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.

 )1בראשית ב:כ
ָאדם ֹלא-מָ צָ א עֵׁ זֶ ר כְ ֶנגְ ּד ֹו:
ָאדם שֵׁ מוֹת לְ כָל-הַ בְ הֵׁ מָ ה ּולְ עוֹף הַ שָ מַ יִּ ם ּולְ כֹל חַ יַת הַ שָ ֶדה ּולְ ָ
וַ יִּ ְק ָרא הָ ָ
 )2מדרש בראשית יז:ד ,פסיקתא רבתי יד:ח
אמר ר׳ אחא בשעה שבא הקב״ה לבראות את אדם הראשון נימלך במלאכי השרת אמר להם נעשה אדם (בראשית א כו) ,אמרו לו
אדם זה מה טיבו  ,אמר להן חכמתו מרובה משלכם ,מה עשה הקב״ה הביא לפניהם בהמה וחיה ועופות ,אמר להן זה שמו מה שמו,
ולא היו יודעין ,וזה מה שמו ,ולא היו יודעין ,העבירם לפני אדם אמר לו זה מה שמו ,שור ,וזה מה שמו ,גמל ,וזה מה שמו ,חמור,
וזה מה שמו ,סוס ,הה״ד ויקר א האדם שמות לכל הבהמה וגו׳ ,אמר לו ואת מה שמך ,אמר לו אני נאה להיקראות אדם שנבראתי
מן האדמה ,ואני מה שמי ,אמר לו לך נאה להיקראות י״י ,ואת הוא אדון לכל בריותיך...
ומי כהחכם זה אדם הראשון שכתב בו "אתה חותם תכנית מלא חכמה וגו׳" (יחזקאל כח:יבב) ,ומי יודע פשר דבר שפירש שמות
לכל שנאמר "ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולכל עוף השמים וגו׳".
 )3בראשית ג:כא
ָאדם שֵׁ ם ִּא ְשּת ֹו חַ ּוָ ה כִּ י ִּהוא הָ יְ תָ ה אֵ ם כָּ ל-חָּ י:
וַ יִּ ְק ָרא הָ ָ
 )4בראשית ד:א ורש"י שם
ָאחיו אֶ ת-הָ בֶ ל וַ יְ ִּהי-הֶ בֶ ל רֹעֵׁ ה צֹאן וְ ַקיִּ ן
ִּיתי ִּאיש אֶ ת-ד' :וַ ּתֹסֶ ף ָלל ֶֶדת אֶ תִּ -
ָאדם י ַָדע אֶ ת-חַ ּוָ ה ִּא ְשּת ֹו וַ ַּתהַ ר וַ ֵּׁתלֶד אֶ תַ -קיִּ ן וַ ּתֹאמֶ ר ָקנ ִּ
וְ הָ ָ
הָ יָה עֹבֵׁ ד אֲ ָדמָ ה:

והאדם ידע  --כבר קודם הענין של מעלה ,קודם שחטא ונטרד מגן עדן ,וכן ההריון והלידה ,שאם כתב וידע אדם ,נשמע שלאחר שנטרד היו
לו בנים:

 )5בראשית ד:ה-ח
שאֵׁ ת
יטיב ְ ֹ
וְ אֶ לַ -קיִּ ן וְ אֶ לִּ -מנְ חָ ת ֹו ֹלא שָ עָ ה וַ יִּ חַ ר לְ ַקיִּ ן ְמאֹד וַ יִּ פְ לּו פָ נָיו :וַ יֹאמֶ ר ד' אֶ לָ -קיִּ ן ל ָָמה חָ ָרה ָלְך וְ לָמָ ה נָפְ לּו פָ נֶיָך :הֲ לוֹא ִּאםֵּׁ -ת ִּ
ָאחיו וַ יְ ִּהי ִּב ְהיוֹתָ ם בַ ָש ֶדה וַ י ָָקם ַקיִּ ן אֶ ל-הֶ בֶ ל
שּוקת ֹו וְ אַ ָּתה ִּּת ְמשָ ל-בוֹ :וַ יֹאמֶ ר ַקיִּ ן אֶ ל-הֶ בֶ ל ִּ
