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 פרשת בראשית
 בקבר רבי עקיבא -טבריה  -חומש רש"י 

דבר אחר מה היה העולם חסר מנוחה, באת שבת באת מנוחה,  'ויכל אלקים ביום השביעי' )ב, ב(. פרש"י
כלתה ונגמרה המלאכה. לכאורה מהו הכוונה 'מנוחה' אצל הקב"ה, ממילא מי שעובד קשה כל השבוע מגיע 

 לו יום מנוחה, אבל מה שייך אצל הקב"ה הענין של מנוחה, האם עבד קשה?
אורה למה נקרא הארץ בלשון 'ארץ', מה מונח אלא כתוב בתחילת הבריאה 'והארץ היתה תוהו ובהו', לכ

ארץ הוא מלשון רצון, ומקדים עם מהלך כשברא הקב"ה את העולם ברא יש מאין, השפ"א בזה, אלא מסביר 
יום הראשון ברא הראשון וזה הכי קרוב לאין סוף, אח"כ ברא יום שני וזה קצת רחוק מהאין סוף, ואח"כ 

רחוק מאין סוף ב"ה, וכן הלאה, היוצא לנו שהכי גבוה מהימים הוא  ברא את יום השלישי שזה כבר עוד יותר
יום ראשון, לעומת זאת שבת הוא נגד מלכות שהוא הכי רחוק מהאין סוף ב"ה, אבל הלא אנו יודעים ששבת 
הוא יום הכי גדול מימי השבוע, ומצד שני בסדר ההשתלשלות יום הראשון הוא יותר גדול, א"כ מי באמת 

 ם ראשון או שבת קודש?יותר גדול יו
אלא ככל שאתה יותר רוחני הקב"ה יכול להוריד אותך למקומות יותר נמוכים, במקום שבעלי תשובה 
עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי הבעל תשובה יש לו יותר כוחות לקדש שם שמים שם במקום 

אתו על פניך, הקב"ה לא נותן לכל אחד הנמוך, אבל לא כן אתה ד' אלקיך עמך ונתן לך רחמים אהבתו ויר
א"כ יום ראשון הוא כ"כ גבוה שהוא יכול לרדת לימי חול, משא"כ שבת הוא לרדת לכאלו מקומות נמוכים, 

לא כ"כ גבוה כדי להיכנס לימי חול, ואם היו מכניסים שבת ליום חול זה היה יכול להתבטל השבת תוך היום 
 צא בימי החול אפשר עוד להגיע דרכם למידות.החול, משא"כ שאר הימים אפילו שזה נמ

אומר הבא ליטמא פותחין לו, בפשטות הכוונה מי שרוצה לחגוג הקב"ה לא יעזור לו ולא יפריע המאור עינים 
לו לעשות אותו, אבל המאור עינים אומר שהכוונה הפוך, הבא ליטמא מי שנמצא כבר במקום הנמוך הזה 

בה יותר מעד עכשיו, כי יש שם עוצמות הרבה יותר חזקות, הקב"ה שתידע שאתה יכול להגיע להקב"ה הר
ברא כל דבר בעולם זה לעומת זה, א"כ ככל שהקדושה יותר הטומאה ג"כ יותר, א"כ במקום הנמוך הזה נכון 
שהטומאה גדול אבל יש שם קדושה הרבה יותר ממקומות אחרים, א"כ ביום ראשון שזה הכי קרוב לאין 

ם הזה קדושה הכי גדול, א"כ זל"ז עשה אלקים א"כ אצל הגויים יום ראשון זה יום סוף דהיינו שיש ביו
 שהולכים לתפלות יותר מכל השבוע.

א"כ לכאורה למה עושים עסק משבת הלא הוא הכי רחוק מהאין סוף ב"ה? אלא כי שבת נשאר אורגינל רוחני 
ין דלעילא ותתא ביומא שביעיאה בלי שום גשמי ואז אפשר לשמוע את הקב"ה יותר מכל השבוע, כל ברכא

ברוך הוא, ובעצם שבת נותן חיות לכל ששת ימי המעשה, כי שבת הוא רוחני  שבת הוא שמא דקודשאתלין, 
בלבד וע"י שאדם שומע אז את הקב"ה יכול להגיע לשמוע את עומק עוצמתי שיש להשיג את הקב"ה ביום 
ראשון, ככל שאתה את שבת בשבת תוכל לחיות שבת כל השבוע, וזהו אלו שמרו ישראל שני שבתות מיד היו 

יינו לשמור שבת בשבת ואח"כ לשמור שבת בימי החול ואז יהיה הגאולה שלימה, רק ימי החול נגאלין, דה
 הוא מעורב עם תוהו ובהו, וע"י שאדם ישמע את שבת בשבת יהיה לו את הכוח לשמוע את השבת בימי החול.

א השני והוא היוצא לנו יום ראשון נברא הראשון מהתוהו ובהו, והוא בעצם הכי קרוב להקב"ה, יום שני נבר
וביום ראשון שיש בו שיא של קדושה כבר יותר רחוק מהקב"ה, ויום שלישי הוא עוד יותר רחוק מהקב"ה, 

יש בו ג"כ שיא של טומאה ומשום הכי הם הולכים לתפלות ביום ראשון דווקא, שבת נכון שבחיצוני הוא 
 נימיות יום ראשון יותר גבוה משבת.גבוה, אבל בפ

אמר אם יצרו גדול זה סימן שאתה גדול מחברו, לכאורה בשביל מה הקב"ה עושה  הרה"ק מווארקא זי"ע
לך שיהיה יצרו גדול האם בשביל להציק לך ח"ו, אלא כי הוא רוצה לתת לך הרבה יותר גדול מאדם רגיל, 
ולנו נשאר רק לזהות אותו, בעצם כשזה יורד מלמעלה זה בוער אש חזקה, אבל אדם צריך לזהות בתוך האש 

 .וא יכול להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים מעד עכשיושה
במשנה אבות )פ"ב מט"ו( 'והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב 

הלא מדברים כאן מתלמיד חכם ולמה אומרים ר' אשר ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש'. שואל 
? אלא מסביר ר' אשר שיהלומן ככל , ושיש להם נשיכה ועקיצה ולחישההעליו והוי זהיר בגחלתן שלא תכו

שצריכים יותר ללטש את האבן מביאים את זה למומחה ולא לאדם פשוט, כי אדם פשוט יכול לשבור אותו, 
וכן פצצות אטום אי אפשר לתת לסתם אדם מרחוב, אלא רק לחיילים ולאנשים שיודעים לשמור על זה, א"כ 

