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 מקורות -מדרשי השמות בספר בראשית
 ד"ר חזות גבריאל

 בראשית פרק ב . 1
 

ָאָדַ֔  ִים ַוָיֵבא ֶאל־ָה֣ ה ָכל־ַחַיַּ֤ת ַהָשֶדה ְוֵאת ָכל־֣עוף ַהָשַמַ֔ ֲאָדָמָ֗ ר )יט( ַוִיֶצ֩ר ְיקָוָ֨ק ֱאֹלִהים ִמן־ָהָֽ ם ִלְרֹאות ַמה־ִיְקָרא־ֹלו ְוֹכל֩ ֲאֶֶָ֨֨
ו: ִיְקָרא־֧לו ּוא ְֶ֨מָֽ ָאָדם ֶנֶֶ֥פֶ֨ ַחָיֹה הֶ֥  ָהָֽ

א־ָמָצֶ֥  ָֹֽ ם ל ה ּוְלָאָדָ֕ ל ַחַי֣ת ַהָשֶדֹ ִים ּוְלֹכֹ ות ְלָכל־ַהְבֵהָמה ּוְל֣עוף ַהָשַמַ֔ ָאָדם ֵֶ֨מָ֗ א ָהָֽ ו:)כ( ַוִיְקָרָ֨ ֶזר ְכֶנְגדָֽ  א ֵעֹ
 
