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4. 1. En de mens had gemeenschap met, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn –
verworvene – , en zij zei: „Ik heb een man verworven met de Eeuwige.”
Rasji En de mens had gemeenschap met Chawa – Reeds voor de gebeurtenis die in het vorige hoofdstuk verteld is,

voordat hij zondigde en uit de tuin van Eden werd verdreven. Evenzo ging daaraan de zwangerschap en de
geboorte vooraf, want indien er geschreven was „en de mens had gemeenschap met Chawa”, zou men daaruit
begrijpen, dat hij eerst nadat hij verdreven werd, kinderen kreeg.
Kaïn – [verworvene] Afgeleid van „verworven met de Eeuwige”. Toen Hij mij en mijn man schiep, heeft Hij alleen
ons geschapen, maar hierbij waren wij deelnemers met Hem [vgl. Niddah 31a: de mens heeft aan drie wezens zijn
geboorte te danken: aan G-d, aan zijn vader en aan zijn moeder].

2. En zij baarde nog eens, zijn broer Hewel; Hewel werd herder van kleinvee en Kaïn werd
landbouwer.
Rasji Et Kaïn ... et achiev et Hewel [Kaïn ... zijn broer Hewel] – Driemaal het woordje „et” wijst op toevoegingen die wij

in gedachten moeten aanvullen, wat in de tekst niet duidelijk is genoemd. Het leert ons dat met Kaïn een
tweelingzuster werd geboren, en met Hewel, waarbij tweemaal het woordje „et” wordt gebruikt, werden twee
tweelingzusters geboren; daarom wordt daarbij dan ook gezegd: „nog eens” [eerst bracht zij een tweeling, en
daarna een drieling ter wereld] (B.R. 22).
Herder van kleinvee – Omdat de aarde gevloekt was, hield hij er zich niet mee bezig.

3. Het gebeurde na verloop van tijd dat Kaïn van de vruchten van de aarde als offer voor de
Eeuwige bracht.
Rasji Van de aarde –Van iets ervan, d.w.z. van het slechte; en er is een aggadische verklaring, die zegt: vlaszaad was

het (B.R. 22, Tanchoema).

4. En ook Hewel bracht van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en wel van hun vetstukken; de
Eeuwige nu wendde zich tot Hewel en tot zijn offer.
Rasji Wendde – (vertaling Rasji), overeenkomstig vers 5: „Hij wendde zich niet” en zie ook Jes. 17:8 en Job 14:6, [waar het

Hebreeuwse woord Jisja ook vertaald wordt met wenden]. Een vuur daalde neer en verteerde zijn geschenk.

5. Maar tot Kaïn en tot diens offer wendde Hij zich niet, en dat vertoornde Kaïn ten zeerste en zijn
gezicht betrok. 6. Toen zei de Eeuwige tegen Kaïn: „Waarom ben je zo boos en waarom is je gezicht
betrokken? 7. Word je niet opgebeurd als je goed doet? Maar als je niet goed handelt dan loert de
zonde aan de deuropening en naar jou is haar verlangen, maar jij kunt haar overheersen.”
Rasji Word je niet opgebeurd als je goed doet – Dit is de verklaring volgens de vertaling van Onkelos. [D.w.z. wan-

neer je jezelf verbetert, wordt je vergeven. G-d wilde Kaïn leren om tot inkeer te komen: een zondaar kan
vergeven worden als hij maar oprecht berouw toont (Radak).]

Sforno D.w.z. Je zult in de Komende Wereld gestraft worden, tenzij je tot inkeer komt.
Rasji Dan loert de zonde aan de deuropening – Aan de ingang van je graf worden je zonden bewaard.
Sforno D.w.z. je straf wacht op je in de Komende Wereld, tenzij je tot inkeer komt. Wanneer je toegeeft aan je slechte

neiging, zal de straf en het kwaad je overal achtervolgen, alsof ze bij je aan de voordeur staan.
Rasji En naar jou is zijn verlangen – Het verlangen van de zonde, dit is de slechte neiging: steeds verlangt en probeert

de slechte neiging je te doen struikelen.
Maar jij kunt hem overheersen – Wanneer je wilt kun je de slechte neiging overwinnen.