 יותר מסוכן צריכים לתת את זה לאדם שהוא מומחה שרק הוא יודע איך לעבוד עם זה. ככל שהדבר הוא
נשיכת שועל ועקיצת עקרב כי הוא ידע איך לעבוד עם זה, כי הוא אותו דבר תלמיד חכם רק בשבילו נותנים 

זצ"ל  שכ"ק אאמו"רממוחה, אבל לאדם פשוט אם היו נותנים לו את זה היה יכול להיות צרות לכולם, וכמו 
היה אומר שבכל כפר שיש שמונה אנשים יש שתים עשרה דעות, אבל תלמיד חכם יש לו כוח ללטש את זה 
א"כ נותנים לו את זה, אבל אדם פשוט שאין לו את הכוחות האלו לא מקבל אותם. והוא נקרא תלמיד חכם, 

 אבל והוי זהיר הכוונה שתקבל אותם בצורה נכונה.
יצר הרע רק מי שיש לו כוח לעמוד נגדו, ועבודה שלנו הוא לדעת שהוא נותן לנו היוצא לנו הקב"ה נותן את ה

היינו מגיעים בלי  והוא רוצה שאנחנו נגיע לכזה מקום שלא ,והוא נותן לנו את הכוחות לעמוד שם ,את זה
 זה.

תוהו  א"כ שיום ראשון הוא יותר משבת מהו הכוונה בא שבת בא מנוחה, אלא כל השבוע יש לנו המלחמה של
ובהו משא"כ שבת הוא כולו טוב מעין עולם הבא, דהיינו מצד אחד הוא הכי נמוך כי יצא אחרון ומצד שני 
שבת הוא כולו רוחני, ורק אז אפשר לשמוע את הקב"ה ולהגיע למנוחה ומשם אנחנו צריכים למשוך מנוחה 

 לכל השבוע.
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קרא שבת אצלך, יש אנשים ששבת אצלם לכאורה למה אנחנו לא מרגישים בשבת שום דבר? אלא תלוי מה נ
זה דגים, וקונים שבעה סוגים של דגים כמנין ד"ג, ושלושה עשרה סוגים של סלטים כנגד אח"ד, אבל העיקר 
הוא לדעת ששבת הוא שמא דקודשא ברוך הוא ואפשר להגיע להקב"ה ולמנוחה, ולמה בכל זאת יש לנו 

ינו שיש בשבת הרבה אורות ופחות לבושים, וכל השבוע יש מלחמה אפילו בשבת, כי אנחנו נמצאים בגוף, דהי
 הרבה לבושים והרבה אורות.

וזהו והארץ היתה תוהו ובהו, לכאורה איפה יש יותר חיות בארץ או בשמים, ברור שבשמים, איפה יש יותר 
 גשמי, ברור שבארץ, אבל אמרנו איפה שיש יצרו גדול הוא גדול מחבירו, א"כ בסדר השתלשלות כשברא

לא היה צריך להוציא כאלו עוצמות לברוא את השמים כמו שהוציא לברוא את הארץ, הארץ  הקב"ה העולם
הוא לשון של רצון והם היו מוכנים להיות בתוך הגשמי ובמקום הכי נמוך בעולם ולבכות משם אנן בעי למהוי 

 קמי מלכא, אבל השמים לא היו מוכנים לזה כלל.
העולם הקב"ה שאל לכל הנשמות באיזה תאריך אתם רוצים לחיות, היו  אומר לפני בריאתהדברי שמואל 

כאלו שרצו בזמן התנאים או אמוראים, והיו כאלו שרצו בזמן הבעש"ט ותלמידיו, והיו יחידים שזה אנחנו 
שהסכמנו לרדת עכשיו לעולם הזה, א"כ איזה נשמות הם יותר גבוהות, דהיינו בחיצוניות אתה צודק שהם 

מאתנו, אבל בפנימיות אנחנו הרבה יותר גדולים, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים  יותר גדולים
גמורים יכולים לעמוד, הבעש"ט עשה מכולנו בעלי תשובה, עד אז תשובה היה רק בזמנים מסוימים ורק כמה 

בה, אתמול דקות, ומאז חידש שתשובה נקרא עד כמה לא ראינו את הקב"ה, א"כ כל יום שייך הענין של תשו
 חשבתי שאני רואה אותו והיום אני יודע שעוד לא וע"ז אני עושה תשובה.

יש מושג בקבלה שרגלי א"ק יורדות עד לתהום, לפני בריאת העולם לא היה יש רק אין, אחרי בריאת העולם 
נהיה יש, כשברא את העולם עשה מאין יש, אח"כ אי אפשר לעשות מאין יש, רק באדמה עדיין יש את המושג 

אדמה היו מוכן לרדת עד לעשות מאין יש, מכניסים גרעין באדמה וזה נרקב ואח"כ צומח משם חדש, דהיינו 
לתהום, ועבודה שלנו הוא לגלות את הקב"ה אפילו שם במקומות הכי נמוכים, וזהו ומלאה הארץ דעה את 

וכל זמן שלא מחזירים הכל להקב"ה משיח לא יכול ד' שאפילו הארץ יגיע להכרה שיש בורא ומנהיג לבירה, 
 להגיע.

דות צריכים הכנעה, דהיינו קודם אתם צריכים לתת הכנעה וכדי להגיע לכל הנ"ל צריכים אחדות, ולהגיע לאח
למה שדברתי עכשיו, הייתם בטוח שאני ידבר היום בגודל קדושת שבת ונשיר שירי שבת עם דביקות ופתאום 
אני אומר לכם שיום ראשון יותר גדול משבת ע"ז לבד צריכים הכנעה, אפשר להתווכח כל הלילה ע"ז ואני 

י אם מסתכלים חיצוניות אתם צודקים אם מסתכלים פנימיות אני צודק, כל צודק ואתם צודקים, תלו
 השפ"א בנוי להסתכל על כל דבר בפנימיות ולא על חיצוניות של כל דבר.

וזהו בא שבת בא מנוחה, כל השבוע יש תוהו ובהו, משא"כ בשבת אין תוהו ובהו, וברגע ששומעים את הקב"ה 
הקליפה נופלת מיד, ואז יש שמחה גדולה, דהיינו שאז אפשר לחיות בשבת אז משם יתפרדו כל פועלי און ו

עם מנוחה שהקב"ה רוצה, דהיינו כל השבוע יש רעש בשבת אין רעש, מנוחה לא נקרא אם יש לך בכיס מליון 
 דולר, אלא אם אתה חי עם הקב"ה זהו נקרא מנוחה.

