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 גלגולו של פרעה הרשע  –  פרשת וארא

י  לפני פרעה שנאמר " ללכת לשליחות  את משה רבינו    ציוהה'   ת ְבנֵּ ל ַפְרֹעה ְוִשַלח אֶׁ ר אֶׁ ִחיָך ְיַדבֵּ ךָּ ְוַאֲהֹרן אָּ ר ֲאַצוֶׁ ל ֲאשֶׁ ת כָּ ר אֵּ ה ְתַדבֵּ ַאְרצֹו:ַאתָּ ל מֵּ אֵּ ַוֲאִני   ִיְשרָּ
ב ַפְרֹעה ְוִהְרבֵּ  ת לֵּ ה אֶׁ ִים: ַאְקשֶׁ ץ ִמְצרָּ רֶׁ ת מֹוְפַתי ְבאֶׁ ת ֹאֹתַתי ְואֶׁ י  ְולֹא ִיְש  יִתי אֶׁ ת ַעִמי ְבנֵּ ת ִצְבֹאַתי אֶׁ אִתי אֶׁ ִים ְוהֹוצֵּ ִדי ְבִמְצרָּ ת יָּ ַתִתי אֶׁ ם ַפְרֹעה ְונָּ כֶׁ ַמע ֲאלֵּ

ץ ִמְצַרִים בִ  רֶׁ אֶׁ ל מֵּ אֵּ ִטים ְגֹדִלים:ִיְשרָּ ְדעו ִמְצַרִים ִכי ֲאִני ה' ִבְנטֹ  ְשפָּ ל  ְויָּ אֵּ י ִיְשרָּ ת ְבנֵּ אִתי אֶׁ ִים ְוהֹוצֵּ ִדי ַעל ִמְצרָּ ת יָּ ם: ִתי אֶׁ ה   ִמתֹוכָּ ר ִצוָּ ה ְוַאֲהֹרן ַכֲאשֶׁ ַוַיַעש ֹמשֶׁ
שו ן עָּ ם כֵּ  . ו( –)שמות ז, ב "  ה' ֹאתָּ

יּועל  חזקות מאוד מכות  עשר נתן לוואחר כך מלך מצרים , מה הצדק בכך שה' יתברך הקשה את ליבו של פרעה  להביןויש   ? ֹוּבת ל  ַקשְׁ

 חוה בתוך  הקדמון  הזוהמא שהטיל הנחשתוך מ  נולד  קין

ל ה' ֱאֹלכפי שנאמר "  הצלע של אדם הראשוןהקב"ה בנה את חוה מתוך  ה ַעל ִק ַוַיפֵּ מָּ ה: ים ַתְרדֵּ נָּ ר ַתְחתֶׁ שָּ יו ַוִיְסֹגר בָּ ן ַוִיַקח ַאַחת ִמַצְלֹעתָּ ם ַוִיישָּ דָּ אָּ ן   הָּ ַוִיבֶׁ
םִק ֹלה' אֱ  דָּ אָּ ל הָּ הָּ אֶׁ ה ַוְיִבאֶׁ ם ְלִאשָּ דָּ אָּ ַקח ִמן הָּ ר לָּ ע ֲאשֶׁ לָּ ת ַהצֵּ על    שהתלבש מר( )זוהר פרשת בראשית דף לז ע"א ד"ה רבי יוסי א  ס"ממלאך ה אחר כך . כב( –)בראשית ב, כא " ים אֶׁ
)זוהר פרשת בראשית   חוה והטיל בה 'זוהמא'  הכשיל את   (הם חזקוני על התורה פרשת וישב ד"ה ובזה יובן' לר' אבר'שתי ידות, )'נחלת בנימן' על טעמי המצות מצוה לה ד"ה ואף קין ממזר היה הקדמון  הנחש גבי  

'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני על התורה פרשת וישב ד"ה ובזה  , , הרמ"ד וואלי פרשת בראשית סוף פרק גזוהר פרשת אחרי מות דף עו ע"ב ד"ה בתר שאתא חויה, זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א ד"ה ולבתר דחב אדם ,דף לז ע"א ד"ה רבי יוסי אמר

ָהָאָדם נאמר "ש כפי לאדם הראשון אחר כך זה נודע דבר .(יובן ּתֹו   ָיַדעוְׁ שְׁ )'סמיכת  ידע מה היה לה קודם לכן עם הנחש שהוא כלומר  )בראשית ד, א(" ֶאת ַחָּוה א 

 . 'נחש הנחושת'( –)להרחבה על רכיבת הס"מ על גבי הנחש הקדמון ראה מאמרינו לפרשת חקת  כדי להיות המלאכה(כץ בהקדמה דף נט ע"א טור ב ד"ה  חכמים' לר' נפתלי

חומרי  ש  וביקשה לבּו,  )'אור החמה' על זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א ד"ה ואולי תולדין' מהרמ"ק, הרמ"ד וואלי פרשת בראשית סוף פרק ג(  ת במעיה כשכש מ  תההי  בחוה   הזוהמא שנתן הנחש 
התעוררה  ואז    )הרמ"ד וואלי פרשת בראשית סוף פרק ג(  עם חוה אשתו   אדם הראשון היהש  עד  ,)הרמ"ד וואלי פרשת בראשית סוף פרק ג(  אך לא היה לה  כדי לצאת לאויר העולם  וגופני

' שמעון לביא על זוהר בראשית דף לו ע"ב ד"ה ולבתר אולידו 'כתם פז' לר)  בו   ההתלבש ו  )'מעולפת ספירים' יום תשעה עשר אות כג מזוהר חדש(  זרע של אדם הראשון הח הזוהמא של הנחש באותו  רּו

אשית )הרמ"ד וואלי פרשת בר  בצורת וולד ובחילוק איברים  (, 'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף עו עב ד"ה כולא בשבע' מהרמ"קספירים' יום תשעה עשר אות כג מזוהר חדש)'מעולפת    גוף  להנעשה  ו,  ברא(

  ולצאת לאויר העולם  'גוף אדם'ח ההיא ללבוש  לא הזרע של אדם הראשון שנתערב באותה הזוהמא לא היה יכולת לרּוולּו.  ד"ה והאדם ידע את חוה(ד  תחילת פרק  
 . ע"ב אות ב('נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר בראשית דף לו . ראה ')'רקנאטי' על התורה פרשת בראשית על הפסוק 'והאדם ידע את חוה אשתו

)הרמ"ד וואלי פרשת בראשית תחילת פרק ד   תוהיה עיקר עצמּו  ממנהו  'ואוליד תולדין' מהרמ"ק()'אור החמה' על זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א ד"ה    'זוהמת הנחש'קיבל את כל  יצא הבכור  שקין  

ד"ה  )'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף עו עב   שבאה מהנחש   א ד"ה 'אולידת' מהרמ"ק(פרשת פקודי דף רלא ע")'אור החמה' על זוהר   היה רשע עם נשמה חיצוניתכך שהוא    ,ד"ה והאדם ידע את חוה(

ל אדם  שקין לא היה מדמותו .  )הרמ"ד וואלי פרשת בראשית תחילת פרק ד ד"ה 'והאדם ידע את חוה' בשם רבותינו(היה 'קן הטומאה' על שנקרא בשם קין    ובשל כך גם   כולא בשבע' מהרמ"ק(
)'פרקי דרבי אליעזר' תחילת   אלא לעליונים  )זוהר פרשת בראשית דף לז ע"א ד"ה רבי יוסי אמר( האדםלשאר בני    היה דומהולא   )'פרקי דרבי אליעזר' תחילת פרק כב ד"ה כתיב ויהי(  הראשון ולא מצלמו 

