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בראשית רבה פרשה כב – הדור השני של האנושות
שיעור  :5ויצא קין מלפני ה' ;
הפסוקים הנדרשים:
(יא) וְּעַ ָ ֹּ֖תה אָ ֶ֣רּור

ן־האֲ ָד ָ ָֽמה:
ית ֚קֹול ְּד ֵ ֶ֣מי אָ ִ֔ ִחיָך ֹצע ִ ֲִ֥קים אֵ לַ ֹּ֖י ִמ ָ ָֽ
(י) ַו ֹּ֖י ֹאמֶ ר ֶ ֶ֣מה עָ ִ ִׂ֑ש ָ
ת־ד ֵ ִ֥מי אָ ִ ֹּ֖חיָך ִמי ֶ ָָֽדָך:
ת־פיהָ לָ ַ ַ֛קחַ ת אֶ ְּ
ן־האֲ ָדמָ ה֙ אֲ ֶ ֶ֣שר פָ צְּ ָ ֶ֣תה אֶ ִ֔ ִ
ָ ִׂ֑א ָתה ִמ ָ ָֽ

ת־האֲ ָד ִ֔ ָמה ָֽל ֹא־
(יב) ִ ִּ֤כי ַ ָֽת ֲעבֹד֙ אֶ ָ ֶ֣

ל־ה' ג ִָ֥דֹול ע ֲִֹונֹּ֖י ִמנְּ ָֽש ֹא:
אמר ַ ֹּ֖קיִן אֶ ִׂ֑
(יג) ַו ִ֥י ֹ ֶ

ֹחּה לָ ְִׂ֑ך נָ ִ֥ע וָנָ ֹּ֖ד ִ ָֽת ְּהיֶ ִ֥ה בָ ָ ָֽא ֶרץ:
ת ֵ ִֹ֥סף ֵתת־כ ָ ֹּ֖

יתי נָ ִּ֤ע ָונָד֙ בָ אִָ֔ ֶרץ וְּהָ יָ ִ֥ה כָל־מֹצְּ ִ ֹּ֖אי ַיָֽהַ ְּר ֵ ָֽגנִ י:
ּומפָ נֶ ֹּ֖יָך אֶ סָ ֵ ִׂ֑תר וְּהָ ִ֜ ִי ִ
(יד) הֵ ֩ן ג ַ ֵַ֨ר ְּש ָת א ִ֜ ִֹתי הַ יּ֗ ֹום מֵ עַ ֙ל פְּ נֵ ֶ֣י ָ ָֽהאֲ ָד ִ֔ ָמ ה ִ
(טו) ַו ֹּ֧י ֹאמֶ ר ֶ֣לֹו ּ֗ה' לָ כֵן֙ כָל־הֹ ֵ ֶ֣רג ִ֔ ַקיִן ִש ְּבעָ ַ ֹּ֖תיִם י ָ ִֻׂ֑קם ַו ַָ֨י ֶשם ִּ֤ה' לְּ ַ ֙קיִן֙ ִ֔אֹות ְּל ִב ְּל ִ ִ֥תי הַ כֹות־א ֹֹּ֖תֹו כָל־מֹצְּ ָֽאֹו:
ת־ע ֶדן:
ֵ ָֽ
(טז) וַיֵ ִ֥צֵ א ַ ֹּ֖קיִן ִמלִ פְּ נֵ ֶ֣י ִׂ֑ה' וַיֵ ִֶ֥שב ְּב ֶ ָֽא ֶרץ־נֹּ֖ ֹוד ִק ְּדמַ

הדרשות
הודעת העונש
1

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

2

ארור אתה ,ואם בריאה יברא י"י (במדבר טז ל) ,ואנכי פציתי פי אל י"י

3

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

4

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

5

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

6

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

(שופטים יא לה).

