
FAMILY – KEY TO JEWISH & WORLD REDEMPTION 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or 
the upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia 

of Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future. 
 
 ב:כבראשית ( 1

ְקָרא מֹות ָהָאָדם ַויִּ ָמה-ְלָכל שֵׁ ם ּוְלעֹוף ַהְבהֵׁ ֶזר ָמָצא-ֹלא ּוְלָאָדם ַהָשֶדה ַחַית ּוְלֹכל ַהָשַמיִּ  :ְגּדוֹ ְכנֶ  עֵׁ
 
 , פסיקתא רבתי יד:חיז:דמדרש בראשית ( 2

 לו אמרו(, כו א בראשית) אדם נעשה להם אמר השרת במלאכי נימלך הראשון אדם את לבראות הקב״ה שבא בשעה אחא ר׳ אמר
ו מה שמו, , אמר להן חכמתו מרובה משלכם, מה עשה הקב״ה הביא לפניהם בהמה וחיה ועופות, אמר להן זה שמטיבו מה זה אדם

זה מה שמו, שור, וזה מה שמו, גמל, וזה מה שמו, חמור, ולא היו יודעין, וזה מה שמו, ולא היו יודעין, העבירם לפני אדם אמר לו 
א האדם שמות לכל הבהמה וגו׳, אמר לו ואת מה שמך, אמר לו אני נאה להיקראות אדם שנבראתי וזה מה שמו, סוס, הה״ד ויקר

 ...ת י״י, ואת הוא אדון לכל בריותיךמי, אמר לו לך נאה להיקראומן האדמה, ואני מה ש
 שמות שפירש דבר פשר יודע ומי(, בכח:יב יחזקאל) "וגו׳ חכמה מלא תכנית חותם אתה" בו שכתב הראשון אדם זה כהחכם ומי
 ."ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולכל עוף השמים וגו׳"שנאמר  לכל
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ְקָר  ם ַויִּ ְשּתוֹ א ָהָאָדם שֵׁ וא ָהְיָתה  אִּ י הִּ לַחָּוה כִּ י-ֵאם כָּ  :חָּ
 
 שם :א ורש"יבראשית ד( 4

ְשּתוֹ  ַחָּוה-ֶאת ָיַדע ְוָהָאָדם ֶלד ַוַּתַהר אִּ ן-ֶאת ַוּתֵׁ י ַוֹּתאֶמר ַקיִּ יתִּ יש ָקנִּ יו-ֶאת ָלֶלֶדת ַוֹּתֶסף: ד'-ֶאת אִּ י ָהֶבל-ֶאת ָאחִּ ה ֶהֶבל-ַוְיהִּ ןְוַק  ֹצאן ֹרעֵׁ  יִּ
ד ָהָיה  :ֲאָדָמה ֹעבֵׁ

שאם כתב וידע אדם, נשמע שלאחר שנטרד היו רד מגן עדן, וכן ההריון והלידה, דם הענין של מעלה, קודם שחטא ונטקו כבר -- ידע והאדם

 לו בנים:
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ן ְוֶאל-ְוֶאל ן-ַקיִּ ַחר ְלַקיִּ ְנָחתֹו ֹלא ָשָעה ַויִּ ְפלּו ָפָניו: מִּ ן ָלָמה ָחָרה לָ -ֶאל ד'ַוֹיאֶמר  ְמֹאד ַויִּ יב-םֲהלֹוא אִּ  ְך ְוָלָמה ָנְפלּו ָפֶניָך:ָקיִּ יטִּ ת  ּתֵׁ אֵׁ ֹשְ
ֶליָך ְּתשּוָקתוֹ  ץ ְואֵׁ יב ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרבֵׁ יטִּ ם ֹלא תֵׁ ְמָשלְואִּ ן ֶאלבֹו: - ְוַאָּתה ּתִּ ְהיֹוָתם ַבָשֶדה ַוָיָקם-ַוֹיאֶמר ַקיִּ י בִּ יו ַוְיהִּ ן ֶאל ֶהֶבל ָאחִּ ֶהֶבל -ַקיִּ

יו הּו: ָאחִּ  ַוַיַהְרגֵׁ
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ן יוֶהֶבל -ֶאל ַוֹיאֶמר ַקיִּ ן ֶאל ָאחִּ ְהיֹוָתם ַבָשֶדה ַוָיָקם ַקיִּ י בִּ יוֶהֶבל -ַוְיהִּ הּו ָאחִּ י ֶהֶבל -ֶאל ד'ַוֹיאֶמר   :ַוַיַהְרגֵׁ ן אֵׁ יָךַקיִּ י  ָאחִּ ַוֹיאֶמר ֹלא ָיַדְעּתִּ
י  ר ָאחִּ י ֲהֹשמֵׁ יָת קֹול ְּדמֵׁ י: ַוֹיאֶמר ֶמה ָעֹשִּ יָךָאֹנכִּ ן ָאחִּ ַלי מִּ ים אֵׁ ןָמה: ְוַעָּתה ָארּור ָאָּת ָהֲאָד -ֹצֲעקִּ יָה ָלַקַחת -ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָפְצָתה ֶאת-ה מִּ פִּ

י -ֶאת יָךְּדמֵׁ ָיֶדָך: ָאחִּ  מִּ
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י טֹ  ים ֶאת ְבנֹות ָהָאָדם כִּ י ָהֱאֹלהִּ ְראּו ְבנֵׁ ֹכל ֲאֶשר ָבָחרּו:ַויִּ ים מִּ ְקחּו ָלֶהם ָנשִּ ָנה ַויִּ י ָבָאָדם ְלֹעָלם ְבַשַגם ֹלא ָידֹון רּוחִּ  ַוֹיאֶמר ְיֹהָוה ֹבת הֵׁ
ים ָשָנה: ָאה ְוֶעְשרִּ י הּוא ָבָשר ְוָהיּו ָיָמיו מֵׁ ם ְוַגם ַאֲחרֵׁ ים ָההֵׁ ים ָהיּו ָבָאֶרץ ַבָימִּ לִּ ן ֲאֶשר ָיֹבאּו ְבנֵׁ -ַהְנפִּ ים ֶאלכֵׁ ְבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו -י ָהֱאֹלהִּ

ים ֲאֶשר  ֹברִּ ָמה ַהגִּ ם:  ַוַיְרא ָלֶהם הֵׁ י ַהשֵׁ עֹוָלם ַאְנשֵׁ י ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם ָבָאֶרץ ְוָכל ד'מֵׁ בֹו ַרק ַרע ָכל-כִּ ֶצר ַמְחְשֹבת לִּ ָנֶחם -יֵׁ י ד'ַהיֹום:  ַויִּ -כִּ
ה ֶאת ב ֶאלָהָאָדם ָבָאֶרץ ַויִּ -ָעֹשָ בֹו: ַוֹיאֶמר -ְתַעצֵׁ עַ -ָהָאָדם ֲאֶשר-ֶאְמֶחה ֶאת ד'לִּ י מֵׁ ָאָדם ַעדָבָראתִּ י ָהֲאָדָמה מֵׁ ָמה עַ -ל ְפנֵׁ -ֶרֶמֹש ְוַעד-דְבהֵׁ