א אף אתה בורא, הקב"ה רוצה שגם מה אני בורר' אשר ועד שלא היה מנוחה היה העולם חסר, למה, אמר 
אנחנו נברא את העולם, כי הוא ברא את העולם עם הסתר והוא רוצה שאנחנו נגלה את הקב"ה בתוך ההסתר, 
ומי זה שצריך לעשות אותו, אנחנו עמו בית ישראל, א"כ כמו שאני עשיתי מאין יש אתה צריך עכשיו לעשות 

שכינה, וזהו נקרא שכינתא עושה את זה זה צער להקב"ה ול מיש אין ואז נשלם בריאת העולם, ואם אדם לא
 בגלותא.

היה אחד שהסתובב לחפש ל"ו צדיק ולא מצא אפילו אחד מהם, עד שהגיע לאיזה עיירה אחד ואמרו לו שכאן 
מסתובב ל"ו צדיק, והלך אחריו וראה שכל מה שהוא בונה נסתר ולא מחזיק מעמד, וברגע שראה את זה הלך 

שהוא לא מל"ו צדיקים. השאלה מה אתה מחפש שם, המשיח שאתה מחכה לא יבוא ומשיח  הביתה והחליט
 שיבוא אתה לא מחכה לזה, כל פעם יש חיצוניות ויש פנימיות ותלוי מה אתה מחפש.

ומכל המצות של סוכות הכי קשה לקיים הוא ושמחת בחגך  אמר ששמחה זה עבודה הכי קשה שיש,הגאון 
אבל אדם רגיל לא יעשה  מרו שאדם צריך להיות בשמחה אפילו מילתא דשטיתא,צדיקים א והיית אך שמח.

כל שנה החזון איש שמחה של שטות כי זה לא באמת ולא לפי הלכה, א"כ להיות בשמחה זה קשה מאוד. 
בהקפות ישב על המטה של וכולם רקדו ובאמצע היה לוקח את המקל שלו וסובב אותו. זה נקרא שמחה של 

 שטות.
*** 

כתוב אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, בפשטות הכוונה שכל זמן שאתה עדיין לא שם אל תדון אותו, 
אין כזה מושג שתגיע השפ"א א"כ לכאורה יוצא לנו שברגע שאני כן מגיע למקומו מותר לי לדון אותו, אומר 

 למקום של מישהו, א"כ אל תדון את חברך אף פעם.
ר' להיה לי פעם אחד שמאוד הכאיב לי ופגע בי ובייש אותי והתחלתי להרגיש שיותר אני לא יכול, הלכתי 

ואמר לי תבין שלא מבינים אותך. ומאז זה הסתדר לי ויותר לא הרגשתי כאב. ומהו הכוונה בזה? אלא אשר 
יע לאין, והוא נותן לך שיש שתי סוגים של כאבים, אחד מה שהקב"ה מביא לך וזה כדי לפרק את היש ולהג

את זה ונותן לך את הכוח לעמוד שם והוא רוצה שתגיע עם זה למקום שלא הייתי מגיע בלי זה, ועוד כאב יש 
כאב שיש לו, דהיינו זה שאתה לוקח אישי כל הסיפור זה עוד כאב מה שאדם מוסיף לעצמו פלפול ומלח ל

ם זה הוא עושה לי את זה אז זה כואב לי מאוד, וכמו שיש. וברגע שאני חי שהוא כן מבין אותי ויודע הכל וע
 שלוקחים מנגל וצולים אותו על שתי צדדיו ושמים גם רוטב וזה נוזל מכל הצדדים.

אבל ברגע שאני חי שהוא לא מבין אותי, אז קודם החלק האישי יורד מיד, ועוד רווח יהיה לי מזה הוא חושב 
רת הוא לא היה עושה את זה, כי אם הוא מבין שהוא לא שאתה מבין אותו ומשום הכי הוא מציק לך אח
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מבין אותי הוא לא יעשה את זה, אלא היות שנדמה לו שהוא מבין אותי א"כ עושה את זה, אבל אני מבין 
שהוא לא מבין אותי א"כ אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, א"כ לא רק שהוא לא מבין אותי אני ג"כ 

            לא מבין אותו רק אני לא מבין אף אחד וממילא אני יכול להתחבר לכולם. לא מבין אותו, ולא רק שאני
מה שעשו לך ואתה מבין  כמה אנשים סימנתי בגלל שאתה מבין מה שהם עשו לך ואתה מבין שהם הבינו

כי אתה מבין מה שהוא עשה לך ואתה  סימנתי אותם ובצדק, מה שעשו לך וממילא שאתה תבין שהם מבינים
מבין שהם הבינו בקיצור כאן מסתבך העסק, וברגע שאתה הולך עם מהלך שאתה לא מבין את השני והשני 
לא מבין אותך, כשם שפרצופיהם שונות כך דעותיהם שונות, אדם חושב שהוא יכול להבין אותי, אדם בקושי 

את עצמי, והוא כן עושה את זה, כדי להביא אותי לסיבה  מבין את עצמו, וצריכים רחמי שמים שאני יבין
שאני יבין שהוא לא מבין אותי, וברגע שהפכתי אותו ממציאות לסיבה הוא יתפוס את עצמו למה עשה את 

 זה.
כל זמן שאני עוד לא שומע את הסיבה העסק נשאר תקוע, וכל זמן שאני עדיין לא שומע הוא מתחיל איתי 

שומע את הסיבה אין שום סיבה שהסיבה תהיה הלאה, ובעצם אני זה שמושך את  עוד יותר, וברגע שאני
האש, כי ברגע שאני לא נעלב מהשני אין כלום, אם אני לחוץ כולם לחוצים ואם אני לא לחוץ אף אחד לא 

י, יכול להלחיץ אותי, ואם אני עדיין לחוץ אז הוא רוצה להכניס אותי שאני עוד יותר יבין שהוא לא מבין אות
תכלית הידיעה הוא לדעת שאינו יודע, וברגע שאני עושה את החשבון הנכון השני יפסיק, ואם הוא לא מפסיק 

כיתה ב' וזה לא נגמר סימן שאני עוד לא בחשבון הנכון, ואפילו שכן יש כאב חדש כמו שעולים מכיתה א' ל
 אף פעם.

