
 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים   [ע"שבת בראשית תשגליון 

  .ןִית ַקר ֶאַב ָקלֶבֶה ְו,לֶבת ֶהר ֶאַבן ָקִיַק - ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית

ח ַרת קֹיס ֶאִנְכל ִהֶבל ֶהּוּגְלא ִּגהּוה ֶׁשֶשמֹּו, ןִי ַקַח רּוֹוה ּבָרְּבַעְת ִנַּמֲחלֶֹקתן ַהַמְזח ִּבַרּקֹ ֶׁש)בראשית כה(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'א ְּבָבמּו

 ," ֻיַּקם ָקִיןִׁשְבָעַתִים ")כד, בראשית ד( בתּון ָּכֵכָלְו. הָמָדֲא ָלתֹויס אֹוִנְכח ִהַרא קֹהּון ֶׁשִיַּקם ֶׁשֶדקֹול ַהּוּגְלִּגל ַהה ַעָמָקְנה ִּכָמָדֲאָל

  .הָמקּון ְּתֹוׁשְּלִמה ּוָמָקן ְנֹוׁשְּל ִמ"ֻיַּקם", ןִית ַקן ֶאֵּקִתן ְוִיַקם ְּבַקָּנֶׁש, תמֹוע ֵׁשַב ֶׁש לֹויּוָהה ֶׁשֶשל מֹז ַעֵּמַר ְמ"םִיַתָעְבִׁש"

  

  .הֶשמֹח ּוַרת קַֹׁשָרָפְלל ֶבֶהן ְוִית ַקַׁשָרין ָּפת ֵּבלֹוָּבְקַהת ַהה ֶאֶאְרִנ

  .] ל"והדברים כתובים מפורש בפסוקים ובדברי חז. ל הם קדש קדשים"ורואים מתוך הדברים שדברי האריז[

  הֶשמֹח ּוַרת קַֹׁשָרָּפ  לֶבֶהן ְוִית ַקַׁשָרָּפ

  .ןִיא ַקהּוח ֶׁשַרת קֹר ֶאַב ָק,לֶבא ֶההּוה ֶׁשֶשמֹ  .לֶבת ֶהר ֶאַבן ָקִיַק

  .לדֹון ָגֵהת ּכֹיֹוְהה ִלָצָרת ֶׁשנֹוָּבְרָּקן ַהַיְנִעח ְּבַרת קַֹאְנִּקה ִמיָלִחְתח ִהַרת קַֹׁשָרָּפ  .תנֹוָּבְרָּקן ַהַיְנִעל ְּבֶבֶה ְּבתֹוָאְנִּקה ִמיָלִחְתן ִהִית ַקַׁשָרָּפ

  "ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶׁשה" )במדבר טז ב(  "ןַוָּיָקם ַקִי" )בראשית ד ט(

  ".םַוּיֹאֶמר ֶאל ְיהָֹוה ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָת" )טו, במדבר טז(   "ל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ָׁשָעהְוֶא" )ה, בראשית ד(

  ."ַוִּיַחר ְלמֶׁשה ְמאֹד" )טו, במדבר טז(  ".ַוִּיַחר ְלַקִין ְמאֹד" )ה, בראשית ד(

  ".ֵניֶהםַוִּיְּפלּו ַעל ְּפ" )כב, במדבר טז(  ."ַוִּיְּפלּו ָּפָניו" )ה, בראשית ד(

קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן " )י, בראשית ד(
  ."ָהֲאָדָמה

  ."ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶהם ָנסּו ְלקָֹלם" )לד, במדבר טז(

  ".ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה" )ל, במדבר טז(  ."ָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיָהָהֲאָד" )יא, בראשית ד(

ה ָכֲחִל ְוׁשה ֵאָדְרָי )ד, בראשית ד(ל ֶבן ֶהַּבְרל ָקי ַע"ִּׁשַרְּב
  .תֹוָחְנִמ

ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת ְיהָֹוה ַוּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים " )לה, במדבר טז(
  ".ִאיׁש ַמְקִריֵבי ַהְּקטֶֹרת

' הַו, נֹוֹול ֲעה ַעָבּוׁשה ְּתָׂשן ָעִיַק )טז, בראשית ד(י "ִּׁשַרְּב

ם קֹו ָמתֹואֹון ְּבֶדן ֵעַגץ ְלחּוב ִמַׁשא ָיהּויו ֶׁשָלר ָעַזָג

  .יוִבת ָא ֶאּוׁשְרֵּגֶׁש

ה ֶׁשָּק ַהׁשֶנעֹת ָהם ֶאיֶהֵלֲע ֵמלּוְּטִבה ּוָבּוׁש ְּתּוׂשח ָעַרי קֵֹנ ְּב)יא, במדבר כו(י "ִּׁשַרְּב

