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יחידה 30. תגובתו של קין 

)פסוקים יג-טו(

א. הקדמה

קין הבין את טעותו הגדולה, התוודה על חטאו וביקש לחזור בתשובה.

עם זאת, בעקבות העונש שקיבל, חשש קין שעלולים להרוג אותו, ובכך הוא ייענש יותר ממה שגזר עליו ה'.

מדוע חשש קין שיהרגו אותו?

    1( בגלל שנגזר עליו להיות נע ונד, והוא יתקשה להגן על עצמו.

    2( בגלל חטאו הוא הרגיש מרוחק מה' ומשמירתו.

    )אפשר להוסיף שקין חשש שבגלל חטאו החמור בני האדם יחשבו שמותר לפגוע בו.(

ה' אמנם לא ביטל את העונש, אבל ברוב רחמיו הוא עזר לקין להתמודד עם העונש והגן עליו מפני הסביבה, 

שלא יהרגו אותו ולא יפגעו בו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ִין ֶאל-ְי-ה-ָו֑-ה  אֶמר ַק֖ יג. ַוּיֹ֥

א העוון שעשיתי כל כך גדול, עד שאינני יכול לשאת אותו ואת עונשו. איך אוכל לתקן? מה אעשה?: ׂשֹֽ ֥דֹול ֲעוִֹנ֖י ִמּנְ ּגָ

ה בכך שגזרת עלי להיות נע ונד ממקום למקום, ֲאָדָמ֔ ֵנ֣י ָהֽ ֹום ֵמַעל֙ ּפְ י ַהּי֗ ּתָ ֹאִת֜ ׁשְ ַר֨ יד. ֵה֩ן ּגֵ

ר ומפניך אני נאלץ להסתתר. כלומר, אני מתבייש לעמוד לפניך, להתפלל אליך ולבקש את הגנתך  ֵת֑ ֶנ֖יָך ֶאּסָ ּוִמּפָ

ֶרץ  בלי שמירה טבעית ובלי שמירה א-לוהית, ָא֔ יִתי ָנ֤ע ָוָנ֙ד ּבָ וקרבתך אלי, והתוצאה תהיה ש... ְוָהִי֜

ִני בין חיות ובין בני אדם, שלא יחששו לפגוע בי: י ַיַֽהְרֵגֽ ְוָהָי֥ה ָכל-ֹמְצִא֖

ם יקבל נקמה - עונש חמור פי שבעה מעונשך! ֑ ִים ֻיּקָ ְבָעַת֖ ִין ׁשִ ג ַק֔ ל-ֹהֵר֣ -ה ָלֵכ֙ן ּכָ אֶמר ֣לֹו ְי-ה-ָו֗ טו. ַוּיֹ֧

ל-ֹמְצֽאֹו ה' הבטיח לקין לשמור עליו, שלא יהרגוהו:  י ַהּכֹות-ֹא֖תֹו ּכָ ֥ ִי֙ן ֔אֹות סימן ְלִבְלּתִ ם ְי-ה-ָו֤-ה ְלַק֙ ׂשֶ ַוּיָ֨

ג. מנגינת הכתוב

גם על חטא חמור ביותר ניתן לחזור בתשובה! 

כשהחוטא שב - ה' עוזר לו להתמודד עם מצבו ועם העונש שהוטל עליו.

נשים לב כי העזרה הא-לוהית אינה ויתור על העונש אלא עזרה להתמודד אתו. 
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ִין ֶאל י-ה-֑ו-ה  אֶמר ַק֖ ַוּיֹ֥ יג  
א:  ׂשֹֽ ֥דֹול ֲעֹוִנ֖י ִמּנְ ּגָ

