
יתפרשת  ֵראשִׁ שה רבינומבזכות  – צחנ – ביעירעולה     בְּ

1 http://www.yavnehagilhad.co.il

ן  ְיהָוהַוי ֹּאֶמר  כב ֶ ה פ  ב ָוָרע ְוַעת ָ ו  ָלַדַעת טוֹּ נ  ֶ ַאַחד ִממ  ֱאלִֹּהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה כ ְ
ַלח יָ  ָלםִישְ  ם ֵמֵעץ ַהַחיִ ים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹּ ֵחהו   כג ׃והיה מתקיים תמיד בקלקולו דוֹּ ְוָלַקח ג ַ ל ְ ַוְיש ַ

ם׃ ְיהָוה ָ ח ִמש   ר ֻלקַ  ד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאש ֶ ן ֵעֶדן ַלֲעבֹּ גםכולל ַוְיָגֶרש  ֶאת  כד ֱאלִֹּהים ִמג ַ

ֶדם ְלַגן  ידם, שהרי נפגמה בעוונם נתקנת עלכדי לסייע להם בעבודה והתיקון. והנוקבא  ת הנוקבאא ן ִמק ֶ ֵ כ  ָהָאָדם ַויַ שְ 
ֻרִבים ֶכת , ופנים של תינוקותהם בצורת אדם עם כנפיים ֵעֶדן ֶאת ַהכ ְ ֶ ְתַהפ  זו ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהמ ִ

ֶרְך ֵעץ ַהַחיִ ים לפי מעשי התחתוניםהמתהפכת ממידה למידה  וגהקליפת נ ר ֶאת דֶ  מֹּ ונעים אתהשומרים המ ִלשְ 

הכניסה לנשמות הלא מתוקנות, כדי שלא יאכלו מעץ החיים ויתקיימו תמיד בקלקול שלהם׃ {ס} 

יםה  ץ עֵ ֶרְך ד   כשירה ומזכה אותו לבסוף אל דרך הדעה הנכונה שבאדם מ .דע״הראשי תיבות  ,ַחיִּ
ֹמר לִׁ , שהרי: והשמירה היא להרחיק מי שלא היה בו דעהעץ החיים.  יםה  ץ עֵ ֶרְך ד  ת א  שְׁ  ,ַחיִּ

 . ע״הל״א דראשי תיבות 

וֹּ  ֶאת ַחוָ ה החכמה והדעתשהוא מקום , טיפת הזרע נמשכת מן המוחְוָהָאָדם ָיַדע  א ד ת  וגזרת החטאאחר ִאשְ 

ידיעהבלשון התורה נקרא , ולכן התשמיש מאכילת עץ הדעת נוצרה תאוות התשמישהמיתה הוצרך אדם להזדווג עם חוה לקיום המין. 

לֶ  ַהר ַות ֵ עצמותו של קין היה מהזוהמה של הנחש, והאדם בטיפת הזרע שלו נתן, שעיקר קנאת הנחשמלשון ד ֶאת ַקִין ַות ַ

ן. את הלבוש בלבד יִׁ . ונמצא שפרי הבטן הראשון היה מצד הרע, אלוקים אחרים. ומהנחש וזוהמת הנחש הוא עץ המות ,ע״ץימטריה בג ק 

אֶמר ָקִניִתי ִאיש  ֶאת  ות והדינים כי נטל מזוהמת הנחש. לכן קין משורש הגבורהקליפה קודמת לפריבסוד  ֹּ  ְיהָוהַות 
ֶסף ָלֶלֶדת ב ׃לא הכירה את הטבע הרע של קיןעוד כי בזה, שמחה  והיא היתה כאילו קנתה משהו טוב ֹּ כשקין היה קטן חוה ַות 

החדש לא יצא וולד מקולקל כמו שיצא בתחילההבינה את הטעות שלה והכירה ברע של קין, והתפללה אל ה׳ בבכיות ותחנונים שמעיבורה 

. ועם כל זה הבל לאצלםשנברא ב הוא שורש החסדים שעיקר יצירתו מטיפת הזרע של אדם הראשוןֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל 

של שהיה בדמותו של אדם הראשון, ולא היה בו ערבוב עם הזוהמה  שתשבא . עד כי היה בו הרשימו של זוהמת הנחשהיה מתוקן לגמרי 