  .םָּניִהֵּגן ַלֵדן ֵעין ַּג ֵּברּוֲאְׁשִנם ְוָּניִהֵּגל ַהֶׁש

ן ַיְנִע ְּבקּוְלְחל ֶנֶבֶהן ְוִיַּק )י, גור אריה בראשית ד(ל "ַרֲהַּמַּב

א הּוְו ׁשָּדְקִּמם ַּבִיַאְלר ִּכּוּסין ִאֵאֶׁש םּוּׁשִמ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

  .יוָּדְחים ַיִּתְׁשִפר ּוֶמֶּצל ִמלּוָּכ

ר ֶמֶּצה ִמָללּו ְּכיאִהְוית יִצִצם ְּבִיַאְלר ִּכּוּסין ִאֵאְד, יתיִצִּצן ַהַיְנִע ְּבקָלְחֶנ חַרקֹ

  .יוָּדְחים ַיִּתְׁשִפּו

  .הָּׁשִאה ְלָרֹוּפת ִצת ֶאַחַקה ָלָצח ָרַרקֹ )מגלה עמוקות קורח(  .לֶבל ֶה ֶׁשתֹוָמאֹות ְּתד ֶאַמן ָחִיַק )א כא"פרקי דר(

ה ָפל ָיֶבל ֶה ֶׁשתֹוָמאֹו ְּתהָתְיָהֶׁש )כא(א "רי ְּדֵקְרִפְּב
  .ֹוּבִל ְּבּהָתד אֹוַמָחים ְוִׁשָּנַּב

ם ֵׁש ְּכּהָיְפָיים ְּבִדל מֹוּכַֹהיד ֶׁשִּג ַמ,"יתִּׁשֻּכה ַהָּׁשִאָה" ) א,יבבמדבר (י "ִּׁשַרְּב
  .הֶאְרת ַמַפ ְיאָּיִרְטיַמִגית ְּבִׁשּו ּכ,יִׁשּול ּכ ֶׁשתֹורּוֲחַׁשים ְּבִדל מֹוּכַֹהֶׁש

ר ַמָא, לֶבם ֶהת ִעֶקלֲֹחה ַמָׂשָעֶׁשן ְּכִיַק )קרח(ה "ָלְּׁשַּב
  .רֵחם ַאָלית עֹוֵלן ְוָּיית ַּדֵלין ְוית ִּדֵל

  .םִיַמָּׁשן ַהה ִמָרתֹוְבה ּו" עינּוֵּבה ַרֶשת מַֹאבּוְנר ִּבַפח ָּכַרקֹ )קרח(ה "ָלְּׁשַּב

ץ א ֵעְט ֵחֲהַמתֻּז ִמֹוה ּבָקְּבְדי ִנא ִּכָטן ָחִי ַק)קרח(ה "ָלְּׁשַּב

  .רֵּכַׁשְמן ַהִיַי ְּבאּוְטָחת ֶׁשַעַּדַה

ם ֶהז ָלֵּמַרְל ,תרּוְכת ִׁשה ֵעָּתי ַעִּכ, "'ע הַדיֹר ְוֶקּבֹ"ר ַמה ָאֶש מֹ)קרח(ה "ָלְּׁשַּב

  .רֵּכַׁשְמן ַהִיַּיל ַהת ֶׁשַעַּדץ ַהא ֵעְט ֵחֲהַמתֻּזם ִמֶהה ָּבָקְּבְדִּנֶׁש

א ָט ָחתֹוָחְנִמן ְּבִיַק )ה את הרי כאן"ד(ה יָאִלְּפר ַהֶפֵסְּב

 ]תרֹובּוְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמן ַהָּתְׁשִּפ [ץֶרָאע ָהַרֶּזיא ִמִבֵהֶׁש

  .יןִּדת ַהיק ֶאִּתְמא ִהלְֹו .םִיי ַמִלְּב ִמׁשֵא

ח ַרּקֹ ֶׁש.םִיי ַמִלְּב ִמׁש ֵאתֹוָּדִמד ְּבַמח ָעַר קֹ)ה את הרי כאן"ד(ה יָאִלְּפר ַהֶפֵסְּב