ם: יתִּ י ֲעֹשִּ י כִּ ַחְמּתִּ י נִּ ם כִּ  עֹוף ַהָשָמיִּ
 
 זבראשית ז:א, ( 8

יְתָך ֶאל-ַאָּתה ְוָכל-ְלֹנַח ֹבא ד'ַוֹיאֶמר  יַהּתֵׁ -בֵׁ יק ְלָפַני ַבּדֹור ַהֶזה:-ָבה כִּ י ַצּדִּ יתִּ  ֹאְתָך ָראִּ
ְשּתוֹ  ָניובָ ּו ֹנחַ  ַוָיֹבא י ְואִּ ּתוֹ  ָבָניו-ּוְנשֵׁ ָבה-ֶאל אִּ י ַהּתֵׁ ְפנֵׁ י מִּ  :ַהַמבּול מֵׁ

 
 ז:ב( בראשית 9

ֹכל ָמה מִּ ַקח ַהְטהֹוָרה ַהְבהֵׁ ְבָעה ְלָך-ּתִּ ְבָעה שִּ יש שִּ ְשּתוֹ  אִּ ָמה-ןּומִּ  ְואִּ וא ְטֹהָרה ֹלא ֲאֶשר ַהְבהֵׁ ם הִּ יש ְשַניִּ ְשּתוֹ  אִּ  :ְואִּ
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 יש וכי העולמים כל רבון הקב״ה לפני נח אמר, ואשתו איש שנים הטמאה הבהמה מכל התיבה אל אליך הבא לו ואמר לנח וקרא

 מין ומין והיו מקבצין אותם אל התיבה,ונים על כל הממ המלאכים וירדו, התיבה אל לקבצם בי כח
 

 ( בראשית ח:יט11
ֹש ַעלָהעֹוף ֹכל ר-ֶמֹש ְוָכלָהֶר -ַהַחָיה ָכל-ָכל יֶהםָהָאֶרץ -ֹומֵׁ ְשְפֹחתֵׁ ן ְלמִּ ָבה:-ָיְצאּו מִּ  ַהּתֵׁ
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 קבלו עליהם על מנת לידבק במינן: - למשפחתיהם
 אבן עזרא

 א התערבה באחרת וזה איננו רחוק:לידו בתבה וכל משפחה יצאה ולכמו למינם ויש אומרים שהו - למשפחותיהם
 דעת זקנים 

 וכי יש משפחה לבהמה אלא אותן שדבקו במינן זכו ליכנס וליצא מן התיבה: - למשפחותיהם יצאו מן התיבה
 פירוש הרא"ש 

תיהם ולא הם והדבר צריך ותיהם יצאו מן התיבה פירש"י קבלו עליהם על מנת לידבק במינם ואיתא בפ' חלק למשפחומשפח
צאים מן התיבה לא רצו לקבל עליהם להדבק בתשמיש המטה תלמוד פי' הבהמות קבלו עליהם לידבק במינם אבל האנשים היו

ם או למחר יביא הקב"ה מבול על הארץ לשחת כל בשר כאשר עשה כבר כלל כי אמרו כולנו מתים ומה לנו לעסוק בפריה ורביה היו
אה מתוך שבועה על כך וכן תמצא בפרשה שאמ' ולא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם וכן נרעד שהבטיחם הקב"ה ב

 לם:פירש"י גבי ואני הנני מסכים עמך שהיה נח דואג לעסוק בפריה ורביה עד שהבטיחו הקב"ה שלא לשחת את העו
 הטור הארוך 

ה, שהם יצאו וי"מ שחוזר על חיה ורמש דלעיל מיניבב"ר דורש "למשפחותיהם, ולא הם",   -- למשפחותיהם יצאו מן התיבה
למשפחותיהם, פי', זכר ונקבה, אבל לא הם, נח ובניו, שהיו יראים עוד מן המבול ולא רצו לשמש נשותיהם, עד שהבטיחם הקב"ה 

ד מחמת טורח לד, ו(. וי"מ "למשפחותיהם", פי', להוליד תולדות ולעשות משפחות, ולא הם, שמתו מי שלא יביא עוד מבול )ב"ר
 שהיה להם בתיבה:

אמר רבי יוחנן למשפחותם ולא הם אמר רב חנא בר ביזנא אמר ליה אליעזר לשם רבא כתיב  "למשפחותיהם יצאו מן התיבה"
 ...רו ליה צער גדול היה לנו בתיבהאתון היכן הויתון אמ "למשפחותיהם יצאו מן התיבה"
 

 כד-( בראשית ט:יח13
ְהיּו ְבנֵׁי ןֹנַח הַ -ַויִּ ים מִּ ָבה -ֹיְצאִּ ֶלה ְבנֵׁיַהּתֵׁ י ְכָנַען: ְשֹלָשה אֵׁ ם ְוָחם ָוָיֶפת ְוָחם הּוא ֲאבִּ ֶלה ָנְפָצה ָכל-שֵׁ אֵׁ יש ָהֲאָדָמה -ֹנַח ּומֵׁ ָהָאֶרץ: ַוָיֶחל ֹנַח אִּ

ַטע ָכֶרם: וַ  ןַויִּ ְשְּת מִּ ְשכָ -יֵׁ ן ַויִּ ְתַגל ְבתֹוְך ָאֳהֹלה: ַוַיְרא חָ ַהַייִּ יו ַוַיגֵׁ ר ַויִּ ת ֶעְרַות ָאבִּ י ְכַנַען אֵׁ ְשנֵׁים ֲאבִּ ם ָוֶיֶפת ֶאת-ד לִּ ַקח שֵׁ -ֶאָחיו ַבחּוץ: ַויִּ
ימּו ַעל ְמָלה ַוָיֹשִּ ית ַוְיַכּסּו אֵׁ -ַהשִּ ְלכּו ֲאֹחַרנִּ יֶהם ֹלא ָראּו: ַויִּ ְשֶכם ְשנֵׁיֶהם ַויֵׁ ית ְוֶעְרַות ֲאבִּ יֶהם ּוְפנֵׁיֶהם ֲאֹחַרנִּ ַדע ת ֶעְרַות ֲאבִּ ינֹו ַויֵׁ יֵׁ יֶקץ ֹנַח מִּ

ת ֲאֶשר ה לֹו ְבנֹו ַהָקָטן: -אֵׁ  ָעֹשָ
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י ֶלה ּתֹוְלֹדת ְבנֵׁ ים ַא-ְואֵׁ ָּוְלדּו ָלֶהם ָבנִּ ם ָחם ָוָיֶפת ַויִּ י ֹגֶמר ַאְשְכַנז ַחר ַהַמבּול: ְבנֵׁי ֶיֶפת ֹגֶמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי ְוָיָון ְוֻתָבל ּוֶמֶשְךֹנַח שֵׁ יָרס: ּוְבנֵׁ  ְותִּ