8. En Kaïn sprak zijn broer Hewel aan toen zij in het veld waren, en Kaïn stond tegen Hewel, zijn
broer, op en doodde hem.
Rasji En Kaïn sprak – Hij begon met hem met woorden van getwist en geruzie, om een aanleiding te hebben om hem

te doden; en er zijn hiervan verschillende aggadische verklaringen, maar dit is de eenvoudige verklaring van het
vers.

9. Toen zei de Eeuwige tegen Kaïn: „Waar is Hewel, je broer?” en hij zei: „Dat weet ik niet, ben ik mijns
broeders hoeder?”
Rasji Waar is Hewel, je broer? – [Dit is een retorische vraag, God wist heel goed waar hij was.] De bedoeling van deze woorden

is om met vriendelijke woorden met hem te beginnen, misschien zou hij berouw hebben en zeggen: Ik heb hem gedood en
tegen U gezondigd.
Dat weet ik niet – Hij werd als iemand die de Hoogste Wijsheid om de tuin wil leiden.
Ben ik mijn broeders hoeder? – Het is een uitdrukking van verwondering, en dat is de betekenis van iedere Heh die
gepunteerd is met een chataf-patach.

10. Daarop zei Hij: „Wat heb je gedaan? De stem van het bloed van je broer schreeuwt mij tegemoet
uit de aarde!
Rasji Het bloed van je broer – [Het woord ‘bloed’ staat in het Herbeeuws in het meervoud.] Zijn bloed en het bloed

van zijn nakomelingen; een andere verklaring: hij had hem vele wonden toegebracht, omdat hij niet wist door
welke wond de ziel zijn lichaam zou verlaten, d.w.z. welke wond dodelijk was, dus bracht hij hem voor alle
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zekerheid vele wonden toe (Rasji).
Ibn Ezra verklaart dat het onderwerp van het woord ‘schreeuwt’, dat in het meervoud staat in het Hebreeuws, niet het

woord ‘stem’ is, dat in het enkelvoud staat, maar dat het verbonden is met het woord ‘bloed’, dat ook in het
meervoud staat. De betekenis van het vers is: „Ik heb de schreeuwen van je broeders ‘bloeden’ gehoord, die op de
grond verspild werden.” Onkelos verklaart dat het betrekking heeft op Hevels nakomelingen.

11. Welnu, vervloekt ben je vanuit de aarde, die zijn mond heeft geopend om het bloed van je broer
uit jouw handen op te nemen.
Rasji Vanuit de aarde – Meer nog dan zij reeds gevloekt was wegens haar zonde [zie Rasji op Gen. 1:11]; hier had de

aarde immers weer gezondigd doordat zij haar mond heeft geopend om het bloed van jouw broer op te nemen. En daar
voeg Ik nu nog een vloek aan toe vanwege jou: „zij zal jou niet meer haar kracht schenken” (vers 12).

12. Wanneer je de aarde zult bewerken zal ze je niet meer haar kracht geven, zwervend en dwalen
zul je op de aarde zijn.”
Rasji Zwervend en dwalend – Je hebt geen toestemming om op één plaats te blijven wonen.

13. Toen zei Kaïn tegen de Eeuwige: „Mijn misdaad is te groot om te dragen.
Rasji Mijn misdaad is te groot om te dragen – Als met verwondering moet dit gelezen worden: U draagt de hogere en

de lagere wereld, en mijn misdaad zou U niet kunnen dragen?

