שעומדת לצאת אי"ה בקרוב

דף מתוך סדרת הספרים
גליון שבת בראשית תש"ע

]מותר לצלם לזיכוי הרבים[

אשׁית ַ -ק ִין ָק ַבר ֶאת ֶה ֶבל ,וְ ֶה ֶבל ָק ַבר ֶאת ַק ִין.
ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ֵר ִ
מוּ ָבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ְפּסוּ ִקים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )בראשית כה( ֶשׁקֹּ ַרח ִבּזְ ַמן ַה ַמּ ֲחל ֶֹקת ִנ ְת ַע ְבּ ָרה בּוֹ רוּ ַח ַק ִין ,וּמֹ ֶשה ֶשׁהוּא ִגּ ְלגּוּל ֶה ֶבל ִה ְכ ִניס ֶאת קֹ ַרח
ָל ֲא ָד ָמה ִכּ ְנ ָק ָמה ַעל ַה ִגּ ְלגּוּל ַהקוֹ ֶדם ֶשׁ ַקּ ִין ֶשׁהוּא קֹ ַרח ִה ְכ ִניס אוֹתוֹ ָל ֲא ָד ָמה .וְ ָל ֵכן ָכּתוּב )בראשית ד ,כד(

ֻקּם ָקיִן",
" ִשׁ ְב ָע ַתיִם י ַ

ֻקּם" ִמ ְלּשׁוֹן ְנ ָק ָמה וּ ִמ ְלּשׁוֹן ְתּקוּ ָמה.
" ִשׁ ְב ָע ַת ִים" ְמ ַר ֵמּז ַעל מֹ ֶשה ֶשׁ ָהיוּ לוֹ ֶשׁ ַבע ֵשׁמוֹתֶ ,שׁ ָנּ ַקם ְבּ ַק ִין וְ ִת ֵקּן ֶאת ַק ִין" ,י ַ

נִ ְר ֶאה ֶאת ַה ַה ְק ָבּלוֹת ֵבּין ָפּ ָר ַשׁת ַקיִ ן וְ ֶה ֶבל ְל ָפ ָר ַשׁת קֹ ַרח וּמֹ ֶשה.
]ורואים מתוך הדברים שדברי האריז"ל הם קדש קדשים .והדברים כתובים מפורש בפסוקים ובדברי חז"ל[.
ָפּ ָר ַשׁת ַק ִין וְ ֶה ֶבל

ָפּ ָר ַשׁת קֹ ַרח וּמֹ ֶשה

ַק ִין ָק ַבר ֶאת ֶה ֶבל.
ילה ִמ ִקּ ְנאָתוֹ ְבּ ֶה ֶבל ְבּ ִע ְנ ַין ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת.
ָפּ ָר ַשׁת ַק ִין ִה ְת ִח ָ
ָקם ַק ִין"
)בראשית ד ט( " ַויּ ָ

מֹ ֶשה ֶשׁהוּא ֶה ֶבלָ ,ק ַבר ֶאת קֹ ַרח ֶשׁהוּא ַק ִין.
ילה ִמ ִקּ ְנאַת קֹ ַרח ְבּ ִע ְנ ַין ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֶשׁ ָר ָצה ִל ְהיוֹת כֹּ ֵהן ָגדוֹל.
ָפּ ָר ַשׁת קֹ ַרח ִה ְת ִח ָ