יטיב לַפֶ תַ ח חַ טָ את רֹבֵׁ ץ וְ אֵׁ לֶיָך ְּת ָ
וְ ִּאם ֹלא תֵׁ ִּ
ָאחיו וַ יַהַ ְרגֵׁהּו:
ִּ
 )6בראשית ד:ח-יא
ָאחיָך וַ יֹאמֶ ר ֹלא י ַָדעְ ִּּתי
ָאחיו וַ יַהַ ְרגֵׁהּו :וַ יֹאמֶ ר ד' אֶ לַ -קיִּ ן ֵׁאי הֶ בֶ ל ִּ
ָאחיו וַ יְ ִּהי בִּ ְהיוֹתָ ם בַ שָ ֶדה וַ י ָָקם ַקיִּ ן אֶ ל-הֶ בֶ ל ִּ
וַ יֹאמֶ ר ַקיִּ ן אֶ ל-הֶ בֶ ל ִּ
ָאחיָך ֹצע ֲִּקים אֵׁ לַי ִּמן-הָ אֲ ָדמָ ה :וְ עַ ָּתה ָארּור אָ ָּתה ִּמן-הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר פָ ְצ ָתה אֶ ת-פִּ יהָ ל ַָקחַ ת
שיתָ קוֹל ְּדמֵׁ י ִּ
ָאחי ָאנֹכִּ י :וַ יֹאמֶ ר מֶ ה עָ ִּ ֹ
הֲ שֹמֵׁ ר ִּ
ָאחיָך ִּמי ֶָדָך:
אֶ תְּ -דמֵׁ י ִּ
 )7בראשית ו:ב-ז
ָאדם לְ ֹעלָם בְ שַ גַם
רּוחי בָ ָ
טבֹת הֵׁ נָה וַ יִּ ְקחּו לָהֶ ם נ ִָּשים ִּמכֹל אֲ שֶ ר בָ חָ רּו :וַ יֹאמֶ ר יְ הֹוָ ה ֹלא יָדוֹן ִּ
ָאדם כִּ י ֹ
ֹלהים אֶ ת בְ נוֹת הָ ָ
וַ יִּ ְראּו בְ נֵׁי הָ אֱ ִּ
ָאדם וְ יָלְ דּו
ֹלהים אֶ ל-בְ נוֹת הָ ָ
ָארץ בַ י ִָּמים הָ הֵׁ ם וְ גַם ַאחֲ ֵׁריֵׁ -כן אֲ ֶשר ָיבֹאּו בְ ֵׁני הָ אֱ ִּ
הּוא בָ שָ ר וְ הָ יּו יָמָ יו מֵׁ ָאה וְ עֶ ְש ִּרים שָ נָה :הַ נְפִּ לִּ ים הָ יּו בָ ֶ
ָארץ וְ כָל-יֵׁצֶ ר מַ ְח ְשבֹת לִּ ב ֹו ַרק ַרע כָל-הַ יוֹם :וַ יִּ נָחֶ ם ד' כִּ י-
ָאדם בָ ֶ
לָהֶ ם הֵׁ מָ ה הַ גִּ ב ִֹּרים אֲ שֶ ר מֵׁ ע ֹולָם ַאנְשֵׁ י הַ שֵׁ ם :וַ י ְַרא ד' כִּ י ַרבָ ה ָרעַ ת הָ ָ
ש וְ עַ ד-
ָאדם עַ דְ -בהֵׁ מָ ה עַ דֶ -רמֶ ֹ
אתי ֵׁמעַ ל פְ נֵׁי הָ אֲ ָד ָמה ֵׁמ ָ
ָאדם אֲ שֶ ר-בָ ָר ִּ
ָארץ וַ יִּ ְתעַ צֵׁ ב אֶ ל-לִּ בוֹ :וַ יֹאמֶ ר ד' אֶ ְמחֶ ה אֶ ת-הָ ָ
ָאדם בָ ֶ
עָ ָֹשה אֶ ת-הָ ָ
יתם:
ש ִּ
עוֹף הַ שָ מָ יִּ ם כִּ י נִּחַ ְמ ִּּתי כִּ י ֲע ִּ ֹ
 )8בראשית ז:א ,ז
יתי צַ ִּּדיק לְ פָ נַי בַ ּדוֹר הַ זֶ ה:
יתָך אֶ ל-הַ ֵּׁתבָ ה כִּ י-א ְֹתָך ָר ִּא ִּ
וַ יֹאמֶ ר ד' לְ נֹחַ בֹא-אַ ָּתה וְ ָכל-בֵׁ ְ
וַ ָיבֹא נֹחַ ּובָ נָיו וְ ִּא ְשּת ֹו ּונְשֵׁ י-בָ נָיו ִּאּת ֹו אֶ ל-הַ ֵּׁתבָ ה ִּמפְ נֵׁי מֵׁ י הַ מַ בּול:
 )9בראשית ז:ב
ּומן-הַ בְ הֵׁ מָ ה אֲ שֶ ר ֹלא ְטה ָֹרה ִּהוא ְשנַיִּ ם ִּאיש וְ ִּא ְשּת ֹו:
ִּמכֹל הַ בְ הֵׁ מָ ה הַ ְטהו ָֹרה ִּּת ַקח-לְ ָך ִּשבְ עָ ה ִּשבְ עָ ה ִּאיש וְ ִּא ְשּת ֹו ִּ

 )10מדרש פרקי דרבי אליעזר כג
וקרא לנח ואמר לו הבא אליך אל התיבה מכל הבהמה הטמאה שנים איש ואשתו ,אמר נח לפני הקב״ה רבון כל העולמים וכי יש
כח בי לקבצם אל התיבה ,וירדו המלאכים הממונים על כל מין ומין והיו מקבצין אותם אל התיבה,
 )11בראשית ח:יט
ָארץ לְ ִּמ ְשפְ חֹתֵׁ יהֶ ם י ְָצאּו ִּמן-הַ ֵּׁתבָ ה:
ש עַ ל-הָ ֶ
ש וְ כָ ל-הָ עוֹף כֹל רוֹמֵׁ ֹ
כָל-הַ חַ יָה כָ ל-הָ ֶרמֶ ֹ
 )12פירושי רש"י ,אבן עזרא ,דעת זקנים ,רא"ש ,טוא הארך על בראשית ח:יט ,סנהדרין קח:
למשפחתיהם  -קבלו עליהם על מנת לידבק במינן:

אבן עזרא
למשפחותיהם  -כמו למינם ויש אומרים שהולידו בתבה וכל משפחה יצאה ולא התערבה באחרת וזה איננו רחוק:
דעת זקנים
למשפחותיהם יצאו מן התיבה  -וכי יש משפחה לבהמה אלא אותן שדבקו במינן זכו ליכנס וליצא מן התיבה:
פירוש הרא"ש
משפחותיהם יצאו מן התיבה פירש"י קבלו עליהם על מנת לידבק במינם ואיתא בפ' חלק למשפחותיהם ולא הם והדבר צריך
תלמוד פי' הבהמות קבלו עליהם לידבק במינם אבל האנשים היוצאים מן התיבה לא רצו לקבל עליהם להדבק בתשמיש המטה
כלל כי אמרו כולנו מתים ומה לנו לעסוק בפריה ורביה היו ם או למחר יביא הקב"ה מבול על הארץ לשחת כל בשר כאשר עשה כבר
עד שהבטיחם הקב"ה ב שבועה על כך וכן תמצא בפרשה שאמ' ולא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם וכן נראה מתוך
פירש"י גבי ואני הנני מסכים עמך שהיה נח דואג לעסוק בפריה ורביה עד שהבטיחו הקב"ה שלא לשחת את העולם:
הטור הארוך
למשפחותיהם יצאו מן התיבה  --בב"ר דורש "למשפחותיהם ,ולא הם" ,וי"מ שחוזר על חיה ורמש דלעיל מיניה ,שהם יצאו
למשפחותיהם ,פי' ,זכר ונקבה ,אבל לא הם ,נח ובניו ,שהיו יראים עוד מן המבול ולא רצו לשמש נשותיהם ,עד שהבטיחם הקב"ה
שלא יביא עוד מבול (ב"ר לד ,ו) .וי"מ "למשפחותיהם" ,פי' ,להוליד תולדות ולעשות משפחות ,ולא הם ,שמתו מיד מחמת טורח
שהיה להם בתיבה:
"למשפחותיהם יצאו מן התיבה" אמר רבי יוחנן למשפחותם ולא הם אמר רב חנא בר ביזנא אמר ליה אליעזר לשם רבא כתיב
"למשפחותיהם יצאו מן התיבה" אתון היכן הויתון אמרו ליה צער גדול היה לנו בתיבה...