ֹום  י ַהּי֗ ּתָ ֹאִת֜ ׁשְ ַר֨ ֵה֩ן ּגֵ יד  
ה  ֲאָדָמ֔ ֵנ֣י ָהֽ ֵמַעל֙ ּפְ

ר  ֵת֑ ֶנ֖יָך ֶאּסָ ּוִמּפָ
ֶרץ  ָא֔ יִתי ָנ֤ע ָוָנ֙ד ּבָ ְוָהִי֜

ִני:  י ַיַֽהְרֵגֽ ְוָהָי֥ה ָכל-ֹמְצִא֖

אֶמר ֣לֹו י-ה-֗ו-ה  טו  ַוּיֹ֧
ִין  ג ַק֔ ל-ֹהֵר֣ ָלֵכ֙ן ּכָ

ם  ֑ ִים ֻיּקָ ְבָעַת֖ ׁשִ
ִי֙ן ֔אֹות  ם י-ה-֤ו-ה ְלַק֙ ׂשֶ ַוּיָ֨

ל-ֹמְצֽאֹו: י ַהּכֹות-ֹא֖תֹו ּכָ ֥ ְלִבְלּתִ

ל ַקִין  גּוָבתֹו ׁשֶ ְתּ
סּוִקים יג-טו ֶרק ד ּפְ ּפֶ

פסוק יג: מה היתה תגובתו של קין לעונש? הדגישו את המילים.
פסוק יד: ממה חשש קין? הדגישו את המילים.
פסוק טו: כיצד עזר לו ה'? הדגישו את המילים.
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מה הם הדברים שמהם חשש קין בעקבות עונשו? הקיפו אותם במעגל.

"ְוָהָיה ָכל מְׂצִאי ַיַהְרֵגִני" 

ה' עזר לקין ונתן לו אות. מה השתנה בעקבות האות? מצאו וסמנו בציור שלפניכם.

ם ה' ְלַקִין אֹות" ׂשֶ "ַוּיָ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת   

• נבקש מהתלמידים לסמן מילים בפסוקים, על פי השאלות המנחות שבתחתית העמוד.	

• בצד שמאל: פעילות העוסקת בחששותיו של קין ובעזרה שה' עזר לו. בציורים בראש העמוד רואים את קין עומד 	
ומולו שישה מקרים שהוא עלול או עשוי לפגוש. נבקש מהתלמידים לסמן את המקרים שמהם חשש קין.

• בציורים שבתחתית העמוד רואים שוב מקרים אלו אחרי שה' שם לקין אות. נבקש מהתלמידים לזהות מה השתנה 	
ולסמן.

)הערה: ישנם שלושה מקרים של איום ישיר על קין - אלה הם המקרים שהתלמידים מתבקשים לזהות ולסמן.

ישנם מקרים נוספים, שאינם מהווים איום ישיר על קין אך הם מתארים מצבים חברתיים שגם מהם קין עלול לחשוש -

אולי לא יקבלו אותי? אולי יגרשו אותי? וכדומה. ניתן לפתח שיחה סביב עניין זה.(
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יחידה 31. שושלת קין 

)פסוקים טז-יח(

א. הקדמה

קין יצא מלפני ה' וניסה להתחיל חיים חדשים.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ְפֵנ֣י ְי-ה-ָו֑-ה מהמקום שבו התגלה אליו ה' ִין ִמּלִ ֵ֥צא ַק֖ טז. ַוּיֵ

ֶרץ-֖נֹוד בארץ ושמה נוד ֶאֽ ב ּבְ ׁ֥שֶ ַוּיֵ

ֶדן ממזרח לעדן:  ִקְדַמת-ֵעֽ

ֶלד ֶאת-ֲח֑נֹוְך  ֣ ַהר ַוּתֵ ֖ ֹו ַוּתַ ּת֔ ִי֙ן ֶאת-ִאׁשְ ַדע ַק֙ ֤ יז. ַוּיֵ

יר עבור בנו חנוך ֶנה ִע֔ ְיִה֙י קין ּבֹ֣ ַוֽ

֥נֹו ֲחֽנֹוְך )שהרי בשבילו הוא בנה אותה(:  ם ּבְ ֖ ׁשֵ יר ּכְ ם ָהִע֔ ֣ ְקָר֙א ׁשֵ ַוּיִ

