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1.	BEREISHIT,	CHAPTER	4:1-16	–	THE	STORY	OF	CAIN	&	ABEL	
 

 ויִחָא תֶא תֶדֶלָל ףֶסֹּתַו )ב( :קָוֹקְי תֶא ׁשיִא יִתיִנָק רֶמאֹּתַו ןִיַק תֶא דֶלֵּתַו רַהַּתַו ֹוּתְשִא הָוַח תֶא עַדָי םָדָאָהְו )א(
 :קָוֹקיַל הָחְנִמ הָמָדֲאָה יִרְפִמ ןִיַק אֵבָיַו םיִמָי ץֵקִמ יִהְיַו )ג( :הָמָדֲא דֵבֹע הָיָה ןִיַקְו ןאֹצ הֵֹער לֶבֶה יִהְיַו לֶבָה תֶא
 ֹאל ֹותָחְנִמ לֶאְו ןִיַק לֶאְו )ה( :ֹותָחְנִמ־לֶאְו לֶבֶה־לֶא קָוֹקְי עַׁשִיַו ןֶהֵבְלֶחֵמּו ֹונאֹצ תֹורֹכְּבִמ אּוה םַג איִבֵה לֶבֶהְו )ד(
 ביִטיֵת םִא אֹולֲה )ז( :ָךיֶנָפ ּולְפָנ הָמָלְו ְךָל הָרָח הָמָל ןִיָק־לֶא קָוֹקְי רֶמאֹיַו )ו( :ויָנָפ ּולְּפִיַו דֹאְמ ןִיַקְל רַחִיַו הָעָׁש
 יִהְיַו ויִחָא לֶבֶה לֶא ןִיַק רֶמאֹיַו )ח( :ֹוּב לָשְמִת הָּתַאְו ֹותָקּוׁשְּת ָךיֶלֵאְו ץֵֹבר תאָטַח חַתֶפַל ביִטיֵת ֹאל םִאְו תֵאְש
 יִּתְעַדָי ֹאל רֶמאֹיַו ָךיִחָא לֶבֶה יֵא ןִיַק לֶא קָוֹקְי רֶמאֹיַו )ט( :ּוהֵגְרַהַיַו ויִחָא לֶבֶה־לֶא ןִיַק םָקָיַו הֶדָשַב םָתֹויְהִב
 ןִמ הָּתָא רּורָא הָּתַעְו )אי( :הָמָדֲאָה ןִמ יַלֵא םיִקֲעֹצ ָךיִחָא יֵמְד לֹוק ָתיִשָע הֶמ רֶמאֹיַו )י( :יִכֹנָא יִחָא רֵמֹׁשֲה
 עָנ ְךָל ּהָחֹכ תֵּת ףֵסֹת ֹאל הָמָדֲאָה תֶא דֹבֲעַת יִכ )בי( :ָךֶדָיִמ ָךיִחָא יֵמְד תֶא תַחַקָל ָהיִפ תֶא הָתְצָפ רֶשֲא הָמָדֲאָה
 ָךיֶנָּפִמּו הָמָדֲאָה יֵנְּפ לַעֵמ םֹוּיַה יִתֹא ָּתְׁשַרֵג ןֵה )די( :אֹשְנִמ יִנֹוֲע לֹודָג קָוֹקְי לֶא ןִיַק רֶמאֹיַו )גי( :ץֶרָאָב הֶיְהִת דָנָו
 םֶֹשָיַו םָקֻי םִיַתָעְבִש ןִיַק גֵרֹה לָכ ןֵכָל קָוֹקְי ֹול רֶמאֹיַו )וט( :יִנֵגְרַהַי יִאְֹצמ־לָכ הָיָהְו ץֶרָאָב דָנָו עָנ יִתיִיָהְו רֵתָסֶא
 :ןֶדֵע־תַמְדִק דֹונ־ץֶרֶאְב בֶשֵיַו קָוֹקְי יֵנְפִלִמ ןִיַק אֵצֵיַו )זט( :ֹואְֹצמ לָּכ ֹותֹא תֹוּכַה יִתְלִבְל תֹוא ןִיַקְל קָוֹקְי