לכן אמרה עליו    .נו()'עיר דוד' לר' דוד לידא בית התלמוד חדר ב אות תלז עז ע"ב ד"ה הנה כבר זכר  וכצורתו   ולבתר דחב אדם( )זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א ד"ה    מצד הסטרא אחראפרק כא ד"ה כך האשה הזאת(  
ית  חוה אחרי לידתו "  יָקנ    ה כשכוונת  ( את חוה אשתו' מתרגום יונתן  , 'רקנאטי על התורה' פרשת בראשית על הפסוק והאדם ידע )'פרקי דרבי אליעזר' תחילת פרק כא ד"ה כך האשה הזאת  )בראשית ד, א(   " ֶאת ה'  ש י א 

                                                                                                    .תרגום יונתן()עפ"י 'רקנאטי על התורה' פרשת בראשית על הפסוק והאדם ידע את חוה אשתו' מ  בא מהמלאך ס"מ שהוא 

של רוח הטומאה שהוא    הבן יה  הו  ('קרית ארבע' לר' רחמים חורי מתוניס פרשת שמות דף כד ע"א ד"ה מי אנכי וגו'  )זוהר פרשת בראשית דף נד ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר,  הנחש מצד זוהמת    נולדקין  
'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני על  , לר' נפתלי כץ בהקדמה דף נט ע"א טור ב ד"ה וכדי להיות המלאכה)'סמיכת חכמים'  הראשון אדם בנו של  היה ולא    )זוהר פרשת בראשית דף נד ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר(  הרע   ' הנחש'

על    )הרמ"ד וואלי בראשית פרק ד  ו פת ההזרעה שליעיקר יצירתו היה מטכי    )זוהר פרשת בראשית דף נד ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר(היה בנו  כן  הבל    ואך לעומת  . (התורה פרשת וישב ד"ה ובזה יובן

שנולד    דרבי אליעזר' תחילת פרק כב ד"ה כתיב ויהי(  רקי)'פ  לא היו מעשיו של קיןו,  )זוהר פרשת בראשית דף נד ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר(  של קין והבל  לכן נפרדו דרכיהם.  הפסוק 'והאדם ידע את חוה(
)'חסד לאברהם' מעין שביעי    שנולד מכל הטֹוב  )'פרקי דרבי אליעזר' תחילת פרק כב ד"ה כתיב ויהי(  הבל אחיו דומים למעשי    מעין שביעי נהר כה ד"ה ובזה יפול לב(  לזקנו של החיד"א  )'חסד לאברהם'  מכל הרע

זך  היה  ו,  דף ז ד"ה ד"ה וכתב מהר"ם אלמושנינו()'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק ג  שה  והקדּו  ם הראשון ד"ה כשראה ס"מ שאדם הראשון' מגליא רזיא(ד)'מדרש תלפיות' ענף א  האֹור,  לב(נהר כה ד"ה ובזה יפול  
 .)'ילקוט דוד' פרשת בראשית ד"ה 'ממשמעות הפסוק' מהמחבר(  הנחש של זוהמת בלי 'שמרים' 

 קין קם והרג את הבל אחיו בכוח זוהמת הנחש שהיתה בתוכו 

תבריבוי התיבה " הנרמז  של קין והבל  . לידת התאומות(גכב,  'בראשית רבה')קין עם תאומתו והבל עם שתי תאומותיו  , נפשות חמש ילדה ביום אחד  חוה "  אֶׁ
ד "  שבפסוקים  לֶׁ ה ִאְשתֹו ַוַתַהר ַותֵּ ת ַחוָּ ַדע אֶׁ ם יָּ דָּ אָּ ת    ת אֶׁ ְוהָּ דֶׁ לֶׁ ף לָּ ת ה': ַוֹתסֶׁ ִניִתי ִאיש אֶׁ ר קָּ ת ַקִין ַותֹאמֶׁ ִחיו    אֶׁ ת אָּ ל  אֶׁ בֶׁ שכנגד מה שנולדה    ב( –)בראשית ד, א " הָּ

תפעם אחת התיבה "   הרעם קין תאומה אחת נאמ תהבל שתי תאומות נאמרה פעמיים התיבה "  כנגד מה שנולדו עם  , ואילו אצל קין  "אֶׁ   . אצל הבל  "אֶׁ
ת"  עליו  נאמר  ין לכןדה של קעל הלי  נוסףגם  עצמו  היות שהבל  ו דֶׁ לֶׁ ף לָּ כפי  על לידת הבל    "ַוַתַהרשוב " לא נאמר  וזה גם הטעם ש.  ד, א(  )רש"י בראשית  "ַוֹתסֶׁ

  .)'ילקוט דוד' פרשת בראשית ד"ה 'ממשמעות הפסוק' מהמחבר( עם קיןכי הבל נולד מבטן אחת יחד  –לידת קין שנאמר ב

)'פרקי    יפה בנשיםהשהיתה    'שבט מוסר' חלק א דף יח ע"ב ד"ה אמנם נראה(  למחבר'מגלה צפונות'  זוהר פרשת בראשית דף נד ע"ב ד"ה ויבא קין מפרי האדמה,  )  קין נתן עיניו בתאומתו היתרה של הבל

בנוסף לקנאה    וכך .  מאוסטרופולי ד"ה תקח צפורה צור ותכרות(ון  שמש'לקוטי שושנים' לר'  בראשית כב, טז,  )  התאומה היתרה   לו   ה מגיעלכן    הוא הבכור ש ואמר    דרבי אליעזר' פרק כא ד"ה ר' צדוק אומר(
ִחיו  וזה מה שנאמר "  להרוג את הבל אחיו ולקחת את אשתו.  גם   רצההוא  ושנאה שהיה בלבו על שהתרצתה מנחתו של הבל,   ל אָּ בֶׁ ל הֶׁ ר ַקִין אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ה דֶׁ ם ַבשָּ ה, ")בראשית ד, ח("  ַוְיִהי ִבְהיֹותָּ דֶׁ ץ"שנאמר    כפי  נמשלה לשדה ה שהאש" זו  ַבשָּ ם עֵּ דָּ אָּ ה  ִכי הָּ דֶׁ פרק כא ד"ה ר' צדוק אומר. ראה 'תיקוני    'פרקי דרבי אליעזר')דברים כ, יט( )"  ַהשָּ

ּהִכי  נאמר "שוכן    (, ראה זוהר פרשת בראשית דף לו ע"ב ד"ה וישם ה' לקין קון סט דף קיח ע"ב ד"ה והא אתמר אם אוחזיןהזוהר' תי אָּ ה ְמצָּ דֶׁ . )זוהר פרשת בראשית דף נד ע"ב ד"ה ויבא קין מפרי האדמה(  כז(  ם כב,)דברי"  ַבשָּ
יִטיב  "את הבל    לקין אחרי שהרג  אמר ה'ולכן   תֲהלֹוא ִאם תֵּ ל  שנאמר "כפי  ת  עבור עריֹו  שהרג  זורמל   'תשהוא אותיות 'אש  ד, ז(  )בראשית"  ְשאֵּ תְואֶׁ שֶׁ   ֲעִמיְתָך   אֵּ

 מטעמי תורת חיים 
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו 
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ְבְתָך ן ְשכָּ   נתן עיניו במה שלא היה שלו , כי  שהיה שורשו  הקדמון  נהג כמדת הנחש  קין ובזה    .פע"ד' בשם הזוהר(רשת בהעלותך את יט ד"ה 'ונל)ויקרא יח, כ( )'לב אריה' פ"  לֹא ִתתֵּ
 .'שבט מוסר' חלק א דף יח ע"ב ד"ה אמנם נראה( למחבר)'מגלה צפונות' 

בר הבל  תגבר עד שנאבקו האחים זה עם זה. בתחילה התגההלך ו . מתוך כך הריב ביניהם)בראשית כב, טז( מהבל את תאומתו היתירה לעצמו  קין קפץ ותבע
)הרמ"ד וואלי בראשית ד על הפסוק 'ויאמר    חלק, וביקש מאחיו שלא יהרגנו   ֶפה שהיה לו    הקדמון   אבל אז תפס קין את אומנותו של הנחש   והפילו תחתיו, על קין אחיו  