)בראשית ד ,ה( "וְ ֶאל ַקיִן וְ ֶאל ִמ ְנ ָחתוֹ לֹא ָשׁ ָעה"
)בראשית ד ,ה( " ַו ִיּ ַחר ְל ַקיִן ְמאֹד".
)בראשית ד ,ה( "וַיִּ ְפּלוּ ָפּנָיו".
יך צ ֲֹע ִקים ֵא ַלי ִמן
אָח ָ
)בראשית ד ,י( "קוֹל ְדּ ֵמי ִ
ָה ֲא ָד ָמה".
יה".
)בראשית ד ,יא( " ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָפּ ְצ ָתה ֶאת ִפּ ָ
ְבּ ַר ִשּׁ"י ַעל ָק ְר ַבּן ֶה ֶבל )בראשית ד ,ד( ָי ְר ָדה ֵאשׁ וְ ִל ֲח ָכה
ִמ ְנ ָחתוֹ.
ְבּ ַר ִשּׁ"י )בראשית ד ,טז( ַק ִין ָע ָשׂה ְתּשׁוּ ָבה ַעל ֲעוֹנוַֹ ,וה'
ָג ַזר ָע ָליו ֶשׁהוּא ָי ַשׁב ִמחוּץ ְל ַגן ֵע ֶדן ְבּאוֹתוֹ ָמקוֹם
ֶשׁ ֵגּ ְרשׁוּ ֶאת אָ ִביו.
ַבּ ַמּ ֲה ַר"ל )גור אריה בראשית ד ,י( ַקּ ִין וְ ֶה ֶבל ֶנ ְח ְלקוּ ְבּ ִע ְנ ַין
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִמשּׁוּם ֶשׁ ֵאין ִאסּוּר ִכּ ְלאַ ִים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ וְ הוּא
ָכּלוּל ִמ ֶצּ ֶמר וּ ִפ ְשׁ ִתּים ַי ְח ָדּיו.
)פרקי דר"א כא( ַק ִין ָח ַמד ֶאת ְתּאוֹ ָמתוֹ ֶשׁל ֶה ֶבל.
ְבּ ִפ ְר ֵקי ְדּר"א )כא( ֶשׁ ָה ְי ָתה ְתּאוֹ ָמתוֹ ֶשׁל ֶה ֶבל ָי ָפה

ַבּ ָנּ ִשׁים וְ ָח ַמד אוֹ ָתהּ ְבּ ִלבּוֹ.
ַבּ ְשּׁ ָל"ה )קרח( ַק ִין ְכּ ֶשׁ ָע ָשׂה ַמ ֲחלֹ ֶקת ִעם ֶה ֶבל ,אָ ַמר
ֵלית ִדּין וְ ֵלית ַדּ ָיּן וְ ֵלית עוֹ ָלם אַ ֵחר.
ַבּ ְשּׁ ָל"ה )קרח( ַק ִין ָח ָטא ִכּי ִנ ְד ְבּ ָקה בּוֹ ִמ ֻזּ ֲה ַמת ֵח ְטא ֵעץ
ַה ַדּ ַעת ֶשׁ ָח ְטאוּ ְבּ ַי ִין ַה ְמ ַשׁ ֵכּר.
ְבּ ֵס ֶפר ַה ְפּ ִליאָה )ד"ה את הרי כאן( ַקיִ ן ְבּ ִמנְ ָחתוֹ ָח ָטא
ֶשׁ ֵה ִביא ִמ ֶזּ ַרע ָהאָ ֶרץ ] ִפּ ְשׁ ָתּן ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַהגְּ בוּרוֹת[
ֵאשׁ ִמ ְבּ ִלי ַמיִ ם .וְ לֹא ִה ְמ ִתּיק ֶאת ַה ִדּין.
עוֹלם ַה ְשּׁ ִמ ִיני' ֶשׁ ַקּיִן ָה ָיה ִמשֹּׁ ֶרשׁ
ֵבּאַ ְרנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ' ָ
ִבּי ָנה ,וְ ֶה ֶבל ִמשֹּׁ ֶרשׁ ִתּ ְפ ֶא ֶרת ,וּ ַמ ֲחלֹ ְק ָתם ָה ְי ָתה ַמה
יּוֹ ֵתר ָחשׁוּב.

