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 .שלום וברכה אהוביםהורים יקרים לילדים 

 ד, )א( עד ה, )ה(.-מהשבוע ב"ה למדנו ברצינות ובשמחה גדולה  תורה:
 .והבללידת קין ב: -א פרק ד:

 .)רמב"ן יד יט( למדנו שלקנות זה לאו דווקא בכסף אלא כל דבר שאדם עושה והוא שלו נחשב שקנה אותו
כשלחוה נולד תינוק אמרה שלא רק ה'  ה' קנה את כל העולם את השמים ואת הארץ את האדם וחוה וכו'.

ה לו הבל. קין היה עובד עוד ילד וקרא אח"כ ילדה עשה אותו וקנה אותו אלא גם היא ולכן קראה לו קין,
 (., רש"יוהבל הי הרעה צאן )לא רצה לעבוד באדמה מכיוון שהיא מקוללת אדמה

 חוה נהייתה בהריון. -ותהר .איתה ביחד והיה האדם אהב את חוה אשתו -האדם ידע את חוה אשתוו

 .)רש"י( קניתי את הילד עם ה', גם אני עשיתי אותו -קניתי איש את ה'
 .בת הקורבנות של קין והבלהקרה: -פסוקים ג
את היותר ואת כל התבואה והפירות הטובים שמר לעצמו  ,מן קין החליט להקריב קורבן לה'כעבור ז

מהצאן אך בחר את הכי מובחר. ה' פנה וקיבל רק  -גם הבל הקריב קורבן מהדברים שלו גרועים הקריב.
 וד.קין קינה וכעס על הבל ואף התבייש בכך מא את הקורבן של הבל.

 מתנה לה'. -לה'מנחה  .סוף של שנה כשהפירות גדלו )ראב"ע, חיזקוני( -מקץ ימים

 הכי שמנים ומשובחים.האת ו בחר מהצאן את הבכורים -מבכורות צאנו ומחלביהם

קיבל ברצון את מנחתו של הבל. חכמים מגלים לנו שירדה אש מהשמים ושרפה את  -ה' פנה -וישע ה'
 זכרנו שכך היה גם בבית המקדש()ה .)רש"י( הקורבן של הבל

לא שה' זה  ,"זה בכלל לא אשמת הבלילדנו הגיבו . ))ספורנו( קין כעס על הבל מכיוון שקינה בו -ויחר לקין

 .)ספורנו( התבייש מכך שה' לא קיבל את מתנתו -ויפלו פניו .רצה את הקורבן שלו"(
 ה' מלמד את קין לשוב בתשובה. :ז-ו

ריך לכעוס ולהתבייש אלא לחזור בתשובה. ואף מזהיר אותו שאם לא יחזור ה' אומר לקין שאינו צ
ה' מלמד את קין שהיצה"ר רוצה  יונתן(.' ת) בתשובה החטא ישאר לו ויענש על כך אפילו אחר שימות

 מעשים לא טובים אך אתה מסוגל להתגבר ולעשות רק דברים טובים. לעשותלהכשיל אותך 

 למה כעסת. -למה חרה לך

 אסלח לך. ,תחזור בתשובה ,הרי אם תעשה מעשים טובים -יב שאתם תיטהלא א

 אם לא תתקן מעשיך החטא ישב עליך אפילו בפתח הקבר. -ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ

 אתה יכול להתגבר ולמשול עליו. -ואתה תמשול בו היצה"ר מאוד רוצה להכשילך. -וקתוואליך תש
 טאו.קין הורג את הבל ואינו מודה בח :י-ח

עדיין רוצה  הטוב מרוב קינאה וכעס קין קם והורג את הבל )מעשה נורא שאי אפשר להבין אותו( ה'
בתשובת הרשע ורוצה שקין יודה במעשהו. ה' שואל את קין היכן הבל )כמובן שה' יודע הכל(. קין אומר 

הדם של קין כביכול ראש שלו. ה' אומר לקין שה' יודע את כל האמת ו-שאינו יודע מכיוון שאינו השומר
 צועק מתוך האדמה. כלומר צריך לנקום נקמתו של הבל.

קין חשב ששם  -ויהי ביותם בשדה .)רש"י( התחיל לדבר איתו דברים של מריבה -ויאמר קין אל הבל אחיו
 אף אחד לא רואה )ספורנו(.

 האם אני השומר של אח שלי. -ֲהשומר אחי אנוכי איפה. כמו "איכה". -ֵאי

ה' יודע הכל ואומר לקין שהדם של הבל שנבלע באדמה כאילו  -אחיך צועקים אלי מן האדמהקול דמי 
 צועק לנקום בקין.

 .עונשו של קין :יג-יא
. שיהיה מקולל ע"י האדמה שהאדמה כלל לא תצמיח לו פירות משובחים. 1ה' מעניש את קין בשני עונשים 

שתמש באדמה לכסות )להסתיר( את דמו של הבל מכיוון שזה אומנותו של קין )רמב"ן( ומכיוון שקין ה
 . שיהיה נודד )בגלות( ולא יוכל לגור במקום אחד.2)ספורנו(. 