תגובת קין
1

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

2

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

3

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

4

מה* הן גרשת אותי היום שמא מפניך אסתר וגו' * .כ"י פאריס :מונון מונון את צאיר עלמא
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5

(טו) [ויאמר לו י"י לכן כל הורג קין] וגו' ר' יהודה אמר נתכנסו [בהמה וחיה ועוף לתבוע] דיקיון שלהבל,

6

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

7

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

8

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

9

חמה? אלא צרעת הזריח לו ,כמה דאת אמר 'והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות' וגו'

(שמות ד

10

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

11

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

12

בריפון ובא מבול ושטפו 'וימח את כל היקום' וגו'

13

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

14

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

15

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

16

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

17

ליום השבת טוב להודות לי"י

(בראשית ז כג).

(תהלים צב א ב).

מקורות מלווים:
 .1במדבר פרק טז
ֵּיהם ּונְׁשֵּ יהָ֥ם ּובְׁ נֵּיהָ֖ם וְׁ טַ ָ ָֽפם( :כח) וַיאמר
ירם יָצְׁ ֣אּו נִצָ ִ֗בים ֶּ֚פתַ ח ָ ָֽא ֳהל ֶ֔
ירם ִמסָ ִ ִ֑ביב וְׁ דָ ָ֨ ָתן ַואֲבִ ָ ָ֜
ַן־ק ַרח דָ ָ ָ֥תן ַואֲבִ ָ ָ֖
(כז) ַו ֵּיע ָ֗לּו מֵּ עַ ַ֧ל ִמ ְׁשכ ֹ֛
ָל־האָ דָ ם ְׁימ ֻ֣תּון ֶ֔ ֵּאלה ּופְׁ קֻ דַ ת כָל־
י־לא ִמלִ ִ ָֽבי( :כט) ִאם־כְׁ ֤מֹות כ ָ ָֽ
ָל־המַ ע ִ ֲָ֖שים הָ ֵּ ִ֑אלה כִ ָ֖
י־ה' ְׁשל ֶ֔ ַָח ִני ַלע ֲׂ֕שֹות ֵּ ָ֥את כ ַ ָֽ
משה בְׁ זאת ֵּ ָֽת ְׁד ֶ֔עּון ִ ָֽכ ֣
ֲשר ל ֶָ֔הם וְׁ י ְָׁר ָ֥דּו
יאה יִ ְב ָ֣רא ה' ּופָצְׁ ָ֨ ָתה הָ אֲדָ ָ ֤מה את־פִ יהָ ּובָ לְׁ עָ ֤ה אתָ ם וְׁ את־כָל־א ֣
ם־ב ִר ָ֞
ָה֣אָ ֶ֔ ָדם ִיפ ֵּ ָָ֖קד ֲעלֵּיהִ֑ם ָ֥לא ָ֖ה' ְׁשל ָ ָָֽח ִני( :ל) וְ ִא ְ
ת־ה':
חַ יִ ָ֖ים ְׁש ִ֑אלָה ִ ָֽוידַ עְׁ ׂ֕תם ִ ַ֧כי ִ ָֽנא ֲֹ֛צּו הָ ֲאנ ִ ָָ֥שים הָ ֵּ ָ֖אלה א ָֽ
שופטים פרק יא
אֹו־בת( :לה) ַויְׁהִ י
ַ ָֽ
ידה ֵּ ָֽאין־לָ֥ ֹו ִמ ֹ֛מנּו ֵּבָ֖ן
אתֹו בְׁ ֻת ִ ָ֖פים ּובִ ְׁמחלִ֑ ֹות וְׁ ַרק ִ ֣היא יְׁחִ ֶ֔ ָ
(לד) ַוי ָָ֨בא ִיפְׁ ָ ֣תח הַ ִמצְׁ פָה אל־בֵּ יתֹו וְׁ הִ נֵּ ֤ה בִ תֹו י ֵּצ֣את לִ קְׁ ָר ֶ֔
יתי־פִ י אֶ ל־ה' וְׁ ָ֥לא אּוכַ ָ֖ל ל ָָֽשּוב:
אֹותּה ַו ִיקְׁ ַ ֣רע את־בְׁ ג ֗ ָָדיו וַיאמר א ֲָהּ֤ה בִ ִתי הַ כְׁ ֵּ ֣ר ַע הִ כְׁ ַרעְׁ ֶ֔ ִת ִני וְׁ ַ ָ֖א ְׁת הָ יִ ֣ית בְׁ ָֽעכְׁ ָ ִ֑רי וְ אנֹ כִ י פ ִ ִ֤צ ִ
אֹותֹו ָ֜ ָ
כִ ְׁר ָ֨

