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 מבוא

י, ואילו חטאו של בנו, קין, היה  וקפרק ד' עוסק ברצח הראשון בעולם. חטאו של אדם הראשון היה חטא כלפי הצו האל

 . , ואת תגובותיו של קין לדברי ה'הפניות של ה' אל קיןאחיו. ננסה להבין את הרקע למעשה, את   -חטא כלפי הזולת 

 

 שאלות מכוונות למידה 

 ו? מהן המילים המנחות ביחידה ומה הן מדגישות בפנינא. 

 ן? ה של ה' אל קיימה מטרת כל פני ב. 

 ל?מדוע רצח קין את הבג. 

 ?כיצד מתייחס קין לעונשד. 

 

 
 

 

  

   מבנה הפרק

 הולדת הבנים
ֹּאֶמר ָקִניִתי ִאיש ֶאת ה':   ֶלד ֶאת ַקִין ַוּת  )א( ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאְשּתֹו ַוַּתַהר ַוּתֵּ

ד ָאִחיו ַוּתֶֹּסף ָלֶלֶדת ֶאת )ב(  ֹּאן ְוַקִין ָהָיה עֹּבֵּ ה צ  ֲאָדָמה:  ֶאת ָהֶבל ַוְיִהי ֶהֶבל רֹּעֵּ

 קרבנותיהם של קין והבל

ץ ָיִמים   )ג(  א ַקִין ִמְפִריַוְיִהי ִמקֵּ  ִמְנָחה ַלה': ָהֲאָדָמה  ַוָיבֵּ

ֶהן ַוִיַשע ה' ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו:   )ד(  ֶחְלבֵּ ֹּאנֹו ומֵּ ִביא ַגם הוא ִמְבכֹּרֹות צ  ְוֶהֶבל הֵּ

ֹּא ָשָעה ַוִיַחר ְלַקִין ְמאֹּד ַוִיְפלו ָפָניו:  )ה( ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ל

 דברי ה' לקין

ֹּאֶמר ה' ֶאל ָקִין ָלָמה ָחָרה ָלְך ְוָלָמה ָנְפלו ָפֶניָך:   )ו(   ַוי

ת   )ז(  יִטיב ְשאֵּ  ֲהלֹוא ִאם ּתֵּ

ֶליָך ְּתשוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמָשל בֹו:  ץ ְואֵּ יִטיב ַלֶפַתח ַחָטאת רֹּבֵּ ֹּא תֵּ   ְוִאם ל

 הריגת הבל
ֹּאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל  ַוְיִהי ִבְהיֹוָתם ַבָשֶדה    ָאִחיו )ח( ַוי

הו:  ָאִחיו ַוָיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל   ַוַיַהְרגֵּ

 שיח בין ה' לקין -דו ה

 פניית ה' לקין 

 

 
 קין  קללת

 

 

 

 בקשת קין 

 
 אות קין

 
י ֶהֶבל )ט(  ֹּאֶמר ה' ֶאל ַקִין אֵּ ֹּא ָיַדְעִּתי  ָאִחיָך ַוי ֹּאֶמר ל רַוי  ָאנִֹּכי:  ָאִחי ֲהשֹּמֵּ

י )י(  ֹּאֶמר ֶמה ָעִשיָת קֹול ְדמֵּ ַלי ִמן ָאִחיָך ַוי  ָהֲאָדָמה:  צֲֹּעִקים אֵּ

 
 ֲאֶשר ָפְצָתה ֶאת ִפיָה    ָהֲאָדָמה  ְוַעָּתה ָארור ָאָּתה ִמן )יא(

י   ִמָיֶדָך:  ָאִחיָך ָלַקַחת ֶאת ְדמֵּ

ֹּא  ָהֲאָדָמה   ִכי ַתֲעבֹּד ֶאת  )יב( ת כָֹּחּה ָלְך ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ:ל ף ּתֵּ  תֹּסֵּ

 
ֹּא: )יג(   ֹּאֶמר ַקִין ֶאל ה' ָגדֹול ֲעֹוִני ִמְנש  ַוי

י )יד(  ַעל ְפנֵּ ַרְשָּת אִֹּתי ַהיֹום מֵּ ן גֵּ ר   ָהֲאָדָמה  הֵּ  וִמָפֶניָך ֶאָסתֵּ

ִני: ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ָבָאֶרץ ְוָהָיה ָכל מְֹּצִאי    ַיַהְרגֵּ

