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 תהלים פרק עח
  :ֲאֶשר ָשם ְבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִבְשֵדה ֹצַען( מג) :ֹלא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶשר ָפָדם ִמִני ָצר( מב)
ַוִיֵתן ( מו) :ְיַשַלח ָבֶהם ָעֹרב ַוֹיאְכֵלם ּוְצַפְרֵדַע ַוַתְשִחיֵתם( מה) :ַוַיֲהֹפְך ְלָדם ְיֹאֵריֶהם ְוֹנְזֵליֶהם ַבל ִיְשָתיּון( מד)

ַוַיְסֵגר ַלָבָרד ְבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ( מח) :ַיֲהֹרג ַבָבָרד ַגְפָנם ְוִשְקמֹוָתם ַבֲחָנַמל( מז) :הֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם ָלַאְרבֶ 
ְיַפֵלס ָנִתיב ְלַאפֹו ֹלא ָחַשְך ( נ) :ְיַשַלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים( מט):ָלְרָשִפים

  :ַוַיְך ָכל ְבכֹור ְבִמְצָרִים ֵראִשית אֹוִנים ְבָאֳהֵלי ָחם( נא) :ֶות ַנְפָשם ְוַחָיָתם ַלֶדֶבר ִהְסִגירִממָ 
 

 י "רש
ומדרשו בא חן ומל היה מולל את ירק , שם ארבה -בחנמל ( מז) :שומטין את ביציהם - ותשחיתם( מה)

כשהתחיל הברד לירד המצרי מבריח צאנו לבית והברד  - ד בעירםויסגר לבר( מח) :העץ והעשב ואוכלו
נעשה למולו כמין כותל והמצרי שוחטו ונותנו על כתיפו להוליכו לבית ולאוכלו והעוף בא ונוטלו הימנו וזה 

זה מדרשו ולפי פשוטו לרשפים רשפי אש ( 'איוב ה)ומקניהם לרשפים לעופות כמו ובני רשף יגביהו עוף 
אף על פי שבאף נשתלחו המכות לא  - יפלס נתיב לאפו( נ) :ואש מתלקחת בתוך הברד( 'ט שמות)כדכתיב 

בפירושים אחרים מצאתי כן , שמשו אלא שליחותם מה שנצטוו להמית המיתו ולא הכל בנתיבותם הלכו
יפלס נתיב לאפו כשהכה כל בכור במצרים הורה דרך למשחית באף לבוא אל בתי מצרים ולא לבתי בני 

 :גופם - וחיתם :ישראל
 

 תהלים פרק קה
ָשַלח ֹחֶשְך ( כח) :ָשמּו ָבם ִדְבֵרי ֹאתֹוָתיו ּוֹמְפִתים ְבֶאֶרץ ָחם( כז) :ָשַלח ֹמֶשה ַעְבדֹו ַאֲהֹרן ֲאֶשר ָבַחר בוֹ ( כו)

ָשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְדִעים ( ל) :ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָיֶמת ֶאת ְדָגָתם( כט) :ַוַיְחִשְך ְוֹלא ָמרּו ֶאת דבריו ְדָברוֹ 
ַוַיְך ( לג) :ָנַתן ִגְשֵמיֶהם ָבָרד ֵאש ֶלָהבֹות ְבַאְרָצם( לב) :ָאַמר ַוָיֹבא ָעֹרב ִכִנים ְבָכל ְגבּוָלם( לא) :ְבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם
ַוֹיאַכל ָכל ֵעֶשב ְבַאְרָצם ַוֹיאַכל ( לה) :ָאַמר ַוָיֹבא ַאְרֶבה ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסָפר( לד) :ְיַשֵבר ֵעץ ְגבּוָלםַגְפָנם ּוְתֵאָנָתם וַ 

 :ַוַיְך ָכל ְבכֹור ְבַאְרָצם ֵראִשית ְלָכל אֹוָנם( לו) :ְפִרי ַאְדָמָתם
 

 י "רש
 - שרץ ארצם צפרדעים( ל) :וה עליהם באו במצותיו ולא שינו את דברוהמכות שצ - ולא מרו את דברו( כח)