 .3תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קא עמוד ב
תנו רבנן :שלשה באו בעלילה ,אלו הן :קין ,עשו ,ומנשה .קין  -דכתיב גדול עוני מנשוא .אמר לפניו :רבונו
של עולם! כלום גדול עוני מששים ריבוא שעתידין לחטוא לפניך ,ואתה סולח להם? עשו דכתיב הברכה
אחת היא לך אבי .מנשה  -בתחילה קרא לאלוהות הרבה ,ולבסוף קרא לאלהי אבותיו.
רש"י  .שבאו בעלילה  -שלא באו לבקש לפני הקדוש ברוך הוא בתפלה ,אלא באו בעלילה ,שאמרו דברים
של נצחון שאין להם תשובה.
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 .4מדרש תנחומא (בובר) פרשת בראשית
אתה מוצא בשעה שהרג קין להבל ,נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ,ואמר לו 'אי הבל אחיך' ,בקש לגנוב דעת
של מעלה .אמר הקדוש ברוך הוא 'מה עשית קול דמי אחיך צועקים אלי' .כיון ששמע קין התחיל עשות
תשובה של רמאות ,שנאמר ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא אמר לפניו רבונו של עולם אתה טוען
העליונים והתחתונים ,ואין אתה יכול לטעון עוני?
דבר אחר ,אמר לפניו רבונו של עולם אתה נקראת 'מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע' (מיכה ז יח),
וגדול עוני מנשוא? א"ל הקדוש ברוך הוא עשית תשובה ,חייך שאני מבטל ממך גזירה אחת ,שנאמר ויצא
קין מלפני ה' וישב בארץ נוד.