14. U hebt mij heden van de aardboden verdreven en ik zal mij voor Uw gezicht moeten verbergen,
en ik zal zwerven en dwalen over de aarde en dan zal ieder die mij vindt mij kunnen doden!” 15.
„Daarom”, zei de Eeuwige tegen hem, „ieder die Kaïn doodt, zevenvoudig zal het gewroken
worden”; en de Eeuwige zette een teken op Kaïn, dat hij niet dood geslagen zou worden, door wie
hem ook zou vinden.
Rasji Daarom, ieder die Kaïn doodt – Dit is één van die verzen die beknopt zijn van uitdrukking en iets aanduiden,

maar het niet duidelijk zeggen. „Daarom, ieder die Kaïn doodt” is een uitdrukking van vermaning [men moet er in
gedachten het volgende achteraan lezen]: „Met hem zal aldus gehandeld worden” of: „Dit of dat zal zijn straf
zijn” maar men noemt de straf niet.
Zevenvoudig zal het gewroken worden – Ik wil Mij niet nu reeds op Kaïn wreken maar na verloop van zeven
geslachten zal Ik mij op hem wreken, want Lèmech, een van zijn nakomelingen, zal dan opstaan en hem doden.
En het slot van de eerste helft van de zin, waarin gezegd wordt „zevenvoudig zal het gewroken worden” hetgeen
blijkbaar doelt op de wraak van Hewel op Kaïn, leert ons dat het begin van dit vers: „ieder die Kaïn doodt”, een
uitdrukking van waarschuwing is, dat geen wezen hem kwaad zal doen.
En de Eeuwige zette een teken op Kaïn – Hij groefde hem een letter van zijn naam op zijn voorhoofd.

16. En Kaïn ging weg van de Eeuwige en vestigde zich in het land Nod - ‘land van rondzwervingen’
- ten oosten van Eden.
Rasji En Kaïn ging weg – Hij ging heen in vernedering, als iemand die de Allerhoogste Wijsheid heeft willen bedriegen.

In het land Nod – Naar het land waarheen alle ballingen zich begeven. [Het woord Nod betekent: rondtrekken,
dwalen.]
Ten oosten van Eden – Daarheen ging zijn vader in ballingschap, toen hij verdreven werd uit de tuin Eden, want
er is gezegd [in Gen. 4:24]: Hij plaatste ten oosten van de tuin Eden de Cherubijn om de weg, die toegang verleent tot
de tuin, te bewaken. En men kan daaruit afleiden dat Adam daar, ten oosten van de tuin was. En wij vinden
overal dat de oostelijke windstreek de moordenaars opneemt, want er wordt gezegd [in Dew. 4:41]: „Toen zon-
derde Mosjé af enz. aan de oostzijde. Een andere verklaring voor: „In het land Nod”: overal waar hij ging, schudde de
aarde onder hem, en zeiden de schepselen: Houdt u ver van hem, hij is het die zijn broer gedood heeft (B.R. 21)

17. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Chanoch; en hij bouwde
een stad en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon: Chanoch.
Rasji En hij – Kaïn [niet Chanoch] bouwde een stad en hij noemde de naam van die stad – ter herinnering aan zijn

zoon Chanoch.

18. Aan Chanoch werd Irad geboren en Irad bracht Mechoejaël voort en Mechoejaël bracht
Metoesjaël voort en Metoesjaël bracht Lèmech voort. 19. En Lèmech nam zich twee vrouwen, de
naam van de ene was Ada en de naam van de tweede was Tsilla.
Rasji En Lèmech nam zich – Het was niet nodig om dit alles uiteen te zetten, maar het wordt gedaan om ons te leren, dat de