 :אמר רבי יוחנן בכל מקום שהיו רובצים מים היו רובצים צפרדעים
 

 שמות פרק ז
ַמְיָמה ְוִנַצְבָת ֵלְך ֶאל ַפְרֹעה ַבֹבֶקר ִהֵנה ֹיֵצא הַ ( טו) :ַוֹיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶשה ָכֵבד ֵלב ַפְרֹעה ֵמֵאן ְלַשַלח ָהָעם( יד)

ְוָאַמְרָת ֵאָליו ְיֹקָוק ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ְשָלַחִני ( טז) :ִלְקָראתֹו ַעל ְשַפת ַהְיֹאר ְוַהַמֶטה ֲאֶשר ֶנְהַפְך ְלָנָחש ִתַקח ְבָיֶדָך
ֹכה ָאַמר ְיֹקָוק ְבֹזאת ֵתַדע ִכי ֲאִני ( יז) :ַעד ֹכה ֵאֶליָך ֵלאֹמר ַשַלח ֶאת ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני ַבִמְדָבר ְוִהֵנה ֹלא ָשַמְעָת 

ְוַהָדָגה ֲאֶשר ַבְיֹאר ָתמּות ( יח) :ְיֹקָוק ִהֵנה ָאֹנִכי ַמֶכה ַבַמֶטה ֲאֶשר ְבָיִדי ַעל ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיֹאר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם
ַוֹיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמְטָך ( יט) ס: ִים ִמן ַהְיֹארּוָבַאש ַהְיֹאר ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלְשתֹות מַ 

ְוָהָיה ָדם ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהֹרָתם ַעל ְיֹאֵריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל ָכל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם 
ַוַיֲעשּו ֵכן ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיֹקָוק ַוָיֶרם ַבַמֶטה ַוַיְך ֶאת ַהַמִים ( כ) :ָבֲאָבִניםְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּו

ַוִיְבַאש ְוַהָדָגה ֲאֶשר ַבְיֹאר ֵמָתה ( כא) :ֲאֶשר ַבְיֹאר ְלֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו ַוֵיָהְפכּו ָכל ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיֹאר ְלָדם
ַוַיֲעשּו ֵכן ַחְרֻטֵמי ִמְצַרִים ( כב) :ַהְיֹאר ְוֹלא ָיְכלּו ִמְצַרִים ִלְשתֹות ַמִים ִמן ַהְיֹאר ַוְיִהי ַהָדם ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוִיֶפן ַפְרֹעה ַוָיֹבא ֶאל ֵביתֹו ְוֹלא ָשת ִלבֹו ַגם ( כג) :ְבָלֵטיֶהם ַוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרֹעה ְוֹלא ָשַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶשר ִדֶבר ְיֹקָוק
ַוִיָמֵלא ( כה) :ַוַיְחְפרּו ָכל ִמְצַרִים ְסִביֹבת ַהְיֹאר ַמִים ִלְשתֹות ִכי ֹלא ָיְכלּו ִלְשֹתת ִמֵמיֵמי ַהְיֹאר( כד) :ָלֹזאת

ַוֹיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶשה ֹבא ֶאל ַפְרֹעה ְוָאַמְרָת ֵאָליו ֹכה ָאַמר ( כו) פ: ִשְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהכֹות ְיֹקָוק ֶאת ַהְיֹאר
ְוָשַרץ ( כח) :ְוִאם ָמֵאן ַאָתה ְלַשֵלַח ִהֵנה ָאֹנִכי ֹנֵגף ֶאת ָכל ְגבּוְלָך ַבְצַפְרְדִעים( כז) :ְיֹקָוק ַשַלח ֶאת ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני

 :רֹוֶתיָךם ְוָעלּו ּוָבאּו ְבֵביֶתָך ּוַבֲחַדר ִמְשָכְבָך ְוַעל ִמָטֶתָך ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶמָך ּוְבַתנּוֶריָך ּוְבִמְשאֲ ַהְיֹאר ְצַפְרְדִעי
 : ּוְבָכה ּוְבַעְמָך ּוְבָכל ֲעָבֶדיָך ַיֲעלּו ַהְצַפְרְדִעים( כט)

 

 י "רש
  :כי כבד ממך הדבר( שמות יח יח)כמו , מפני שהוא שם דבר, ולא אתיקר, תרגומו יקיר - כבד( יד)
שהיה עושה עצמו אלוה ואומר שאינו צריך לנקביו ומשכים ויוצא לנילוס , לנקביו - הנה יצא המימה( טו)

( יא ד)שאפתח בה בכה , עד הנה ומדרשו עד שתשמע ממני מכת בכורות - עד כה( טז) :ועושה שם צרכיו
ונילוס עולה ומשקה את , לפי שאין גשמים יורדים במצרים - ונהפכו לדם( יז) :כחצות הלילה' כה אמר ה

 - ונלאו מצרים( יח) :לפיכך הלקה את יראתם ואחר כך הלקה אותם, ומצרים עובדים לנילוס, הארץ
לפי שהגין היאור על משה כשנשלך  - אמר אל אהרן( יט) :רפואה למי היאור שיהיו ראוין לשתותלבקש 
הם נהרות המושכים  - נהרתם :ולקה על ידי אהרן, לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים, לתוכו

וס מימיו וניל, הם בריכות ונגרים העשויות בידי אדם משפת הנהר לשדות - יאריהם :כעין נהרות שלנו
אלא , קבוצת מים שאינן נובעין ואינן מושכין - אגמיהם :מתברכים ועולה דרך היאורים ומשקה השדות

אף במרחצאות ובאמבטאות  - בכל ארץ מצרים [:אגם]ק "וקורין לו אישטנ, עומדין במקום אחד
תו בלט לחש שאומרין או - בלטיהם( כב) :מים שבכלי עץ ובכלי אבן - ובעצים ובאבנים :שבבתים
לומר על ידי  - ויחזק לב פרעה :בלהטיהם מעשה כשפים, ורבותינו אמרו בלטיהם מעשה שדים. ובחשאי

אף אתם מביאין מכשפות למצרים , עיר שכולה תבן, תבן אתם מכניסין לעפריים, מכשפות אתם עושים כן
מנין שבעת  - וימלא( כה) :שנהפך לתנין ולא לזה של דם, למופת המטה - גם לזאת( כג) :שכולה כשפים

 שהיתה המכה משמשת רביע חדש ושלשה חלקים היה מעיד ומתרה , שלא שב היאור לקדמותו, ימים
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כמו , אלא כינה האדם על שם המפעל, מסרב, מאן כמו ממאן. ואם סרבן אתה - ואם מאן אתה( כז) :בהם
וכן כל לשון , מכה - את כל גבולךנגף  :סר וזעף( כ מג' מלכים א), ושקט( ירמיהו מח יא), שלו( איוב טז יב)

ירמיהו יג )וכן . אינו לשון מיתה, ונגפו אשה הרה( שמות כא כב)וכן , מגפה אינו לשון מיתה אלא לשון מכה
מן  - ועלו (כח) :ולאבן נגף( ישעיהו ח יד), פן תגוף באבן רגליך( תהילים צא יב), ובטרם יתנגפו רגליכם( טז

וממנו , ויאמר אל עמו( שמות א ט)הוא התחיל בעצה תחלה . עבדיךואחר כך בבתי  - בביתך :היאור
 :בתוך מעיהם נכנסין ומקרקרין - ובכה ובעמך( כט) :התחילה הפורענות

 

 שמות פרק ח
ל ַאֲהֹרן ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ְבַמֶטָך ַעל ַהְנָהֹרת ַעל ַהְיֹאִרים ְוַעל ָהֲאַגִמים ְוַהַעל ֶאת ַוֹיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר אֶ ( א)

