
 
 

Sisters of Cain and Abel  

 בראשית ד .1

ֶלד ֶאת- ְוָהָאָדם, ָיַדע ֶאת א"  ֶסף ָלֶלֶדת, ֶאת ב  .ְיהָוה-ַקִין, ַוּתֹּאֶמר, ָקִניִתי ִאיש ֶאת-ַחָוה ִאְשּתֹו; ַוַּתַהר, ַוּתֵּ ה -ָהֶבל; ַוְיִהי- ָאִחיו ֶאת- ַוּתֹּ עֵּ ֶהֶבל, רֹּ

ד ֲאָדָמה בֵּ א ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה, ִמְנָחה ג  .צֹּאן, ְוַקִין, ָהָיה עֹּ ץ ָיִמים; ַוָיבֵּ ִביא ַגם ד  .ַליהָוה--ַוְיִהי, ִמקֵּ ֶהן; ַוִיַשע  - ְוֶהֶבל הֵּ ֶחְלבֵּ רֹות צֹּאנֹו, ומֵּ הוא ִמְבכֹּ

ד, ַויִ -ַקִין ְוֶאל-ְוֶאל ה  .ִמְנָחתֹו-ֶהֶבל ְוֶאל-ְיהָוה, ֶאל ֹּאֶמר ְיהָוה, ֶאל ו  .ְפלו ָפָניוִמְנָחתֹו, לֹּא ָשָעה; ַוִיַחר ְלַקִין ְמאֹּ ָלָמה ָחָרה ָלְך, ְוָלָמה ָנְפלו    ָקִין:-ַוי

ֶליָך, ְּתשוָקתֹו, ְוַאָּתה, ִּתְמָשל-ֲהלֹוא ִאם ז  .ָפֶניָך ץ; ְואֵּ בֵּ יִטיב, ַלֶפַתח ַחָטאת רֹּ ת, ְוִאם לֹּא תֵּ יִטיב, ְשאֵּ ֹּאֶמר ַקִין, ֶאל ח  .בֹו- ּתֵּ יו; ַוְיִהי  ֶהֶבל ָאחִ -ַוי

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ט  .ֶהֶבל ָאִחיו ַוַיַהְרגֵּהו-ִבְהיֹוָתם ַבָשֶדה, ַוָיָקם ַקִין ֶאל ִכי-ַוי ר ָאִחי ָאנֹּ מֵּ ֹּא ָיַדְעִּתי, ֲהשֹּ ֹּאֶמר ל י ֶהֶבל ָאִחיָך; ַוי ֹּאֶמר, ֶמה   י  .ַקִין, אֵּ ַוי

ַלי ִמן ֲעִקים אֵּ י ָאִחיָך, צֹּ י ָאִחיָך ִמָיֶדָך-ִפיָה, ָלַקַחת ֶאת-ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָפְצָתה ֶאת-ְוַעָּתה, ָארור ָאָּתה, ִמן יא  .ָדָמהָהאֲ - ָעִשיָת; קֹול ְדמֵּ ִכי   יב  .ְדמֵּ

ד ֶאת ת- ָהֲאָדָמה, לֹּא-ַתֲעבֹּ ף ּתֵּ סֵּ ָחּה ָלְך; ָנע ָוָנד, ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ-תֹּ ֹּאֶמר ַקִין, ֶאל יג  .כֹּ ִני,  ְיהָוה:- ַוי ַעל   יד  .ִמְנשֹּא ָגדֹול ֲעוֹּ ִתי ַהיֹום, מֵּ ַרְשָּת אֹּ ן גֵּ הֵּ

ר; ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד, ָבָאֶרץ, ְוָהָיה ָכל ִני-ְפנֵּי ָהֲאָדָמה, וִמָפֶניָך, ֶאָסתֵּ ְצִאי, ַיַהְרגֵּ ן ָכל טו  .מֹּ ֹּאֶמר לֹו ְיהָוה, ָלכֵּ ג ַקִין, ִשְבָעַתִים, יָֻקם; ַוָיֶשם ְיהָוה  - ַוי רֵּ הֹּ

תֹו ָכל -ן אֹות, ְלִבְלִּתי ַהכֹותְלַקיִ  ְצאֹו-אֹּ א ַקִין, ִמִלְפנֵּי ְיהָוה; ַויֵֶּשב ְבֶאֶרץ טז  .מֹּ צֵּ ֶדן-נֹוד, ִקְדַמת-ַויֵּ ַדע ַקִין ֶאת יז  .עֵּ ֶלד ֶאת ִאְשּתֹו, ַוַּתַהר- ַויֵּ ֲחנֹוְך;  -ַוּתֵּ