משׁה"
ָקמוּ ִל ְפנֵי ֶ
)במדבר טז ב( " ַויּ ֻ
ֹאמר ֶאל ְיהֹוָה אַל ֵתּ ֶפן ֶאל ִמנְ ָח ָתם".
)במדבר טז ,טו( " ַויּ ֶ
משׁה ְמאֹד".
)במדבר טז ,טו( " ַו ִיּ ַחר ְל ֶ
ֵיהם".
)במדבר טז ,כב( " ַויּ ְִפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
יהם נָסוּ ְלק ָֹלם".
ִשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹת ֶ
)במדבר טז ,לד( "וְ ָכל י ְ
יה".
וּפ ְצ ָתה ָה ֲא ָד ָמה ֶאת ִפּ ָ
)במדבר טז ,ל( " ָ
אתיִם
וּמ ַ
ֹאכל ֵאת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ָצאָה ֵמ ֵאת ְיהֹוָה ַותּ ַ
)במדבר טז ,לה( "וְ ֵאשׁ י ְ
יבי ַה ְקּט ֶֹרת".
ִאישׁ ַמ ְק ִר ֵ
יהם ֶאת ָהעֹ ֶנשׁ ַה ָקּ ֶשׁה
ְבּ ַר ִשּׁ"י )במדבר כו ,יא( ְבּ ֵני קֹ ַרח ָעשׂוּ ְתּשׁוּ ָבה וּ ִב ְטּלוּ ֵמ ֲע ֵל ֶ
ֶשׁל ַה ֵגּ ִ
יה ָנּם.
יה ָנּם וְ נִ ְשׁ ֲארוּ ֵבּין ַגּן ֵע ֵדן ַל ֵגּ ִ
יצית וְ ִהיא ְכּלוּ ָלה ִמ ֶצּ ֶמר
יציתְ ,ד ֵאין ִאסּוּר ִכּ ְלאַ ִים ְבּ ִצ ִ
קֹ ַרח ֶנ ְח ָלק ְבּ ִע ְנ ַין ַה ִצּ ִ
וּ ִפ ְשׁ ִתּים ַי ְח ָדּיו.
)מגלה עמוקות קורח( קֹ ַרח ָר ָצה ָל ַק ַחת ֶאת ִצפּוֹ ָרה ְל ִא ָשּׁה.

ְבּ ַר ִשּׁ"י )במדבר יב ,א( " ָה ִא ָשּׁה ַה ֻכּ ִשּׁית"ַ ,מגִּ יד ֶשׁ ַהכֹּל מוֹ ִדים ְבּ ָי ְפ ָיהּ ְכּ ֵשׁם
ֶשׁ ַהכֹּל מוֹ ִדים ְבּ ַשׁ ֲחרוּתוֹ ֶשׁל כּוּ ִשׁי ,כּוּ ִשׁית ְבּגִ ַ
ימ ְט ִר ָיּא ְי ַפת ַמ ְר ֶאה.
ַבּ ְשּׁ ָל"ה )קרח( קֹ ַרח ָכּ ַפר ִבּ ְנבוּאַת מֹ ֶשה ַר ֵבּינוּ ע"ה וּ ְבתוֹ ָרה ִמן ַה ָשּׁ ַמ ִים.
ַבּ ְשּׁ ָל"ה )קרח( מֹ ֶשה אָ ַמר "בֹּ ֶקר וְ יֹ ַדע ה'"ִ ,כּי ַע ָתּה ֵעת ִשׁ ְכרוּתְ ,ל ַר ֵמּז ָל ֶהם
ֶשׁ ִנּ ְד ְבּ ָקה ָבּ ֶהם ִמ ֻזּ ֲה ַמת ֵח ְטא ֵעץ ַה ַדּ ַעת ֶשׁל ַה ַיּ ִין ַה ְמ ַשׁ ֵכּר.
ְבּ ֵס ֶפר ַה ְפּ ִליאָה )ד"ה את הרי כאן( קֹ ַרח ָע ַמד ְבּ ִמ ָדּתוֹ ֵאשׁ ִמ ְבּ ִלי ַמ ִיםֶ .שׁקֹּ ַרח
לֹא ִה ְס ִכּים ַל ֲעשׂוֹת ָשׁלוֹם ְל ַה ְמ ִתּיק ֶאת ַה ִדּין.

אָמרֲ ,אנִ י ֶשׁ ֲאנִ י
משׁהַ ,
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יח ,טז( א"ר ֵלוִ י ָל ָמּה ָח ַלק ק ַֹרח ַעל ֶ
ֶח ַלק ַעל ֶ
ָמ ֶל ְךִ ,מיָּד נ ֱ
ַע ֶשׂה כּ ֵֹהן ו ֶ
ְבּנוֹ ֶשׁל ֶשׁ ֶמן ֵא ִיני נִ ְמ ָשׁח וְ נ ֲ
משׁה .רוֹ ִאים
ֶשׁהוּא ָח ַלק ַעל מֹ ֶשה ִבּ ְג ַלל ָשׁ ְרשׁוֹ ְבּעוֹ ַלם ַה ֶשּׁ ֶמן ֶשׁהוּא עוֹ ַלם ַה ִבּי ָנה.