 
ג ַקִין ִשְבָעַתִים יָֻקם   ן ָכל הֹּרֵּ ֹּאֶמר לֹו ה' ָלכֵּ  )טו( ַוי

 ַוָיֶשם ה' ְלַקִין אֹות ְלִבְלִּתי ַהכֹות אֹּתֹו ָכל מְֹּצאֹו:  

ֶדן:  סיום  י ה' ַויֵֶּשב ְבֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת עֵּ א ַקִין ִמִלְפנֵּ  )טז( ַויֵּצֵּ
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 "מילה מנחה" 

 . טז, ומצא את המילה המנחה-פסוקים אעיין בפרק ד   .1

 (. פעמים שבע א. צבע במרקר צהוב את "המילה המנחה" )מופיעה 

ב. מה המשמעות של המילה המנחה אשר חוזרת שוב ושוב, ובמיוחד לאור העובדה שבחלק מן המקרים היא  

 פשוט מיותרת?  

 

 

 שש פעמים ביחידה. מופיעה - "אדמה"מילה מנחה נוספת: 
 

 

 ד  פרק אשיתבר

ֶלד ַוַּתַהר ִאְשּתֹו ַחָוה ֶאת ָיַדע ְוָהָאָדם( א) ֹּאֶמר ַקִין ֶאת ַוּתֵּ  ': ה ֶאת ִאיש ָקִניִתי ַוּת

ה ֶהֶבל ַוְיִהי  ָהֶבל ֶאת  ָאִחיו ֶאת ָלֶלֶדת  ַוּתֶֹּסף( ב) ֹּאן  רֹּעֵּ ד  ָהָיה ְוַקִין  צ  : ֲאָדָמה עֹּבֵּ
 

ץ ַוְיִהי( ג) א   ָיִמים  ִמקֵּ  ': ַלה  ִמְנָחה ָהֲאָדָמה ִמְפִרי  ַקִין ַוָיבֵּ

ִביא ְוֶהֶבל( ד) ֹּאנֹו  ִמְבכֹּרֹות הוא  ַגם הֵּ ֶהן  צ ֶחְלבֵּ  :ִמְנָחתֹו ְוֶאל  ֶהֶבל ֶאל' ה ַוִיַשע ומֵּ

ֹּא ִמְנָחתֹו ְוֶאל  ַקִין ְוֶאל( ה)  :ָפָניו  ַוִיְפלו ְמאֹּד  ְלַקִין ַוִיַחר ָשָעה ל

 

אחת השאלות המרכזיות, שנידונות ע"י המפרשים בפרשת קין והבל, הוא הניסיון להבין מדוע ה' העדיף את הקורבן  

העיסוק שכל יש הסוברים שעוד לפני הבאת הקורבנות, היה יתרון להבל על קין בגלל של הבל על פני קורבנו של קין. 

 .  "ֲאָדָמה ֹעֵבד ַקִין ָהָיה וְ  ֹרֵעה צֹאןַוְיִהי ֶהֶבל "אחד משני האחים בחר לעצמו: 
 

 בראשית ד, ב רש"י 

 דתה. תקללה האדמה, פירש לו מעבולפי שנ  -רועה צאן 

 

 ? נות היה יתרון להבל על פני קיןב לפי רש"י, מדוע עוד לפני הבאת הקור .2

 

 רועי הצאן ועובדי האדמה 

עובדי ובין  רועי הצאן הנוודים  בחירת העיסוקים של שני האחים היא החלוקה מכאן ואילך לאורך שנים בעולם, בין 

. אילו שני עיסוקים שיוצרים במשך השנים הבדלים מהותיים באופים של האנשים, ואף םהאדמה הצמודים לאדמת

 מביאים לא פעם למתח ולמאבקים בניהם על שטחי חקלאות ומרעה. 

הוא דימוי חוזר   כדואג ומנהיג  רועהוהדימוי של    (כולם היו רועי צאן  -)האבות, משה, דוד    רועה הצאן אהוב בתנ"ך

האדמה יש בה כוח העשוי להשחית   .האדמה ארורה בשל האדםלעומת זאת, אנו שומעים בספר בראשית כי    ,ךבתנ"

תחושה של כוח ועוצמה, בבחינת "כוחי    לפתחאדמה עשוי  ה עובד    עבודת האדמה כרוכה בסכנות רוחניות.  ,את אדם

מצוות רבות בתנ"ך מטרתן לצמצם את הנזק שעבודת האדמה עשויה להביא על ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה".  