  .יןִּדת ַהיק ֶאִּתְמַהם ְללֹות ָׁשֹוׂשֲעים ַלִּכְסא ִהלֹ

 ׁשֶרּׁשֹה ִמָי ָה ֶׁשַּקִין'עֹוָלם ַהְּׁשִמיִני'ַּבַּמֲאָמר  נּוְרַאֵּב

ה ה ַמָתְים ָהָתְקלֲֹחַמּו, תֶרֶאְפ ִּתׁשֶרּׁשֹל ִמֶבֶהְו, היָנִּב

  .בּוׁשר ָחֵתֹוּי

י ֲאִני ֶׁשֲאִנ, ָאַמר, ר ֵלִוי ָלָּמה ָחַלק קַֹרח ַעל מֶׁשה"א )טז, ר יח"במדב(ַּבִּמְדָרׁש 

ים ִארֹו .ִמָּיד ֶנֱחַלק ַעל מֶׁשה, ְּבנֹו ֶׁשל ֶׁשֶמן ֵאיִני ִנְמָׁשח ְוַנֲעֶׂשה ּכֵֹהן ָוֶמֶלְך

  .היָנִּבם ַהַלא עֹוהּון ֶׁשֶמֶּׁשם ַהַלעֹו ְּבֹוׁשְרל ָׁשַלְגה ִּבֶשל מֹק ַעַלא ָחהּוֶׁש
  



  

בראשית ( בתּוָּכיל ַּבִחְתן ִהִיה ַקֶׂשֲעַמ ,ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבֶיֶתר ֵּבאּור

". ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ָׁשָעה ַוִּיַחר ְלַקִין ְמאֹד" )ה, ד

 ".םַוִּיַחר ְלמֶׁשה ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ֶאל ְיהָֹוה ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָת" אןָכְו

 תֹוָאְנִּקה ִמיָלִחְתן ִהִית ַקַׁשָרן ָּפֵכְו. תֹוּיִׁשְרַּפי ַהֵּתְׁשן ִּבֹוׁש ָלּהָתים אֹוִארֹוְו

ן ַיְנִעח ְּבַרת קַֹאְנִּקה ִמיָלִחְתח ִהַרת קַֹׁשָרָפּו, תנֹוָּבְרָּקן ַהַיְנִעל ְּבֶבֶהְּב

ת יַלִפְנְוֵכן רֹוִאים ִּבְׁשֵני ַהְמקֹומֹות . לדֹון ָּגֵהת ּכֹיֹוְהה ִלָצָרת ֶׁשנֹוָּבְרָּקַה

 ," ְלַקִין ְמאֹד ַוִּיְּפלּו ָּפָניוַוִּיַחר" )ה, בראשית ד( בתּון ָּכִיל ַקֶצֵא, יםִנָּפ

 ".ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו" )כב, במדבר טז( בתּון ָּכרֲֹהַאה ְוֶשל מֶֹצֵאְו

ל י ַע"ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, םִיַמָּׁשַה ֵמׁשה ֵאָדְרָּיֶׁשְוֵכן רֹוִאים ִּבְׁשֵני ַהְמקֹומֹות 

 בתּוח ָּכַרל קֶֹצֵאְו ,תֹוָחְנה ִמָכֲחִל ְוׁש ֵאהָדְרָי )ד, בראשית ד( לֶבן ֶהַּבְרָק

ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת ְיהָֹוה ַוּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים " )לה, במדבר טז(

ה ָבּוׁשה ְּתָׂשָען ֶׁשִיל ַקֶצים ֵאִאן רֹוֵכְו ".ּוָמאַתִים ִאיׁש ַמְקִריֵבי ַהְּקטֶֹרת

שם ( יוָלר ָעַזָגְו, דָנע ָול ָנה ֶׁשֶׁשָּק ַהׁשֶנעֹת ָהיו ֶאָלָעל ֵמֵּטִּב' הַו, נֹוֹול ֲעַע

 תֹואֹון ְּבֶדן ֵעַגץ ְלחּוב ִמַׁשא ָיהּוֶׁש ,"ןַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ֵעֶד" )טז

א ָבח מּוַרי קֵֹנל ְּבֶצן ֵאֵכְו. םי ָׁש"ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, יוִבת ָא ֶאּוׁשְרֵּגם ֶׁשקֹוָמ

