אותו.  הרג  שקין  זה  אחרי  הבל  דמי  את  לבלוע 
קין  ע"י  נעשה  הרציחה  מעשה  עצם  והרי  זה  על  האדמה  נתקללה  למה 
את  בלעה  שהיא  בזה  האדמה  של  החטא  הי'  ומה  הבל  את  הרג  שהוא 
הדם של הבל שנשפך על הארץ שהרי אם האדמה לא היתה בולעת את 
ומלקקים  באים  הארץ  חיות  והיו  הארץ  פני  על  נשאר  הדם  הי'  אז  דמו 
שהאדמה  שבזה  נמצא  וא"כ  לנהרג  גדול  כבזיון  נחשב  וזה  דמו  את 
שעי"ז  משום  טוב  מעשה  בזה  עשתה  היא  הבל  של  דמו  את  כיסתה 
נענשה  למה  ביאור  צריך  ולכן  הארץ  חיות  ע"י  הבל  של  דמו  נתבזה  לא 

הבל. דמו של  את  כיסתה  שהיא  זה  האדמה 

ומבאר האוה"ח (שם) שהטעם שהאדמה נענשה הוא משום שהריגת 
שהבל  לזה  "גרם"  רק  שקין  משום  קין  ע"י  ולא  ידה  על  נעשתה  הבל 
יהרג ע"י האדמה אבל עיקר מעשה ההריגה נעשתה על ידי האדמה ולכן 

הבל. את  הרגה  שהיא  כיון  האדמה  נענשה 

ומסביר האוה"ח את האופן שבו הרגה האדמה את הבל ואיך גרם קין 
ב)  (ד,  אדמה"  עובד  הי'  "קין  דהנה  האדמה  ע"י  הבל  שיהרג  הזה  לדבר 
נמצא  שבו  מקום  שיש  קין  ידע  ועי"ז  האדמה  של  הטבע  את  ידע  והוא 
האדמה,  של  הפה  לתוך  יבלע  שם  שיעמוד  מי  וכל  האדמה  של  הפה 
ועל ידי ידיעה זו נתחכם קין להרוג את הבל משום שקין פיתה את הבל 
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האדמה  תבלע  שבו  מסויים  למקום  אותו  והוליך  השדה  אל  עמו  לצאת 
נבלע  הוא  ולכן כשעמד שם הבל במקום ההוא,  כל מי שיעמוד שם  את 

ונהרג. האדמה  לתוך 

איש  לבלוע  פיה]  [את  פצתה  "ש[היא]  זה  על  האדמה  נענשה  ולכן 
שהיא  עי"ז  הבל  את  הרגה  האדמה  כי  ל)  טז,  במדבר  (אוה"ח  צדיק" 
[ואולי  הארץ  מעמקי  לתוך  אותו  ומשכה  הבל  של  הגוף  כל  את  בלעה 
דמו  את  גם  בלעה  והאדמה  דם  ממנו  שתת  ועי"ז  הבליעה  בשעת  נחבל 
ולכן אומר הפסוק שהאדמה בלעה את דמי הבל] ולכן נתקללה האדמה 
וכמו שאומר הפסוק "לא תוסף תת כחה לך" וגם קין נענש על זה שהוא 

האדמה. ע"י  הבל  שנהרג  לזה  גרם 

יכולים הציפורים לעוף באויר  מהו הסיבה שבגללה 
יכולים לחיות על היבשה אין הדגים  ולמה  השמים 

ואת  הציפורים  את  ד'  ברא  בראשית  ימי  לששת  החמישי  ביום  הנה 
ויהי  כו'  למינהו  כנף  עוף  כל  ואת  כו'  אלוקים  "ויברא  וכמוש"כ  העופות 
יום חמישי" והטבע של הציפורים הוא שהם עפות באויר  ויהי בקר  ערב 

השמים". רקיע  פני  על  הארץ  על  יעופף  "ועוף  וכמוש"כ 

ישרצו  אלוקים  "ויאמר  וכמוש"כ  החמישי  ביום  נבראו  הדגים  וגם 
אשר  הרומשת  החי'  נפש  כל  ואת  כו'  אלוקים  ויברא  כו'  חי'  נפש  המים 
הוא  הדגים  של  חיותם  ומקום  חמישי"  יום  כו'  למיניהם  המים  שרצו 