Heilige, geloofd zij Hij, Zijn belofte is nagekomen, toen Hij zei [in vers 15]: „zevenvoudig zal het gewroken worden”.
Lèmech stond op, nadat hij zonen voortgebracht had en zo het zevende geslacht vanaf Kaïn had verwekt, en toen doodde hij
Kaïn. Dit is de bedoeling van wat hij zegt [in vers 23]: „Want een man heb ik gedood voor mijn wond en een kind voor mijn
kneuzing.”
Twee vrouwen – Zo was het de gewoonte bij het geslacht dat aan de zondvloed vooraf ging, n.l. één vrouw voor de voort-
planting en één voor de samenleving. Die uit sluitend voor de samenleving bestemd was, liet men een beker met drank drinken
die onvruchtbaar maakte. Zij was gekleed als een bruid en men gaf haar delicatessen te eten. De andere vrouw werd geminacht
en was treurig als een weduwe. En dit is de bedoeling van hetgeen Job uiteenzet [in Job 24:21]: „Die weidt [verzorgt goed] een
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onvruchtbare, die niet zal baren, en die een weduwe geen goed doet. Zo wordt verklaard in de aggada van de afdeling Chélek
[dat is het laatste hoofdstuk van Sanhedrin] (B.R. 23).
Ada – Zij was voor de voortplanting. Zij wordt zo genoemd omdat zij door hem geminacht werd en meer van hem verwij-
derd was. Ada is namelijk de Aramese vertaling van ‘verwijderd’.
Tsilla – Zij diende voor de samenleving. Zij werd zo genoemd omdat zij steeds in zijn schaduw [in zijn nabijheid] zat. Dit
zijn de aggadische vertalingen in B.R. 23.

20. Ada baarde Jawal. Hij was de eerste van hen die in tenten bij het vee woonden.
Rasji Hij was de eerste die in tenten bij het vee woonden – Hij was de eerste van de veehouders in woestijnen, die in

tenten wonen, één maand hier en één maand daar, ter wille van de weidegrond voor hun kleinvee. En als er geen
weidegrond meer is op de ene plaats, trekken zij verder en zetten hun tenten ergens anders op [Bedoeïenen]. En
een aggadische verklaring vertelt: Die huizen bouwde voor de afgodendienst, zoals men zegt [in Ez. 8:3]: „Het beeld
van afgunst, dat afgunst opwekt”. En zijn broer was de eerste van allen die harp en fluit speelden, om daarop te
spelen voor de afgodendienst.

21. De naam van zijn broer was Joewal. Hij was de eerste van allen die harp en fluit speelden. 22.
Ook Tsilla kreeg een kind: Toewal-Kaïn, die elk werktuig van koper en ijzer smeedde, en de zuster
van Toewal-Kaïn was Naäma.
Rasji Toewal-Kaïn – Het woord Toewal is afgeleid van de stam van Tawlin [kruiden]; hij kruidde n.l. en verbeterde het

ambt van Kaïn van het vervaardigen van moordwapens.
Die elk werktuig van koper en ijzer smeedde – Die werktuigen van koper en ijzer scherpt.
Naäma: Zij was de vrouw van Noach.

23. En Lèmech zei tot zijn vrouwen Ada en Tsilla: „Hoort naar mijn stem, vrouwen van Lèmech,
luistert naar mijn woorden, want een man heb ik gedood voor mijn wond en een kind voor mijn
kneuzing.
Rasji Luistert naar mijn woorden – Want Lèmechs vrouwen hadden zich van hem afgezonderd, wat de samenleving

betreft, omdat hij zijn eigen zoon Toewal-Kaïn en Kaïn gedood had; want Lèmech was blind en Toewal-Kaïn
leidde hem. Op een dag zag Toewal-Kaïn Kaïn, en hij dacht dat het een dier was. Daarom zei hij tegen zijn vader,
dat die zijn boog moest spannen, hetgeen Lèmech deed, en hij doodde hem. Toen hij merkte dat het Kaïn, zijn
voorvader was, sloeg Lèmech in wanhoop zijn handen tegen elkaar, en verpletterde zijn zoon daartussen.
Daarom zonderden zijn vrouwen zich van hem af en hij trachtte hen nu te bevredigen (Tanchoema).
Luistert naar mijn woorden –Gehoorzaamt mij, en heb samenleving met mij, want de man die ik gedood heb, is
toch niet door mijn wond gedood? Heb ik hem soms met opzet gedood, zodat de wond aan mij kan worden
toegeschreven? En het kind dat ik gedood heb, komt dat door mijn kneuzingen, dat wil zeggen: Ik handelde
immers in dwaling en niet met opzet! Dit is niet mijn wond en niet mijn kneuzing [d.w.z de man en het kind die
gedood zijn, zijn niet overleden aan verwondingen en kneuzingen die ik met opzet gemaakt heb, maar ik was een
willoos werktuig in de handen van G-d].
Wond – toegebracht door een zwaard of pijl.