 :ַוֵיט ַאֲהֹרן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ַוַתַעל ַהְצַפְרֵדַע ַוְתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים( ב) :ַהְצַפְרְדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים
ַוִיְקָרא ַפְרֹעה ְלֹמֶשה ּוְלַאֲהֹרן ( ד) :ן ַהַחְרֻטִמים ְבָלֵטיֶהם ַוַיֲעלּו ֶאת ַהְצַפְרְדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִיםַוַיֲעשּו כֵ ( ג)

ֹיאֶמר ֹמֶשה וַ ( ה) :ַוֹיאֶמר ַהְעִתירּו ֶאל ְיֹקָוק ְוָיֵסר ַהְצַפְרְדִעים ִמֶמִני ּוֵמַעִמי ַוֲאַשְלָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזְבחּו ַליֹקָוק
 :ַרק ַבְיֹאר ִתָשַאְרָנהְלַפְרֹעה ִהְתָפֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעִתיר ְלָך ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְמָך ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְדִעים ִמְמָך ּוִמָבֶתיָך 

ְוָסרּו ַהְצַפְרְדִעים ִמְמָך ּוִמָבֶתיָך ( ז) :נּוַוֹיאֶמר ְלָמָחר ַוֹיאֶמר ִכְדָבְרָך ְלַמַען ֵתַדע ִכי ֵאין ַכיֹקָוק ֱאֹלֵהי( ו)
ַוֵיֵצא ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ֵמִעם ַפְרֹעה ַוִיְצַעק ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַעל ְדַבר ( ח) :ּוֵמֲעָבֶדיָך ּוֵמַעֶמָך ַרק ַבְיֹאר ִתָשַאְרָנה

ִכְדַבר ֹמֶשה ַוָיֻמתּו ַהְצַפְרְדִעים ִמן ַהָבִתים ִמן ַהֲחֵצֹרת ּוִמן  ַוַיַעש ְיֹקָוק( ט) :ַהְצַפְרְדִעים ֲאֶשר ָשם ְלַפְרֹעה
ַוַיְרא ַפְרֹעה ִכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה ְוַהְכֵבד ֶאת ִלבֹו ְוֹלא ( יא) :ַוִיְצְברּו ֹאָתם ֳחָמִרם ֳחָמִרם ַוִתְבַאש ָהָאֶרץ( י) :ַהָשֹדת

 : ר ְיֹקָוקָשַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶשר ִדבֶ 
 

 י "רש
ופשוטו יש . צפרדע אחת היתה והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים זהו מדרשו - ותעל הצפרדע( ב)

רחישת ]א בלעז "הרחישה דוילייר, ותהי הכנם( להלן יד)וכן . לומר שרוץ הצפרדעים קורא לשון יחידות
( ישעיהו י טו)כמו  - התפאר עלי( ה) [:ישת צפרדעיםרח]א בלעז "ואף ותעל הצפרדע גרינוילייר[ כנים

, וכן התפאר עלי[. להתפאר]ר בלעז "משתבח לומר אני גדול ממך ונט, היתפאר הגרזן על החוצב בו
את אשר אעתיר לך  - למתי אעתיר לך :השתבח להתחכם ולשאול דבר גדול ולומר שלא אוכל לעשותו

אלו נאמר . ותראה אם אשלים דברי למועד שתקבע לי, תולמתי תרצה שיכר, היום על הכרתת הצפרדעים
עכשיו שנאמר למתי משמע אני היום אתפלל עליך שיכרתו , היה משמע מתי אתפלל, מתי אעתיר

ולא נאמר , והעתרתי, העתירו, אעתיר. אמור לאיזה יום תרצה שיכרתו, הצפרדעים לזמן שתקבע עלי
והרביתי לשון , ארבה, וכאשר יאמר הרבו, פלל הוא מפני שכל לשון עתר הרבות, אעתר עתרו ועתרתי

