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 הדור השני של האנושות –בראשית רבה פרשה כב 

 ;  ויצא קין מלפני ה' :  5שיעור 

 הפסוקים הנדרשים: 

ה:  ֲאָדָמָֽ י ִמן־ָהָֽ ים ֵאַלֹּ֖ יָך ֹצֲעִקִ֥ י ָאִחִ֔ ֵמֶ֣ יָת ֚קֹול דְּ ה ָעִשִׂ֑ אֶמר ֶמֶ֣ ֹֹּ֖ ּור                                              )י( ַוי ה ָארֶ֣ ַעָתֹּ֖ )יא( וְּ

ָך:  יָך ִמָיֶדָֽ י ָאִחֹּ֖ ֵמִ֥ ַחת ֶאת־דְּ יָה ָלַקַ֛ ה ֶאת־ִפִ֔ ָתֶ֣ ר ָפצְּ ֲאָדָמ֙ה ֲאֶשֶ֣ ָתה ִמן־ָהָֽ א־               ָאִׂ֑ ָֹֽ ה ל ֲאָדָמִ֔ ֲעֹב֙ד ֶאת־ָהֶ֣ י ַתָֽ )יב( ִכִּ֤

ְך ָנִ֥ע   ּה ָלִׂ֑ ף ֵתת־ֹכָחֹּ֖ ֶרץ:ֹתֵסִ֥ ֶיִ֥ה ָבָאָֽ הְּ א:                                ָוָנֹּ֖ד ִתָֽ שָֹֽ י ִמנְּ ֹול ֲעֹוִנֹּ֖ ' ָגדִ֥ ִין ֶאל־הִׂ֑ אֶמר ַקֹּ֖ ִֹ֥                                                                           )יג( ַוי

ֲאָדָמִ֔  ֵנֶ֣י ָהָֽ ֹום ֵמַע֙ל פְּ י ַהיּ֗ ָת ֹאִתִ֜ שְּ ִני:)יד( ֵה֩ן ֵגַרַ֨ ֵגָֽ י ַיַָֽהרְּ ִאֹּ֖ ָהָיִ֥ה ָכל־ֹמצְּ ֶרץ וְּ יִתי ָנִּ֤ע ָוָנ֙ד ָבָאִ֔ ָהִיִ֜ ר וְּ                                                                                                               ה ּוִמָפֶנֹּ֖יָך ֶאָסֵתִׂ֑

ִין  ג ַקִ֔ ' ָלֵכ֙ן ָכל־ֹהֵרֶ֣ ֹו הּ֗ אֶמר לֶ֣ ֹֹּ֧ ֹו:)טו( ַוי אָֽ ֹו ָכל־ֹמצְּ י ַהכֹות־ֹאתֹּ֖ ִתִ֥ ִבלְּ ֹות לְּ ִי֙ן אִ֔ ַק֙ ' לְּ ֶשם הִּ֤ ם ַוָיַ֨ ִים יָֻקִׂ֑ ָעַתֹּ֖                                                                                                             ִשבְּ

ֶאָֽ  ' ַוֵיִֶ֥שב בְּ ֵנֶ֣י הִׂ֑ ִין ִמִלפְּ ֶדן:)טז( ַוֵיִֵ֥צא ַקֹּ֖ ַמת־ֵעָֽ ֹוד ִקדְּ  ֶרץ־נֹּ֖

 

 הדרשות 

 הודעת העונש

 1  ועתה  ממועט  בלשון הכתובין  דיברו  מקומות  בשלשה גמליאל בן  שמעון '  ר אמר [  אתה  ארור   ועתה( ]יא )

 2   (.לה יא שופטים) י "י אל   פי פציתי ואנכי , (ל טז במדבר) י "י יברא  בריאה ואם, אתה   ארור

 3  יוסי' ר  .נותנת  לאחר , נותנת אינה לך   אמר אלעזר' ר[ לך  כחה תת  תסף לא  האדמה  את   תעבד כי ( ]יב)

