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הדרשן  , פעולת הדרשה

ב  ָךְוָדַרְשָתָּ֧ ְוָחַקְרָתָּ֧ ְוָשַאְלָתָּ֖ ֵהיֵטֵ֑ את ְבִקְרֶבֶּֽ ה ַהז ֹּ֖ ה ַהּתֹוֵעָבָ֥ ר ֶנֶעְשָתָ֛ יגדברים :  ]ְוִהֵנֵּ֤ה ֱאֶמ֙ת ָנ֣כֹון ַהָדָבָ֔

[טו

ּו ֲצצֵּ֤ אֶמר ַוִיְתר ֶּֽ ן ַהָבִני֙ם ְבִקְרָבָ֔ ּ ַוּת ֣ ִכי ִאם־ֵכָ֔ ה ָאנ ֹ֑ ָמה ֶזֹּ֖ ש ֶאת־ה  ָלָ֥ ֶלְך ִלְדר ֹ֥ [ כבבראשית כה ]:  'ַוֵתָּ֖

ביטוי [. במקרא]פירוש חדש בלשון חכמים הוא חיפוש ' דרש'אמרנו ש...:  11' דרכי האגדה והמדרש עמ, יונה פרנקל

....  אשר טעונים בירור' חדש'ו' פירוש'זה כולל שני עקרונות 

של טקסט הוא הצעת המשמעות המפורטת והכוללת בהתאם לכוונות המקורית  ' פירוש'בדרך כלל אנו מבינים ש

כיוון שאין הוא רוצה להיות  חדש ואין הוא  ' חדש'במשמעות זאת מנוגד עקרונית לביטוי ' פירוש'... של הטקסט

בהקשר של מדרש  ', דרש'משמעות הפועל ...                   שהרי הוא רוצה לחשוף את המקורי, רוצה לחדש

.  כזה מאד' פירוש'רחוקה מ, אגדה



היחידה הנדרשת  –כבבראשית רבה פרשה 

בראשית פרק ד

ע ( א) ם ָיַדֹּ֖ ָאָדָ֔ ֹו ֶאת־ַחָּו֣הְוָה֣ ַהר֙ ִאְשּתֹ֑ ֶלד ַוַּת֙ יש ֶאת־הֶּֽ  ַוֵּת֣ יִתי ִאֹּ֖ אֶמר ָקִנָ֥ ִין ַוּת ֹּ֕ :'ֶאת־ַקָ֔

ֶדת ( ב) ֶסף ָלֶלָ֔ יוַוּת ֣ ֶבלֶאת־ָאִחֹּ֖ ֶבל֙ ֶאת־ָהֹ֑ ְַֽיִהי־ֶה֙ הַוֶּֽ ד ֲאָדָמֶּֽ ֵבָ֥ ִין ָהָיֹּ֖ה ע  אן ְוַקֹּ֕ ֵעה צ ָ֔ : ר ֣

הֶּֽ ( ג) ה ַלֶּֽ ה ִמְנָחֹּ֖ ֲאָדָמָ֛ י ָהֶּֽ ִין ִמְפִרִ֧ א ַקַ֜ ים ַוָיֵבֵ֨ ץ ָיִמֹ֑ י ִמֵק֣ ְַֽיִהֹּ֖ :'ַוֶּֽ

יא ( ד) ֶבל ֵהִבָ֥ ּואְוֶהֵ֨ ֹו ַגם־הָ֛ ֹות צ אנֹּ֖ רָ֥ ןִמְבכ  ֶחְלֵבֶהֹ֑ ַשע הָ֔ ּוֵמֶּֽ ֶבל' ַוִי֣ ֹוֶאל־ֶהֹּ֖ :ְוֶאל־ִמְנָחתֶּֽ

ִין( ה) ֹוְוֶאל־ַקָ֥ ה ְוֶאל־ִמְנָחתֹּ֖ א ָשָעֹ֑ ַחר ל ֣ יוַוִיֵּ֤ ּו ָפָנֶּֽ ִַֽיְפלֹּ֖ ד ַוֶּֽ ִי֙ן ְמא ָ֔ :ְלַק֙

אֶמר הֹּ֖ ( ו) ִין' ַוי ָ֥ יָךֶאל־ָקֹ֑ ּו ָפֶנֶּֽ ָמה ָנְפלָ֥ ְך ְוָלֹּ֖ ָרה ָלָ֔ ָמה ָח֣ :ָלָ֚