וּנְ ָב ֵאר

ֶתר ֵבּאוּרַ ,מ ֲע ֶשׂה ַק ִין ִה ְת ִחיל ַבּ ָכּתוּב )בראשית
ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְבּי ֶ

ִחר ְל ַקיִן ְמאֹד".
ד ,ה( "וְ ֶאל ַקיִן וְ ֶאל ִמנְ ָחתוֹ לֹא ָשׁ ָעה ַויּ ַ
ֹאמר ֶאל ְיהֹוָה אַל ֵתּ ֶפן ֶאל ִמנְ ָח ָתם".
משׁה ְמאֹד ַויּ ֶ
ִחר ְל ֶ
וְ ָכאן " ַויּ ַ
ילה ִמ ִקּנְ אָתוֹ
וְ רוֹ ִאים אוֹ ָתהּ ָלשׁוֹן ִבּ ְשׁ ֵתּי ַה ַפּ ְר ִשׁיּוֹת .וְ ֵכן ָפּ ָר ַשׁת ַק ִין ִה ְת ִח ָ
ילה ִמ ִקּ ְנאַת קֹ ַרח ְבּ ִענְ ַין
ְבּ ֶה ֶבל ְבּ ִענְ ַין ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ,וּ ָפ ָר ַשׁת קֹ ַרח ִה ְת ִח ָ
רוֹאים ִבּ ְשׁנֵי ַה ְמקוֹמוֹת נְ ִפ ַ
ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֶשׁ ָר ָצה ִל ְהיוֹת כֹּ ֵהן ָגּדוֹל .וְ ֵכן ִ
ילת

ִחר ְל ַקיִ ן ְמאֹד ַויּ ְִפּלוּ ָפּנָיו",
ָפּנִ יםֵ ,א ֶצל ַק ִין ָכּתוּב )בראשית ד ,ה( " ַויּ ַ
ֹאמרוּ".
ֵיהם ַויּ ְ
וְ ֵא ֶצל מֹ ֶשה וְ אַ ֲהרֹן ָכּתוּב )במדבר טז ,כב( " ַויּ ְִפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
רוֹאים ִבּ ְשׁנֵי ַה ְמקוֹמוֹת ֶשׁ ָיּ ְר ָדה ֵאשׁ ֵמ ַה ָשּׁ ַמ ִיםַ ,כּמּוּ ָבא ְבּ ַר ִשּׁ"י ַעל
וְ ֵכן ִ
ָק ְר ַבּן ֶה ֶבל )בראשית ד ,ד( ָי ְר ָדה ֵאשׁ וְ ִל ֲח ָכה ִמנְ ָחתוֹ ,וְ ֵא ֶצל קֹ ַרח ָכּתוּב

ֹאכל ֵאת ַה ֲח ִמ ִשּׁים
ָצאָה ֵמ ֵאת יְ הֹוָה ַותּ ַ
)במדבר טז ,לה( "וְ ֵאשׁ י ְ
יבי ַה ְקּט ֶֹרת" .וְ ֵכן רוֹ ִאים ֵא ֶצל ַק ִין ֶשׁ ָע ָשׂה ְתּשׁוּ ָבה
אתיִם ִאישׁ ַמ ְק ִר ֵ
וּמ ַ
ָ
ַעל ֲעוֹנוַֹ ,וה' ִבּ ֵטּל ֵמ ָע ָליו ֶאת ָהעֹ ֶנשׁ ַה ָקּ ֶשׁה ֶשׁל ָנע ָו ָנד ,וְ ָג ַזר ָע ָליו )שם

ֵשׁב ְבּ ֶא ֶרץ נוֹד ִק ְד ַמת ֵע ֶדן"ֶ ,שׁהוּא ָי ַשׁב ִמחוּץ ְל ַגן ֵע ֶדן ְבּאוֹתוֹ
טז( " ַויּ ֶ
ָמקוֹם ֶשׁ ֵגּ ְרשׁוּ ֶאת אָ ִביוַ ,כּמּוּ ָבא ְבּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם .וְ ֵכן ֵא ֶצל ְבּ ֵני קֹ ַרח מוּ ָבא

נִ ְד ַבּק ְבּ ִמ ַדּת ַהגְּ בוּ ָרה ַל ֲעשׂוֹת ַמ ֲחלֹ ֶקת ,וְ לֹא ִה ְס ִכּים ַל ֲעשׂוֹת ָשׁלוֹם
ְל ַה ְמ ִתּיק ֶאת ַה ִדּין.