 
 בראשית פרק ב . 2
 

ַעם עֶ  את ַהַפָ֗ ֹ֣ ָאָד֒ם ז את:)כג( ַויֹאֶמר ָהָֽ ָֹֽ ֳקָחה־ ז יֶ֨ ֺלָֽ י ֵמִאֹ ה ִכֶ֥ א ִאָשַ֔ י ְלזֹאת ִיָקֵר֣ ר ִמְבָשִרֹ י ּוָבָשֹ ֲעָצַמַ֔  ֶצם ֵמָֽ
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 :ְיקָוק ֶאת ִאיׁש ָקִניִתי ַותֹאֶמר ַקִין ֶאת ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר ִאְֶּ֨תו ַחָּוה ֶאת ָיַדע ְוָהָאָדם
 :ֲאָדָמה ֹעֵבד ָהָיה ְוַקִין צֹאן ֹרֵעה ֶהֶבל ַוְיִהי ָהֶבל ֶאת ָאִחיו ֶאת ָלֶלֶדת ַוֹּתֶסף( ב)
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 :ֲחנוְך ְבנו ְכֵֶ֨ם ָהִעיר ֵֶ֨ם ַוִיְקָרא ִעיר ֹבֶנה ַוְיִהי ֲחנוְך ֶאת ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר ִאְֶּ֨תו ֶאת ַקִין ַוֵיַדע( יז)
 :ָלֶמְך  ֶאת ָיַלד ּוְמתּוָׁשֵאל ְמתּוָׁשֵאל ֶאת ָיַלד ּוְמִחָייֵאל ְמחּוָיֵאל ֶאת ָיַלד ְוִעיָרד ִעיָרד ֶאת ַלֲחנוְך ַוִיָּוֵלד( יח)
 :ִצָלה ַהֵשִנית ְוֵֶ֨ם ָעָדה ָהַאַחת ֵֶ֨ם ָנִֶ֨ים ְֵֶּ֨תי ֶלֶמְך לו ַוִיַקח( יט)
 :ּוִמְקֶנה ֹאֶהל ֹיֵׁשב ֲאִבי ָהָיה הּוא ָיָבל ֶאת ָעָדה ַוֵּתֶלד( כ)
 :ְועּוָגב ִכּנור ֹתֵפׂש ָכל ֲאִבי ָהָיה הּוא יּוָבל ָאִחיו ְוֵֶ֨ם( כא)
 :ַנֲעָמה ַקִין תּוַבל ַוֲאחות ּוַבְרֶזל ְנֹחֶׁשת ֹחֵרׁש ָכל ֹלֵטׁש ַקִין תּוַבל ֶאת ָיְלָדה ִהוא ַגם ְוִצָלה( כב)
 :ְלַחֺבָרִתי ְוֶיֶלד ְלִפְצִעי ָהַרְגִּתי ִאיֶ֨ ִכי ִאְמָרִתי ַהְאֵזָמה ֶלֶמְך ְנֵֶ֨י קוִלי ְֶַ֨מַען ְוִצָלה ָעָדה ְלָנֶָ֨יו ֶלֶמְך ַויֹאֶמר( כג)
 :ְוְִֶ֨בָעה ְִֶ֨בִעים ְוֶלֶמְך ָקִין יַֺקם ְִֶ֨בָעַתִים ִכי( כד)
 :ָקִין ֲהָרגו ִכי ֶהֶבל ַּתַחת ַאֵחר ֶזַרע ֱאֹלִהים ִלי ֶָ֨ת ִכי ֵׁשת ְׁשמו ֶאת ַוִתְקָרא ֵבן ַוֵתֶלד ִאְֶּ֨תו ֶאת עוד ָאָדם ַוֵיַדע( כה)
 פ: ְיקָוק ְבֵׁשם ִלְקרֹא הּוַחל ָאז ֱאנוׁש ְׁשמו ֶאת ַוִיְקָרא ֵבן יַֺלד הּוא ַגם ּוְלֵׁשת( כו)
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 :ֹאתו ָעָשה ֱאֹלִהים ִבְדמּות ָאָדם ֱאֹלִהים ְברֹא ְביום ָאָדם ּתוְלֹדת ֵסֶפר ֶזה( א)
 ס: ִהָבְרָאם ְביום ָאָדם ְֶָ֨מם ֶאת ַוִיְקָרא ֹאָתם ַוְיָבֶרְך ְבָרָאם ּוְנֵקָבה ָזָכר( ב)
 :ֵֶ֨ת ְֶ֨מו ֶאת ַוִיְקָרא ְכַצְלמו ִבְדמּותו ַויוֶלד ֶָָ֨נה ּוְמַאת ְֶֹ֨לִֶ֨ים ָאָדם ַוְיִחי( ג)
 :ּוָבנות ָבִנים ַויוֶלד ֶָָ֨נה ֵמֹאת ְֶֹ֨מֶנה ֵֶ֨ת ֶאת הוִלידו ַאֲחֵרי ָאָדם ְיֵמי ַוִיְהיּו( ד)
 ס: ַוָיֹמת ֶָָ֨נה ּוְֶֹ֨לִֶ֨ים ֶָָ֨נה ֵמאות ְּתֶַ֨ע ַחי ֲאֶֶ֨ר ָאָדם ְיֵמי ָכל ַוִיְהיּו( ה)
 :ֱאנוֶ֨ ֶאת ַויוֶלד ֶָָ֨נה ּוְמַאת ִֶָ֨נים ָחֵמֶ֨ ֵֶ֨ת ַוְיִחי( ו)
 :ּוָבנות ָבִנים ַויוֶלד ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְֶֹ֨מֶנה ִֶָ֨נים ֶֶַ֨בע ֱאנוֶ֨ ֶאת הוִלידו ַאֲחֵרי ֵֶ֨ת ַוְיִחי( ז)