גלגל חמה:
ְּש ְּע ַָ֨יהּו בֶ ן־אָ ִ֜מֹוץ הַ נ ִָּ֗ביא ַו ַ֨י ֹאמֶ ר אֵ לִָ֜ יו ָֽ ֹכה־אָ ַ ִּ֤מר ה֙ ' ַצֶ֣ו
 .5ישעיהו פרק לח (א) בַ י ִ ֶָ֣מים הָ ִ֔ ֵהם חָ לָ ִ֥ה ִחזְּ ִקיָ ֹּ֖הּו לָ ִׂ֑מּות ַוי ֶָ֣בֹוא ֵ֠אֵ לָ יו י ַ
ֹאמר אָ נָ ִּ֤ה ה֙ ' זְּ כָר־ ָָ֞נא ֵ ֶ֣את אֲ ֶ ֹּ֧שר
ל־ה'( :ג) ַוי ּ֗ ַ
יתָך ִכַ֛י ֵ ִ֥מת אַ ָ ֹּ֖תה ְּו ִ֥ל ֹא ִ ָֽת ְּח ֶיָֽה( :ב) ַוי ֵ ַֹּ֧סב ִחזְּ ִקיָ ַ֛הּו פָ נָ ֹּ֖יו אֶ ל־הַ ִ ִׂ֑קיר וַיִ ְּתפַ לֵ ֹּ֖ל אֶ ָֽ
ְּלבֵ ִ֔ ֶ
מר:
ְּש ְּעיָ ֹּ֖הּו לֵ א ָֽ ֹ
ר־ה' ֶ ָֽאל־י ַ
יתי וַיֵ ְִּ֥בךְּ ִחזְּ ִקיָ ֹּ֖הּו ְּב ִכִ֥י ג ָָֽדֹול :ס (ד) ַ ָֽוַֽי ְִּהי֙ ְּדבַ ִ֔
ּובלֵ ֶ֣ב ָשלִֵ֔ ם וְּהַ ִ֥טֹוב ְּבעֵ ינֶ ֹּ֖יָך עָ ִ ִׂ֑ש ִ
ִה ְּתהַ לַ ֶ֣כְּ ִתי ְּלפָ ֶּ֗ניָך ֶ ָֽבאֱ מֶ ת֙ ְּ
יֹוסף עַ ל־י ִ֔ ֶָמיָך חֲ ֵ ִ֥מש
ת־ד ְּמעָ ֶ ִׂ֑תָך ִה ְּננִי֙ ִ ֶ֣
יתי אֶ ִ
ת־ת ִפלָ ִ֔ ֶתָך ָר ִ ֹּ֖א ִ
ְּ
ל־חזְּ ִק ָּ֗יהּו ָֽ ֹכה־אָ ַ ִּ֤מר ה֙ ' אֱ ֹלהֵ י֙ ָדוִ ֶ֣ד אָ ִִ֔ביָך ָש ַ ֙מ ְּע ִתי֙ אֶ
(ה) הָ ָ֞לֹוְך וְּאָ מַ ְּר ָ ֶ֣ת אֶ ִ
ֲשה
ֶה־לך הָ ֖אֹות ֵמ ֵ ֵ֣את ה' אֲ ֶשר֙ ַיע ֶ ֶ֣
ַנֹותי עַ ל־הָ ִ ִ֥עיר הַ ָֽז ֹאת( :ז) ְוז ְ
יל ִָ֔ך ו ֵ ְֹּּ֖את הָ ִ ֶ֣עיר הַ ִׂ֑ז ֹאת ְּוג ִ ֹּ֖
ּומכַ ִּ֤ף ֶ ָֽמלֶ ְך־אַ ּׁשּור֙ אַ ִ ֶ֣צ ְּ
עֶ ְּש ֵ ֹּ֖רה ָש ָנָֽה( :ו) ִ
ה ְּבמַ ע ֲַ֨לֹות אָ ָ ִ֥חז בַ ֶ ַּׁ֛שמֶ ש אֲ חֹ ַר ִנֹּ֖ית ֶ ֶ֣ע ֶשר מַ ע ֲִׂ֑לֹות ו ָ ַָּ֤ת ָשב
ת־צֶ֣ל ַ ָֽהמַ ע ֲ֡לֹות אֲ ֶ ֶ֣שר י ְָּר ָד ֩
ִ֔ה' אֶ ת־הַ ָד ָ ִ֥בר הַ ֶזֹּ֖ה אֲ ֶ ִ֥שר ִד ֵ ָֽבר(:ח) ִהנ ְִּנֶ֣י מֵ ִ ֶ֣שיב אֶ ֵ
ש ֶמשֶּׁ֙ ֶ ֵ֣ע ֶשר ַמעֲ ֔לֹות ַ ַּֽב ַמעֲ ֖לֹות אֲ ֶשר י ָ ַָּֽר ָדה:
הַ ֶ ֶּׁ֙
י־ה ֵנִּ֤ה הַ יֹום֙ ִ֔ ָבא ב ֵ ֹֹּ֖ער
ֹלהים לַ אֲ ֶ ֹּ֖שר ִ֥ל ֹא עֲבָ ָֽדֹו :ס (יט) ִ ָֽכ ִ
יתם ֵ ִ֥בין צַ ִ ֹּ֖דיק ְּל ָר ָ ִׂ֑שע בֵ֚ ין ע ֵ ֶֹ֣בד אֱ ִ֔ ִ
ְּש ְּב ֶתם֙ ְּּור ִא ִ֔ ֶ
 .6מלאכי פרק ג (יח) ו ַ
ש ֶרש וְּעָ ָנַָֽֽף:
ֹשה ִר ְּשעָ ה֙ ִ֔ ַקש ו ְִּל ַ֨ ַהט ֹא ִ֜ ָתם הַ יֶ֣ ֹום הַ ּ֗ ָבא אָ מַ ר֙ ֶ֣ה' צְּ בָ ִ֔אֹות אֲ ֶ ַ֛שר ל ֹא־ ַי ֲע ִ֥ ֹזב לָ ֶ ֹּ֖הם ִ֥ ֹ
כ ַַתנִׂ֑ ּור וְּהָ יַ֨ ּו כָל־ז ִ ִֵ֜דים ְּוכָל־ע ֵ ִּ֤
ּופ ְש ֶ ֖תם כְ עֶ גְ ֵלי ַמ ְר ֵ ַּֽבק:
אתם ִ
ּומ ְר ֵ ֖פא ִבכְ נ ֶָפיהָ ִ ַּֽויצָ ֶ
(כ) ְוז ְָרחָָ֨ ה לָ ֶֶ֜כם י ְִר ֵ ָּ֤אי ְש ִמיֶּׁ֙ ֶ ֵ֣ש ֶמש ְצ ָד ָ֔קה ַ