 4  סאה  זורע' א  יהודה ' ר .(לח כח דברים) השדה  תוציא   רב  זרע  ודכוותה, לאחר   ולא לך   לא אמר   חנינה'  בר

 5  לעשות  הראויה, עשר עושה  עשרים לעשות  הראויה   אלא , מנין פרנסה  כן  אם  נחמיה' ר אמר ,  סאה  ומכניס

 6 .  לך  נותנת  כוחך,  לך  נותנת אינה   כוחה לך  כחה תת  תסף   לא האדמה   את  תעבד  כי. חמש   עושה  עשר

 

 

 תגובת קין 

 1  עוני גדול . תסבול  לא לפשעי , סובל אתה ותחתונים לעיליונים   מנשוא עוני גדול  י "י אל   קין  ויאמר( יד )יג

 2  כמה אחת  על   דמים  שפיכות חמורה  עבירה  שהיא   זו, עדן מגן  ונטרד  עבר קלה מצוה  על אבה , משלאבה

 3  על  צואר  את  אומנין'  אמ  אמנון,  מגרשיני   את  ועכשיו אבה  את   גרשתה אתמול  גרשתה  הן.  עוני  גדול  וכמה

 4 * כ"י פאריס: מונון מונון את צאיר עלמא  '. וגו אסתר   מפניך  שמא  היום  אותי  גרשת  הן  * מה
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 5  ,שלהבל  דיקיון [  לתבוע  ועוף וחיה  בהמה] נתכנסו מרא יהודה ' ר ' וגו [ קין  הורג  כל לכן  י"י  לו  ויאמר ( ]טו)

 6  קין  ; קין דין   שלרוצחנין כדינן *לא   ומרא נחמיה ' ר  . 'וגו קין  הורג  כל  אומר   אני לך   הוא  ברוך  הקדוש לו  אמר 

 7 בכ"י לונדון נוסף:  לא כן*   .  יהרג  הורג כל  ואילך  מיכן  .ללמוד   ממי לו  היה  ולא הרג 

 8  גלגל מזריח  היה   רשע   לאותו נחמיה ' ר לו  אמר  .חמה  גלגל  לו  הזריח  מר א  יהודה' ר אות   לקין י "י וישם

 9  ד שמות)' וגו ' האות לקול   ישמעו ולא  לך  יאמינו לא אם  והיה ' אמר   דאת   ה כמ , לו  הזריח  צרעת  אלא  ?חמה 

 10                                                                               . לו  הצמיח  קרן אמר   יוסי אבא, לו  מסר  כלב אמר  רב .(ח

 11  תליו לקיש  בן  שמעון'  ר בשם לוי ' ר, תשובה לבעלי  אות  עשאו  אמר חנין'  ר, לרוצחנין  אות   עשאו אמר   רב

 12 (.  כג ז בראשית )' וגו 'היקום כל  את  וימח' ושטפו  מבול   ובא בריפון

 13  ברכיה ' ר, העיליונים  דעת כגונב  ויצא לאחוריו  דברים הפשיל   אמר איבו ' ר, יצא מאיכן' וגו [ קין  ויצא ( ]טז )

 14  יוצא '  דתימר  כמה  שמח  יצא  אמר   יצחק  בר חננא'  ר, בבוראו  כמרמא  כמפריס יצא ( אמר)  אלעזר'  ר  בשם

 15  תשובה עשיתי  לו  אמר ,  בדינך  נעשה  מה לו  אמר   אדם בו  פגע. (יד ד שמות)  ' בלבו ושמח וראך לקראתך 

 16  שיר   מזמור ואמר עמד  מיד ,  יודע  הייתי  ולא התשובה  כח היא  כך פניו  על מטפיח  אדם התחיל ,  ופישרתי 

 17  (.ב א צב תהלים) י" לי  להודות  טוב  השבת  ליום

 

 מקורות מלווים: 

