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 מדוע שעה אלוהים למנחתו של הבל 

 ראובן זילברמן

reuven49@walla.co.il 

 כל הכתוב במאמר על דעתי בלבד.

 ות.ת השאלובהמשך קין הורג את הבל אחיו.נשאל. ֹרֵעה צֹאן והבל ֹעֵבד ֲאָדָמהבספר בראשית מסופר על שני אחים קין 

 מנחה לאלוהים.מי פקד או נתן להם הוראה להביא  -

 אלוהים שעה למינחתו של הבל.מדוע  -

 מדוע קין הורג את הבל. -

הּוא ִמְבֹכרֹות צֹאנֹו, -ַגםֵהִביא  ְוֶהֶבל .ַליהָוה—ִמְפִרי ָהֲאָדָמה, ִמְנָחה ַוָיֵבא ַקִיןַוְיִהי, ִמֵקץ ָיִמים;  .ֶהֶבל, ֹרֵעה צֹאן, ְוַקִין, ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה-ַוְיִהי"
ָלָמה ָחָרה ָלְך, ְוָלָמה ָקִין:-ַויֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל .; ַוִיַחר ְלַקִין ְמֹאד, ַוִיְפלּו ָפָניולֹא ָשָעהִמְנָחתֹו, -ַקִין ְוֶאל-ְוֶאל .ִמְנָחתֹו-ֶהֶבל ְוֶאל-ְיהָוה, ֶאלּוֵמֶחְלֵבֶהן; ַוִיַשע 

 "בֹו-את ֹרֵבץ; ְוֵאֶליָך, ְתשּוָקתֹו, ְוַאָתה, ִתְמָשלֵתיִטיב, ְשֵאת, ְוִאם לֹא ֵתיִטיב, ַלֶפַתח ַחטָ -ֲהלֹוא ִאם .ָנְפלּו ָפֶניָך

 ועל כך המאמר על דעתי האישית.

 אני מביא הקדמה לאחר מכן התשובה. ותלפני התשובה לשאל

 יש לשאול שאלה ראשונה.שעליה נכתבו הררי תשובות.

 ישנה החלטה אלוהית לברוא את הארץ ואת בני האדם. שנים אלפימדוע לפני 

 של חכמים. ופרושים כך תמיד ישנן השערות  ותשובות חלקיותעל 

 ישנם רמזים חדים ומפורשים שמסבירים מדוע ייצר אותנו בני האדם.

 :את המשפטיםבתפילת שחרית אחרי "שמע ישראל" חכמים כתבו 

 : ִראשון ְוַאָתה הּוא ַאֲחרון ּוִמַבְלָעֶדיָך ֵאין ֱאלִהיםּוִבְשֵמי ַהָשַמִים ָהֶעְליוִנים. ֱאֶמת ַאָתה הּוא  ַאָתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ"
 : ַמְמְלכות ָהָאֶרץ ַיִכירּו ְוֵיְדעּו ָכל ָבֵאי עוָלם ִכי ַאָתה הּוא ָהֱאלִהים ְלַבְדָך ֶעְליון ְלכלַקֵבץ ְנפּוצות קֶויָך ֵמַאְרַבע ַכְנפות ָהָאֶרץ. 

 נותנים רקע ראשוני להסבר.ה מצוטטים המשפטים האלומהתורה 

 אלוקים הוא ראשון ואחרון אין סופי .חי אנכי לעולם.
 ומבלעדי אין אלהים ואני אחרון אני ראשון כה אמר ה' מלך ישראל וגאלו ה' צבאות" :6ישעיהו מד" 
 אף אני אחרון אני ראשון שמע אלי יעקב וישראל מקראי אני הוא" :12ישעיהו מח"  
 הּוא ֲאִני ְיהָוה ִראשֹון ְוֶאת ַאֲחֹרִנים ֲאִני"ִמי ָפַעל ְוָעָשה ֹקֵרא ַהֹדרֹות ֵמרֹאש  ישעיהו מא/ד." 
 ָמַחְצִתי ַוֲאִני ֶאְרָפא, ְוֵאין ִמָיִדי,ַמִציל. , ִעָמִדי:ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה,ִכי ֲאִני ֲאִני הּוא, ְוֵאין ֱאֹלִהים"ְראּו ַעָתה,  דברים לב/לט    

 ".ַחי ָאֹנִכי ְלֹעָלםָשַמִים, ָיִדי;ְוָאַמְרִתי, -ֶאָשא ֶאל-ִכי          
 

 מחליט לברוא משהו, במטרה שהמשהו  )שהוא האדם( יזהה את אלוקים. )תשפ"א( לפני אין סוף שניםאלוהים 
 כל היצירה בבראשית נועדה כתכלית ליצור את האדם.

