
 

 . " ויפל ד' אלקים תרדמה על האדם ויישן"

 למה לא כתוב שאדם הראשון קם מהתרדמה 

השואבהימע  פרבס  איתא בית    ן שמעו  'ר)  ן 
ז ה  (צ"לשוואב  אלקים  '   פסוקעל  ד'  ויפל 

ו האדם  על  הקב"ה  ו   .'ישןיתרדמה  אז  ברא 
האדם'.חווהאת   אל  'ויבאה  לא  לכאורה    , 

קם מהתרדמה    הראשון  שאדם  תורהכתוב ב
לא    נהה ?שןועדיין י  לכאורה  והוא  שנפל עליו,

מתרדמתו שנתעורר  הכתוב  ומרמז .  הודיענו 
  ?כאן כאילו האדם עדיין נרדם

שכלפי   השגתו   זכותוהיינו  ובהירות  הדעת 
תה לו לאדם הראשון בעת יצירתו קודם ישהי

נחשב הוא וכל בניו אחריו  '  ,הפלת התרדמה
, ורק כלל  'רוחנית  ינהכאילו שקועים עוד בש

בעת   הרוחנית  מהתרדמה  התעוררו  ישראל 
וזכו  התורה  את  וקבלו  סיני  הר  לפני  עמדם 

  להתגלות אלקות הכי גדולה. 

'אם היה אדם הראשון    י האר"יבכתבאיתא  
העולמות   כל  היו  אז  השבת,  יום  עד  ממתין 

מעץ    כתיקונן'. אכילה  איסור  עצם  דהיינו 
  הדעת היה רק ביום שישי שזה ימי חול, שאז

לא   שאוכלים  וברגע  חזק,  יותר  הגשמיות 
הבחירה   נגד  לעמוד  הכוחות  את  מקבלים 
שהעץ הדעת נותן לך, אבל אם אדם הראשון  
היה אוכל מן העץ הדעת בשבת היה לו אז את  
שמקבלים   הבחירה  נגד  לעמוד  הכוחות 
מאכילת עץ הדעת. היוצא לנו שכל החטא של  
ולא   שבת  לפני  שאכל  היה  הראשון  אדם 

 בשבת.

איתא   משה  וכן  'בתורת  הפסוק  ומעץ  על 
ורע'.   טוב  כןהדעת  שלא    'על  הקב"ה  רצה 

העץ   מן  שבתביאכל  כניסת  עד  אז '  ,עש"ק 
ביתר   הקדושה  יתירה  לנשמה  זוכה  היה 

כוח  ,'שאת בו  ויכניס  יאכל  אם  חפץ    ואז 
ק  יהיה רה  יוהבח יסוד  על  בנוי    ,דשויסודו 
י  ושוב אפילו סולא  הטובה  בחירה  ממנו  ר 

כי הכל הולך ונמשך אחר היסוד    ,תאחר השב
עליו בנוי  לאכול  '  ,שהבנין  השיא  הנחש  אך 

ש  קודם בעוד  גבר    עפרוריהשבת  גשמיות 
"כ תחילת יסוד בנין בחירתו לא טוב  ע'  ,'עליו
  .'רכרוב להפסד מן השק והרי הוא ,'היה

הברכה    נביןולאור זה  }וממשיך בספר הנ"ל{.  
השחר ברכת  של  המתחלת    ,האחרונה 

אנו    '.המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי'
הנ"ל   הברכה  התורה'אחרי  מברכים    ברכת 

'פוקח עורים',   וברכת השחר', כשגמרו לברך 
הנותן  ', ' אוזר ישראל בגבורה',  זוקף כפופים'

המעביר שינה מעיני  '  מברכיםאז    ',ליעף כוח
מעפעפי ראשון דלכאורה  ו  '.ותנומה    בר 

'  מודה אני'לפני    כשקמים בבוקר מהשינה עוד 
ל שינה'  ברךצריכים    לפני זה  ו  -   'המעביר 