, (יחזקאל לה יג)ואב לכולם העתרתם עלי דבריכם , והעתרתי דברים, העתירו, אעתיר, כך יאמר, מפעיל
חמרם ( י) :מיד שיכרתו למחר - ויצא ויצעק( ח) :התפלל היום שיכרתו למחר - ויאמר למחר( ו) :הרביתם

( בראשית יב ט)כמו , לשון פעול הוא - והכבד את לבו( יא) :דגורין גלין צבורים צבורים כתרגומו - חמרם
( כ לז' מלכים א), ושאול לו באלהים( כב יג' שמואל א), והכות את מואב( ג כד' מלכים ב)וכן , הלוך ונסוע
 :ולא ישמע אליכם פרעה( שמות ז ד)והיכן דבר  - 'כאשר דבר ה :הכה ופצוע

 

 דברים פרק יב פסוק כג
 :ֲחַזק ְלִבְלִתי ֲאֹכל ַהָדם ִכי ַהָדם הּוא ַהָנֶפש ְוֹלא ֹתאַכל ַהֶנֶפש ִעם ַהָבָשרַרק 

 

 י "רש
לפיכך הוצרך לומר , ממה שנאמר חזק אתה למד שהיו שטופים בדם לאכלו - רק חזק לבלתי אכל הדם

לא בא הכתוב אלא להזהירך וללמדך עד כמה אתה צריך , רבי שמעון בן עזאי אומר. דברי רבי יהודה, חזק
קל , הוצרך לחזקך באזהרתו, שאין אדם מתאוה לו, שהוא קל להשמר ממנו, אם הדם, להתחזק במצות

 :אזהרה לאבר מן החי - ולא תאכל הנפש עם הבשר :וחומר לשאר מצות
 

 בראשית פרק ד
ִכי ַתֲעֹבד ֶאת ( יב) :ְוַעָתה ָארּור ָאָתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָפְצָתה ֶאת ִפיָה ָלַקַחת ֶאת ְדֵמי ָאִחיָך ִמָיֶדָך( יא)

ֵהן ֵגַרְשָת ( יד) :ַוֹיאֶמר ַקִין ֶאל ְיֹקָוק ָגדֹול ֲעֹוִני ִמְנשֹא( יג) :ָהֲאָדָמה ֹלא ֹתֵסף ֵתת ֹכָחּה ָלְך ָנע ָוָנד ִתְהֶיה ָבָאֶרץ
ַוֹיאֶמר לֹו ְיֹקָוק ( טו) :ֹאִתי ַהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ּוִמָפֶניָך ֶאָסֵתר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ָבָאֶרץ ְוָהָיה ָכל ֹמְצִאי ַיַהְרֵגִני

ַוֵיֵצא ַקִין ִמִלְפֵני ( טז) :כֹות ֹאתֹו ָכל  ֹמְצאוֹ ָלֵכן ָכל ֹהֵרג ַקִין ִשְבָעַתִים יָֻקם ַוָיֶשם ְיֹקָוק ְלַקִין אֹות ְלִבְלִתי הַ 
ַוֵיַדע ַקִין ֶאת ִאְשתֹו ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֶאת ֲחנֹוְך ַוְיִהי ֹבֶנה ִעיר ַוִיְקָרא ֵשם ( יז) :ְיֹקָוק ַוֵיֶשב ְבֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ֵעֶדן

ֲחנֹוְך ֶאת ִעיָרד ְוִעיָרד ָיַלד ֶאת ְמחּוָיֵאל ּוְמִחָייֵאל ָיַלד ֶאת ְמתּוָשֵאל ַוִיָּוֵלד לַ ( יח) :ָהִעיר ְכֵשם ְבנֹו ֲחנֹוְך
ַוֵתֶלד ָעָדה ֶאת ( כ) :ַוִיַקח לֹו ֶלֶמְך ְשֵתי ָנִשים ֵשם ָהַאַחת ָעָדה ְוֵשם ַהֵשִנית ִצָלה( יט) :ּוְמתּוָשֵאל ָיַלד ֶאת  ָלֶמְך