הו שלא היה צריך להגיד את זה, ואז היוצא לנו שקודם יש הכאב שהקב"ה שולח לנו וזה שהשני אמר מש
עבודה שלנו הוא לדעת שזה מהקב"ה והוא נותן לנו כוח לעמוד שם והוא רוצה שאני יגיע למקום שלא הייתי 
מגיע בלי זה, והוא רוצה שאני יפרק את היש שלי, ושאני יתחיל לחיות שהכל זה רחמים, ואין אדם זוקף 

אומר הבעש"ט והרבה שלוחין למקום, ואהבת לרעך כמוך,  אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה,
שאני צריך לנשק את האדם שמונע אותי מלעבוד את הקב"ה, כי היות שאני לא שמעתי את הקב"ה בחיובי 
הוא צריך לתת לי את זה בשלילי, א"כ הוא מזכה אותי לראות את הקב"ה, ילד בוכה בלילה כי אני שכחתי 

א שלוקחים את הכאב אישי שהקב"ה רוצה לדפוק אותי, ואז אני מסבך את אותו מקודם, והכאב השני הו
העסק עוד יותר, כי בעצם שלחו אותו לקרב אותי להקב"ה ואתה במקום להגיע להקב"ה אתה מתקרב אליו, 
ואז אתה תפוס איתו עשרים וארבע שעות ולא הגעתי ליעד שהקב"ה רצה שתגיע, ואז עבודה שלנו הוא לדעת 

ן אותו והוא לא מבין אותי ואנחנו לא מבינים אף אחד ואז הורדנו את הכאב שלקחנו את זה שאני לא מבי
 אישי, כי אז אנחנו יודעים שאין השני רק הקב"ה לבד, דהיינו הקב"ה מתגלה אלי דרך האדם הזה.

ו ובסוף הגיעו להתפלל עם כולם בראש השנה, כולם חשב מר' אשרהיה כמה חברה שרצו לגנוב את יד עזרה 
שאפשר להתפוצץ מזה, אחד מהם היה לו חזקה להתפלל לפני העמוד, ור' אשר אמר לו לגשת כמו כל השנה, 
ואמרו לר' אשר לא רק שאתה נותן להם להיכנס אתה עוד אומר לו לגשת לעמוד להתפלל, ושתק. ביום השני 

ה ר' אמר אבל מה יהיה עוד פעם אמר ר' אשר שייגש להתפלל, ואמרו לו מספיק יום אחד ולמה יומיים, ענ
עם הבית המקדש השלישי. האש הזה שבוער אצלך עכשיו באש הצתה באש אתה עתיד לבנותה, תיקח את 
האש הזה במקום לבעור שם תיידע שזה לא הוא אלא הקב"ה, וככה בונים את הבית המקדש השלישי. וזה 

 ית המקדש רק באופן הנ"ל.אש של תאוות ואש של קנאה ואש של שנאה, ואין דרך אחרת לבנות את הב
*** 

וזהו גוי ששבת חייב מיתה, למה? אלא כמו שהכהן גדול יכול להיכנס לפני ולפנים רק פעם בשנה, וכל אדם 
לא יבוא אדם לא יכול להיכנס לשם, וביום כיפור שאין יצר הרע ואין לבושים הוא יכול להיכנס, כל השנה 

נכנסת בשביל כסף לא יצאת משם, ככל שאתה רוחני יותר אתה אם הוא נכנס הוא מת, וגם ביום כיפור אם 
יכול להיכנס וככל שאתה גשמי יותר אתה לא יכול להיכנס לשם, אותו דבר שבת הוא קודש ורק יהודי שהוא 

 רוחני יכול להיכנס לשבת, אבל גוי ששומר שבת חייב מיתה.
ו אצל הגויים היו אצל היהודים, מכת אומר ולכל בני ישראל היו אור במושבתם. אותו מכה שהיהתולדות 

חושך היה שנהיה חושך להגויים, אבל אנחנו יודעים שזה לעומת זה עשה אלקים א"כ באותו מקום שזה 
החושך הכי גדול שם יש את האור הכי גדול, מי שחי עם הקב"ה בתוך החושך ראה שיא הקב"ה, אבל הגוי 

היה אור שברגע האמרי חיים זצ"ל ה בצאתו מן הקודש, ראה שם חושך ולא קמו איש תחתיו. ויו"ט היה עוש
ברגע שיש לאדם שעובר הימים האלו ולא נהיה מחלוקת ולא נשבר כלום צריכים לעשות יו"ט גדול מאוד. 

  ורות גדולים מאוד שנמצאים בתוכו.כאבים זה בעצם א
*** 

ן אותי, או לחשוב שאני לא מבין היוצא לנו שיש לנו שתי דרכים לילך, או לחשוב שאני מבין אותו והוא מבי
אותו והוא לא מבין אותי, א"כ כשהוא מציק לי נכון שיש לך מהלך מסודר ועם זה אתה הולך, אבל תחשוב 

דהיינו לשתוק לא  גם לכיוון אותי הוא לא מבין אותי ואני לא מבין אותו, דהיינו יש הבנה אבל הבנה פנימית,
אני מגשם את העסק וברגע שאני שאני נכנס שאני מבין והוא מבין  ברגעו מצאתי לגוף דבר טוב אלא שתיקה,

 מחליט שאני לא מבין והוא לא מבין אני נהיה רוחני יותר.
פעם אחד נסעתי מבורו פארק לריוידייל לשבת, והיה ממש לפני שבת ועדיין היינו תקועים בפקק, מיד יצאנו 

ל"ג בעומר, וכל הגויים הצטרפו לרקוד אתנו. דהיינו מהאוטו והתחלנו לרקוד בר יוחאי, זה היה בדיוק לפני 
אז יש לנו שתי אפשרויות או להתחיל להזעיק הצלה כי זה לפני שבת, או להתחיל לרקוד, וזה שמחה של 
שטות. כשהיה לי ילדים קטנים בבית לפעמים היה מתחים שם, והתחלתי לעשות עם הידיים כל מיני תנועות 

