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

בראשית רבה פרשה כב – הדור השני של האנושות
שיעור  – 2לידה וחיים
הפסוקים הנדרשים:
ת־ה':
ִ֥יתי אִ ַ֖יש ֶא ֽ
אמר ָק ִנ ִ
ת ֶ
ת־קיִ ן וַ ֹּ֕ ֹ
ר וַ תָ֣לֶ ד ֶא ַ ָ֔
ת־חָ ָ֣וה ִא ְש ּ֑ת ֹו וַ ַת ַַּ֙ה ַּ֙
ָדע ֶא ַ
ה ָא ָ ָ֔דם י ַ ַ֖
(א) וְ ָ ָ֣
ה ַ֖יה עֹב ִ֥ד אֲ ָד ָ ֽמה:
צאן וְ ַ ֹּ֕קיִ ן ָ ָ
רעה ָ֔ ֹ
ַּ֙בלַּ֙ ָ֣ ֹ
י־ה ֶ
חיו ֶאת־הָ ֶּ֑בל ַ ֽויְ ִה ֶ
ת־א ִ ַ֖
ָ
ת ֶסף לָ ָ֔ ֶל ֶדת ֶא
(ב) וַ ָ֣ ֹ
האֲ ָד ָ ָ֛מה ִמנְ ָחַ֖ה ַ ֽל ֽה':
ָבא ַ ַ֜קיִ ן ִמ ְפ ִ ִ֧רי ָ ֽ
ָמּ֑ים וַ י ֵ֨
(ג) ַ ֽויְ הִ ַ֖י ִמ ָ֣קץ י ִ
ל־מנְ ָח ֽת ֹו:
ם־הוא ִמ ְבכ ִֹ֥ר ֹות צֹאנַ֖ ֹו ו ֽמ ֶחלְ בהֶ ּ֑ן וַ ִ ָ֣י ַשע ָ֔ה' ֶאל־הֶ ֶַ֖בל וְ ֶא ִ
ָ֛
(ד) וְ ֵ֨ ֶה ֶבל הבִ ִ֥יא גַ
אד ַ ֽו ִי ְפלַ֖ ו ָפ ָ ֽניו:
ל־מנְ ָח ַ֖ת ֹו ָֹ֣לא ָש ָעּ֑ה וַ ִ ִּ֤י ַחר לְ ַקַּ֙יִ ַּ֙ן ְמ ָ֔ ֹ
ל־קִ֥יִ ן וְ ֶא ִ
(ה) וְ ֶא ַ

הדרשות [הטקסט מתוך מהדורת תאודור -אלבק]
הלידה ומדרש השם
1

ותהר ותלד את קין .ר' אלעזר בן עזריה :ג' פלאים נעשו באותו היום ,בו ביום נבראו בו ביום שימשו בו ביום

2

הוציאו תולדות .אמר ר' יהושע בן קרחה  :עלו למטה שנים וירדו שבעה ,קין ותאומתו הבל ושתי תאומותיו.

3

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

4

[את י"י] ר' ישמעאל שאל את ר' עקיבא .אמר לו :בשביל ששימשתה את נחום איש גם זו כ"ב שנה אכים

5

ורקים מיעוטים ,איתים גמים ריבויין ,את דכתיב הכא מהו? אמר ליה :אילו נאמר קניתי איש י"י היה הדבר

6

קשה אלא את י"י .אמר ליה' :כי לא דבר רק הוא מכם' (דברים לב מז) ואם רק הוא  -מכם שאין אתם יודעין

7

לדורשו' אלא את י"י  -לשעבר אדם נברא מאדמה וחוה מן אדם ,מיכן ואילך בצלמינו כדמותינו (בראשית א כו)

8

לא איש בלא אשה ,לא אשה בלא איש ,ולא שניהם בלא שכינה.