ל   ד ָיַל֖ד ֶאת-ְמֽחּוָיֵא֑ ד ְוִעיָר֕ ֲחנֹוְך֙ ֶאת-ִעיָר֔ ֵל֤ד ַלֽ ּוָ יח. ַוּיִ

ֶמְך: ל ָיַל֥ד ֶאת-ָלֽ ֵא֖ ל ּוְמתּוׁשָ ֵא֔ ל ָיַל֙ד ֶאת-ְמ֣תּוׁשָ ּוְמִחּיָיֵא֗

 ג. מנגינת הכתוב

לאחר שקין חזר בתשובה, הוא התעודד והתאמץ להמשיך ולהתקדם. הוא התחתן, הקים משפחה ובנה עיר לבנו.

)הגם שהוא עצמו היה נע ונד, הוא ניסה ליישב את משפחתו במקום מסודר.(
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ְפֵנ֣י י-ה-֑ו-ה  ִין ִמּלִ ֵ֥צא ַק֖ טז  ַוּיֵ
ֶדן:  ֶרץ-֖נֹוד ִקְדַמת-ֵעֽ ֶאֽ ב ּבְ ׁ֥שֶ ַוּיֵ

ֹו  ּת֔ ִי֙ן ֶאת-ִאׁשְ ַדע ַק֙ ֤ ַוּיֵ יז  
ֶלד ֶאת-ֲח֑נֹוְך  ֣ ַהר ַוּתֵ ֖ ַוּתַ

יר  ֶנה ִע֔ ְיִה֙י ּבֹ֣ ַוֽ
יר  ם ָהִע֔ ֣ ְקָר֙א ׁשֵ ַוּיִ

֥נֹו ֲחֽנֹוְך:  ם ּבְ ֖ ׁשֵ ּכְ

ד  ֲחנֹוְך֙ ֶאת-ִעיָר֔ ֵל֤ד ַלֽ ַוּיִּוָ יח  
ל  ד ָיַל֖ד ֶאת-ְמֽחּוָיֵא֑ ְוִעיָר֕

ל  ֵא֔ ל ָיַל֙ד ֶאת-ְמ֣תּוׁשָ ּוְמִחּיָיֵא֗
ֶמְך:  ל ָיַל֥ד ֶאת-ָלֽ ֵא֖ ּוְמתּוׁשָ

מדף המדבקות: הדביקו ציור של "עיר" ליד המילה "עיר".

ֶלת ַקִין  ׁשֹוׁשֶ
סּוִקים טז-יח ֶרק ד ּפְ ּפֶ
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השלימו את האותיות החסרות:  

ַקִין

ֲח__ __ ְך

ִע__ __ __ 

ְמחּוָיֵאל

ְמתּו__ __ __

ֶלֶמְך

 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

• נבקש מהתלמידים להדביק מדבקה של עיר ליד המילים ויהי בונה עיר.	

• בצד שמאל: נבקש מהתלמידים להשלים השמות בשושלת משפחתו של קין.	

המחשות נוספות: 

אם נשאר זמן, אפשר להוסיף )באופן עצמאי( לתרשים של שושלת קין את המשך בני המשפחה המוזכרים בפסוקים 
הבאים:

נשות למך )עדה וצילה( ובניו של למך )יבל, יובל, תובל קין, ונעמה(.
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יחידה 32. משפחת למך 

 )פסוקים יט-כב(

א. הקדמה

התורה מספרת לנו על משפחתו של למך ועל דברים שבניו גילו, המציאו ופיתחו.

בסופו של דבר, לא נשאר אף אחד מצאצאי למך אחרי המבול בגלל מעשיהם הרעים, חוץ מנעמה בת למך, 

שעל פי המדרש הייתה אשתו של נח.