ולהודות    -'  שלא עשני גוי'  'הנותן לשכוי בינה',
ו   להקב"ה מהשינה, נותן  שעוזר  לקום    כוח 

  בסוף? רקותו א מברכיםולמה 

קשה ממש  ועוד  בשאח"כ  הנ"ל    תפילהיכים 
שתרגילני בתורתך  '  ,עבודת השי"ת,  תורהעל  

הטוב    ו ודבקנ ביצר  ודבקנו  וכו'  במצוותיך 
טובים חסדים  'ומסיימת    ',ובמעשים  הגומל 

מה ענין   אשר לכאורה  ',טובים לעמו ישראל
הברכה  לפתיחת  בתורתך'    'שתרגילנו 

 שמברכים 'המעביר שינה'? 

קשה על חתימת הברכה 'הגומל חסדים    ועוד
ישראל', לעמו  ישראל    טובים  לעמו  רק  וכי 

גומל החסד שיקוצו ויתעוררו משינתם, הלא  
ושינה   תנומה  להם  יש  מטה  ברואי  כל 

 ?ומתעוררים באופן תמידי

שאין כוונת  'ולולא דמסתפינא הייתי מפרש  
מש האדם  התעוררות  על  רק  נתו  יהברכה 

בברכת  ש  ',הגשמית הודה  כבר  זה  על 
מתים' לפגרים  נשמות  פוקח 'ו  ',המחזיר 

ואומרים 'אלא    ',עורים משבחים  שאנו 
מהתרדמה   להתעורר  שזכינו  להקב"ה 

עדיין  'הרוחנית מין האנושי  כל שאר  , אשר 
בה. אזי    שקועים  בבוקר  שקם  אדם  יום  כל 

המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית  
ח חידוש  יום  כל  מחיה  במעשה  והקב"ה  דש 

בראשית וא"כ אדם צריך לשמוע חידוש שלא  
שמע אתמול בכלל ואם הוא לא שמע באותו  
יום משהו חדש אומר ש"ו שלא יודעים למה  

הקב"ה ברא את העולם בכלל וא"כ כל יום  

 "דו פרשה מיט ספינקא רבי"
 גליון א'  –תשפ"א  – "בראשית "פרשה 

 שנאמרו במשך השנים  מובחרים על הפרשה מלוקט מתוך אלפי שיעורים  נושאים



ותנומה   אומרים מחדש המעביר שינה מעיני 
   ת.וצריכים לראו ,מעפעפי

  ' באמצעות קבלת התורה  והיות שזה נתהוה'
שתרגילנו   שיח  לשפוך  המקום  כאן  כן  על 

ודבקנ מעין  ו,  במצוותיך  ובתורתך  חותמים 
' טוביםהפתיחה  חסדים  להתעורר   'הגומל 

דווקא. ישראל'  'לעמו  רוחנית   משינה 
רק   זה  שינה  ישראל'שהמעביר  ומי    ',לעמו 

 שהוא לא מעמו ישראל לא יכול להגיע לזה. 

ויפקח אלקים את  '  על הפסוק  במדרשאיתא  
עד    .'היעינ סומין  בחזקת  הכל  בנימין  א"ר 

עיניהם את  מאיר  מבקשים    .שהקב"ה  ואנו 
שיפתח להקב"ה  לראות    ומתחננים  עינינו 

עינינו   ויאיר  בעולם  ית'  השגחתו  ולהשכיל 
אשר   העולם  כאומות  נהיה  ולא  בתורתו, 
מגששים באפלה וכל מעשיהם בתוך תרדמה 

אור   בלי  ונראה  רוחני.עמוקה  ונחיה    ונזכה 
 סתכלות יהיה משהו אחר לגמרי.השה

הפסוק   איתא  בהפלאה עיני  '  על  ותפקחנה 
הם ערמים  כי  וידעו  לכאורה  'שניהם  למה  . 

