
 בס"ד. תשרי תשע"ט. 

 ' אנא אלך מפניך, ואנא מפניך אברח'
 על בחירה והשגחה במעשה קין והבל.

 

 

 

ק ֶאת ָהעֹוָלם  .ָאַמר ַקִין ְלֶהֶבל: ּבֹוא ּוְנַחלֵּ

ן  .ָאַמר לֹו: הֵּ

ַוֲאִני ֶאת ַהַקְרָקעֹות ִמַטְלְטִליןָאַמר ַקִין: ֹטל ַאָתה ֶאת הַ   , 

ינֵּיֶהם א ָלֶזה ַעל ֶזה ְכלּום ְוִהְתנּו ּבֵּ  .ֶשלֹא ְיהֵּ

  

 ִהְתִחיל ֶהֶבל ִלְרעֹות ֶאת ַהצֹאן.

ד ָעֶליָה ֶשִלי.  ָאַמר לֹו ַקִין: ֲאָדָמה זֹו ֶשַאָתה עֹומֵּ

 ָאַמר לֹו ֶהֶבל: ֶצֶמר ֶזה ֶשַאָתה ָלבּוש ֶשִלי.

ר:  !ֲחֹלץ ֶזה אֹומֵּ

ר:  !ְפַרח ְוֶזה אֹומֵּ

 (.שםָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו" )"ַויָ  –ִמתֹוְך ָכְך 

  

ַהר ְלִבְקָעה ּוִמִּבְקָעה ְלַהר, ף ַאֲחָריו מֵּ  ִהְתִחיל ַקִין רֹודֵּ

 ַעד ֶשֶנֶאְחזּו ֶזה ָּבֶזה ְוִנַצח ֶהֶבל ֶאת ַקִין ְוָנַפל ַתְחָתיו.

ר ְלַאָּבא?...ּוְכֶשָרָאה  ְך ְואֹומֵּ ינּו ָּבעֹוָלם, ָמה ַאָתה הֹולֵּ ַח: ֶהֶבל ָאִחי! ְשנֵּ  ַקִין ָכְך ִהְתִחיל צֹווֵּ

א ָעָליו ֶהֶבל ַרֲחִמים ְוִהִניחֹו.  ִנְתַמלֵּ

 ִמָיד ָעַמד ָעָליו ַקִין ַוֲהָרגֹו.

ד ֶשָהָיה ָנתּון ַתְחָתיו.שםֶזהּו ֶשֶנֱאַמר: "ַוָיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו" )  (, ְמַלמֵּ

יְך ֲהָרגֹו?  ְואֵּ

יָכן הֵּ ַע מֵּ את, עַ  ָנַטל ֶאֶבן ְוָעָשה ּבֹו ְפִציעֹות ְפִציעֹות, ַחּבּורֹות ַחּבּורֹות ְּבָיָדיו ּוְבַרְגָליו, ֶשלֹא ָהָיה יֹודֵּ ד ְנָשָמה יֹוצֵּ

ת.  ֶשִהִגיַע ְלַצָּוארֹו ָומֵּ

  

ין י ָאִבי ְוִאִמי, ֶשאֵּ ָון ֶשֲהָרגֹו ָאַמר: ֶאְבַרח ִמְפנֵּ ר ָּבעֹוָלם ֶאָלא ֲאִני ְוהּוא. ְמַבְקִשין כֵּ ין ַאחֵּ  אֹותֹו ֶאָלא ִמֶמִני, ֶשאֵּ

 ִמָיד ִנְגָלה ָעָליו ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא,

י ֲאבֹו ין ַאָתה ָיכֹול,ָאַמר לֹו: ִמְפנֵּ  ֶתיָך ַאָתה ָיכֹול ִלְבֹרַח, ִמָפַני אֵּ

ר ִאיש ַּבִמְסָתִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאנּו?" )  –, כד( ירמיה כג"ִאם ִיָסתֵּ

י ֶהֶבל ָאִחיָך?" )  , ט(.בראשית ד"אֵּ

 ָאַמר לֹו ַקִין: לֹא ָיַדְעִתי, ָמה ַאָתה ְמַבְקשֹו ֶאְצִלי? ֲאִני ְמַבְקשֹו ֶאְצְלָך.

