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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת קרח תשע"ז

 מתה חבינו גלגול הבל
 חר גלגול  ין תנ  נא בהבל

רחש לבי דבר טוב לבאר כל זה על פי הקדמה 

הפסוקים"  ב"שער  האריז"ל  רבינו  שגילה  יקרה 

היה  רבינו  משה  כי  בפרשתנו,  תורה"  וב"לקוטי 

היה  משה  עם  שנחלק  קרח  ואילו  הבל,  גלגול 

גלגול קין אחיו, לכן כמו שבגלגול הראשון נתקנא 

קין בהבל אחיו והרגו, כך בגלגול זה נתקנא קרח 

גלגול קין במשה גלגול הבל.

)פרשתנו תורה אור אות ה( מביא  בשל"ה הקדוש 

רבי  האלקי  למקובל  "ציוני"  ספר  בשם  הוספה 

מנחם ציוני, כי זהו הענין שנענש קרח גלגול קין 

ותבלע  פיה  את  הארץ  "ותפתח  טז-לב(:  )במדבר 

שבלעה  מה  בכך  לתקן  מדה  כנגד  מדה  אותם", 

הקב"ה  שאמר  כמו  הבל,  של  דמו  את  האדמה 

לקין )בראשית ד-י(: "קול דמי אחיך צועקים אלי מן 

האדמה", והנה דברי השל"ה בלשון קדשו:

"וכבר נודע מה שאמרו המקובלים כי קרח הוא 

גלגול קין... ומשה הוא גלגול של הבל, ועתה קרח 

שעשה מחלוקת הגדול וחזר לסורו, אז הרגו משה 

דמו  באדם  האדם  דם  שופך  ט-ו(  )בראשית  ונתקיים 

הרג  הוא  שנהרג,  עצמו  האדם  אותו  כלומר  ישפך, 

את הורגו, וכן משה שהוא הבל הרג את קרח שהוא 

קין, ומיתתו היתה בבליעה מדה כנגד מדה, כי פצתה 

הארץ את פיה לבלוע דם הבל, כך כתב הציוני".

הציוני  בשם  הללו  השל"ה  דברי  הנראה  כפי 

)ערך  יעקב"  ה"קהלת  שהביא  למה  המקור  הוא 

קרח( תמצית ענין זה: 

הבל,  גלגול  הוא  ומשה  קין,  גלגול  הוא  "קרח 

ועל כן חלק קרח על משה וקינא בו, ועורר קנאה 

הישנה שהיה לקין על הבל, והנה האדמה נתאררה 

אז על אשר פצתה פה לקחת דמי אחיך, וכאן תיקן 

את  לבלוע  פיה  את  שפצתה  במה  משה  אותה 

קין  נקמת  ממנו  ונקמה  פצ"ה,  תחת  פצ"ה  קרח, 

שנתאררה עבורו".

ה'  יברא  בריאה  ואם  שלחני,  ה'  לא  עליהם  יפקד 

כל  ואת  אותם  ובלעה  פיה  את  האדמה  ופצתה 

נאצו  כי  וידעתם  שאולה,  חיים  וירדו  להם  אשר 

האנשים האלה את ה'.

האלה  הדברים  כל  את  לדבר  ככלותו  ויהי 

ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את 

פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר 

להם  אשר  וכל  הם  וירדו  הרכוש,  כל  ואת  לקרח 

מתוך  ויאבדו  הארץ  עליהם  ותכס  שאולה  חיים 

הקהל, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם כי 

אמרו פן תבלענו הארץ".

מיתה  רבינו  משה  שבחר  מה  ביאור  וצריך 

משונה כזו: "ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה 

להעניש  למקום  דרכים  הרבה  שהרי  פיה",  את 

את החוטאים. עוד צריך ביאור כי ממה שכתוב: 

שכתוב:  מה  וכן  פיה",  את  האדמה  "ופצתה 

"ותפתח הארץ את פיה", משמע שהארץ יש לה 

פה לדבר. וכן משמע מלשון התנא במשנה )אבות 

פ"ה מ"ו(, שהזכיר שם בין עשרת הדברים שנבראו 

וצריך  הארץ".  "פי  את  השמשות  בין  שבת  ערב 

בשעה  הארץ  מפי  יצאו  דיבורים  איזה  ביאור 

שפתחה את פיה לבלוע את קרח ועדתו.