ידיעה, וידעו' כתוב   לשון  להיות    '  צריך  היה 
ראייה,ויראו'כתוב   לשון  לא    '  עכשיו  עד  כי 

לשון   ומהו  לראות,  התחילו  ומעכשיו  ראו 
 'וידעו'? 

הראשון  מסביר  אלא   אדם  חטא  אחרי 
לפני  שלהם על כל דבר,  הסתכלות  ה   שתנתהה

רוחנית   הייתה  ההסתכלות  החטא 
האשה  על  ה ו-י  שם  וכשהסתכלו על האיש ראו

החטא  ה,  -ו  שם לראות  אחרי  התחילו 
. כי ערמים הם  'וידעו'  גשמית, וזהו   הסתכלות 

כי הראייה הייתה אותו דבר לפני ואחרי, אלא  
בעומ אחרי  הידיעה  השתנתה  זה  הראייה  ק 

אלא ראו משהו   ,ה- ה וו-לא ראו יז  וא החטא,
 לגמרי.  אחר

הנ"ל{.   בספר  הזמן }וממשיך  שברבות  ואף 
ירדנו   הנשגב  ממעמד  הדורות  והתרחקות 
עיני   ונתעוורו  הלבבות  ונתמעטו  פלאים 

ה  ,השכל עול  לרבות  שהיה    גליותוגם 
ם יחסיי  ' ישן'ו  'ער 'מ"מ התארים    עוכרינו,ב

יכול להיות שליד אחד אני בחינת ער, כי    ,הם
אני   ואז  לא השיג  עוד  אני השגתי מה שהוא 

ישן, אבל אני לעומת   והוא בחינת  בחינת ער 
ער   בחינת  שהוא  להיות  יכול  אחר  מישהו 
שהשיג הרבה יותר ממני ולעומת זאת אני נגדו  

כמו שמצאנו לענין התארים עדיין בחינת ישן.  
ר ד' אליו מי שם  ויאמ'  שנאמר  'פקח' ו'עור'

  ' עור'או    'פקח'פה לאדם או מי ישום אלם או  
היה  ימשה רבינו    רךובוודאי לע  ',ד'  אנכיהלא  

כל   ,המומים  בין נמנהשל כל אדם    'פקחות'ה
רבינופקח   משה  לעומת  פאר    איז  בעולם  א 

  לפי ערך  'ערכמו כן תלוי שם ',  זאך  לאפענעש
  ערים ת העולם אנחנו  ואומכל  ל  סחיוב  ,ישןה

זאת  ולא    ופקחים. לעומת  ישן,    הםבחינת 
מישראל    ן.יש   בחינת  אחד  כל  חייב  כן  ועל 

הכל   לאדון  מעיני'לשבח  שנה   'המעביר 
והוציאנו מהתרדמה הרוחנית של כללות מין 

 האנושי.

אחד גדול  בשם  הדבר    ,ושמעתי  למה  משל 
מב  ,דומה עורים  אמםלבית  לשם    טן  שבא 

מומחה לעשות  ,רופא  שבידו  ניתוח    והכריז 
אלא    ,צה שיהיה לו חוש הראותירלכל מי ש

שפעולת הניתוח תועיל רק ליום אחד ואח"כ 
   .יחזור להיות עור

והנה כל העורים נמנעו מלהסכים על הניתוח  
אלו אחד  ממילא  שזה    ,בתנאים  ליום  רק 

לבד אחד מהם שחשקה נפשו לראות   .בלבד
קלה לשעה  הפחות  הניתוח   , לכל  ועבר 

לראות    ,הצליחו עולם   ,בקומווהתחיל  ראה 
ובצביונווומל בקומתו  במהות    ביןה  , או 

אדם  ,הגוונים בני  מפרצופי  והשיג    ,נתרגש 
כולו העולם  במציאות  ברורה  ואף '   ,השגה 