24. Want zevenvoudig wordt Kaïn gewroken, maar Lèmech zeven en zeventig maal.
Rasji Want zevenvoudig wordt Kaïn gewroken – De straf voor Kaïn, die met opzet gedood had, werd uitgesteld tot

het zevende geslacht. Moet hem, die in dwaling gedood heeft, dan niet des te meer een uitstel gegeven worden
van vele zeventallen?
Zeven-en-zeventig – een uitdrukking voor vele zeventallen [het moet dus niet letterlijk worden opgevat]. En een
andere verklaring: Lèmech had niemand gedood, maar zijn vrouwen hadden zich van hem afgezonderd zodra hij
het gebod van de voortplanting had volbracht, omdat het besluit was genomen, dat de nakomelingen van Kaïn
na zeven geslachten zouden verloren gaan. Zij zeiden namelijk: „Wat zullen wij tevergeefs kinderen baren?
Morgen komt de zondvloed en overstroomt alles.” Hij zei daarop tegen hen: „Want heb ik dan een man [Hewel]
gedood?” Want Hewel was een man van gestalte en een kind in jaren, zodat mijn nakomelingen verloren zouden
gaan wegens deze misdaad. Wat gebeurde er met Kaïn , die Hewel gedood had? Hem werd een uitstel van straf
gegeven van zeven geslachten. Zou ik, die niemand gedood heb, dan geen uitstel krijgen van vele geslachten,
alvorens mijn nakomelingen worden uitgeroeid? Dit nu is een dwaze gevolgtrekking, want dan zou de Heilige,
gezegend zij Hij, nooit Zijn schuld kunnen invorderen en Zijn woord gestand kunnen doen.

25. En Adam had nog eens gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en noemde zijn
naam Sjeet - de geplaatste - want God heeft mij ander zaad gegeven in de plaats van Hewel, omdat
Kaïn hem gedood heeft.
Rasji En Adam had nog eens gemeenschap met zijn vrouw – Lèmech kwam bij Adam en klaagde over zijn vrouwen.

Toen zei Adam tegen hen: „Is het jullie taak om te letten op de verordeningen van de Alomtegenwoordige? Doen
jullie je plicht en Hij zal de Zijne doen”. Daarop zeiden zij tot hem: „Verbeter eerst uzelf! Hebt u zich niet 130 jaar
van uw vrouw afgezonderd, toen door uw toedoen de dood als boete uitgesproken werd?” Toen Adam dit
verwijt hoorde, had Adam nog weer gemeenschap met zijn vrouw”. En wat is de betekenis van weer? Om te leren dat
zijn lust nog sterker was dan vroeger (B.R. 23).
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26. Ook aan Sjeet werd een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enosj; toen begon men met het
aanroepen van de naam van de Eeuwige.
Rasji Toen werd begonnen: Het Hebreeuwse woord hoechal [werd begonnen] is van dezelfde stam als het woord

choelien - ongewijd; door de namen van de mensen en dieren te noemen met de namen van de Heilige, gezegend
zij Hij, d.w.z. door hen tot afgoden te maken en hun naar godheden te vernoemen, werd G-ds naam ontwijd.
[Dus de generatie van Enosj introduceerde de afgodendienst].

Rambam In de tijd van Enosj maakte de mensheid een grote fout. Men realiseerde zich dat God de hemellichamen
geschapen had, om daarmee de wereld te controleren. Zij dienden Hasjem en eerden Hem en daarom meende
men dat dit de wil van God was en dat zij Hem eer betoonden door Zijn onderdanen, de hemellichamen, eer te
betonen, zoals een koning verwacht dat men zijn ministers en dienaren eer betoont.
Daarna ging men tempels bouwen voor deze hemellichamen en daar dierenoffers voor hen brengen en zo begon
de afgodendienst.