9

(ב) [ותוסף ללדת] וגו' הדא מסייעא לההיא דאמר ר' יהושע בן קרחה עלו למטה שנים וירדו שבעה' ,ותוסף

10

ללדת' תוספת ללידה ולא תוספת לעיבור.
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מקורות מלווים
 .1ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כט
בחדש השביעי באחד לחדש (ויקרא כג ,כד)... .את מוצא באחד בתשרי נברא אדם הראשון .שעה
ראשונה עלה במחשבה ,שנייה נמלך במלאכי השרת ,שלישית גיבלו ,רביעית ריקמו ,חמישית
עשאו גולם ,ששית נפח בו נשמה ,שביעית העמידו על רגליו ,שמינית הכניסו לגן עדן ,תשיעית
צוהו ,עשירית עבר על ציויו ,אחת עשרה דנו ,שתים עשרה נתן לו דימיס .אמר לו הקדוש ברוך הוא
אדם הרי את סימן לבניך ,מה אתה נכנסת לפני בדין ונתתי לך דימיס אף בניך נכנסין לפני בדין ואני
נותן להם דימיס .אימתי בראש השנה ,בחדש השביעי באחד לחדש.
 .2ויקרא פרק כ יז:
יא־ת ְר ֶׁ ֶ֤אה אֶׁ ת־עֶׁ ְרוָתֹו ֶ ֶ֣ח ֶסד ֔הּוא
ִ
ת־אּמֹו ו ְָראָָ֨ ה אֶׁ ת־עֶׁ ְרו ָ֜ ָָתּה ו ִ ְִֽה
ו ִ ְִ֣איׁש אֲ ֶׁׁשר־י ַּ ִִ֣קח אֶׁ ת־אֲ חֹ ֡תֹו בַּ ת־אָ ִ ִ֣ביו ִ֣אֹו בַּ ִ֠ ִ
ו ָ֨ ְִנכְ ְר ֔תּו לְ עֵ ינֵ ֵ֖י ְבנֵ ִ֣ י עַּ ָ ָּּ֑מם עֶׁ ְרוַּ ַ֧ת אֲ חֹ ֛תֹו גִ לָ ֵ֖ה ע ֲֹ֥ונֹו י ָ ִִֽשא:
רש"י:

חסד הוא .לשון ארמי חרפה  -חסודא .ומדרשו :אם תאמר קין נשא אחותו ,חסד עשה המקום
לבנות עולמו ממנו ,שנאמר 'עולם חסד יבנה' (תהלים פט ג):
 .3עימוד הדוברים בדרשה 'את ה'
ר' ישמעאל שאל את ר' עקיבא אמר לו :בשביל ששימשתה את נחום איש גם זו כ"ב שנה -אכים
ורקים מיעוטים ,איתים גמים ריבויין  -את דכתיב הכא מהו?
אמר ליה :אילו נאמר 'קניתי איש ה'' היה הדבר קשה ,אלא 'את ה''.
אמר ליה' :כי לא דבר רק הוא מכם' (דברים לב מז)  -ואם רק הוא מכם שאין אתם יודעין לדורשו,
אלא 'את ה'' -לשעבר אדם נברא מאדמה וחוה מן אדם ,מיכן ואילך 'בצלמינו כדמותינו'

(בראשית

א כו)  -לא איש בלא אשה ,לא אשה בלא איש ,ולא שניהם בלא שכינה

 .4תלמוד בבלי מסכת פסחים דף כב עמוד ב
..כדתניא :שמעון העמסוני ,ואמרי לה נחמיה העמסוני ,היה דורש כל אתים שבתורה .כיון שהגיע לאת
ה' אלהיך תירא  -פירש .אמרו לו תלמידיו :רבי ,כל אתים שדרשת מה תהא עליהן?  -אמר להם :כשם
שקבלתי שכר על הדרישה ,כך אני מקבל שכר על הפרישה .עד שבא רבי עקיבא ודרש :את ה'
אלהיך תירא  -לרבות תלמידי חכמים.
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החיים
ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה .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 (דברי הימים ב' כו י).