קרח  כי  מבואר  קעו:(  )פרשתנו  הקדוש  בזוהר 

"תא  השבת:  על  שחלק  משום  השלום  על  חלק 

ברא  כד  שלום.  על  אלא  קאים  עלמא  לית  חזי, 

קוב"ה עלמא לא יכיל לאתקיימא עד דאתא ושרא 

שלמא  דאיהו  שבת  הוא,  ומאי  שלום,  עלייהו 

דעלאי ותתאי, וכדין אתקיים עלמא, ומאן דפליג 

עליה יתאביד מעלמא".

פירוש: "בוא וראה, אין העולם עומד אלא על 

יכול  השלום. כשברא הקב"ה את העולם לא היה 

להתקיים עד שבא והשרה עליו את השלום, ומהו 

ולתחתונים,  לעליונים  שלום  שהיא  שבת  שלום, 

ואז נתקיים העולם, ומי שחולק על השבת נאבד 

מן העולם". וצריך ביאור להבין הענין שחלק קרח 

על השבת. 

על  למדים  אנו  קרח  פרשת  בפרשתנו 

משה  עם  ועדתו  קרח  של  הנוראה  המחלוקת 

רבינו ואהרן הכהן, מה טובה מליצתו של הפוסק 

הגדול בעל "פרי מגדים" זי"ע בספרו "תיבת גמא" 

)פרשתנו(, שמבאר מה שפירש רש"י )במדבר טז-א(: 

מה  פי  על  נדרשת".  יפה  זו  פרשה   - קרח  "ויקח 

שכתוב )משלי טו-כג(: "דבר בעתו מה טוב". פירוש, 

הפסח,  בחג  פסח  הלכות  בעתו,  דבר  לדרוש 

הזמנים  בכל  וכן  הסוכות,  בחג  סוכה  הלכות 

לדרוש בעניני דיומא מה טוב.

המתפרץ  מחלוקת  של  הקשה  היצר  אולם 

בו  לדרוש  טוב  מה  בעתו  דבר  לבקרים,  חדשים 

בכל עת ובכל שעה, כי תמיד יש תועלת גדולה 

וברדיפה  המחלוקות  מן  בהתרחקות  לדרוש 

זו",  "פרשה  רש"י:  שפירש  וזהו  השלום.  אחרי 

"יפה נדרשת",  העוסקת במחלוקת קרח ועדתו, 

בכל עת ובכל שעה: "כי אין שעה שאין מחלוקת 

והכל בזמנו".

על  להתבונן  טוב,  מה  בעתו  דבר  כן  כי  הנה 

הלקח הנשגב שכל אחד מישראל צריך ללמוד, 

קרח  על  רבינו  משה  שהטיל  הקשה  מהעונש 

להתרחק  האדמה,  במעמקי  שנבלעו  ועדתו 

בשדה  כאש  המתפשטת  המחלוקת  מאש 

כך  ועל  בישראל,  טוב  חלק  כל  לשרוף  קוצים, 

יהיה  "ולא  יז-ה(:  )במדבר  מזהיר הכתוב בפרשתנו 

כקרח ועדתו".

 רו ז ר האחץ א  זיה
ו בלש או ם וא  ב יהםר

הגדול  הפלא  על  להתבונן  יאיר  דברינו  פתח 

והקב"ה  גוזר  צדיק  בבחינת  רבינו,  משה  שעשה 

את  לבלוע  כדי  פיה  את  הארץ  שתפתח  מקיים, 

קרח ועדתו וכל אשר להם )במדבר טז-כח(:

שלחני  ה'  כי  תדעון  בזאת  משה  "ויאמר 

כי לא מלבי, אם  לעשות את כל המעשים האלה 

האדם  כל  ופקודת  אלה  ימותון  האדם  כל  כמות 

 הל ר הנתגב מבליש   חר גלגול  ין באדמה
איך לה גבח של  לל : רנש ונד  היה באחץר



 זחת   חר  תשרפ | ב

 מ וח  נא   ין ו חר
מפוהמ  ה נאה תל הנרת ה דמוני

בשל"ה הקדוש )שם( מוסיף על כך ענין נפלא, 

לקין  שהיתה  הקנאה  למדת  השורש  מהו  לבאר 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  המבואר  פי  על  ולקרח, 

הנחש  הטיל  הדעת  עץ  בחטא  כי  נד.(  בראשית 

נולדו  לכן  ובחוה,  באדם  זוהמתו  את  הקדמוני 

מצד  ואחד  הקדושה  מצד  אחד  בנים  שני  מהם 

זוהמת הנחש, הבל נולד מצד הקדושה של אדם 

וחוה, וקין נולד מעורב בזוהמה של הנחש.