ם ְבנֹו ֲחנֹוְך ם ָהִעיר, ְכשֵּ ֶנה ִעיר, ַוִיְקָרא שֵּ ד ַלֲחנֹוְך, ֶאת יח  .ַוְיִהי, בֹּ ל, ָיַלד ֶאת-ִעיָרד, ְוִעיָרד, ָיַלד ֶאת-ַוִיָולֵּ ל; וְמִחָייאֵּ ל,  -ְמחוָיאֵּ ל, וְמתוָשאֵּ ְמתוָשאֵּ

י ָנִשים:לֹו ֶלמֶ -ַוִיַקח יט  .ָלֶמְך-ָיַלד ֶאת ִנית ִצָלה  ְך, ְשּתֵּ ם ַהשֵּ ם ָהַאַחת ָעָדה, ְושֵּ ֶלד ָעָדה, ֶאת כ  .שֵּ ֶהל -- הוא ָהָיה  ָיָבל:-ַוּתֵּ ב אֹּ שֵּ ֲאִבי, יֹּ

ם ָאִחיו, יוָבל: כא  .וִמְקֶנה ש ִכנֹור ְועוָגב- ֲאִבי, ָכל-- הוא ָהָיה  ְושֵּ פֵּ ש, ָכל--ּתוַבל ַקִין-ִהוא, ָיְלָדה ֶאת-ְוִצָלה ַגם כב  .ּתֹּ ֶשת וַבְרֶזל; - ֹלטֵּ ש ְנחֹּ רֵּ חֹּ

ֹּאֶמר ֶלֶמְך ְלָנָשיו, ָעָדה ְוִצָלה ְשַמַען קֹוִלי כג  .ַקִין, ַנֲעָמה-ַוֲאחֹות ּתוַבל ָנה ִאְמָרִתי:--ַוי י ֶלֶמְך, ַהְאזֵּ ִכי ִאיש ָהַרְגִּתי ְלִפְצִעי, ְוֶיֶלד   ְנשֵּ

ַדע ָאָדם עֹוד, ֶאת כה  .ָקִין; ְוֶלֶמְך, ִשְבִעים ְוִשְבָעה- ְבָעַתִים, יַֻקםִכי ִש  כד  .ְלַחֻבָרִתי ן, ַוִּתְקָרא ֶאת- ַויֵּ ֶלד בֵּ ת:-ִאְשּתֹו, ַוּתֵּ ִלי -ִכי ָשת  ְשמֹו שֵּ

ר ת ַגם כו  .ַּתַחת ֶהֶבל, ִכי ֲהָרגֹו ָקִין-- ֱאֹלִהים, ֶזַרע ַאחֵּ ן, ַוִיְק -הוא יַֻלד-וְלשֵּ ם ְיהָוה-ָרא ֶאתבֵּ  " .ְשמֹו ֱאנֹוש; ָאז הוַחל, ִלְקרֹּא ְבשֵּ

1 Now the man knew his wife Eve, and she conceived and bore Cain, saying, “I have gained a male child with the 

help of the LORD.” 2 She then bore his brother Abel. Abel became a keeper of sheep, and Cain became a tiller of 

the soil. 3 In the course of time, Cain brought an offering to the LORD from the fruit of the soil; 4 and Abel, for his 

part, brought the choicest of the firstlings of his flock. The LORD paid heed to Abel and his offering, 5 but to Cain 

and his offering He paid no heed. Cain was much distressed and his face fell. 6 And the LORD said to Cain, “Why 

are you distressed, And why is your face fallen? 7 Surely, if you do right, There is uplift. But if you do not do right Sin 

couches at the door; Its urge is toward you, Yet you can be its master.” 8 Cain said to his brother Abel … and when 

they were in the field, Cain set upon his brother Abel and killed him. 9 The LORD said to Cain, “Where is your 

brother Abel?” And he said, “I do not know. Am I my brother’s keeper?” 10 Then He said, “What have you done? 