בימים". המים  את  "ומלאו  הפסוק  וכמו שאומר  במים 

הוא  הציפורים  של  שהטבע  לזה  הפנימית  הסיבה  מהו  לשאול  ויש 
רק  לחיות  יכולים  הוא שהם  הדגים  והטבע של  באויר  לעוף  יכולות  שהן 
הטבעיים  המתחכמים  בוודאי  דהנה  ביבשה,  לחיות  יכולים  ואינם  במים 
ועי"ז  והדג  הציפור  של  החיצוני  בגוף  יתבוננו  העולם  אומות  חכמי  של 
במים  רק  חי  והדג  לעוף  יכול  שהציפור  לזה  הטעם  את  לנו  יסבירו  הם 
כך  הוא  הדג  של  והטבע  וכך  כך  הוא  הציפור  של  שהטבע  משום  שהוא 
וכך ולכן מצד הטבע של הגוף שלהם הם מתנהגים באופנים הללו שהדג 

השמים. באויר  לעוף  יכולים  והציפורים  במים  רק  חי 

אמנם כל זה הוא רק ההסבר החיצוני של הדברים [וכמוש"כ המהר"ל 
הדברים  את  ומסבירים  מבינים  רק  העולם  אומות  שחכמי  פעמים  הרבה 
המטרה  עיקר  ישראל  חכמי  משא"כ  הבריאה  של  הטבע  של  החיצוניים 
אנו  צריכים  עדיין  אמנם  הדברים]  פנימיות  את  להסביר  הוא  שלהם 
הדג  מטבע  שונה  העוף  שטבע  זו  לתופעה  הפנימית  הסיבה  את  להבין 
ושאר חיות ובהמות וכן מה גורם לזה שטבע הדג יהא שונה מטבע העוף 

ובהמות. חיות  ושאר 

כל  נבראו  שמהן  יסודות  ד'  שיש  לנו  מסביר  ה)  (ו,  האוה"ח  והנה 
מהד'  נבראו  שבעולם  הנבראים  וכל  עפר  מים  רוח  אש  והם  הנבראים 
כלול  מהנבראים  אחד  שכל  שאע"פ  האוה"ח,  מבאר  אולם  הללו  יסודות 
מהד'  אחד  יסוד  יש  הנבראים  של  ומין  מין  בכל  מ"מ  יסודות  הד'  מכל 
היסוד"  "יסוד  נקרא  הזה  ויסוד  שלהם  העיקרי  היסוד  שהוא  יסודות 

ההוא. הנברא  האוה"ח) של  (לשון 

היסוד  של  הטבע  כפי  הוא  מהנבראים  אחד  כל  של  הטבע  והנה 
לו  יש  יסודות  מהד'  אחד  שכל  ולפי  ונוצר  נברא  הוא  שממנו  העיקרי 
טבע שונה לכן יש לכל סוג ומין של הנבראים טבע מיוחד ושונה משאר 

בבריאה. והמינים שנמצאים  הסוגים 

ולפי"ז מבאר האוה"ח את הסיבה הפנימית לזה שהטבע של הציפורים 
וגם מסביר האוה"ח  ולפרוח באויר  יכולים לעוף  כזה שהם  והעופות הוא 

במים. לחיות  יכולים  רק  שהדגים  לזה  הסיבה  את 

הציפורים  נבראו  שממנו  העיקרי  שהיסוד  משום  הוא  בזה  והביאור 

יכולים  שהם  כך  הוא  שלהם  הטבע  ולכן  הרוח"  "יסוד  הוא  והעופות 
הרוח  יסוד  של  שהמהות  כיון  באויר  הרבה  נמצאים  והם  באויר  לפרוח 
וכמוש"כ  באויר  תמיד  שמעופף  קל  דבר  הוא  שהרוח  משום  כך  הוא 
ינוחו  לא  ולזה  כו'  כעופות  הרוח  מן  [הוא]  יסודם  שעיקר  "ויש  האוה"ח 

הרוח". כבחינת  הן  עפות  אלא]  הארץ  [על  הציפורים 

שהיסוד  משום  שהוא  במים  רק  חיים  שהדגים  לזה  הטעם  גם  וזהו 
הדגים  חיות  עיקר  ולכן  המים"  "יסוד  הוא  הדגים  נבראו  שממנו  העיקרי 

נבראו. הם  היסוד שממנו  שזהו  כיון  במים  רק  הוא 

מן  נברא "עפר  למה הדגישה התורה שהאדם 
יסודות נוצר מכל הד'  והרי האדם  האדמה" 