ֹוא ( ז) ה ִאם־ֵּתיִטיב֙ ֲהלֵּ֤ ֹו ְוַאָּתֹּ֖ יָ֙ך ְּת֣שּוָקתָ֔ ץ ְוֵאֶלֵ֨ ֵבֹ֑ את ר  ַתח ַחָָּ֣֣ יב ַלֶפֹּ֖ א ֵתיִטָ֔ ת ְוִא֙ם ל ֣ ֹו ְשֵאָ֔ :ִּתְמָשל־בֶּֽ

ִין ( ח) אֶמר ַקֹּ֖ ֶבלַוי ָ֥ ה ֶאל־ֶה֣ ם ַבָשֶדָ֔ ְַֽיִה֙י ִבְהיֹוָת֣ יו ַוֶּֽ ִין ַוָיַָָֽ֥קםָאִחֹ֑ ֶבלַקָ֛ הּוֶאל־ֶהָ֥ יו ַוַיַהְרֵגֶּֽ :ָאִחֹּ֖

אֶמר ה֙ ( ט) ִין' ַוי ֵּ֤ ִכיֶאל־ַקָ֔ י ָאנ ֶּֽ ר ָאִחֹּ֖ ֵמָ֥ ְעִּתי ֲהש  א ָיַדָ֔ אֶמ֙ר ל ֣ יָך ַוי ֙ ֶבל ָאִחֹ֑ י ֶה֣ :ֵאֹּ֖

י ( י) ים ֵאַלֹּ֖ ֲעִקָ֥ יָך צ  י ָאִחָ֔ ֹול ְדֵמ֣ יָת קָ֚ ה ָעִשֹ֑ אֶמר ֶמ֣ הַוי ֹּ֖ ֲאָדָמֶּֽ :ִמן־ָהֶּֽ

ָּתה ( יא) ה ָא֣רּור ָאֹ֑ ֲאָדָמה֙ ְוַעָּתֹּ֖ ה ִמן־ָהֶּֽ ר ָפְצָת֣ יהָ  ֲאֶש֣ ַחת ֶאת־ִפָ֔ י ָלַקָ֛ ָךֶאת־ְדֵמָ֥ יָך ִמָיֶדֶּֽ :ָאִחֹּ֖

֙ד ( יב) ֲעב  י ַתֶּֽ הִכֵּ֤ ֲאָדָמָ֔ ףֶאת־ָה֣ ֵסָ֥ א־ת  ָחֹּ֖ ּל ֶּֽ ֶרץֵּתת־כ  ְהֶיָ֥ה ָבָאֶּֽ ְך ָנָ֥ע ָוָנֹּ֖ד ִּתֶּֽ : ָלֹ֑

ִין ֶאל־הֹ֑ ( יג) אֶמר ַקֹּ֖ א' ַוי ָ֥ י ִמְנש ֶּֽ ֹול ֲעֹוִנֹּ֖ :ָגדָ֥

ְשּתָ ֵה֩ן ( יד) ֶרץ ְוָהָיָ֥ה ֵגַרֵ֨ יִתי ָנֵּ֤ע ָוָנ֙ד ָבָאָ֔ ר ְוָהִיַ֜ ֵתֹ֑ ָָ ה ּוִמָפֶנֹּ֖יָך ֶא ֲאָדָמָ֔ ֹום ֵמַע֙ל ְפֵנ֣י ָהֶּֽ י ַהיֹו ִתַ֜ י א  ְצִאֹּ֖ ִניָכל־מ  ַהְרֵגֶּֽ :ַיֶּֽ

אֶמר ֣לֹו הֹו ( טו) גָלֵכ֙ן ' ַוי ִ֧ ֵר֣ ִים ָכל־ה  ִין ִשְבָעַתֹּ֖ םַקָ֔ ֶשם הֵּ֤ יָֻקֹ֑ י ' ַוָיֵ֨ ֹות ְלִבְלִּתָ֥ ִי֙ן אָ֔ ֹוְלַק֙ תֹּ֖ ֹוַהכֹות־א  ְצאֶּֽ :ָכל־מ 

ִין ִמִלְפֵנ֣י הֹ֑ ( טז) ֹודַוֵיֶָ֥שב ' ַוֵיֵָ֥צא ַקֹּ֖ ֶרץ־נֹּ֖ ֶדןְבֶאֶּֽ :ִקְדַמת־ֵעֶּֽ

ִי֙ן ( יז) ַַֽדע ַק֙ ֹוַוֵיֵּ֤ ַהרֶאת־ִאְשּתָ֔ ֶלד ַוַּתֹּ֖ ֹוְךַוֵּת֣ ֹוְךֶאת־ֲחנֹ֑ ֹו ֲחנֶּֽ ם ְבנָ֥ יר ְכֵשֹּ֖ ם ָהִעָ֔ יר ַוִיְקָר֙א ֵש֣ ֶנה ִעָ֔ ְַֽיִה֙י ב ֣ : ַוֶּֽ