ְוִצָלה ַגם ( כב) :ְוֵשם ָאִחיו יּוָבל הּוא ָהָיה ֲאִבי ָכל ֹתֵפש ִכנֹור ְועּוָגב( כא) :ב ֹאֶהל ּוִמְקֶנהָיָבל הּוא ָהָיה ֲאִבי ֹישֵ 
ַוֹיאֶמר ֶלֶמְך ְלָנָשיו ָעָדה ( כג) :ִהוא ָיְלָדה ֶאת תּוַבל ַקִין ֹלֵטש ָכל ֹחֵרש ְנֹחֶשת ּוַבְרֶזל ַוֲאחֹות תּוַבל ַקִין ַנֲעָמה

 :ה ְשַמַען קֹוִלי ְנֵשי ֶלֶמְך ַהְאֵזָנה ִאְמָרִתי ִכי ִאיש ָהַרְגִתי ְלִפְצִעי ְוֶיֶלד ְלַחֻבָרִתיְוִצלָ 
 

 י "רש
אשר פצתה  :וגם בזו הוסיפה לחטוא, יותר ממה שנתקללה היא כבר בעונה - ארור אתה מן האדמה( יא)

אין לך רשות  - נע ונד( יב) :יף לה קללה לא תוסף תת כחהוהנני מוס -' את פיה לקחת את דמי אחיך וגו
 :ועוני אי אפשר לטעון, אתה טוען עליונים ותחתונים, בתמיה - גדול עוני מנשוא( יג) :לדור במקום אחד

לשון , לכן כל הורג קין. זה אחד מן המקראות שקצרו דבריהם ורמזו ולא פירשו - לכן כל הורג קין( טו)
 לסוף , איני רוצה להנקם מקין עכשיו - שבעתים יקם :ולא פירש עונשו, כך וכך עונשו, כה יעשה לו, גערה
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, וסוף המקרא שאמר שבעתים יוקם. שבעה דורות אני נוקם נקמתי ממנו שיעמוד למך מבני בניו ויהרגהו
וכיוצא בו . שלא תהא בריה מזיקתו, הא למדנו שתחלת מקרא לשון גערה היא, והיא נקמת הבל מקין

אבל דבר הכתוב ברמז כל , ויאמר דוד כל מכה יבוסי ויגע בצנור ולא פירש מה יעשה לו( ה ח' מואל בש)
וגם אותם יכה על אשר אמרו העור ', ואת העורים וגו, ויקרב אל השער ויכבשנו, מכה יבוסי ויגע בצנור

א )ובדברי הימים  כאן קצר דבריו, המכה את אלו אני אעשנו ראש ושר, והפסח לא יבא דוד אל תוך הבית
כל מוצאי יהרגני הבהמות )חקק לו אות משמו במצחו  - לקין אות' וישם ה :פירש יהיה לראש ולשר( יא ו

אלא אמר . ומהם לא היה ירא שיהרגוהו, אבל בני אדם עדיין לא היו שיירא מהם רק אביו ואמו, והחיות
עכשיו בשביל עון זה לא ייראו ממני ו', עד עכשיו היה פחדתי על כל החיות כמו שנאמר ומוראכם וגו

יצא בהכנעה כגונב דעת  - ויצא קין( טז) (:החזיר מוראו על הכל, לקין אות' מיד וישם ה, החיות ויהרגוני
שנאמר , שם גלה אביו כשגורש מגן עדן - קדמת עדן :בארץ שכל הגולים נדים שם - בארץ נוד :העליונה

ומצינו רוח . שיש ללמוד שהיה אדם שם, ירת דרך מבוא הגןאת שמ, וישכן מקדם לגן עדן( לעיל ג כד)
דבר . מזרחה שמש' אז יבדיל משה וגו( דברים ד מא)שנאמר , מזרחית קולטת בכל מקום את הרוצחים