 ס: ַוָיֹמת ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְתֶַ֨ע ֶָָ֨נה ֶעְשֵרה ְֵֶּ֨תים ֵֶ֨ת ְיֵמי ָכל ַוִיְהיּו( ח)
 :ֵקיָנן ֶאת ַויוֶלד ֶָָ֨נה ִּתְִֶ֨עים ֱאנוֶ֨ ַוְיִחי( ט)
 :ּוָבנות ָבִנים ַויוֶלד ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְֶֹ֨מֶנה ֶָָ֨נה ֶעְשֵרה ֲחֵמֶ֨ ֵקיָנן ֶאת הוִלידו ַאֲחֵרי ֱאנוֶ֨ ַוְיִחי( י)
 ס: ַוָיֹמת ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְתֶַ֨ע ִֶָ֨נים ָחֵמֶ֨ ֱאנוֶ֨ ְיֵמי ָכל ַוִיְהיּו( יא)
 :ַמֲהַלְלֵאל ֶאת ַויוֶלד ֶָָ֨נה ְִֶ֨בִעים ֵקיָנן ַוְיִחי( יב)
 :ּוָבנות ָבִנים ַויוֶלד ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְֶֹ֨מֶנה ֶָָ֨נה ַאְרָבִעים ַמֲהַלְלֵאל ֶאת הוִלידו ַאֲחֵרי ֵקיָנן ַוְיִחי( יג)
 ס: ַוָיֹמת ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְתֶַ֨ע ִֶָ֨נים ֶעֶשר ֵקיָנן ְיֵמי ָכל ַוִיְהיּו( יד)
 :ָיֶרד ֶאת ַויוֶלד ֶָָ֨נה ְוִִֶ֨שים ִֶָ֨נים ָחֵמֶ֨ ַמֲהַלְלֵאל ַוְיִחי( טו)
 :ּוָבנות ָבִנים ַויוֶלד ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְֶֹ֨מֶנה ֶָָ֨נה ְֶֹ֨לִֶ֨ים ֶיֶרד ֶאת הוִלידו ַאֲחֵרי ַמֲהַלְלֵאל ַוְיִחי( טז)
 ס: ַוָיֹמת ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְֶֹ֨מֶנה ֶָָ֨נה ְוִתְִֶ֨עים ָחֵמֶ֨ ַמֲהַלְלֵאל ְיֵמי ָכל ַוִיְהיּו( יז)
 :ֲחנוְך ֶאת ַויוֶלד ֶָָ֨נה ּוְמַאת ֶָָ֨נה ְוִִֶ֨שים ְֶַּ֨תִים ֶיֶרד ַוְיִחי( יח)
 :ּוָבנות ָבִנים ַויוֶלד ֶָָ֨נה ֵמאות ְֶֹ֨מֶנה ֲחנוְך ֶאת הוִלידו ַאֲחֵרי ֶיֶרד ַוְיִחי( יט)
 פ: ַוָיֹמת ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְתֶַ֨ע ֶָָ֨נה ְוִִֶ֨שים ְֶַּ֨תִים ֶיֶרד ְיֵמי ָכל ַוִיְהיּו( כ)
 :ְמתּוָׁשַלח ֶאת ַויוֶלד ֶָָ֨נה ְוִִֶ֨שים ָחֵמֶ֨ ֲחנוְך ַוְיִחי( כא)
 :ּוָבנות ָבִנים ַויוֶלד ֶָָ֨נה ֵמאות ְֶֹ֨לֶ֨ ְמתּוֶֶַ֨לח ֶאת הוִלידו ַאֲחֵרי ָהֱאֹלִהים ֶאת ֲחנוְך ַוִיְתַהֵלְך( כב)
 :ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְֶֹ֨לֶ֨ ֶָָ֨נה ְוִִֶ֨שים ָחֵמֶ֨ ֲחנוְך ְיֵמי ָכל ַוְיִהי( כג)
 פ: ֱאֹלִהים ֹאתו ָלַקח ִכי ְוֵאיֶנּנּו ָהֱאֹלִהים ֶאת ֲחנוְך ַוִיְתַהֵלְך( כד)
 :ָלֶמְך ֶאת ַויוֶלד ֶָָ֨נה ּוְמַאת ֶָָ֨נה ּוְֶֹ֨מִנים ֶֶַ֨בע ְמתּוֶֶַ֨לח ַוְיִחי( כה)
 :ּוָבנות ָבִנים ַויוֶלד ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְֶַ֨בע ֶָָ֨נה ּוְֶ֨מוִנים ְֶַּ֨תִים ֶלֶמְך ֶאת הוִלידו ַאֲחֵרי ְמתּוֶֶַ֨לח ַוְיִחי( כו)
 פ: ַוָיֹמת ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְתֶַ֨ע ֶָָ֨נה ְוִִֶ֨שים ֵּתֶַ֨ע ְמתּוֶֶַ֨לח ְיֵמי ָכל ַוִיְהיּו( כז)
 :ֵבן ַויוֶלד ֶָָ֨נה ּוְמַאת ֶָָ֨נה ּוְֶֹ֨מִנים ַּתִיםְֶ֨  ֶלֶמְך ַוְיִחי( כח)
 :ְיקָוק ֵאְרָרּה ֲאֶֶ֨ר ָהֲאָדָמה ִמן ָיֵדינּו ּוֵמִעְצבון ִמַםֲעֵשנּו ְיַנֲחֵמנּו ֶזה ֵלאֹמר ֹנחַ  ְֶ֨מו ֶאת ַוִיְקָרא( כט)