האדמה   :האדם עבודת  תרבות  של  ומייסדה  נציגה  היה  וקין  יתכן  ועוד.  עניים  מתנות  ערלה,  כלאים  שמיטה, 

אשר על כן עצם בחירתו באורח חיים שלילי זה, כמו גם התורה,    הקלוקלים, בטרם הומתקה ונרפאה ע"י מצוות 

  ל רצח אחיו.שתו של אורח החיים הזה על אופיו, הם שגרמו לכך שה' לא שעה אל מנחתו והם שעומדים ביסוד  השפע

 קורבנות קין והבל
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 בראשית ד 

ץ ַוְיִהי( ג)  א   ָיִמים  ִמקֵּ  ': ַלה  ִמְנָחה ָהֲאָדָמה ִמְפִרי  ַקִין ַוָיבֵּ

ִביא ְוֶהֶבל( ד)  ֹּאנֹו  ִמְבכֹּרֹות הוא  ַגם הֵּ ֶהן  צ ֶחְלבֵּ  :ִמְנָחתֹו ְוֶאל  ֶהֶבל ֶאל' ה ַוִיַשע ומֵּ

ֹּא ִמְנָחתֹו ְוֶאל  ַקִין ְוֶאל( ה)   :ָפָניו  ַוִיְפלו ְמאֹּד  ְלַקִין ַוִיַחר ָשָעה ל

 בראשית ד, ג  עאב"

, יש סמך כי לא הביא  "מבכורות צאנו"ובעבור שכתוב  

 ים. כוריקין מן הב 

 בראשית ד, הספורנו 

לא שעה אל קין המקריב   -  ואל קין ואל מנחתו לא שעה

שהיה בלתי רצוי, וגם כן אל מנחתו שהיתה בלתי ראויה  

 ן. לרצו
 

 יח"ל את שתי התשובות ואת ההבדל ביניהן  5יח"ל צריכים לדעת תשובה אחת, תלמידי  3תלמידי 

 ה ובדברי האב"ע והספורנו, וענה:- עיין בפסוקים ג .3

 מנחתו של קין וכן קיבל את מנחתו של הבל? א. לפי כל אחד מן הפרשנים מדוע לא קיבל ה' את 

 ב. מה הביסוס בכתוב לכל אחד מן הפירושים? 

 ?בדל בין שתי התשובותהג. מה 

 
 
 

ֵאת  ֵתיִטיב  ִאם ֲהלֹוא"  ..." שְׂ

   ד בראשית

ֹּאֶמר ( ו)  : ָפֶניָך ָנְפלו  ְוָלָמה ָלְך ָחָרה ָלָמה  ָקִין ֶאל' ה ַוי

ֵאת ֵתיִטיב ִאם ֲהלֹוא( ז) ִאם שְׂ ַתח  ֵתיִטיב לֹא וְׂ יָך ֹרֵבץ ַחָטאת ַלפֶּ ֵאלֶּ ׁשּוָקתֹו וְׂ ַאָתה תְׂ ָׁשל וְׂ  :ּבֹו ִתמְׂ

 

 ִאם   "ֲהלֹואהמשפט:  אומר לו את  נגלה אליו וה'    ,שמנחתו לא התקבלהעל כך  בעקבות העובדה שנפלו פניו של קין  

יִטיב ת..." ּתֵּ  ו:בכך להבנתנ  יםומסייע מיליםמים  המשליורש"י ם של אונקלוס קשה להבנה נלך בדרכ הפסוק ז  ְשאֵּ

 ז  ,ד בראשיתאונקלוס תרגום 

יִטיב   ִאם ֲהלֹוא ת ּתֵּ  לך.  (יסלח )ישתביק  (מעשיך)הלא אם תוטיב עובדך  - ְשאֵּ

 

יִטיב  ִאם  "ֲהלֹואהמילים    ארבעתאונקלוס הופך את  שנשים לב:   ת"  ּתֵּ בנוסף לכך הוא  ו  ,של שש מילים  למשפט  ְשאֵּ

 ה". סליח מלשון " ,נשיאת פנים"מלשון  ת"  שאמתרגם את המילה "

 