Hark, your brother’s blood cries out to Me from the ground! 11 Therefore, you shall be more cursed than the ground, 

which opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand. 12 If you till the soil, it shall no longer yield 

its strength to you. You shall become a ceaseless wanderer on earth.” 13 Cain said to the LORD, “My punishment is 

too great to bear! 14 Since You have banished me this day from the soil, and I must avoid Your presence and 

become a restless wanderer on earth—anyone who meets me may kill me!” 15 The LORD said to him, “I promise, if 

anyone kills Cain, sevenfold vengeance shall be taken on him.” And the LORD put a mark on Cain, lest anyone who 

met him should kill him. 16 Cain left the presence of the LORD and settled in the land of Nod, east of Eden. 17 Cain 

knew his wife, and she conceived and bore Enoch. And he then founded a city, and named the city after his son 

Enoch. 18 To Enoch was born Irad, and Irad begot Mehujael, and Mehujael begot Methusael, and Methusael begot 

Lamech. 19 Lamech took to himself two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other was 

Zillah. 20 Adah bore Jabal; he was the ancestor of those who dwell in tents and amidst herds. 21 And the name of 

his brother was Jubal; he was the ancestor of all who play the lyre and the pipe. 22 As for Zillah, she bore Tubal-

cain, who forged all implements of copper and iron. And the sister of Tubal-cain was Naamah. 23 And Lamech said 

to his wives, “Adah and Zillah, hear my voice; O wives of Lamech, give ear to my speech. I have slain a man for 

wounding me, And a lad for bruising me. 24 If Cain is avenged sevenfold, Then Lamech seventy-sevenfold.” 25 

Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth, meaning, “God has provided me with another 

offspring in place of Abel,” for Cain had killed him. 26 And to Seth, in turn, a son was born, and he named him 

Enosh. It was then that men began to invoke the LORD by name. 

 

 בראשית ד, ב ס"ק אתורה תמימה  .2

 "...איפה נשאו להם הבל וקין נשים והקימו עולם? " 

 

 



 
 

 אברבנאל בראשית ד .3

" ואיך יתכן שהרת' וילד' חוה את בניה חמש' בכרס אחד כלו בשעא חדא ואם נעש' זה בדרך הפליא' בבריאת אדם מן האדמ' וחוה מן  

גם אינו רחוק אצלי שידע את חוה אשתו קודם צאתה מן הגן ושהיא הרתה שם קין והבל תאומים ואחיותיהם   ...הצלע איך לא זכרתו התור' 

כי אינו זר אצל הטבע שתלד האשה ד' או ה' וולדות גם עד שבעה אמרו חכמי הרפואה שהוא אפשר וכ"ש בתחילת הבריאה שהיתה ברכת  

וצביונם וכח גדול ורב כיד המלך שבראם. ומפני ישובו של עולם רצה יתברך   השם עליהם והם אדם וחוה נבראו כבן עשרים שנה וקומתם

שתלד חוה בנים ובנות רבים בכרס אחד. כי כמו שהאב נולד מאדמה והאם מהצלע שלא כמנהג הטבעי כן הבנים אשר הולידו פרו וישרצו  

הדעת נותן שמה שאמרו במדרש שנולדו עמהם  שמאותה ביאה ראשונה שבא אדם על חוה בגן תהר משני תאומים ו...שלא כדרך טבעי 

שתאומות קין שהיתה אשתו   ...והנה מצינו תולדות קין ואשה היתה לו בהכרח  ???תאומים הוא האמת שאם לא כן מאין נשאו להם נשים

האלו נכללו    היתה שמה קלמ"אנא ותאומות הבל שהיא אשתו היתה שמה בלב"ירא ומדברי יוסיפון הקדמוניות ואולי שהתאומות והבנים

במה שאמר הכתוב בפרשה זה ספר תולדות אדם כשספר תולדות אדם שאמר אחרי שת ויולד בנים ובנות רומז אל קין והבל והתאומות  

 ..."אשר נולדו עמהם כי אדם לא הוליד כ"א ג' בנים וג' בנות קין והבל ושת ותאומותיהם

 

 רש"י בראשית ד, א .4

ֶסף  .את קין את אחיו את הבל"  ד, ֶשְּתאֹוָמה נֹוְלָדה ִעם ַקִין, ְוִעם ֶהֶבל נֹוְלדו ְשַּתִים, ְלָכְך ֶנֱאַמר ַוּתֹּ ם, ְמַלמֵּ )בראשית  ג' ֶאִתים ִרבוִיים הֵּ

 " :רבה(

 