 טז  פרק במדבר .1

ַעַ֧ל  ַויֵָּע֗לּו(  כז) ַרח מֵּ ַכן־ק ֹ֛ ן  ִמשְׁ ם ָדָתָ֥ יב  ַוֲאִביָרָ֖ ן  ִמָסִבִ֑ ָדָתָ֨ ם וְׁ ֣אּו  ַוֲאִביָרָ֜ ים  ָיצְׁ ַתח  ִנָצִב֗ ם  פ ֶּ֚ יה ֶ֔ ֳהלֵּ ם ָאָֽ ָ֥ יה  שֵּ ם ּונְׁ ָ֖ נֵּיה  ם  ּובְׁ ַטָפָֽ ר  (  כח)   :וְׁ   ַוי אמ 

ה   ש  ז את   מ  ּון בְׁ עֶ֔ דְׁ ָֽ י־ה֣  תֵּ ִני' ִכָֽ ָלַחֶ֔ ֹות  שְׁ ת ַלֲעשׂ֕ ָ֥ ים אֵּ ַמֲעִשָ֖ ה ָכל־ַהָֽ ל  ִ֑ א ָהאֵּ י ִכי־ל ָ֖ ֤מֹות( כט )    : ִמִלִבָֽ ָאָדם   ִאם־כְׁ ֻמ֣תּון ָכל־ָהָֽ ה יְׁ ל  ֻקַדת    אֵֶּ֔ ָכל־  ּופְׁ

ם ָאָדֶ֔ ד ָה֣ ָ֖ ם  ִיָפקֵּ ִ֑ יה  א ֲעלֵּ ִני ' הָ֖  ל ָ֥ ָלָחָֽ ה( ל )  :שְׁ א  ְוִאם־ְבִריא ָ֞ ָ֣ ה  'ה   ִיְבר  ָתָ֨ ה ּוָפצְׁ יָה   ָהֲאָדָמ֤ ת־ִפ  ָע֤ה  א  ָתם   ּוָבלְׁ ר  א  ֣ ת־ָכל־ֲאש  א  ם וְׁ ּו  ָלה ֶ֔ דָ֥ ָירְׁ   וְׁ

ים ָלה ַחִיָ֖ א ִ֑ ם  שְׁ ת ׂ֕ יַדעְׁ י ִוָֽ ּו ִכַ֧ ֲאצֹ֛ ים ִנָֽ ה ָהֲאָנִשָ֥ ל  ָ֖ ת־הָֽ  ָהאֵּ  ': א 

 יא  פרק שופטים

א( לד ) ח  ַוָיב ָ֨ ָת֣ ָפה   ִיפְׁ יתֹו   ַהִמצְׁ ל־בֵּ ֤ה  א  ִהנֵּ את  ִבתֹו   וְׁ ֣ צֵּ ֹו י  ָראתֶ֔ ים  ִלקְׁ ֻתִפָ֖ ֹות  בְׁ לִ֑ ח  ַרק    ּוִבמְׁ יא וְׁ ה ִה֣ ִחיָדֶ֔ ֹו יְׁ ין־לָ֥ ָֽ נּו  אֵּ ֹ֛ ן ִממ  ָ֖ ת  בֵּ ִהי  ( לה )   :אֹו־ַבָֽ   ַויְׁ

ֹו אֹותָ֨ ּה ִכרְׁ ע אֹוָתָ֜ ַר֣ יו ַוִיקְׁ ָגָד֗ ת־בְׁ ר    א  אמ  ּה ַוי   עַ  ִבִתי   ֲאָה֤ ֣ רֵּ ִני ַהכְׁ ִתֶ֔ ַרעְׁ תְׁ   ִהכְׁ ַאָ֖ ית וְׁ י  ָהִי֣ ָרִ֑ כְׁ ע ָֽ י בְׁ ֹנִכ  יִתי־ִפי   ְוא  ִצִ֤ א 'ֶאל־ה   פ  ל ָ֥ ּוב  אּוַכָ֖ל וְׁ  : ָלשָֽ

 

 ב  עמוד  קא דף   סנהדרין  מסכת  בבלי   תלמוד.  3   

  רבונו: לפניו  אמר. מנשוא עוני גדול  דכתיב -  קין . ומנשה , עשו , קין:  הן   אלו, בעלילה  באו שלשה:  רבנן תנו