י ָיָון אֱ  יַפת ְוֹתַגְרָמה: ּוְבנֵׁ לְ ְורִּ יש לִּ ם ְבַאְרֹצָתם אִּ י ַהגֹויִּ יֵׁ ְפְרדּו אִּ ֶלה נִּ אֵׁ ים:  מֵׁ ים ְוֹדָדנִּ ּתִּ יש כִּ יָשה ְוַתְרשִּ ְשְפֹחָתם ְבגֹויֵֶׁהםֹשנֹו לִּ  :ְלמִּ
י ֶלה ְבנֵׁ ְלֹשנֹ ָחם -אֵׁ ְשְפֹחָתם לִּ  :יֵֶׁהםָתם ְבַאְרֹצָתם ְבגוֹ ְלמִּ
י ֶלה ְבנֵׁ ם -אֵׁ ְלֹשֹנָתם ְבַאְרֹצָתם ְלגֹויֵֶׁהםשֵׁ ְשְפֹחָתם לִּ ֶלה ְלמִּ ְשְפֹחת ְבנֵׁי: אֵׁ ֶלה  ֹנחַ -מִּ אֵׁ ְפְרדּוְלתֹוְלֹדָתם ְבגֹויֵֶׁהם ּומֵׁ ם ָבָאֶרץ ַאַחר  נִּ ַהגֹויִּ
 ַהַמבּול:
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י ָכל פָ ָהָאֶר -ַוְיהִּ ים:ץ ֹשָ ים ֲאָחדִּ ְקָעה ְבֶאֶר  ה ֶאָחת ּוְדָברִּ ְמְצאּו בִּ ֶקֶדם ַויִּ י ְבָנְסָעם מִּ ְנָער ַויְֵׁשבּו ָשם:ַוְיהִּ יש ֶאל ץ שִּ הּו ָהָבה -ַוֹיאְמרּו אִּ עֵׁ רֵׁ
ים וְ  נִּ ְלְבָנה ְלבֵׁ ָנה ְלָאֶבן ְוהַ נִּ י ָלֶהם ַהְלבֵׁ ָפה ַוְּתהִּ רֵׁ ֹשְ ְרָפה לִּ ֹשְ ָמר ָהָיה ָלֶהםנִּ ְבֶנהַלֹחֶמר:  חֵׁ ם -ַוֹיאְמרּו ָהָבה | נִּ ְגָּדל ְוֹראשֹו ַבָשַמיִּ יר ּומִּ ָלנּו עִּ

ה ם ֶפן-ְוַנֲעֹשֶ ֶרד  ָהָאֶרץ:-ְפנֵׁי ָכל-פּוץ ַעלנָ -ָלנּו שֵׁ ְרֹאת ֶאת ד'ַויֵׁ יר ְוֶאת-לִּ ְגָּדל ֲאֶשר ָבנּו-ָהעִּ י ָהָאָדם:  ַהמִּ ן  ד'ַוֹיאֶמר  ְבנֵׁ פָ  ַעם ֶאָחדהֵׁ ה ְוֹשָ
ָלם ַלֲעֹשֹות ְוַעָּתה ֹלאַאַחת  ֶהם כֹ -ְלֻכָלם ְוֶזה ַהחִּ ר מֵׁ ָבצֵׁ ַפת  ל ֲאֶשר ָיְזמּו ַלֲעֹשֹות:יִּ יש ֹשְ ְשְמעּו אִּ ָפָתם ֲאֶשר ֹלא יִּ ָהָבה נְֵׁרָדה ְוָנְבָלה ָשם ֹשְ

ה עֵׁ ָשם ַעל ד'ּו: ח   ַוָיֶפץ רֵׁ י ָכל-ֹאָתם מִּ ְבנֹ ָהָאֶרץ וַ -ְפנֵׁ יר: ַיְחְּדלּו לִּ י-ַעלת ָהעִּ ן ָקָרא ְשָמּה ָבֶבל כִּ ַפת ָכל ד'ָשם ָבַלל -כֵׁ יָצם -ֹשְ ָשם ֱהפִּ ָהָאֶרץ ּומִּ
 ָהָאֶרץ:-ְפנֵׁי ָכל-ַעל ד'

 
 יא-יא:י'( בראשית 16

ם ֶבן ם שֵׁ ֶלה ּתֹוְלֹדת שֵׁ ם ַאַחר ַהַמבּול: ַאְרַפְכָשד ְש -ְמַאת ָשָנה ַויֹוֶלד ֶאת-אֵׁ ם-יַוְיחִּ ָנַתיִּ ידֹו ֶאת שֵׁ י הֹולִּ אֹות ָשָנה -ַאֲחרֵׁ ש מֵׁ ַאְרַפְכָשד ֲחמֵׁ
ים ּוָבנֹות:    ַויֹוֶלד ָבנִּ

 
 ד-בראשית יב:א( 17

מֹוַלְדְּתָך ּו-ַאְבָרם ֶלְך-ֶאל ד'ַוֹיאֶמר  ַאְרְצָך ּומִּ יָך ֶאלְלָך מֵׁ ית ָאבִּ בֵׁ ָך ְלגֹוי ָגדֹול ַואֲ -מִּ ָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְשֶמָך ֶוְהיֵׁה ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך: ְוֶאֶעֹשְ
ְבְרכּו ְבָך ְבָרָכה: ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך ּוְמ  ְשְפֹחת ָהֲאָדָמהַקֶלְלָך ָאֹאר ְונִּ  :ֹכל מִּ



 
 ו-בראשית יז:א( 18

י ים-ֶבן ַאְבָרם ַוְיהִּ ְשעִּ ַשע ָשָנה ּתִּ ים ְותֵׁ ָרא ָשנִּ יָליו אֲ אֵׁ  ַוֹיאֶמר ַאְבָרם-ֶאל ד' ַויֵׁ י -ל שַ אֵׁ -נִּ ינִּ י בֵׁ יתִּ ים:ְוֶאְּתָנה ְברִּ ְך ְלָפַני ֶוְהיֵׁה ָתמִּ ְתַהלֵׁ ַּדי הִּ
ֹפל ַאְבָרם ַעל ְמֹאד ְמֹאד: ַויִּ יֶנָך ְוַאְרֶבה אֹוְתָך בִּ ּתֹו ֱאֹל-ּובֵׁ ר אִּ יָת קִּ ָפָניו ַוְיַדבֵׁ ָּתְך ְוָהיִּ י אִּ יתִּ נֵׁה ְברִּ י הִּ -א: ְוֹלְלַאב ֲהמוֹן ּגוִֹיםים לֵׁאֹמר: ֲאנִּ

א עֹוד ֶאתיִּ  י -ָקרֵׁ ְמָך ַאְבָרָהם כִּ ְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה שִּ א ֲהמוֹן ּגוִֹים-ַאבשִּ ְמָך יֵׁצֵׁ ים מִּ ם ּוְמָלכִּ יָך ְלגֹויִּ ְמֹאד ְמֹאד ּוְנַתּתִּ י ֹאְתָך בִּ תִּ ְפרֵׁ יָך: ְוהִּ  ּו: ְנַתּתִּ
 

 ( בראשית יח:יט19
יו ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת י ְיַדְעּתִּ יתֹו ַאֲחָריו ְוָשְמרּו ֶּדֶרְך -ֶאתָבָניו וְ -כִּ יא  ד'בֵׁ ְשָפט ְלַמַען ָהבִּ ת ֲאֶשר-ַעל ד'ַלֲעֹשֹות ְצָדָקה ּומִּ ֶבר -ַאְבָרָהם אֵׁ ּדִּ