חס  גם ו ביעקב, הרמ"ד וואלי בראשית ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל אחיו'()'תיקוני הזוהר' תיקון סט דף קיח ע"ב ד"ה כמה שאתמר  ו על אחיו כי נכמרו רחמיולא הרגו חו הניאכן  הבל . קין אל הבל אחיו'(
וואלי בראשית ד על הפסוק   ע"ב ד"ה כמה שאתמר ביעקב, הרמ"ד  )'תיקוני הזוהר' תיקון סט דף קיח  מיד כשקם קין אך    .()'נזר הקודש' על בראשית רבה כב, יז ד"ה שאין ת"ל ויקם ו  נעל צערו של אביו אם יהרג

  ( 'שפתי כהן על התורה' פרשת בראשית ד"ה והקב"ה מגיד מראשית)  עשר נשיכות  )הרמ"ד וואלי בראשית ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל אחיו'(  בכל כוחו ונשך אותו  הוא קפץ על הבל  מר קין אל הבל אחיו'('ויא
פרשת שמות דף ב ע"א טור א ד"ה אמנם הענין  לר' אהרן דרשן תאומים )'בגדי אהרן' לגזול ממנו את אחותו התאומה   כדי  אחיו'( )הרמ"ד וואלי בראשית ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל  גו והר , רעות וממיתות

ל  ַוְיִהי  נאמר "ועל זה    .(בפרש"י   א ד"ה עוד נ"ל)'בת עין' לר' מזיטאמיר פרשת פנחס דף קח ע"א טור  לידי שפיכות דמים    על ידה בה שו  שהתקנא בה,  הוא( ם ַקִין אֶׁ ה ַויָּקָּ דֶׁ ם ַבשָּ ִבְהיֹותָּ
הו ִחיו ַוַיַהְרגֵּ ל אָּ בֶׁ  . )בראשית ד, ח( )הרמ"ד וואלי בראשית ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל אחיו'(" הֶׁ

  הרג את אחיו הוא קם ו לכן  ,  נד ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר()זוהר פרשת בראשית דף    מלאך המוות גם  שהוא    )זוהר פרשת בראשית דף כח ע"ב ד"ה ועלייהו אתמר(  ' הנחש'מהזוהמא של    בא קין  
שֶֹּׁרש    , זוהר פרשת בראשית דף כח ע"ב ד"ה ועלייהו אתמר()זוהר פרשת בראשית דף נד ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר י מ  את  בזה ועשה    )ישעיה יד, כט( )'תיקוני הזוהר' תיקון סט דף קיח ע"א ד"ה וקין איהו(  "ָנָחש ֵיֵצא ֶצַפע "כ 

  'הנחש'להרוג בני אדם, כך גם וב בדרך שם שדרכו של הנחש הגשמי לארֹוכו .(ה ולבתר דחב וד"ה אשכחנא בספריןע"ב ד" –)זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א  המוות הראשון בעולם
והרגו, כי  של הבל זה הטעם שכאשר קין הרג את הבל הוא נשך אותו כמה נשיכות כמו נחש עד אשר יצאה נשמתו  שבתוך קין גרם לו ללכת בדרכו. 
)הרמ"ד וואלי בראשית   בפיו  נושך וממיתשהיה משורש הנחש ה  קין  ונמצא כי  וד"ה אשכחנא בספרין(  ולבתר דחבע"ב ד"ה    –)זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א    כל דבר חוזר אל שורשו הראשון 

ד של הנחש  תו צמאו  שקין היה  ולולא  ,(. ראה גמ' סנהדרין דף לז ע"ב)'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת תולדות ד"ה או יראה בדרך  בפיו  והרג אותועל הבל  קם    ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל אחיו'(
 .ע"ב ד"ה ולבתר דחב וד"ה אשכחנא בספרין( –)זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א   לאחיו כן לא היה עושה  הוא

ה לאחר המעשה של קין אמר לו הקב"ה " ה: ְוַעתָּ מָּ ֲאדָּ ַלי ִמן הָּ ִחיָך ֹצֲעִקים אֵּ י אָּ ִשיתָּ קֹול ְדמֵּ ה עָּ רורמֶׁ מָּ   אָּ ֲאדָּ ה ִמן הָּ תָּ ה אָּ ְצתָּ ר פָּ ַקַחתה ֲאשֶׁ ת ִפיהָּ לָּ ת   אֶׁ אֶׁ
ָך דֶׁ ִחיָך ִמיָּ י אָּ ֵהמָ   ַאָּתה   ָארּורכלומר אתה הוא בנו של הנחש שנאמר בו " ,  יא(  – )בראשית ד, י  "  ְדמֵּ ָכל ַהּבְׁ כֹּׁל ַחַיתמ  וראוי אתה לרשת את    )בראשית ג, יד(  "ַהָשֶדה   ה ּומ 

נחש הביא מיתה לעולם גם אתה תפסת מעשי אבותיך בידך והרגת  השכשם ש,  ן סט דף קיח ע"ב ד"ה ויאמר קול דמי אחיך( )'תקוני הזוהר' תיקו  כי המעשה שלו בידך   יוקללות
דֹול ֲעֹוִני  לכן אמר קין ".  עים וחמשה ד"ה והנה קב"ה(ח הרימון' לר' בצלאל הדרשן אופן ארבל)'פ  את אחיך ש  , וכפי שאמרה חוה "'נישואין ' שהוא מלשון    )בראשית ד, יג("  ִמְנשֹואגָּ חָּ ַהנָּ

ל  יַאִני ִהִש  ֹאכֵּ 'זוהמא'    הטיל בה  כיוח 'הנישואין' של הנחש עם חוה נעשה עוונו גדול  כשכוונתו שמכ  )בראשית ג, יג( )ראה רש"י גמ' שבת דף קמו ע"א ד"ה כשבא נחש על חוה(   "וָּ
 . פרשת קרח ד"ה ויצילני מחרב פרעה( על התורה )'מגלה עמוקות' עולםבא  קין  הואאז ו

י  "כפי שאמר לה'  חשש שיהרוג אותו כל מוצאו  , וקין  מלפניו  קיןה' גירש את   ַעל ְפנֵּ ַרְשתָּ ֹאִתי ַהיֹום מֵּ ן גֵּ רהֵּ תֵּ סָּ יָך אֶׁ נֶׁ ה וִמפָּ מָּ ֲאדָּ ץ    הָּ רֶׁ אָּ ד בָּ נָּ ע וָּ ִייִתי נָּ ְוהָּ
ִני ל ֹמְצִאי ַיַהְרגֵּ יָּה כָּ   הנמצאת גם בשם הויה הקדוש זוהר פרשת בראשית דף לו ע"ב ד"ה גם נלמוד(  ל  ע  'כתם פז')  אחת מכ"ב אותיות התורה   לכן ה' נתן לו אות   .טו(  –)בראשית ד, יד    " ְוהָּ

רק תשיעי דף יד ע"ב טור )'אור החמה' על זוהר בראשית דף לו ע"ב ד"ה 'זייני משריין' מהרמ"ק, 'ברית הלוי' לר' שלמה אלקבץ פ  האות יו"ד  והיא הרמ"ד וואלי בראשית ד על הפסוק 'וישם ה' לקין אות('תרגום יונתן' על בראשית ד, טו, )

)'אור החמה' על זוהר בראשית דף   'החיצונים'מ  ֲהֵמֵגָנה 'שפתי חכמים' על רש"י בראשית ד, טו אות מ(יז על הפסוק 'וישם לקין' בשם ר' שלמה אלקבץ ומחבר שפתי כהן על התורה,  'חומת אנך' להחיד"א בראשית ד,  ,ב ד"ה סוד הענין