 

 

 :ּוָבנות ָבִנים ַויוֶלד ֶָָ֨נה ֵמֹאת ַוֲחֵמֶ֨ ֶָָ֨נה ְוִתְִֶ֨עים ָחֵמֶ֨ ֹנחַ  ֶאת הוִלידו ַאֲחֵרי ֶלֶמְך ַוְיִחי( ל)
 :ַוָיֹמת ֶָָ֨נה ֵמאות ּוְֶַ֨בע ֶָָ֨נה ְוְִֶ֨בִעים ֶֶַ֨בע ֶלֶמְך ְיֵמי ָכל ַוְיִהי( לא)
 :ָיֶפת ְוֶאת ָחם ֶאת ֵׁשם ֶאת ֹנחַ  ַויוֶלד ֶָָ֨נה ֵמאות ֲחֵמֶ֨ ֶבן ֹנחַ  ַוְיִהי( לב)
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 שיש, כאן גם מניחים אנחנו. קין בני דורות את שמנה כדרך -, למך עד הדורות סדר את כאן מונה הוא( כז - ד)

 אין, לדוגמה, כך. כשמם תמיד היה הבנים ואופי, נביאים היו שהאבות, לומר צורך אין כך לשם. לשמות משמעות
 יש. שעה באותה התגלה שכבר, הדור אופי שם על קראו האב אולי", אנוש" בבחינת היה עצמו שאנוש, להניח צורך
; חנוך - חנוך; עירד - ירד; קין - קינן: קין בני שמות לבין שת בני שמות בין - הקלים השינויים למרות - בולט דמיון

, עירד, חנוך, קין: וירוד הלוך הלכו קין בני דורות, אולם. למך - למך; מתושאל - מתושלח; מחייאל - מהללאל
. בימיו להתפתח שהחלה התרבות למרות -" הבל" כולם על וקורא, למך עומד הדורות בסוף; מתושאל, מחייאל

 את לדור מבשר והוא, למך עומד בסופם גם; לטוב ומרע לרע מטוב - הסעיפים שני על פסחו שת בני דורות ואילו
; האל אל התעלות: אל - מהלל אחריו', ה מדרך וסר ירד הדור: קין אל קרוב -, קינן בא אנוש אחרי. הנחמה בשורת
 עתה נתבונן. למך בא הדורות בסוף; ההמונים הפקרת: מתושלח; חדשה התעלות: חנוך; חדשה ירידה: ירד אחריו

 .הזאת ההתפתחות במהלך
 :- בא שת אחרי

 
 יחסו, האדם של האלהי כבודו אלא, הלב מן נשתכחה האל מציאות לא'; ה שם את לשכוח החלו בדורו ;אנוש

' בה סיפוק ימצא לא האדם אם, משתכחת זו הכרה אם, אולם. הויה בשם הרמוז -, האדם אל האל של המיוחד
 :- תמיד יבא אנוש ואחרי(; כו, ד לעיל ראה" )אנוש" נעשה הוא הרי -, קדשו רצון ובעשיית

 
.. הרכוש של החמרנות': ה לעבודת ניצולו ולא, הרכוש על הבעלות עצם היא שאיפתו. הרכוש את המעריץ דור, קינן

 לא, למישוש הניתנים מוחשיים ערכים. רוחניות לשאיפות תמיד יחזור בכללו הדור, אולם, זו בשאיפה יאבדו בודדים
 :תמיד יבא קינן אחרי. אלהיים לערכים התעלות מבקשים. מקום בכל כולם את יספקו

 
 פני את לחדש כדי האל בתהילת די אין, אולם". דתי" דור בא חמרני דור אחרי. האל את המהלל דור, אל - מהלל
 אל חוזר הדור אם', ה לרצון החיים בשעבוד - ביהדות כמו - ולא, ותפילה בהלל מצטמצמת האל הערצת אם. הדור

 :תמיד יבא מהללאל אחרי הרי', ה שם אל ולא, האל שם
 

 :אל הדור יחזור והמוסרית הרוחנית הירידה של מעיצומה, אולם. בפיהם האל רוממות אפילו -, יורד הדור; ירד
. בלבד בודדים נחלת היא הטוב אל השאיפה הרי הרוחנית הירידה בעתות, אולם. יותר טוב גרעין ומתחנך הולך. חנוך
 :ובבחינת, להמונים בניגוד כעומדים עצמם את רואים הללו

 
 ההמונים. הם נפשם את הצילו אם, מטרתם את שהשיגו הם כסבורים. ההמונים את מפקירים הם הרי מתושלח