עם זאת, אנו נהנים עד היום מההמצאות שלהם.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ים  ֑ י ָנׁשִ ֣ ּתֵ ח-֥לֹו ֶלֶ֖מְך ׁשְ ֽ ּקַ ֽ יט. ַוּיִ

ֽה:  ִנ֖ית ִצּלָ ֵ ם ַהׁשּ ֥ ה ְוׁשֵ ַאַח֙ת ָעָד֔ ם ָהֽ ֤ ׁשֵ

ה ֶאת-ָיָב֑ל  ֶלד ָעָד֖ ֥ כ. ַוּתֵ

ֶהל ּוִמְקֶנֽה אבי הרעיון. הראשון שחשב על הרעיון לנדוד עם המקנה למקומות שיש בהם  ב ֹא֖ ֥ י ֹיׁשֵ ה ֲאִב֕ ֣הּוא ָהָי֔
מרעה ומים, להקים שם את האוהל, וכשהמרעה והמים נגמרים לשוב ולנדוד למקום אחר )עפ"י רש"י(: 

יו יּוָב֑ל  ם ָאִח֖ ֥ כא. ְוׁשֵ

ֹור ְועּוָגֽב אבי הרעיון. הראשון שחשב על הרעיון לבנות כלי נגינה ולנגן בהם: ּנ֖ ׂש ּכִ ֵפ֥ ל-ּתֹ י ּכָ ה ֲאִב֕ ֣הּוא ָהָי֔

ת ּוַבְרֶז֑ל ׁשֶ ׁש אוָמן ְנֹח֖ ל-ֹחֵר֥ ׁש מחדד ּכָ ִין לֵֹט֕ ּוַבל ַק֔ וא ָיְֽלָד֙ה ֶאת-ּת֣ ֣ה ַגם-ִה֗  כב. ְוִצּלָ
 היה אומן ביצירת כלים מנחושת וברזל ובהשחזתם.

ה:  ִין ַנֲֽעָמֽ ּוַבל-ַק֖ ַוֲֽא֥חֹות ּתֽ

ג. מנגינת הכתוב

צאצאיו של קין היו שותפים בפיתוח עולמו של הקב"ה.
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ים  ֑ י ָנׁשִ ֣ ּתֵ ח-֥לֹו ֶלֶ֖מְך ׁשְ ֽ ּקַ ֽ ַוּיִ יט 
ה  ַאַח֙ת ָעָד֔ ם ָהֽ ֤ ׁשֵ

ֽה: ִנ֖ית ִצּלָ ֵ ם ַהׁשּ ֥  ְוׁשֵ
ה ֶאת-ָיָב֑ל  ֶלד ָעָד֖ ֥ ַוּתֵ כ 

ה  ֣הּוא ָהָי֔
ֶהל ּוִמְקֶנֽה:  ב ֹא֖ ֥ י ֹיׁשֵ ֲאִב֕

יו יּוָב֑ל  ם ָאִח֖ ֥ ְוׁשֵ כא 
ה  ֣הּוא ָהָי֔

ֹור ְועּוָגֽב:  ּנ֖ ׂש ּכִ ֵפ֥ ל-ּתֹ י ּכָ ֲאִב֕

וא  ֣ה ַגם-ִה֗ ְוִצּלָ כב 
ִין  ּוַבל ַק֔ ָיְֽלָד֙ה ֶאת-ּת֣

ת ּוַבְרֶז֑ל  ׁשֶ ׁש ְנֹח֖ ל-ֹחֵר֥ ׁש ּכָ לֵֹט֕
ה:  ִין ַנֲֽעָמֽ ּוַבל-ַק֖ ַוֲֽא֥חֹות ּתֽ

ַחת ֶלֶמְך  ּפַ ִמׁשְ
סּוִקים יט-כב ֶרק ד ּפְ ּפֶ

מי היו ילדיו של למך? הדגישו את שמותיהם.

מדף המדבקות:
א. הדביקו אוהל ליד השורה שבה מופיעה המילה "אוהל".