  הברכה דכתיב עשו ?  להם  סולח ואתה , לפניך  לחטוא שעתידין  ריבוא   מששים  עוני גדול  כלום! עולם  של 

 . אבותיו לאלהי   קרא ולבסוף ,  הרבה לאלוהות  קרא בתחילה  -  מנשה. אבי לך   היא אחת

  דברים שאמרו , בעלילה  באו אלא , בתפלה הוא  ברוך  הקדוש לפני  לבקש  באו   שלא  -  בעלילה . שבאו  י "רש

 . תשובה  להם  שאין   נצחון של 
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 בראשית  פרשת (  בובר )  תנחומא  . מדרש4  

  דעת   לגנוב  בקש אחיך',  הבל  'אי לו   ואמר ,  הוא  ברוך  הקדוש עליו  נגלה, להבל  קין  שהרג  בשעה  מוצא  אתה

  עשות  התחיל   קין  ששמע כיון  .אלי'   צועקים אחיך  דמי   קול  עשית  'מה הוא  ברוך   הקדוש אמר  מעלה. של 

  טוען  אתה  עולם של   רבונו לפניו   אמר  מנשוא עוני  גדול' ה  אל קין  ויאמר   שנאמר ,  רמאות  של   תשובה

                                                                                   עוני?   לטעון  יכול  אתה ואין , והתחתונים   העליונים

(,  יח ז  מיכה)  פשע' על ועובר  עון  נושא כמוך  אל 'מי  נקראת  אתה  עולם  של   רבונו  לפניו אמר   דבר אחר, 

  ויצא  שנאמר , אחת  גזירה ממך  מבטל שאני חייך ,  תשובה  עשית הוא   ברוך הקדוש ל "א  מנשוא?  עוני וגדול 

 נוד.   בארץ וישב ' ה מלפני  קין 

 גלגל חמה:                                                                     

ים ( א) לח  פרק ישעיהו. 5 ם ַבָיִמֶ֣ ה ָהֵהִ֔ ִקָיֹּ֖הּו ָחָלִ֥ ּות ִחזְּ ֹוא  ָלמִׂ֑ ָליו ַוָיבֶ֣ הּו ֵאֵ֠ ָיַ֨ ַשעְּ ֹוץ  יְּ יא ֶבן־ָאמִ֜ אֶמר ַהָנִבּ֗ ַֹ֨ יו  ַוי ר ֵאָלִ֜ ה־ָאַמִּ֤ ו' ה֙  ֹכָֽ   ַצֶ֣

ָך ֵביֶתִ֔ י   לְּ ת ִכַ֛ ה ֵמִ֥ א  ַאָתֹּ֖ ִֹ֥ ל ֶיָֽה  וְּ חְּ ב( ב)   :ִתָֽ ִקָיַ֛הּו ַוַיֵסֹּ֧ יר ָפָנֹּ֖יו  ִחזְּ ל  ֶאל־ַהִקִׂ֑ ַפֵלֹּ֖ ר(  ג)  ':ֶאל־הָֽ  ַוִיתְּ א'  ה֙  ָאָנִּ֤ה ַויֹאַמּ֗ ָכר־ָנָ֞ ת זְּ ר ֵאֶ֣   ֲאֶשֹּ֧

ִתי כְּ ַהַלֶ֣ יָך  ִהתְּ ָפֶנּ֗ ֱאֶמת֙  לְּ ב  ֶבָֽ ֵלֶ֣ ם ּובְּ ֹוב ָשֵלִ֔ ַהטִ֥ ֵעיֶנֹּ֖יָך  וְּ יִתי בְּ ךְּ  ָעִשִׂ֑ ִקָיֹּ֖הּו ַוֵיִ֥בְּ י ִחזְּ ִכִ֥ ֹול  בְּ ִהי֙ ( ד)  ס: ָגדָֽ ַֽיְּ ַבר־הִ֔  ַוָֽ ָיֹּ֖הּו' דְּ ַשעְּ ל־יְּ ר   ֶאָֽ    :ֵלאֹמָֽ