 ָעָליו:
 

 י שם"כד:א ורש( בראשית 20
ן בָ  ים וַ ְוַאְבָרָהם ָזקֵׁ ַרְך ֶאת ד'א ַבָימִּ        ַאְבָרָהם ַבֹכל:-בֵׁ

 ל עולה בגימטריא בן, ומאחר שהיה לו בן, היה צריך להשיאו אשה:כ  ב   - לאת אברהם בכ ברך
 

 לא-בראשית כד:כז( 21
י לֵׁאֹמר ֹלא י ֲאֹדנִּ נִּ עֵׁ י-ַוַיְשבִּ י ֲאֶשר ָאֹנכִּ ְבנֹות ַהְכַנֲענִּ י מִּ ְבנִּ ָשה לִּ ַקח אִּ ם תִּ ב ְבַאְרצֹו: אִּ ית-ֹלא ֶאל-ישֵׁ ְך ְוֶאל-בֵׁ לֵׁ י ּתֵׁ י-ָאבִּ ְשַפְחּתִּ ָשה  ְחָּת ְוָלַק  מִּ אִּ

י: ָוֹאַמר ֶאל ְבנִּ י ֻאַלי ֹלא-לִּ ָלי -ֲאֹדנִּ ָשה ַאֲחָרי: ַוֹיאֶמר אֵׁ ְך ָהאִּ לֵׁ יַח ַּדְרֶכָך-ֲאֶשר ד'תֵׁ ְצלִּ ָּתְך ְוהִּ ְשַלח ַמְלָאכֹו אִּ י ְלָפָניו יִּ ְתַהַלְכּתִּ ָשה הִּ  ְוָלַקְחָּת אִּ
י  ְבנִּ ילִּ ְשַפְחּתִּ מִּ ָנֶק  מִּ י: ָאז ּתִּ ית ָאבִּ בֵׁ י ָתבֹוא ֶאלּומִּ י כִּ ָאָלתִּ י-ה מֵׁ ְשַפְחּתִּ ם מִּ י:-ְואִּ ָאָלתִּ י מֵׁ יָת ָנקִּ ְּתנּו ָלְך ְוָהיִּ  ֹלא יִּ

 
 לה-, כו:לדכח:אבראשית ( 22

ו ֶבן ֹשָ י עֵׁ ָשה-ַוְיהִּ ַקח אִּ ים ָשָנה ַויִּ ית ַבת-ֶאת ַאְרָבעִּ י ְוֶאת-ְיהּודִּ ּתִּ י ַהחִּ רִּ י:-ַמת ַבתָבֹשְ -ְבאֵׁ ּתִּ יֹלן ַהחִּ ְבָקה:  ּתִּ וַ  אֵׁ ְצָחק ּוְלרִּ  ְהֶיין  ָ ֹמַרת רּוַח ְליִּ
ְצָחק ֶאל ְקָרא יִּ הּו ַוֹיאֶמר לֹו ֹלא-ַויִּ ְבנֹות ְכָנַען:-ַיֲעֹקב ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו ַוְיַצּוֵׁ ָשה מִּ ַקח אִּ   תִּ

 
 יבא:כ( בראשית 23
י ְביִּ  ... א ְלָך ָזַרע: כִּ ָקרֵׁ  ְצָחק יִּ
 

 טז:יב( בראשית 24
ְה  י ָכל-א ָאָדם ָידֹו ַבֹכל ְוַיד ֹכל בֹו ְוַעלֶיה ֶפֶר ְוהּוא יִּ ְשֹכן:-ְפנֵׁ  ֶאָחיו יִּ

 
 יג-כא:ט( בראשית 25

ָרה ֶאת ֶרא ֹשָ ית ֲאֶשר-ֶבן-ַוּתֵׁ ְצרִּ ש ָהָאָמה ַהֹזאת ְוֶאת  קָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצחֵׁ -ָהָגר ַהמִּ יַר -ַוֹּתאֶמר ְלַאְבָרָהם ָגרֵׁ י ֹלא יִּ ָהָאָמה -ש ֶבןְבָנּה כִּ
םַהזֹ  ם-את עִּ י עִּ ְצָחק: -ְבנִּ ינֵׁי ַאְבָרָהם ַעל אֹוֹדת ְבנֹו: יִּ ַרע ַהָּדָבר ְמֹאד ְבעֵׁ יֶניָך ַעל-ַאְבָרָהם ַאל-ים ֶאלקִּ ַוֹיאֶמר ֱאֹלַויֵׁ ַרע ְבעֵׁ -ְוַעל ַהַנַער-יֵׁ

י ְביִּ  ָרה ְשַמע ְבֹקָלּה כִּ ֶליָך ֹשָ א ְלָך ָזַרע: ֲאָמֶתָך ֹכל ֲאֶשר ֹּתאַמר אֵׁ ָקרֵׁ י ַזְרֲעָך הּוא:-ֶבן-ְוַגם ֶאתְצָחק יִּ יֶמנּו כִּ  ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאֹשִּ
 

 כז:מא( בראשית 26
ו ֶאת ֹשָ ֹטם עֵׁ ֹשְ יו וַ -ַיֲעֹקב ַעל-ַויִּ ֲרכֹו ָאבִּ י ְוַאַהְרָגה ֶאתַהְבָרָכה ֲאֶשר בֵׁ ֶבל ָאבִּ י אֵׁ ְקְרבּו ְימֵׁ בֹו יִּ ו ְבלִּ ֹשָ י: ַיֲעֹקב-ֹיאֶמר עֵׁ  ָאחִּ

 
 ז:ד, יאל( בראשית 27

י ְראּו ֶאָחיו כִּ ָכל-ַויִּ יֶהם מִּ ְנאּו ֹאתֹו ְוֹלא ָיְכלּו ַּדְברֹו ְלָשֹלם:-ֹאתֹו ָאַהב ֲאבִּ ֹשְ  ֶאָחיו ַויִּ
יו שָ -ַוְיַקְנאּו  ַהָּדָבר:-ַמר ֶאתבֹו ֶאָחיו ְוָאבִּ

 
 ל פסוק גה, ורש"י ע-בראשית מב:ג( 28

י ְרדּו ֲאחֵׁ ְשֹבריֹוסֵׁ -ַויֵׁ ָרה לִּ ם: ְוֶאת ף ֲעֹשָ ְצָריִּ מִּ ף ֹלא-ָבר מִּ י יֹוסֵׁ ין ֲאחִּ ְנָימִּ י ָאַמר ֶפן-ָשַלח ַיֲעֹקב ֶאת-בִּ ְקָרֶאנּו ָאסֹון: ַוָיֹבאּו -ֶאָחיו כִּ י יִּ ְבנֵׁ
ל  ָראֵׁ ֹשְ ְשֹבר בְ יִּ ילִּ ים כִּ  ָהָיה ָהָרָעב ְבֶאֶרץ ְכָנַען:-תֹוְך ַהָבאִּ

 , ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם:תו, ונתנו לבם להתנהג עמו באחוהבמכיר מתחרטים שהיו מלמד, יעקב בני כתב ולא - יוסף אחי וירדו
 