ב. הדביקו כלי נגינה ליד המילים "כינור ועוגב".
ג. הדביקו כלי נחושת וברזל ]גרזן, סיר[ ליד המילים המתאימות.
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כיצד יעזרו המצאותיהם של בני למך לפתח ולשפר את העולם? 
הדביקו את המדבקות המתאימות.

ל ָיָבל ַהַהְמָצָאה ׁשֶ

ל יּוָבל ַהַהְמָצָאה ׁשֶ

ל ּתּוַבל ַקִין ַהַהְמָצָאה ׁשֶ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

• נבקש מהתלמידים להדגיש את שמות הילדים של למך.	

• נבקש מהתלמידים להדביק מדבקות הממחישות את פעילותם של בני למך.	

• בצד שמאל: פעילות הממחישה כיצד ההמצאות של בני למך עזרו לפתח את העולם.	

יש המצאות הקשורות לאדמה, יש המצאות הקשורות לתרבות של האדם - מוזיקה, ויש המצאות הקשורות 
לתעשייה - נחושת וברזל. 

אנו רואים כי בני האדם התקדמו ועשו דברים נוספים בעולם, אולם השאלה היא האם אנשים נהיו טובים יותר? זו 
שאלה שתעלה ותיענה בהמשך. 

המחשות נוספות: 

• למיין כלי נגינה לשלושה סוגים: כלי נשיפה, כלי הקשה, כלי מיתרים.	

• להביא לכיתה חפץ עשוי נחושת וחפץ עשוי ברזל ולהשוות ביניהם:	

             1. מה התכונות של כל אחד מהם? 

             2. ְלַמה משמשת הנחושת וְלַמה הברזל? וכדומה.
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יחידה 33. דברי למך 

 )פסוקים כג-כד(

א. הקדמה

בפסוקים שלפנינו מופיעים דברי למך לנשיו. פירושים שונים מובאים בחז"ל, בראשונים ובאחרונים לפסוקים אלה.

אנו מציעים כאן דרך לבאר את הפסוקים לתלמידים. הביאור מתבסס בעיקר על דברים שכתבו אב"ע, רד"ק 

והמלבי"ם.

למך שָׁר לנשיו מעין “שיר התפארות" על כוחו וגבורתו. הוא מתפאר על כך שאף אחד לא יעז לנסות לפגוע בו, כי 

מּו )ייענשו( הפוגעים בעונש קשה פי שבעים ושבעה. )דברים אלה  ּקְ הוא יוכל “להחזיר לו". ואם בכל זאת יפגעו בו - ִיּנַ

מאפשרים לנו להבין במעט את האווירה הכללית שהייתה קיימת בחברת בני האדם בדור המבול.(

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

וי 1 ֶמְך ְלָנׁשָ֗ אֶמר ֶל֜ כג. ַוּיֹ֨

י  ַמְעָנה קֹוִל֔ ַען ׁשְ ַמ֣ ֙ה ׁשְ ה ְוִצּלָ ָעָד֤

י                        יבּו ְלִאְמָרִת֑ נּו אֶֹזן, ַהְקׁשִ ה ּתְ ֶמְך ַהְאֵזּ֖נָ י ֶל֔ ֣ ְנׁשֵ

י איש שיפצע אותי - אני אהרוג אותו!3 )פצע = שטף דם חיצוני. יורד דם מחוץ לעור.( ֙י2 ְלִפְצִע֔ ְגּתִ יׁש ָהַר֙ י ִא֤ ֣ ּכִ

י וכן ילד שיעשה לי חבורה - אני אהרוג אותו!: )ַחֻּבָרה = שטף דם פנימי. יורד דם מתחת לעור.( ָרִתֽ ְוֶיֶ֖לד ְלַחּבֻ

ִין מי שהיה פוגע בקין היה מקבל נקמה )עונש( פי שבע )כמו שכתוב בפרק ד', פסוק ט"ו( ם-ָק֑ ִים ֻיּקַ ְבָעַת֖ י ׁשִ ֥ כד. ּכִ

ְבָעֽה4 ומי שיפגע בלמך יקבל נקמה )עונש( פי שבעים ושבעה: ים ְוׁשִ ְבִע֥ ְוֶלֶ֖מְך ׁשִ

ג. מנגינת הכתוב

בני המשפחה של למך אמנם המציאו דברים מעניינים וחשובים, אבל בהתנהגותם הם לא היו כל כך צדיקים.