וק, אבל ברגע שאני לחוץ כי הוא לחוץ והוא לחוץ כי אני לחוץ אז אני עסוק משונות ואז כולם התחילו לצח
אבל ברגע שאני מזעיק הצלה אני מפסיד את הזדמנות לחיות עם  בזה כל הזמן ולא זוכרים מי התחיל בכלל.
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הקב"ה. וזה עבודה של שבעים שנה, ומותר ליפול באמצע, רק שבע יפול צדיק וקם, הנפק"מ הוא שהצדיק 
ח"כ, אבל לפני זה הוא נופל שבע פעמים שבע, אבל הוא יודע שע"י הנפילה הוא מגיע לכזה קם שלא קם א

 היה מגיע בלי זה.
השומר אמת לעולם. מהו הכוונה בזה? אלא מי עוד בעולם יודע מי אני באמת אם לא הקב"ה והוא לא מספר 

 לאף אחד.את זה לאף אחד, הקב"ה הוא שומר האמת לעולם והוא לא יגיד את זה 
אחד שהוא שומר סוד, היינו שאפשר לדבר אתו מה שרוצים והוא לא יגיד את זה לאף אחד, דהיינו שאני 
מוכן לתת אימון בבן אדם הזה שהוא שומר סוד, אותו דבר הקב"ה אפילו שהוא יודע הכל אבל הוא לא רוצה 

 ו אחר לגמרי. תו אז זה משהאותי, אבל אם אני משחק מחבואים אלהפיל אותי אלא לבנות 
אמר כשאני יעלה לעולם האמת אני יכול לבוא רק עם קריאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטעבסק זי"ע 

שמע שעל המיטה, כי כל היום אנחנו משחקים עם הקב"ה, אבל אז כשאין אף אחד בחדר והוא לא קורא 
י בלי תאמתו זה אתה א שאף אחד לא רואה ועם כל זהקרי"ש הסיבה הוא שהוא לא בכיוון הנכון, אבל כ

 משחקים.
מסופר על אחד מבני ביתו של ר' אשר, שהתחיל להוציא עיתון מהתורות שלו, והוא רצה שזה לא יהיה מדאי 
גס ולא מדאי פשוט, אבל למעשה כשזה יצא כולם התחילו לבייש אותו ככה אתה כותב אתה לא מתבייש לך, 

יום אחד הלך לר' אשר לספר לו את זה, אמר לו ר' אשר  אתה אומר על תלמידי חכמים שהם שועלים ונחשים.
למה כתבת את זה בעיתון שלך, ענה היהודי הנ"ל כי אתה רצית להשפיע עליהם את הדרך, תתחיל להשפיע 

העיקר לעצמך ויותר אתה לא תצטרך שום עיתון, אבל לעשות עיתון רק בשבילם ולא בשבילך חבל על הזמן. 
 הוא להפנים לעצמו.

לנו שאדם צריך לחיות את הסכנה ולדעת שיש לו ביד פצצת אטום, ועבודה שלנו הוא להשתמש עם היוצא 
זה נכון, ר' יוחנן כהן גדול תפסו אותו בגיל שמונים, ארבעה נכנסו לפרדס ורק ר' עקיבא יצא משם, דהיינו 

לה של טקסט, ויש אנחנו צריכים לחיות את הסכנה כל הזמן לא לאבד את הקב"ה, וזה ואני תפילה, יש תפי
 תפילה של הכאבים שלנו להקב"ה.

כתוב והבל הביא גם הוא, לכאורה הקרבן של מי יותר חשוב, הלא הקב"ה קיבל את של הבל ולא של קין, 
ומהו הלשון והבל הביא גם הוא? אלא הבל הביא מצאן וקין הביא מפרי האדמה, לכאורה מהו ההבדל 

ו לו מה לאכול, א"כ החליט שחבל לשחוט בהמות להקב"ה, וטוב לו ביניהם? אלא קין פחד כל הזמן שלא יהי
להביא לו כמה גרעינים וזה יספיק לו, אבל הבל רצה להתקרב להקב"ה והחליט שרק אם נותנים את עצמינו 
ככה אפשר להתקרב אליו, וידע שהולכים לחיות אחד איתו ית' ע"י הקרבן, אבל קין חשב שהולכים למות 

"ה, דהיינו קין היה חי כל זמן שהוא יישאר בחיים ומשום הכי נתן להקב"ה מפרי אדמה מלהביא קרבן להקב
אנחנו ממילא חוזרים לשם את תיקח את זה עכשיו, אבל הבל הביא דברים חיים כי הוא היה חי שם, דהיינו 

ום רק במסירות נפש אז מבטלים את הישות, וכמה שנותנים מעצמי את הדעה שלי ואת הזמן שלי ואת המק
 שלי ככה מגיעים להקב"ה.

שפעם אחד נסע ר' אשר לרמת גן לחזק יהודי, כשחזר עמד בחוץ הרבה אנשים ולא קבלם, שאלו לר' מסופר 
אשר למה אתה נותן להם לחכות בחוץ הלא נסעת לחזק יהודי עד רחוק מאוד, ענה ר' אשר כשאין לי כוח 

, אבל כשיש לי כוח ואני לא מחזק אף אחד ע"ז אני ואני לא מקבל אנשים בגלל זה אני לא יקבל עונש למעלה
      יקבל עונש. 

  
 
  
      
  
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 טיש ליל שב"ק
'ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת 

 הלילה ואת הכוכבים' )א, טז(.
איתא בגמ' חולין )פ"ג ס.( ר' שמעון בן פזי רמי, כתיב ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים וכתיב את 
המאור הגדול וגו' ואת המאור הקטן, אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר 

, אמר לה לכי ומשול אחד, אמר לה לכי ומיעטי את עצמך, אמרה בשביל שאמרתי דבר הגון אמעט את עצמי
ביום ובלילה, אמרה שרגא בטיהרא מה מהני וכו', אמר זיל ליקרי צדיקים על שמך, יעקב הקטן, דוד הקטן 

 וכו', עד הביאו עלי כפרה וכו'.
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 בתולדותלכאורה מה התירוץ על מה שהיא ששאלה, שאין שני מלכים משתמשים בכתר אחד? אלא איתא 
שהלבנה פ"א ה"ג( גדול אחד על פי מה שכתב הרמב"ם בה' קדוש החודש )ושמעתי בשם להסביר את הענין 

אין לה אור מעצמה רק מה שמקבלת אור מהחמה כשהיא כנגדה וכו', ובזה יובן שהלבנה סברה שיש לה 
אור מעצמה, לכך אמרה אי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד, והשיב לה הקדוש ברוך הוא לכי 

שלא ור מצד עצמך, אם כן אין זה שני מלכים בכתר אחד, ונתביישה הלבנה לעצמך אז תראה שאין לך א
 הרגישה חסרונה, על זה אמר הביאו עלי כפרה.