ג-א(  )בראשית  רש"י  שפירש  מה  ידוע  והנה 

את  החטיא  הקדמוני  הנחש  כי  המדרש,  בשם 

אדם וחוה משום שראה אותם ונתקנא בהם, לכן 

נתקנא  בקין,  כלולה  שהיתה  הנחש  זוהמת  מצד 

כשנתגלגל  כך  ואחר  והרגו,  אחיו  בהבל  הוא  גם 

כי  נמצא  הבל,  גלגול  במשה  שוב  נתקנא  בקרח 

שורש הקנאה של קין וקרח נובע מזוהמת הנחש 

שנתקנא באדם ובחוה וגרם לחטא עץ הדעת.

נפלא לצרף מה שמצינו בענין זה דברות קדשו 

ב"נועם  זי"ע  מליז'ענסק  אלימלך  ר'  הרבי  של 

אלימלך" בפרשתנו, הנה הדברים בלשון קדשו:

למה  יט(  תהלים  שמעוני  )ילקוט  במדרש  "איתא 

נפש.  משיבת  שהיא  בשביל  תמימה,  ה'  תורת 

ונראה  ופלא.  הפלא  מופלא  הוא  המדרש  והנה 

לכך  קין,  גלגול  היה  שקרח  כתבו  המקובלים  כי 

נאבד על ידי פתיחת הארץ, כדי לתקן אשר פצתה 

האדמה את פיה לקחת דמי הבל אחיו, ולזה הוצרך 

קין להתגלגל בקרח לתקן זה.

ולמה לא תיקן קין אז בעצמו זה הדבר באותו 

בגלגולים  הוא  ברוך  השי"ת  שברא  אלא  הפעם, 

כדי שיהיה תורתו שלימה, שאם לא כן היה חסר 

פרשת ויקח קרח בתורה. ובזה דברי המדרש המה 

בשביל  תמימה,  ה'  תורת  למה  היטב,  מבוארין 

שהיא משיבת נפש, פירוש בשביל שהקב"ה ברא 

העולם על ידי גלגולים".

ויש להוסיף פרפרת נאה לבאר בזה מה שאמר 

)בראשית  הקב"ה לקין אחרי שהרג את הבל אחיו 

לו הקב"ה בכך,  ונד תהיה בארץ". רמז  "נע  ד-יב(: 

בארץ,  חי  שנבלע  בקרח  להתגלגל  עתיד  שהוא 

לנוע,  יכול  שאינו  כמת  ולא  ונד  נע  שם  ויהיה 

בר  בר  רבה  של  עדותו  עד.(  )ב"ב  בגמרא  כמבואר 

חנה ששמע איך קרח ועדתו שנבלעו חיים בארץ 

צועקים שם: "משה ותורתו אמת".

משה  שבחר  מה  להבין  יומתק  כן  כי  הנה 

קין  גלגול  קרח  את  להעניש  הבל  גלגול  רבינו 

ופצתה  ה'  יברא  בריאה  "ואם  הקשה:  בעונש 

האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם 

הגדולה  בהשגתו  השיג  כי  שאולה".  חיים  וירדו 

שעל עונש זה רמז הקב"ה לקין באומרו: "נע ונד 

תהיה בארץ", מזה ידע שהוא צריך להעניש את 

קרח שיבלע חי באדמה, ויצעק משם יחד עם כל 

עדתו: "משה ותורתו אמת". 

 חור חשה נכנסה ב ין 
תלא נ נה לו מנור

עבודה  בדרך  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

לקרח  הקב"ה  שבחר  הטעם  נפש,  לכל  השוה 

כפי  אשר  בארץ,  חי  שיבלע  עונש  קין  גלגול 

ונד  "נע  עצמו:  לקין  כך  על  רמז  כבר  המבואר 

על  קודש  מקראי  לבאר  בהקדם  בארץ",  תהיה 

שהרג  אחרי  לקין  הקב"ה  בין  שהיו  ודברים  הדין 

את הבל )בראשית ד-ט(:

"ויאמר ה' אל קין... מה עשית קול דמי אחיך 

מן  אתה  ארור  ועתה  האדמה,  מן  אלי  צועקים 

דמי  את  לקחת  פיה  את  פצתה  אשר  האדמה 

אחיך מידך... נע ונד תהיה בארץ. ויאמר קין אל 

מעל  היום  אותי  גרשת  הן  מנשוא,  עוני  גדול  ה' 

בארץ  ונד  נע  והייתי  אסתר  ומפניך  האדמה  פני 

והיה כל מוצאי יהרגני. ויאמר לו ה' לכן כל הורג 

לבלתי  אות  לקין  ה'  וישם  יוקם,  שבעתים  קין 

הכות אותו כל מוצאו".

