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פרשת וארא תשע"ו
מכת הצפרדעים
תהלים פרק עח

(מב) ֹלא זָ כְ רּו אֶ ת יָד ֹו יוֹם אֲ ֶשר פָ ָדם ִמ ִני צָ ר( :מג) אֲ שֶ ר שָ ם בְ ִמ ְצ ַריִ ם אֹתו ָֹתיו ּומוֹפְ תָ יו ִב ְש ֵדה צֹעַ ן:
ּוצפַ ְר ֵדעַ וַ ַת ְש ִחיתֵ ם( :מו) וַ יִ ֵתן
(מד) וַ יַהֲ פְֹך לְ ָדם יְ א ֵֹריהֶ ם וְ נֹזְ לֵיהֶ ם בַ ל יִ ְש ָתיּון( :מה) יְ שַ לַח בָ הֶ ם עָ רֹב וַ יֹאכְ לֵם ְ
ּומ ְקנֵיהֶ ם
ירם ִ
ַָארבֶ ה( :מז) יַהֲ רֹג בַ בָ ָרד גַפְ נָם וְ ִש ְקמוֹתָ ם בַ חֲ נָמַ ל( :מח) וַ י ְַסגֵר לַבָ ָרד בְ עִ ָ
לֶחָ ִסיל יְ בּולָם וִ יגִ יעָ ם ל ְ
ל ְָרשָ פִ ים(:מט) יְ שַ לַח בָ ם חֲ רוֹן אַ פ ֹו עֶ בְ ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרה ִמ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵי ָרעִ ים( :נ) יְ פַ לֵס נ ִָתיב לְ אַ פ ֹו ֹלא חָ ַשְך
אשית אוֹנִ ים בְ ָאהֳ לֵי חָ ם:
ִממָ וֶ ת נַפְ שָ ם וְ חַ יָתָ ם ל ֶַדבֶ ר ִה ְסגִ יר( :נא) וַ יְַך כָל בְ כוֹר בְ ִמ ְצ ָריִ ם ֵר ִ
רש"י

(מה) ותשחיתם  -שומטין את ביציהם( :מז) בחנמל  -שם ארבה ,ומדרשו בא חן ומל היה מולל את ירק
העץ והעשב ואוכלו( :מח) ויסגר לברד בעירם  -כשהתחיל הברד לירד המצרי מבריח צאנו לבית והברד
נעשה למולו כמין כותל והמצרי שוחטו ונותנו על כתיפו להוליכו לבית ולאוכלו והעוף בא ונוטלו הימנו וזה
ומקניהם לרשפים לעופות כמו ובני רשף יגביהו עוף (איוב ה') זה מדרשו ולפי פשוטו לרשפים רשפי אש
כדכתיב (שמות ט') ואש מתלקחת בתוך הברד( :נ) יפלס נתיב לאפו  -אף על פי שבאף נשתלחו המכות לא
שמשו אלא שליחותם מה שנצטוו להמית המיתו ולא הכל בנתיבותם הלכו ,בפירושים אחרים מצאתי כן
יפלס נתיב לאפו כשהכה כל בכור במצרים הורה דרך למשחית באף לבוא אל בתי מצרים ולא לבתי בני
ישראל :וחיתם  -גופם:
תהלים פרק קה

(כו) שָ לַח מֹשֶ ה עַ בְ ד ֹו ַאהֲ רֹן אֲ שֶ ר בָ חַ ר ב ֹו( :כז) שָ מּו בָ ם ִדבְ ֵרי אֹתו ָֹתיו ּומֹפְ ִתים בְ אֶ ֶרץ חָ ם( :כח) ָשלַח ח ֶֹשְך
ַארצָ ם ְצפַ ְר ְדעִ ים
וַ י ְַח ִשְך וְ ֹלא מָ רּו אֶ ת דבריו ְדבָ ר ֹו( :כט) הָ פַ ְך אֶ ת מֵ ימֵ יהֶ ם לְ ָדם וַ יָמֶ ת אֶ ת ְדגָתָ ם( :ל) ָש ַרץ ְ
ַארצָ ם( :לג) וַ יְַך
בְ חַ ְד ֵרי מַ לְ כֵ יהֶ ם( :לא) ָאמַ ר וַ ָיבֹא עָ רֹב כִ נִים בְ כָל גְ בּולָם( :לב) נָתַ ן גִ ְש ֵמיהֶ ם בָ ָרד אֵ ש לֶהָ בוֹת בְ ְ