צרעת:
ַשלֶ ג( :ז) ַו ּ֗י ֹאמֶ ר הָ ֵ ִּ֤שב
יקָך ַוי ֵ ִָ֥בא י ָֹּ֖דֹו ְּבחֵ ִׂ֑יקֹו וַיֶ֣ ֹוצִ אִָ֔ ּה ו ְִהנֵ ה י ָ֖דֹו ְמצ ַֹרעַ ת כ ָ ַּֽ
 .7שמות פרק ד (ו) ַוי ֹאמֶ ֩ר ַ֨ה' ִ֜לֹו ּ֗עֹוד ָ ָֽהבֵ א־נָ ִּ֤א ָ ָֽי ְַּֽדָך֙ ְּבחֵ ִ֔ ֶ
ֵה־שבָ ה כִ ְּב ָש ָֽרֹו( :ח) וְּהָ יָה֙ ִאם־ ֶ֣ל ֹא יַאֲ ִ ֶ֣מינּו לִָ֔ ְך ְּו ֶ֣ל ֹא י ְִּש ְּמ ִ֔עּו ְּל ֹּ֖קֹ ל הָ ֶֹ֣את
יקֹו ו ְִּהנ ָ ֹּ֖
יקָך וַיָ ִֶ֥שב י ָֹּ֖דֹו אֶ ל־חֵ ִׂ֑יקֹו וַיָֽ ֹוצִ אָ ּה֙ ֵ ָֽמחֵ ִ֔
ָ ָֽי ְַּֽדָך֙ אֶ ל־חֵ ִ֔ ֶ
אשֹון ו ֶ ְָּֽהאֱ ִִ֔מינּו ְל ֖קֹ ל הָ אֹ ת הָ אַ חֲ ַּֽרֹון:
הָ ִר ִׂ֑