"חקק לו אות משמו במצחו".  ופירש רש"י: 

של  משמו  אות  איזו  פירש  לא  רש"י  והנה 

בתיקוני  אבל  קין,  של  במצחו  נחקקה  הקב"ה 

זוהר )תיקון סט קיח:( מבואר שחקק לו את האות 

"ובגין דתב בתיובתא וקביל עליה אות ברית,  ו': 

משום  פירוש:  ליה".  לשיזבא  ו'  אות  עליה  שוי 

ששב בתשובה וקיבל עליו אות ברית, הניח עליו 

הקב"ה אות ו' להצילו. וצריך ביאור מה שחקק 

לו הקב"ה דוקא את האות ו'.

)פרשת  ישראל"  ה"עבודת  שביאר  מה  נקדים 

בראשית ד"ה וישם( קללת הקב"ה לקין: "נע ונד תהיה 

מנוח  נתנה  שלא  רעה  רוח  בו  שנכנסה  בארץ", 

לכף רגלו, ודחפה אותו לנוע ממקום למקום בלי 

למצוא מנוח ומרגוע לנפשו, ובלשון קדשו:

"דהנה הקב"ה אמר לקין, נע ונד תהיה בארץ. 

וצריך להבין ענין הקללה, הלא הבחירה ביד האדם 

לבחור לו מקום לשבת ולא ינוד ממקומו. אלא על 

כרחך צריך לומר שמסך בקרבו רוח עועים ואיזה 

מקום  לו  נבחר  לא  זה  ידי  על  אשר  ושגעון,  פחד 

לשבת, רק להיות נע ונד בארץ.

להתדבק  יכול  היה  קין  אם  בוודאי  והנה 

סרו  בוודאי  אז  כראוי,  יתברך  בבורא  במחשבתו 

כמו  הדינים,  כל  ונמתקו  הפחדים  כל  מעליו 

אלא  וכו',  דעהו  דרכיך  בכל  ג-ו(  )משלי  שנאמר 

שזה גוף הקללה שנתבלבלה מחשבתו מדביקתו, 

לו הפחדים  ונד במחשבתו עד שגרמה  נע  והיה 

ונידוד בארץ".

על פי האמור הוא מבאר מה שדרשו במדרש 

שמסר  האות  על  י(  אות  בראשית  )פרשת  תנחומא 

בפניו,  נעל  שבת  אומרים  "יש  לקין:  הקב"ה 

היא  אות  ישראל  ובין  ביני  לא(  )שמות  שכתוב  כמו 

לעולם, כשם שלימד שבת זכות על אדם הראשון, 

קודש  בשבת  כי  בזה  הכוונה  קין".  על  לימד  כך 

מרוח  למנוחה  קין  גם  זכה  מנוחה,  יום  שהוא 

ובלשון  מנוח,  לו  נתנה  שלא  שבקרבו  הסערה 

קודש,  שבת  ביום  פנים  כל  שעל  "פירוש,  קדשו: 

היה נדבק בבורא יתברך והיתה לו מנוחה, כי ביה 

כל דינים אתכפיין וכל חייבא דגיהנם נייחין".

 ה רל ו  הנתמו  
לנתמ   ין ולנתמ  הבל

שנשכיל  כדי  בזה,  הביאור  להרחיב  ונראה 

להבין איך ענין זה נוגע לכל אחד מאתנו, על פי מה 

)הקדמה  הגלגולים"  ב"שער  האריז"ל  רבינו  שגילה 

בניו של  והבל  קין  רוב הנשמות הם בחינת  "כי  ו(: 

 אחיפרל: מתה הוא גלגול הבל ו חר הוא גלגול  ין
כמו תנ  נא  ין בהבל והחגו כך נ  נא  חר במתה

 תלרה ה דות: רוזצ ה האדמה א  זיהר לבלוש א   חר
כדי ל  ן מה תבלשה האדמה א  דמו תל הבל

 שבוד  יתחאל:  לל   ין: רנש ונד  היה באחץר
ת יכנס בו חור חשה תלא   ן לו מנור ומחגוש לנזתו

 ה ברה נ ן ל ין א  התב  תהיא יום מנורה
כדי תבפכו  התב  ימצא מנור מחור הסשחה הדורז  או ו
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אדם הראשון, ומשם יפרדו אחר כך לכל הנולדים 

בישראל  הנשמות  רוב  כלומר  ואילך".  מאז 

מתחלקות לשתי בחינות של הבל וקין, יש נשמות 

שיש להן תכונת הנפש של הבל שרובו ככולו טוב, 

ויש נשמות שיש להן תכונת הנפש של קין, שמצד 

זוהמת הנחש שבו נתקנא בהבל והרגו.