דהיינו לפעמים יש אנשים שליד הרבי יש להם מחשבות שגם הם הגיעו לאותו דרגה בעבודת השם, עד כדי כך 
שהולכים קצת רחוק אז מתחילים  שהם מרגישים בלב שאין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, אבל ברגע

לקלוט שמה שיש להם זהו מהרבי ולא מעצמם. אותו דבר הלבנה חשבה שיש לה אור מעצמה עד שהיא טענה 
שאין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, וברגע שהיא מיעטה את עצמה אז היא קלטה שאין לה אור מעצמה 

 ומה שיש לה זהו מהשמש.
שמיעט את הלבנה הרבה צבאיה להפיס דעתה. לכאורה הרי היה לה טענה  איתא במדרש )ב"ר ו, ד( על ידי

טובה, ומה יעזור לה לראות ולקבל כוכבים לידה בלילה? אלא הכוכבים הם הרבה יותר קטנים מהלבנה, 
ומזה נחה דעתה, שאמנם נגד השמש היא קטנה, אבל נגדם היא גדולה מאוד, ומאז התחילה לשמוח ולה היה 

 השמש. יותר עסוקה נגד
לכאורה הלבנה טענה שאין שתי מלכים משתמשים בכתר אחד, ואיפה היה השמש, האם לו לא כאב אותו 

שהלבנה הייתה פתוחה עם הכאב שלה שאין שני מלכים, משא"כ  ר' אשרדבר שאין שתי מלכים? אלא מסביר 
ומות העולם לשמש, השמש לא היה פתוח עם הכאב שלו, ומשום הכי בני ישראל מונין עד היום ללבנה, וא

 ברענט ער ביזן היינטיגען טאג, הוא שורף עד היום.ועד היום בגלל שהוא לא היה פתוח עם הכאב 
ובזה יתורץ איך אפשר )בהר עט, ב:(  טעמי המצוותונראה לומר עוד בכל הנ"ל באופן אחר בהקדם, איתא בס' 

וששת ימי המעשה יהיו נגד הזעיר שיום השבת שאין יום מקודש כמוהו יהיה כנגד המלכות התחתונות, 
 אנפין, כי אדרבה כל מי שהוא יותר עליון אינו ירא לרדת למטה ממקומו, מה שאין כן מלכות, ודי למבין.

דהיינו יום ראשון הוא הכי קרוב דהיינו כשברא הקב"ה את העולם ברא ראשון, יום ראשון שזה נגד חסד, 
גבורה, יום שני הוא קצת יותר רחוק מאין סוף ב"ה אבל לעומת לאין סוף ב"ה, ואח"כ ברא יום שני שזה נגד 

יום שלישי הוא יותר קרוב, יום שלישי הוא נגד תפארת, ומצד אחד הוא יותר רחוק מאין סוף ב"ה ומצד שני 
לעומת יום רביעי הוא יותר קרוב, דהיינו יום ראשון הוא הכי קרוב לאין סוף ב"ה וככל שיורדים יותר למטה 

שזה נגד מלכות דלית ליה מגרמיה כלום, שבת נגד יום  מאין סוף ב"ה, עד שברא הקב"ה שבתמתרחקים 
 ראשון הוא הכי רחוק מאין סוף ב"ה, היוצא לנו שיום ראשון הוא יותר גדול משבת קודש.

לכאורה הלא אנו יודעים ששבת יותר גדול מכל השבוע?, אלא ההסבר הוא שהקב"ה צמצום את עצמו כשברא 
ם, ביום ראשון הצמצום היה חלש מאוד והאור היה גדול מאוד, וככל שברא עוד יום עשה צמצום את העול

עוד יותר חזק עד יום שישי שאז הכניס הקב"ה את הצמצום הכי גדול מכל השבוע, אבל בכל אלו הימים אדם 
וא אותו עם יכול עוד להגיע להכרה שיש בורא ומנהיג לבירה, וכשברא הקב"ה את השבת לא היה יכול לבר

צמצום כי אז לא היה מצב לשמוע את הקב"ה שם, א"כ ברא הקב"ה את השבת בלי שום צמצום וגשמי כלל, 
א"כ שבת הוא שמא דקודשא ברוך הוא, שבת לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, א"כ תלוי איך מסתכלים 

וא גדול מאוד כי הוא הכי קרוב יום ראשון בחיצוניות הוא קטן מאוד כי הוא בימי חול, משא"כ בפנימיות ה
לאין סוף ב"ה, שבת קודש מצד חיצוניות הוא גדול שבת כי הוא לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, אבל 

 בפנימיות הוא הכי רחוק מהקב"ה ומאין סוף ב"ה.
 כי הוא לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא? אלא האמתא"כ היוצא לנו ששבת הוא יותר גדול מיום ראשון 

הוא שיום ראשון היות שהוא הכי קרוב לאין סוף ב"ה היה יכול לרדת למקומות הכי נמוכים ולהיכנס לששת 
ימי המעשה ולא היה חושש מלרדת לשם, משא"כ שבת היות שהוא הכי רחוק לא היה יכול לרדת לכזה מקום 

בר בטעמי המצוות נמוך ולהיכנס לששת ימי המעשה והיה צריך להישאר בלי שום צמצום כלל, וזהו ההס
 כי אדרבה כל מי שהוא יותר עליון אינו ירא לרדת למטה ממקומו, מה שאין כן מלכות.שהזכרנו, 

והנה אנו יודעים איפה שיש הכי הרבה קדושה שם יש הכי הרבה טומאה, א"כ היות שביום ראשון יש שם 
ת העולם יום ראשון משתמש הכי הרבה קדושה יש ג"כ באותו יום הכי הרבה טומאה, ומשום הכי אצל אומו

ליום שהולכים לתפלות ומבלים שם, כי באותו יום זה שיא קדושה א"כ משתמשים הם באותו יום לשיא 
 טומאה.