 )13בראשית ט:יח-כד
ָארץ :וַ יָחֶ ל נֹחַ ִּאיש הָ אֲ ָדמָ ה
וַ יִּ ְהיּו בְ נֵׁי-נֹחַ הַ י ְֹצ ִּאים ִּמן-הַ ֵּׁתבָ ה שֵׁ ם וְ חָ ם וָ יָפֶ ת וְ חָ ם הּוא אֲ בִּ י כְ נָעַ ןְ :שֹלשָ ה אֵׁ לֶה בְ נֵׁי-נֹחַ ּומֵׁ אֵׁ לֶה נָפְ צָ ה כָל-הָ ֶ
כָרם :וַ י ְֵׁש ְּת ִּמן-הַ יַיִּ ן וַ יִּ ְש ָכר וַ יִּ ְתגַל בְ תוְֹך ָאהֳ ֹלה :וַ י ְַרא חָ ם אֲ בִּ י כְ נַעַ ן אֵׁ ת עֶ ְרוַ ת ָאבִּ יו וַ ַי ֵׁגד לִּ ְשנֵׁי-אֶ חָ יו בַ חּוץ :וַ יִּ ַקח ֵׁשם וָ יֶפֶ ת אֶ ת-
וַ יִּ טַ ע ֶ
יקץ נֹחַ ִּמיֵׁינ ֹו וַ י ֵַׁדע
שימּו עַ לְ -שכֶם ְשנֵׁיהֶ ם וַ יֵׁלְ כּו אֲ ח ַֹרנִּית וַ יְ ַכּסּו אֵׁ ת עֶ ְרוַ ת אֲ בִּ יהֶ ם ּופְ נֵׁיהֶ ם אֲ ח ַֹר ִּנית וְ עֶ ְרוַ ת אֲ בִּ יהֶ ם ֹלא ָראּו :וַ יִּ ֶ
הַ ִּש ְמלָה וַ ָי ִּ ֹ
אֵׁ ת אֲ שֶ ר-עָ ָֹשה ל ֹו בְ נ ֹו הַ ָקטָ ן:
 )14בראשית י':א-ה ,כ ,לא-לב
ירסּ :ובְ נֵׁי גֹמֶ ר אַ ְשכְ נַז
וְ אֵׁ לֶה ּתוֹלְ דֹת בְ נֵׁי-נֹחַ שֵׁ ם חָ ם וָ יָפֶ ת וַ יִּ ּוָ לְ דּו לָהֶ ם בָ נִּים ַא חַ ר הַ מַ בּול :בְ נֵׁי יֶפֶ ת גֹמֶ ר ּומָ גוֹג ּומָ ַדי וְ יָוָ ן וְ תֻ בָ ל ּומֶ ֶשְך וְ ִּת ָ
ַארצֹתָ ם ִּאיש לִּ לְ שֹנ ֹו לְ ִּמ ְשפְ חֹתָ ם בְ ג ֹויֵׁהֶ ם:
וְ ִּריפַ ת וְ תֹ ג ְַרמָ הּ :ובְ נֵׁי יָוָ ן אֱ לִּ ישָ ה וְ תַ ְר ִּשיש כִּ ִּּתים וְ ד ָֹדנִּים :מֵׁ אֵׁ לֶה נִּ פְ ְרדּו ִּאיֵׁי הַ גוֹיִּ ם בְ ְ
ַארצֹתָ ם בְ ג ֹויֵׁהֶ ם:
ש ֹנתָ ם בְ ְ
אֵׁ לֶה בְ נֵׁי-חָ ם לְ ִּמ ְשפְ חֹתָ ם לִּ לְ ֹ
ָארץ ַאחַ ר
ַארצֹתָ ם לְ ג ֹויֵׁהֶ ם :אֵׁ לֶה ִּמ ְשפְ חֹת בְ נֵׁי-נֹחַ לְ תוֹלְ ד ָֹתם בְ ג ֹויֵׁהֶ ם ּומֵׁ אֵׁ לֶה נִּ פְ ְרדּו הַ גוֹיִּ ם בָ ֶ
שנֹתָ ם בְ ְ
אֵׁ לֶה בְ נֵׁי-שֵׁ ם לְ ִּמ ְשפְ חֹתָ ם לִּ לְ ֹ
הַ מַ בּול:
 )15בראשית יא:א-ט
ֹאמרּו ִּאיש אֶ לֵׁ -רעֵׁ הּו הָ בָ ה