ֲחנֹוְ֙ך ( יח) ד ַלֶּֽ דַוִיָּוֵלֵּ֤ ד ֶאת־ִעיָרָ֔ ד ָיַלֹּ֖ לְוִעיָרֹּ֕ ּוָיֵאֹ֑ לֶאת־ְמחֶּֽ לָיַל֙ד ּוְמִחָייֵאֹו ד ֶאת־ְמ֣תּוָשֵאָ֔ ל ָיַלָ֥ ֶמְךּוְמתּוָשֵאֹּ֖ :ֶאת־ָלֶּֽ

ֹו( יט) ח־לָ֥ ַקֶּֽ הַוִיֶּֽ ית ִצָלֶּֽ ם ַהִֵֵּׁנֹּ֖ ה ְוֵשָ֥ ַאַח֙ת ָעָדָ֔ ם ָהֶּֽ ים ֵשֵּ֤ י ָנִשֹ֑ ֶמְך ְשֵּת֣ : ֶלֹּ֖

ה ( כ) ֶלד ָעָדֹּ֖ לַוֵּתָ֥ הֶאת־ָיָבֹ֑ ֶהל ּוִמְקֶנֶּֽ ב א ֹּ֖ ֵשָ֥ י י  ה ֲאִבֹּ֕ :֣הּוא ָהָיָ֔

י ( כא) ה ֲאִבֹּ֕ ל ֣הּוא ָהָיָ֔ יו יּוָבֹ֑ ם ָאִחֹּ֖ שְוֵשָ֥ ֵפָ֥ ֹורָכל־ּת  בִכנֹּ֖ :ְועּוָגֶּֽ

ה ( כב) ואְוִצָל֣ ְלָד֙ה ַגם־ִהֹו ש ֶאת־ּ֣תּוַבלָיֶּֽ ִין ֹלֵטֹּ֕ שַקָ֔ ֵרָ֥ ֶשתָכל־ח  ֹות ְנח ֹּ֖ ִיןּוַבְרֶזֹ֑ל ַוֲֶּֽאחָ֥ ּוַבל־ַקֹּ֖ הּתֶּֽ ֲעָמֶּֽ :ַנֶּֽ

ְגִּת ( כג) יש ָהַר֙ י ִאֵּ֤ י ִכ֣ ֶמְך ַהְאֵזָֹּ֖נה ִאְמָרִתֹ֑ י ֶלָ֔ י ְנֵש֣ ַען קֹוִלָ֔ ה ְוִצָל֙ה ְשַמ֣ יו ָעָדֵּ֤ ֶמְך ְלָנָשֹו אֶמר ֶלַ֜ יי֙ ַוי ֵ֨ י ְוֶיֶֹּ֖לד ְלַחֻבָרִתֹּ֖ : ְלִפְצִעָ֔

ִים ( כד) י ִשְבָעַתֹּ֖ ִיןִכָ֥ היַֻקם־ָקֹ֑ ים ְוִשְבָעֶּֽ ֶמְך ִשְבִעָ֥ :ְוֶלֹּ֖

ם עֹו֙ד ( כה) ַדע ָאָדָ֥ ֹוַוֵיֵ֨ א ֶאת־ִאְשּתָ֔ ן ַוִּתְקָרָ֥ ֶלד ֵבָ֔ ֹו ַוֵּת֣ י ֶאת־ְשמֹּ֖ ת־ִלֵּ֤ י ָשֶּֽ ת ִכ֣ ִיןֱאֹלִהים֙  ֵשֹ֑ ֹו ָקֶּֽ י ֲהָרגֹּ֖ ֶבל ִכָ֥ ַחת ֶהָ֔ ר ַּת֣ ַַֽרע ַאֵחָ֔ : ֶז֣

ת ( כו) ןַגם־הּוא֙ ּוְלֵשֵּ֤ א יַֻלד־ֵבָ֔ ֹוַוִיְקָרָ֥ ם הֶּֽ ֶאת־ְשמֹּ֖ א ְבֵשָ֥ ל ִלְקר ֹּ֖ ז הּוַחָ֔ ֹוש ָא֣ פ: ' ֱאנֹ֑
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...                                                                                                                          וחסדיך י"יזכור רחמיך [ והאדם ידע את חוה אשתו( ]א)

...                                                                                                                          פלאים נעשו באותו היום' אלעזר בן עזריה ג' אמר רותלד את קין ותהר