  ה ֶׁשָּק ַהׁשֶנעֹת ָהם ֶאיֶהֵלֲע ֵמלּוְּטִבה ּוָבּוׁש ְּתּוׂשָע ֶׁש)יא, במדבר כו(י "ִּׁשַרְּב

  .םָּניִהֵּגן ַלֵדן ֵעין ַּג ֵּברּוֲאְׁשִנם ְוָּניִהֵּגל ַהֶׁש  

ַרח ָלַקח ֶמַּקח ַרע קֹ )יתרו קסו( ל"יַזִרֲאָה ְל'יםִטּוּקִּלר ַהֶפֵס'א ְּבָבמּו

ֶנֶגד , "ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶׁשה"ְוָלֶזה . ְוִנְתַלֵּבׁש ּבֹו ֶנֶפׁש ַקִין, ְלַעְצמֹו

ָלֶזה , "קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה" ּוְכֶנֶגד ".ןַוָּיָקם ַקִי"

ה ֶשמֹים ְואֹוְמִרים ְוצֹוֲעִק, "ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשאָֹלה"

 ל"ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק .ַוֲאַנְחנּו ַּבָּדִאים, תֶמ ֱאתֹוָרתֹות ְוֶמֱא

ָּפְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה  קַֹרח סֹוד ִּגְלּגּול ַקִין ָלֵכן )מלכים ב רחצ(

ְצָתה ָארּור ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפ" ְּבסֹוד ,ּוָבְלָעה ָּכל ֲאֶׁשר ְלקַֹרח

ת יַעִלת ְּבת ֶאמֹוקֹוְּמי ַהֵנְׁשים ִּבִארֹו ֶׁשינּוְיַה . ְּבֶהֶבלרָּכְזִּנַה" ֶאת ִּפיָה

ָארּור ָאָּתה ִמן " )יא, שם ד( בתּון ָּכִיל ַקֶצֵא; ןֹוׁש ָלּהָתאֹוה ְּבָמָדֲאַה

ל ֶצֵאְו, "ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת ְּדֵמי ָאִחיָך ִמָּיֶדָך

ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ְיהָֹוה ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה " )ל, במדבר טז( בתּוח ָּכַרקֹ

 בתּון ָּכִיל ַקֶצֵא; הָמָדֲאן ָהה ִמָקָעת ְצמֹוקֹוְמי ַהֵנְׁשים ִּבִאן רֹוֵכְו ".ֶאת ִּפיָה

ח ַרל קֶֹצֵאְו, "קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה" )י, בראשית ד(

 ".ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶהם ָנסּו ְלקָֹלם" )לד, במדבר טז( בתּוָּכ

  ה ֶשה מָֹמָדֲאן ָהים ִמִקֲעח צֹוַרי קֵֹעלּוְּבֶׁש .)ב עד"ב( 'ָמְּג ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו

  .תֶמ ֱאתֹוָרתֹות ְוֶמֱא  

צֹוֲעִקים ח ַרי קֵֹנְּב ֶׁש) קסויתרו(ל "יַזִרֲאָה ְל'יםִטּוּקִּלר ַהֶפֵס'א ְּבָבמּו

ית ֵלר ַמָאֶׁשן ְּכִים ַקַגָּפה ֶּׁשת ַמן ֶאֵּקַת ְל.ַוֲאַנְחנּו ַּבָּדִאיםְואֹוְמִרים 

ִמי ֶׁשָאַמר  )ה את הרי כאן"ד( היָאִלְּפר ַהֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ןָּיית ַּדֵלין ְוִּד

 ִּכי ַקִין ְּבִמְנָחתֹו ָחָטא ,קַֹרח ְוַקִין ַּכָּוָנָתם ַאַחת ָלֶהם ַהִּדין ִעּמֹו

 ְוֵכן קַֹרח ָעַמד ְּבִמָּדתֹו ֵאׁש ,ֶׁשֵהִביא ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ ֵאׁש ִמְּבִלי ָמִים

ה ָרבּוְּגת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמן ַהָּתְׁשִּפַהה ֵמָין ָהִין ַקַּבְרָּק ֶׁשינּוְיַה .ִמְּבִלי ָמִים

ח ַרן קֵֹכְו. יןִּדת ַהיק ֶאִּתְמַהד ְלֶסל ֶח ֶׁשהּוֶּׁשיא ַמִבא ֵהלְֹו, ֹוׁשְרם ָׁשָּׁשֶׁש