ֻלּהּ
ֹשה ַט ִלּית ֶשׁכּ ָ
אָמר ְלמ ֶ
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יח ,ג( ָק ַפץ ק ַֹרח וְ ַ
יצית,
ֶבת ְבּ ִצ ִ
יצית ,א"ל ַחיּ ֶ
טוּרה ִמן ַה ִצּ ִ
ְתּ ֵכ ֶלת ַמהוּ ֶשׁ ְתּ ֵהא ְפּ ָ
חוּטין
ִ
אַר ַבּע
פּוֹט ֶרת ַע ְצ ָמהּ ְ
ֻלּהּ ְתּ ֵכ ֶלת ֵאין ֶ
א"ל ק ַֹרח ַט ִלּית ֶשׁכּ ָ
יצית ,הוּא
אוֹתהּ .נִ ְר ֶאה ְדשֹׁ ֶרשׁ ַה ַמּ ֲחלֹ ֶקת ֶשׁל קֹ ַרח ְבּ ִענְ ַין ַה ִצּ ִ
פּוֹטרוֹת ָ
ְ
אוֹתוֹ שֹׁ ֶרשׁ ַה ַמּ ֲחלֹ ֶקת ֶשׁ ָה ְי ָתה ֵבּין ַק ִין ְל ֶה ֶבלְ ,ד ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא

ֶרע ִפּ ְשׁ ָתּן ָהיָה" ,וְ ֶה ֶבל
ָבא ַקיִן ִמ ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה" וְ כוּ' ז ַ
בראשית ט( " ַויּ ֵ
ֶא ַמר "לֹא
וּפ ְשׁ ִתּים ֶשׁנּ ֱ
ֶא ָסר ֶצ ֶמר ִ
יכ ְך נ ֱ
ֵה ִביא גַּם הוּא" ֶצ ֶמר וְ כוּ'ְ ,ל ִפ ָ
חוֹטא ִעם
ִת ָע ֵרב ִמנְ ַחת ַה ֵ
אָמר ַה ָקּ ָבּ"ה ֵאינוֹ ִדּין ֶשׁיּ ְ
ִת ְל ַבּשׁ ַשׁ ַע ְטנֵז" ,וְ ַ
חוֹל ִקים
ֶא ָסר .וּמוּ ָבא ַבּ ַמּ ֲה ַר"ל )בראשית ד ,י( ָהיוּ ְ
יכ ְך נ ֱ
ַכּאי ְל ִפ ָ
ִמנְ ַחת ז ַ
] ַק ִין וְ ֶה ֶבל[ ַעל ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִכּי ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶבּ ֱא ֶמת הוּא ָכּלוּל ִמ ְשּׁנֵי
וּפ ְשׁ ָתּן ְבּ ֵבית
הוּתּר ֶצ ֶמר ִ
ַ
וּראָ ָי'ה ָלזֶה ִכּי
כֹּחוֹת ֶשׁל ֶה ֶבל וְ ַקיִןְ ,
לוֹמר
וּמ ְפּנֵי זֶה ָהיָה ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ָח ֵפץ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ ,כּ ַ
ַה ִמּ ְק ָדּשִׁ ,
ֵיהם .וּ ְכ ֵשׁם ֶשׁ ַקּ ִין וְ ֶה ֶבל
חוֹל ִקים ְבּ ָמקוֹם ֶשׁהוּא ְמ ֻשׁ ָתּף ִל ְשׁנ ֶ
ְ
ֶשׁ ָהיוּ

יהם ֶאת ָהעֹ ֶנשׁ ַה ָקּ ֶשׁה
ְבּ ַר ִשּׁ"י )במדבר כו ,יא( ֶשׁ ָעשׂוּ ְתּשׁוּ ָבה וּ ִב ְטּלוּ ֵמ ֲע ֵל ֶ

ֶנ ְח ְלקוּ ְבּ ִענְ ַין ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִמשּׁוּם ֶשׁ ֵאין ִאסּוּר ִכּ ְלאַ ִים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ וְ הוּא ָכּלוּל

