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

.אָ מַ ר קַ יִ ן לְ הֶ בֶ לּ :בֹוא ּונְ חַ לֵּק אֶ ת הָ עֹולָם
.אָ מַ ר לֹו :הֵּ ן
 ,אָ מַ ר קַ יִ ן :טֹ ל אַ תָ ה אֶ ת הַ ִמטַ לְ ְטלִ ין ַואֲנִ י אֶ ת הַ קַ ְרקָ עֹות
.שֶ ל ֹא יְ הֵּ א ָלזֶה עַל זֶה כְ לּום וְ הִ ְתנּו ּבֵּ ינֵּיהֶ ם
הִ ְתחִ יל הֶ בֶ ל לִ ְרעֹות אֶ ת הַ צ ֹאן.
אָ מַ ר לֹו קַ יִ ן :אֲדָ מָ ה זֹו שֶ אַ תָ ה עֹומֵּ ד ָעלֶיהָ שֶ לִ י.
אָ מַ ר לֹו הֶ בֶ ל :צֶ מֶ ר זֶה שֶ אַ תָ ה לָבּוש שֶ לִ י.
זֶה אֹומֵּ ר :חֲֹלץ!
ְוזֶה אֹומֵּ ר :פְ ַרח!
ִמתֹוְך כְָך – " ַו ָיקָ ם קַ יִ ן אֶ ל הֶ בֶ ל אָ חִ יו" (שם).
ּומּבִ קְ עָה לְ הַ ר,
הִ ְתחִ יל קַ יִ ן רֹודֵּ ף אַ ח ֲָריו מֵּ הַ ר לְ בִ קְ עָה ִ
עַד שֶ נֶאֶ חְ זּו זֶה ּבָ זֶה וְ נִ צַ ח הֶ בֶ ל אֶ ת קַ יִ ן וְ ָנפַל תַ חְ תָ יו.
ּוכְ שֶ ָראָ ה קַ יִ ן כְָך הִ ְתחִ יל צֹווֵּחַ  :הֶ בֶ ל אָ חִ י! ְשנֵּינּו ּבָ עֹולָם ,מָ ה אַ תָ ה הֹולְֵּך וְ אֹומֵּ ר לְ אַ ּבָ א?...
נִ ְתמַ לֵּא ָעלָיו הֶ בֶ ל ַרח ֲִמים וְ הִ נִ יחֹו.
ִמיָד ָעמַ ד ָעלָיו קַ יִ ן ַוה ֲָרגֹו.
זֶהּו שֶ ֶנ ֱאמַ רַ " :ויָקָ ם קַ יִ ן אֶ ל הֶ בֶ ל אָ חִ יו" (שם)ְ ,מלַמֵּ ד שֶ הָ יָה נָתּון תַ ְחתָ יו.
וְ אֵּ יְך ה ֲָרגֹו?
נָטַ ל אֶ בֶ ן וְ עָשָ ה ּבֹו פְ צִ יעֹות פְ צִ יעֹות ,חַ ּבּורֹות חַ ּבּורֹות ּבְ יָדָ יו ּובְ ַרגְ לָיו ,שֶ ל ֹא הָ יָה יֹודֵּ ַע מֵּ הֵּ יכָן נְ שָ מָ ה יֹוצֵּ את ,עַ ד
שֶ הִ גִ י ַע לְ צַ ּוָארֹו וָמֵּ ת.
ֵּכוָן שֶ ה ֲָרגֹו אָ מַ ר :אֶ בְ ַרח ִמפְ נֵּי אָ בִ י וְ ִא ִמי ,שֶ אֵּ ין ְמבַ קְ ִשין אֹותֹו אֶ לָא ִממֶ נִ י ,שֶ אֵּ ין אַ חֵּ ר ּבָ עֹולָם אֶ לָא אֲנִ י וְ הּוא.
ִמיָד נִ גְ לָה ָעלָיו הַ קָ דֹוש ּבָ רּוְך הּוא,
אָ מַ ר לֹוִ :מפְ נֵּי ֲאבֹותֶ יָך אַ תָ ה יָכֹול לִ בְ רֹ חַ ִ ,מ ָפנַי אֵּ ין אַ תָ ה יָכֹול,
"אם יִ סָ תֵּ ר ִאיש ּבַ ִמ ְסתָ ִרים ַואֲנִ י ל ֹא אֶ ְראֶ נּו?" (ירמיה כג ,כד) –
ִ
"אֵּ י הֶ בֶ ל אָ חִ יָך?" (בראשית ד ,ט).
אָ מַ ר לֹו קַ יִ ן :ל ֹא יָדַ עְ ִתי ,מָ ה אַ תָ ה ְמבַ קְ שֹו אֶ צְ לִ י? אֲנִ י ְמבַ קְ שֹו אֶ צְ לְ ָך.