הקב"ה ברא את העולם בתוהו ובהו, דהיינו ביום ראשון נכון שזה שיא הקדושה אבל זה ירד בתוהו ובהו, 
ובמשך כל ששת ימי המעשה קשה מאוד לאדם לשמוע את הקב"ה כי הכל מעורב מאוד, אור וחושך, טוב 

הווה את הכל, ורע, בשבת אז אין תוהו ובהו ואדם יכול יותר בקלות להגיע ולשמוע את הקב"ה שמחיה ומ
אבל גם בזה יש חיצוני ופנימי, יש אנשים שכל השבת שלהם זהו מנוחה מעבודה ולאכול ולשתות, אבל עבודת 
האדם הוא לדעת שבשבת אפשר להגיע יותר להקב"ה מכל ששת ימי המעשה, וזהו הפנימיות של השבת, 

 שלאחריו. ועבודת האדם הוא למשוך את הנקודה לחיות עם הקב"ה לכל ששת ימי המעשה
ובזה אפשר להבין מה היה העולם חסר, מנוחה, בא שבת בא מנוחה, בפשטות הכוונה שכל השבוע עובדים 
ומחפשים יום מנוחה, בא שבת בא מנוחה, אבל להנ"ל אפשר לומר שהעיקר של השבת הוא לשמוע שיש בורא 

ת בא מנוחה שע"י השבת ומנהיג לבירה, וזה היה חסר לעולם שישמעו שיש הקב"ה, וע"ז התשובה בא שב
אדם יכול להגיע לשמוע את הקב"ה שזה נקרא מנוחה שחי עם הקב"ה, ועבודה שלנו הוא למשוך את השבת 

 לכל העולם ולכל השבוע.
בפשטות הכוונה שע"י השבת וזהו מה דאיתא בזוהר הק' כל ברכאן דלעלא ותתא ביומא שביעאה תלין, 

שבשבת אדם יכול להגיע לשמוע את הקב"ה ולמשוך את הנקודה מתברך כל ששת ימי המעשה, להנ"ל הכוונה 
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הזאת לכל השבוע, וממילא מי שחי עם הקב"ה ממילא יש לו הכל, א"כ ע"י שיחיה בשבת עם הקב"ה יתברך 
 לו כל ששת ימי המעשה שאחריו.

, בפשטות הכוונה שתי שבתות בפועל, להנ"ל אפשר לומר וזהו אלו שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין
שקודם צריך אדם לשמור שבת אחד ולשמוע אז שיש בורא ומנהיג לבירה, ואח"כ למשוך את הנקודה הנ"ל 
לכל השבוע דהיינו לעשות מששת ימי המעשה ג"כ בחינת שבת לחיות גם אז עם הקב"ה, ואז מיד היו נגאלין 

 ות עם הקב"ה כל הזמן ולא רק בשבת.שזה יהיה הגאולה שלימה לחי
וזהו גוי ששבת חייב מיתה, כי רק יהודי יכול להגיע לידי הכרה הנ"ל ולחיות עם הקב"ה בשבת ולמשוך אותו 
לכל ימי השבוע, משא"כ גוי לא יכול להגיע לידי ביטול הזה ולא יכול להגיע לידי הכרה לחיות עם הקב"ה, 

זהו כמו שהכהן גדול נכנס לפני ולפנים לא ביום כיפור, שאז בטוח א"כ חייב מיתה אם הוא שומר שבת, ו
 שנכנס ולא יוצא משם בריא ושלם, אותו דבר גוי ששבת חייב מיתה.

היוצא לנו שביום ראשון שיש שם אור יותר גדול יש שם ג"כ חושך יותר גדול. אותו דבר הקב"ה ברא שמים 
כוחות גדולים לברוא אותו, כי זה שמים וזה לא כ"כ  וארץ, כשברא את השמים לא היה צריך להוציא כאלו

מתנגד בו, משא"כ כשברא את הארץ היה צריך להוציא הרבה יותר כוחות לברוא אותו, כי הארץ מתנגדת 
 . אבל בארץ יש אור יותר גדול מאשר בשמים ,בשמיםנכון שיש חושך יותר גדול בארץ מ להקב"ה, אבל

דהיינו מעל הארץ יש רק יש מיש, אבל מתחת לארץ רק שם יש יש מאין, כתוב רגלי א"ק יורדות עד לתהום, 
דהיינו כשאדם רוצה לזרוע חיטים, כששמים אותם באדמה, הם נרקבים ואז יוצא חדש, אבל הם לא נרקבים 
לגמרי אלא משאירים קוסטא דחיותא ומזה צומח חדש, וזהו ממש יש מאין, שיוצא מאדמה גרעינים חדשים 

ל הארץ אין כזה דבר יש מאין רק יש מיש, דהיינו איפה שיש שיא הטומאה שם יש שיא מכלום, אבל מע
הקדושה, ובארץ שיש שיא החושך שם יש שיא האור, ארץ הוא מלשון רצון, השמים שאין שם קליפה אין 

 שם רצון לחזור להקב"ה, ורק בארץ איפה שיש שיא הקליפות שם יש רצון עז לחזור להקב"ה.
כן? אלא איפה שיש סכנה לטבוע בטבע ח"ו שם יש רצון לחזור להקב"ה, אבל בשמים שאין  ולמה באמת הוא

אמר שהפחד הכי גדול של הצדיק אמת הוא שישכח את הקב"ה לרגע ר' אשר שם שום סכנה אין שם רצון. 
 אחת, דהיינו מהו הנפק"מ בין הטבע לעבודת האדם, אלא בטבע אדם רוצה להיות רגוע ולא להיות בסכנה,
אדם יעשה הכל כדי שיהיה רגוע ומסודר, ביום שיש חופש הוא שמח ורגוע, אבל עבודת השם הוא בדיוק הפוך 
אדם רוצה את הסכנה כל הזמן כי רק אז הוא יגיע להקב"ה, כי ברגע אחד שהוא לא חי את הסכנה הוא כבר 

לו סכנה אז מתחיל סכנה שוכח את הקב"ה, ועוד יותר אין כזה דבר חופש כי אם הוא מרגיש פתאום שאין 
עוד יותר גדול למה אני רגוע, דהיינו בטבע אדם מחפש לברוח מסכנות, ובעבודה אדם מחפש את הסכנה כל 

 א"כ בארץ ששם יש שיא הקליפה שם יש סכנה לשכוח את הקב"ה א"כ שם יש רצון עז לחזור להקב"ה. הזמן.
אכל'. פרש"י שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת. כתוב )ג, ו( 'ותיקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה וי

לכאורה הלא עוד לא היה אחרת א"כ מה מקום לקנאה כלל? אלא זה קנאה שנכנסת לאדם כ"כ חזק עד 
 שמקנאים על דברים שהם עדיין בגדר דמיון ולא מציאותי.