את אלוהים  לזהות שתיהיה לו יכולתהוא ראשון ואחרון אין סופי מבקש לייצור משהו שהוא האדם אלוהים  :היצירה  מטרת
 לעומת שאר יצורי העולם שאין להם יכולת תבונה..תעצמאיבחשיבה הזיהוי יהיה  הכל יכול
 בחירה חופשית בזיכרון, דיבור ומעשים.ל ושכל אם אפשרות ונותן לנו תבונהיוצר  אלוהים

 במידה שיזהה את אלוהים.ויעבוד לפי הוראותיו.       
 במידה ולא יזהה או לא יתנהג לפי דברי אלוהיםשנים.חיים טובים ומאושרים. 120יקבל מתנה של חיים ארוכים עד        

 יקבל כתמורה חיים קצרים או צרות ולא יגיע לגיל מבוגר.      
 אופן זיהוי אלוהים נעשה באמצעים שונים.

 עצמאי. .הסתכלות על הטבע על בני האדם.זיהוי אישיאישית חקירה  -
 זה ראה וקדש.ללא חקירה יתרה.חינוך בבית.הילד מיום היולדו גדל בידע שיש אלוהים. -
 חזרה בתשובה לימוד, דיבור עם אנשים חכמים יודעי תורה. -
 

 המאששים את דברי..עוד לפני קבלת ספר התורה בספר בראשית להלן משפטים מהתנ"ך מקושרים לזיהוי
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 "ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִהים ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְמתּוֶשַלח ְשֹלש ֵמאֹות ָשָנה ַויֹוֶלד ָבִנים ּוָבנֹות ַוִיְתַהֵּלְך" :22בראשית ה
 "ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִהים ְוֵאיֶנּנּו ִכי ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלִהים ְתַהֵּלְךַויִ " :24בראשית ה

 " נח התהלך אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים" :9בראשית ו        
 " לפני והיה תמים התהלך ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי" :1בראשית יז        

 
 תשובה אחת נוכל לקרוא בספר תהילים שנכתב על ידי דוד המלך.

 ."ֱאֹלִהים-ֹדֵרש, ֶאת -ִלְראֹות, ֲהֵיש ַמְשִכיל :ָאָדם-ְבֵני-ִהְשִקיף ַעלִמָשַמִים, -ֱאֹלִהים  "תהילים נג 

 ."ַתֲעֻלמֹות ֵלבהּוא ֹיֵדַע, -ִכי :תזֹא-ַיֲחָקר, ֲהלֹא ֱאֹלִהים  תהילים מד"
 

 אלוהים שעה למנחת הבל.מדוע  השאלות.:מה הסיבה להבאת המנחה לאלוהים. לגבי יםההסבר ןלהללאחר ההקדמה 
 קין את הבל.רצח מדוע 

סיקול אבנים בשדה.חריש . עידור עובדי אדמה עבדו בצורה פרימיטיבית.עמל כפיים.. חקלאי .בבראשית לפני אלפי שנים
 ," ְבֵזַעת ַאֶפיָך, תֹאַכל ֶלֶחם" ועוד וחוזר חלילה. אפיית לחם חריש.זריעה.השקיה.ניכוש עשבים.קציר.דיש טחינה

 קציה או קשר עם בני האדם או חיות.אהחקלאי היה חוזר לביתו ומוטרד.הולך לישון עייף.וחוזר חלילה.אין לא אינטר
 מבצע פעולות בצורה אוטומטית.גם הבאת המנחה בוצעה, אוטומטית לפי הוראת אדם אביו ללא חשיבה ייתרה. 

 זמן.חוקר .גשש.בעודף הזמן מסוגל לשאול שאלות. קציה קשר עם חיות מבין אותם.יש לו עודףאטרנ.יש לו אי רועה צאן
 הבאת המנחה היתה עם חשיבה ייתרה..את הפלא של היצירה מה זה.מאיפה הכל התחיל וכנראה מזהה שיש משהו שייצר הכל מה זה.

 אדם פקד על שניהם להביא מנחה לאלוהים.היידע של האחים על אלוהים,הועבר להם כנראה מאביהם אדם.קין 
 .ִמְנָחתֹו-ֶהֶבל ְוֶאל-הּוא ִמְבֹכרֹות צֹאנֹו, ּוֵמֶחְלֵבֶהן; ַוִיַשע ְיהָוה, ֶאל-ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם.ַליהָוה ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה, ִמְנָחה ַוָיֵבא

 קין הביא מפרי האדמה ללא התיחסות לאיכות.ואילו הבל הביא מבכורות צאנו וחלביהן כלומר הקדיש מחשבה ייתרה למנחה
 מתוך הכרה באלוהים ויכולתו. וזאת

 אלוקים נענה למנחתו של הבל בגלל הכרתו וזיהוי את אלוהים.
 הראשון שמזהה את אלוהים הוא הבל.