 .8בראשית רבה ג :שלשה היו להוטים אחר אדמה ולא נמצא בהם תוחלת ,קין ונח ועוזיהו' ,קין היה
עובד אדמה'' ,נח איש האדמה' (בראשית ט כ) ,עוזיהו – 'כי אוהב אדמה היה' (דה"ב כו י).
ל־מזְּ ַ ִ֥בח
ֹלהיו ַו ָיב ֹא֙ אֶ ל־הֵ יכַ ֶ֣ל ִ֔ה' ְּלהַ ְּק ִ ֹּ֖טיר עַ ִ
ד־להַ ְּש ִ֔ ִחית וַיִ ְּמ ַ ֹּ֖על בַ ֶ֣ה' אֱ ָ ִׂ֑
 .9דברי הימים ב פרק כו (טז) ּוכְּ חֶ זְּ ָק ּ֗תֹו ג ַ ִָּ֤בּה ִלבֹו֙ עַ ְּ
ֹא־לָךֶ֣
אמרּו לֹו֙ ל ְּ
ֵי־חיִל( :יח) ַויַעַ ְּמ ָ֞דּו עַ ל־עֻזִ יָ ֶ֣הּו הַ ּ֗ ֶמלֶ ְך ַו ִּ֤י ֹ ְּ
מֹונֹּ֖ים ְּבנ ָ ָֽ
ֹהן ו ְִּע ָ֞מֹו כֹהֲ ִ ֹּ֧נים׀ לַ ַ֛ה' ְּש ִ
הַ ְּקטָֹֽ ֶרת( :יז) ַו ָי ִ֥ב ֹא אַ חֲ ָ ֹּ֖ריו ֲעז ְַּריָ ֶ֣הּו הַ כ ֵ ִׂ֑
ֹלהים( :יט)
א־לָךִ֥ ְּלכ ָֹּ֖בֹוד מֵ ִ֥ה' אֱ ִ ָֽ
עֻזִ ָּ֗יהּו ְּלהַ ְּק ִטיר֙ ַ ָֽל ִ֔ה' ִ ֶ֣כי לַ כֹהֲ ִ ֹּ֧נים ְּבנֵי־אַ הֲ ַ֛ ֹרן הַ ְּמ ֻק ָד ִ ֹּ֖שים ְּלהַ ְּק ִ ִׂ֑טיר ֵ ִּ֤צא ִמן־הַ ִמ ְּק ָדש֙ ִ ֶ֣כי מָ עִַ֔ ְּל ָת ְּו ָֽל ֹ ְּ
ּובז ְַּע ֶ֣פֹו ִעם־הַ כֹהֲ ּ֗ ִנים ְְ֠והַ צָ ַרעַ ת ז ְָר ָ֨ ָחה ְב ִמצְ ֶ֜חֹו ִל ְּפ ֵנִּ֤י הַ ָֽ ֹכהֲ נִים֙ ְּב ֵ ֶ֣בית ִ֔ה' מֵ ַ ֹּ֖על ְּל ִמזְּ ַ ִ֥בח
ּובי ִָ֥דֹו ִמ ְּק ֶ ֹּ֖ט ֶרת ְּלהַ ְּק ִ ִׂ֑טיר ְּ
וַיִ זְּ עַ ף֙ עֻזִ ִָ֔יהּו ְּ
הַ ְּקטָֹֽ ֶרת:

כלב:
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דפי מקורות לסדרת זום בית אביחי תשרי תשפ"א /ד"ר תהילה אליצור

 .10רמב"ן בראשית פרק ד פסוק טו
...ובבראשית רבה (כב יב) אמרו כענין זה רבי אבא אמר כלב מסר לו .כי מפני שהיה פחדו מן החיות מסר לו
אחת מהן שתלך לפניו ,ולמקום שיפנה הכלב ללכת ידע כי שם צוה לו השם ולא יהרג בה .הזכירו בו החכמים
אות נבזה כראוי לו ,אבל הכוונה שהיה עמו האות תמיד להורות לפניו הדרך שילך בה ,כי כן לשון וישם'.

קרן:
 .11מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בראשית סימן יא
ויאמר לו ה' לכן כל הורג קין א"ל ארבע משפחות עתידות לצאת מהבל ובטלת מן העולם כך תפתח הארץ את פיה ותבלע
לך ארבע משפחות אלו הן חנוך עירד ומחויאל ומתושאל ,וכיצד נהרג קין נעשה מלאך המות ק"ל שנה והוא נע ונד
בקללה .למך בן בנו היה שביעי לדורות וסומא היה יוצא לצוד והיה בנו אוחזו בידו כשהיה רואה אותו תינוק חיה היה
אומר לו א"ל כמין חיה אני רואה מתח את הקשת כנגדו והרג את קין .ראה אותו תינוק מרחוק הרוג וקרן במצחו אמר
לו ללמך אבי הרי דמות אדם הרוג וקרן במצחו .א"ל למך ווי לי זקני הוא .טפח שתי ידיו בחרטה ונגע בראש התינוק והרגו
בשוגג שנאמר כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי נשארו שלשתן במקום אחד .קין הרוג ואותו תינוק הרוג ולמך סומא.
לערב יצאו נשיו אחריו מצאו זקינם הרוג ותובל קין בנם הרוג ולמך.

ר' עזריה

 .12בראשית רבה ח:

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

(תהלים

סט לב)

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