   ז  ד, בראשית י"רש

 . פירושו כתרגומו -)שאת(  תיטיב אם הלא

 .שמור חטאך  קברך לפתח - רובץ חטאת לפתח )ואם לא תיטיב(,

 להכשילך.  ומתאוה  שוקק תמיד, הרע  יצר הוא,  חטאת  של - תשוקתו   ואליך

 . עליו תתגבר תרצה  אם - בו  תמשול ואתה

 

   מה אמר ה' לקין בפסוק ז? בלשונךעיין באונקלוס וברש"י, ונסח  .4

יִטיב ִאם ֲהלֹוא ת  - ּתֵּ   ְשאֵּ

ֹּא ְוִאם יִטיב ל ץ  ַחָטאת ַלֶפַתח - תֵּ   רֹּבֵּ

 : לקין ידודעאתגר וף דברי יה' מוס

ֶליָך     ְּתשוָקתֹו ְואֵּ

  בֹו  ִּתְמָשל ְוַאָּתה
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 ו.  נבחן אותו ונגלה מה חסר לנ  ,מכיל את האירוע כולו  פסוק זה

 ד, ח  בראשית

ֹּאֶמר הו ָאִחיו  ֶהֶבל ֶאל ַקִין ַוָיָקם  ַבָשֶדה םִבְהיֹותָ  ַוְיִהי ָאִחיו ֶהֶבל  ֶאל ַקִין ַוי  :ַוַיַהְרגֵּ

 

 הרצח של קין את הבל. עיין בפסוק והשלם את הטבלה הבאה:  בפסוק ח' מתואר מקרהא.  .5

  דברי קין להבל 

  מקום הרצח 

  מעשה קין 

  התוצאה 

  לרצח  המניע

 

   ח'?פסוק מה הן שתי השאלות שמעורר . ב
 

 ד, ח  רש"י בראשית

 מקרא.   של ישובו זה אך  אגדה מדרשי  בזה ויש,  להרגו עליו להתגולל ומצה  ריב בדברי עמו נכנס -  הבל אל קין ויאמר

 

 וענה.   ,עיין בפסוק ח ובדברי רש"י. שתי שאלותראינו שפסוק ח' מעורר  .6

 שאלות הוא עונה?  או רק על אחת מהן, על איזה שאלה או  האם רש"י עונה על שתי השאלותא. 

 ? התשובה או התשובות של רש"ימה ב. 

 האם לפי רש"י דברי קין להבל הם הסיבה לרצח? הסבר.. ג
 

 בראשית רבה פרשה כב )תרגום חופשי(

 ? ַרִבים(מתווכחים ו)מדיינים  היו  מה על. (ח , ד בראשית )' אחיו הבל אל  קין ויאמר'
  

 , היא  שלי  עליה  עומד   שאתה  הארץ  אמר   זה.  המיטלטלין  נטל  ואחד  הקרקעות  את  נטל   אחד,  העולם  ונחלק  בוא :  אמרו

 ך כ   מתוך  ,הקרקע  על  תעמוד  ואל   באוויר  פרח  אמר  וזה  ,בגדיך  פשוט  אמר  זה  ,הוא  שלי  לבוש  שאתה  מה  אמר  וזה

הו" ָאִחיו ֶהֶבל  ֶאל ַקִין "ַוָיָקם  . ַוַיַהְרגֵּ
  

 אמר   זה  מדיינים?  היו  מה  ועל.  המיטלטלין  נטלו  ושניהם   הקרקעות   את  נטלו   שניהן  לוי'  ר  בשם  דסיכנין  יהושע'  ר

  ציון'  זהו שנאמר,  המקדש  בית  אלא  שדה  אין',  בשדה  בהיותם  ויהי'  בתחומי  אמר  וזה  ,ניבנה  המקדש  בית  בתחומי

הו"  ָאִחיו ֶהֶבל ֶאל ַקִין "ַוָיָקם ךכ מתוך, (יב, ג מיכה )' תחרש שדה  . ַוַיַהְרגֵּ
 

 אמר  מדיינים? היו מה  ועל. לעפרה חזרה  ראשונה חוה: איבו' ר אמר . מדיינים  היו הראשונה חוה על  אמר' בר יהודה

  וזה  , בכור  שאני   נוטלה  אני  מרא  זה ,  נוטלה  אני   אומר  וזה  נוטלה  אני   מרא  זה ,  הבל  עם   נולדה  יתירה   תאומה  הונא '  ר

הו" ָאִחיו ֶהֶבל ֶאל ַקִין "ַוָיָקם ךכ מתוך ,עימי  שנולדה נוטלה  אנימר א  . ַוַיַהְרגֵּ

 

 עיין בפסוק ח ובדברי המדרש וענה:  .7

שתי שאלות,   מעורר  ח'  ראינו שפסוק  איזה  א.  על  על אחת מהן,  רק  או  על שתי השאלות  עונה  האם המדרש 

 שאלה/שאלות הוא עונה? ומה הוא עונה? 