על    'כתם פז')  לא יפגעו בו לרעהעל מנת ש  )'תרגום יונתן' על בראשית ד, טו(  או על פניועל זוהר פרשת בראשית דף לו ע"ב ד"ה גם נלמוד(    'כתם פז')  חקק אותה על ידוו,  מהרמ"ק(לו ע"ב ד"ה 'זייני משריין'  

 .זוהר פרשת בראשית דף לו ע"ב ד"ה גם נלמוד(

ר לֹו ַויֹא"  לקין אחרי שהרג את הבל   אמר   הבורא יתברךשוזה מה   ג  מֶׁ ל ֹהרֵּ ן כָּ כֵּ ל ֹמְצאֹו ה' לָּ ם ה' ְלַקִין אֹות ְלִבְלִתי ַהכֹות ֹאתֹו כָּ שֶׁ ם ַויָּ ַתִים יֻקָּ "  ַקִין ִשְבעָּ
ם, שהתיבה "על זוהר פרשת בראשית דף לו ע"ב ד"ה גם נלמוד(  'כתם פז')  )בראשית ד, טו( . וכן האות י' רומזת  "מוש  י' "" רומזת לאות י' שקיבל קין כי היא צירוף האותיות  ַויָּשֶׁ

ה  מה שעליה נאמר "לחכ ְכמָּ יהָּ ַהחָּ לֶׁ ה ְבעָּ יהָּ "  החייתה את קין  האות י'   כי   , )קהלת ז, יב("  ְתַחיֶׁ לֶׁ ידי האות שהיתה  על  .  יז על הפסוק 'וישם לקין'(להחיד"א בראשית ד,  אנך'    )'חומת  "ְבעָּ
עד ימיו   )הרמ"ד וואלי בראשית ד על הפסוק 'וישם ה' לקין אות( התקיים במשך כמה דורות  , והוא ותובו ידן של הבריות ואפילו לא ידו של מלאך המ   ה לא נגע  בקיןחקוקה  
הרמ"ד    ,ץ נודרדף קיט ע"א ד"ה דכתיב וישב בא'תקוני הזוהר' תיקון סט  ראה    קיבל את האות ו'.קין  ש יש אומרים  ]   יא( אות  בראשית  פרשת  'מדרש תנחומא'  עפ"י  )ת  קש ו, שהרג אותו בשוגג באמצעות חץ  של למך

, 'חומת אנך' להחיד"א ' בשם האר"י ז"ל'אהבת דוד' דרוש יא לשבת הגדול דף נב ע"א ד"ה וזכות משה רבינו,  רהזוה  ' בשםואפשר להקדים'דרוש יב שבת תשובה ד"ה  וואלי בראשית ד על הפסוק 'וישם ה' לקין אות לבלתי', 'דברים אחדים' להחיד"א  

 . [פרשת בראשית אות יז בשם הזוהר הקדוש והאר"י ז"ל

 חלקו הרע של קין התגלגל בגופו של פרעה הרשע 

'חומת אנך' להחיד"א   ,'דבש לפי' להחיד"א מערכת ק אות לג ד"ה 'ועוד בא',  בשם ר' שלמה אלקבץ  הוא ממני'   פרק א על הפסוק 'איום ונורא  'חומת אנך' להחיד"א על חבקוק)  התגלגל ונכנס בפרעה החלק הרע של קין  

בעצמו  כך שפרעה הרשע היה    ,(וגו'פרשת שמות דף כד ע"א ד"ה מי אנכי    'קרית ארבע' לר' רחמים חורי מתוניס  ,'דברים אחדים' דרוש יא לשבת הגדול דף נב ע"א ד"ה וזכות משה רבינו  ,ירמיה פרק מד ד"ה הנני נתן את פרעה
ְך  " התיבות  . לכן  ()'חומת אנך' להחיד"א ירמיה פרק מד ד"ה הנני נתן את פרעה  ומזוהמתו   )'כסא דוד' להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול ד"ה ואפשר להבין הכל(  שורש קין שהוא שורש הנחש לֶׁ ַפְרֹעה מֶׁ

ִים ִים"  התיבות   כנגד עם עוד שלוש    "ַפְרֹעה"וכן    . בגמטריא 'ומזרע של קין הוא'  ות יוצא   )שמות ו, יא( "  ִמְצרָּ ְך ִמְצרָּ לֶׁ יוצא בגמטריא 'נחש'    )שמות ו, יא( "  ַפְרֹעה מֶׁ
ה בפסוק "  וכן הוא   .(כהן על התורה' פרשת בראשית ד"ה נחזור לעניננו כי לכך  , 'שפתי )'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה עוד ועתה הנה צעקת ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ל ַפְרֹעה   ַויֹאמֶׁ ת    בֹא אֶׁ ִכי ֲאִני ִהְכַבְדִתי אֶׁ

ה ְבִקְרבֹו לֶׁ יו ְלַמַען ִשִתי ֹאֹתַתי אֵּ דָּ ב ֲעבָּ ת לֵּ ֹּׁאשהתיבה "  )שמות י, א("  ִלבֹו ְואֶׁ עֹּׁה "   אותםואם מוסיפים  " היא גמטריא שלוש  ּב עֹּׁה" כלומר לתיבה "ֶאל ַפרְׁ "  ַפרְׁ
 .          (התחלק לכמה אנשיםוהוא קין ל היה הרבה 'רע' ראה 'דבש לפי' להחיד"א מערכת ק אות לג ד"ה 'ועוד בא' שכתב כי. )'חומת אנך' להחיד"א תחילת פרשת בא אות ה  'נחש' יוצא גמטריא

בין הכל' בשם ספר 'שבח פסח' דף ד"ה 'ואפשר להדרוש יא לשבת הגדול )'כסא דוד' להחיד"א   'נחש'  בדיוק  תאז הגמטריא יוצא  בה 'פרעה' באות ח'בתישיש  מחליפים את האות ה'    כאשר

ת ַפְרֹעה  הנביא "  וכך אמר .(ע"א  ל ן אֶׁ ַמר ה' ִהְנִני ֹנתֵּ י ַנְפשֹו  ְפַרעחָּ ֹכה אָּ יו וְבַיד ְמַבְקשֵּ ְך ִמְצַרִים ְבַיד ֹאְיבָּ לֶׁ ְפַרע "כלומר שפרעה נקרא  , )ירמיה מד, ל("  מֶׁ " גמטריא  חָּ
הכולל הוא   אחד כנגדואם מוסיפים לו , (קדמות' להחיד"א מערכת פ אות ב'כסא דוד' להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול ד"ה ועפ"ז נבין מאמר, 'מדבר , 'חומת אנך' להחיד"א ירמיה פרק מד ד"ה הנני נתן את פרעה)  'נחש'

ְפַרע"  והשם  (, 'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת פ אות במר)'כסא דוד' להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול ד"ה ועפ"ז נבין מא  יוצא גמטריא 'שטן' ַרע "  הוא על דרך הפסוק   " חָּ ת   ופָּ ה  אֶׁ ִאשָּ "  רֹאש הָּ
.  ה( להחיד"א תחילת פרשת בא אות  'חומת אנך')כנגד מה שהנחש הקדמון הטיל זוהמא בחוה  היה  וזה  ,  )'מדרש תנחומא' פרשת וארא אות ט(  כאשהנבעל  היה    שפרעה  לרמוז  )במדבר ה, יח(

ָנָחש ָעָפר לרמוז על בחינת הנחש שנאמר " , אותיות 'העפר'הוא וכן 'פרעה'   בין הכל' בשם 'יערות דבש' לר'  א לשבת הגדול ד"ה 'ואפשר לה)'כסא דוד' להחיד"א דרוש י )ישעיה סה, כה(  " מֹוַלחְׁ  וְׁ