ַארצָ ם וַ יֹאכַ ל
ַארבֶ ה וְ ֶילֶק וְ אֵ ין ִמ ְספָ ר( :לה) וַ יֹאכַל ָכל עֵ ֶשב בְ ְ
ּותאֵ נָתָ ם וַ יְ שַ בֵ ר עֵ ץ גְ בּולָם( :לד) ָאמַ ר וַ ָיבֹא ְ
גַפְ נָם ְ
אשית לְ ָכל א ֹונָם:
ַארצָ ם ֵר ִ
ַאדמָ תָ ם( :לו) וַ יְַך כָל בְ כוֹר בְ ְ
פְ ִרי ְ
רש"י

(כח) ולא מרו את דברו  -המכות שצוה עליהם באו במצותיו ולא שינו את דברו( :ל) שרץ ארצם צפרדעים -
אמר רבי יוחנן בכל מקום שהיו רובצים מים היו רובצים צפרדעים:
שמות פרק ז

(יד) וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשה ָכבֵ ד לֵב פַ ְרעֹה מֵ אֵ ן לְ שַ לַח הָ עָ ם( :טו) לְֵך אֶ ל פַ ְרעֹה בַ ב ֶֹקר ִהנֵה יֹצֵ א הַ מַ יְ ָמה וְ נִ צַ בְ ָת
לִ ְק ָראת ֹו עַ ל ְשפַ ת הַ יְ אֹר וְ הַ מַ טֶ ה אֲ שֶ ר נ ְֶהפַ ְך לְ נָחָ ש ִת ַקח בְ י ֶָדָך( :טז) וְ ָאמַ ְר ָת אֵ לָיו יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְ ִרים ְשלָחַ נִ י
אֵ לֶיָך לֵאמֹר שַ לַח אֶ ת עַ ִמי וְ יַעַ בְ דֻ נִי בַ ִמ ְדבָ ר וְ ִהנֵה ֹלא שָ מַ עְ ָת עַ ד כֹה( :יז) כֹה ָאמַ ר יְ קֹוָ ק בְ זֹאת ֵת ַדע כִ י אֲ נִ י
יְ קֹוָ ק ִהנֵה ָאנֹכִ י מַ כֶה בַ מַ טֶ ה אֲ שֶ ר בְ י ִָדי עַ ל הַ מַ יִ ם אֲ שֶ ר בַ יְ אֹר וְ נֶהֶ פְ כּו לְ ָדם( :יח) וְ הַ ָדגָה אֲ ֶשר בַ יְ אֹר ָתמּות
ּובָ אַ ש הַ יְ אֹר וְ נִ לְ אּו ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְשתוֹת מַ יִ ם ִמן הַ יְ אֹר :ס (יט) וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשה אֱ מֹר אֶ ל ַאהֲ רֹן ַקח מַ ְטָך
ּונְטֵ ה י ְָדָך עַ ל מֵ ימֵ י ִמ ְצ ַריִ ם עַ ל נַהֲ רֹתָ ם עַ ל יְ א ֵֹריהֶ ם וְ עַ ל ַאגְ מֵ יהֶ ם וְ עַ ל כָל ִמ ְקוֵ ה מֵ ימֵ יהֶ ם וְ יִ ְהיּו ָדם וְ הָ יָה ָדם
בְ כָל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּובָ עֵ ִצים ּובָ אֲ בָ נִים( :כ) וַ ַיעֲשּו כֵ ן מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן כַאֲ ֶשר ִצּוָ ה יְ קֹוָ ק וַ י ֶָרם בַ ַמטֶ ה וַ יְַך אֶ ת הַ ַמיִ ם
אֲ שֶ ר בַ יְ אֹר לְ עֵ ינֵי פַ ְרעֹה ּולְ עֵ ינֵי עֲבָ ָדיו וַ יֵהָ פְ כּו כָ ל הַ מַ יִ ם אֲ שֶ ר בַ יְ אֹר לְ ָדם( :כא) וְ הַ ָדגָה אֲ ֶשר בַ יְ אֹר מֵ תָ ה וַ יִ בְ אַ ש