 
2.	RASHI’S	VERSION	OF	THE	STORY:	CAIN	=	BAD,	ABEL	=	GOOD	
	

 :עשיו )ד( .]...[ עורגה ןמ :המדאה ירפמ )ג( .התדובעמ ול שריפ המדאה הללקתנש יפל :ןאצ העור )ב(
 הואתמו קקוש דימת ,ערה רצי אוה ,תאטח לש :ותקושת ךילאו )ז( :ותחנמ הכחילו שא הדרי ]...[ ןפיו
 ,הצמו ביר ירבדב ומע סנכנ :לבה לא ןיק רמאיו )ח( .וילע רבגתת הצרת םא :וב לושמת התאו .ךלישכהל
 ויתגרה ינא רמאיו בושי ילוא ,תחנ ירבדב ומע סנכהל :ךיחא לבה יא )ט( .]...[ וגרהל וילע ללוגתהל
 ומד :ךיחא ימד )י( :]...[ אוה המית ןושל :יחא רמושה .הנוילעה תעד בנוגכ השענ :יתעדי אל .ךל יתאטחו
 .האצוי ושפנ ןכיהמ עדוי היה אלש הברה םיעצפ וב השעש רחא רבד ;ויתויערז םדו

	
3.	HA’AMEK	DAVAR	(NETZIV)	–	CAIN	VS.	ABEL,	AN	ALTERNATIVE	NARRATIVE	
	

 .קיודמ וניא לבה תא ןושל םגו לבה תא דוע דלתו יעבימ יכהו רתוימ ויחא תא .לבה תא ויחא תא
 היה ,המדאה תדובעל רתויב רשכומ היה ןיקש רחא יכ ןינעהו.... ומש ךכ םש תאירק ילב ועמשמד
 ןימב הוחאה ןינע אב םינושארה םידליה ינשמ יכ בותכה עידומו .ויחא ליבשב םג ותדובע קיפסמ
 ןיאש ויחא תא ןוזל םדאה ביוחמו יואר יכ ותעדב ןיק ריכהו .ויחא ליבשב דבוע דחא אהיש םדאה
 תורתומ שקבמ היה אלא ,לטב בשוי היה אל ינשה דליה םג יכ בותכה דוע עידומו .תויחל הממ ול
 ירהש לבה הברמ תמאב הז עבטו .םדא ןימ אלא ןכ השוע הירב םוש ןיאש המ ,םיחרכה םייח לע
 לש ומש היה ה"שמ 'וגו םילבה לבה ק"הורב םכחה ךלמה רמאמכו הקושתה הזל לובגו ץק ןיא
  ."לבה" ןוצרה הזב עקושמה דליה הז
 

 בותכל יואר םיחאה ינש תדובע עידוהל בותכה אב ולא .המדא דבע היה ןיקו ןאצ הער לבה יהיו
 היהש ןיק ארקנ כ"ע ירהש ,ןיק קסע עידוהל ךרצנ אל אלא ?ןאצ הער לבהו המדא דבוע ןיק יהיו
 עידוהל ךרצוה אלא ,םחל עובשל םיחרכהה וייחל המדאה תא דובעל וילע לטוהש םדאל יונק
 רמצ איצומ היה הזמו 'ןאצ הער לבה יהיו' .... םיחרכה םייח לע תורתומ ינינעד ....לבה השעמ
  .םדאה ינב יגונעת ינימ לע בלחו



 
 
 ובל תש אל ,המדא דבוע היה מ"מ םדאה ינב יגונעת המכ איצממ לבה תא הארש ג"עא ןיקו
 יכ ז"כ בותכה עידומו .רתוי אלו תיחרכהה ותדובע רמש אלא וייח ביחרהל םינינע אוה םג שקבל
 תוארל וא ,רתוי אלו םיחרכה םייחב םא ,'ה ןוצר רוא ןוכשי ךרד הזיאב תועדב לבהו ןיק וקלחנ
 וייחל שרדנה אלא שקבמ וניאש תימהב תעדב אלו ישונא תעדב םדא אוה רשאב םיחוורמ םייחב
 ךיא עדי אל רשא ישונא תעד רסח 'יה אלש ןיק ןינע ארקמה הזמ ונדמלו .ועבט יפל ןימ לכ
  .....'תי ארובה ןוצר ךכש רובסכ וגהנמו ותעדב קיזחה מ"כמו עדיו האר אלא ,גנעתהל