ֹוְך( ה) ָתֶ֣  ָהלָ֞ ָאַמרְּ הּו וְּ ִקָיּ֗ ר ֶאל־ִחזְּ ה־ָאַמִּ֤ יָך ָדִוֶ֣ד  ֱאֹלֵהי֙ ' ה֙  ֹכָֽ ִתי֙  ָאִבִ֔ עְּ ָך  ָשַמ֙ ִפָלֶתִ֔ יִתי  ֶאת־תְּ ָך ָרִאֹּ֖ ָעֶתִׂ֑ ִני֙   ֶאת־ִדמְּ ף ִהנְּ יָך  יֹוִסֶ֣ ש ַעל־ָיֶמִ֔   ֲחֵמִ֥

ה ֵרֹּ֖ ה ֶעשְּ ף( ו) :ָשָנָֽ ֶלְך־ַאּׁשּור֙  ּוִמַכִּ֤ ָךִ֔  ֶמָֽ ילְּ ת ַאִצֶ֣ ֵאֹּ֖ יר וְּ את ָהִעֶ֣ ִֹׂ֑ י ַהז ַגנֹוִתֹּ֖ יר וְּ ָֹֽ   ַעל־ָהִעִ֥ ת  ָה֖אֹות ְוֶזה־ְלך   (ז) : אתַהז ה  ֲאֶשר֙ ' ה   ֵמֵאֵ֣   ַיֲעֶשֶ֣

ר' הִ֔  ה ֶאת־ַהָדָבִ֥ ר ַהֶזֹּ֖ ר ֲאֶשִ֥ י( ח:)ִדֵבָֽ ִנֶ֣ יב  ִהנְּ ל  ֵמִשֶ֣ ַמֲע֡לֹות ֶאת־ֵצֶ֣ ר ַהָֽ ָדה֩  ֲאֶשֶ֣ ֹות ָירְּ ַמֲעלַ֨ ז בְּ ֶמש ָאָחִ֥ ית ַבֶּׁשַ֛ ֶשר  ֲאֹחַרִנֹּ֖ ֹות ֶעֶ֣ ָשב ַמֲעלִׂ֑   ַוָתָּ֤

ֶמשֶּׁ֙  ֶשר  ַהֶשֶּׁ֙ ַמֲע֖לֹות ַמֲע֔לֹות ֶעֵ֣ ר ַבַּֽ ָדה ֲאֶש   : ָיָרַּֽ

ֶתם֙ ( יח)  ג פרק מלאכי. 6 ַשבְּ ם וְּ ִאיֶתִ֔ ין ּורְּ יק ֵבִ֥ ע  ַצִדֹּ֖ ָרָשִׂ֑ ין  לְּ ד  ֵב֚ ים ֹעֵבֶ֣ ר  ֱאֹלִהִ֔ א  ַלֲאֶשֹּ֖ ִֹ֥ ֹו  ל י־ִהֵנִּ֤ה(  יט) ס: ֲעָבדָֽ א ַהיֹום֙  ִכָֽ ר ָבִ֔   ֹבֵעֹּ֖

ּור ּו ַכַתנִׂ֑ ָהיַ֨ ים  וְּ ה  ָכל־ֵזִדִ֜ ָכל־ֹעֵשִּ֤ ָעה֙  וְּ ש ִרשְּ ט ַקִ֔ ִלַהַ֨ ם וְּ ֹום ֹאָתִ֜ א  ַהיֶ֣ ֹות' הֶ֣  ָאַמר֙   ַהָבּ֗ ָבאִ֔ ר צְּ ב  ֲאֶשַ֛ ם  לֹא־ַיֲעֹזִ֥ ֶרש ָלֶהֹּ֖ ַֽף ֹשִ֥ ָעָנָֽ                                        :וְּ

ה( כ) ם ְוָזְרָחָ֨ י ָלֶכֶ֜ ֶמש  ְשִמיֶּׁ֙  ִיְרֵאָּ֤ ה  ֶשֵ֣ א ְצָדָק֔ יהָ  ּוַמְרֵפ֖ ם ִבְכָנֶפ  יָצאֶת  ם ִוַּֽ י ּוִפְשֶת֖ ק ְכֶעְגֵל   : ַמְרֵבַּֽ