ב"שער  עוד  האריז"ל  רבינו  שגילה  מה  והנה 

)יחזקאל פרשה כ(, כי שורש נשמת הבל  הפסוקים" 

הוא ממדת החסד, ואילו שורש נשמות קין הוא 

ממדת הגבורה, לכן כל הכהנים ששורש נשמתם 

וכל  הבל,  נשמת  בבחינת  הם  החסד  ממדת  הוא 

הלויים ששורש נשמתם הוא ממדת הגבורה הם 

בבחינת נשמת קין.

מוסיף על כך האריז"ל חידוש נפלא, כי לולי 

חטא קין שנתקנא בהבל והרגו ופגם בכך במדת 

הגבורה, היה ראוי כי בהיותו הבכור יזכה לעבודת 

ד-ז(:  )בראשית  לקין  הקב"ה  שאמר  וזהו  הכהונה. 

"הלוא אם תיטיב שאת", אם תתגבר על קנאתך 

זוכה  קין  היה  אם  והנה  הכהונה.  לעבודת  תזכה 

לעבודת הכהונה, כי אז גם הלויים שהם בבחינת 

נשמת קין, היו זוכים להיות כהנים העובדים את 

עבודת ה' בבית המקדש, והכהנים שהם בבחינת 

נשמת הבל היו למטה מהם במקום הלויים.

ידי חטא קין שנתקנא בהבל והרגו  אולם על 

ופגם בכך במדת הגבורה, נהפך הענין שהכהנים 

לעבוד  נתעלו  החסד  מדת  הבל  בבחינת  שהם 

והלויים שהם בבחינת  עבודת ה' בבית המקדש, 

את  לשמש  נבחרו  הגבורה  מדת  קין  נשמת 

שבהם  הגבורה  מדת  את  להמתיק  כדי  הכהנים, 

דברי  תוכן  זה  הכהנים.  של  החסד  מדת  ידי  על 

האריז"ל בתוספת ביאור.

  חר נ  נא באהחן 
תפכה ל  ן נתמ   ין תבו

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

שנתקנא  מה  זה  לפי  לבאר  הקדושים,  לדבריו 

פי שמצינו  על  קרח בכהונה הגדולה של אהרן, 

בפרשת שמות אחרי שעמד משה רבינו בסירובו, 

ללכת בשליחותו של מקום להוציא את ישראל 

ויאמר  "ויחר אף ה' במשה  )שמות ד-יד(:  ממצרים 

הוא,  ידבר  דבר  כי  ידעתי  הלוי  אחיך  אהרן  הלא 

וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו... 

לפה  לך  יהיה  הוא  והיה  העם  אל  לך  הוא  ודיבר 

ואתה תהיה לו לאלקים".

שהיה  הלוי,  אחיך  אהרן  "הלא  רש"י:  ופירש 

אומר  הייתי  והכהונה  כהן,  ולא  לוי  להיות  עתיד 

יהיה  הוא  אלא  כן,  יהיה  לא  מעתה  ממך,  לצאת 

כהן ואתה הלוי... הנה הוא יוצא לקראתך, כשתלך 

סבור  כשאתה  לא  בלבו,  ושמח  וראך  למצרים. 

שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה. ומשם 

זכה אהרן לעדי החושן הנתון על הלב". 

היה  אהרן  כי  נפלא,  ענין  מזה  למדים  נמצינו 

באמת ראוי להיות לוי, אשר כפי המבואר שורש 

קין,  בבחינת  הגבורה  ממדת  הוא  הלויים  נשמת 

אולם בזכות שלא הלך אהרן בדרכי קין שנתקנא 

באחיו הבל הצעיר ממנו והרגו, אלא הכניע עצמו 

ממנו,  צעיר  שהיה  הבל  גלגול  אחיו  משה  בפני 

אלא  בו  נתקנא  לא  משה  של  בגדולתו  וכשראה 

גדול  כהן  להיות  שנתעלה  זכה  לכן  בלבו,  שמח 

אשר ממנו יצאו כל הכהנים העובדים עבודת ה' 

בבית המקדש, כפי שהיה זוכה קין עצמו אם היה 

מתגבר על מדת הקנאה שבו.

שנתקנא  הטעם  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

כי  אהרן,  של  הגדולה  בכהונתו  קין  גלגול  קרח 

שהם  לוי  להיות  ראוי  שהיה  אהרן  את  כשראה 

בבחינת נשמת קין, והנה עם כל זאת זכה לתקן 

כהן  להיות  שנתעלה  כך  כדי  עד  קין  של  הפגם 

קין  של  הפגם  לתקן  הוא  גם  השתוקק  גדול, 

להיות כהן גדול.