דברי למך משקפים אווירה של התפארות, התלהמות ואלימות. זאת הייתה כנראה האווירה באותו דור, 

ואכן, כל אותו דור מת במבול.

מי שיש לו כוחות פיזיים, ראוי שיחשוב כיצד הוא יכול להשתמש בכוחותיו כדי לעזור ולתרום ולא חלילה ההיפך.

דברי למך ערוכים בצורה של תקבולת - חזרה במילים שונות על תוכן דומה.  .1
א. הרגתי = אהרוג.      .2

ב. מילה זו מתייחסת גם לחלק הבא של הפסוק:  “וילד )הרגתי = אהרוג( לחבורתי".  
למך מתרברב שאם איש יפצע אותו - הוא יהרגנו )עפ"י  רד"ק ואב"ע(.  .3

למך ממשיך ומאיים שמי שיפגע בו - ייפגע פי שבעים ושבעה: "ובזה יספר איך יצאו בני קין לתרבות רעה והתפארו ברצח" )מלבי"ם(.  .4

 תקבולת 

 י"אמרת   האזנה     נשי למך         קולי    שמען   עדה וצילה"
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ְבֵרי ֶלֶמְך  ִדּ
סּוִקים כג-כד ֶרק ד ּפְ ּפֶ

יו  ֶמְך ְלָנׁשָ֗ אֶמר ֶל֜ כג  ַוּיֹ֨
י  ַען קֹוִל֔ ַמ֣ ֙ה ׁשְ ה ְוִצּלָ ָעָד֤

י  ה ִאְמָרִת֑ ֶמְך ַהְאֵזּ֖נָ י ֶל֔ ֣ ְנׁשֵ
י  ֙י ְלִפְצִע֔ ְגּתִ יׁש ָהַר֙ י ִא֤ ֣ ּכִ

י:  ָרִתֽ ְוֶיֶ֖לד ְלַחּבֻ

ִין  ם-ָק֑ ִים ֻיּקַ ְבָעַת֖ י ׁשִ ֥ כד ּכִ
ְבָעֽה:  ים ְוׁשִ ְבִע֥ ְוֶלֶ֖מְך ׁשִ

מה הן התקבולות של המילים הצבועות?  
צבעו אותן באותו הצבע.

תקבולת = חזרה על אותה המשמעות במילים שונות 
]מצוי בעיקר בשירים, משלים וכדומה[. 

יחידה 33
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האם כוח הוא דבר טוב?
מה הן שתי המחשבות השונות העולות בראשו של האדם שלפניכם? 

צבעו רק את הציור המתאר שימוש טוב וחיובי בכוח.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

• נבקש מהתלמידים לזהות את התקבולות של המילים המסומנות ולצבוע אותן בצבעים בהתאמה.	

בצד שמאל:  

• פעילות הממחישה כיצד יכול אדם בעל כוח להשתמש בכוחו לטוב וכיצד הוא יכול להשתמש בכוחו לרעה 	
חס וחלילה.

המסר: הכוח שיש לאדם הוא רק “כלי" )לא שלילי ולא חיובי(.

             האדם מחליט כיצד להשתמש בכוחו. אפשר להשתמש בכל כוח לטוב, ואפשר חס וחלילה גם ההיפך.