 בראשית רבה כ״ב:ז׳ .5
ֹּאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוְיִהי ִבְהיֹוָתם וגו ַעל ָמה ָהיו ִמַדְיִנים, ָאְמרו בֹואו ְוַנֲחֹלק ֶאת ָהעֹוָלם, ֶאָחד ָנַטל ַהַקְרָקעֹות ְוֶאָחד ָנַטל ֶאת ) '" ַוי

ִוי ָאַמר ְשנֵּיֶהם ָנְטלו ֶאת ַהַקְרָקעֹות, וְשנֵּיהֶ  ם ַרִבי לֵּ ַטְלַטִלין, ְוַעל ָמה ָהיו ִמַדְיִנין, ֶאָלא ֶזה  ן ָנְטלו ֶאת ַהמִ ַהִמַטְלְטִלין, ... ַרִבי ְיהֹוֻשַע ְדִסְכִנין ְבשֵּ
ית ַהִמְקָדש ִנְבֶנה, ...ָאַמר ַרִבי הוָנא ּתְ  ר ִבְתחוִמי בֵּ ית ַהִמְקָדש ִנְבֶנה ְוֶזה אֹומֵּ ר ִבְתחוִמי בֵּ ר ֲאִני  אֹומֵּ ָרה נֹוְלָדה ִעם ֶהֶבל, ֶזה אֹומֵּ אֹוָמה ְיתֵּ

ר ֲאִני נֹוְטָלּה ֶשנֹוְלָדה ִעִמי, וִמּתֹוְך ָכְך ַוָיָקם ַקִיןנֹוְטָלּה ֶשֲאִני ְבכֹו   " .ר, ְוֶזה אֹומֵּ
 

 ב -אשר ורסטייל, ברכת אשר, בראשית ד א .6
 "אחותו הנוספת של הבל נועדה להיות אשתו של שת " 

 
 חדושי אגדות למהרש"א מס' סוטה ט,ב  .7

 )קין( נתן עיניו בתאומה יתירה שנולדה עם הבל "  "פירש"י
 

 מהרש"א חידושי אגדות בבא בתרא קכג, א .8
 "תאומה לקין ותאומה להבל" 

 

Cain’s Wife 
 

 ראב"ע בראשית ה, ל  .9

 " והשואלים מי היה אשת קין...מה טעם לשאלה הזאת, כי כתוב באדם 'ויולד בנים ובנות' וכן כולם" 

 

 סנהדרין נח, ב  .10

שכשאכלה חוה מעץ הדעת היתה ראויה למות מיד, ואי משום אדם שהיה שרוי בלא אשה היה יכול  –מפני מה לא נשא אדם את בתו "

 ליקח בתו ומסיק כדי שישא קין את אחותו..."

 

 ילקוט שמעוני פרשת בראשית רמז לה .11

חמד את אשת אחיו. ר' צדוק אומר: נכנסה שנאה גדולה  " ר' מיאשה אמר, נולד קין ואשתו תאומתו עמו ונולד הבל ואשתו, ואף על פי כן 

 בליבו של קין על מנחתו שנתרצית ולא עוד אלא שהיתה תאומתו של הבל יפה בנשים וחמד אותה בלבו" 

 

 רמב"ן בראשית ד, יז .12

זרע החל לבנות עיר  כי מתחילה היה חושב להיות ערירי בעונו ואחרי שנולד לו    וטעם ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך" 

נד  להיות בנו יושב בה ובעבור כי הוא ארור ומעשיו לא יצליחו קראו "חנוך" להגיד כי לא בנאה לעצמו כי הוא אין לו עיר ומושב בארץ כי נע ו

 הוא אבל יהיה הבנין לחנוך"

 

 

 



 
 

 כלי יקר בראשית ד, יז .13

לא נאמר אלא ויהי בונה לשון הווה, להורות שהיה בונה והולך כל ימיו ולא נגמר בנינו לעולם, כי זה דרכם כסל למו   ויבן .ויהי בונה עיר" 

ו  שכל האוהב קניני האדמה כקין וחבריו לעולם הוא בונה והולך ולא יוכל לגמור בנינו כל ימיו לעולם כי לעולם אין בידו מחסורו אשר יחסר ל

תים כידוע מטבע כל אוהבי הממון וא״כ לעולם הוא בונה והולך וכל ימיו אין לו מנוחה רק נע ונד בארץ כמו קין  יש בידו מנה מתאוה עד מא 