זכה  אהרן  כי  גדולה,  טעות  בכך  טעה  אולם 

לכך בזכות שלא הלך בדרכי קין להתקנא באחיו 

קרח  אבל  בגדולתו,  שמח  עוד  אלא  הצעיר, 

בגדולתו  להתקנא  קין  בדרכי  שהלך  קין  גלגול 

הרי  אהרן,  של  ובגדולתו  הבל  גלגול  משה  של 

לא רק שלא תיקן בכך את קנאת קין, אלא זאת 

קנאתו,  על  קנאה  פשע  על  חטא  שהוסיף  ועוד 

לכן נענש שנבלע בארץ כפי שרמז הקב"ה לקין: 

"נע ונד תהיה בארץ".

הזוהר  דברי  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

שלום,  שהיא  השבת  על  חלק  קרח  כי  הקדוש, 

ישראל"  ה"עבודת  מדברי  למדנו  כבר  שהרי 

שהקב"ה נתן לקין את השבת שהוא יום מנוחה, 

כדי שבזכות השבת ינוח מסערת הרוח הדוחפת 

כי  נמצא  בארץ".  תהיה  ונד  "נע  בבחינת:  אותו 

אם קרח היה שומר שבת, היה יכול להתגבר על 

שחלק  היות  אולם  השבת,  במנוחת  רוחו  סערת 

מרגוע  מצא  לא  לכן  השלום,  שהיא  השבת  על 

לנפשו ונתקנא באהרן להיות כהן גדול.

  י ון נתמ   ין 
להיו  תמר ברל ו

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מאמר תיקוני 

לקין  ה'  "וישם  שכתוב:  מה  כי  הנ"ל,  הזוהר 

אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו", הכוונה בזה 

הוי"ה,  השם  מן  ו'  האות  את  מצחו  על  שחקק 

שאנו  בפרק  אבות  במסכת  ששנינו  מה  פי  על 

"בן זומא  למדים בשבת קודש זו )אבות פ"ד מ"א(: 

אומר, איזהו חכם הלומד מכל אדם... איזהו גיבור 

הכובש את יצרו... איזהו עשיר השמח בחלקו... 

איזהו מכובד המכבד את הבריות".

אבות  רז"ל  מאמרי  )שער  האריז"ל  רבינו  ופירש 

שם(, שצריך לכוון בד' מאמרים הללו, שכל מאמר 

הוא כנגד אות אחת מד' אותיות השם:

הוי"ה.  אותיות  בד'  השי"ת  יחוד  נרמז  "פה 

איזהו חכם הלומד מכל אדם, כנגד אות י' שבחכמה. 

איזהו גיבור, כנגד אות ה' שבבינה שנקראת גבורה, 

בסוד )משלי ח-יד( אני בינה לי גבורה. איזהו עשיר, 

איזהו  עשיר...  הנקרא  שבתפארת  ו'  אות  כנגד 

מכובד, כנגד אות ה' תתאה הנקראת כבוד כנודע, 

והאדם הקורא משנה זו יכוין ביחוד הזה".

"איזהו  השלישי:  המאמר  כי  מזה  מבואר 

מן  ו'  האות  כנגד  הוא  בחלקו",  השמח  עשיר 

ובין  ו'  האות  בין  הקשר  לבאר  ויש  הוי"ה.  השם 

מה  פי  על  בחלקו,  שמח  של  הטובה  המדה 

שהביא ב"דברי יחזקאל" )פרשת ויחי( בשם הזוהר 

קו  היא  ו'  כי האות  דף קכא.(  )פרשת במדבר  הקדוש 

המאמין  לכן  נברא,  לכל  שפע  הממשיך  החיים 

ו' שפע  באמונה שלימה שהקב"ה ממשיך באות 

 אחיפרל: רחוב הנתמו  הם ברינ   ין והבלר
נתמ  הבל תוחתה ממד  הרסד נתמ   ין ממד  הגבוחה

  י וני פוהח: רויתם ה' ל ין או  לבל י הכו  או ו כל מוצאור
הכוונה בפה של האו  ו' מן התם הוירה

 אחיפרל: ד' מאמחים: ראיפהו גיבוחר, ראיפהו רכםר,
ראיפהו שתיחר, ראיפהו מכובדר, הם כנגד ד' או יו  התם