 המחשות נוספות: 

אפשר להרחיב ולהסביר על ההבדל בין פצע לבין חבורה.
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יחידה 34. הולדת שת ואנוש 

 )פסוקים כה-כו(

א. הקדמה

ת. ממנו עתיד להיוולד נח, ובהמשך הצאצאים שמהם יצאו אברהם, יצחק ויעקב  בן נוסף נולד לאדם וחוה, ושמו ׁשֵ
וכל דורות עם ישראל עד אלינו. 

ת הוא הבן שממנו נמשכת האנושות עד היום.( )הבל מת; קין חטא ונענש וצאצאיו מתו במבול; ׁשֵ

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ֹו )חוה( ּת֔ ם עֹו֙ד ֶאת-ִאׁשְ ַדע ָאָד֥ כה. ַוּיֵ֨

ת  ֑ ֖מֹו ׁשֵ א ֶאת-ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ֔ ֶלד ּבֵ ֣ ַוּתֵ

ר בן אחר ם ִלי ֱאלִֹהי֙ם ֶזַ֣רע ַאֵח֔ י ׂשָ ת-ִל֤ ֽ י ׁשָ ֣ ּכִ

ִין:  י ֲהָר֖גֹו ָקֽ ֥ ֶבל במקום הבל ּכִ ַחת ֶה֔ ֣ ּתַ

ן  ֔ ד-ּבֵ ם-הּו֙א ֻיּלַ ת ּגַ ֤ כו. ּוְלׁשֵ

֖מֹו ֱא֑נֹוׁש  א ֶאת-ׁשְ ְקָר֥ ַוּיִ

ם ְי-ה-ָוֽ-ה התחילו להשתמש בשם ה' ולומר אותו: ֥ ׁשֵ א ּבְ ל5 ִלְקֹר֖ ז הּוַח֔ ָא֣

דיון:

האם זה טוב או לא טוב לקרוא בשם ה'? תלוי בסיבה ובהקשר.
להזכיר את שם ה' בקדושה, בתפילה או בלימוד תורה )פסוק שלם( - זה טוב; לפרסם את שם ה' בעולם - זה טוב.

אבל להזכיר את שם ה' סתם - זה לא טוב; לקרוא לפסלים בשם ה' - זה רע מאוד.
על פי חז"ל, בדור של אנוש התחילו להשתמש בשם ה' לעבודה זרה )עיינו בהערה 1 בעמ' 76(.

ג. מנגינת הכתוב

נולד הבן שממנו עתיד להמשיך העולם כולו.
העולם משתנה, ובני אדם מתחילים לקרוא בשם ה', גם כאשר לא מתפללים אליו.

• זאת הזדמנות לדבר על המושג קדושת שם ה': שם ה' הוא קדוש ויש לנהוג בו בקדושה - לא לומר שם ה' 	
סתם ולא למחוק או לזרוק את שם ה' הכתוב.

)שימו לב שבחוברת זו למשל מודפס שם ה' באופן מיוחד, להדגיש שלא כותבים את שם ה' במקום שאינו ספר   
קודש. ועם זאת, גם בחוברת זו יש לנהוג בקדושה, משום שיש בה פסוקים מהתורה ודברי קודש. בסוף השנה אין 

לזרוק את החוברת. יש לשמור אותה או להניח אותה בגניזה.(

שני פירושים:  .5
א. מלשון חולין - אז הפך שם ה' לשם של חול, כי בני האדם התחילו לעבוד עבודה זרה )עיין רש"י(.  

ב. מלשון התחילו - אז התחילו לקרוא לה' בשמותיו ולפרסמו ברבים, ואף להכניס את שמו לשמותם )רס"ג(,    
כגון מחויאל, מתושאל וכדומה.   