הַ יְ אֹר וְ ֹלא יָכְ לּו ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְשתוֹת מַ יִ ם ִמן הַ יְ אֹר וַ יְ ִהי הַ ָדם בְ כָל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :כב) וַ ַיעֲשּו כֵן חַ ְרטֻ ֵמי ִמ ְצ ַריִ ם
בְ לָטֵ יהֶ ם וַ יֶחֱ זַ ק לֵב פַ ְרעֹה וְ ֹלא שָ מַ ע אֲ לֵהֶ ם כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר יְ קֹוָ ק( :כג) וַ יִ פֶ ן פַ ְרעֹה וַ ָיבֹא אֶ ל בֵ ית ֹו וְ ֹלא ָשת לִ ב ֹו גַם
ָלזֹאת( :כד) וַ י ְַחפְ רּו כָ ל ִמ ְצ ַריִ ם ְסבִ יבֹת הַ יְ אֹר מַ יִ ם לִ ְשתוֹת כִ י ֹלא יָכְ לּו לִ ְשתֹת ִמ ֵמימֵ י הַ יְ אֹר( :כה) וַ יִ ָמלֵא
ִשבְ עַ ת י ִָמים ַאחֲ ֵרי הַ כוֹת יְ קֹוָ ק אֶ ת הַ יְ אֹר :פ (כו) וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשה בֹא אֶ ל פַ ְרעֹה וְ ָאמַ ְר ָת אֵ לָיו כֹה ָאמַ ר
יְ קֹוָ ק שַ לַח אֶ ת עַ ִמי וְ יַעַ בְ דֻ נִי( :כז) וְ ִאם מָ אֵ ן אַ ָתה לְ שַ לֵחַ ִהנֵה ָאנֹכִ י ֹנגֵף ֶאת כָל גְ בּולְ ָך בַ ְצפַ ְר ְדעִ ים( :כח) וְ ָש ַרץ
נּוריָך ּובְ ִמ ְשאֲ רוֹתֶ יָך:
הַ יְ אֹר ְצפַ ְר ְדעִ י ם וְ עָ לּו ּובָ אּו בְ בֵ יתֶ ָך ּובַ חֲ ַדר ִמ ְשכָבְ ָך וְ עַ ל ִמטָ תֶ ָך ּובְ בֵ ית עֲבָ ֶדיָך ּובְ עַ מֶ ָך ּובְ תַ ֶ
(כט) ּובְ כָה ּובְ עַ ְמָך ּובְ כָ ל עֲבָ ֶדיָך ַיעֲלּו הַ ְצפַ ְר ְדעִ ים:
רש"י

(יד) כבד  -תרגומו יקיר ,ולא אתיקר ,מפני שהוא שם דבר ,כמו (שמות יח יח) כי כבד ממך הדבר:
(טו) הנה יצא המימה  -לנקביו ,שהיה עושה עצמו אלוה ואומר שאינו צריך לנקביו ומשכים ויוצא לנילוס
ועושה שם צרכיו( :טז) עד כה  -עד הנה ומדרשו עד שתשמע ממני מכת בכורות ,שאפתח בה בכה (יא ד)
כה אמר ה' כחצות הלילה( :יז) ונהפכו לדם  -לפי שאין גשמים יורדים במצרים ,ונילוס עולה ומשקה את
הארץ ,ומצרים עובדים לנילוס ,לפיכך הלקה את יראתם ואחר כך הלקה אותם( :יח) ונלאו מצרים -
לבקש רפואה למי היאור שיהיו ראוין לשתות( :יט) אמר אל אהרן  -לפי שהגין היאור על משה כשנשלך
לתוכו ,לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ,ולקה על ידי אהרן :נהרתם  -הם נהרות המושכים
כעין נהרות שלנו :יאריהם  -הם בריכות ונגרים העשויות בידי אדם משפת הנהר לשדות ,ונילוס מימיו
מתברכים ועולה דרך היאורים ומשקה השדות :אגמיהם  -קבוצת מים שאינן נובעין ואינן מושכין ,אלא
עומדין במקום אחד ,וקורין לו אישטנ"ק [אגם] :בכל ארץ מצרים  -אף במרחצאות ובאמבטאות