זהו , היתה הארץ מזדעזעה תחתיו והבריות אומרות סורו מעליו[ שהיה הולך]כל מקום , אחר בארץ נוד
יש מקום שהוא  - ועירד ילד( יח) :בונה עיר ויקרא שם העיר לזכר בנו חנוך קין -ויהי ( יז) :שהרג את אחיו

א "לידת האשה ניישטר, שהלידה משמשת שתי לשונות, אומר בזכר הוליד ויש מקום שהוא אומר ילד
כשהוא אומר הוליד בלשון הפעיל מדבר [ להוליד]ז "ר בלע"וזריעת תולדות האיש איניינדרי, [ללדת]ז "בלע

 ויקח לו למך( יט) :וכשהוא אומר ילד מדבר בזריעת האיש, פלוני הוליד את אשתו בן או בת, הבלידת האש
אלא ללמדנו מסוף הענין שקיים הקדוש ברוך הוא הבטחתו שאמר שבעתים , לא היה לו לפרש כל זה -

יש כי א( פסוק כג)זהו שאמר , עמד למך לאחר שהוליד בנים ועשה דור שביעי והרג את קין, יוקם קין
זו שהיא , אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש, כך היה דרכן של דור המבול - שתי נשים :'הרגתי לפצעי וגו

וחברתה נזופה ואבלה , לתשמיש משקה כוס של עקרין כדי שתעקר ומקושטת ככלה ומאכילה מעדנים
ורש באגדת כמו שמפ, רועה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב( איוב כד כא)וזהו שפירש איוב , כאלמנה

היא  - צלה :עדה תרגום של סורה. ועל שם שמגונה עליו ומוסרת מאצלו, היא של פריה ורביה - עדה :חלק
 - אבי יושב אהל ומקנה( כ) (:כג ב)דברי אגדה הם בבראשית רבה , של תשמיש על שם שיושבת תמיד בצלו

וכשכלה , ויושב אהלים חדש כאן וחדש כאן בשביל מרעה צאנו, הוא היה הראשון לרועי בהמות במדברות
כמה דאת , ומדרש אגדה בונה בתים לעבודה זרה. המרעה במקום הזה הולך ותוקע אהלו במקום אחר

  :כנור ועוגב לזמר לעבודה זרהאחיו תופש ( פסוק כא)וכן , סמל הקנאה המקנה( יחזקאל ח ג)אמר 
תיבל והתקין אומנתו של קין לעשות כלי זיין , תובל לשון תבלין. תובל אומנתו של קין - תובל קין( כב)

. ילטוש עיניו לי( איוב טז ט)כמו , מחדד אומנות נחשת וברזל - לוטש כל חרש נחשת וברזל :לרוצחים
כלומר מחדד ומצחצח כל כלי , וטעמו למטה. קמץ קטןחורש אינו לשון פועל אלא לשון פועל שהרי נקוד 

שהיו פורשות ממנו מתשמיש לפי שהרג  - שמען קולי( כג) :היא אשתו של נח - נעמה :אומנות נחשת וברזל
וראה את קין ונדמה לו כחיה ואמר לאביו , שהיה למך סומא ותובל קין מושכו, את קין ואת תובל קין בנו

והיו נשיו , הכה כף אל כף וספק את בנו ביניהם והרגו, שידע שהוא קין זקנווכיון . והרגו, למשוך בקשת
, וכי איש אשר הרגתיו לפצעי הוא נהרג, (לתשמיש)להשמע לי  - שמען קולי :פורשות ממנו והוא מפייסן

, כלומר על ידי חבורתי, וילד אשר הרגתי לחבורתי נהרג, וכי אני פצעתיו מזיד שיהא הפצע קרוי על שמי
ז "א בלע"מכת חרב או חץ נברידור - פצע :לא זהו פצעי ולא זהו חבורתי, והלא שוגג אני ולא מזיד, יהבתמ

 [:פצע]
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