למעשה, ניתן לקבל את שני הפירושים גם יחד: הצדיקים קראו בשם ה' בצורה ראויה וטובה, והרשעים קראו     
בשם ה' בצורה אסורה.   
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ֹו  ּת֔ ם עֹו֙ד ֶאת-ִאׁשְ ַדע ָאָד֥ ַוּיֵ֨ כה 
ן  ֔ ֶלד ּבֵ ֣ ַוּתֵ

ת  ֑ ֖מֹו ׁשֵ א ֶאת-ׁשְ ְקָר֥ ַוּתִ
ר  י ֱא-לִֹהי֙ם ֶזַ֣רע ַאֵח֔ ת-ִל֤ ֽ י ׁשָ ֣ ּכִ

ִין:  י ֲהָר֖גֹו ָקֽ ֥ ֶבל ּכִ ַחת ֶה֔ ֣ ּתַ

ן  ֔ ד-ּבֵ ת ּגַם-הּו֙א ֻיּלַ ֤ ּוְלׁשֵ כו  
֖מֹו ֱא֑נֹוׁש  א ֶאת-ׁשְ ְקָר֥ ַוּיִ

ם י-ה-ֽו-ה: ֥ ׁשֵ א ּבְ ל ִלְקֹר֖ ז הּוַח֔ ָא֣

ת ֶוֱאנֹוׁש  ֶדת ׁשֵ ֻהֶלּ
סּוִקים כה-כו ֶרק ד ּפְ ּפֶ

בפסוקים מוזכר בן נוסף של אדם וחוה וגם נכד.
סמנו אותם.

יחידה 34
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איך מכבדים את שם ה'? כיצד להימנע מזלזול בשם ה'?
ִלמדו את השיר הבא:

השלימו את שמו של הבן השלישי של אדם וחוה.

ֶהֶבל ַקִין

ֱאנוֹש

__  __

ַחוָּהָאָדם

במנגינה של 'אדון עולם'

ם ה' ְמאֹד ָקדֹוׁש, ְוָאסּור אֹותֹו ִלְמחֹק. ׁשֵ
ם ה' ְמאֹד ָקדֹוׁש, ְוָאסּור אֹותֹו ִלְזרֹק! ׁשֵ

ים, ם ְסָפִרים ְמאֹד ְקדֹוׁשִ ים - ִהּנָ ִהּלִ ׁש, ִסּדּור, ַגם ּתְ ֻחּמָ
ִרים. ים ּוְמֻסּדָ מֹר ֲעֵליֶהם ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ְנִקּיִ ִנׁשְ

לּו, ֵהם לֹא ִיּפְ מׂר ׁשֶ ק אֹוָתם, ְוִנׁשְ ק אֹוָתם, ְנַחּבֵ ְנַנּשֵׁ
ּלּו. ר ֵהם ִיְתּבַ ֲאׁשֶ ים – ּכַ ִניָזה אֹוָתם ָנׂשִ ּגְ ּבַ

ם ה' ְמאֹד ָקדֹוׁש, ְוָאסּור אֹותֹו ִלְמחֹק. ׁשֵ
ב ָעמׂק! ּלֵ מֹר אֹותֹו ּבַ ם ה' ְמאֹד ָקדֹוׁש, ִנׁשְ ׁשֵ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת

• נבקש מהתלמידים לסמן את בנו ואת נכדו של אדם )שת ואנוש(.	

• בצד שמאל:  	

עץ משפחה של משפחת אדם וחוה. על התלמידים להשלים את השמות החסרים.

נלמד ונשיר עם התלמידים שיר העוסק ביחס הנכון לשם ה' ולספרי קודש )סידור, חומש וכו'(.

המחשות נוספות: 

אפשר להרחיב וללמוד עוד: איסור אמירת שם ה' לשווא, ברכה לבטלה, השמות השונים של הקב"ה, השמות 
הקדושים שאינם נמחקים וכו'. 

בהזדמנות זאת יש להזכיר כי כאשר אנחנו מברכים או קוראים בתורה, אנחנו משתמשים בשם הקדוש מתוך כבוד 
ולא בכינוי. לכן, גם המורים בכיתה, כשהם קוראים פסוקים שלמים הם קוראים אותם בשם ה', והתלמידים יודעים 

שכאשר קוראים פסוק שלם לא מפסיקים באמצע, כי המורה אומר את שם ה'.

ְ