יה ָנּם.
יה ָנּם וְ נִ ְשׁ ֲארוּ ֵבּין ַגּן ֵע ֵדן ַל ֵגּ ִ
ֶשׁל ַה ֵגּ ִ

יציתְ ,ד ֵאין ִאסּוּר ִכּ ְלאַ ִים
ִמ ֶצּ ֶמר וּ ִפ ְשׁ ִתּים ַי ְח ָדּיוָ ,כּ ְך ֶנ ְח ָלק קֹ ַרח ְבּ ִענְ ַין ַה ִצּ ִ

וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ֵס ֶפר ַה ִלּקּוּ ִטים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )יתרו קסו( קֹ ַרח ָל ַקח ֶמ ַקּח ַרע
משׁה"ֶ ,נגֶד
ָקמוּ ִל ְפנֵי ֶ
ֶפשׁ ַקיִן .וְ ָלזֶה " ַויּ ֻ
ְל ַע ְצמוֹ ,וְ נִ ְת ַל ֵבּשׁ בּוֹ נ ֶ
אָחי ָך צ ֲֹע ִקים ֵא ַלי ִמן ָה ֲא ָד ָמה"ָ ,לזֶה
וּכ ֶנגֶד "קוֹל ְדּ ֵמי ִ
ָקם ַקיִ ן"ְ .
" ַויּ ָ
אוֹמ ִרים מֹ ֶשה
צוֹע ִקים וְ ְ
ֵרדוּ ֵהם וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם ַחיִּים ְשׁא ָֹלה" ,וְ ֲ
" ַויּ ְ
מוּבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל
ָ
ַחנוּ ַבּ ָדּ ִאים .וְ ֵכן
ַאנ ְ
ֱא ֶמת וְ תוֹ ָרתוֹ ֱא ֶמת ,ו ֲ
יה
אָרץ ֶאת ִפּ ָ
)מלכים ב רחצ( ק ַֹרח סוֹד גִּ ְלגּוּל ַקיִן ָל ֵכן ָפּ ְצ ָתה ָה ֶ
אָתּה ִמן ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָפּ ְצ ָתה
וּב ְל ָעה ָכּל ֲא ֶשׁר ְלק ַֹרחְ ,בּסוֹד "אָרוּר ָ
ָ
יעת
יה" ַהנִּ זְ ָכּר ְבּ ֶה ֶבלַ .ה ְיינוּ ֶשׁרוֹ ִאים ִבּ ְשׁ ֵני ַה ְמּקוֹמוֹת ֶאת ְבּ ִל ַ
ֶאת ִפּ ָ
אָתּה ִמן
ַה ֲא ָד ָמה ְבּאוֹ ָתהּ ָלשׁוֹן; ֵא ֶצל ַק ִין ָכּתוּב )שם ד ,יא( "אָרוּר ָ
ָד ָך" ,וְ ֵא ֶצל
אָחי ָך ִמיּ ֶ
יה ָל ַק ַחת ֶאת ְדּ ֵמי ִ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָפּ ְצ ָתה ֶאת ִפּ ָ
וּפ ְצ ָתה ָה ֲא ָד ָמה
קֹ ַרח ָכּתוּב )במדבר טז ,ל( "וְ ִאם ְבּ ִריאָה י ְִב ָרא יְ הֹוָה ָ
יה" .וְ ֵכן רוֹ ִאים ִבּ ְשׁ ֵני ַה ְמקוֹמוֹת ְצ ָע ָקה ִמן ָה ֲא ָד ָמה; ֵא ֶצל ַק ִין ָכּתוּב
ֶאת ִפּ ָ
אָחי ָך צ ֲֹע ִקים ֵא ַלי ִמן ָה ֲא ָד ָמה" ,וְ ֵא ֶצל קֹ ַרח
)בראשית ד ,י( "קוֹל ְדּ ֵמי ִ
יהם נָסוּ ְלק ָֹלם".
ִשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹת ֶ
ָכּתוּב )במדבר טז ,לד( "וְ ָכל י ְ

ְבּ ִצ ִ
יצית וְ ִהיא ְכּלוּ ָלה ִמ ֶצּ ֶמר וּ ִפ ְשׁ ִתּים ַי ְח ָדּיו.