 
 עידוהש אוה ןינעהו .הזב אתוברה ןיבהל שיו .אוה וליפא שמשמ אוה םג ןושל .אוה םג איבה לבהו
 ול יואר היה אל ז"פלד ,ר"הצי יותפו ןוע תבשחמ םושמ תורתומב לבה גהנתה אלש בותכה
 תובשחמו תוטש לש םירבד 'המ שקבמ םדא ןיאש .וחילציש ה"בקהמ ז"ע שקבלו החנמ איבהל
 .....ןוע
 
 אלש ,ךינפ ולפנ המלו....כ"כ תועט הז ןיא ?... ךתועט לע כ"כ רעטצמ התא המ לע .ךל הרח המל
 ידכ הצילמב ה"בקה ל"או .ךממ רתוי ומלועב הנהי אוהו לבהל דבעושמ התאש בשוח התאש ומכ
  .םירבדה ינש לע ותעדב בשייתהל תועמשמ ינש ללכנ אהיש

 
 םדאה ךרע יפל יולת תמאבד ול הארהש ראבתי ןושארה ןינעה לע .תאש ביטית םא אולה
 קפתסמ התאש המב ךשפנל הבוט תושעל ךכרד היה םא ,ביטית םא אלה ל"או ,םלועב ויתוכילהו
 אל רשא םילבהב תעדה תא דירטהל אלש בר ןורתיו לודג רבד אוה תמאב ,תאש ,תויחה םוצמצב
 הארת אלש ,ביטית אל םאו ,לבא .הבוט תושעל היונפ העשה אהיש בוט רתויו ,םהמ וניע עבשי
 דוע אבת ,ץבר תאטח ,הדובעו למעה ןמ ךתאיציב ,חתפל ,ךפיהל ירה ,בוטל תעדה תא עיקשהל
 ותעד דירטהל לבה לש וכרד רתוי בוטו .ןוא רבד לכו המז ידיל האיבמ הלטבה ירהש אטח ידיל
 יכ ותעדל ה"בקה הארה אצמנ  .....הדובעב עוקש וימי לכ יהיו ,תורתומ תשקבו םייחה ןורתיב
 אובי אלו .וב תונעל ידכ םדאה לא בר ןינע םיהלאה ןתנ מ"מש אלא ,חכונו רשי ןיק לש ועד תמאב
  ......ןועו אטח ידיל
 
 ךממ לודג לבה תמאבש בשוח התא ,ךינפ ולפנ המל לע הבושת ללכנ המצע הצילמה הזב הנהו
 דימת ץר אוהש ונממ לודג התא ,תאש ,המדאה תדובעמ החונמה תעב ,ביטית םא ,ךפיהלו ןכ אל
 התואל עיגת אלש ,ביטית אל םאו ,שפנה גנוע ינינעב זא ךתעד עיקשת התאו הברה םילבהל
 וניאו .וכרע יפל וכרד רשי אוהו .המודכו המזו ער אלמו ןוא שיא יהתו ,ץבר תאטח חתפל ,הלעמ
 ידכ ךיניעב ןח אוצמל למע אוה לבה לש ,ותקושת ךילאו .....ונממ עורג התא המ לע ןוהמת
 .הדשה תדובעב ךרזעיש דע םחל ול ןתיל אלש ,וב לשמת התאו..... םחל ול תתל הצרתש
  
 רשאכ א"כ םחל ול תתל אלו וב לושמל לוכי אוה יכ 'ה רבד ול רפיס ,ויחא לבה לא ןיק רמאיו
 !םחל אלב תויחל א"או ,דבענ הדשל ךלמ םגו ,איטח ירמל ןיכירצ לכהו ,המדאה תדובעב והשמשי
 יפ לע לבא ,ןאצ הערמו בוט רעיב קר הדשב תויהל לבה לש וכרד ןיא .....הדשב םתויהב יהיו
 אלא ויחא לבה לע ביתכ אל ,ויחא לבה לא ןיק םקיו .הדשב ומע תויהל וחירכה וילע ןיק תלשממ
 ךרדכ הכמ טושו הרעג י"עו ,לגרוה אלש המ הדשה תדובע ודמלל ולצא דמעש ושוריפו ,לבה לא
 .תומ דע והכהש ,והגרהיו ,ךכ ידיל עיגה ודבע לע לשומה ןודא

 
	