 ( בראשית מו:ח29
ֶלה ְשמֹות ְבנֵׁי ְצַר -ְואֵׁ ים מִּ ל ַהָבאִּ ָראֵׁ ֹשְ ןיִּ  :ְיָמה ַיֲעֹקב ּוָבָניו ְבֹכר ַיֲעֹקב ְראּובֵׁ

  

 שמות א:א( 30
י  ל ַהָבאִּ ָראֵׁ ֹשְ י יִּ ֶלה ְשמֹות ְבנֵׁ ת ַיֲעֹקב  ְאֵׁ ְצָרְיָמה אֵׁ יתוֹ ם מִּ יש ּובֵׁ  ָבאּו: אִּ

 
 נדרים נב.( 31

 .שדי  ולשורי ביתי  לאשתי אלא, שורי ולשורי אשתי לאשתי קריתי לא מימי: יוסי א״ר

 



 
 יט-מות ו:ידש( 32

ית י בֵׁ ֶלה ָראשֵׁ ֹשְ -אֵׁ ן ְבֹכר יִּ י ְראּובֵׁ ֶלה ֲאֹבָתם ְבנֵׁ י אֵׁ ל ֲחנֹוְך ּוַפלּוא ֶחְצֹרן ְוַכְרמִּ ְשְפֹחתָראֵׁ ין  מִּ ין ְוֹאַהד ְוָיכִּ ל ְוָימִּ ְמעֹון ְימּואֵׁ ן: ּוְבנֵׁי שִּ ְראּובֵׁ
ֶלה -ְוֹצַחר ְוָשאּול ֶבן ית אֵׁ ְשְפֹחתַהְכַנֲענִּ ְמעוֹ  מִּ ֶלה ְשמֹות ְבנֵׁישִּ ְרשֹון ּוְקָהת ּו-ן: ְואֵׁ י ְלֹתְלֹדָתם גֵׁ וִּ ים ּוְמַאת לֵׁ י ֶשַבע ּוְשֹלשִּ וִּ י לֵׁ י ּוְשנֵׁי ַחיֵׁ ְמָררִּ

ל ּוְשנֵׁי  יאֵׁ ְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעזִּ י ְקָהת ַעְמָרם ְויִּ ְשְפֹחָתם: ּוְבנֵׁ י ְלמִּ ְמעִּ י ְושִּ ְבנִּ ְרשֹון לִּ י ָשָנה: ְבנֵׁי גֵׁ י ַחיֵׁ ים ּוְמַאת ָשָנה: ּוְבנֵׁי ְמָררִּ ְקָהת ָשֹלש ּוְשֹלשִּ
י י ְלֹתְלֹדָתם ַמְחלִּ וִּ ְשְפֹחת ַהלֵׁ ֶלה מִּ י אֵׁ  .ּומּושִּ

   
 ( פירוש רש"י על שמות ב:א33

עה אם פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה )וחזר ולקחה וזהו וילך שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל פר - ויקח את בת לוי

 שה בה לקוחין שניים... פרעה גזר על הזכרים ואתה ג"כ על הנקבות. ברש"י ישן( והחזירה וע
 

 ב-( שמות ב:א34
יש  ֶלְך אִּ יויֵׁ וִּ ית לֵׁ בֵׁ ַקח ֶאת מִּ י-ַבת-ַויִּ ֶרא ֹאתֹו כִּ ן ַוּתֵׁ ֶלד בֵׁ ָשה ַוּתֵׁ י: ַוַּתַהר ָהאִּ וִּ ְצְפנֵׁ -לֵׁ  ים:הּו ְשֹלָשה ְיָרחִּ טֹוב הּוא ַוּתִּ

 
 ט-ז( שמות ב:35

ְך -ַבת-ַוֹּתאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל לֵׁ ֹית ַפְרֹעה ַהאֵׁ ְברִּ ן ָהעִּ יֶנֶקת מִּ ָשה מֵׁ י ָלְך אִּ ק ָלְך ֶאתְוָקָראתִּ ינִּ ֶלְך ָהַעְלָמה -ָלּה ַבת-ַוֹּתאֶמרַהָיֶלד: -ְותֵׁ י ַוּתֵׁ כִּ ַפְרֹעה לֵׁ
ְקָרא ֶאתוַ  ם ַהָיֶלד: -ּתִּ י ֶאת ַפְרֹעה-ַוֹּתאֶמר ָלּה ַבתאֵׁ יכִּ ילִּ ן ֶאת-הֵׁ י ֶאּתֵׁ י ַוֲאנִּ הּו לִּ קִּ ינִּ הּו:-ַהֶיֶלד ַהֶזה ְוהֵׁ יקֵׁ ָשה ַהֶיֶלד ַוְּתנִּ ַקח ָהאִּ ְך ַוּתִּ ָכרֵׁ  ֹשְ
 

 ( שמות י':ט36
י חַ  ְך כִּ נּו נֵׁלֵׁ ְבָקרֵׁ נּו ְבֹצאנֵׁנּו ּובִּ ְבנֹותֵׁ ינּו ּובִּ ְך ְבָבנֵׁ ינּו נֵׁלֵׁ נֵׁ ְזקֵׁ ינּו ּובִּ ְנָערֵׁ  ד' ָלנּו:-גַוֹיאֶמר ֹמֶשה בִּ

 
 יא-( שמות י':י'37

ן  י כֵׁ ֶהם ְיהִּ ן ְלכּו-ָמֶכם ַכֲאֶשר ֲאַשַלח ֶאְתֶכם ְוֶאתעִּ  ד'ַוֹיאֶמר ֲאלֵׁ י ָרָעה ֶנֶגד ְפנֵׁיֶכם: ֹלא כֵׁ ְבדּו ֶאת-ַטְפֶכם ְראּו כִּ ים ְועִּ י ֹאָתּה  ד'-ָנא ַהְגָברִּ כִּ
ת ְפנֵׁ  אֵׁ ים ַוְיָגֶרש ֹאָתם מֵׁ  י ַפְרֹעה:ַאֶּתם ְמַבְקשִּ

 
 , כאד-( שמות יב:ג38

ָר -ָכל-ַּדְברּו ֶאל ֹשְ ה ֲעַדת יִּ יש ֹשֶ ְקחּו ָלֶהם אִּ ל לֵׁאֹמר ֶבָעשֹ ֹר ַלֹחֶדש ַהֶזה ְויִּ יתלְ אֵׁ ה -בֵׁ תָאֹבת ֹשֶ םַלָביִּ ֶשה ְוָלַקח -: ְואִּ ְהיֹות מִּ ת מִּ ְמַעט ַהַביִּ יִּ
נֹו ַהָקֹרב ֶאל ְכַסת נְ -הּוא ּוְשכֵׁ יתֹו ְבמִּ י ָאְכלֹו ָּתֹכּסּו ַעלבֵׁ יש ְלפִּ ְקָרא ֹמשֶ ..ַהֶשה:-ָפֹשת אִּ ֶהם -ה ְלָכלַויִּ ל ַוֹיאֶמר ֲאלֵׁ ָראֵׁ ֹשְ ְקנֵׁי יִּ ְשכּו ּוְקחּו זִּ מִּ