 ראיפהו שתיח התמר ברל ור, הוא כנגד או  ו'
תמסח ה ברה ל ין כדי תיוכל לה גבח של מד  ה נאה
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לכל נברא כפי צורכו, הרי הוא שמח בחלקו. ויש 

לרמז: "איזהו עשיר השמח בחלקו" - בחלק"ו הוא 

ו', היינו במה שהשפיע לו הקב"ה  בחלק  אותיות 

בקו החיים של האות ו'.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שחקק הקב"ה 

לקין אות ו' במצחו, כי היות שקללת קין: "נע ונד 

רעה  רוח  בו  שנכנסה  בזה  הכוונה  בארץ",  תהיה 

לו,  לו מנוח להיות שמח במה שיש  נותנת  שלא 

מקנא  הוא  בנפשו  הטבועה  הקנאה  מפאת  אלא 

בהצלחתם של אחרים, והוא מוכרח לנוע ממקום 

לכן  חדשים,  דברים  תמיד  לחפש  כדי  למקום 

חקק לו הקב"ה את האות ו' שבשמו שהיא כנגד 

שבזכות  בחלקו",  השמח  עשיר  "איזהו  המאמר: 

יצר הקנאה  על  יזכה להתגבר  ו' שבמצחו  האות 

וחוסר שלוות הנפש על ידי שישמח בחלקו.  

 האדמה היא אם כל נבחא
בפכו  תהיא תמרה ברל ה

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה, מה שבחר 

בעונש  ועדתו  קרח  את  להעניש  רבינו  משה 

הקשה של: "ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה 

וירדו  להם  אשר  כל  ואת  אותם  ובלעה  פיה  את 

חיים שאולה", על פי דברות קדשו של ה"תפארת 

מה  לפרש  זרעך(  והיה  ד"ה  ויצא  )פרשת  שלמה" 

שהבטיח הקב"ה ליעקב אבינו )בראשית כח-יד(:

"והיה זרעך כעפר הארץ. יש להבין ענין הברכה 

הזאת שיהיו כעפר הארץ... אך הנה כתיב )קהלת ג-ב( 

הכל היה מן העפר וגו', כי אמנם זהו בחינת העפר, 

אשר הוא אך המקיים את כל הברואים אשר עליה, 

כי מעפר יצא לחם ויניקה לכל נברא, ובלעדה לא 

תיכון כל בריה בעולם הזה, ובכל זאת היא שפלה 

מאד, ונדרכת בכף רגלי ההולכים עליה תמיד.

בעצמה  היא  זאת  כי  האדם  ילמד  ממנה 

בריה,  לכל  מזון  המצמחת  היא  שהעפר  הסיבה, 

מפני כי היא שפלה בעצמה ואיננה חשובה לכלום, 

לכן היא נתונה לאם כל נברא. וזהו שאמרו חכמינו 

ז"ל כי מי שמשים עצמו כעפר הקב"ה מגביהו עד 

לכל תהיה,  ונפשי כעפר  וזה שאומרים  לשמים... 

על ידי שנפשי כעפר, לכן לכל תהיה - בחינת כל, 

הוא המשפיע כל טוב לכל בריה".

מה  כי  הקדושים,  מדבריו  למדים  נמצינו 

נברא",  כל  "לאם  להיות  האדמה  שזכתה 

המפרנסת  כאם  הנבראים  לכל  מזון  להצמיח 

שמחה  שהיא  בזכות  רק  הוא  צאצאיה,  את 

בחלקה בתפקיד שהטיל עליה הקב"ה להצמיח 

כך  ועל  עליה,  דורכים  שכולם  אף  חי  לכל  מזון 

אנו מתפללים: "ונפשי כעפר לכל תהיה", שנלך 

ולהיות  רוח  ובשפלות  בענוה  להתנהג  בדרכה 

נזכה גם כן להשפיע  ידי זה  שמח בחלקנו, ועל 

כל טוב לסובבים אותנו.

רכי שזח א ה ואל שזח  תובר

יומתק להבין בזה מה שגזר הקב"ה על אדם 

"כי עפר אתה ואל עפר תשוב". כי מה  הראשון: 

שברא הקב"ה את האדם עפר מן האדמה, הוא 

בחלקו,  שמח  להיות  האדמה  מן  שילמד  כדי 

שניתנה לו רשות לאכול מכל העצים שבגן עדן, 

על  אלקים  ה'  "ויצו  ב-טז(:  )בראשית  שכתוב  כמו 

ומעץ  תאכל,  אכול  הגן  עץ  מכל  לאמר  האדם 

אכלך  ביום  כי  ממנו  תאכל  לא  ורע  טוב  הדעת 

ממנו מות תמות".