...                                                                                                                          יצחק חמת לה איתה בנין היא אמרה הא קנה הא קנה בעלי בידיי' אמר ר' ותאמר קניתי איש וגו

.                                                                                                                  עלו למטה שנים וירדו שבעה ותוסף ללדת תוספת ללידה ולא תוספת לעיבורקרחהיהושע בן ' רדאמרלההיאמסייעאהדא' וגו[ ותוסף ללדת(  ]ב)

..                                                                                                                           שלשה היו להוטים אחר אדמה ולא נמצא בהם תוחלתויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה 

...                                                                                                                          בתשרי נברא העולם' אליעזר א' יהושע ר' אליעזר ור' ר[ ויהי מקץ ימים( ]ג)

...                                                                                                                          משל לאריס רע שהיה אוכל את הבכורות, מן הפסולת' וגוויבא קין מפרי האדמה 

..                                                                                                                           הקריבו בני נח' אלעזר א' רחנינא' יוסי בר' אלעזר ור' ר[ ומחלבהןוהבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ( ]ד)

.                                                                                                                            נפייס ממנואל הבל ואל מנחתו י"יוישע 

.                                                                                                                            לא נפייס ממנו[ ואל קין ואל מנחתו לא שעה( ]ה)

.                                                                                                                            ויפלו פניו שנעשו כאוד[ לקין מאדויחר]

...                                                                                                          א הלא אם תיטיב אני מוחל לך "ד, קללהואם לא תיטיב שאת , ברכה[ אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך הלא אם תיטיב שאתי"יויאמר ( ]ז)

...                                                                                                                          בתחילה הוא תש כנקבה ואחר כך הוא מתגבר כזכר, כאן אלא רובץ' רובצת אין כתלפתח חטאת רובץ 

בקנה הרגו וילד ' שמעון א' ר, במה הרגו... ', קין וגוויקםמתוך כן .. אמרו בוא ונחלק העולם, אמוריםהדיניןעל מה היו ' וגו[ קין אל הבל אחיו ויהרגהו ויקם..ויאמר קין אל הבל אחיו( ]ח)

...                                                                                                                          לחבורתי דבר שעושה חבורה

...                                                                                                                          שהיה מהלך באמצע פלטיהלאיפרכוס' וגו[ אל קין אי הבלי"יויאמר ( ]י)

....                   אלעזר אמר לך אינה נותנת' ר[ לךכחהכי תעבד את האדמה לא תסף תת ( ]יב...)בלשון ממועט הכתוביןשמעון בן גמליאל בשלשה מקומות דיברו ' אמר ר[ ועתה ארור אתה( ]יא)

...                                                                                                                          לפשעי לא תסבול, ותחתונים אתה סובללעיליוניםגדול עוני מנשוא י"יויאמר קין אל ( ידיג)

...                                                                                              הזריח לו גלגל חמה' יהודה א' רלקין אות י"יוישם ...שלהבל דיקיון[ בהמה וחיה ועוף לתבוע]נתכנסו ' יהודה א' ר' וגו[ לכן כל הורג קיןי"יויאמר לו ( ]טו)

....העיליוניםאיבו אמר הפשיל דברים לאחוריו ויצא כגונב דעת ' ר, יצאמאיכן' וגו[ ויצא קין( ]טז)



['פתיחתא']דרשת פתיחה  

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

ואילולא לא  ( יזבראשית ב )' כי ביום אכלך ממנו מות תמות'שכך אמרת לו ; שבם התנהגת עם אדם הראשון: יהושע בר נחמיה' אמר ר

.  'וגו' והאדם ידע'היאך הוא נזקק להעמיד תולדות , לו יום אחד משלך שהוא אלף שניםנתתה

ע ( א) ם ָיַדֹּ֖ ָאָדָ֔ ֹו ֶאת־ַחָּו֣הְוָה֣ ַהר֙ ִאְשּתֹ֑ יש ֶאת־הֶּֽ ַוַּת֙ יִתי ִאֹּ֖ אֶמר ָקִנָ֥ ִין ַוּת ֹּ֕ ֶלד ֶאת־ַקָ֔ :' ַוֵּת֣

תהלים פרק כה

ד( א) יָך הֹו ְלָדִוִ֡ א' ֵאֶלָ֥ י ֶאָשֶּֽ :ַנְפִשָ֥

י( ב) ֹלַהֹו ַטְחִּתי אֱֽ ֹוָשהְבָ֣ך ָבָ֭ ּוַאל־ֵאבֹ֑ ַעְלצֹּ֖ יַאל־ַיֶּֽ י ִלֶּֽ ְיַב֣ : א 

...