 קין?   לדברי  -לדברי קין, מגישתו של רש"י   -ב. מה ההבדל העקרוני בין גישתו של המדרש  
 

 מחשבה על המדרש  תשאל

 נסה למצוא במדרש את שלושת המניעים העיקריים לרצח ולמלחמות בעולמינו?  ו  ,עיין שוב במדרשא.  .8

 שקין והבל דיברו ביניהם?  , הם הדברים ם שהדברים שעליהם הצביעו במדרשסובריהאם בעלי המדרש באמת  ב.  

 הרצח ותוצאותיו
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 הפנייה של ה' לקין 

 ר: מקרה אחבאשר מזכירה פנייה דומה  פתח בפנייתו של ה' לקיןנ

 ט בראשית ד, 

ֹּאֶמר ה' ֶאל ַקִין    ...ָאִחיָך ֶהֶבל ֵאיַוי

 רש"י 

אחיך   הבל  ישוב    -אי  אולי  נחת,  בדברי  עמו  להיכנס 

 ך.ויאמר אני הרגתיו וחטאתי ל 

 ט בראשית ג, 

ֹּאֶמר לֹו  ה'ַוִיְקָרא    : ַאיֶָּכהֱאֹלִהים ֶאל ָהָאָדם ַוי

 רש"י 

  יודע היה היכן הוא, אלא ליכנס עמו בדברים,   -איכה  

 ..שלא יהא נבהל להשיב אם יענישהו פתאום.

 

 , וענה: ובפירושי רש"יבפרק ג( )אל אדם הראשון בפניה של ה' ו)בפרק ד( של ה' אל קין  הבפניעיין  .9

 א. על איזו קושייה עניינית בא רש"י לענות בשני הפסוקים הנ"ל? 

 ד?  בפרקלפירושו  ,במה דומה פירוש רש"י בפרק גב. 

 

 החטא  

 בראשית ד 

ֹּ )ט(  י ֶהֶבל ָאִחיָך ַוי ֹּאֶמר ה' ֶאל ַקִין אֵּ ר ָאִחי ָאנִֹּכי ַוי ֹּא ָיַדְעִּתי ֲהשֹּמֵּ  אֶמר ל

ַלי ִמן ָהֲאָדמָ ) י ָאִחיָך צֲֹּעִקים אֵּ ֹּאֶמר ֶמה ָעִשיָת קֹול ְדמֵּ  ה:י( ַוי

 
 רש"י בראשית ד, י 

 . יוצאה נפשו מהיכן יודע  היה  שלא הרבה פצעים בו  שעשה :אחר דבר. זרעיותיו ודם דמו - אחיך דמי

 

 וענה:   ,וברש"י  יעיין בפסוק  .10

 בפסוק שעליו רש"י עונה?  הלשוניא. מה הקושי 

 ב. מהם שתי תשובותיו של רש"י להסבר לשון הפסוק? 

 ג. מה אפשר ללמוד על חומרת רצח מפירושו הראשון של רש"י? 

 

 והקללה  העונש

 בראשית ד 

ַלי ִמן ָהֲאָדמָ ) י ָאִחיָך צֲֹּעִקים אֵּ ֹּאֶמר ֶמה ָעִשיָת קֹול ְדמֵּ  ה:י( ַוי

י ָאִחיָך ִמָיֶדָךיא( )  : ְוַעָּתה ָארור ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָפְצָתה ֶאת ִפיָה ָלַקַחת ֶאת ְדמֵּ

ת כָֹּחּה ָלְך ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶר ) ף ּתֵּ ֹּא תֹּסֵּ  ץ: יב( ִכי ַתֲעבֹּד ֶאת ָהֲאָדָמה ל

 

o בראשית ד, יא  אב"ע 

שיזרע ויטע, כי הוא היה עובד אדמה ולא תתן האדמה עוד שיבא לו חסרון מפאת האדמה,    -  ועתה ארור מן האדמה

 . קציר ופרי, ויצטרך ללכת אל ארץ רחוקה ממקום אדם אביו שהוא קרוב אל הגן, ולא ישקוט במקום אחד רק ינוע

 

 יב, מצוין עונשו וקללתו של קין.  - בפסוקים יא .11

 רוש של האב"ע?  הסבר את עונשו של קין לפי הפיא. 