שאחר מעת לעת אבד חוש הראייה לא אבד  
מה שהשיג באותו יום נשאר לו  ו  ,'עשתונותיו

ו שלנצח,  הראיאפילו  את    אח"כ.ה  י איבד 
ד באותו  וכלכל  שראה  המשפט  כפי  בריו 

שאר    ,היום של  למנהיגם  שנעשה  עד 
תם לא  א  מה שאני יודעאמר להם  ו  .העורים
  .ואני יודע הרבה יותר ממכם ,יודעים

שאף שיתכן שמקצת מכלל ישראל    ,והנמשל
תרדמה למצב  עורון    ,חזר  שלטה  בהם  וגם 

מ"מ הרי כולם   ,השכל הכללית של עולם הזה 
מו  וראו התגלות ד' במעמד הר סיני ועדיין רש

להתנהג   בהם  וגוי כניכר  כהנים  ממלכת 
 ר לכל העמים. אומגדל ה הם םוה ,קדוש

 

 "שלא תמות היא ויחיה וישא הוא אשה אחרת" 

 ביאור ענין קנאה על פי הדרך

  לאישה  גם  ותתן  ותאכל   מפריו  ותיקח '  כתוב
  היא   תמות  שלא'   :י" רשירוש  פ  '.ויאכל  עמה

  לא   עוד   הלא  לכאורה.  'אחרת   וישא   הוא   ויחיה
  אלא ?  כלל  לקנאה   מקום   מה   כ "א  , אחרת  היה 

  עד   חזק   כ"כ  לאדם   שנכנסת  ,קנאה  זה
  דמיון  בגדר  עדיין   שהם  דברים  על  שמקנאים

 . מציאותי ולא



?  לקנאות  דבר  כזה  בכלל  להם  היה  ומאיפה
  ונראה   .והירח  מהשמש   זאת  למדו  אלא

  הדעת   עץ  חטא  לפני  '.הקנאה'  בענין   להרחיב 
  ,צמצום  שום  בלי היה  זה  לעולם  ירד  כשקנאה

  אחרי   אבל,  'צבאות'  ד  קנאת'  רק  אז  וראו
  שקשה   לבוש  עם  יורד  קנאה   הדעת   עץ   חטא

  אז  האדם  עבודת  '.צבאות'  ד  קנאת'  אז  לראות
  דהיינו ,  ה" הקב  אלא  הוא   לא  שזה  לדעת   הוא

,  זה  את   לו  שלח  ה"שהקב  לדעת  צריך  אדם
  והוא,  שם  לעמוד  הכוחות  את  לו   נותן   והוא 
  אפשר   שאי   מקומות  לכאלו  שתגיע   רוצה

  קנאה   של  מקום  באותן  דהיינו,  זה  בלי   להגיע
 . צבאות' ד  קנאת לגלות אפשר פשוטה

  עם   ירד  הקנאה   אליו   כשירד  אליעזר  בן  פנחס
  ' צבאות'  ד  קנאת'   שם   שמע  פנחס   אבל ,  לבוש
,  זה  בלי  מגיע  היה  שלא  מקום  לכזה  והגיע
  בכל   דבר  אותו   . בחזרה  הכהונה  אז  וקיבל 
  לו  נראה   וזה  לשם  נקלע  שאדם   בעולם  מקום
  שעבודה   לדעת  צריך  הוא,  שם  בשבילו  חושך

  נותן   והוא  ה"מהקב  שזה  לשמוע   הוא  אז   שלו
  להגיע  יכול  ואתה אותו  לעבור  הכוחות  את  לך

  בלי  להגיע  אפשר  שאי  מקומות  לכאלו  משם
  .זה

  באותו   '.תםבמושב  אור  היה  ישראל  בני  ולכל'
  ה" הקב  את  ראו  הם  חושך  שהיה  מקום

  במאור  דאיתא  וכמו,  הכל  את   ומהווה  שמחיה 
,  ה"הקב  חיות  הוא  דבר  בכל  נמצא,  עינים
  עד   כביכול   וצמצם,  כולם  את   מחיה  ואתה