  ם לֹות ָׁשֹוׂשֲעים ַלִּכְסא ִהלְֹו, תֶקלֲֹחת ַמֹוׂשֲעה ַלָרבּוְּגת ַהַּדִמק ְּבַּבְדִנ

  .יןִּדת ַהיק ֶאִּתְמַהְל  

 ֶׁשֻּכָּלּה ַטִּלית ְלמֶֹשה ְוָאַמר קַֹרח ָקַפץ )ג ,יח ר"במדב( ׁשָרְדִּמַּב

 ,ְּבִציִצית ַחֶּיֶבת ל"א ,ַהִּציִצית ִמן ְּפטּוָרה ֶׁשְּתֵהא ַמהּו תְּתֵכֶל

 חּוִטין ַאְרַּבע ַעְצָמּה ּפֹוֶטֶרת ֵאין ְּתֵכֶלת ֶׁשֻּכָּלּה ַטִּלית קַֹרח ל"א

 אהּו ,יתיִצִּצַה ןַיְנִעְּב חַרקֹ לֶׁש תֶקלֲֹחַּמַה ׁשֶרׁשְֹד הֶאְרִנ .אֹוָתּה ּפֹוְטרֹות

 תנחומא( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמְד ,לֶבֶהְל ןִיַק יןֵּב הָתְיָהֶׁש תֶקלֲֹחַּמַה ׁשֶרׁשֹ תֹואֹו

 ְוֶהֶבל" ,ָהָיה ִּפְׁשָּתן ֶזַרע 'כּוְו "ָהֲאָדָמה ִמְּפִרי ַקִין ַוָּיֵבא" )ט בראשית

 לֹא" רַמֶׁשֶּנֱא ּוִפְׁשִּתים ֶצֶמר ֶנֱאָסר ְלִפיָכְך ',כּוְו ֶצֶמר "הּוא ַּגם ֵהִביא

 ִעם ַהחֹוֵטא ִמְנַחת ֶׁשִּיְתָעֵרב ִּדין ֵאינֹו ה"ַהָּקָּב ְוָאַמר ,"ַׁשַעְטֵנז ִתְלַּבׁש

 חֹוְלִקים ָהיּו )י ,ד בראשית( ל"ַרֲהַּמַּב אָבמּוּו .ֶנֱאָסר ְלִפיָכְך ַזַּכאי ִמְנַחת

 ֵניִמְּׁש ָּכלּול הּוא ֶּבֱאֶמת ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִּכי ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ַעל ]לֶבֶהְו ןִיַק[

 ֵביתְּב ּוִפְׁשָּתן ֶצֶמר הּוַּתר ִּכי ָלֶזה ה'ּוְרָאָי ,ְוַקִין ֶהֶבל ֶׁשל ּכֹחֹות

 ְּכלֹוַמר ,ַהִּמְקָּדׁש ֵביתְּב ָחֵפץ ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל ָהָיה ֶזה ּוִמְּפֵני ,ַהִּמְקָּדׁש

 לֶבֶהְו ןִיַּקֶׁש םֵׁשְכּו .ִלְׁשֵניֶהם ְמֻׁשָּתף ֶׁשהּוא ְּבָמקֹום חֹוְלִקים ֶׁשָהיּו

 ללּוָּכ אהּוְו ׁשָּדְקִּמַּב םִיַאְלִּכ רּוּסִא יןֵאֶׁש םּוּׁשִמ ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ןַיְנִעְּב קּוְלְחֶנ

   םִיַאְלִּכ רּוּסִא יןֵאְד ,יתיִצִּצַה ןַיְנִעְּב חַרקֹ קָלְחֶנ ְךָּכ ,יוָּדְחַי יםִּתְׁשִפּו רֶמֶּצִמ

  .יוָּדְחַי יםִּתְׁשִפּו רֶמֶּצִמ הָללּוְּכ יאִהְו יתיִצִצְּב  

ן יָוֵכְו, ןִיל ַקּוּגְלה ִּגָי ָהרֹוְתִּיֶׁש )לו(ל "ְלָהֲאִריַז' םַהִּגְלּגּוִליר ַׁשַע'ְּב

ת יַנִתְנה ִּבת ֶזן ֶאֵּק ִּתרֹוְתִי, לֶבל ֶה ֶׁשתֹוָמאֹות ְּתד ֶאַמן ָחִיַּקֶׁש

ה ָרֹוּפת ִציַנִתְנִבּו, לֶבל ֶה ֶׁשתֹוָמאֹוד ְּתסֹוה ְּבָתְיה ָהָרֹוּפִצְד, הֶשמֹה ְלָרֹוּפִצ

 'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות'א ַּבָבמּוּו. םֶדֹוּקל ַהּוּגְלִּגל ַּבַזָּגה ֶׁשָלֵזְּגת ַהיר ֶאִזֱחא ֶההּו

 ֶׁשָּבא ַלֲחלֹק ַעל ְּתאֹוָמה ְיֵתיָרה ֶׁשְּלָקָחּה ֶׁשָהְיָתה ִצּפֹוָרה קַֹרח )קרח(

ַוִּיְׁשַמע מֶֹשה ַוִּיּפֹל ַעל " דה סֹו ֶז,ֵּנא הּוא ָּבּה ְוָעָליו ִנְתַק,ֵאֶׁשת מֶֹשה

 ָלֵכן , ֶׁשֲחָׁשדּוהּו ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ַעל ֶׁשָּלַקח ְּתאֹוָמה ְיֵתיָרה ֶׁשּלֹו,"ָּפָניו

 , ָאִחיו ֶׁשל מֶֹשהה ַעל קַֹרח ֶׁשָהָי"ָאח ִנְפָׁשע ִמִּקְרַית עֹז"ל "ָּדְרׁשּו ַרַּז

 , ַעל ַהִּמְדָיִנית ֶנֱחָלק,"ּוִמְדָיִנים ִּכְבִריַח ַאְרמֹון"ֹו  ַמֲחלְֹקתהּוֶמה ָהָי

 ְוַקִין ָאַמר ,ְלָדה ִעם ֶהֶבלֹוַעל ֶׁשָּלַקח ִצּפֹוָרה ֶׁשִהיא ְּתאֹוָמתֹו ֶׁשּנ

ִני ִנְפַרד י ְוִיְתרֹו ֶחֶבר ַהֵּק, ְוָהַרג ַקִין ֶהֶבל ָאִחיו ַעל ֶזה,ֶׁשִהיא ֶׁשּלֹו

 ְוַעָּתה ָחַזר ְוִקְלֵקל קַֹרח אֹותֹו ַהֵחְטא ,תֹו ַהַּקְלָקָלהִמַּקִין ְוִתֵּקן אֹו

ה ָרֹוּפת ִצת ֶאַחַקה ָלָצח ָרַרּקֹים ֶׁשִאאן רֹום ָּכַגְו .ַוֲחָׁשדֹו ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש

 ּהָתד אֹוַמָחר ֶׁשַחַא ְלֹוּתְׁשה ִאָתְיה ָהָרֹוּפם ִצֶדֹוּק ַהלֹוּוּגְלִגְּב ֶׁשמֹוְּכ, הָּׁשִאְל

ה ֶשל מֹכֹוָיְבַּכ ֶׁשיׁשת ִאֶׁשר ֵאּוּסִאה ְּבֶשת מֹד ֶאַׁשא ָחן הּוֵכָלְו .יוִח ָאלֶבֶהֵמ

 ָתהְיֶׁשָה )כא( א"רי ְּדֵקְרִפ ְּבינּוִצן ָמֵכְו. ֹוּתְׁשיא ִאִהה ֶׁשָרֹוּפת ִצח ֶאַקָל

א  ְולֹא עֹוד ֶאָּל,ְּתאֹוָמתֹו ֶׁשל ֶהֶבל ָיָפה ַּבָּנִׁשים ְוָחַמד אֹוָתּה ְּבִלּבֹו

 רַמֱא ֶׁשֶּנ,ֶׁשָאַמר ֶׁשַאֲהרֹג ֶאת ֶהֶבל ָאִחי ָוֶאַקח ֶאת ְּתאֹוָמתֹו ִמֶּמּנּו

 ינּוִצה ָמָרֹוּפל ִצן ַעֵכְו . ְוֵאין ָׂשֶדה ֶאָּלא ִאָּׁשה"ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה"

ָיְפָיּה  ַמִּגיד ֶׁשַהּכֹל מֹוִדים ְּב,"ָהִאָּׁשה ַהֻּכִּׁשית" ) א,במדבר יב( י"ִּׁשַרְּב

   ְיַפת אָּיִרְט ּכּוִׁשית ְּבִגיַמ,ְּכֵׁשם ֶׁשַהּכֹל מֹוִדים ְּבַׁשֲחרּותֹו ֶׁשל ּכּוִׁשי

   .ַמְרֶאה  
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