שהיה נע ונד בארץ כך כל אוהב ממון, נע ונד, זה שבתו הבית מעט רוב ימיו הוא רודף אחר העושר כאשר ירדוף הקורא בהרים וכן ירוץ  

ארחות ימים כל ימי חייו אלו הלילות גם בלילה לא שכב לבו, כי ילך בכל מקומות הסכנה להשיג    ורגליו כאילות במדבר בהר ובשפילה עובר

את שאהבה נפשו יבקשו ולא ימצאו ולעולם לא יבא עד תכליתו רק כל ימיו הוא בונה והולך, ערי מסכנות המסכנים נפשו וגופו ועוזב 

 "  .לאחרים חיל וחומה אשר בנה ואשר נטע

 

 יז רמב"ן בראשית ד, .14

  כי היה כל ימיו בונה העיר כי מעשיו ארורים יבנה מעט בטורח ועמל וינוע וינוד מן המקום ההוא ויחזור שם ויבנה מעט ולא יצליח את דרכיו 

 ... ונכרת זרעו ורבותינו אמרו שחיה שנים רבות ומת במבול ולא הוריד שיבתו בשלום שאול רק ראה בהכרת הוא וכל זרעו אתו..."

 

 א בראשית יא מדרש תנחומ .15

ָאה וְשֹלִשים ָשָנה ְוהוא ָנע ָוָנד ַבְקָלָלה. ֶלֶמְך ֶבן ְבנ יַצד ֶנֱהַרג, ַקִין ַנֲעָשה ַמְלַאְך ַהָמֶות מֵּ א ָלצוד ְוָהָיה " ְוכֵּ ֹו ָהָיה ְשִביִעי ַלדֹורֹות ְוסוָמא, ָהָיה יֹוצֵּ

ר לֹו. ָאַמר לֹו: ְכִמין ַחָיה ֲאִני רֹוֶאה. ָמַתח ֶאת ַהֶקֶשת ְכֶנְגדֹו ְוָהַרג ֶאת ַקִין. ָרָאה אֹו ְבנֹו אֹוֲחזֹו ְבָידֹו, ְכֶשָהָיה רֹוֶאה ִתינֹוק  תֹו ִתינֹוק ַחָיה, ָהָיה אֹומֵּ

י ְדמות ָאָדם ָהרוג ְוֶקֶרן ְבִמְצחֹו. ָאַמר לֹו ָרחֹוק ָהרוג ְוֶקֶרן ְבִמְצחֹו. ָאַמר לֹו ְלֶלֶמְך, ָאִבי, ֲהרֵּ י ָיָדיו ַבֲחָרָטה ְוָנַגע   מֵּ ִני הוא. ָטַפח ְשּתֵּ ֶלֶמְך, ַוי ִלי, ְזקֵּ

ג, ֶשֶנֱאַמר: ִכי ִאיש ָהַרְגִּתי ְלִפְצִעי ְוֶיֶלד ְלַחֻבָרִתי  " .ְברֹּאש ַהִּתינֹוק ַוֲהָרגֹו ְבשֹוגֵּ

 

 מדרש אגדה בראשית ד .16

סף תת כוחה לך נע ונד תהיה בארץ' כך היתה גזרה על כל תולדותיו,  "ללמדך שכשם שהיתה גזרה על קין 'כי תעבוד את האדמה לא תו 

 ולא הצליחו עוד בעבודת האדמה, ותפשו אומנות אחרת, וזהו שנא' 'לוטש נחושת וברזל' " 

 

 רש"י בראשית ד, י .17

 ".ָדמֹו ְוַדם ַזְרִעיֹוָתיו .דמי אחיך" 

 

Daughters of Men 
 ו -בראשית ה .18

ת-ְשֹלִשים וְמַאת ָשָנה, ַויֹוֶלד ִבְדמותֹו, ְכַצְלמֹו; ַוִיְקָרא ֶאתַוְיִחי ָאָדם,  ג "  ל ָהָאָדם, ָלרֹּב ַעל-ַוְיִהי ִכי א ... ְשמֹו, שֵּ חֵּ ְפנֵּי ָהֲאָדָמה; וָבנֹות, יְֻלדו  -הֵּ