פּוֹרה
ְתה ִצ ָ
ירה ֶשׁ ְלּ ָק ָחהּ ֶשׁ ָהי ָ
יְת ָ
אוֹמה ֵ
)קרח( ק ַֹרח ֶשׁ ָבּא ַל ֲחלֹק ַעל ְתּ ָ
ֹשה ַו ִיּפֹּל ַעל
ַיִּשׁ ַמע מ ֶ
ֹשה ,וְ ָע ָליו נִ ְת ַקנֵּא הוּא ָבּהֶּ ,זה סוֹד "ו ְ
ֵא ֶשׁת מ ֶ
ירה ֶשׁלּוָֹ ,ל ֵכן
ְת ָ
אוֹמה י ֵ
ָפּנָיו"ֶ ,שׁ ֲח ָשׁדוּהוּ ְבּ ֵא ֶשׁת ִאישׁ ַעל ֶשׁ ָלּ ַקח ְתּ ָ
ֹשה,
אָחיו ֶשׁל מ ֶ
ָדּ ְרשׁוּ ַר ַזּ"ל "אָח נִ ְפ ָשׁע ִמ ִקּ ְריַת עֹז" ַעל ק ַֹרח ֶשׁ ָה ָיה ִ
ֶח ָלק,
אַרמוֹן"ַ ,על ַה ִמּ ְדיָנִ ית נ ֱ
יח ְ
וּמ ְדיָנִ ים ִכּ ְב ִר ַ
וּמה ָה ָיה ַמ ֲחל ְֹקתוֹ " ִ
ֶ
אָמר
אוֹמתוֹ ֶשׁנּוֹ ְל ָדה ִעם ֶה ֶבל ,וְ ַקיִן ַ
פּוֹרה ֶשׁ ִהיא ְתּ ָ
ַעל ֶשׁ ָלּ ַקח ִצ ָ
ִתרוֹ ֶח ֶבר ַה ֵקּינִ י נִ ְפ ַרד
אָחיו ַעל זֶה ,וְ י ְ
ֶשׁ ִהיא ֶשׁלּוֹ ,וְ ָה ַרג ַקיִן ֶה ֶבל ִ
ִמ ַקּיִן וְ ִת ֵקּן אוֹתוֹ ַה ַקּ ְל ָק ָלה ,וְ ַע ָתּה ָחזַר וְ ִק ְל ֵקל ק ַֹרח אוֹתוֹ ַה ֵח ְטא
ַח ָשׁדוֹ ְבּ ֵא ֶשׁת ִאישׁ .וְ ַגם ָכּאן רוֹ ִאים ֶשׁקֹּ ַרח ָר ָצה ָל ַק ַחת ֶאת ִצפּוֹ ָרה
וֲ

וּ ְכ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּגְּ ָמ' )ב"ב עדֶ (.שׁ ְבּלוּ ֵעי קֹ ַרח צוֹ ֲע ִקים ִמן ָה ֲא ָד ָמה מֹ ֶשה

ְל ִא ָשּׁהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְבּגִ ְלגּוּלוֹ ַהקּוֹ ֶדם ִצפּוֹ ָרה ָה ְי ָתה ִא ְשׁתּוֹ ְלאַ ַחר ֶשׁ ָח ַמד אוֹ ָתהּ

ֱא ֶמת וְ תוֹ ָרתוֹ ֱא ֶמת.

ֵמ ֶה ֶבל אָ ִחיו .וְ ָל ֵכן הוּא ָח ַשׁד ֶאת מֹ ֶשה ְבּ ִאסּוּר ֵא ֶשׁת ִאישׁ ֶשׁ ַכּ ְב ָיכוֹל מֹ ֶשה

וְ ֵכן

צוֹע ִקים
מוּ ָבא ְבּ' ֵס ֶפר ַה ִלּקּוּ ִטים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )יתרו קסו( ֶשׁ ְבּ ֵני קֹ ַרח ֲ