שבבתים :ובעצים ובאבנים  -מים שבכלי עץ ובכלי אבן( :כב) בלטיהם  -לחש שאומרין אותו בלט
ובחשאי .ורבותינו אמרו בלטיהם מעשה שדים ,בלהטיהם מעשה כשפים :ויחזק לב פרעה  -לומר על ידי
מכשפות אתם עושים כן ,תבן אתם מכניסין לעפריים ,עיר שכולה תבן ,אף אתם מביאין מכשפות למצרים
שכולה כשפים( :כג) גם לזאת  -למופת המטה ,שנהפך לתנין ולא לזה של דם( :כה) וימלא  -מנין שבעת
ימים ,שלא שב היאור לקדמותו ,שהיתה המכה משמשת רביע חדש ושלשה חלקים היה מעיד ומתרה
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בהם( :כז) ואם מאן אתה  -ואם סרבן אתה .מאן כמו ממאן ,מסרב ,אלא כינה האדם על שם המפעל ,כמו
(איוב טז יב) שלו( ,ירמיהו מח יא) ושקט( ,מלכים א' כ מג) סר וזעף :נגף את כל גבולך  -מכה ,וכן כל לשון
מגפה אינו לשון מיתה אלא לשון מכה ,וכן (שמות כא כב) ונגפו אשה הרה ,אינו לשון מיתה .וכן (ירמיהו יג
טז) ובטרם יתנגפו רגליכם( ,תהילים צא יב) פן תגוף באבן רגליך( ,ישעיהו ח יד) ולאבן נגף( :כח) ועלו  -מן
היאור :בביתך  -ואחר כך בבתי עבדיך .הוא התחיל בעצה תחלה (שמות א ט) ויאמר אל עמו ,וממנו
התחילה הפורענות( :כט) ובכה ובעמך  -בתוך מעיהם נכנסין ומקרקרין:
שמות פרק ח

(א) וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מֹשֶ ה אֱ מֹר אֶ ל ַאהֲ רֹן ְנטֵ ה אֶ ת י ְָדָך בְ מַ טֶ ָך עַ ל הַ נְהָ רֹת עַ ל הַ יְ א ִֹרים וְ עַ ל הָ אֲ ג ִַמים וְ הַ עַ ל אֶ ת
הַ ְצפַ ְר ְדעִ ים עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :ב) וַ יֵט ַאהֲ רֹן אֶ ת יָד ֹו עַ ל מֵ ימֵ י ִמ ְצ ָריִ ם וַ ַתעַ ל הַ ְצפַ ְר ֵדעַ וַ ְתכַס אֶ ת אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
(ג) וַ ַיעֲשּו ֵכן הַ חַ ְרטֻ ִמים בְ לָטֵ יהֶ ם וַ ַיעֲלּו אֶ ת הַ ְצפַ ְר ְדעִ ים עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :ד) וַ יִ ְק ָרא פַ ְרעֹה לְ מ ֶֹשה ּולְ ַאהֲ רֹן
וַ יֹאמֶ ר הַ עְ ִתירּו אֶ ל יְ קֹוָ ק וְ יָסֵ ר הַ ְצפַ ְר ְדעִ ים ִממֶ ִני ּומֵ עַ ִמי וַ אֲ שַ לְ חָ ה אֶ ת הָ עָ ם וְ יִ זְ בְ חּו לַיקֹוָ ק( :ה) וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה
ַארנָה:
ּומבָ ֶתיָך ַרק בַ יְ אֹר ִת ָש ְ
לְ פַ ְרעֹה ִה ְתפָ אֵ ר עָ לַי לְ מָ תַ י ַאעְ ִתיר לְ ָך וְ ַלעֲבָ ֶדיָך ּולְ עַ ְמָך לְ הַ כְ ִרית הַ ְצפַ ְר ְדעִ ים ִמ ְמָך ִ