ָנה; ַוִיְק -ָהֱאֹלִהים ֶאת -ַוִיְראו ְבנֵּי ב  .ָלֶהם בֹּת הֵּ ל ֲאֶשר ָבָחרוְבנֹות ָהָאָדם, ִכי טֹּ ֹּא ג  .חו ָלֶהם ָנִשים, ִמכֹּ ֹּאֶמר ְיהָוה, ל ָלם, -ַוי ָידֹון רוִחי ָבָאָדם ְלעֹּ

ָאה ְוֶעְשִרים ָשָנה י ד  .ְבַשַגם, הוא ָבָשר; ְוָהיו ָיָמיו, מֵּ ם, ְוַגם ַאֲחרֵּ או ְבנֵּי ָהֱאֹלִהים ֶאל- ַהְנִפִלים ָהיו ָבָאֶרץ, ַבָיִמים ָההֵּ ן ֲאֶשר ָיבֹּ ְבנֹות ָהָאָדם,  -כֵּ

ם.  ְוָיְלדו ָלֶהם: י ַהשֵּ עֹוָלם, ַאְנשֵּ ִרים ֲאֶשר מֵּ ָמה ַהִגבֹּ -ר ַמְחְשבֹּת ִלבֹו, ַרק ַרע ָכליֵּצֶ -ַוַיְרא ְיהָוה, ִכי ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם ָבָאֶרץ, ְוָכל ה הֵּ

ב, ֶאל-ָעָשה ֶאת- ַוִיָנֶחם ְיהָוה, ִכי ו  .ַהיֹום ֹּאֶמר ְיהָוה, ֶאְמֶחה ֶאת ז  .ִלבֹו-ָהָאָדם ָבָאֶרץ; ַוִיְתַעצֵּ ָאָדם - ָהָאָדם ֲאֶשר- ַוי ַעל ְפנֵּי ָהֲאָדָמה, מֵּ ָבָראִתי מֵּ

ָמה, ַעד-ַעד   ”ִכי ִנַחְמִּתי, ִכי ֲעִשיִתם  ָמִים:עֹוף ַהשָ - ֶרֶמש ְוַעד- ְבהֵּ

When Adam had lived 130 years, he begot a son in his likeness after his image, and he named him Seth… 1 When 

men began to increase on earth and daughters were born to them, 2 the divine beings saw how beautiful the 

daughters of men were and took wives from among those that pleased them.— 3 The LORD said, “My breath shall 

not abide in man forever, since he too is flesh; let the days allowed him be one hundred and twenty years.”— 4 It 

was then, and later too, that the Nephilim appeared on earth—when the divine beings cohabited with the daughters 

of men, who bore them offspring. They were the heroes of old, the men of renown. 5 The LORD saw how great was 

man’s wickedness on earth, and how every plan devised by his mind was nothing but evil all the time. 6 And the 

LORD regretted that He had made man on earth, and His heart was saddened. 7 The LORD said, “I will blot out 

from the earth the men whom I created—men together with beasts, creeping things, and birds of the sky; for I regret 

that I made them.” 
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 "בנות האדם היו מבנות קין, כי מפני שהיה אביהם עובד אדמה, נקראו המה בנות האדם" 

 

 כי טבת הנה  .20

 שמנות )יפות המראה והבריאות(  ( א



 
 

 "הבתולות, כי טובות הנה אלו הפנויות" )ילקוט שמעוני איוב רמז תתק(  (ב

אדם להתרבות על פני האדמה ובנות יפות נולדו להם, ויראו בני הגדולים את בנות האדם כי יפות הן ומתאפרות ומיפות  "ויהי כי החלו בני ה (ג

 שערותיהן ומהלכות בגילוי בשר והרהרו לזנות, ויקחו להן נשים מכל שחשקו" )כתר יונתן( 

ומכניסין אותן אצל הגדול שבהן" )בתי מדרשות, מדרש חסרות  "שלא היו טובות ממש, אלא מטטיבין אותן לבעליהן: היו מתקנין ומקשטין  (ד

 ויתרות בראשית ו, ב( 

" כי היא היתה אשת שמדון, אם אשמדאי וממנה נולדו השדים, כי כן ימצא שמה בכתבי שמושי השדים, והכתוב ירמוז ויקצר בתעלומות  (ה

 כאלה" )רמב"ן בראשית ד, ב(

הנכבדים אל בנות האדם הפחותות...שהם    עם נשים פחותות: בכל זמן שיבואו בני האדם "והם צאצאי האנשים הנכבדים שנולדו לזיווגם (ו