הרחיב בענין ומאיפה היה להם בכלל כזה דבר לקנאות? אלא למדו זאת מהשמש והירח הנ"ל, ונראה ל
הקנאה, לפני חטא עץ הדעת כשקנאה ירד לעולם זה היה בלי שום צמצום וראו אז רק קנאת ד' צבאות, אבל 
אחרי חטא עץ הדעת קנאה יורד עם לבוש שקשה לראות אז קנאת ד' צבאות, עבודת האדם אז הוא לדעת 

, והוא נותן לו את הכוחות שזה לא הוא אלא הקב"ה, דהיינו אדם צריך לדעת אז שהקב"ה שלח לו את זה
לעמוד שם, והוא רוצה שתגיע לכאלו מקומות שאי אפשר להגיע בלי זה, דהיינו באותן מקום של קנאה פשוטה 

 אפשר לגלות קנאת ד' צבאות.
פנחס בן אליעזר כשירד אליו הקנאה ירד עם לבוש, אבל פנחס שמע שם קנאת ד' צבאות והגיע לכזה מקום 

אותו דבר בכל מקום בעולם שאדם נקלע לשם וזה נראה וקיבל אז הכהונה בחזרה,  שלא היה מגיע בלי זה,
לו חושך בשבילו שם, הוא צריך לדעת שעבודה שלו אז הוא לשמוע שזה מהקב"ה והוא נותן לך את הכוחות 
לעבור אותו ואתה יכול להגיע משם לכאלו מקומות שאי אפשר להגיע בלי זה, ולכל בני ישראל היה אור 

מאור בותם, באותו מקום שהיה חושך הם ראו את הקב"ה שמחיה ומהווה את הכל, וכמו דאיתא בבמוש
עינים, נמצא בכל דבר הוא חיות הקב"ה, ואתה מחיה את כולם, וצמצם כביכול עד מדרגות התחתונות 

ממעל תוך חשכת החומר, כי כל עיקר כוונה היא שיתעלו מדרגות התחתונות למעלה  והושם חלק אלו"ה
 ולהיות יתרון האור מן החושך.

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

אמר פעם אחד הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד שם, וכמו ש
לבעל עבירה שאני מקנא בך, כי ברגע שאתה תעשה תשובה אתה יכול להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים 

, אבל בפנימיות הרשע יכול להגיע למקומות ממני, דהיינו נכון שבחיצונית הצדיק הוא יותר גדול מהרשע
 הרבה יותר גדולים מהצדיק.

אותו דבר לשמש הקב"ה לא נתן קנאה, אבל לירח הוא נתן קנאה, ואם היא תיקח את זה לקנאת ד' צבאות 
וכמו שהסברנו  היא יכולה להגיע הרבה יותר גבוהה מהשמש, א"כ הירח בעצם היה הרבה יותר גדול מהשמש.

ון שבחיצוניות הוא פחות משבת אבל בפנימיות הוא הרבה יותר גדול משבת, אותו דבר נכון על יום ראש
 שבחיצוניות השמש יותר גדול אבל בפנימיות היות שהיא קיבלה קנאה מהקב"ה הוא הרבה יותר גדולה ממנו.

אמר וזהו ההסבר ברש"י מה שהתחלנו, שהירח טענה לפני הקב"ה אין שתי מלכים משתמשים בכתר אחד, 
לה הקב"ה לכי ומיעטי את עצמך, לכאורה מהו התשובה על שאלתה, אלא ההסבר הוא שמזה שאדם רואה 
שאין לו, אז מגיע להכרה שאפילו מה שיש לו זה ג"כ אינו שלו אלא הכל מאת הקב"ה, א"כ דווקא מזה שאין 

צמך ומזה תגיע לי אפשר להגיע להכרה שמה שיש לי זה מאת הקב"ה, א"כ הקב"ה אמר לה מיעטי את ע
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להקב"ה, ולדעת שרק לך הקב"ה נתנה את הקנאה ואת יכולה להגיע למקום הרבה יותר גבוהה מהשמש 
 שאין לו את הקנאה. ואז יהיה אפשרי לקחת את הקנאה לקנאת ד' צבאות.

ובזה אפשר להסביר שאנו אומרים בקידוש החודש למלאות פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מיעט. אומרים 
אחד שאמר האם אפשר להתפשר על חצי לבנה ולמה צריכים שלא יהיה בה שום מיעט. אבל להנ"ל  שהיה

נראה לומר שעכשיו רק ע"י המיעוט שקרה לה הגיע הלבנה להכרה שהכל מאת הקב"ה ולקנאת ד' צבאות, 
לא הוא וע"ז מבקשים למלאות פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מיעוט ויכירו מיד שזה קנאת ד' צבאות וזה 

 אלא הקב"ה.
ובזה אפשר להסביר ג"כ הענין של קין והבל, שגם שם היה ענין של קנאה, שקין קנאה בהבל אחיו, אבל היות 
שהקב"ה שלח את הקנאה שקין ולא להבל הוא הרבה יותר גדול, כי מצד אחד הוא לגשם את הקנאה ולקחת 

יכול לקחת את הקנאה לקנאת ד' צבאות,  את זה לעצמו ואז להרוג את אחיו הבל, אבל מצד שני הוא היה
ואם הוא היה עושה כן היה חוסך לנו עבודה עד עצם היום הזה, אבל קין לא עמד והרג את אחיו הבל, ובאמת 
הרג אותו כי ממנו לא היה יכול לצאת העולם כי לו לא ירד הקנאה, ורק לקין שאיליו ירד הקנאה ממנו יצאה 

 העולם.
אם תיטיב שאת, אם אתה תיקח את הקנאה למקום טוב שזה קנאת ד' צבאות  וזהו כוונת הפסוק, הלוא

אתה יכול להגיע בזה לכאלו מקומות שאי אפשר להגיע בלי זה, אבל ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, אבל 
 אם אתה לא תיקח לנכון את הקנאה אז יהיה לחטא כל הימים.

ה'. ונראה להסביר רועה צאן הם חיים בפחד כל הזמן כתוב )ד, ב( ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמ
שלא יטרפו אותם, וזה היה הבל שהיה חי את הסכנה כל הזמן וידע שצריכים את הקב"ה בכל רגע, משא"כ 

 קין היה עובד בנדל"ן והם בדרך כלל שוכחים מהקב"ה כי הם מרגישים שהכל שלהם.
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