יָך( ו) ר־ַרֲחֶמֶ֣ ָמה'  ה  ְזכ  ם ֵה  י ֵמעֹוָלֶ֣ יָך ִכָּ֖ :ַוֲחָסֶדֵ֑

י ( ז) י ּוְפָשַעַ֗ אות ְנעּוַרַ֨ רַחט ֹּ֤ ְזכ ֹ֥ ָתהְכַחְסְדָךֹ֥ ַאל־ִתִּ֫ ַען טּוְבָךֶ֣ ה  ְזָכר־ִלי־ַאֵ֑ :'ְלַמָּ֖

ר( ח) ֶרְך' הֵ֑ טֹוב־ְוָיָשֹ֥ ים ַבָד  ה ַחָטִאֶ֣ ן יֹוֶרָּ֖ :ַעל־ֵכֹּ֤

ְך( ט) ָנִויםַיְדֵר֣ ד ֲעָ֭ יַלֵמֹּ֖ ט ִוֶּֽ יםַבִמְשָפֹ֑ ֹוֲעָנִו֣ :ַדְרכֶּֽ

ֹו ' הָ֭ ָכל־ָאְר֣חֹות( י) ִריתֹו י ְבְ֝ ְצֵרָ֥ ת ְלנ  ֶסד ֶוֱאֶמֹ֑ יוֶח֣ ָתֶּֽ :ְוֵעד 

ַען־ִשְמָךֹ֥ ( יא) י '  הֵ֑ ְלַמ  י ִכֶ֣ ֲעֹוִנַ֗ ָסַלְחָתֹ֥ ַלַ֝ ּואְו  :ַרב־ה 

א הֹ֑ ִמי־ֶז֣ה( יב) ִאיש ְיֵר֣ ר' ָהָ֭ ֶרְך ִיְבָחֶּֽ נּו ְבֶד֣ ֹוֶרֹו :יְ֝

ֶרץ( יג) יַרש ָאֶּֽ ֹו ִי֣ ַזְרעֹו ין ְוְ֝ ְפשֹו ְב֣טֹוב ָּתִלֹ֑ : ַנָ֭

....



לא שימש ברייה קודם לאדם  .                                                  אבא' יעקב בשם ר' ורהונא' ר[ 'והאדם ידע וגו]

.  הודיע דרך ארץ לכל-ידע ', והאדם'אין כתיב כאן אלא ' אדם ידע; 'הראשון

.  דאדםואת חוויה חוויךחיויהאחא ' אמר ר, ידע מה עבדת ליה חוויה, ידע מאי זו דרך שליווה נישלה

בראשית פרק ג

ה ֣ה ְוַהָנָחשׁ֙ ( א) ר ָעָשֹּ֖ ה ֲאֶשָ֥ ֙ל ַחַי֣ת ַהָשֶדָ֔ ּום ִמכ  ים' ָהָי֣ה ָערָ֔ אֶמ֙ר ֱאֹלִהֹ֑ הֶאל־הָ ַוי ֙ ף ִֶ֣אָשָּׁ֔ רַאָ֚ י־ָאַמ֣ יםִכֶּֽ ַֽןֱאֹלִהָ֔ ץ ַהָגֶּֽ ל ֵעָ֥ ּו ִמכ ֹּ֖ אְכלָ֔ א ת ֶּֽ :ל ֣

אֶמר ( ב) הַוּת ָ֥ ִאָשָּ֖ שֶאל־ָה  י ַהָנָחֵ֑ ַֽןִמְפִרָ֥ ץ־ַהָגֹּ֖ לֵעָ֥ :נ אֵכֶּֽ

ר ( ג) י ָהֵע֘ץ ֲאֶש֣ ר ְבתֹוְך־ַהָגן  ּוִמְפִר֣ ים ָאַמ֣ ֹו ֱאֹלִהֹו ּו בֹ֑ א ִתְגעֹּ֖ נּו ְול ָ֥ אְכלּ֙ו ִמֶמָ֔ א ת ֶּֽ ּוןל ֵּ֤ :ֶפן־ְּתֻמתֶּֽ

אֶמר ( ד) שַוי ָ֥ הֶאל־הַהָנָחָּ֖ ֹות ָ ִאָשֵ֑ א־מֹּ֖ ּוןל ֶּֽ :ְּתֻמתֶּֽ

ַע ( ה) ֵד֣ י י  יםִכָ֚ יֵניֶכֹ֑ם ִוְהִייֶת֙ם ֱאֹלִהָ֔ ּו ֵעֶּֽ נּו ְוִנְפְקחֹּ֖ י ְביֹו֙ם ֲאָכְלֶכ֣ם ִמֶמָ֔ יםִכֹו אֹלִהָ֔ עֵכֶּֽ ֹוב ָוָרֶּֽ י טָ֥ ְדֵעֹּ֖ :י 