 אשר נולדו לבני אלהים בני שת מבנות האדם שלקחו להם ממשפחה מגונה ונקלה" )אברבנאל בראשית ו, ז( 

 בנות משפחת קין" )ראב"ע בראשית ו, ב( –בני שת, ובנות האדם  –"וי"א כי בני האלהים  (ז

 

 בהעלותך יא, בספרי   .21

 "מה היו בני הדיינים עושים? היו אוחזים נשים מן השוק ומענים אותם. אם כך היו בני הדיינים עושים, קל חומר לשאר הדיוטין"  

 

 תנחומא בראשית לג  .22

 אלו נשי אנשים. מכל אשר בחרו..." –" ויקחו להם נשים 

 

 רד"ק בראשית ו, ב  .23

כנגדם, וכאשר היו רואים בני הגדולים בנות העניים שהיו טובת ר"ל ד שלא היה להן כח לעמו את בנות האדם, בנות המון האדם החלושים " 

ים איזה שהם בוחרים מכל הנשים ואותן שישרו בעיניהם הן פנויות או נשואות לבעל, כי מי שהיה  חיפות תואר ומראה, היו עושקים ולוק 

 " גדול מחבירו עושק את חברו ואין מציל מידם

 

 אברבנאל במדבר יג, יז .24

ובעבור שהאנשים האלה פעמים קראם הכתוב ענקים ופעמים נפילים ופעמים בני ענק כאלו היה אביהם מהענקים לא אמותיהם לכן אני  " 

אומר שהתחלת האנשים האלה קודם המבול כאשר בני האלהים לקחו להם נשים מבנות האדם מכל אשר בחרו כמו שכתוב בסוף סדר 

מר שם הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם בנים המה הגבורים  בראשית. ונא

אשר מעולם אנשי השם. כבר ביארתי שם שבני האלהים היו אנשים ארוכי הימים כדברי הרב המורה ושהוא עצמו דעת חכמינו זכרונם  

משאר העם שלא היו חיים ימים ארוכים כי מפני שהיו ימי חייהם קצרים כמונו היום קראם בשם  לברכה כמו שביארתי שם. ובנות האדם היו  

אדם. אבל מארוכי הימים להתמדת חייהם כאלו היו נצחיים קראם בני האלהים. והנה הם רוצה לומר בני האלהים ההמה לטוב מזגם 

ת טבעם. וכאשר בני האלהים לקחו להם את בנות האדם  ושלמות הרכבתם היו גדולים וחזקים בגופותיהם יותר משאר העם לחולש

הקטנות והפחותות בטבעיהם היו הילדים הנולדים מהתחברותם גדולים מאד מפאת טבע האב. ולהיות אמם קטנה לא היתה יכולה לשאת  

ולכן נקראו נפילים   את העובר בבטנה עד תשעה חדשים והיו מפני זה הילדים נפילים נופלים מבטני אמותיהם קודם זמנם לז' חדשים

מלשון נפל טמון שמסבת האם שלא תוכל שאת אותם כל ימי העבור היתה מפלת אותם ועכ"ז היו גבורים וחזקים ומפלגי הקומה מצד  

האבות. ובעבור שיחס האב והיותו מבני האלהים הראשונים הוא היה ענק לצוארותם כי כזה יתכבדו תמיד לא למשפחת האם אלא  

ורא אותם בני ענק בני הנכבד האלהי והנה נשארה במשפחה ההיא כח הזרע ההוא תמיד שהענקים מהם היו לוקחים  ממשפחת האב לכן ק

 " נשים קטנות משאר בני העם והיו בניהם מן הנפילים כמנהג אבותיהם והיו בני ענק אביהם כי זהו כל כבודם מלידה ומבטן ומהריון

 

 אברבנאל שמות כב  .25

נערה בתולה הראויה כפי כבודו להנשא לה כי אם היה כן היה שואל. אותה לנשואין אבל הנכבדים בעיניהם  כי על הרוב אין אדם מפתה " 

בראותם את בנות האדם כי טובות הנה ויתאוו להן יפתו אותן לשכב עמהן וידרו להן נדרים ללקחם לנשי' ובזה תתרצה הנערה הבתולה  

 "  ן ידמה אלא למלאות בה תאוותו ולעוזבה ולהתפאר עם זה אצל הבחוריםכדי להנשא לאיש נכבד והוא לא כן יחשוב ולבבו לא כ

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