 ֵתיִטיב, ְשֵאת, -ֲהלֹוא ִאם .ָפֶניָךָקִין:ָלָמה ָחָרה ָלְך, ְוָלָמה ָנְפלּו -ַויֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל .ַוִיַחר ְלַקִין ְמֹאד, ַוִיְפלּו ָפָניו אלוהים מזהה את כעסו של קין "
 ".בֹו-ְוִאם לֹא ֵתיִטיב, ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ; ְוֵאֶליָך, ְתשּוָקתֹו, ְוַאָתה, ִתְמָשל

 אלוהים מנסה למנוע את רציחתו של הבל על ידי ניסיון שכנוע.כאן אנחנו מבחינים שאלוהים אינו מתערב במחשבתו ותבונתו של האדם.
 פרושים

יהיה לך סליחה. ולכן "לפתח חטאת רובץ" צריך להיות ההיפך  -פירש ש"שאת" היינו "נושא עוון ופשע". זאת אומרת: אם תיטיב מעשיך  רש"י"
 ."תינתן לך סליחה )כי זו התוצאה של המשפט הניגודי!( ולכן פירש "לפתח קברך לא מכך: דהיינו

]ז"א שני משפטי תנאי מנוגדים ותוצאה אחרת לכל אחד[ אבל עם פירוש שונה: ה"שאת" אינו סליחה גם הוא סובר תחבירית כמו רש"י  הרמב"ן
 .וכפרה אלא נשיאת כפיים ספני אחיו והעונש לאי ההטבה הוא התלות המתמדת ביצר הרע

 ?"פתח חטאת רובץואולם יש פה עוד קושי לשוני אחד: הרי המילה "חטאת" זה לשון נקבה ו"רובץ" זה לשון זכר, וא"כ מהו "ל

בפירוש הפסוק: "מדוע בני אתה מתעצב, ומדוע אתה כובש פניך בקרקע? די לך שתיטיב את מעשיך, ואז תוכל  קאסוטו על זה כבדרך אגב עונה
לעמוד איתן על רגליך בקומה זקופה )"שאת"(, אבל אם לא תיטיב את מעשיך ותתחיל לחטוא, אז החטאת ייהפך לך ל"רובץ" ואותו הרובץ 

ישתוקק להשפילך ולעשות אותך רובץ ארצה כמוהו" עכ"ל. והיינו שהוא הופך את המילה "רובץ" לשם עצם ]החטאת ייהפך לך לרובץ[. אך יושם 
 "אם לא תיטיב וכו אבל") לב שגם הוא פירש תחבירית כמו רש"י והרמב"ן

 הייצר הזה מושל בך. תתגבר על הייצר האנושי כפרהל אפשרות ישנה להבל וגם לנו הקוראים בתורה. :אומר אלוהיםמתוך הבנתי

 .בעתיד עוד תביא מנחות נוספות זו לא המנחה האחרונה והיחידה שאתה מגיש ליאומר לקיין ייצר זה מביא חטאים ותשוקות.

 וכעס..במנחות הבאות תפעיל יותר שיקול דעת .ועל תעבוד עם אמוציות אנושיות של קנאה יהיו עוד מנחות שתגיש לי.יש כפרה

 מתנהג עם אמוציות אנושיות קנאה ושנאה אינו מתנהג עם חשיבה יתרה.אינו מפנים את דברי אלוהים .קיין איש גשמי.
 קם והורג את אחיו הבל.

 רועה הצאן הראשון נעלם. כתוצאה מהרצח
 ה הצאן הראשון נעלם.אאלוהים אינו הורג את הבל.אומנם רו

 .יוצר רועה צאן הממשיך את השושלת אלוהים יוצר רועה צאן חדש.הפוך על הפוך מהצאצאים של קיין אבל
 .........ֲחנֹוְך-ִאְשתֹו, ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֶאת-ַוֵיַדע ַקִין ֶאת "

 ָיָבל:-ַוֵתֶלד ָעָדה, ֶאת .ְוֵשם ַהֵשִנית ִצָלהֵשם ָהַאַחת ָעָדה,   לֹו ֶלֶמְך, ְשֵתי ָנִשים:-ַוִיַקח .ָלֶמְך-ּוְמתּוָשֵאל, ָיַלד ֶאת
 .  ֲאִבי, ֹיֵשב ֹאֶהל ּוִמְקֶנה--הּוא ָהָיה 

 גם דוד המלך רועה צאן..יש לציין שמצאצאיו של נח יוצאים רועי צאן ובניהם אברהם רועה צאן
 

 סיכום:מתוך המאמר ניתן להסיק מתוך הרמזים שאלוהים מדבר עם קין לפני הרצח.
 לא כל בני האדם נולדו זהים.            
 ישנם אנשים שנולדו עם חכמה יתרה ואנשים פשוטים.            
 הייצרים של האדם שולטים בנו ויש להתגבר עליהם ולהפעיל יותר חשיבה ולעצור את האמוציות.            
 שייה.החטאים תמיד רובצים לפתחו של האדם.והאדם צריך למשול בע            

 אלוהים הוא אל רחום וחנון.ותמיד נותן הזדמנות נוספת או כפרה על חטא.
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