ָארץ ָֹשפָ ה אֶ חָ ת ְּודבָ ִּרים אֲ חָ ִּדים :וַ יְ ִּהי בְ נ ְָסעָ ם ִּמ ֶק ֶדם וַ יִּ ְמ ְצאּו בִּ ְקעָ ה ְבאֶ ֶרץ ִּשנְעָ ר וַ י ְֵׁשבּו ָשם :וַ י ְ
וַ יְ ִּהי כָל-הָ ֶ
ּומגְ ָּדל וְ רֹאש ֹו בַ שָ מַ יִּ ם
ֹאמרּו הָ בָ ה | נִּבְ נֶה-לָנּו עִּ יר ִּ
ש ֵׁרפָ ה וַ ְּת ִּהי לָהֶ ם הַ לְ בֵׁ נָה לְ ָאבֶ ן וְ הַ חֵׁ מָ ר הָ יָה לָהֶ ם ַלחֹמֶ ר :וַ י ְ
ש ְרפָ ה לִּ ְ ֹ
נִּלְ בְ נָה לְ בֵׁ נִּים וְ נִּ ְ ֹ
ָאדם :וַ יֹאמֶ ר ד' הֵׁ ן עַ ם אֶ חָ ד וְ ָֹשפָ ה
ָארץ :וַ י ֵֶׁרד ד' לִּ ְראֹת אֶ ת-הָ עִּ יר וְ אֶ ת-הַ ִּמגְ ָּדל אֲ ֶשר בָ נּו בְ נֵׁי הָ ָ
וְ ַנ ֲע ֶֹשה-לָנּו שֵׁ ם פֶ ןָ -נפּוץ עַ ל-פְ נֵׁי כָל-הָ ֶ
שפַ ת
שפָ תָ ם אֲ ֶשר ֹלא יִּ ְש ְמעּו ִּאיש ְ ֹ
שוֹת :הָ בָ ה נ ְֵׁר ָדה וְ נָבְ לָה ָשם ְ ֹ
שוֹת וְ עַ ָּתה ֹלא-יִּ בָ צֵׁ ר מֵׁ הֶ ם ֹכל אֲ שֶ ר יָזְ מּו ַל ֲע ֹ
ַאחַ ת לְ ֻכלָם וְ זֶ ה הַ ִּחלָם ַל ֲע ֹ
ּומ ָשם הֱ פִּ יצָ ם
ָארץ ִּ
שפַ ת כָל-הָ ֶ
ָארץ וַ י ְַח ְּדלּו לִּ בְ ֹנת הָ עִּ יר :עַ ל-כֵׁ ן ָק ָרא ְשמָ ּה בָ בֶ ל כִּ יָ -שם בָ לַל ד' ְ ֹ
ֵׁרעֵׁ הּו :ח וַ יָפֶ ץ ד' אֹתָ ם ִּמשָ ם עַ ל-פְ נֵׁי כָל-הָ ֶ
ָארץ:
ד' עַ ל-פְ נֵׁי כָ ל-הָ ֶ
 )16בראשית יא:י'-יא
ַארפַ כְ ָשד חֲ מֵׁ ש מֵׁ אוֹת שָ נָה
ַארפַ כְ שָ ד ְשנָתַ יִּ ם ַאחַ ר הַ מַ בּול :וַ יְ ִּחיֵׁ -שם ַאחֲ ֵׁרי הוֹלִּ יד ֹו אֶ תְ -
אֵׁ לֶה ּתוֹלְ דֹת שֵׁ ם שֵׁ ם בֶ ןְ -מַאת שָ נָה וַ י ֹולֶד אֶ תְ -
וַ י ֹולֶד בָ נִּ ים ּובָ נוֹת:
 )17בראשית יב:א-ד
שָך לְ גוֹי גָדוֹל וַ אֲ בָ ֶרכְ ָך וַ אֲ ג ְַּדלָה ְשמֶ ָך וֶ ְהיֵׁה
ַאראֶ ךָ :וְ אֶ עֶ ְ ֹ
ָארץ אֲ שֶ ר ְ
ּוממ ֹול ְַד ְּתָך ּו ִּמבֵׁ ית ָאבִּ יָך אֶ ל-הָ ֶ
ַאר ְצָך ִּ
וַ יֹאמֶ ר ד' אֶ לַ-אבְ ָרם לְֶך-לְ ָך מֵׁ ְ