  ממעל   ה"אלו   חלק  והושם  התחתונות   מדרגות
  היא  כוונה   עיקר  כל   כי ,  החומר  חשכת  תוך

  ולהיות  למעלה   התחתונות   מדרגות   שיתעלו 
 . החושך  מן האור  יתרון 

  נמוכים   למקומות  וירד  שחטא  אדם  כ"וכמו
  אותו   שלח  ה"שהקב  לדעת   צריך  הוא ,  מאוד
  והוא,  אותו לעבור  הכוחות  את לו  ונותן , לשם
  אפשרי   היה  שלא  מקומות  לכאלו  להגיע  יכול

  תשובה   שבעלי  במקום   וזהו   .זה  בלי  להגיע
  לעמוד   יכולין  גמורים  צדיקים  אין  עומדים

  אמר  ע"זי מבארדיטשוב ק"שהרה וכמו  .שם
  כי ,  בך  מקנא  שאני  עבירה  לבעל  אחד   פעם
  להגיע   יכול  אתה  תשובה  תעשה  שאתה  ברגע

  דהיינו ,  ממני  גבוהים  יותר   הרבה  למקומות
  גדול  יותר   הוא  הצדיק   תושבחיצוני   נכון 

  להגיע   יכול  הרשע  בפנימיות   אבל,  מהרשע
 . מהצדיק גדולים  יותר הרבה  למקומות

  אבל ,  קנאה  נתן   לא   ה "הקב  לשמש  דבר   אותו
  זה  את  תיקח  היא  ואם,  קנאה  נתן  הוא  לירח

  הרבה   להגיע  יכולה  היא  צבאות'  ד  לקנאת
  היה   בעצם  הירח  כ"א,  מהשמש  גבוהה  יותר

  על  שהסברנו  וכמו.  מהשמש  גדול  יותר  הרבה
  אבל   משבת  פחות  הוא  שבחיצוניות  ראשון  יום

  אותו ,  משבת  גדול  יותר  הרבה   הוא  בפנימיות 
  אבל   גדול  יותר   השמש  שבחיצוניות   נכון  דבר

  ה "מהקב  קנאה  קיבלה   שהיא  היות  בפנימיות
 . ממנו גדולה יותר הרבה הוא

  לפני   טענה  שהירח  :י"ברש  ההסבר  וזה
 בכתר  משתמשים  מלכים  שתי  אין  ה"הקב
  . עצמך  את  עטי ומי  לכי  ה" הקב  לה  אמר,  אחד

  אלא   ?שאלתה  על   התשובה  מהו  לכאורה
  אז ,  לו  שאין   רואה  שאדם  שמזה  הוא  ההסבר

  אינו   כ"ג   זה  לו  שיש  מה   שאפילו   להכרה   מגיע
  מזה   דווקא  כ"א,  ה"הקב  מאת  הכל  אלא  שלו

  זה  לי שיש  שמה  להכרה   להגיע   אפשר  לי  שאין
  מיעטי   לה   אמר  ה "הקב  כ"א,  ה"הקב   מאת

  שרק  ולדעת,  ה"להקב   תגיע  ומזה  עצמך  את
  להגיע  יכולה  ואת  הקנאה  את  נתנה  ה"הקב  לך

  לו   שאין  מהשמש  גבוהה  יותר  הרבה  למקום
  את   לקחת  אפשרי  יהיה  ואז  .הקנאה  את

 . צבאות' ד לקנאת   הקנאה

  בקידוש  אומרים  שאנו  להסביר  אפשר  ובזה
  בה   יהיה  ולא  הלבנה  פגימת  למלאות  החודש

  האם  שאמר  אחד  שהיה   אומרים.  מיעט  שום
  צריכים  ולמה  לבנה  חצי  על  להתפשר  אפשר