מקורות מלווים:

 .5בראשית פרק ט
(כ) וַיָּ֥חֶ ל ֹ֖נחַ ֶ֣איׁש ָֽהאֲ ד ָ֑מה וַי ַ ֹ֖טע ָֽכ ֶרם:
(כא) וַי ְָּׁׁ֥ש ְׁת מן־הַ יַ ֹ֖ ַּ֖ין וַי ְׁׁשכָ֑ר וַי ְׁת ַגֹ֖ל ְׁב ָּ֥תֹוְך אהֳ לָֽ ה( :כב) ַו ַַּ֗י ְׁרא ָ֚חם אֲ ֶ֣בי כְׁ ַ֔נעַ ן ֹ֖את עֶ ְׁרוַ ֶ֣ת א ָ֑ביו ַּויַּגֵ ֥ד ִל ְׁש ֵנִֽי־אֶׁ ָ ֵ֖חיו בַּ ִֽחּוץ:
ּופנֵיהֶׁ ם אֲ חִֹ֣ ַּר ֔ ִנית
יהם ְ
יהם ו ֵַּי ְִֽלכּו אֲ חִֹ֣ ַּר ֔ ִנית ַּו ְיכ ַּּ֕סּו ֵ ֵ֖את עֶׁ ְרוַּ ִ֣ת אֲ ִב ֶׁ ָּ֑
ל־ׁשכֶׁ ִ֣ם ְׁש ֵנ ֔ ֶׁ
ח ֵָׁ֨שם ָו ֶָׁ֜יפֶׁ ת אֶׁ ת־הַּ ִש ְמלָָ֗ ה ַּוי ָ֨ ִָשימּו עַּ ְ
(כג) וַּיִ ַּק ֩
יהם ֥ל ֹא ָר ִֽאּו:
וְעֶׁ ְרוַּ ֥ת אֲ ִב ֶׁ ֵ֖

 .6דברי הימים ב פרק כו
ן־ׁשׁש עֶ ְׁש ֹ֖רה ׁשנָ֑ה ַוי ְַׁמ ֶ֣ליכּו א ֔תֹו ַּ ֵ֖תחַּ ת אָ ִ ֥ביו אֲ מַּ צְ ָיִֽהּו( :ב) ה֚ ּוא בָ נָ ִ֣ה
ל־עם יְׁהּודה֙ אֶ ת־עֻ ז ֔יהּו ו ְׁ֕הּוא בֶ ָּ֥
(א) וַי ְׁק ֞חּו כ ַ ַ֤
ן־ׁשׁש עֶ ְׁש ַ֤רה ׁשנה֙ עֻ זיֶ֣הּו ְבמָ ְלכ֔ ֹו וַּחֲ ִמ ִ ֶ֤שים
יהּודה אַּ חֲ ֵ ֥רי ְׁש ַּ ִֽכב־הַּ ֶׁ ֵּ֖מלֶׁ ְך עִ ם־אֲ ב ָ ִֹֽתיו :פ (ג) בֶ ֵׁ֨
יבהָ ִ ִֽל ָ ָּ֑
אֶׁ ת־אֵ ֔ילֹות ַּוי ְִׁש ֶׁ ֵ֖
ְרּוׁש ִִֽלָ ִָ֑ם( :ד) וַיַ ָּ֥עַ ש הַ י ֹׁ֖שר ְׁבעינֶ֣י ָ֑ה' כְׁ ָּ֥כל אֲ ֶׁשר־ע ֹ֖שה
ְׁשם ִא ּ֔מֹו יכיליה ְיכ ְָליָ ֵ֖ה ִמן־י ָ
ירּוׁש ִָּ֑לָ ִָ֑ם ו ֵ ִ֣
ּוׁש ַּתיִם ָׁש ָ֔נה מָ לַּ ְֵ֖ך ִב ָ
ְ
אֲ ַמצְׁ יָּ֥הּו א ָֽביו:

יחֹו
ת־ה' ִהצְ ִל ֵ֖
ּובימֵ י ָד ְר ִׁ֣שֹו אֶׁ ֔
ֹלהים ִ
ימי זְ כ ְַּר ָ֔יהּו הַּ ּמֵ ִ ֵ֖בין ִב ְר ִֹ֣את הָ אֱ ִ ָּ֑
ֹלהים ִב ֵ ִ֣
(ה) ַּוי ְִהי ִל ְד ִֹ֣רׁש אֱ ֔ ִ

חֹומת אַּ ְׁשדָֹּ֑וד וַּיִ ְבנֶׁ ִ֣ה עָ ִ ֔רים
חֹומת י ְַּב ֵ֔נה ו ֵ ְֵ֖את ַּ ִ֣
ת־חֹומַּ ת ַָּ֗גת וְאֵ ת ַּ ִ֣
ֹלהים( :ו) ַּויֵצֵא וַּיִ לָ ִ֣חֶׁ ם בַּ ְפ ִל ְׁש ֔ ִתים וַּיִ ְפ ֹֹ֞רץ אֶׁ ִ֣
הָ אֱ ִ ִֽ
ְבאַּ ְׁשדֵֹ֖וד ּובַּ ְפ ִל ְׁש ִ ִֽתים.... :
ל־ׁשעַּ ר הַּ גַּ ֵ֖ ַּ֖יְא וְעַּ ל־הַּ ִּמ ְקצָּ֑ ֹועַּ ַּ ִֽוַּ֖יְחַּ זְ ֵ ִֽקם:
ל־ׁשעַּ ר הַּ ִפנָ ֛ה וְעַּ ַּ ֥
ירּו ָׁש ֔לַּ ִם עַּ ַּ ַ֧
(ט) ו ָ֨ ִַּיבֶׁ ן עֻזִ יָ ֶ֤הּו ִמגְ ָד ִלים ִב ִ֣
יׁשֹור אכ ֶ֣רים ו ְָֽׁכ ְׁר ַּ֗מים בֶ הרים֙
ֶה־רב֙ ֶ֣היה ֔לֹו ּובַ ְׁשפלֹ֖ה ּובַ מ ָ֑
(י) ו ֵַׁ֨יבֶ ן מגְׁ ד ִ֜לים בַ מ ְׁד ַּ֗בר ַוי ְַׁחצב֙ ב ֶ֣רֹות ַר ֔בים ַ֤כי מ ְׁקנ ַ
ּובַ כ ְַׁר ֔ ֶמל ָֽכי־א ָּ֥הב אֲ ד ֹ֖מה היָֽה :ס
להיו וַיבא֙ אֶ ל־היכַ ֶ֣ל ֔ה' ְׁלהַ ְׁק ֹ֖טיר עַ ל־מזְׁ ַ ָּ֥בח הַ ְׁק ָֽט ֶרת:
ד־להַ ְׁׁש ֔חית וַי ְׁמ ַ ֹ֖על בַ ֶ֣ה' אֱ ָ֑
(טז) ּוכְׁ חֶ זְׁ ק ַּ֗תֹו ג ַ ַ֤בּה לבֹו֙ עַ ְׁ
ֹא־לךִ֣
אמרּו לֹו ל ְ
ֵי־חיִל( :יח) ַּויַּעַּ ְמ ֹ֞דּו עַּ ל־עֻזִ יָ ִ֣הּו הַּ ָ֗ ֶּׁמלֶׁ ְך ֶ֤ ַּוי ֹ ְ
מֹונֵ֖ים ְבנ ָ ִֽ
ֹהן וְעִ ֹּ֞מֹו כֹהֲ ִנַ֧ים׀ לַּ ה֛ ' ְׁש ִ
(יז) ַּו ָי ֥ב ֹא אַּ חֲ ָ ֵ֖ריו ֲעז ְַּריָ ִ֣הּו הַּ כ ֵ ָּ֑