 ?עונש זהדווקא  קין קיבל  מדועב. 

  בין ה' לקין  שיח-דוה
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 שתגובת קין לבשורת העונ 

 בראשית ד 

( ֹּ ֹּאֶמר ַקִין ֶאל ה' ָגדֹול ֲעֹוִני ִמְנש  א:יג( ַוי

י) ַעל ְפנֵּ ַרְשָּת אִֹּתי ַהיֹום מֵּ ן גֵּ ְצִאי  ָהֲאָדָמה יד( הֵּ ר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ָבָאֶרץ ְוָהָיה ָכל מֹּ ִניוִמָפֶניָך ֶאָסתֵּ  : ַיַהְרגֵּ

ג ַקִין ִשְבָעַתִים יָֻקם ַוָיֶשם ה' ְלַקִין אֹות ְלִבְלִּתי ַהכֹות אֹּתֹו ָכל  מֹּצְ  ן ָכל הֹּרֵּ ֹּאֶמר לֹו ה' ָלכֵּ  אֹו: )טו( ַוי

 

 
 

 יח"ל את שתי התשובות ואת ההבדל ביניהן  5יח"ל צריכים לדעת תשובה אחת, תלמידי  3תלמידי 

 וענה: , רש"י ורמב"ןבפירושים של ו יגבפסוק  בתגובתו של קין עיין  .12

 א. לפי כל פירוש, כיצד יש לפסק את המשפט "גדול עווני מנשוא", ומה המשמעות של משפט זה?  

 של קין?  בדמותוב. מה ההבדל בין שני הפירושים 

 

 בראשית ד, יד רמב"ן , 

 האדמה  מן  מגורש  אנכי  הנה  ,אחד  במקום  לעמוד  אוכל  ולא  ונד  נע  בהיותי  כי  -  האדמה  פני  מעל  היום  אותי  גרשת  והנה

 וגם   בושתי  כי,  ומנחה  קרבן  להקריב  או  להתפלל  לפניך  לעמוד  אוכל  לא  כי  -  אסתר  ומפניך.  למנוחתי  מקום  ואין

 .מיתה אותי  חייבת לא הרבים  בחסדך ואתה -  יהרגני מוצאי כל כי אעשה מה  אבל. נעורי חרפת נשאתי כי נכלמתי 

  בעבור   כי,  אותי  שחייבת  ממה  יותר   אענש   שלא  שמרני  אבל,  עונש  עלי   והרבית  גדול  חטאי  הנה  לפניו  שאמר,  והעניין

 נשגב  איננו  האדם  כי  הודה.  מעלי  צלך  סר  כי,  החיות  יהרגוני,  מקום  בשום  וגדרות  בית  לי  אבנה  ולא  ונד  נע  שאהיה

 . עליו  עליון  בשמירת רק , בכחו  ונמלט

  

   '?מה קין ביקש מהלפי הרמב"ן,  א.  .13

 ? יד  ופסוק יג  פסוק בין הקשר את  ן"רמב  מסביר כיצד ב.

 
 

 בראשית ד, טז 

דֶ  י ה' ַויֵֶּשב ְבֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת עֵּ א ַקִין ִמִלְפנֵּ  ן:ַויֵּצֵּ

 רש"י

   ה.יצא בהכנעה, כגונב דעת העליונ  -ויצא קין 

 

 עיין בפסוק טז ובדברי רש"י, וענה: .14

 את הקושי?   מיישב, וכיצד הוא בפסוק קשה לרש"יהיה מה א. 

 שיח בין קין לקב"ה? -מסתדר לדרכו של רש"י בפירוש הדוהאם פירוש זה ב. 