ֶרא( ו) הַוֵּת֣ ִאֵָָּּׁׁ֡ י ָהֶּֽ ל ְוִכִ֧ ץ ְלַמֲאָכַ֜ י טֹו֩ב ָהֵעֵ֨ ֲאָוה־֣הּואִכ֣ ִיםַתֶּֽ יל ָלֵעיַנֹו ד ָהֵע֙ץ ְלַהְשִכָ֔ חְוֶנְחָמֵּ֤ ל ַוִּתַקָ֥ ֹו ַוּת אַכֹ֑ ןִמִפְריֹּ֖ לַגם־ְלִאיָשָ֛ ַּוִּתֵּתִ֧ : ִעָמֹּ֖ ּ ַוי אַכֶּֽ

י ( ז) ּו ִכָ֥ ְַֽדעָ֔ ם ַוֵי֣ ְחָנ֙ה ֵעיֵנ֣י ְשֵניֶהָ֔ םַוִּתָפַק֙ יֻרִמֹּ֖ תֵעֶּֽ ר ֶּֽ ם ֲחג  ּו ָלֶהֹּ֖ ה ַוַיֲעשָ֥ ה ְתֵאָנָ֔ ִַֽיְתְפרּ֙ו ֲעֵל֣ ם ַוֶּֽ :ֵהֹ֑

ִַֽיְשְמ֞עּו ( ח) ֹולַוֶּֽ ים' הִ֧ ֶאת־קֵ֨ ֹו ִמְפֵנ֙י ֣ה ֱאֹלִהָ֛ ם ְוִאְשּתֹו ָאָדַ֜ א ָהֶּֽ ֹום ַוִיְתַחֵבֵ֨ ַֽן ְל֣רּוַח ַהיֹ֑ ְך ַבָגֹּ֖ ים' ִמְתַהֵלָ֥ ַֽןֱאֹלִהָ֔ ץ ַהָגֶּֽ ֹוְך ֵעָ֥ :ְבתֹּ֖

א הָ֥ ( ט) ים' ַוִיְקָרָ֛ םֱאֹלִהֹּ֖ ָאָדֹ֑ ָכהֶאל־ָהֶּֽ ֹו ַאֶיֶּֽ אֶמר לֹּ֖ :ַוי ָ֥

....

ר ( יז) ם ָאַמַ֗ י־ָשַמְעָת  ּוְלָאָדֶ֣ אַכלׁ֙ ִכ  ֹול ִאְשֶתָךַו ַות ׁ֙ ץ ְלקֶ֣ ר ִמן־ָהֵעָּׁ֔ יָךׁ֙ ֲאֶשֹּ֤ רִצִּויִתׁ֙ ָך ֵלאמ ָּׁ֔ ֲעבּוֶרָּׁ֔ ֲאָדָמהׁ֙ ַב  ה ָה  נּו ֲארּוָרֹּ֤ ל ִמֶמֵ֑ א ת אַכָּ֖ יָךְבִעָצבֹוןׁ֙ ל ֹ֥ י ַחֶֶּֽ  ל ְיֵמֹ֥ ָנה כ ָּ֖ אֲכֶלָּׁ֔ : ת  

ְך ְוָאַכְלָתָּ֖ ( יח) יַח  ָלֵ֑ ר ַתְצִמֶ֣ ֹוץ ְוַדְרַדָּ֖ ֶשבְוקֹ֥ הֶאת־ֵעֹ֥ :ַהָשֶד 

ּוְבָךׁ֙ ( יט) ד ש  ֶחם ַעֹּ֤ אַכל ֶלָּׁ֔ יָךׁ֙ ת ֶ֣ ת ַאֶפׁ֙ הְבֵזַעֹּ֤ ֲאָדָמָּׁ֔ ְחָת ֶאל־ָהֶ֣ ָנה ֻלָקֵ֑ י ִמֶמָּ֖ רִכֹ֥ י־ָעָפֶ֣ ָתה ִכ  רַאָּׁ֔ ּובְוֶאל־ָעָפָּ֖ :ָתש 

.....(

הּו הֹ֥ ( כג) ְַֽיַשְלֵחֵ֛ ים' ַו  ֶדןֱאֹלִהָּ֖ דׁ֙ ִמַגן־ֵעֵ֑ ֲעב  הַל  ֲאָדָמָּׁ֔ םֶאת־ָהֶ֣ ח ִמָש  ר ֻלַקָּ֖ :ֲאֶשֹ֥

...