אן שממנו הושתת העולםהנחש. ולכן נקרא שת  ֵעה צֹּ ֵבד  החסדהצאן מצד  ַוְיִהי ֶהֶבל רֹּ ְוַקִין ָהָיה עֹּ
ץ ָיִמים ג ׃ההטבע והשורש הקשה שלזו עבודה קשה לפי  ֲאָדָמה ַויָ ֵבא ַקִין  הרע של הנחשרומז על  ַוְיִהי ִמק ֵ

ִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה  ְ , כי הוא מצד הדין וגורם לעצירת השפעשתן המכחיש את הקרקעפזרע היתה מנחתו  ַליהָוהִמפ 

י ָהֲאָדָמהקין הביא  .אל המלכות שהיא סוד הקרקע רִׁ פְּ ,הקדים להביא מנחתומרמז שהבל ְוֶהֶבל ֵהִביא  ד ׃ולא מפרי העץ ,מִׁ

יםהמתין עד וקין  י ָהֲאָדָמה, אלא הביא הביכוריםכמצוות , פרי מראשיתוקין כפר בה׳ ולכן לא הביא  .ֵקץ ָימִׁ רִׁ פְּ ַגם הו א  מִׁ
אנוֹּ ו ֵמֶחְלֵבֶהן  ת צֹּ רוֹּ כֹּ ע ריבוי החסדים הממתקים את הגבורות של המלכותִמבְ  העליון הרצוןגילוי זה סוד  ַויִ ש ַ

ירדה אש מהשמים וליחכה את ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתוֹּ  ְיהָוה שניהם כשרים וקורבנוהבל אורות שלו, שהרי ״ע שב

ָעה ְוֶאל ַקִין ה ׃מנחתו של הבל ד  לא כשריםשקין וקורבנו שניהם  ְוֶאל ִמְנָחתוֹּ לֹּא ש ָ ַויִ ַחר ְלַקִין ְמאֹּ
ָניו׃ הבכור י בכל זאת הואכ ָ לו  פ  ְ ה ָנְפלו   ְיהָוהַוי ֹּאֶמר  ו ַויִ פ  ה ָחָרה ָלְך ְוָלמ ָ ֶאל ָקִין ָלמ ָ

ֵאת  ז ָפֶניָך׃ יִטיב שְ  א ִאם ת ֵ מהגבורות. והרי קין הוא אם תתיב את מעשיך תתנשא על אחיך כי אתה הבכורֲהלוֹּ

ֵבץ עלייה גבוהה מאוד כשיתוקנושלהם יש  את רֹּ ַתח ַחט ָ ֶ המ״ן של הקורבנות והמעשים ְוִאם לֹּא ֵתיִטיב ַלפ 
ָטאתעל הפתח שנקרא , ושם פוגעים במקטרג הגדול הרובץ עד המלכות להוע . וזה הפתח , בסוד הרביצהמונע את עליית המ״ןוהוא  ,ח 

את ח  ֶפַתח ל  ן: , ולכברחל שהיא בסוף הדרגותנמצא  , מ״ן העוליםמונע את הכניסה אל השושם רובץ החטאת  .רח״לראשי תיבות  ,ֵבץר  טָּ

ו ָקתוֹּ  מזוזה בפתח הביתלכן אנו קובעים ו, מ״ד היורדיםאל ה ומונע את היציאה ש  לקיןכל תשוקתו של המקטרג  ְוֵאֶליָך תְ 

וֹּ ְוַאת ָ  המקטרג נקויהגבורות שמשם , כי קין משורש ולזרעו ל ב  ְמש ָ היה יכול לשלוט על אם קין יטיב את המעשים שלו ה תִ 
, שהיה משורשו של קין, ומשה שהיה קנ״ישנקרא  יתרוכמו  .נק״ייכול להפוך לי״ן ק, בכוח הגבורות שבוקעים המסכים. ומהמקטרג

ושים הצדיקים אפילו עם החסד שעכמו , הבל מתקן את קיןמזה נמצא כאילו  .ותיקן אותוהבל גייר משורשו של 

ֶדה ַוי ֹּאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ח ׃הרשעים ָ ש   ָתם ב ַ ְהיוֹּ , והוא סודיש שדה טוב שברך אותו ה׳ ַוְיִהי בִ 