לשונו  וזה  יסודות  הד'  של  הענין  יסוד  את  לנו  מבאר  האוה"ח  הנה 
כדי  פעולות  ד']  עשה  ו[לכן  הכל  חיות  הוא  הוא,  ברוך  הבורא  "הקל 
לד'  בריותיו  כל  וחילק  לקיומו,  הצורך  מן  ההסתפקות  יגיענו  הווה  שכל 
ויקרא  (אוה"ח  מהד'"  כלולה  אחת  וכל  עפר  מים  רוח  אש  והם  הדרגות 
יז, יד) דהיינו שכדי שיגיע שפע החיים מהבורא לכל הנבראים יצר וברא 
כל  על  הזה  השפע  יושפע  ודרכם  ידם  שעל  צינורות  ארבעה  השי"ת 
יתברך  הבורא  שברא  יסודות  הד'  הם  הללו  צינורות  והארבעה  הנבראים 

עפר. מים  רוח  אש  שהם 

יסודות  הד'  מכל  נבראו  הנבראים  שכל  ה)  (ו,  האוה"ח  לנו  ומבאר 
ביחד ולא נבראו הבריות מיסוד אחד בלבד "כי האדם מורכב מד' יסודות 
מד'  שכולן  כו'  שבעולם  הנבראים  כל  כי  ותמצא  וכו'  עפר  מים  רוח  אש 
נברא  האנושי  המין  שגם  מזה  ומבואר  האוה"ח)  (לשון  בראם"  יסודות 

בלבד. אחד  מיסוד  רק  ולא  יסודות  הד'  מכל 

האדמה"  מן  עפר  האדם  את  אלוקים  ד'  "וייצר  כתיב  בפסוק  והנה 
המים  את  ועירבב  העפר  לתוך  מים  נתן  שד'  הקדוש  רש"י  לנו  ומבאר 
ומבואר מכל  ד' את הגוף של אדם הראשון  יצר  ומהעפר הזה  עם העפר 
זה שהאדם נוצר רק מב' יסודות דהיינו מיסוד המים ומיסוד העפר וא"כ 

יסודות. הד'  מכל  נברא  הקדוש שהאדם  האוה"ח  כתב  איך 

ועוד יש להקשות שהרי כיון שהאדם נוצר גם מיסוד המים א"כ למה 
 - מן האדמה"  "עפר  נברא  באומרו שהאדם  יסוד  רק את  הדגיש הפסוק 
למה לא ביאר לנו הפסוק בפירוש שהאדם נברא ונוצר גם מיסוד המים.

יסודות  הד'  מכל  נבראו  הנבראים  שכל  שאע"פ  האוה"ח  ומתרץ 
בכל  שיש  אע"פ  ולכן  אחד  מיסוד  רק  הי'  ברייתם  עיקר  מ"מ  יחד  גם 
ושאר  יסוד אחד הוא העיקר  יסודות מ"מ רק  נברא את כל אחד מן הד' 

הזה. העיקרי  ליסוד  טפילים  הם  בו  הנמצאים  יסודות  השלשה 

הגם  שבעולם  הנבראים  כל  כי  "ותמצא  הקדוש  האוה"ח  לשון  וזה 
אחד  מיסוד  בנינה  עיקר  ברייה  כל  זה  כל  עם  בראם  יסודות  מד'  שכולן 
והוא [היינו היסוד העיקרי הזה נקרא] יסוד היסוד והג' סניפים לו כו' והן 
וגו'  וייצר ד'  נבנו בו היסודות הוא יסוד העפר דכתיב  האדם יסוד שעליו 

כו'". האדמה  מן  עפר  האדם  את 

זו  נקודה  את  הפסוק  שהדגיש  שהטעם  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
הוא  שהעפר  משום  הוא  האדמה  של  העפר  מן  ונוצר  נברא  שהאדם 
לנו  ביאר  לא  ולכן  האדם  של  הגוף  ונבנה  נתהווה  שממנו  העיקרי  היסוד 
הפסוק שהאדם נוצר גם מיסוד המים משום שאע"פ שיצירת גוף האדם 
האדם  יצירת  שעיקר  כיון  מ"מ  והרוח  האש  המים  יסוד  ע"י  גם  נעשה 
לנו הפסוק ש"יסוד היסוד" שממנו  יסוד העפר לפיכך הדגיש  נעשה ע"י 
רק  התורה  כתבה  ולכן  העפר"  "יסוד  הוא  האדם  של  הגוף  ונוצר  נברא 

האדמה. העפר של  מן  ונברא  נוצר  זו שהאדם  נקודה  את 