 . יהונתן אייבשיץ(

ְך ִמְצַרִים  "  שנאמר  שהוא הנחש הרובץ ביאוריו   אמר הנביא על פרעה  ומטעם זה לֶׁ יָך ַפְרֹעה מֶׁ לֶׁ י ה' ִהְנִני עָּ ַמר ֲאֹדנָּ ַמְרתָּ ֹכה אָּ ר ְואָּ ץ  ַהגָּ   ַהַתִניםַדבֵּ ֹרבֵּ דֹול הָּ
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שפל שבאנשים  ה  של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וארא ד"ה ועל ענין זה(ה)'  כפשוטו הוא היה נראה  שכך    ובוודאי  .(וראה רש"י שם  מועד קטן דף יח ע"א בשם רבגמ'  )אמה וזרת    באורךשלו היה  
בימי    חוה שהיה עםשפרעה הוא השטן הוא קין והוא הנחש  משום   הוא ,'אמה וזרת' דל בגולדה שלו איבר ההֹוומה שהיה  .(מועד קטן דף יח ע"א בשם רב)עפ"י גמ' 

ץ"היתה  ארץ מצרים שהיא עצמה  ב דווקא  מלך    היה פרעה    מטעם זה.  תעריֹוהאיסור  כוחו של  הוא    'הנחש'גם  ו  .זוהמא  והטיל בה  בראשית רֶׁ אָּ ְרַות הָּ "  עֶׁ
לפי שעל ידי איבר זה    –ועבה'  ת שעים  רוהמת  זשי תיבות 'ראהיא  פרעה  באיבר ההולדה של  וכן המדה 'זרת'  .  כולם היו שטופי זימה שםו   )בראשית מב, ט(

 .א אות כ ד"ה ולפי דרכינו זה שפרעה וד"ה ולכך פרמשתו של פרעה()'לב אריה' פרשת ב הנחש הקדמון הטיל זוהמא בחוה

 להרוג את משה רבינו  פרעה התגאה באות קין שלו וביקש

ביקש להרוג    לכן   . אך בגלגול פרעה הוא חזר לקלקולותכפר לו.  הו  היו בצער ויסוריםכל ימיו    כאשר,  דהתיישב בארץ נֹוו  היה נע ונד אחרי חטאוקין  
'שפתי    ממני' בשם ר' שלמה אלקבץ,'חומת אנך' להחיד"א על חבקוק פרק א על הפסוק 'איום ונורא הוא ) גלגולו של הבל  שהיה   אהבת דוד' להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול דף נב ע"א ד"ה וזכות משה רבינו( ')את משה רבינו 

ל נרמז בפסוק " ש   כפי  לשבת הגדול דף נב ע"א ד"ה וזכות משה רבינו(  כהן על התורה' פרשת בראשית ד"ה נחזור לעניננו כי לכך, 'אהבת דוד' להחיד"א דרוש יא ה אֶׁ ב ֹמשֶׁ ה  -ה' ַויֹאַמר ֲאֹדנָּ   ַויָּשָּ ֹעתָּ ה ֲהרֵּ מָּ י לָּ
ה ם ַהזֶׁ עָּ ִני  לָּ ה ְשַלְחתָּ ה זֶׁ מָּ כשם שקין    זההיה  ו  בפרשת שמות ד"ה וישב משה(ס  מחכמי תוניודה גיז  הודה' לר' יה)'נחל י  " יוצא התיבה 'הבל'לאֶׁ   הֹמשֶׁ   ב ַויָּשָּ סופי תיבות "ש)שמות ה, כב(  "  לָּ

ה  שנאמר "וזה מה    .בגלגול הקודםהרג את הבל   ר ַהזֶׁ בָּ ת ַהדָּ ש  ַוִיְשַמע ַפְרֹעה אֶׁ הַוְיַבקֵּ ת ֹמשֶׁ ה ִמ   ַלֲהֹרג אֶׁ ב ְבאֶׁ ַוִיְבַרח ֹמשֶׁ י ַפְרֹעה ַויֵּשֶׁ ץ ִמְדיָּ ְפנֵּ ב ַעל  רֶׁ ן ַויֵּשֶׁ
ר )להרחבה על גלגולו של הבל במשה רבינו ראה מאמרינו לפרשת   (רבינו, 'אהבת דוד' להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול דף נב ע"א ד"ה וזכות משה  ד"ה סוד ואפשר עוד לומר  סוף  )שמות ב, טו( )'ככר לאדן' להחיד"א על אבות דרבי נתן פרק כ" ַהְבאֵּ

 . 'גלגול נשמתו של משה רבינו'( –וארא 

ר  "הוא אמר  פרעה הרשע בגם בגלגולו כך )ראה 'תרגום יונתן' בראשית ד, ח( "אין דין ואין דיין"  כי  התווכח עם הבל,ש בשעה  כלפי שמים  אמר שקין שם כ ִמי ה' ֲאשֶׁ
ְשַמע בְ  ל  ֹקלֹו  אֶׁ אֵּ ת ִיְשרָּ ַדְעִתי ְלַשַלח אֶׁ ת ה   לֹא יָּ ופרעה היה מתגאה באות יו"ד שהוא קיבל  .  נין(הע)שמות ה, ב( )'ברית הלוי' לר' שלמה אלקבץ פרק תשיעי דף יד ע"ב טור ב ד"ה סוד  "  'אֶׁ

ן אֹות נאמר " שעליו  בגלגול קין   ַקי  )'ברית הלוי' לר' שלמה אלקבץ פרק    הראשון  רֹווזה גרם לו לחזור לסּו  על זוהר פרשת בראשית דף לו ע"ב ד"ה גם נלמוד( ' כתם פז')  )בראשית ד, טו(  "ַוָיֶשם ה' לְׁ

'אהבת דוד' להחיד"א  'חומת אנך' להחיד"א על חבקוק פרק א על הפסוק 'איום ונורא הוא ממני' בשם ר' שלמה אלקבץ,) היה רוצה להרוג את משה רבינו בכוח האות הזאתו,  ענין(סוד התשיעי דף יד ע"ב טור ב ד"ה  

שלטה בו החרב כי נעשה צווארו קשה כעמוד של שיש.    נס לארג, ורק בלהֹו  למוציא   מסר את משה רבינו   לכן הוא  .דרוש יא לשבת הגדול דף נב ע"א ד"ה וזכות משה רבינו(
ִני  קֵּ ִכי ֱאֹלועל זה אמר משה " ְזִרי ַוַיִצלֵּ ִבי ְבעֶׁ ב ַפְרֹעהי אָּ רֶׁ חֶׁ  . )'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה וישמע פרעה את הדבר הזה( ות יח, ד()שמ" מֵּ

. ראה )'חומת אנך' להחיד"א על ספר יחזקאל לב על הפסוק 'שא קינה על פרעה מלך מצרים'על משה    פרעה התגאה    , ובה שהיא אות קין  באות י' ם 'משה'  ם 'פרעה' בגמטריא יתר על שֵּ שֵּ 

'כסא דוד' להחיד"א דרוש יא לשבת )היו במצרים  רובםבעולם עשרה קבין של כשפים, כאשר  שהיה  אמרו רבותינוהזאת  כנגד האות יו"ד . לים יח, יח(להחיד"א על התה'חומת אנך' 

ַּבד ָהֲעבָֹּׁדה"   שאמר פרעה על ישראל  בפסוק  האות הזאת נרמזה גם  .גמ' קידושין דף מט ע"ב(עפ"י  )  מהם  תשעה  כלומר  הגדול ד"ה ועפ"ז נבין מאמר( כְׁ ַיֲעשּו ָבּה    ּת  ים וְׁ ַעל ָהֲאָנש 
ֵרי ָשֶקר בְׁ ד  עּו ּבְׁ שְׁ ַאל י  הוא  וכן    .)'כסא דוד' להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול ד"ה ועפ"ז נבין מאמר( היה עושה הכל  רעה פבכוח אות יו"ד  כי  –   עשר תיבות  בפסוק יש ש)שמות ה, ט(   " וְׁ