ּומבָ ֶתיָך
(ו) וַ יֹאמֶ ר לְ מָ חָ ר וַ יֹאמֶ ר כִ ְדבָ ְרָך לְ מַ עַ ן ֵת ַדע כִ י אֵ ין כַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו( :ז) וְ סָ רּו הַ ְצפַ ְר ְדעִ ים ִמ ְמָך ִ
ַארנָה( :ח) וַ יֵצֵ א מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן מֵ עִ ם פַ ְרעֹה וַ יִ ְצעַ ק מ ֶֹשה אֶ ל יְ קֹוָ ק עַ ל ְדבַ ר
ּומֵ עֲבָ ֶדיָך ּומֵ עַ מֶ ָך ַרק בַ יְ אֹר ִתשָ ְ
ּומן
הַ ְצפַ ְר ְדעִ ים אֲ שֶ ר שָ ם לְ פַ ְרעֹה( :ט) וַ יַעַ ש יְ קֹוָ ק כִ ְדבַ ר מֹשֶ ה וַ יָמֻ תּו הַ ְצפַ ְר ְדעִ ים ִמן הַ בָ ִתים ִמן הַ חֲ צֵ רֹת ִ
ָארץ( :יא) וַ י ְַרא פַ ְרעֹה כִ י הָ יְ תָ ה הָ ְרוָ חָ ה וְ הַ כְ בֵ ד אֶ ת לִ ב ֹו וְ ֹלא
הַ שָ דֹת( :י) וַ יִ ְצבְ רּו אֹתָ ם חֳ מָ ִרם חֳ מָ ִרם וַ ִתבְ אַ ש הָ ֶ
שָ מַ ע אֲ לֵהֶ ם כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר יְ קֹוָ ק:
רש"י

(ב) ותעל הצפרדע  -צפרדע אחת היתה והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים זהו מדרשו .ופשוטו יש
לומר שרוץ הצפרדעים קורא לשון יחידות .וכן (להלן יד) ותהי הכנם ,הרחישה דוילייר"א בלעז [רחישת
כנים] ואף ותעל הצפרדע גרינוילייר"א בלעז [רחישת צפרדעים]( :ה) התפאר עלי  -כמו (ישעיהו י טו)
היתפאר הגרזן על החוצב בו ,משתבח לומר אני גדול ממך ונט"ר בלעז [להתפאר] .וכן התפאר עלי,
השתבח להתחכם ולשאול דבר גדול ולומר שלא אוכל לעשותו :למתי אעתיר לך  -את אשר אעתיר לך
היום על הכרתת הצפרדעים ,למתי תרצה שיכרתו ,ותראה אם אשלים דברי למועד שתקבע לי .אלו נאמר
מתי אעתיר ,היה משמע מתי אתפלל ,עכשיו שנאמר למתי משמע אני היום אתפלל עליך שיכרתו
הצפרדעים לזמן שתקבע עלי ,אמור לאיזה יום תרצה שיכרתו .אעתיר ,העתירו ,והעתרתי ,ולא נאמר
אעתר עתרו ועתרתי ,מפני שכל לשון עתר הרבות פלל הוא ,וכאשר יאמר הרבו ,ארבה ,והרביתי לשון
מפעיל ,כך יאמר ,אעתיר ,העתירו ,והעתרתי דברים ,ואב לכולם העתרתם עלי דבריכם (יחזקאל לה יג),
הרביתם( :ו) ויאמר למחר  -התפלל היום שיכרתו למחר( :ח) ויצא ויצעק  -מיד שיכרתו למחר( :י) חמרם
חמרם  -צבורים צבורים כתרגומו דגורין גלין( :יא) והכבד את לבו  -לשון פעול הוא ,כמו (בראשית יב ט)
הלוך ונסוע ,וכן (מלכים ב' ג כד) והכות את מואב( ,שמואל א' כב יג) ושאול לו באלהים( ,מלכים א' כ לז)