ע ( א) ם ָיַדֹּ֖ ָאָדָ֔ ֹו ֶאת־ַחָּו֣הְוָה֣ ַהר֙ ִאְשּתֹ֑ יש ֶאת־הֶּֽ ַוַּת֙ יִתי ִאֹּ֖ אֶמר ָקִנָ֥ ִין ַוּת ֹּ֕ ֶלד ֶאת־ַקָ֔ :' ַוֵּת֣



בו ביום הוציאו , בו ביום שימשו, בו ביום נבראו, פלאים נעשו באותו היום' ג:אלעזר בן עזריה' אמר ר. ותלד את קיןותהר

.  קין ותאומתו הבל ושתי תאומותיו; עלו למטה שנים וירדו שבעה:קרחהיהושע בן ' אמר ר. תולדות

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לח עמוד ב

-שלישית , נעשה גולם-שניה , עפרוהוצבר-שעה ראשונה . שתים עשרה שעות הוי היום: חנינאאמר רבי יוחנן בר 

,  שביעית נזדווגה לו חוה, קרא שמות-ששית , עמד על רגליו-חמישית , נזרקה בו נשמה-רביעית , נמתחו אבריו

-אחת עשרה , סרח-עשירית , נצטווה שלא לאכול מן האילן-תשיעית ,עלו למטה שנים וירדו ארבעה-שמינית 

...[ . תהילים מט]שנאמר אדם ביקר בל ילין . והלך לונטרד-שתים עשרה , נידון

ע ( א) ם ָיַדֹּ֖ ָאָדָ֔ ֹו ֶאת־ַחָּו֣הְוָה֣ ַהר֙ ִאְשּתֹ֑ ִין ַוַּת֙ ֶלד ֶאת־ַקָ֔ יש ֶאת־הֶּֽ  ַוֵּת֣ יִתי ִאֹּ֖ אֶמר ָקִנָ֥ ֶדת : 'ַוּת ֹּ֕ ֶסף ָלֶלָ֔ יוַוּת ֣ ֶבלֶאת־ָאִחֹּ֖ ֶבל֙ ֶאת־ָהֹ֑ ְַֽיִהי־ֶה֙ הַוֶּֽ ד ֲאָדָמֶּֽ ֵבָ֥ ִין ָהָיֹּ֖ה ע  אן ְוַקֹּ֕ ֵעה צ ָ֔ : ר ֣

כטפרשת אמור פרשה ( מרגליות)ויקרא רבה 

שעה ראשונה עלה  . את מוצא באחד בתשרי נברא אדם הראשון(. ...כד, כגויקרא )בחדש השביעי באחד לחדש 

ששית נפח בו  , גולםעשאוחמישית , ריקמורביעית , שלישית גיבלו, שנייה נמלך במלאכי השרת, במחשבה

אחת עשרה , ציויועשירית עבר על , צוהותשיעית , שמינית הכניסו לגן עדן, שביעית העמידו על רגליו, נשמה

מה אתה נכנסת לפני בדין  , לו הקדוש ברוך הוא אדם הרי את סימן לבניך' אמ. דימיסשתים עשרה נתן לו , דנו

בחדש השביעי באחד , אימתי בראש השנה. דימיסלפני בדין ואני נותן להם נכנסיןאף בניך דימיסונתתי לך 

. לחדש

ע  ם ָיַדֹּ֖ ָאָדָ֔ ֹו ֶאת־ַחָּו֣הְוָה֣ ַהר֙ ִאְשּתֹ֑ ֶלד ַוַּת֙ ִין  ֶאת ַוֵּת֣ ־ַקָ֔

יש ֶאת־הֶּֽ  יִתי ִאֹּ֖ אֶמר ָקִנָ֥ :'ַוּת ֹּ֕

ֶדת  ֶסף ָלֶלָ֔ יוֶאתַוּת ֣ ֶבלֶאת־ָאִחֹּ֖ ֶבל֙ ־ָהֹ֑ ְַֽיִהי־ֶה֙ ֵעה  ַוֶּֽ  ר ֣

ה ד ֲאָדָמֶּֽ ֵבָ֥ ִין ָהָיֹּ֖ה ע  אן ְוַקֹּ֕ :צ ָ֔

:יזויקרא פרק כ 

יש  חְוִא֣ ֹוֲאֶשר־ִיַק֣ תָּׁ֡ יוֶאת־ֲאח  מֹו ַבת־ָאִב֣ ה  ֣אֹו ַבת־ִאִ֠ ְוָרָאֵ֨