עָּ   יכִ   וְרא "  לישראל   מה שאמר פרעה  גֶׁ   הרָּ ם  דנֶׁ יכֶׁ   שילכו הגברים הרשע הזה  גם כאשר כבר הסכים  ש'היו"ד', לפי    תיבה  יוצא תיבות  הסופי  ש   )שמות י, י("  ְפנֵּ
)'אהבת   תםלכלֹוביקש    הובכוח  )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת בא אות ו(  ה רעבהם להיה מתגאה באות יו"ד שהיא זו שתנקום  הוא  עדיין  ויעבדו את אלוקיהם    שבישראל

 .דרוש יא לשבת הגדול דף נב ע"א ד"ה וזכות משה רבינו(  דוד' להחיד"א

 את חובו מפרעה שהיה גלגול קין  חזר לגבות ֶהֶבלמשה שהיה גלגול  

)'ברית הלוי' לר' שלמה  להרוג אותו שוב  זיק ברשעותו ומבקש מח פרעה עדיין שונו כי הוא גלגול הבל ופרעה הרשע גלגול קין שהרג את הבל, ה' גילה למשה רבי 

  ,הרג אותו בעברכבר  ש היות    מראשית()'שפתי כהן על התורה' פרשת בראשית ד"ה והקב"ה מגיד    ואינו יכול עליו  משה אמר לה' כי הוא מפחד מפרעהאז  .  אלקבץ פרק תשיעי דף יד ע"ב טור ב(
י"לה'  אמר  ו י ָאנֹּׁכ  עֹּׁה  מ  י ֵאֵלְך ֶאל ַפרְׁ יכלומר ",  )שמות ג, יא(  " כ  י ָאנֹּׁכ  עֹּׁה" שאני הבל "מ  י ֵאֵלְך ֶאל ַפרְׁ )'חומת אנך' להחיד"א    הרגני בגלגול קודם?!ר  שא" שהוא קין  כ 

חואמר " משה ועוד הוסיף .פרשת בא אות יב( א ְבַיד ִתְשלָּ )'קרית ארבע' לר' רחמים חורי מתוניס פרשת שמות דף כד אהרן אחי הגדול    כלומר יותר טוב שתשלח בידי ות ד, יג()שמ" ְשַלח נָּ

  )'בריתדו  על ירק  שפרעה ילקה  אך ה' אמר למשה  .  )'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה ועוד ועתה הנה צעקת(  ה את הכל ְיַכלֶׁ   כבר  מלך המשיח והוא   או בידי   ע"א ד"ה מי אנכי וגו'(

)'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה ועוד ועתה הנה   ואי אפשר שתהיה על ידי אחר  וכך תהיה גאולתם של ישראל ממצרים, הלוי' לר' שלמה אלקבץ פרק תשיעי דף יד ע"ב טור ב ד"ה סוד הענין( 

)'קרית ארבע' לר' רחמים חורי מתוניס פרשת שמות דף כד ע"א    רג אותו בגלגול קודםפציעות שעשה קין להבל בשעה שה  י'מכות כנגד    י'כי הוא צריך להכות את פרעה    צעקת(

 .ד"ה מי אנכי וגו'(

'קרית ארבע' לר' רחמים עפ"י , )'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה ועוד ועתה הנה צעקת קיןב  קודםה  וחובו על מה שעשה לו בגלגולאת צריך לגבות שפרעה הסביר למשה רבינו  ה' 

  , ('שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה ובמדרש למה אות ראשון ,מדרש למה אות ראשוןבד"ה ו בראשית)'שפתי כהן על התורה' פרשת   בת זוגתואת  כאשר הרגו ולקח   (רי מתוניס פרשת שמות דף כד ע"א ד"ה מי אנכי וגו'חו
ַות ָהָאֶרץ"ת את מצרים שנקראת  וצריך להלקֹו נקמתו  את  על ידי שייקח  ו   )'גאולת עולם' להחיד"א על הגדה של פסח על התיבות 'כמה לקו באצבע עשר מכות'(   כנגדה   )בראשית מב, ט(   " ֶערְׁ

י כשם שבפעם הראשונה נאמר על קין "  לכן  .להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול דף מז ע"ב ד"ה והיינו טעמא דמכת()'כסא דוד'    הגאולה   תהיה ממנו   ִחיָך    קֹול ְדמֵּ ֲעִקים אָּ ַלי ִמן  ֹצֹֽ ה  אֵּ מָּ ֲאדָּ "  הָּ
ה  " במצריםגם נאמר  )בראשית ד, י(  ה ִהנֵּ יְבנֵּ  ַצֲעַקת ְוַעתָּ לָּ ה אֵּ אָּ ל בָּ אֵּ אין  , שלמשה רבינוהוסיף ה' לומר ו .ץ פרק תשיעי דף יד ע"ב טור ב()'ברית הלוי' לר' שלמה אלקב  )שמות ג, ט(" י ִיְשרָּ

ְך" בה מתגאה  שפרעה לו לחשוש אף מהאות יו"ד  ְהיֶׁה ִעמָּ  .)'חומת אנך' להחיד"א פרשת בא אות יב(כלומר לך יש יתרון עליו כי אני אהיה שם עמך   )שמות ג, יב(" ִכי אֶׁ

ר מז בדבריה של בת פרעה כאשר ראתה את משה בתיבה "נר   נקמת הבל בואו של משה רבינו לעולם בשביל  י הָּ ַותֹאמֶׁ ה  ִעְבִריםִמַיְלדֵּ כל  כאשר    )שמות ב, ו(" זֶׁ
רמז    ועל זה.  (ובדברי  אחרונים המדרש למה אות ראשון' לפי תיקון  בשמות ד"ה 'ו)'שפתי כהן על התורה' פרשת  ל שקם עליו קין ורצחו" עם הכולל  זהו הב"  גמטריאב  לו יוצאותהלתיבות  ה

והוציאנו ממצרים    בגלגול קודם  ללמד שבא משה רבינו שהיה הבל שראשי התיבות יוצא 'הבל',  מצרים"  ב פרעה  ל יינו  ה"עבדים  ואמר  בעל ההגדה  
ה  וזה מה שאמר ה' למשה "  .)'פה אחד' להחיד"א על הגדה של פסח דף צד ע"א ד"ה עבדים היינו לפרעה(  פרעה הנחש בשליחות ה' מידי   ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ֹ ַויֹאמֶׁ ַפְרֹעהב ל  ֲאִני    א אֶׁ ִכי 

ת ִלבֹו  ה ְבִקְרבֹו  ִהְכַבְדִתי אֶׁ לֶׁ יו ְלַמַען ִשִתי ֹאֹתַתי אֵּ דָּ ב ֲעבָּ ת לֵּ ֹ לכן סופי התיבות "  א בו את נקמת הבל.על מנת להבי כלומר    )שמות י, א("  ְואֶׁ " עם  הַפְרעֹ   לאֶׁ   א ב
ה"ועוד התיבה  " גמטריא 'הבל' עם הכולל,ִלבֹו"התיבה וכן   ,הכולל הוא גמטריא 'הבל' לֶׁ  .אנך' להחיד"א פרשת בא סוף אות א()'חומת " עם הכולל גמטריא 'הבל' אֵּ

ֶיה ָבָאֶרץ   ָנע ָוָנדה' גזר על קין את עונשו העיקרי " הְׁ )'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני דף כח ע"ב ד"ה  זור כמה פעמים בגלגול  והיא גזירה על נשמתו שתח  )בראשית ד, יב("  ּת 

