
קין והבל

בראשית פרק ד
א וְהָאָָדם, יַָדע אֶת-חַּוָה אִׁשְּתֹו; וַּתַהַר, וַּתֵלֶד אֶת-ַקיִן, וַּתֹאמֶר, ָקנִיתִי אִיׁש אֶת-יְהוָה. ב 

וַּתֹסֶף לָלֶֶדת, אֶת-אָחִיו אֶת-הָבֶל; וַיְהִי-הֶבֶל, ֹרעֵה צֹאן, וְַקיִן, הָיָה עֹבֵד אֲָדמָה. ג וַיְהִי, 
מִּקֵץ יָמִים; וַּיָבֵא ַקיִן מִּפְִרי הָאֲָדמָה, מִנְחָה--לַיהוָה. ד וְהֶבֶל הֵבִיא גַם-הּוא מִּבְכֹרֹות 

צֹאנֹו, ּומֵחֶלְבֵהֶן; וַּיִׁשַע יְהוָה, אֶל-הֶבֶל וְאֶל-מִנְחָתֹו. ה וְאֶל-ַקיִן וְאֶל-מִנְחָתֹו, ֹלא ׁשָעָה; 
וַּיִחַר לְַקיִן מְאֹד, וַּיִּפְלּו ּפָנָיו. ו וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-ָקיִן: לָּמָה חָָרה לְָ, וְלָּמָה נָפְלּו פָנֶיָ. ז 
הֲלֹוא אִם-ּתֵיטִיב, ׂשְאֵת, וְאִם ֹלא תֵיטִיב, לַּפֶתַח חַּטָאת ֹרבֵץ; וְאֵלֶיָ, ּתְׁשּוָקתֹו, וְאַּתָה, 

ּתִמְׁשָל-ּבֹו. ח וַּיֹאמֶר ַקיִן, אֶל-הֶבֶל אָחִיו; וַיְהִי ּבִהְיֹותָם ּבַּׂשֶָדה, וַּיָָקם ַקיִן אֶל-הֶבֶל אָחִיו 
וַּיַהְַרגֵהּו. ט וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-ַקיִן, אֵי הֶבֶל אָחִיָ; וַּיֹאמֶר ֹלא יַָדעְּתִי, הֲׁשֹמֵר אָחִי אָנֹכִי. י 

וַּיֹאמֶר, מֶה עָׂשִיתָ; קֹול ּדְמֵי אָחִיָ, צֹעֲִקים אֵלַי מִן-הָאֲָדמָה. יא וְעַּתָה, אָרּור אָּתָה, 
מִן-הָאֲָדמָה אֲׁשֶר ּפָצְתָה אֶת-ּפִיהָ, לַָקחַת אֶת-ּדְמֵי אָחִיָ מִּיֶָדָ. יב ּכִי תַעֲבֹד 

אֶת-הָאֲָדמָה, ֹלא-תֹסֵף ּתֵת-ּכֹחָּה לְָ; נָע וָנָד, ּתִהְיֶה בָאֶָרץ. יג וַּיֹאמֶר ַקיִן, אֶל-יְהוָה: 
ּגָדֹול עֲוֹנִי, מִּנְׂשֹא. יד הֵן ּגֵַרׁשְּתָ אֹתִי הַּיֹום, מֵעַל ּפְנֵי הָאֲָדמָה, ּומִּפָנֶיָ, אֶּסָתֵר; וְהָיִיתִי 

נָע וָנָד, ּבָאֶָרץ, וְהָיָה כָל-מֹצְאִי, יַהְַרגֵנִי. טו וַּיֹאמֶר לֹו יְהוָה, לָכֵן ּכָל-הֵֹרג ַקיִן, ׁשִבְעָתַיִם, 
יֻּקָם; וַּיָׂשֶם יְהוָה לְַקיִן אֹות, לְבִלְּתִי הַּכֹות-אֹתֹו ּכָל-מֹצְאֹו.

"כיוון שאמר לו הקב"ה- אי הבל אחיך?, אמר לו – לא ידעתי, השומר אחי אנוכי? אתה הוא שומר כל הבריות 
ואתה מבקשו מיידי?  

משל למה"ד: לגנב שגנב כלים בלילה ולא נתפס. לבוקר תפסו השוער. אמר לו: למה גנבת את הכלים?, א"ל: אני 
גנב ולא הנחתי אומנתי, אבל אתה, אומנתך בשער לשמור. למה הנחת אומנתך  ועכשיו אתה אומר לי כך? 

ואף קין אמר: אני הרגת אותו. בראת בי יצר הרע, אתה שומר את הכל ולי הנחת להרגו? אתה הוא שהרגו, שאלו 
קבלת קורבני כמותו, לא היית מתקנא בו". (מדרש תנחומא לבראשית ד, ט) 

וקין אומר / יחיאל מר  

ֶדה.  נָכֹון ִּכי ַקְמִּתי ָעָליו ַּבּשָׂ

ְואּוַלי ִהְׁשַּכְמִּתי ָהרֹוג. 

ְוֶהֶבל-ָּדמֹו ׁשּוב ֵאינֹו ִמְתַאֶּדה 

ֶדה  ֵמָאז ֶׁשַּקְמִּתי ָעָליו, ַהּשָׂ

ָאדֹם הּוא ְוֹלא יָרֹק.  

  

ֶדה, זֶה נָכֹון,  ֶׁשַּקְמִּתי ָעָליו ַּבּשָׂ

ְונָכֹון ִּבי ּכִֹחי ָהרֹוֶדה. 

ַאְך ֵאיפֹה ָהיִיָת ַאָּתה, יָּה ִרּבֹון, 

ַאָּתה ָהרֹוֶאה, ַאָּתה ָהָאדֹון 

ֶדה? נַיִם ְּבֵלב ַהּשָׂ ֶׁשל ַהּשְׁ

ְונָכֹון ֶׁשֶחְלקֹו ֵמֶחְלִקי ָׁשַפר. 

ִּכי ָמנְַעִּתי אֹותֹו ֵמֵחְטא. 

ְוָטהֹור ֶהְבְלָך ַהּשֹׁוֵכן ָעָפר, 

ַוֲאנִי, יָּה ִרּבֹון, ַחְבְלָך ַעל ַצָּואר, 

ֵאינֶּנִי מֹוֵצא ִלי ַּגל-ֵעד.  

  

ֶדה, זֶה נָכֹון.  ֶׁשָּטַמנְָּת ִלי ַּפח ַּבּשָׂ

ִּכי ָרִאיָת אֹוִתי ַוִּתְׁשּתֹק. 

ִּכי ָהיִינּו ֶאָחד ְּבִׁשּלּוׁש ָהָרצֹון 

ֶדה ְוזֹוֵכר ֶהָעוֹון  ַהּנֹוֵפל ַּבּשָׂ

ֶדה ַלֲהרֹג...   ְוַהָּקם ַּבּשָׂ