ּומ ַקלֶלְ ָך ָאאֹר וְ נִּבְ ְרכּו בְ ָך כֹל ִּמ ְשפְ חֹת הָ אֲ ָדמָ ה:
בְ ָרכָה :וַ אֲ בָ ְרכָה ְמבָ רֲ כֶ יָך ְ

 )18בראשית יז:א-ו
יתי בֵׁ ינִּ י
וַ יְ ִּהי ַאבְ ָרם בֶ ןִּּ -ת ְשעִּ ים שָ נָה וְ תֵׁ שַ ע שָ נִּים וַ י ֵָׁרא ד' אֶ לַ-אבְ ָרם וַ יֹאמֶ ר אֵׁ לָיו אֲ נִּיֵׁ -אל ַשַּ -די ִּה ְתהַ לְֵׁך לְ פָ נַי וֶ ְהיֵׁה תָ ִּמים:וְ אֶ ְּתנָה בְ ִּר ִּ
יתי ִּא ָּתְך וְ הָ יִּ יתָ לְ ַאב הֲ מוֹן ּגוֹיִ ם :וְ ֹלא-
ַארבֶ ה או ְֹתָך בִּ ְמאֹד ְמאֹד :וַ יִּ פֹל ַאבְ ָרם עַ ל-פָ נָיו וַ יְ ַדבֵׁ ר ִּאּת ֹו אֱ ֹל ִּקים לֵׁאמֹר :אֲ נִּ י ִּהנֵׁה בְ ִּר ִּ
ּובֵׁ ינֶָך וְ ְ
ּומלָכִּ ים ִּמ ְמָך יֵׁצֵׁ אּו:
יִּ ָק ֵׁרא עוֹד אֶ תִּ -ש ְמָך ַאבְ ָרם וְ הָ יָה ִּש ְמָך ַאבְ ָרהָ ם כִּ י ַאב-הֲ מוֹן ּגוֹיִ ם נְתַ ִּּתיָך :וְ ִּהפְ ֵׁר ִּתי א ְֹתָך ִּב ְמאֹד ְמאֹד ּונְתַ ִּּתיָך לְ גוֹיִּ ם ְ
 )19בראשית יח:יט
ּומ ְשפָ ט לְ ַמעַ ן הָ בִּ יא ד' עַ לַ-אבְ ָרהָ ם אֵׁ ת אֲ שֶ רִּּ -דבֶ ר
שוֹת ְצ ָד ָקה ִּ
כִּ י יְ ַדעְ ִּּתיו לְ מַ עַ ן אֲ שֶ ר יְ צַ ּוֶ ה אֶ ת-בָ נָיו וְ אֶ ת-בֵׁ ית ֹו ַאחֲ ָריו וְ ָש ְמרּו ֶּד ֶרְך ד' ַל ֲע ֹ
עָ לָיו:
 )20בראשית כד:א ורש"י שם
וְ ַאבְ ָרהָ ם זָ ֵׁקן בָ א בַ י ִָּמים וַ ד' בֵׁ ַרְך אֶ תַ-אבְ ָרהָ ם בַ כֹל:

ברך את אברהם בכל  -בכל עולה בגימטריא בן ,ומאחר שהיה לו בן ,היה צריך להשיאו אשה:

 )21בראשית כד:כז-לא
ַארצוִֹּ :אםֹ-לא אֶ ל-בֵׁ יתָ-אבִּ י ֵּׁתלְֵׁך וְ אֶ לִּ -מ ְשפַ ְח ִּּתי וְ ל ַָק ְח ָּת ִּאשָ ה
וַ י ְַשבִּ עֵׁ נִּ י אֲ דֹנִּ י לֵׁאמֹר ֹלאִּ -ת ַקח ִּאשָ ה לִּ בְ נִּי ִּמבְ נוֹת הַ כְ ַנ ֲענִּי אֲ ֶשר ָאנֹכִּ י ישֵׁ ב בְ ְ