י  "  מה שנאמר  צריך להתקייםו  הגיע זמן גביית חובו כי   ה' יתברך אמר למשה רבינוו   הרשע, וכך קין התגלגל בפרעה   . ינו(ונחזור לענינ ם כ  ָעַתי  בְׁ   " ןיַֻקם ָקי    ש 
ִין"שתבוא נקמה ל  כשהכוונה  )בראשית ד, כד( ַתִיםעל ידי משה שהוא "שהוא פרעה    "קָּ שבעת  הן  אלו  ו " לדורות, כלומר דור שביעי מאז אברהם אבינו.  ִשְבעָּ

צריך  היה  . וכן  ('שפתי כהן על התורה' פרשת בראשית ד"ה נחזור לעניננו כי לכך,  )'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה עוד ועתה הנה צעקתאברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, עמרם ומשה    –  הדורות
קֵּ שקין  ַתִים"שיש לו  אחד  על ידי אדם פרעים וִינָּ   ,ירד – בשבעה שמות שנקרא עליו השלום משה רבינוב  היה זה גםו .מר שבעה שמותכלו  ,שמות" ִשְבעָּ
 . דרוש הי"ט התפשטות חו"ג ד"ה ובפרק ל"ג כתב( לר' אליעזר פישל מסטריזוב )'מדרש לפירושים' יג ע"א(דף )ראה גמ' מגילה  ומשה ח זנֹו , יקותיאל ,וכוש ,חבר ,גדור
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םי המטה והתקיים "יבל את המכות על ידפרעה ק  ָעַתי  בְׁ ן   ש   " יַֻקם ָקי 

בערב שבת  כבר  נברא   , רשת בא אות כ()'לב אריה' פ  והוא הנחש פרשת בראשית ד"ה והקב"ה מגיד מראשית()'שפתי כהן על התורה'   המטה שעל ידו היה צריך להכות את קין שהוא פרעה 
. על ידי המטה  )'לב אריה' פרשת בא אות כ(  ' דצ"ך עד"ש באח"ב'  בראשי תיבותחקוקים כל המכות  על המטה היוכאשר  , אבות ה, ו( י)ראה פרק  בין השמשות בראשית 

ַתִיםִכי  "  הכתוב   תקיים גזירתה ִין  ִשְבעָּ הוא נמסר  תחילה  ב.  הגיע לידי משה רבינולפני ש  צדיקים  שבעהשהמטה נמסר קודם ללפי    ,)בראשית ד, כד("  יַֻקם קָּ
ויצחק ליעקב, ויעקב ליוסף. וכשמת יוסף נלקח כל מה שבביתו אל  ם לאברהם, ואברהם ליצחק,  ם ושֵּ ך לשֵּ וחנֹו  , ךוהוא מסרו לחנֹו  דם הראשוןלא

)'שפתי כהן על התורה'  פרעה על מנת להלקות בו את  המטהנטל את ו  חמד את המטה ונטעו בגינתו ולא היה יכול שוב להקימו עד שבא משה רבינויתרו  פרעה ו

 . 'מטה האלקים של משה רבינו'( –ראה מאמרינו לפרשת שמות להרחבה על המטה של משה  .שגם נח היה בין מעבירי המטה אומרים)ויש  (ית ד"ה והקב"ה מגיד מראשית, 'שפתי כהן על התורה' פרשת בראשפרשת שמות ד"ה עוד ועתה הנה צעקת

ָך, ה' אמר לו " שהוא קין  כאשר משה אמר שהוא מפחד מפני פרעה ה ְביָּדֶׁ הומשה ענה לו "   )שמות ד, ב("  ַמה זֶׁ ר ַמטֶׁ והרמז בזה, שאם מחליפים    )שמות ד, ב("  ַויֹאמֶׁ
ה"התיבה    זה צירוף  הכולל   עוד אחד כנגד   עםו  –'  דמט התיבה '  יוצא  בשיטת א"ת ב"ש  תיבה 'קין' של האותיות  את ה  את  אמר לו להשליך  ה'  ו.  "ַמטֶׁ
  'חומת אנך')  כנגד פרעה הנקרא 'נחש'  (על התורה' פרשת בראשית ד"ה והקב"ה מגיד מראשית, 'שפתי כהן  )'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה עוד ועתה הנה צעקת  נהפך לנחשהוא  ארצה, ומיד   המטה

וילמד מכך  אז אמר לו ה' שיראה  הוא חזר להיות מטה.  משה רבינו אחז בו  שוב  וכש 'שם משמואל' פרשת שמות שנת תרע"ו דף לו ד"ה והנה פרעה נקרא נחש(להחיד"א תחילת פרשת בא אות ה,  
'  אות הנחש'  .תי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה עוד ועתה הנה צעקת()'שפז בו ולא יניחהו  ולכן יאח 'עץ יבש'מידו חזר לסורו הרע, אך בעודו בידו הוא רק   שכאשר הוא יצא

התורה' פרשת שמות ד"ה עוד   )'שפתי כהן עלת תחת ידו כמו עץ  נעשה במדבר בכדי להראות למשה שאף על פי שהוא במקום ממשלתו של הנחש עם כל זה הוא כפו   הזה

לר' ישמעאל הכהן ממודנא )'שבח פסח'    הוא הבל ופרעה הוא קין   כי הוא הוצרך לגאולה  שדווקא  ידע  יכדי ש  לנחש הפיכת המטה    את אותקיבל  גם  משה רבינו  ו .  אמר לו(

 .דף ל ע"ב ד"ה 'ועפ"ז יובן למה מסר'(

 אה בה היה מתג  שהוא'אות קין'  משום   באו על פרעהעשרת המכות 

'שפתי   ,)'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה עוד ועתה הנה צעקת  הנשיכות שנשך קין את הבל בגלגול הקודםפרעה היה צריך לקבל עשר מכות בדיוק שהם היו כנגד עשר  

לשוב    הקב"ה אמר לו   ,שבע מכות   לפרעהנתן  כבר  משה  שלכן לאחר  .  (מאמר'כסא דוד' להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול ד"ה ועפ"ז נבין    כהן על התורה' פרשת בראשית ד"ה והקב"ה מגיד מראשית,
יו  שנאמר "  עשרת המכות במלואן   את   על מנת להשלים  מכות   ולתת עוד שלוש  דָּ ב ֲעבָּ ת לֵּ ת ִלבֹו ְואֶׁ ל ַפְרֹעה ִכי ֲאִני ִהְכַבְדִתי אֶׁ ה בֹא אֶׁ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ה ְבִק ְלַמַען ִש  לֶׁ הגמטריא שלוש, וכן בתיבות "" שהוא  בֹא נרמזו בתיבה "  ומכות אלו   )שמות י, א("  ְרבֹוִתי ֹאֹתַתי אֵּ לֶׁ ו  שיבוא   כשהכוונה"  ְלַמַען ִשִתי ֹאֹתַתי אֵּ
המספר האותיות של התיבה "מכות כ  לֶׁ   יגבה את כל חובו מפרעה שהיה בגלגול קודם קין   קודם הבל ה  ומשה שהיה בגלגולעל מנת ש הוא  וכל זה    – "  אֵּ

 . )'לב אריה' פרשת בא אות יט(יקח נקמתו ממנו יו

לכן כל המכות נחקקו על המטה,  .  )'כסא דוד' להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול ד"ה ועפ"ז נבין מאמר(  המכות היו מכוונות גם כנגד האות יו"ד שהיה פרעה מתגאה בהעשר  
  אמרו זה הטעם שעל אף שרבותינו ו .('כסא דוד' ובסוף ספרהובא  יד"א דף קיד ע"א ד"ה 'ובאותות זה המטה' )'גאולת עולם' להח  בכדי לרמוז לקין שהוא יקבל עשר מכות כנגד האות שלו

כן  לכאורה  המכות אף ש   כל אותן על  התורה לא האריכה לספר  ר' אליעזר ור' עקיבא(  מחלוקת בין  )ראה 'הגדה של פסח'  ארבעים או חמישים מכות בסך הכל כי במצרים היו  
ַלל  ה' יתברך  אילו  , ומפני האות יו"ד ההיא של פרעהן  לבד  מכות   שהיה צורך שיהיו עשר  משוםוזה    ,היה מן הראוי את שאר  המכות  עשר  בכל אחת מכָּ