הֶאת־ֶעְרָוָתַ֜ ּ יא־ִתְרֶאֵּ֤ ּוא ֶאת־ֶעְרָותֹו֙ ְוִהֶּֽ ֶסד הָ֔ ּו  ֶח֣ ְכְרתָ֔ ְוִנֵ֨

ם ֶעְרַוִ֧ת  ֹוְלֵעיֵנֹּ֖י ְבֵנ֣י ַעָמֹ֑ תָ֛ ֹו ֲאח  ה ֲעֹונָ֥ א ִגָלֹּ֖ :ִיָשֶּֽ

" י"רש

אם  : ומדרשו. חסודא-לשון ארמי חרפה . חסד הוא

חסד עשה המקום לבנות  , תאמר קין נשא אחותו

(: תהלים פט ג)' עולם חסד יבנה'שנאמר , עולמו ממנו



ע ( א) ם ָיַדֹּ֖ ָאָדָ֔ ֹו ֶאת־ַחָּו֣הְוָה֣ ַהר֙ ִאְשּתֹ֑ ִין ַוַּת֙ ֶלד ֶאת־ַקָ֔ יִתי  ַוֵּת֣ אֶמר ָקִנָ֥ ישַוּת ֹּ֕ :'ֶאת־הֶּֽ ִאֹּ֖

. חמת לה איתה בנין היא אמרה הא קנה הא קנה בעלי בידיי: יצחק' אמר ר' ותאמר קניתי איש וגו

ב  "את נחום איש גם זו כששימשתהבשביל :אמר לועקיבא' רישמעאל שאל את ' ר[ י"יאת ]

?  הכא מהודכתיבאת , ריבוייןגמיםאיתים , מיעוטיםורקיםאכיםשנה 

.  ''את ה'אלא , היה הדבר קשה'' קניתי איש ה'אילו נאמר :  אמר ליה

,  ואם רק הוא מכם שאין אתם יודעין לדורשו-( מזדברים לב )' כי לא דבר רק הוא מכם': אמר ליה

בראשית א  )' כדמותינובצלמינו 'מיכן ואילך , מן אדםוחוהלשעבר אדם נברא מאדמה -''את ה'אלא 

.ולא שניהם בלא שכינה, בלא אישאשהלא , אשהלא איש בלא -( כו

אכיםב שנה "את נחום איש גם זו כששימשתהבשביל :אמר לועקיבא' רישמעאל שאל את ' ר[ י"יאת ]

?  הכא מהודכתיבאת , ריבוייןגמיםאיתים , מיעוטיםורקים

*?ואת מה דרש ביה:אמר ליה*
.  ''את ה'אלא , היה הדבר קשה'' קניתי איש ה'אילו נאמר :  אמר ליה

אלא  , ואם רק הוא מכם שאין אתם יודעין לדורשו-( מזדברים לב )' כי לא דבר רק הוא מכם': אמר ליה

לא  -( כובראשית א )' כדמותינובצלמינו 'מיכן ואילך , מן אדםוחוהלשעבר אדם נברא מאדמה -''את ה'

.ולא שניהם בלא שכינה, בלא אישאשהלא , אשהאיש בלא 



הדרשן  , פעולת הדרשה

ביטוי [. במקרא]פירוש חדש בלשון חכמים הוא חיפוש ' דרש'אמרנו ש...:  11' דרכי האגדה והמדרש עמ, יונה פרנקל

....  אשר טעונים בירור' חדש'ו' פירוש'זה כולל שני עקרונות 

של טקסט הוא הצעת המשמעות המפורטת והכוללת בהתאם לכוונות המקורית  ' פירוש'בדרך כלל אנו מבינים ש

כיוון שאין הוא רוצה להיות  חדש ואין הוא  ' חדש'במשמעות זאת מנוגד עקרונית לביטוי ' פירוש'... של הטקסט

,  בהקשר של מדרש אגדה', דרש'משמעות הפועל ... שהרי הוא רוצה לחשוף את המקורי, רוצה לחדש

.  כזה מאד' פירוש'רחוקה מ

,  הדרשן אינו מחפש את המשמעות המקורית ואת ההקשרים המקוריים של הטקסט

אלא מחפש דרך כיצד לבטא בעזרת הטקסט המקורי את התכנים החדשים שחשובים  

הוא יודע שאחרים לפניו כבר חיפשו בדרך זאת ומצאו משמעויות שהיו חשובות  . בעיניו

...אבל הוא מרשה לעצמו לחפש ולמצוא מחדש, בעיניהם ואין הוא מתנגד להן