 פתחה. -פצתהתיהיה מקולל ע"י האדמה )רמב"ן ועוד(  -ארור אתה מן האדמהועכשיו.  -ועתה

 לא תתן עוד מהכח שלה לך, כלומר לא תצמיח פירות משובחים. -לא תוסף תת כוחה לך

 נודד. כל מקום שיגיע ירגיש שהוא לא יכול לגור שם לאורך זמן )רמב"ן ורש"י פס' טז(. -נע ונד



 .קצת מבין את משמעות חטאו וההקלה בעושו קין :טו-יד

 האם החטא שלי כל כך גדול שאתה לאל יכול לסלוח עליו. -גדול עוני מנשא

בהמות וחיות )רש"י(. הסברנו שמה  -הרגניכל מצאי ילא תשגיח עלי.  -ומפניך אסתרהרי גרשת. -הן גרשת
 שה' אמר ומראכם וחיתכם יהיה על כל חית השדה זה דוקא לצדיקים.

יקבל עונש חמור )לא כתוב מה(.  -כל הורג קיןבגלל שראיתי שאתה קצת מתחרט )חיזקוני(.  -לכן

 "י, העמ"ד(.סימן על המצח שהחיות מבינות )רש -אותקין ינקם בעוד שבע דורות.  -שבעתיים יוקם
 סופו של קין התקיימות דבר ה'. :כה-טז
 והחוטא מכה הדין מידת מכן לאחר אך, דורות שבע לחיות לקיין ונותן אפו מאריך המרובים ברחמיו' ה

 בנו את גם והרג כפיו ספק הֶהרג על צערו ומרוב, חץ בו ירה שבעוורונו למך י"ע נהרג וקין, עונשו על בא
 .בשגגה קין תובל

   (., עיין רמב"ן)ראב"ע נדידתו ש"ע שמה זה -נוד בארץ )העמ"ד(. ומשמירתו' ה מהשגחת יצא-יןק ויצא

    מט, יב(  ל'למען יהיה להם לזיכרון )רש"י תהי -ויקרא שם העיר כשם בנו חנוךאהב, היה ביחד.  -קין וידע

? צאן רועה היה כבר הבל הרי: שאלו הילדים. המרעה תורת את שהתחיל הראשון -ומקנה אוהל יושב אבי
 .)ושפת"ח( ק"רד" לעירם סמוך אלא מקניהם רועים היו לא לפניו אשר הראשונים: "ת

 .לנגן מ"ע להחזיק איך שידע – ועוגב כינור תופש כל אבי

 .ומצחצח מחדד – חורש, לוטש
ה ואת תובל קין בשגגה נשיו כעסו עליו ופרשו ממנו למך מסביר להם שזה הי קין את הרג שלמך לאחר

 )הכל כרש"י(. בשגגה ולא מגיע לו עונש כל כך חמור

 הרגתי איש .שהרי -כי ,אומר שאני למה -ִאמרתי ,היטב תקשיבו –האזנה .לקולי תשמעו -קולי שַמַען

. ל"כנ -לחבורתי תובל קין. -וילד, עצמי את פצעתי כאילו אותי מצער וזה בטעות הרגתי קין את –לפצעי
 .(ספורנו)

כל  -ושבעה שבעים ולמך, כונה ה' האריך לו זמן לשבע דורותבב שהרקין אפילו  –קין יוקם שבעתיים כי
 דורות. 77שכן שלמך שהרג בטעות לא צריך לקבל עונש חמור אלא אחר 

 (מקימי במנגינת.    )קין יוקם שבעתיים – קין תובל, למך, מתושאל, מחויאל, עירד, חנוך, קין :שרנו
  .ואנוש שת לידת :כו-כה

 .בן לו ונולד ואשה כבעל להתנהג וחזר לו שנתכפר הרגיש הוא חטאו על שנה 131 והתענה צם שאדם לאחר

ם– לי ָשת  .במקום -תחת .נתן, ש ַׂ

 לשכוח שהתחילו בגלל העולם את ברא' שה לפרסם הדור צדיקי התחילו אז -'ה בשם לקרא הוחל אז
 .)ספורנו( ז"ע ולעבוד

  עד פסוק ה' דנו. למהראשונים הדורות עשרת' ה פרק

תחילת סיפור  -ברוא ביום, יפור תולדות וקורות המין האנושי )ספורנו, ת' יונתן(סזה  -תולדות ספר זה

 .מחיות בשונה בחירה יכולת לו שיש, אלוקי בדמיון -אלוקים בדמות הדור הראשון.

 .צורה באותה -כצלמו, לו בדומה -בדמותו
 

 .מהשאלות והתשובות של ילדנו המתוקים
 ל?בֶ ל ןלפעמים ה  בֶ לפעמים כתוב הֶ למה 
.)איך היה לאדם וחוה בית מחוץ לגן עדן? )הילדים נסו לישב לה' עשה להם או שהם ישנו על הדשא 
?איך למך חזר הביתה אחר שהרג את תובל קין הרי הוא היה עיור 

 למה כתוב לגבי שת ותלד ולא ותהר ותלד כמו הלידות הקודמות? )אשמח לשמוע תשובה( 
 

 נשמח  .ים שלש בשבועיבע"ה נשתדל לעדכן במחברת )ש.ב, היכן אוחזים וכו'( כפעמ -רת קשרבמח
 .בבקשה להביאה כל יוםשאף אתם תשתפו על הנעשה בבית. 

 

 ומבורךשבת שלום                            
 שפילמן יהודה

       :פינת ההורים
 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 ף:________________לשת רציםאנו 

 __________________________ 

 

 

 

 