להתגבר על  , וממנו קין נטל את כוחוהנחש. ויש שדה ארור בסוד נוקבא של הטומאה בסוד חקל תפוחין קדישיןהנוקבא דקדושה, שהיא 
. וקין אמר להבל צא אויר, שזה בעצם ארץ והבל לקח את כל מה שמעל הארץהבל חלקו ביניהם את העולם, קין לקח את כל הקין ו. הבל

יצירתו של הבל ַויָ ָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַויַ ַהְרֵגהו   להיטמן בקרקעמהשדה שלי, והבל אמר לקין צא מהאויר שלי 



יתפרשת  ֵראשִׁ שה רבינומבזכות  – צחנ – ביעירעולה     בְּ

2 http://www.yavnehagilhad.co.il

צער המיתה כדי , והיה צריך של הנחש שנשאר ברחם של חוהשזה הרשימו חש, היה מצד הטוב, אלא שהיה מעורב בו קצת מזוהמת הנ
י קין שנוצר על יד, ולכן הבורא הניח לקין שיהרוג את הבל, כדי שהנחש יטול את חלקו כך יתוקן הבל לגמרי , כי רקשיפרד מהנחש

׃מגלגלים חובה על ידי חייבמהזוהמה שלו, בסוד: 
ָש בֹו :אחרי שקין שמע מְּ ָתה תִׁ א  ּון בסוד:  !התגאהמיד רי שאלוקים דיבר איתו, ואח ,וְּ שֻׁ ן יְּ מ  שְּ ו יִׁ

ָעט בְּ כי נולדה תאומה , התאומות, ואחר כך על דבר המנחותונכנס להתווכח עם הבל על דבר  ,ו יִׁ
, וקין רצה את האחות היתרה של הבל, והם התחילו לריב, שתי תאומותעם קין, ועם הבל נולדו 

 באומנות הנחשעל הגבורה. אבל קין השתמש מיד  ובהתחלה הבל גבר על קין כי החסד מושל
, והבל שהוא מצד החסד הניח לו מיד. כשקם וביקש מהבל שלא יהרוג אותושהוא לשון חלקה, 

הנחש שנושך קין מיד קפץ על הבל בכל כוחו ונשך אותו בכמה נשיכות עד שגרם למותו, כמו 
 .וממית

. ולכן נגזר עליו להיות ולהפרע ממנולדון את קין  ,ד״ן, ונשאר ידנ״אשל  א״י שהתסלקו מקין ֶאל ַקִין ֵאי ְיהָוהַוי ֹּאֶמר  ט

ֶרץ ָנע ָוָנד אָּ ֶיה בָּ הְׁ  ד״ןשהם מיתוק הדין, ונשאר עם אותיות  א״ישהעוון שלו גרם להסתקות אותיות  ,עו״ן ד״ן, כי נ״ע ונ״ד הם אותיות תִּ

יֶהֶבל ָאִחיָך ַוי ֹּאֶמר לֹּא ָיַד  דין קשה ללא מיתוקהרומזים על  , כאילו לא היתה בו דעת הוסיף חטא על פשע ְעתִ 

ִכי והטירוף גרם לו להרוג את הבל ֵֹּמר ָאִחי ָאנֹּ היה צריך להגן הבורא שמוכיח את הבורא ש ,מוסיף חטא על פשעושוב  ֲהש 

יָת  י ׃על הבל מפניו , כי הניצוצות הערבוב של הודאה עם תוכחאחר שקין הודה, אך בדבריו של קין היה ַוי ֹּאֶמר ֶמה ָעשִ 

שממנה עיקר יצירתו, הביאה אותו להוכיח  והזוהמה של הנחשהביאו אותו להודות ולהתנצל מצד אחד.  אדם הראשוןהטובות שבקין מצד 

ֲעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה את הבורא ֵמי ָאִחיָך צֹּ ל דְ  ה  יא ׃נקמהומבקשים  קוֹּ ה ָארו ר ָאת ָ ְוַעת ָ
האדמה . ועכשיו מרעה הבהמותשבחלקו היה עבודת האדמה, ובחלקו של הבל היה  לקו של קיןהאדמה היתה בחו ִמן ָהֲאָדָמה