אָ מַ ר לֹו הַ קָ דֹוש ּבָ רּוְך הּואָ :רשָ ע" ,קֹול ְדמֵּ י אָ חִ יָך צֹ עֲקִ ים אֵּ לַי ִמן הָ אֲדָ מָ ה" (שם ,שם ,י).
תּותים וְ אָ כַל.
מָ שָ ל לְ אֶ חָ ד שֶ נִ כְ נַס לְ גִ נָה וְ לִ קֵּ ט ִ
וְ הָ יָה ּבַ עַל הַ גִ נָה ָרץ אַ ח ֲָריו,
אָ מַ ר לֹו :מָ ה ּבְ י ְָדָך?
אָ מַ ר לֹו :אֵּ ין ּבְ יָדִ י כְ לּום.
אָ מַ ר לֹוַ :ו ֲהל ֹא יָדֶ יָך ְמלֻכְ לָכֹות...
חֹוריו.
אֹו מָ שָ ל לְ אֶ חָ ד שֶ נִ כְ נַס לְ ִמ ְרעֶה וְ חָ טַ ף גְ ִדי אֶ חָ ד וְ הִ פְ ִשילֹו ַל ֲא ָ
הָ יָה ּבַ עַל הַ ִמ ְרעֶה ָרץ אַ ח ֲָריו,
אָ מַ ר לֹו :מַ ה ּבְ יָדֶ ָך?
אָ מַ ר לֹו :אֵּ ין ּבְ יָדִ י כְ לּום.
אָ מַ ר לֹוַ :ו ֲהל ֹא הּוא ְמ ַפעֶה אַ ח ֲֶריָך...
"קֹול ְדמֵּ י אָ חִ יָך צֹ עֲקִ ים אֵּ לַי ִמן הָ אֲדָ מָ ה" (שם) –
אָ מַ ר ַר' ִש ְמעֹון ּבֶ ן יֹוחַ אי :קָ שֶ ה הַ דָ בָ ר לְ אָ ְמרֹו וְ ִאי אֶ פְ שָ ר ַלפֶה לְ פ ְָרשֹו:

גֹוש ִשין לִ פְ נֵּי הַ מֶ לְֶך,
ּומ ְת ְ
עֹומ ִדין ִ
ֵּיטין שֶ הָ יּו ְ
לִ ְשנֵּי אַ ְתל ִ
ִאלּו ָרצָ ה הַ מֶ לְֶך – פ ְֵּרשָ ם ,וְ ל ֹא ָרצָ ה הַ מֶ לְֶך לְ פ ְָרשָ ם ,נִ ְתחַ זֵּק אֶ חָ ד עַל חֲבֵּ רֹו ַוה ֲָרגֹו.
וְ הָ יָה ְמצַ ּוֵּחַ וְ אֹומֵּ רִ :מי ְיבַ קֵּ ש ִדינִ י ִמלִ פְ נֵּי הַ מֶ לְֶך?
כְָך "קֹול ְדמֵּ י אָ חִ יָך צֹ עֲקִ ים אֵּ ַלי ִמן הָ אֲדָ מָ ה".
דָ בָ ר אַ חֵּ ר :כְָך אָ מַ ר קַ יִ ן" :הֲשֹ מֵּ ר אָ חִ י אָ נֹ כִ י" (שם שם ,ט) –
אַ תָ ה הּוא שֹומֵּ ר כָל הַ ּבְ ִריֹות וְ אַ תָ ה ְמבַ קְ שֹו ִמיָדִ י?
מָ שָ ל ,לְ מָ ה הַ דָ בָ ר דֹומֶ ה? –
לְ ַגנָב שֶ ָגנַב כֵּלִ ים ּבַ לַיְ לָה וְ ל ֹא נִ ְתפַש,
לַּבֹ קֶ ר ְתפָשֹו הַ ּׁשֹועֵּר,
אָ מַ ר לֹו :לָמָ ה ָגנַבְ תָ אֶ ת הַ כֵּלִ ים?
ּותָך?
נּותָך לִ ְשמֹ ר ּבַ ּׁשַ עַר ,לָמָ ה ִהנ ְַחתָ ֻאמָ נ ְ
נּותיֲ ,אבָ ל אַ תָ ה ֻאמָ ְ
אָ מַ ר לֹו :אֲנִ י ַגנָב וְ ל ֹא הִ נַחְ ִתי ֻאמָ ִ
בראתָ ּבִ י יֵּצֶ ר הָ ַרע ,אַ תָ ה שֹומֵּ ר אֶ ת הַ כֹ ל וְ לִ י ִהנ ְַחתָ לְ הָ ְרגֹו?
וְ אַ ף קַ יִ ן כְָך אָ מַ ר :אֲנִ י הָ ַרגְ ִתי אֹותֹו – ָ
יתי ִמ ְתקַ נֵּא ּבֹו.