הכה ופצוע :כאשר דבר ה'  -והיכן דבר (שמות ז ד) ולא ישמע אליכם פרעה:
דברים פרק יב פסוק כג

ַרק חֲ זַ ק לְ בִ לְ ִתי אֲ כֹל הַ ָדם כִ י הַ ָדם הּוא הַ נָפֶ ש וְ ֹלא תֹ אכַל הַ נֶפֶ ש עִ ם הַ בָ ָשר:
רש"י

רק חזק לבלתי אכל הדם  -ממה שנאמר חזק אתה למד שהיו שטופים בדם לאכלו ,לפיכך הוצרך לומר
חזק ,דברי רבי יהודה .רבי שמעון בן עזאי אומר ,לא בא הכתוב אלא להזהירך וללמדך עד כמה אתה צריך
להתחזק במצות ,אם הדם ,שהוא קל להשמר ממנו ,שאין אדם מתאוה לו ,הוצרך לחזקך באזהרתו ,קל
וחומר לשאר מצות :ולא תאכל הנפש עם הבשר  -אזהרה לאבר מן החי:
בראשית פרק ד

ָאחיָך ִמי ֶָדָך( :יב) כִ י תַ ֲעבֹד אֶ ת
(יא) וְ עַ ָתה ָארּור אָ ָתה ִמן הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶ ר פָ ְצתָ ה אֶ ת פִ יהָ ל ַָקחַ ת אֶ ת ְדמֵ י ִ
ָארץ( :יג) וַ יֹאמֶ ר ַקיִ ן ֶאל יְ קֹוָ ק גָדוֹל ֲעוֹנִ י ִמנְ שֹא( :יד) הֵ ן ג ֵַר ְש ָת
הָ אֲ ָדמָ ה ֹלא תֹסֵ ף ֵתת כֹחָ ּה לְָך נָע וָ נָד ִת ְהיֶה בָ ֶ
ָארץ וְ הָ יָה ָכל מ ְֹצ ִאי יַהַ ְר ֵגנִי( :טו) וַ יֹאמֶ ר ל ֹו יְ קֹוָ ק
יתי נָע וָ נָד בָ ֶ
ּומפָ נֶיָך אֶ סָ תֵ ר וְ הָ יִ ִ
א ִֹתי הַ יוֹם מֵ עַ ל פְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה ִ
ָלכֵן כָל ה ֵֹרג ַקיִ ן ִשבְ עָ תַ יִ ם י ָֻקם וַ יָשֶ ם יְ קֹוָ ק לְ ַקיִ ן אוֹת לְ בִ לְ ִתי הַ כוֹת אֹת ֹו כָ ל מ ְֹצא ֹו( :טז) וַ יֵצֵ א ַקיִ ן ִמלִ פְ נֵי
יְ קֹוָ ק וַ יֵשֶ ב בְ אֶ ֶרץ נוֹד ִק ְדמַ ת עֵ ֶדן( :יז) וַ י ֵַדע ַקיִ ן אֶ ת ִא ְשת ֹו וַ ַתהַ ר וַ ֵתלֶד אֶ ת חֲ נוְֹך וַ יְ ִהי ֹבנֶה עִ יר וַ יִ ְק ָרא ֵשם
תּושאֵ ל
ּומ ִחיָיאֵ ל ָילַד ֶאת ְמ ָ
ירד ָילַד אֶ ת ְמחּויָאֵ ל ְ
ירד וְ עִ ָ
הָ עִ יר כְ שֵ ם בְ נ ֹו חֲ נוְֹך( :יח) וַ יִ ּוָ לֵד ַל חֲ נוְֹך אֶ ת עִ ָ
ּומתּושָ אֵ ל ָילַד אֶ ת לָמֶ ְך( :יט) וַ יִ ַקח ל ֹו לֶמֶ ְך ְש ֵתי נ ִָשים שֵ ם הָ ַאחַ ת עָ ָדה וְ ֵשם הַ ֵשנִית ִצלָה( :כ) וַ ֵתלֶד עָ ָדה אֶ ת
ְ
ָאחיו יּובָ ל הּוא הָ יָה אֲ ִבי כָל תֹפֵ ש כִ נוֹר וְ עּוגָב( :כב) וְ ִצלָה גַם
ּומ ְקנֶה( :כא) וְ שֵ ם ִ
יָבָ ל הּוא הָ יָה אֲ בִ י יֹשֵ ב אֹהֶ ל ִ
ִהוא יָלְ ָדה אֶ ת תּובַ ל ַקיִ ן ֹלטֵ ש כָל ח ֵֹרש נְ חֹשֶ ת ּובַ ְרזֶ ל וַ אֲ חוֹת תּובַ ל ַקיִ ן ַנעֲמָ ה( :כג) וַ יֹאמֶ ר לֶמֶ ְך לְ נ ָָשיו עָ ָדה