 צרעת: 

ֹו'  הַ֨  ַויֹאֶמר֩ (  ו)ד  פרק שמות. 7 ֹוד  לִ֜ ֵבא־ָנִּ֤א עּ֗ ָך֙  ָהָֽ ַֽדְּ ָך ָיָֽ ֵחיֶקִ֔ א  בְּ ֹו   ַוָיֵבִ֥ ֹו ָידֹּ֖ ֵחיקִׂ֑ ּה  בְּ ֹוִצָאִ֔ ַעת ָי֖דֹו ְוִהֵנ ה ַויֶ֣ ֶלג  ְמֹצַר  אֶמר( ז) :ַכָשַּֽ ֹּ֗ ב ַוי   ָהֵשִּ֤

ָך֙  ַֽדְּ ָך ָיָֽ ֹו  ַוָיִֶ֥שב ֶאל־ֵחיֶקִ֔ ֹו ָידֹּ֖ ֹוִצָאּה֙   ֶאל־ֵחיקִׂ֑ ֹו  ַויָֽ ֵחיקִ֔ ָבה ֵמָֽ ִהֵנה־ָשֹּ֖ ֹו  וְּ ָשרָֽ ָהָיה֙ ( ח) : ִכבְּ א וְּ ֶֹ֣ ינּו ִאם־ל ְך  ַיֲאִמֶ֣ א  ָלִ֔ ֶֹ֣ ל ּו וְּ עִ֔ מְּ ל ִישְּ ֹקֹּ֖ ת לְּ   ָהֹאֶ֣

ֹון ינּו ָהִראשִׂ֑ ֱאִמִ֔ ֶהָֽ ל  וְּ ת ְלֹק֖ ֹון ָהֹא   :ָהַאֲחרַּֽ

קין היה  ' היו להוטים אחר אדמה ולא נמצא בהם תוחלת, קין ונח ועוזיהו, שלשה    :ג בראשית רבה  . 8

   )דה"ב כו י(.  'כי אוהב אדמה היה'  –  )בראשית ט כ(, עוזיהו  'נח איש האדמה', 'עובד אדמה

ֹו( טז)  כו פרק ב הימים דברי. 9 ָקתּ֗ ֶחזְּ ּה ּוכְּ ית  ִלבֹו֙  ָגַבִּ֤ ִחִ֔ ַהשְּ ל  ַעד־לְּ ַעֹּ֖ יו' ַבהֶ֣   ַוִימְּ ל ַוָיבֹא֙  ֱאֹלָהִׂ֑ יר' הִ֔  ֶאל־ֵהיַכֶ֣ ִטֹּ֖ ַהקְּ ח  לְּ ַבִ֥   ַעל־ִמזְּ

ֶרת ֹטָֽ א( יז)  :ַהקְּ יו ַוָיבִֹ֥ ָיֶ֣הּו ַאֲחָרֹּ֖ ן  ֲעַזרְּ ֹו  ַהֹכֵהִׂ֑ ִעמָ֞ ים׀  וְּ ים' ַלהַ֛  ֹכֲהִנֹּ֧ מֹוִנֹּ֖ ִיל שְּ ֵני־ָחָֽ ּו(  יח) :בְּ דָ֞ רּו  ֶלְךַהֶמּ֗  ַעל־ֻעִזָיֶ֣הּו ַוַיַעמְּ אמְּ ִֹּ֤ ָךֶ֣   לֹו֙   ַוי   לֹא־לְּ

הּו ִטיר֙   ֻעִזָיּ֗ ַהקְּ הִ֔  לְּ י' ַלָֽ ים ִכֶ֣ ן ַלֹכֲהִנֹּ֧ ֵני־ַאֲהֹרַ֛ ים בְּ ֻקָדִשֹּ֖ יר ַהמְּ ִטִׂ֑ ַהקְּ א לְּ ָדש֙   ֵצִּ֤ י ִמן־ַהִמקְּ תָ  ִכֶ֣ לְּ ָךִ֥   ָמַעִ֔ א־לְּ ָֹֽ ל ֹוד  וְּ ָכבֹּ֖ ים' ֵמהִ֥  לְּ (  יט)  :ֱאֹלִהָֽ