 .  מיעט שום בה  יהיה שלא

  י " ע  רק  שעכשיו  לומר  נראה  ל"להנ   אבל
  שהכל  להכרה  הלבנה הגיע  לה  שקרה  המיעוט

  ז"וע ,  צבאות'  ד  ולקנאת   ה "הקב   מאת
  בה  יהיה  ולא  הלבנה  פגימת  למלאות  מבקשים

  צבאות'  ד  קנאת  שזה  מיד  ויכירו  מיעוט  שום
 . ה"הקב  אלא הוא  לא וזה

,  והבל  קין  של  הענין  כ"ג   להסביר  אפשר  ובזה
  קנאה  שקין ,  קנאה  של  ענין   היה   שם  שגם

  את   שלח  ה"שהקב  היות  אבל,  אחיו  בהבל
,  גדול  יותר  הרבה הוא  להבל  ולא קיןל  הקנאה

  הקנאה   את  לגשם  יכול  הוא  אחד  מצד  כי
  אחיו   את  להרוג  ואז  לעצמו  זה  את  ולקחת

  את  לקחת   יכול   היה   הוא  שני  מצד  אבל,  הבל
  היה   הוא  ואם,  צבאות'  ד   לקנאת  הקנאה

  היום  עצם  עד  עבודה  לנו  חוסך  היה  כן  עושה
,  הבל  אחיו  את  והרג   עמד  לא  קין  אבל  .הזה

  לצאת   יכול  היה  לא   ממנו  כי  אותו  הרג  ובאמת
  שאיליו   לקין  ורק,  הקנאה  ירד  לא  לו  כי  העולם

 .העולם יצאה  ממנו הקנאה ירד

,  'שאת   תיטיב  אם  הלוא' ,  הפסוק  כוונת  וזהו
  שזה  טוב  למקום  הקנאה   את   תיקח  אתה   אם

  לכאלו   בזה  להגיע  יכול  אתה  צבאות'  ד  קנאת
  ואם'   אבל ,  זה  בלי  להגיע   אפשר   שאי   מקומות 

  אתה   אם  אבל,  'רובץ  חטאת   לפתח   תיטיב  לא
  כל   לחטא  יהיה  אז  הקנאה  את  לנכון  תיקח  לא

 . הימים



 "נא ונד תהיה בארץ" 

איך אפשר לשלוט על עצמינו

נע  'שהקב"ה אמר לקין    בעבודת ישראלאיתא  
בארץ תהיה  הקללה    '.ונד  ענין  להבין  וצריך 

מקום   לו  לבחור  האדם  ביד  הבחירה  הלא 
אני   אומרת  זאת  ממקומו  ינוד  ולא  לשבת 

שאר פה ולא לזוז מכאן א"כ מי יזיז  ירוצה לה 
אותו מפה וא"כ מהו הקללה הזאת אלא על  
עועים   רוח  בקרבו  שמסק  לומר  צריך  כרחך 
ואיזה פחד ושגעון אשר על ידי זה לא נבחר לו  

   .ת רק להיות נע ונד בארץמקום לשב

אדם יכול לשבת כאן אבל הראש שלו    דהיינו
הגוף   פיזית  אומרת  זאת  בכלל  פה  נמצא  לא 
שלו כאן אך בכוח שהראש שלו לא נמצא כאן  
ואז הוא מאבד את שתיהם כי במציאות הוא  
לא שמה וגם פה הוא לא נמצא וזה נקרא נע  
את   לך  יהיה  לא  פעם  שאף  בארץ  תהיה  ונד 

אומרים    המחשבות ואנשים  אחד  מקום  על 
מפריע   וזה  בטן  כאבי  להם  יש  מזה  שבעצם 
להם מאוד אך בעצם לא כאב להם הבטן כלל  
 ורק הראש לא במקום אזי הכל לא טוב בכלל. 