אולם הוא נתפתה ממדת הקנאה של הנחש 

את  בהם  גם  והכניס  ובחוה,  באדם  שנתקנא 

זוהמת הקנאה, שלא להיות שמח בחלקם לאכול 

מעץ  דוקא  לאכול  התאוו  אלא  הגן,  עצי  מכל 

"כי  הקב"ה:  עליו  גזר  לכן  עליו,  שנאסר  הדעת 

קבור  שבהיותו  כדי  תשוב",  עפר  ואל  אתה  עפר 

מזוהמת  גופו  יזדכך  בחלקה,  השמחה  באדמה 

הקנאה שהכניס בו הנחש.

שמבואר  מה  להבין  יומתק  האמור  פי  על 

ב"שער המצות" לרבינו האריז"ל )פרשת ויחי( במצות 

צריך  קין  מנשמת  הוא  המת  אם  כי  המת,  קבורת 

כוונה מיוחדת בקבורתו לזככו מזוהמת הנחש:

ובפרט  המת,  את  הקובר  המת.  קבורת  "ענין 

זוהמא  מתערובות  שיצא  קין  משורש  שהוא  מי 

הגוף  קבורת  ידי  על  כי  שיכוין  צריך  הנחש,  של 

בקרקע תתעכל אותה הזוהמא שנתערבה בנפש 

מן  נקי  וישאר  הראשון,  אדם  של  חטאו  ידי  על 

מן  כי  קין,  אותיות  היפוך  והם  ההיא,  הזוהמא 

קי"ן נעשה נק"י, ולכן זו הכוונה צודקת יותר במי 

קבורת  מצות  עתה  ומקיים  קין,  משורש  שהוא 

המת על ידי כוונה זו".

לפי המבואר הכוונה בזה כי מי שיש בו נשמת 

קין, צריך זיכוך מיוחד מזוהמת הקנאה של הנחש 

אחיו  הבל  את  שהרג  כך  כדי  עד  בו,  שאחזה 

הקבורה  ידי  על  נעשה  זה  וזיכוך  קנאתו,  מחמת 

באדמה השמחה בחלקה.

את  הארץ  "ותפתח  שכתוב:  זהו  כן  כי  הנה 

פיה ותבלע אותם". כי כשבלעה האדמה את קרח 

ועדתו בעודם בחיים, הרי בכך פתחה הארץ את 

פיה לומר דברי תוכחה לכל אחד מישראל:

"מה לך בן אדם קרוץ מחומר שנבראת מעפר 

הכבוד  אחרי  ולרדוף  להתקנא  לעפר,  וסופך 

תראה  הלא  הזה,  עולם  הבלי  ושאר  המדומה 

סופו של בשר ודם, היום הוא כאן ומחר הוא כבר 

בקבר, אם כן לימדו נא ממני להיות שמח בחלקכם 

להחזיר  הקב"ה  ימהר  שלא  כדי  בחיים,  בעודכם 

אתכם לעפר".

אחד  לכל  שראוי  הנשגב  הלקח  זהו  ובכן 

קין  נשמת  חלק  מצד  כי  קרח,  מפרשת  ללמוד 

בבחינת  הגבורה  ממדת  שהיא  האדם  שבקרב 

אש, יסוד האש הבוער בו דוחף אותו שלא להיות 

שמח בחלקו, ואפילו כשהוא כבר משיג מה שהוא 

רוצה, עדיין אין הוא מסוגל לשבת על מי מנוחות, 

כי קללת קין: "נע ונד תהיה בארץ", רודפת אחריו 

שלא להיות שמח בחלקו, וכך הוא רודף ללא הרף 

אחרי הדברים שאינו יכול להשיג.

ו'  האות  עם  להתחבר  היא  כך  על  והעצה 

כנגד  שהוא  קין,  של  מצחו  על  הקב"ה  שחקק 

המאמר: "איזהו עשיר השמח בחלקו" - בחלק ו', 

לכל  ממשיך  שהקב"ה  שלימה  באמונה  להאמין 

נברא בקו החיים של האות ו' כל מה שהוא צריך. 

זאת ועוד כפי שלמדנו מדברי ה"עבודת ישראל" 

על ידי שמירת שבת קודש שהוא יום של מנוחה, 

להם  יש  קין  נשמת  בבחינת  שהם  אלו  אפילו 

מנוחה מקללת קין: "נע ונד תהיה בארץ", ועל ידי 

זה נזכה לתקן את הקנאה הגדולה של נשמת קין 

בעודנו בחיים לאורך ימים ושנים טובות. 
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