 

  

 בראשית ד, יג 

 ֹּ ֹּאֶמר ַקִין ֶאל ה' ָגדֹול ֲעֹוִני ִמְנש  א:ַוי

 רש"י

מנשו עוני  אתמיב  -א  גדול  טוען  ה,  תה 

עליונים ותחתונים, ועווני אי אפשר    )נושא(

  !?)לשאת( לטעון

 רמב"ן

תה טוען עליונים ותחתונים, ועווני אי אפשר  ה, א בתמי -א גדול עוני מנשו

 י. לשון רש"  ן?לטעו 

אמר, אמת כי עוני גדול מלסלוח, וצדיק אתה   י.וידו   והנכון בפשט שהוא

 . דה' וישר משפטיך, אף על פי שענשת אותי הרבה מא
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 ? מה בין אדם הראשון לקין :סיכום

 השיח בין ה' לקין -השיח בין ה' ואדם ובין דו- נשווה בין דו

 

 ו?עם קין לאחר חטא   שיח- דוה  שיח של הקב"ה עם אדם לאחר חטאו, לעומת-דו הבהשוואת    שונה ומה    דומה מה   .15

 

 

 

 

 ב בראשית רבה, פרשה כ 

  ?: מה נעשה בדינך)אדם הראשון לקין(  ול מר בו אדם הראשון. א)פגש( ויצא קין מלפני ה'... פגע 

 .עשיתי תשובה ונתפשרתיו: למר א

 .התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, אמר כך היא כוחה של תשובה ואני לא הייתי יודע

 

 ג? מדרש את ההבדל בין פרק ג' פסוק יב, ופרק ד' פסוק יהכיצד מסביר  א.  .16

 ג(?לפירושו של רש"י )ד, יג( או לפירושו של רמב"ן )ד, י לאיזה פירוש מתאים המדרש ב. 

 

 חטאו של קין  אדם הראשון של  ו חטא

ֹּאֶמר לֹו ַאֶיָכה )ט(  י ֶהֶבל ָאִחיָך)ט(  ?ַוִיְקָרא ה' ֱאֹלִהים ֶאל ָהָאָדם ַוי ֹּאֶמר ה' ֶאל ַקִין אֵּ  ?ַוי

ֹּאֶמר ֶאת קְֹּלָך ָשַמְעִּתי ַבָגן ָוִאיָרא   )י(   ַוי

א:  ָחבֵּ ירֹּם ָאנִֹּכי ָואֵּ  ִכי עֵּ

ֹּא ָיַדְעִּתי    ֹּאֶמר ל  ַוי

ר ָאִחי ָאנִֹּכי:   ֲהשֹּמֵּ

ירֹּם ָאָּתה ֹּאֶמר ִמי ִהִגיד ְלָך ִכי עֵּ  ?  )יא( ַוי

ץ    ֲאֶשר ִצִויִתיָך ְלִבְלִּתי ֲאָכל ִמֶמנו ָאָכְלָּת:ֲהִמן ָהעֵּ

ֹּאֶמר   ?ֶמה ָעִשיתָ  :)י( ַוי

ַלי ִמן ָהֲאָדָמה:  י ָאִחיָך צֲֹּעִקים אֵּ  קֹול ְדמֵּ
 

 )יא( ְוַעָּתה ָארור ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָפְצָתה ֶאת ִפיָה 

י ָאִחיָך ִמָיֶדָך:    ָלַקַחת ֶאת ְדמֵּ

ת כָֹּחּה ָלְך  ף ּתֵּ ֹּא תֹּסֵּ  )יב( ִכי ַתֲעבֹּד ֶאת ָהֲאָדָמה ל

 ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ:  

ֹּאֶמר ָהָאָדם  )  יב( ַוי

לָהִאָשה ֲאֶשר   ץ ָואֹּכֵּ  : ָנַתָּתה ִעָמִדי ִהוא ָנְתָנה ִלי ִמן ָהעֵּ

ֹּאֶמר ַקִין ֶאל ה'  )  יג( ַוי

ֹּא   :ָגדֹול ֲעֹוִני ִמְנש

 ...ַבֲעבוֶרָךֲארוָרה ָהֲאָדָמה ... )יז( וְלָאָדם ָאַמר

ֹּאַכל ֶלֶחם)יט(  ַעת ַאֶפיָך ּת  ...ְבזֵּ

ֶדן ֶאת ַהְכֻרִבים)כד( ַוְיָגֶרש ֶאת ָהָאָדם  ן ִמֶקֶדם ְלַגן עֵּ  ... ַוַיְשכֵּ

ג ַקִין ִשְבָעַתִים יָֻקם  ן ָכל הֹּרֵּ ֹּאֶמר לֹו ה' ָלכֵּ  )טו( ַוי

 ... ַוָיֶשם ה' ְלַקִין אֹות ְלִבְלִּתי ַהכֹות אֹּתֹו ָכל  מְֹּצאֹו: 