ַעף֙  הּו  ַוִיזְּ ֹו ֻעִזָיִ֔ ָידִ֥ ֶרת ּובְּ ֶטֹּ֖ יר  ִמקְּ ִטִׂ֑ ַהקְּ ֹו לְּ פֶ֣ ַזעְּ ים  ּובְּ ַהָצַרַעת ִעם־ַהֹכֲהִנּ֗ ה  ְוְ֠ ֹו ָזְרָחָ֨ י  ְבִמְצחֶ֜ ֵנִּ֤ ֲהִנים֙  ִלפְּ ית  ַהֹכָֽ ֵבֶ֣ ל'  הִ֔  בְּ ח ֵמַעֹּ֖ ַבִ֥ ִמזְּ   לְּ

ֶרת ֹטָֽ  : ַהקְּ

  כלב:
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 טו   פסוק  ד   פרק בראשית ן "רמב. 10

  לו  מסר  החיות  מן פחדו  שהיה  מפני כי. לו  מסר  כלב אמר  אבא   רבי זה  כענין אמרו(  יב  כב ) רבה  ...ובבראשית 

  החכמים בו  הזכירו. בה  יהרג  ולא  השם לו צוה שם  כי  ידע   ללכת הכלב  שיפנה ולמקום, לפניו  שתלך  מהן אחת 

 וישם'.  לשון   כן כי,  בה שילך   הדרך לפניו  להורות   תמיד האות  עמו   שהיה הכוונה אבל  ,לו  כראוי  נבזה  אות

 קרן:  

 יא  סימן  בראשית פרשת( ורשא) תנחומא מדרש .  11

  ותבלע  פיה את הארץ תפתח  כך   העולם מן ובטלת  מהבל לצאת  עתידות  משפחות ארבע  ל"א קין הורג  כל לכן'  ה לו ויאמר

  ונד נע  והוא שנה  ל " ק  המות מלאך נעשה קין נהרג  וכיצד,  ומתושאל ומחויאל עירד   חנוך הן אלו משפחות  ארבע לך

  היה חיה תינוק אותו רואה  כשהיה בידו אוחזו בנו והיה לצוד  יוצא היה וסומא לדורות  שביעי  היה בנו בן למך . בקללה

  אמר במצחו וקרן הרוג   מרחוק תינוק אותו ראה .קין את  והרג כנגדו הקשת את  מתח רואה  אני חיה כמין ל"א  לו  אומר

  והרגו  התינוק בראש ונגע  בחרטה ידיו שתי טפח. הוא זקני לי  ווי  למך  ל"א. במצחו וקרן הרוג אדם דמות  הרי אבי ללמך  לו

.  סומא ולמך  הרוג תינוק  ואותו  הרוג  קין. אחד במקום שלשתן  נשארו לחבורתי וילד לפצעי הרגתי איש כי  שנאמר בשוגג

 .ולמך   הרוג בנם קין ותובל הרוג  זקינם מצאו אחריו  נשיו יצאו   לערב

ר' עזריה                                                                                                         . בראשית רבה ח: 12

)תהלים  מקרין מפריס'  ותיטב לי"י משור פר'ור' יונתן בשם ר' יצחק נתבונן קין מאיכן שחט אביו את הפר 

 סט לב(

 

]והאדם ידע את חוה אשתו[ 'זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה' )תהלים כה     ד )א(. בראשית רבה  13

ו( אמר ר' יהושע בר נחמיה: שבם התנהגת עם אדם הראשון; שכך אמרת לו 'כי ביום אכלך ממנו מות  

תמות' )בראשית ב יז( ואילולא לא נתתה לו יום אחד משלך שהוא אלף שנים, היאך הוא נזקק להעמיד  

 אדם ידע' וגו'.  תולדות 'וה 

 