ֵמי ָאִחיָך ִמיָ ֶדָך׃מקללת את קין והופכת לאויבת שלו יָה ָלַקַחת ֶאת דְ  ִ ְצָתה ֶאת פ  ָ ר פ  י  יב ֲאש ֶ כ ִ
ָחה   ֹּ ת כ  ֵסף ת ֵ ד ֶאת ָהֲאָדָמה לֹּא תֹּ ,שהם שני זרועות –שלה  בורהחסד וגכוחה של האדמה הוא סוד  ַתֲעבֹּ

ְהֶיה ָבָאֶרץ׃ כ״חוב׳ פעמים י״ד גימטריה  ִני  ְיהָוהַוי ֹּאֶמר ַקִין ֶאל  יג ָלְך ָנע ָוָנד תִ  ל ֲעוֹּ דוֹּ ג ָ
ֹּא ש  ֶניָך  יד ׃ולא בשוגג במזידשחטא  ִמנְ  ָ ֵני ָהֲאָדָמה ו ִמפ  ְ ם ֵמַעל פ  ִתי ַהי וֹּ ת ָ אֹּ ַרשְ  ֵהן ג ֵ

ֵתר  ָאֶרץ ְוָהָיה אמין בהשגחת הבוראהתחיל לשוב ולהֶאס ָ ְצִאי  הוי״האותיות  ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ב ָ ָכל מֹּ
ֵרג  הבורא התמלא רחמים כלפיואחר שקין נכנע, והודה והתחרט  ְיהָוהַוי ֹּאֶמר לוֹּ  טו ַיַהְרֵגִני׃ ל הֹּ ָלֵכן כ ָ

ם  ְבָעַתִים ֻיקָ  ם  הבורא ציוה לא להרוגאת הקין ששינקמו ממנו בשבעה מיני פורענויות, לפי שהרג ַקִין שִ   ְיהָוהַויָ שֶ 
ְצאוֹּ  ל מֹּ תוֹּ כ ָ ת אֹּ וֹּ י ַהכ  ת ְלִבְלתִ  , ואות זו הרחמיםהרומזת אל מידת  אות ו׳ של השם הקדושוהיא  ְלַקִין אוֹּ

, והיא הגזרה שלו, שבא המבול ושטפו, ולפי שנכנע לבורא התבטלה חצי מקין חי עד דור המבול, שהרי ממלאך המוות אפילועל קין הגנה 

ְפֵני  טז ׃נד לא התבטל גזרת . אבלנע ד  ְיהָוהַויֵ ֵצא ַקִין ִמל ִ ֶאֶרץ נוֹּ ב בְ  בתוספת  נ״דרומז על גזרת ַויֵ ש ֶ

ית שבאה ממקום של מידת מזרח׳ היא רוח ו, כי אות לה אדם הראשוןגשם ללעדן,  מזרחית ִקְדַמת ֵעֶדן מיתוקהרומזת ל ו׳אות 

והתולדות שלו היו רעים כמותו שהרי הוא , גזללקין על ידי שבאה  ,התאומה היתרה של הבלשהיא ווג עם אשתו ושם קין הזד. הרחמים

ַויֵ ַדע ַקִין  יז ׃אל הקטרוג, ואל הדין הקשה השולט על הרשעים שכולם משורשו של הנחשוכל תולדותיו רומזים  .משורש הנחש
ךְ  ֶלד ֶאת ֲחנוֹּ ַהר ַות ֵ וֹּ ַות ַ ת  מלאךונעשה  צדיקשהיה  ,ולא כמו חנוך מתולדות שתה היה רשע, חנוך הז ֶאת ִאשְ 

ֶנה ִעיר  ֹּ יר. מנצפ״ךגימטרייה  פ״רה יגימטריַוְיִהי ב   .הגבלה בכוח הגבורה המגבילה ומצמצמתוהם ענין , יע״ראותיות  עִׁ

ְך׃ מגביל חיות רעות יערמגבילה בני אדם, וה עירשה נוֹּ ֲחנוֹּ ם בְ  ש ֵ ם ָהִעיר כ ְ ְך  יח ַויִ ְקָרא ש ֵ ַויִ וָ ֵלד ַלֲחנוֹּ
ֵאל ָיַלד  ֵאל ו ְמתו ש ָ ֶאת ִעיָרד ְוִעיָרד ָיַלד ֶאת ְמחו ָיֵאל ו ְמִחי ָיֵאל ָיַלד ֶאת ְמתו ש ָ

ֶאת ָלֶמְך׃