א־לך֥ ְלכ ֵָ֖בֹוד מֵ ה֥ '
עֻזִ ָָ֗יהּו ְלהַּ ְק ִטיר ַּ ִֽל ֔ה' ִכִ֣י לַּ כֹהֲ ִנַ֧ים ְבנֵי־אַּ הֲ ֹ֛רן הַּ ְמ ֻק ָד ִ ֵׁ֖שים ְלהַּ ְק ִ ָּ֑טיר ֵ ֶ֤צא ִמן־הַּ ִּמ ְק ָדׁש ִ ִ֣כי מָ עַּ֔ ְל ָת ְו ִֽל ֹ ְ
ּובז ְַׁע ֶ֣פֹו עם־הַ כהֲ ַּ֗נים ְְׁ֠והַ צ ַרעַ ת ז ְׁר ֵׁ֨חה ְׁבמצְׁ ִ֜חֹו ל ְׁפנַ֤י הַ ָֽכהֲ נים֙
ּובי ָּ֥דֹו מ ְׁק ֶ ֹ֖ט ֶרת ְׁלהַ ְׁק ָ֑טיר ְׁ
ֹלהים( :יט) ַו יזְׁ עַ ף֙ עֻ ז ֔יהּו ְׁ
אֱ ִ ִֽ
ְׁב ֶ֣בית ֔ה' מ ַ ֹ֖על ְׁלמזְׁ ַ ָּ֥בח הַ ְׁק ָֽט ֶרת( :כ) ו ִַּיִ֣פֶׁ ן אֵ לָ֡ יו ֲעז ְַּריָה ּ֩ו כ ָ֨ ֵֹהן הָ ָ֜ר ֹאׁש ְוכָל־הַּ כֹהֲ ָ֗ ִנים ו ְִהנֵה־הֶ֤ ּוא ְמצ ָֹרע ְב ִמצְ ֔חֹו
מֹותֹו ַּו ֵָ֜י ֶׁׁשב ֵ ֶ֤בית ַּ ִֽהחָ ְפ ִׁשית
ד־יֹום ָ֗
ַּוי ְַּב ִהלֵ֖ ּוהּו ִמ ָ ָּ֑שם ְוגַּם־הּוא נ ְִד ַּ ִ֣חף לָ צֵ֔ את ִכ֥י נִגְ ֵ֖עֹו הִֽ '( :כא) ַּוי ְִה ֩י עֻזִ ָָ֨יהּו הַּ ָ֜ ֶּׁמלֶׁ ְך ְמצ ָ ִֹ֣רע׀ עַּ ִ֣
ת־עם הָ ָ ִֽא ֶׁרץ:
ׁשֹופט אֶׁ ַּ ֥
ֵ ֵ֖
ל־בית הַּ ֔ ֶּׁמלֶׁ ְך
ְיֹותם ְבנֹו עַּ ֵ ִ֣
ְמצ ָ ֹ֔רע ִכ֥י נִגְ זַּ ֵ֖ר ִמ ֵ ִ֣בית הָּ֑ ' ו ָ ֶ֤
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רֹומש עַּ ל־הָ ָ ָּ֑א ֶׁרץ ְל ִמ ְׁש ְפחִֹ֣ ֵת ֔ ֶׁ
ָל־החַּ ָָ֗יה כָל־הָ ֶׁרמֶׁ ש ְוכָל־הָ ֔עֹוף ֵ֖ ֹכל ֵ ִ֣
ְׁשי־בָ נָ ֵ֖יו ִאתִֽ ֹו ( :יט) כ ַּ ִֽ
(יח) וַּיֵ ֵ֖צֵא־ ָּ֑ ֹנחַּ ּובָ ֛נָיו ו ְִא ְׁשת֥ ֹו ּונ ֵ ִֽ
יָצְ ֵ֖אּו ִמן־הַּ ֵת ָ ִֽבה:

(כ) ו ַָּ֥יבֶ ן ֹ֛נחַ מזְׁ ֹ֖בחַ ַ ָֽלהָ֑ ' וַי ַ֞קח מ ֶ֣כל׀ הַ ְׁבה ֶ֣מה ַה ְׁטה ַּ֗רה ּומכ ֙ל ה ֶ֣עֹוף ַהט ֔הֹור וַיַ ָּ֥עַ ל עלֹ֖ ת

ת־האֲ דמה֙ בַ עֲ ֶ֣בּור ָֽהא ֔דם
ָֽ
א־אסף ְׁל ַק ֵׁ֨לל ַ֤עֹוד אֶ
אמר ִ֜ה' אֶ ל־ל ַּ֗בֹו ָֽל ְ֠
ת־ריחַ הַ ניחחַ ַ֒ ו ֵַׁ֨י ֶ
ֶ֣
בַ מזְׁ ָֽבחַ ( :כא) ו ֶַ֣י ַַּ֖רח ֘ה' אֶ
יתי( :כב) עֵֹ֖ ד כָל־י ֵ ְִ֣מי הָ ָ ָּ֑א ֶׁרץ ֶׁ֡ז ַּרע ְִ֠ו ָקצִ יר
ָל־חי ַּ ִֽכאֲ ֶׁ ׁ֥שר עָ ִ ִֽש ִ
ִ֠כִ ייֵ ִ֣ צֶׁ ר ֵלַ֧ב הָ אָ ָ ֛דם ַּ ֵ֖רע ִמ ְנע ָ ָֻּ֑ריו ְו ִֽל ֹא־א ִ ֹ֥סף ֛עֹוד ְלהַּ ֥כֹות אֶׁ ת־כ ַּ ֵ֖
וְקָֹ֨ ר וָחָֹ֜ ם ו ַּ ְַ֧קיִץ וָחֹ֛ ֶׁרף ֥וְיֹום וָלַּ ֵ֖ יְלָ ה ֥ל ֹא י ְִׁש ִֹֽבתּו:

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

עוד בעניין דרשת 'את ה' – ר' ישמעאל ור' עקיבא:
 .8מדרש תנחומא (בובר) פרשת בראשית סימן ח 'בראשית ברא אלהים את השמים ואת
הארץ'
ר' ישמעאל שאל את ר' עקיבא ,שהיה ר' עקיבא דורש אכין ורקין מיעוטין ,אתין וגמין ריבוין,
אמר לו ר' ישמעאל' :בראשית ברא אלהים שמים וארץ' אין כתיב כאן ,אלא 'את השמים ואת
הארץ' - ,ישובו של מקרא הוא!
א"ל ר' עקיבא :כתיב כי לא דבר רק הוא מכם (דברים לב מז) ,אילו נאמר שמים וארץ ,היינו
אומרים שתי אלהות הן ,אלא את השמים ואת הארץ ,הם ומה שנברא עמהם.

האם אפשר לקרוא כך את הדרשה שלנו ?
ר' ישמעאל שאל את ר' עקיבא אמר לו :בשביל ששימשתה את נחום איש גם זו כ"ב שנה -אכים
ורקים מיעוטים ,איתים גמים ריבויין  -את דכתיב הכא מהו?
**אמר ליה :ומה את דריש בה? **
אמר לו :אילו נאמר 'קניתי איש ה'' היה הדבר קשה ,אלא 'את ה''.
אמר ליה' :כי לא דבר רק הוא מכם' (דברים לב מז)  -ואם רק הוא מכם שאין אתם יודעין לדורשו,
אלא 'את ה'' -לשעבר אדם נברא מאדמה וחוה מן אדם ,מיכן ואילך 'בצלמינו כדמותינו'
א כו)  -לא איש בלא אשה ,לא אשה בלא איש ,ולא שניהם בלא שכינה

(בראשית