ַלי ִמן ָהֲאָדָמה" ) י ָאִחיָך ֹצֲעִקים אֵּ  , י(.שם, שםָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא: ָרָשע, "קֹול ְדמֵּ

  

ט תּוִתים ְוָאַכל.  ָמָשל ְלֶאָחד ֶשִנְכַנס ְלִגָנה ְוִלקֵּ

 ְוָהָיה ַּבַעל ַהִגָנה ָרץ ַאֲחָריו,

 ָאַמר לֹו: ָמה ְּבָיְדָך?

ין ְּבָיִדי ְכלּום.  ָאַמר לֹו: אֵּ

 ֻלְכָלכֹות...ָאַמר לֹו: ַוֲהלֹא ָיֶדיָך מְ 

  

 .ִהְפִשילֹו ַלֲאחֹוָריואֹו ָמָשל ְלֶאָחד ֶשִנְכַנס ְלִמְרֶעה ְוָחַטף ְגִדי ֶאָחד וְ 

 ָהָיה ַּבַעל ַהִמְרֶעה ָרץ ַאֲחָריו,

 ָאַמר לֹו: ַמה ְּבָיֶדָך?

ין ְּבָיִדי ְכלּום.  ָאַמר לֹו: אֵּ

 ַאֲחֶריָך... ְמַפֶעה ָאַמר לֹו: ַוֲהלֹא הּוא

  

ַלי ִמן ָהֲאָדָמה" ) י ָאִחיָך ֹצֲעִקים אֵּ  –( שם"קֹול ְדמֵּ

 :ָקֶשה ַהָדָבר ְלָאְמרֹו ְוִאי ֶאְפָשר ַלֶפה ְלָפְרשֹו ָאַמר ַר' ִשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי:

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0104.htm#8
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0104.htm#8
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t1123.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0104.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0104.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0104.htm


יִטין י ַאְתלֵּ י ַהֶמֶלְך,ֶשָהיּו עֹוְמִדין ּוִמתְ  ִלְשנֵּ  גֹוְשִשין ִלְפנֵּ

ְרָשם –ִאלּו ָרָצה ַהֶמֶלְך  רֹו ַוֲהָרגֹו.פֵּ   , ְולֹא ָרָצה ַהֶמֶלְך ְלָפְרָשם, ִנְתַחזֵּק ֶאָחד ַעל ֲחבֵּ

חַ  ר: ְוָהָיה ְמַצּוֵּ י ַהֶמֶלְך? ְואֹומֵּ ש ִדיִני ִמִלְפנֵּ  ִמי ְיַבקֵּ

י ָאִחיָך לַ  ָכְך "קֹול ְדמֵּ  ִמן ָהֲאָדָמה". יֹצֲעִקים אֵּ

  

ר ָאִחי ָאֹנִכי" ) ר: ָכְך ָאַמר ַקִין: "ֲהֹשמֵּ  –, ט( שם שםָדָבר ַאחֵּ

ר ָכל ַהְּבִריֹות ְוַאָתה ְמַבְקשֹו ִמָיִדי?   ַאָתה הּוא שֹומֵּ

 –ָמָשל, ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה? 

ִלים ַּבַלְיָלה ְולֹא ִנְתַפש,לְ   ַגָנב ֶשָגַנב כֵּ

ר,  ַלֹּבֶקר ְתָפשֹו ַהּׁשֹועֵּ

ִלים?  ָאַמר לֹו: ָלָמה ָגַנְבָת ֶאת ַהכֵּ

 ּוְתָך?י, ֲאָבל ַאָתה ֻאָמנּוְתָך ִלְשֹמר ַּבַּׁשַער, ָלָמה ִהַנְחָת ֻאָמנֻאָמנּותִ  ָאַמר לֹו: ֲאִני ַגָנב ְולֹא ִהַנְחִתי

ר ֶאת ַהֹכל ְוִלי ִהַנְחָת ְלָהְרגֹו? –ְוַאף ַקִין ָכְך ָאַמר: ֲאִני ָהַרְגִתי אֹותֹו   בָראָת ִּבי יֵֶּצר ָהַרע, ַאָתה שֹומֵּ

 ְכמֹותֹו לֹא ָהִייִתי ִמְתַקנֵּא ּבֹו. ִקַּבְלָת ָקְרָּבִני ַאָתה הּוא ֶשֲהַרְגתֹו! ֶשִאלּו

  

י ָאִחיָך ֹצֲעִקים" )  , י(.שם שםִמָיד ֱהִשיבֹו ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא: "ֶמה ָעִשיָת, קֹול ְדמֵּ

  

 ָאַמר לֹו ַקִין: ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם! לֹא ָיַדְעִתי ְולֹא ָרִאיִתי ָהרּוג ִמָיַמי.