אַ תָ ה הּוא שֶ ה ֲַרגְ תֹו! שֶ ִאלּו קִ ּבַ לְ תָ קָ ְרּבָ נִ י כְ מֹותֹו ל ֹא הָ יִ ִ
ִמיָד ה ֱִשיבֹו הַ קָ דֹוש ּבָ רּוְך הּוא" :מֶ ה ע ִָשיתָ  ,קֹול ְדמֵּ י אָ חִ יָך צֹ עֲקִ ים" (שם שם ,י).
יתי הָ רּוג ִמיָמַ י.
אָ מַ ר לֹו קַ יִ ןִ :רּבֹונֹו שֶ ל עֹולָם! ל ֹא יָדַ עְ ִתי וְ ל ֹא ָר ִא ִ
יתי יֹודֵּ עַ ,שֶ אֲנִ י מַ כֵּהּו ּבְ אֶ בֶ ן וְ הּוא מֵּ ת?
וְ כִ י הָ יִ ִ
" ַוי ֹאמֶ ר קַ יִ ן אֶ ל ה' גָדֹול עֲֹונִ י ִמנְ שֹוא" (שם שם ,יג)– .
ָטֹורין שֶ מַ לְ ִשינִ ים אֶ ת הָ אָ דָ ם לְ ָפנֶיָך?
ִרּבֹונֹו שֶ ל עֹולָם! יֵּש לְ ָפנֶיָך דֵּ יל ִ
יֹודעִ ים שֶ אֲנִ י ה ֲַרגְ ִתיו,
אָ בִ י וְ ִא ִמי ה ֲֵּרי הֵּ ם ּבָ אָ ֶרץ וְ אֵּ ינָם ְ
וְ אַ תָ ה ּבַ ּׁשָ מַ יִ םִ ,מנַיִ ן אַ תָ ה יֹודֵּ עַ?
אָ מַ ר לֹו הַ קָ דֹוש ּבָ רּוְך הּוא :שֹוטֶ ה! כָל הָ עֹולָם כֻלֹו אֲנִ י סֹובֵּ ל.
אָ מַ ר לֹו :כָל העֹולָם כֻלֹו אַ תָ ה סֹובֵּ לַ ,ועֲוֹונִ י אֵּ ינְ ָך יָכֹול לִ ְסּבֹל? "גָדֹול עֲֹונִ י ִמנְ שֹוא" (שם).
הֹואיל וְ ע ִָשיתָ ְתשּובָ ה צֵּ א ּוגְ לֵּה ִמן הַ מָ קֹום הַ זֶה –
אָ מַ ר לֹו הַ קָ דֹוש ּבָ רּוְך הּואִ :
ִמיָד " ַו ֵּיצֵּ א קַ יִ ן ִמלִ פְ נֵּי ה' ַויֵּשֶ ב ּבְ אֶ ֶרץ נֹוד" (שם שם ,טז).
כְ שֶ יָצָ א כָל מָ קֹום שֶ הָ יָה הֹולְֵּך הָ יְ תָ ה הָ אָ ֶרץ ִמזְדַ עְ ַזעַת ִמתַ חְ תָ יו.
אֹומרֹות :מַ הּו זֶה?
וְ הָ יּו חַ יֹות ּובְ הֵּ מֹות ִמזְדַ עְ זְעֹות וְ ְ
אֹומרֹות זֹו לָזֹו :קַ יִ ן הָ ַרג אֶ ת הֶ בֶ ל אָ חִ יו וְ ָגזַר הַ קָ דֹוש ּבָ רּוְך הּוא ָעלָיו" :נָע ָונָד ִת ְהיֶה" (שם שם ,יב)ֵּ ,נלְֵּך
ְ
אֶ צְ לֹו וְ נ ֹאכְ לֶנּו.
וְ הָ יּו ִמ ְתכַנְ סֹות ּובָ אֹות אֶ צְ לֹו לִ ְתּבֹ ַע דָ מֹו שֶ ל הֶ בֶ ל.
ּבְ אֹותָ ּה שָ עָה זָלְ גּו ֵּעינָיו ְדמָ עֹות וְ אָ מַ ר:
אָ נָה אֵּ לְֵּך מֵּ רּוחֶ ָך וְ אָ נָה ִמ ָפנֶיָך אֶ בְ ָרח?
ִאם אֶ סַ ק שָ מַ יִ ם שָ ם אָ תָ ה ,וְ אַ צִ יעָה ְּׁשאֹול – הִ ֶנךָ;
אֶ שָ א כַנְ ֵּפי שָ חַ ר ,אֶ ְשכְ נָה ּבְ אַ ח ֲִרית יָם –
גַם שָ ם י ְָדָך תַ נְ חֵּ נִ י וְ ת ֹא ֲחזֵּנִ י יְ ִמינֶָך (תהילים קלט ,ז-י).
אָ מַ ר לֹו הַ קָ דֹוש ּבָ רּוְך הּוא " ָלכֵּן כָל הֹ ֵּרג קַ יִ ן ִשבְ עָתַ יִ ם יֻקָ ם" (בראשית ד ,טו) וגו'.