וְ ִצ ָל ה ְשמַ עַ ן קוֹלִ י נְשֵ י לֶמֶ ְך הַ ְאזֵ נָה ִא ְמ ָר ִתי כִ י ִאיש הָ ַרגְ ִתי לְ פִ ְצעִ י וְ ֶילֶד לְ חַ ב ָֻר ִתי:
רש"י

(יא) ארור אתה מן האדמה  -יותר ממה שנתקללה היא כבר בעונה ,וגם בזו הוסיפה לחטוא :אשר פצתה
את פיה לקחת את דמי אחיך וגו'  -והנני מוסיף לה קללה לא תוסף תת כחה( :יב) נע ונד  -אין לך רשות
לדור במקום אחד( :יג) גדול עוני מנשוא  -בתמיה ,אתה טוען עליונים ותחתונים ,ועוני אי אפשר לטעון:
(טו) לכן כל הורג קין  -זה אחד מן המקראות שקצרו דבריהם ורמזו ולא פירשו .לכן כל הורג קין ,לשון
גערה ,כה יעשה לו ,כך וכך עונשו ,ולא פירש עונשו :שבעתים יקם  -איני רוצה להנקם מקין עכשיו ,לסוף
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שבעה דורות אני נוקם נקמתי ממנו שיעמוד למך מבני בניו ויהרגהו .וסוף המקרא שאמר שבעתים יוקם,
והיא נקמת הבל מקין ,הא למדנו שתחלת מקרא לשון גערה היא ,שלא תהא בריה מזיקתו .וכיוצא בו
(שמואל ב' ה ח) ויאמר דוד כל מכה יבוסי ויגע בצנור ולא פירש מה יעשה לו ,אבל דבר הכתוב ברמז כל
מכה יבוסי ויגע בצנור ,ויקרב אל השער ויכבשנו ,ואת העורים וגו' ,וגם אותם יכה על אשר אמרו העור
והפסח לא יבא דוד אל תוך הבית ,המכה את אלו אני אעשנו ראש ושר ,כאן קצר דבריו ובדברי הימים (א
יא ו) פירש יהיה לראש ולשר :וישם ה' לקין אות  -חקק לו אות משמו במצחו (כל מוצאי יהרגני הבהמות
והחיות ,אבל בני אדם עדיין לא היו שיירא מהם רק אביו ואמו ,ומהם לא היה ירא שיהרגוהו .אלא אמר
עד עכשיו היה פחדתי על כל החיות כמו שנאמר ומוראכם וגו' ,ועכשיו בשביל עון זה לא ייראו ממני
החיות ויהרגוני ,מיד וישם ה' לקין אות ,החזיר מוראו על הכל)( :טז) ויצא קין  -יצא בהכנעה כגונב דעת
העליונה :בארץ נוד  -בארץ שכל הגולים נדים שם :קדמת עדן  -שם גלה אביו כשגורש מגן עדן ,שנאמר
(לעיל ג כד) וישכן מקדם לגן עדן ,את שמירת דרך מבוא הגן ,שיש ללמוד שהיה אדם שם .ומצינו רוח
מזרחית קולטת בכל מקום את הרוצחים ,שנאמר (דברים ד מא) אז יבדיל משה וגו' מזרחה שמש .דבר
אחר בארץ נוד ,כל מקום [שהיה הולך] היתה הארץ מזדעזעה תחתיו והבריות אומרות סורו מעליו ,זהו
שהרג את אחיו( :יז) ויהי  -קין בונה עיר ויקרא שם העיר לזכר בנו חנוך( :יח) ועירד ילד  -יש מקום שהוא
אומר בזכר הוליד ויש מקום שהוא אומר ילד ,שהלידה משמשת שתי לשונות ,לידת האשה ניישטר"א