יֶכם ְשְפֹחתֵׁ  ְוַשֲחטּו ַהָפַסח: ָלֶכם ֹצאן ְלמִּ
 

 ( שמות יב:יג,כג39
יםְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלֹאת ַעל  י ֶאת ֲאֶשר ַאֶּתם ַהָבּתִּ יתִּ ֶכם ְוֹלא-ָשם ְוָראִּ י ֲעלֵׁ ְהֶיה ָבכֶ -ַהָּדם ּוָפַסְחּתִּ ם: יִּ ְצָריִּ י ְבֶאֶרץ מִּ ית ְבַהֹכתִּ  ם ֶנֶגף ְלַמְשחִּ

ְנֹגף ֶאת ד'ְוָעַבר  ם ְוָרָאה ֶאת-לִּ ְצַריִּ י ַהְמזּוֹזת ּוָפַסח -ַהָּדם ַעל-מִּ ן ַהמַ -ַעל ד'ַהַמְשקֹוף ְוַעל ְשּתֵׁ ּתֵׁ ית ָלֹבא ֶאלַהֶפַתח ְוֹלא יִּ יֶכם-ְשחִּ ְנֹגף: ָבּתֵׁ  לִּ
 

 ( במדבר א:ב40
אּו אֶ  ל -ֲעַדת ְבנֵׁי-ֹראש ָכל-תֹשְ ָראֵׁ ֹשְ ְשְפֹחָתםיִּ מֹות ָכל ְלמִּ ְסַפר שֵׁ ית ֲאֹבָתם ְבמִּ  ָזָכר ְלֻגְלְגֹלָתם:-ְלבֵׁ

 
 ז-במדבר כו:ה( 41

ן ל ְבכֹור ְראּובֵׁ ָראֵׁ ֹשְ ן ְבנֵׁי יִּ ְש נֹוְך חֲ  ְראּובֵׁ י ְלַפלּוא  ַפַחתמִּ ְשַפַחתַהֲחֹנכִּ י: ְלֶחְצֹרן  מִּ ְש ַהַפֻלאִּ י  ַפַחתמִּ י ְלַכְרמִּ ְשַפַחתַהֶחְצרֹונִּ ֶלה  מִּ י: אֵׁ ַהַכְרמִּ
ְשְפֹחת ים: מִּ אֹות ּוְשֹלשִּ ים ֶאֶלף ּוְשַבע מֵׁ יֶהם ְשֹלָשה ְוַאְרָבעִּ ְהיּו ְפֻקדֵׁ י ַויִּ נִּ  ָהראּובֵׁ

 
 ( במדבר לג:נד42
יֶכםָהָאֶרץ ְבגֹוָרל -ְתַנַחְלֶּתם ֶאתְוהִּ  ְשְפֹחתֵׁ יט ֶאת-בּו ֶאתָלַרב ַּתְר  ְלמִּ ְהֶיה -ַנֲחָלתֹו ֶאל ֲאֶשר-ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ַּתְמעִּ א לֹו ָשָמה ַהגֹוָרל לֹו יִּ יֵׁצֵׁ

ְתֶנָחלּו: יֶכם ּתִּ  ְלַמטֹות ֲאֹבתֵׁ
 

 ט:כח אסתר( 43
ים ֶלה ְוַהָימִּ ים ָהאֵׁ ְזָכרִּ יםְונַ  נִּ ְשָפָחה ָודֹור ּדֹור-ְבָכל ֲעֹשִּ ְשָפָחה מִּ יָנה ּומִּ יָנהּו ְמדִּ יר ְמדִּ יר ְועִּ י ָועִּ ימֵׁ ים וִּ ֶלה ַהפּורִּ ּתֹוְך ַיַעְברּו ֹלא ָהאֵׁ  מִּ

ים ְכָרם ַהְיהּודִּ ַזְרָעם ָיסּוף-ֹלא ְוזִּ  :  מִּ
 

 ח-בראשית ד:ג( 44
י ָהאֲ  ְפרִּ ן מִּ א ַקיִּ ים ַוָיבֵׁ ץ ָימִּ קֵׁ י מִּ ְנָחה לַ ַוְיהִּ יא ַגם :ד'ָדָמה מִּ בִּ ְבֹכרֹות ֹצאנֹו ּו-ְוֶהֶבל הֵׁ ַשע הּוא מִּ ֶהן ַויִּ ֶחְלבֵׁ ְנָחתֹו: -ֶהֶבל ְוֶאל-ֶאל ד'מֵׁ -ְוֶאלמִּ

ן ְוֶאל פְ -ַקיִּ ן ְמֹאד ַויִּ ַחר ְלַקיִּ ְנָחתֹו ֹלא ָשָעה ַויִּ ן ָלָמה ָחָרה לָ -ֶאל ד'ַוֹיאֶמר  לּו ָפָניו:מִּ ם ּו ָפֶניָך:ְך ְוָלָמה ָנְפלָקיִּ ם ֹלא -ֲהלֹוא אִּ ת ְואִּ אֵׁ יב ֹשְ יטִּ ּתֵׁ
יב ַלֶפַתח  יטִּ ֶליָך ְּתשּוָק תֵׁ ץ ְואֵׁ ְמָשלַחָטאת ֹרבֵׁ ן ֶאל: בוֹ -תֹו ְוַאָּתה ּתִּ ן ֶאל-ַוֹיאֶמר ַקיִּ ְהיֹוָתם ַבָשֶדה ַוָיָקם ַקיִּ י בִּ יו ַוְיהִּ יו -ֶהֶבל ָאחִּ ֶהֶבל ָאחִּ

הּו:  ַוַיַהְרגֵׁ
 
 



 רבה ד:ח, בראשית י':כא מדרש, במדבר( 45
  "אחי יפת הגדול"בכור והלא יפת היה בכור שנא' 

ם יַֻלד ַגם י ָכל-ּוְלשֵׁ י ֶיֶפת ַהָגדֹול:-ְבנֵׁי-הּוא ֲאבִּ ֶבר ֲאחִּ  עֵׁ
 

 כז-כו( בראשית ט:46
י ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו: ַיְפְּת ֱאֹל ד'ַוֹיאֶמר ָברּוְך  יהִּ ם וִּ י שֵׁ ְש קִּ ֱאֹלהֵׁ יים ְלֶיֶפת ְויִּ י ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:-ֹכן ְבָאֳהלֵׁ יהִּ ם וִּ  שֵׁ

 
 יד-טא:בראשית כ (47

ֶרא ָרה ַוּתֵׁ ית ָהָגר-ֶבן-ֶאת ֹשָ ְצרִּ ק ְלַאְבָרָהם ָיְלָדה-ֲאֶשר ַהמִּ ש ְלַאְבָרָהם ַוֹּתאֶמר: ְמַצחֵׁ יַרש ֶבן-ָמה ַהֹזאת ְוֶאתָהָא ָגרֵׁ י ֹלא יִּ ָהָאָמה -ְבָנּה כִּ
ם םבְ -ַהֹזאת עִּ י עִּ ינֵׁי ַאְבָרָהם ַעל -נִּ ַרע ַהָּדָבר ְמֹאד ְבעֵׁ ְצָחק: ַויֵׁ יֶניָך ַעל-ַאְבָרָהם ַאל-ים ֶאלקִּ אֹוֹדת ְבנֹו: ַוֹיאֶמר ֱאֹליִּ ַרע ְבעֵׁ -ַהַנַער ְוַעל-יֵׁ