)'ברית הלוי' לר' שלמה אלקבץ   אלא אדרבא היתה סימן למפלתו  ,כלל לפרעה הרשעהאות יו"ד לא הועילה למעשה כך ש חמישים. או המכות בין אם היו ארבעים  

 . )'אהבת דוד' דרוש יא לשבת הגדול דף נב ע"א ד"ה וזכות משה רבינו( במצרים  הפכה לו למכות ש והיא זו תשיעי דף טו ע"ב טור א ד"ה והטעם בזה(פרק 

ֻטִמם  ַחְר ַויֹאְמרו הַ אות יו"ד בפסוק " ההחרטומים במצרים ידעו שפרעה מתגאה באות יו"ד שניתנה לקין, ולכן נכתבה התיבה 'חרטומים' חסרה את  
ל ַפְרֹעה   ְצַבעאֶׁ ַּבעכי אמרו לו שהמעלה של היו"ד נטולה ממנו היות שמשמים נלחמים עמו ו")שמות ח, טו(  "  ים ִהואִק ֱאֹל  אֶׁ וא ק  ֹלא    ֶאצְׁ בא קץ  כבר  ", וים ה 

ַּבע 'קין' שהוא עם שלוש אותיותיו יוצא גמטריא " ַתי ִיְהיֶׁה  "  לפרעה העבדים  . ועל זה אמרו גם  פשר ירמוז()'כסא דוד' להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול דף מז ד"ה וזה א  " ֶאצְׁ ַעד מָּ
ה   שזֶׁ נו ְלמֹוקֵּ ות יו"ד שניתנה לו  פרעה היה מתגאה בא  .)'נחל קדומים' להחיד"א פרשת בא אות ו(כל הרעה הזאת בשבילך  את  אנו סובלים  כלומר עד מתי    )שמות י, ז("  לָּ

  פרעה אך  שמו של 'משה', ובכוח אות יו"ד הזאת הוא ניסה להרוג את משה.    עלמטריא שמו 'פרעה'  ואשר היתה רמוזה לדעתו ביו"ד היתירה שהיתה בג
ד"א ספר חבקוק פרק א על הפסוק 'איום  )'חומת אנך' להחימכות שצריך משה רבינו להביא על ראשו    'היתירה בשמו לא רומזת לאות קין אלא לי  י'לא ידע שהאות    הרשע 

 .ה אלקבץ(ונורא הוא ממני' בשם ר' שלמ

ותו גלגול קין ופעם שניה בהיותו  וזה היה משום שהוא היה בכור פעמיים, פעם אחת בהי.  'בכורות' אחרונה היא מכת  ההכנעתו של פרעה היתה במכה  
כֹּׁרֹות  "הקריב  ר  ש אהבל  של    ונקמתעבור  היתה    מכת בכורותוכן    .שלמה אלקבץ פרק תשיעי דף יד ע"ב טור ב()'ברית הלוי' לר'   הזאתהוא נכנע מהמכה    ולכן  , גלגול פרעה ּבְׁ מ 

ֹּׁאנֹו ִביא ַגם הוא ִמְבֹכרֹות  שנאמר "  כפי  "צ ל הֵּ בֶׁ תֹו  צֹאנֹו ְוהֶׁ ל ִמְנחָּ ל ְואֶׁ בֶׁ ל הֶׁ ן ַוִיַשע ה' אֶׁ הֶׁ ְלבֵּ חֶׁ ֹֽ מכת הבכורות  והצער של    עה רה. פרעה הבין שכל  )בראשית ד, ד("  ומֵּ
. לכן אמרו רבותינו  מאוד מהמכה הזאת  פוחד היה  והוא    –הרג את הבל אחיו  הוא  ש על    כן ו"ד ובכור ועל שהוא מתגאה באות י הזה על גאותו שהוא קין  

ה" בה  נאמר  וכפי ש'בכור'    משום שהוא  ממכה זותיירא  שהוא מ ואמר להם  לפני משה ואהרן    דיברבעצמו  על מכת בכורות שפרעה   ם ַפְרֹעה ַלְילָּ "  ַויָּקָּ
 . לשבת הגדול דף מז ע"ב ד"ה והיינו טעמא דמכת בכורות()'כסא דוד' להחיד"א דרוש יא  )שמות יב, ל( 

את כל    'שבעתיים' הוא ישלם    ועל ידי כך בביתו,    שיש לו מרגליות  הטובות וההאבנים  פרעה ואת כל  ה' ציוה את משה לקחת את כל כספו וזהבו של  
)'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה עוד ועתה אחרי הריגתו   תו וולדותיו כל צאנו חלבו גיזלדורות, כנגד מה שקין לקח להבל את   'שבעתיים'למשה שהוא  ,ביתו  הון

ם  כפי שנאמר "  עם ישראל לקחו ממצרים כסף וזהב  וכן   .הנה צעקת( ב ַויֹוִציאֵּ הָּ ף ְוזָּ סֶׁ ל  ְבכֶׁ יו כֹושֵּ טָּ ין ִבְשבָּ שכל זה היה חייב פרעה למשה  לפי    )תהלים קה, לז( "  ְואֵּ
רק  ושלו  כולה  לא לקח כלל מהביזה על אף שהיתה    ( ')'גאולת עולם' להחיד"א דף קטו ע"א ד"ה 'ויתכן במ"ש הרב ש"ך  הפלגת קדושתועוצם  משה רבינו בלעומתם  אך  רבינו.  
ב "  לכן שבחוהו חכמים ואמרו עליו  ק במצוות ולקחת את ארונו של יוסף.הוא העדיף להתעסירה לישראל, כי  השא )ראה גמ'   ()משלי י, ח"  ִיַקח ִמְצֹות  ֲחַכם לֵּ

להחיד"א דרוש יא לשבת הגדול דף מז ע"ב ד"ה  )'כסא דוד' לישראל  חלקו  על , לרמוז על מה שוויתר עם הכולל יוצא גמטריא 'הבל' "  בלֵּ ַכם חֲ "ראשי תיבות כאשר  סוטה דף יג ע"א(

 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן.  . ועם האמור יומתק(

 
 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'נֵּט
 ז"ל

 ה.ת. נ. צ. ב. 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לרפואתו השלימה של

 הי"ו  אבישלום בן רות
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ְליָּה בת  ט עָּ ְרלֶׁ אָּ
 פֹורטון מסעודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

מון   הי"וחנה בֵּ

ר  אליהו בן גֹוְבהָּ
 הי"ו

 

  ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל'
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶלן בת  ֶמַנַנה ַמדְׁ
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו אילנהשירה בת 
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהבמהלרפואה שלימה 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של הילדה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

שה' יתברך יחלים 
וירפא אותה מכל חולי 
ותגדל מתוך בריאות 

 איתנה וטובה

 העלון גם להצלחת 

יהודית בת ורדה 

 הי"ו רוזיטה
 משפחתהבני וכל 

ֵסל  נשמתהעלון גם לעילוי  יז ַמרְׁ יהודה בן ָדנ 

ָשא  ז"ל   חּומְׁ

 נפטר בי"ט במרחשון תשפ"א       ת. נ. צ. ב. ה.

אך ורק לקדש את שמו של ה' יתברך לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
לכל בירור בעולם על ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות התורה ומצוותיה. 

ושאלה לגבי העלון ניתן ליצור קשר בטלפון או במייל שבצד. תזכו למצוות 
 והצלחה בכל מכל כל!

 לעילוי נפש רוח

 נשמה של ו

חיים בן  ר'

יָמה  ז"ל מ 

 ת.נ.צ.ב.ה. 
 העלון גם להצלחתהפצת  

שירה אושרת בת 

 הי"ומסעודה 
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