בלע"ז [ללדת] ,וזריעת תולדות האיש איניינדרי"ר בלע"ז [להוליד] כשהוא אומר הוליד בלשון הפעיל מדבר
בלידת האשה ,פלוני הוליד את אשתו בן או בת ,וכשהוא אומר ילד מדבר בזריעת האיש( :יט) ויקח לו למך
 לא היה לו לפרש כל זה ,אלא ללמדנו מסוף הענין שקיים הקדוש ברוך הוא הבטחתו שאמר שבעתיםיוקם קין ,עמד למך לאחר שהוליד בנים ועשה דור שביעי והרג את קין ,זהו שאמר (פסוק כג) כי איש
הרגתי לפצעי וגו' :שתי נשים  -כך היה דרכן של דור המבול ,אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש ,זו שהיא
לתשמיש משקה כוס של עקרין כדי שתעקר ומקושטת ככלה ומאכילה מעדנים ,וחברתה נזופה ואבלה
כאלמנה ,וזהו שפירש איוב (איוב כד כא) רועה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב ,כמו שמפורש באגדת
חלק :עדה  -היא של פריה ורביה ,ועל שם שמגונה עליו ומוסרת מאצלו .עדה תרגום של סורה :צלה  -היא
של תשמיש על שם שיושבת תמיד בצלו ,דברי אגדה הם בבראשית רבה (כג ב)( :כ) אבי יושב אהל ומקנה -
הוא היה הראשון לרועי בהמות במדברות ,ויושב אהלים חדש כאן וחדש כאן בשביל מרעה צאנו ,וכשכלה
המרעה במקום הזה הולך ותוקע אהלו במקום אחר .ומדרש אגדה בונה בתים לעבודה זרה ,כמה דאת
אמר (יחזקאל ח ג) סמל הקנאה המקנה ,וכן (פסוק כא) אחיו תופש כנור ועוגב לזמר לעבודה זרה:
(כב) תובל קין  -תובל אומנתו של קין .תובל לשון תבלין ,תיבל והתקין אומנתו של קין לעשות כלי זיין
לרוצחים :לוטש כל חרש נחשת וברזל  -מחדד אומנות נחשת וברזל ,כמו (איוב טז ט) ילטוש עיניו לי.
חורש אינו לשון פועל אלא לשון פועל שהרי נקוד קמץ קטן .וטעמו למטה ,כלומר מחדד ומצחצח כל כלי
אומנות נחשת וברזל :נעמה  -היא אשתו של נח( :כג) שמען קולי  -שהיו פורשות ממנו מתשמיש לפי שהרג
את קין ואת תובל קין בנו ,שהיה למך סומא ותובל קין מושכו ,וראה את קין ונדמה לו כחיה ואמר לאביו
למשוך בקשת ,והרגו .וכיון שידע שהוא קין זקנו ,הכה כף אל כף וספק את בנו ביניהם והרגו ,והיו נשיו
פורשות ממנו והוא מפייסן :שמען קולי  -להשמע לי (לתשמיש) ,וכי איש אשר הרגתיו לפצעי הוא נהרג,
וכי אני פצעתיו מזיד שיהא הפצע קרוי על שמי ,וילד אשר הרגתי לחבורתי נהרג ,כלומר על ידי חבורתי,
בתמיה ,והלא שוגג אני ולא מזיד ,לא זהו פצעי ולא זהו חבורתי :פצע  -מכת חרב או חץ נברידור"א בלע"ז
[פצע]:
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