א ְלָך ָזַרע: ְוגַ  ָקרֵׁ ְצָחק יִּ י ְביִּ ָרה ְשַמע ְבֹקָלּה כִּ ֶליָך ֹשָ י ַזְרֲעָך הּוא: ַוַיְש -ֶבן-ם ֶאתֲאָמֶתָך ֹכל ֲאֶשר ֹּתאַמר אֵׁ יֶמנּו כִּ ם ַאְבָרָהם ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאֹשִּ כֵׁ
ַקח ן ֶאל-ַבֹבֶקר ַויִּ ּתֵׁ ם ַויִּ ַמת ַמיִּ ם ַעל-ֶלֶחם ְוחֵׁ ְכָמּה ְוֶאת-ָהָגר ֹשָ ר ָשַבע:-שִּ ְדַבר ְבאֵׁ ַתע ְבמִּ ֶלְך ַוּתֵׁ  ַהֶיֶלד ַוְיַשְלֶחָה ַוּתֵׁ

 
 ט-כו:ח( בראשית 48

ַע  בֵׁ ן ְוֹשָ יָבה טֹוָבה ָזקֵׁ ְגַוע ַוָיָמת ַאְבָרָהם ְבֹשֵׁ אל ָבָניו ֶאל-ַויֵָׁאֶסף ֶאלַויִּ ְשָמעֵׁ ְצָחק ְויִּ ְקְברּו ֹאתֹו יִּ ָלה ֶאל-ַעָמיו: ַויִּ ה ֶעְפֹרן ֶבן-ְמָעַרת ַהַמְכפֵׁ דֵׁ -ֹשְ
י ֲאֶשר ַעל ּתִּ א:-ֹצַחר ַהחִּ י ַמְמרֵׁ  ְפנֵׁ

 
 :דמג, לג-בראשית כז:מב( 49

ְבָקה ֶאת ו ְבָנּה ַהָגֹדל ַוּתִּ -ַויַֻגד ְלרִּ ֹשָ י עֵׁ ְברֵׁ יּדִּ ם ְלָך ְלָהְרֶגָך: ְוַעָּתה ְבנִּ ְתַנחֵׁ יָך מִּ ו ָאחִּ ֹשָ נֵׁה עֵׁ ָליו הִּ ְקָרא ְלַיֲעֹקב ְבָנּה ַהָקָטן ַוֹּתאֶמר אֵׁ  ְשַלח ַוּתִּ
י ְוקּום ְבַרח י ָחָרָנה:-ְלָך ֶאל-ְשַמע ְבֹקלִּ  ָלָבן ָאחִּ

ֹפל ַעלוַ    הּו ַויִּ ְקָראתֹו ַוְיַחְבקֵׁ ו לִּ ֹשָ ְבכּו:ַצָּואָרו וַ -ָיָרץ עֵׁ הּו ַויִּ ָשקֵׁ  יִּ
 

 לז:כ( בראשית 50
ְרֶאה ַמה הּו ְבַאַחד ַהֹברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְונִּ כֵׁ הּו ְוַנְשלִּ ְהיּו ֲחֹלֹמָתיו:-ְוַעָּתה | ְלכּו ְוַנַהְרגֵׁ  יִּ

 
 כ-מח:יחשית ברא (51

ף ֶאל יו ֹלא-ַוֹיאֶמר יֹוסֵׁ י-ָאבִּ י כִּ ן ָאבִּ יְנָך ַעלֶזה הַ -כֵׁ ים ְימִּ י ַגם-ְבֹכר ֹשִּ י ָיַדְעּתִּ י ְבנִּ יו ַוֹיאֶמר ָיַדְעּתִּ ן ָאבִּ ְהֶיה-ֹראשֹו: ַוְיָמאֵׁ הּוא -ְלָעם ְוַגם-הּוא יִּ
ֶמנּו ְוַזְרעֹו  ְגַּדל מִּ יו ַהָקֹטן יִּ ְגָּדל ְואּוָלם ָאחִּ ְהֶיה ְמֹלאיִּ ם ַביֹום ַההּוא לֵׁאמֹור ְבָך-יִּ ם: ַוְיָבֲרכֵׁ ים  ַהגֹויִּ ְמָך ֱאֹלהִּ ל לֵׁאֹמר ְיֹשִּ ָראֵׁ ֹשְ ְך יִּ ְיָברֵׁ

ם ֶאת ְמַנֶשה ַוָיֹשֶ ם ְוכִּ ְפנֵׁי ְמַנֶשה:-ְכֶאְפַריִּ ם לִּ  ֶאְפַריִּ
 

 י-שמות ב:ג( 52
ַקח-ְוֹלא ינֹו ַוּתִּ ַבת גֹ -ָיְכָלה עֹוד ַהְצפִּ ם ָבּה ֶאתלֹו ּתֵׁ ָמר ּוַבָזֶפת ַוָּתֹשֶ ם ַבּסּוף ַעלַהֶיֶלד -ֶמא ַוַּתְחְמָרה ַבחֵׁ ַתַצב ֲאֹחתֹו -ַוָּתֹשֶ ַפת ַהְיֹאר: ַוּתֵׁ ֹשְ

ָעה ַמה ָרֹחק ְלדֵׁ ה לוֹ -מֵׁ ָעֹשֶ ֶרד ַבת :יֵׁ ְרֹחץ ַעל-ַוּתֵׁ ֶרא ֶאת-ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל-ַפְרֹעה לִּ ְשַלח ֶאתהַ -ַיד ַהְיֹאר ַוּתֵׁ ָבה ְבתֹוְך ַהּסּוף ַוּתִּ -ּתֵׁ
ָקֶחָה: ַוּתִּ  הּו ֶאתֲאָמָתּה ַוּתִּ ְראֵׁ נֵׁה-ְפַּתח ַוּתִּ ים ֶזה: ַוֹּתאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל-ַהֶיֶלד ְוהִּ ְברִּ י ָהעִּ ַיְלדֵׁ ְך -ַבת-ַנַער ֹבֶכה ַוַּתְחֹמל ָעָליו ַוֹּתאֶמר מִּ לֵׁ ַפְרֹעה ַהאֵׁ

יֶנֶקת  ָשה מֵׁ י ָלְך אִּ ק ָלְך ֶאתְוָקָראתִּ ינִּ ֹית ְותֵׁ ְברִּ ן ָהעִּ ְקָרא ֶאתפַ -ָלּה ַבת-ַהָיֶלד: ַוֹּתאֶמר-מִּ ֶלְך ָהַעְלָמה ַוּתִּ י ַוּתֵׁ כִּ ם ַהָיֶלד: ַוֹּתאֶמר ָלּה -ְרֹעה לֵׁ אֵׁ
י ֶאת-ַבת יכִּ ילִּ ן ֶאת-ַפְרֹעה הֵׁ י ֶאּתֵׁ י ַוֲאנִּ הּו לִּ קִּ ינִּ ָשה הַ -ַהֶיֶלד ַהֶזה ְוהֵׁ ַקח ָהאִּ ְך ַוּתִּ ָכרֵׁ הּו ְלַבתֹשְ אֵׁ ְגַּדל ַהֶיֶלד ַוְּתבִּ הּו: ַויִּ יקֵׁ יַפְר -ֶיֶלד ַוְּתנִּ -ֹעה ַוְיהִּ

