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פרשת בראשית תשע"ג
קין ותשובה
בראשית פרק ד

רש"י

ַ ֶלד ֶאת ַקיִ 
ַ ַהר ו ֵ
ָדע ֶאת ַחָה ִא ְ ו ַ
ד י ַ
)א( וְ ָה ָ
יתי ִאי ֶאת יְ קֹוָק) :ב( ַו ֶֹס! ָל ֶל ֶדת ֶאת
ֹאמר ָקנִ ִ
ַו ֶ
חיו ֶאת ָה ֶבל וַיְ ִהי ֶה ֶבל רֹ ֵעה צֹא וְ ַקיִ  ָהיָה ע ֵֹבד
ִ
ָבא ַקיִ  ִמ ְ) ִרי ָה ֲא ָד ָמה
ָמי ַו( ֵ
ֲא ָד ָמה) :ג( וַיְ ִהי ִמ ֵ'& י ִ
ִמנְ ָחה ַליקֹוָק) :ד( וְ ֶה ֶבל ֵה ִביא גַ הא ִמ ְ+כֹרת צֹאנ
מ ֶח ְל ֵב ֶה וַ(ִ ַע יְ קֹוָק ֶאל ֶה ֶבל וְ ֶאל ִמנְ ָחת) :ה( וְ ֶאל ַקיִ 
ֵ
וְ ֶאל ִמנְ ָחת לֹא ָ ָעה וַ(ִ ַחר ְל ַקיִ  ְמאֹד וַ(ִ ְ)ל ָ)נָיו:
ֶי:-
ָפל ָפנ ָ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל ָקיִ  ָל ָ,ה ָח ָרה ָל ְ -וְ ָל ָ,ה נ ְ
)ו( ַו( ֶ
יטיב ַל ֶ) ַתח
יטיב ְֵ 1את וְ ִא לֹא ֵת ִ
)ז( ֲהלא ִא ֵ ִ
3ה ִ ְמ ָל :+
קת וְ ָ
יָ ְ -
ַח ָ2את ר ֵֹב& וְ ֵא ֶל ָ
ָק
ית ֶַ 4ָ +דה ַו( ָ
חיו וַיְ ִהי ְִ +ה ָ
ֹאמר ַקיִ  ֶאל ֶה ֶבל ִ
)ח( ַו( ֶ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל ַקיִ 
ַה ְרגֵה) :ט( ַו( ֶ
חיו ַו( ַ
ַקיִ  ֶאל ֶה ֶבל ִ
חי נ ִֹכי:
ָד ְע ִי ֲה ֵֹמר ִ
ֹאמר לֹא י ַ
יַ -ו( ֶ
ח ָ
ֵאי ֶה ֶבל ִ
ֲקי ֵא ַלי ִמ
י -צֹע ִ
ח ָ
ית קל ְֵ 5מי ִ
ֹאמר ֶמה ָע ִָ 1
)י( ַו( ֶ
ה ִמ ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶר
ָה ֲא ָד ָמה) :יא( וְ ַע ָה רר ָ
ָד ָ) :-יב( ִ6י
יִ -מ( ֶ
ח ָ
יה ָל ַק ַחת ֶאת ְֵ 5מי ִ
ָ) ְצ ָתה ֶאת ִ) ָ
ַת ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה לֹא ת ֵֹס! ֵת ָֹ 6חָ 7ל ְ -נָע ָונָד ִ ְהיֶה
ֹאמר ַקיִ  ֶאל יְ קֹוָק ָ8דל עֲנִ י ִמֹ1 ְ9א:
ר&) :יג( ַו( ֶ
ָב ֶ
ֶי-
מ ָ)נ ָ
ֵר ְ ָ א ִֹתי ַה( ֵמ ַעל ְ)נֵי ָה ֲא ָד ָמה ִ
)יד( ֵה ַ 8
ַה ְרגֵנִ י:
ר& וְ ָהיָה ָכל מ ְֹצ ִאי י ַ
יתי נָע ָונָד ֶָ +
ֶא ֵָ :תר וְ ָהיִ ִ
;'
ֹאמר ל יְ קֹוָק ָל ֵכ ָ6ל ה ֵֹרג ַקיִ  ִ ְב ָע ַתיִ  י ָ
)טו( ַו( ֶ
ָ 1יְ קֹוָק ְל ַקיִ  את ְל ִב ְל ִי ַה6ת אֹת ָ6ל מ ְֹצא:
ַו( ֶ
ֵב ְֶ +א ֶר& נד ִק ְד ַמת ֵע ֶד:
ֵצא ַקיִ  ִמ ִ< ְפנֵי יְ קֹוָק ַו( ֶ
)טז( ַו( ֵ