וְ ְ
ַחנוּ ַבּ ָדּ ִאיםְ .ל ַת ֵקּן ֶאת ַמה ֶשּׁ ָפּ ַגם ַק ִין ְכּ ֶשׁאָ ַמר ֵלית
ַאנ ְ
אוֹמ ִרים ו ֲ
אָמר
ִדּין וְ ֵלית ַדּ ָיּן .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ַה ְפּ ִליאָה )ד"ה את הרי כאן( ִמי ֶשׁ ַ
אַחת ָל ֶהם ַה ִדּין ִעמּוִֹ ,כּי ַקיִן ְבּ ִמנְ ָחתוֹ ָח ָטא
ָתם ַ
ק ַֹרח וְ ַקיִן ַכּ ָוּנ ָ
אָרץ ֵאשׁ ִמ ְבּ ִלי ָמיִם ,וְ ֵכן ק ַֹרח ָע ַמד ְבּ ִמ ָדּתוֹ ֵאשׁ
ֶרע ָה ֶ
ֶשׁ ֵה ִביא ִמזּ ַ
ִמ ְבּ ִלי ָמיִםַ .ה ְיינוּ ֶשׁ ָקּ ְר ַבּן ַק ִין ָה ָיה ֵמ ַה ִפּ ְשׁ ָתּן ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת ַהגְּ בוּ ָרה
ֶשׁ ָשּׁם ָשׁ ְרשׁוֹ ,וְ לֹא ֵה ִביא ַמ ֶשּׁהוּ ֶשׁל ֶח ֶסד ְל ַה ְמ ִתּיק ֶאת ַה ִדּין .וְ ֵכן קֹ ַרח

מוּבא
ָ

ְבּ' ַשׁ ַער ַה ִגּ ְל ִ
גּוּלים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )לו( ֶשׁ ִיּ ְתרוֹ ָה ָיה גִּ ְלגּוּל ַק ִין ,וְ ֵכי ָון
ֶשׁ ַקּ ִין ָח ַמד ֶאת ְתּאוֹ ָמתוֹ ֶשׁל ֶה ֶבלִ ,י ְתרוֹ ִתּ ֵקּן ֶאת ֶזה ִבּנְ ִתי ַנת

ִצפּוֹ ָרה ְלמֹ ֶשהְ ,ד ִצפּוֹ ָרה ָה ְי ָתה ְבּסוֹד ְתּאוֹ ָמתוֹ ֶשׁל ֶה ֶבל ,וּ ִבנְ ִתי ַנת ִצפּוֹ ָרה
ַלּה ֲע ֻמקּוֹת'
הוּא ֶה ֱחזִ יר ֶאת ַהגְּ ֵז ָלה ֶשׁ ָגּ ַזל ַבּגִּ ְלגּוּל ַהקּוֹ ֶדם .וּמוּ ָבא ַבּ' ְמג ֵ

ָל ַקח ֶאת ִצפּוֹ ָרה ֶשׁ ִהיא ִא ְשׁתּוֹ .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּ ִפ ְר ֵקי ְדּר"א )כא( ֶשׁ ָה ְי ָתה
אוֹתהּ ְבּ ִלבּוֹ ,וְ לֹא עוֹד ֶא ָלּא
ָשׁים וְ ָח ַמד ָ
ָפה ַבּנּ ִ
אוֹמתוֹ ֶשׁל ֶה ֶבל י ָ
ְתּ ָ
אוֹמתוֹ ִמ ֶמּנּוֶּ ,שׁ ֶנּ ֱא ַמר
ָא ַקח ֶאת ְתּ ָ
אָחי ו ֶ
אַהרֹג ֶאת ֶה ֶבל ִ
אָמר ֶשׁ ֲ
ֶשׁ ַ
יוֹתם ַבּ ָשּׂ ֶדה" וְ ֵאין ָשׂ ֶדה ֶא ָלּא ִא ָשּׁה .וְ ֵכן ַעל ִצפּוֹ ָרה ָמ ִצינוּ
ַיְהי ִבּ ְה ָ
"ו ִ
ָפיָהּ
מוֹדים ְבּי ְ
ֻשּׁית"ַ ,מגִּ יד ֶשׁ ַהכֹּל ִ
ְבּ ַר ִשּׁ"י )במדבר יב ,א( " ָה ִא ָשּׁה ַהכּ ִ
ימ ְט ִר ָיּא י ְַפת
כּוּשׁית ְבּגִ ַ
כּוּשׁיִ ,
מוֹדים ְבּ ַשׁ ֲחרוּתוֹ ֶשׁל ִ
ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ַהכֹּל ִ
ַמ ְר ֶאה.

אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
בכדי להוציא לאור את המהדורה החדשה של ספר 'סוד החשמל' אנו זקוקים לעוד נרשמים .הנרשמים מראש יקבלו את הסט ] 4כרכים[ במחיר
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