ן י מִּ ְקָרא ְשמֹו ֹמֶשה ַוֹּתאֶמר כִּ ן ַוּתִּ הּו:-ָלּה ְלבֵׁ יתִּ ם ְמשִּ  ַהַמיִּ
 

 ד:יד( שמות 53
ַחר י ד'ַאף -ַויִּ י כִּ י ָיַדְעּתִּ וִּ יָך ַהלֵׁ נֵׁהַד -ְבֹמֶשה ַוֹיאֶמר ֲהֹלא ַאֲהֹרן ָאחִּ ר הּוא ְוַגם הִּ ר ְיַדבֵׁ ְקָראֶתָך ְוָרֲאָך וְ -בֵׁ א לִּ בֹו:הּוא ֹיצֵׁ ַמח ְבלִּ  ֹשָ

 
 ( מדרש, ילקוט שמעוני, במדבר תרפד54

בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן מה ראו להתקרב יותר מן האומות םתם פיהם הקב"ה אמר להן 
 כשם שבני מביאין... "עמים משפחותבו לד' ה"הביאו לי ספר יוחסין  שלכם שנאמר 

 
 ( ביצה כט:55

 רא דעובדא הוה ואי לאו דחזיא מבי נשא לא הוה עבדא:ורמי בר חמא מ
 

 ( מדרש, במדבר רבה כא:ג56
  .נשיא בית אב לשמעוני שכל הפוגם את עצמו פוגם את משפחתו עמו

 
 ( תענית ה:57

יה אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועיף כי הוו מיפטרי מהדדי אמר ליה ליברכן מר אמר ל
צמא ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו וכשביקש לילך ו

צילך נאה הרי צילך נאה שתהא אמת אמר אילן אילן במה אברכך אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין הרי פירותיך מתוקין שיהא 



תחתיך אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך אף אתה במה אברכך  המים עוברת תחתיך הרי אמת המים עוברת
 אם בתורה הרי תורה אם בעושר הרי עושר אם בבנים הרי בנים אלא יהי רצון שיהו צאצאי מעיך כמותך:

 
 ( סידור, ברכות השחר58

בְוַהעֲ  יקֵׁ ֱאֹל ד'ָנא  רֵׁ יפִּ ינּו ּוְבפִּ י תֹוָרְתָך ְבפִּ ְברֵׁ י ְשֶמָך ינּו ֶאת ּדִּ ינּו ֻכָלנּו יֹוְדעֵׁ י ֶצֱאָצאֵׁ ינּו ְוֶצֱאָצאֵׁ ְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצאֵׁ ל. ְונִּ ָראֵׁ ֹשְ ית יִּ ֹות ַעְמָך בֵׁ
ְשמָ  י תֹוָרְתָך לִּ  ה...ְולֹוְמדֵׁ

 
 ( בראשית יח:יט59

יו ְלַמעַ  י ְיַדְעּתִּ יתֹו ַאֲחָריו ְוָשְמרּו ֶּד -ָבָניו ְוֶאת-ן ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאתכִּ ה ַעל ד'ֶרְך בֵׁ יא ְיהֹוָ ְשָפט ְלַמַען ָהבִּ ת ֲאֶשר-ַלֲעֹשֹות ְצָדָקה ּומִּ -ַאְבָרָהם אֵׁ
ֶבר ָעָליו:  ּדִּ

 
 איש וביתו, אליהו כי טוב, דף קיט( 60

 אדמות עלי האדם של פעליו וכל ,בתולדותיו קימים ,ונפשו רוחו ,אדם לש כחו הרי ,הגוף על מיתה נגזרה אפילו —  הזה ובעולם

 .בזרעו ניכר שומםרי
 

 ( מדרש, תנחומא ויגש ב61
ויגש אליו יהודה זש"ה בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך )משלי ו( בשעה שבקש הקב"ה ליתן את התורה לישראל אמר להן 

ים אותה א"ל אברהם יצחק ויעקב יהיו ערבים אמר להן אבותיכם הן בעצמם צריכתקבלו תורתי א"ל הן א"ל תנו לי ערב שתקיימו 
ערבים אברהם אמר במה אדע )בראשית טו( יצחק אהב את שונאי דכתיב ואת עשו שנאתי )מלאכי א( יעקב אמר נסתרה דרכי 

פי עוללים ויונקים יסדת עוז )ישעיה מ( אמרו לו בנינו יהיו ערבים שלנו מיד קבלן הקב"ה ונתן את התורה לישראל שנאמר מ
הקב"ה פורע מן הערבין שנאמר ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני )הושע ד(  )תהלים ח( לפיכך כשישראל מבטלין את התורה

 .מהו גם אני אמר הקב"ה אף אני מצטער עליהם שאני מפסידן שהן אומרים בכל יום ברוך ה' המבורך לעולם ועד
 

 טו-( תהילים צב:יד62
ית ְש  ים ְבבֵׁ יחּו: עֹוד ְינּו ד'תּולִּ ינּו ַיְפרִּ ְהיּו:ְבַחְצרֹות ֱאֹלהֵׁ ים יִּ ים ְוַרֲעַננִּ נִּ יָבה ְּדשֵׁ  בּון ְבֹשֵׁ
 

 ( מדרש, במדבר רבה ג:א63
 .הה"ד )תהלים צב( שתולים בבית ה' א"ר חנן בן פזי עד שהם שתולים הם בבית ה' אלו התינוקות שהם בבית הספר

 
 ( פסחים קח:64
ות אמר רבי יהודה וכי מה תועלת יש לתינוקות ביין ו רבנן הכל חייבין בארבעה כוסות הללו אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקתנ

אלא מחלקין להן קליות ואגוזין בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות 
 .ותניא רבי אליעזר אומר חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל תינוקות שלא ישנבערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו 

 
 ( פסחים קיד:65

 .תרי טיבולי למה לי כי היכי דליהוי היכירא לתינוקות 
 

 ז( משנה עדויות ח:66
לטהר לרחק אמר רבי יהושע, מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו, הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא לטמא ו

 ולקרב...
 

 כד-( מלאכי ג:כג67
ַח ָלכֶ  י ֹשלֵׁ נֵׁה ָאֹנכִּ ְפנֵׁי בֹוא יֹום הִּ יא לִּ ָיה ַהָנבִּ לִּ ת אֵׁ ב ד'ם אֵׁ יב לֵׁ שִּ ים ַעל-ָאבֹות ַעל-ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרא: ְוהֵׁ ב ָבנִּ ים ְולֵׁ ָאבֹוא -ֲאבֹוָתם ֶפן-ָבנִּ

י ֶאת יתִּ כֵׁ ֶרם-ְוהִּ  :ָהָאֶרץ חֵׁ
 