ת?ְוִכי הָ  הּו ְּבֶאֶבן ְוהּוא מֵּ ַע, ֶשֲאִני ַמכֵּ  ִייִתי יֹודֵּ

  

 –, יג(. שם שם"ַויֹאֶמר ַקִין ֶאל ה' ָגדֹול ֲעֹוִני ִמְנשֹוא" )

יָלטֹוִרין ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם! יֵּש ְלָפֶניָך  ָהָאָדם ְלָפֶניָך?ֶשַמְלִשיִנים ֶאת  דֵּ

יָנם יֹוְדִעים ֶשֲאִני ֲהַרְגִתיו, ם ָּבָאֶרץ ְואֵּ י הֵּ  ָאִבי ְוִאִמי ֲהרֵּ

ַע?  ְוַאָתה ַּבָּׁשַמִים, ִמַנִין ַאָתה יֹודֵּ

ל ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא: שֹוֶטה! ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ֲאִני  .סֹובֵּ

יְנָך ָיכֹול ִלְסֹּבל? "ָגדֹול ֲעֹוִני ִמְנשֹוא" )ָאַמר לֹו: ָכל העֹוָלם ֻכלֹו אַ  ל, ַוֲעוֹוִני אֵּ  (.שםָתה סֹובֵּ

ה ִמן ַהָמקֹום ַהֶזה  ָעִשיָת ְתשּוָבהָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא: הֹוִאיל וְ  א ּוְגלֵּ  –צֵּ

א ַקִין ִמִלְפנֵּי ה' ַויֵֶּשב ּבְ ִמָיד "ַויֵּ   , טז(.שם שם" )ֶאֶרץ נֹודצֵּ

  

ְך ָהְיָתה ָהָאֶרץ ִמְזַדְעַזַעת ִמַתְחָתיו.  ְכֶשָיָצא ָכל ָמקֹום ֶשָהָיה הֹולֵּ

מֹות ִמְזַדְעְזעֹות וְ   אֹוְמרֹות: ַמהּו ֶזה?ְוָהיּו ַחיֹות ּוְבהֵּ

ְך שם שםאֹוְמרֹות זֹו ָלזֹו: ַקִין ָהַרג ֶאת ֶהֶבל ָאִחיו ְוָגַזר ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא ָעָליו: "ָנע ָוָנד ִתְהֶיה" ) , יב(, נֵּלֵּ

 ֶאְצלֹו ְונֹאְכֶלנּו.

 ֶשל ֶהֶבל. ִלְתֹּבַע ָדמֹו ֹות ּוָבאֹות ֶאְצלֹוְוָהיּו ִמְתַכְנס

  

יָניו ְדָמעֹות ְוָאַמר:  ְּבאֹוָתּה ָשָעה ָזְלגּו עֵּ

רּוֶחָך ְוָאָנה ִמָפֶניָך ֶאְבָרח? ְך מֵּ לֵּ  ָאָנה אֵּ

 ִהֶנָך; –ִאם ֶאַסק ָשַמִים ָשם ָאָתה, ְוַאִציָעה ְּׁשאֹול 

י ָשַחר,   –ֶאְשְכָנה ְּבַאֲחִרית ָים ֶאָשא ַכְנפֵּ

ִני ְותֹאֲחזִֵּני ְיִמיֶנָך )  י(.-, זתהילים קלטַגם ָשם ָיְדָך ַתְנחֵּ

ג ַקִין ִשְבָעַתִים יָֻקם" ) ן ָכל ֹהרֵּ  , טו( וגו'.בראשית דָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא "ָלכֵּ
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