)יג( גדול עוני מנשוא = בתמיה ,אתה טוע
עליוני ותחתוני ,ועוני אי אפשר לטעו:
רמב"ן

)יג( גדול עוני מנשוא = בתמיה ,אתה טוע
עליוני ותחתוני ,ועוני אי אפשר לטעו,
לשו רש"י מבראשית רבה )כב יא( :והנכו
בפשט שהוא וידוי .אמר ,אמת כי עוני גדול
מלסלוח ,וצדיק אתה ה' וישר משפטי ,-א!
על פי שענשת אותי הרבה מאד .והנה גרשת
אותי היו מעל פני האדמה = כי בהיותי נע
ונד ולא אוכל לעמוד במקו אחד הנה אנכי
מגורש מ האדמה ואי מקו למנוחתי,
ומפני -אסתר = כי לא אוכל לעמוד לפני-
להתפלל או להקריב קרב ומנחה ,כי בושתי
וג נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי .אבל מה
אעשה כי כל מוצאי יהרגני = ואתה בחסד-
הרבי לא חייבת אותי מיתה :והעני ,שאמר
לפניו הנה חטאי גדול והרבית עלי עונש ,אבל
שמרני שלא אענש יותר ממה שחייבת אותי,
כי בעבור שאהיה נע ונד ולא אבנה לי בית
וגדרות בשו מקו ,יהרגוני החיות ,כי סר
צל -מעלי .הודה כי האד איננו נשגב ונמלט
בכחו ,רק בשמירת עליו עליו:

יונה פרק ד

יטב ָח ָרה ָל ְ:-
ֹאמר יְ קֹוָק ַה ֵה ֵ
)ד( ַו( ֶ
בראשית פרק ג
ֲלה ְת ֵאנָה ַו ַ(עֲָ 1ל ֶה ֲחגֹרֹת) :ח( וַ(ִ ְ ְמע ֶאת קל יְ קֹוָק
;ֵ ,ה וַ(ִ ְת ְ)ר ע ֵ
ֵדע ִ6י ֵעיר ִ
ֵיה ַו( ְ
ַ ָ) ַק ְחנָה ֵעינֵי ְנ ֶ
)ז( ו ִ
תֵ -ע& ַה) :ָ8ט( וַ(ִ ְק ָרא יְ קֹוָק ֱאל ִֹהי
ד וְ ִא ְ ִמ ְ)נֵי יְ קֹוָק ֱאל ִֹהי ְְ +
רח ַה( וַ(ִ ְת ַח ֵ+א ָה ָ
ֱאל ִֹהי ִמ ְת ַה ֵ< ְְ ָ8+ַ -ל ַ
ֹאמר ִמי ִה ִ8יד ְל ָ-
ָא ָח ֵבא) :יא( ַו( ֶ
ירא ִ6י ֵעירֹ נ ִֹכי ו ֵ
ָא ָ
ֹאמר ֶאת ק ְֹל ַָ ָ -מ ְע ִי ַ ָ8+ו ִ
ֶ6ה) :י( ַו( ֶ
ֹאמר ל ָ (3
ד ַו( ֶ
ֶאל ָה ָ
ָת ָה ִע ִָ ,די ִהוא
ד ָה ִא ָDה ֲא ֶר נ ַ
ֹאמר ָה ָ
כ ְל ָ) :יב( ַו( ֶ
יְ -ל ִב ְל ִי ֲא ָכל ִמ ֶָ 9,
ית ָ
ִ6י ֵעירֹ  ָה ֲה ִמ ָה ֵע& ֲא ֶר ִצִ ִ
ָח ִה ִDי3נִ י ָוא ֵֹכל... :
ֹאמר ָה ִא ָDה ַהָ 9
ֹאמר יְ קֹוָק ֱאל ִֹהי ָל ִא ָDה ַמה ֹEאת ָע ִ1ית ַו ֶ
ָתנָה ִ<י ִמ ָה ֵע& ָוא ֵֹכל) :יג( ַו( ֶ
נְ
ררה ָה ֲא ָד ָמה
ֹאכל ִמ ֲֶ 9,א ָ
יֵ -לאמֹר לֹא ת ַ
ית ָ
ֹאכל ִמ ָה ֵע& ֲא ֶר ִצִ ִ
מר ִ6י ָ ַמ ְע ָ ְלקל ִא ְ ֶ ַָ -ו ַ
ד ַ
ל ָ
)יז( ְ
ֶי:-
ֲלָ9ה ֹ6ל יְ ֵמי ַח( ָ
ֲבר ִָ +ְ -ע ָFב ֹאכ ֶ
ַ+ע ֶ
בראשית רבה )וילנא( פרשה כב
]יג[ ויצא קי מלפני ה' ,מהיכ יצא ,רבי יוד בש ר' איבו אמר הפשיל דברי לאחוריו ויצא ,כגונב דעת
העליונה ,רבי ברכיה בש רבי אלעזר ברבי שמעו אמר יצא כמפריס וכמרמה בבוראו ,רבי חמא בש רבי חנינא
בר רבי יצחק אמר יצא שמח ,הי -מה דאת אמר )שמות ד( הנה הוא יוצא לקראת -וגו' ,פגע בו אד הראשו
א"ל מה נעשה בדינ ,-א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתי ,התחיל אד הראשו מטפח על פניו ,אמר כ -היא כחה של
תשובה ואני לא הייתי יודע מיד עמד אדה"ר ואמר )תהלי צב( מזמור שיר ליו השבת וגו' ,א"ר לוי המזמור
הזה אדה"ר אמרו ונשתכח מדורו ובא משה וחדשו על שמו מזמור שיר ליו השבת טוב להודות לה' וגו'.
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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