אאמו"ר שכתוב  אומר  היה   זצ"ל  כ"ק   ,
' בסוסיםבתהילים  ואלה  ברכב  שזה    'אלה 

אנשים שהם עובדים הם תמיד נוסעים אחד  
סוס עם  ואחד  רכב  כלל    'ואנחנו'  ,עם  שזה 

מתי שאנחנו מתפללים    ' בשם ד' נזכיר'ישראל  
יכול   שאדם  נוסעים  אנחנו  אז  ד'  בשם  שזה 
להיות בביהמ"ד אך הראש שלו נוסע למקום  

במקום לא  הראש  ותמיד  בעצם    .אחר  וזו 
ונד תהיה בארץ'הקללה של   ה הראש  שז  'נע 

   .לא במקום

הוא   איפה  נזכר  אדם  מתי  ואמר  המשך  ואז 
שאמר    ,עומד מתי  יום'וזה  הוא    'היום  אזי 

וידעת  ' והסביר    . עוצר וחושב איזה יום היום
אזי    'היום יום  להיום  מגיעים  שאנחנו  מתי 

חוז  'והשבת' אנחנו  לר אזי  בעצם  ו  .תפילהים 
יהיה    זה שלנו  שהראש  לעבוד  שלנו  עבודה 

 . 'נע ונד תהיה בארץ'לא יהיה במקום אחד ו

אמר ללמוד:  ועוד  שרוצה  בכל    ,בחור  ילמד 
והכי    מקום פשוטה  הכי  בישיבה  אפילו 

אבל  מוזנחת לא  ,  ללמוד  רוצה  שלא  בחור 
ונד  ' וזה גם כן ענין של    .ילמד באף מקום נע 

בארץ איפה  '  תהיה  שמח  להיות  חייב  אדם 
שהוא נמצא ולא לחפש להגיד ששמה יהיה לי  
יותר טוב מכאן אלא איפה שהוא נמצא תהיה  

הש  וזו  האמת  וזו  טוב  הכי  שזה  חה  גשמח 
  .נמצאואזי יצליח איפה ש ,פרטית

רבי שלמה  פרשת עקב איתא בשם    בבית אהרן
רש"י בפסוק  ירוש  שאמר על פ  מקארלין זי"ע

בכל' וגו'  לבך  '   – '  לבבך  ואהבת  יהיה  שלא 
שם    ,היינו בכל מקום שהוא  '.חלוק על המקום

  , באותו מקום יעבוד את השם יתברך ויתעלה
הבורא   מאת  בהשגחה  הכל  כי  למעלה  הכל 

שלא    'נע ונד תהיה בארץ' וזה הענין של    .ב"ה
שאדם יהיה שמח    , יהא לבך חלוק על המקום

 איפה שהוא נמצא.

להתדבק   יכול  היה  קין  אם  בודאי  והנה 
בוודאי   אז  כראוי  יתברך  בבורא  במחשבתו 
הדינים   כל  ונמתקו  הפחדים  כל  מעליו  סרו 
כמו שנאמר בכל דרכיך דעהו זאת אומרת אם  
הוא היה חי שהכל מאתו ית' אזי הוא חי מעל  
עולם   ושמה  כלל  פחדים  אין  ושמה  הטבע 

טוב ושמה אין רע כלל אלא שמה גוף  שכולו  
הקללה שנתקלקלה מחשבתו מדביקתו והיה  
הפחדים   לו  שגרמה  עד  במחשבתו  ונד  נע 
ונידוד בארץ ולכן אמרו במדרש אות שבח נפל  
בפניו פירש שעל כל פנים ביום שבת קודש היה  
נדבק בבורא יתברך והיתה לו מנוחה כי דחה  

נייחין    כל דינים אתכפיין וכל חייביי דגיהנום
במקום   להיות  אדם  של  תמידית  עבדוה  וזו 
אחד ולא להיות ח"ו נע ונד בארץ זאת אומרת  
אדם חייב לשלוט על עצמו ולא שהם ישלטו  

 עליו דאז יש לו כל הפחדים וכדומה. 
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