 ומכאן -", מתה" משורש נגזר" מתים. "אותם" משלחים"ו מפקירים, מהם מתייאשים הם", מתים" בעיניהם נעשים
: והשוה) בזמן" מתה" כהוראת - במקום" מתח" הוראת". מתח"ל קרוב" מתה. "העתיד זמן על השאלה": מתי"
 זמן את לדעת מבקש והוא, בהווה דבר לו שחסר מי(. העתיד על ההווה מן געגועים" =קוה: "ומכאן; חוט"= קוה"

. העתיד לקראת גשר רק בו ורואה ההווה מן מתעלם" מתה: "אומר נמצאת?". מתי" שואל הוא הרי, בעתיד בואו
 לא" )= פרוליטריון" הנורא בשם נקראו - העליונים המעמדות מבני פחות לא - האלהים בצלם שנבראו אנשים, והנה

 מעין שגאוה ייתכן; וחברתית מוסרית, רוחנית גאוה מביע זה שם(. העתיד למען ילדים להוליד אלא, למאומה יצלחו
 הפקרת היא" מתושלח" משמעות, מקום מכל". מתושלח" בשם גם זה פי ועל" מתים" בשם גם משתקפת זו

 .ההמונים
 

 בראשית) חנוך של אפיו בהערכת נחלקו חכמינו גם'. וגו ואיננו האלהים את חנוך ויתהלך: חנוך על אומר הוא והנה
 אותן נצרף אם, אולם. הגדולה מעלתו את שם מציינות והן, נח על גם נאמרו אלה שמלים פי על אף -(, א, כה רבה

; האלהים עם להתהלך עצמו את להכשיר חנוך ביקש": האלהים עם ההליכה" משמעות זו הרי", מתושלח" למושג
. יהודית דרך איננה האדם מבני והתנזרות התבודדות, אולם. מבוז או מפחד - ההמונים מן התרחק כך לשם

 ההמונים את להעלות תפקידם את ראו הם; ההמון ולמען ההמון עם, ההמון בתוך חיו שלנו והחסידים הצדיקים
 למחקר נושא הוא האל מושג בה, בתקופה מצויה היא; לדור מחלה סימן היא - מתושלח - ההמונים הפקרת. אליהם

 בזים או פיתוייהם את יראים שכן -, מתוכם ובורחים החיים מן מתרחקים הם כך; הזיות בעלי הם האל והוגי, עיוני
 אלהיים ערכים כאילו -, המוטעית בדיעה יסודה; סגפנית להתבודדות מתנגדת התורה. עיוורת בגאוה לתפקידיהם

 היסוד אלא, חייו כל תמצית זו היתה לא, אולם"; האלהים עם התהלך" נח גם, אמנם. הרגילים לחיים מעבר הם
 ואילו". נח התהלך האלהים את: "היה אלה לחיים הכח ומקור"; בדרתיו תמים צדיק איש" היה נח. מעשיו לכל
 שאיפה זו והרי. מהם אותו הרחיקה אלא, לחיים אותו קירבה לא' ה עם הליכתו. חייו כל תמצית זו היתה חנוך אצל

 .לעולם תועלת בה ואין, לעולם תיקון תביא לא היא; מוטעית
 
 במחשבת איננו שמקורה -, אחרת דעה שכן, זאת להדגיש חשוב(. א, כה רבה בראשית) ישראל חכמי דעת גם זו

 נאמר שכן -, מת לא שחנוך אבהו' לר שהוכיחו, מינים אלה היו. סגפנות לחיי מופת, אל חצי מעין בו רואה -, ישראל
 מן להם השיב אבהו' ר, אולם(. ג, ב' ב מלכים" )אדניך את לקח' ה: "באליהו שנאמר כדרך", אלהים אתו לקח כי" בו

". עיניך מחמד את ממך לקח הנני: "במגפה הנביא אשת למות מתייחסת" לקיחה"ה בו(, טז, כד) שביחזקאל הפסוק
 לגנאי" איננו" את מפרשים שחכמינו, נראה". אבהו' ר השיבן יפה: "אבהו' ר לתשובת בפירוש הסכימו והחכמים

 כאילו, לעולם תועלת ללא, מת נקרא בחייו כבר", איננו" בבחינת היה הוא. חנוך של גנותו כל תמצית את בו ורואים
 בעיתו שלא כמוות -" אלהים אתו לקח" את מפרשים והם; בעולם" איננו"



 

 

 
 