לִּ בְ נִּי :וָ אֹמַ ר אֶ ל-אֲ ֹד ִּני אֻ לַי ֹלא-תֵׁ לְֵׁך הָ ִּאשָ ה ַאחֲ ָרי :וַ יֹאמֶ ר אֵׁ לָי ד' אֲ שֶ רִּ -ה ְתהַ לַכְ ִּּתי לְ פָ נָיו יִּ ְשלַח מַ לְ ָאכ ֹו ִּא ָּתְך וְ ִּה ְצלִּ יחַ ַּד ְרכֶָך וְ ל ַָק ְח ָּת ִּאשָ ה
ּומבֵׁ ית ָאבִּ יָ :אז ִּּתנ ֶָקה מֵׁ ָאל ִָּתי כִּ י תָ בוֹא אֶ לִּ -מ ְשפַ ְח ִּּתי וְ ִּאםֹ-לא יִּ ְּתנּו לְָך וְ הָ יִּ יתָ נ ִָּקי מֵׁ ָאל ִָּתי:
לִּ בְ נִּי ִּמ ִּמ ְשפַ ְח ִּּתי ִּ
 )22בראשית כח:א ,כו:לד-לה
שמַ ת בַ תֵׁ -איֹלן הַ ִּח ִּּתי :וַ ִּּת ְהיֶין ָ מ ַֹרת רּוחַ לְ יִּ ְצחָ ק ּולְ ִּרבְ ָקה:
הּודית בַ ת-בְ אֵׁ ִּרי הַ ִּח ִּּתי וְ אֶ ת-בָ ְ ֹ
ַארבָ עִּ ים שָ נָה וַ יִּ ַקח ִּאשָ ה אֶ ת-יְ ִּ
וַ יְ ִּהי עֵׁ ָֹשו בֶ ןְ -
וַ יִּ ְק ָרא יִּ ְצחָ ק אֶ לַ -י ֲעקֹב וַ יְ בָ ֶרְך אֹת ֹו וַ יְ צַ ּוֵׁ הּו וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ֹלאִּ -ת ַקח ִּאשָ ה ִּמבְ נוֹת כְ נָעַ ן:
 )23בראשית כא:יב
 ...כִּ י בְ יִּ ְצחָ ק יִּ ָק ֵׁרא לְ ָך זָ ַרע:
 )24בראשית טז:יב
ָאדם יָד ֹו בַ כֹל וְ יַד כֹל ב ֹו וְ עַ ל-פְ נֵׁי כָל-אֶ חָ יו יִּ ְשכֹן:
וְ הּוא יִּ ְהיֶה פֶ ֶרא ָ
 )25בראשית כא:ט-יג
ירש בֶ ן-הָ ָאמָ ה
וַ ֵּׁת ֶרא ָֹש ָרה אֶ ת-בֶ ן-הָ גָר הַ ִּמ ְצ ִּרית אֲ שֶ ר-יָלְ ָדה לְ ַאבְ ָרהָ ם ְמצַ חֵׁ ק וַ ּתֹאמֶ ר לְ ַאבְ ָרהָ ם ג ֵָׁרש הָ ָאמָ ה הַ זֹאת וְ אֶ ת-בְ נָּה כִּ י ֹלא יִּ ַ
הַ ֹזאת עִּ ם-בְ נִּ י עִּ ם-יִּ ְצחָ ק :וַ י ֵַׁרע הַ ָּדבָ ר ְמאֹד בְ עֵׁ ינֵׁי ַאבְ ָרהָ ם עַ ל א ֹודֹת בְ נוֹ :וַ יֹאמֶ ר אֱ ֹל ִּקים אֶ לַ-אבְ ָרהָ ם ַאל-י ֵַׁרע בְ עֵׁ ינֶיָך עַ ל-הַ נַעַ ר וְ עַ ל-
שימֶ נּו כִּ י זַ ְרעֲָך הּוא:
קלָּה כִּ י בְ יִּ ְצחָ ק יִּ ָק ֵׁרא לְ ָך זָ ַרע :וְ גַם אֶ ת-בֶ ן-הָ ָאמָ ה לְ גוֹי אֲ ִּ ֹ
אֲ מָ תֶ ָך כֹל אֲ שֶ ר ּתֹאמַ ר אֵׁ לֶיָך ָֹש ָרה ְשמַ ע בְ ֹ
 )26בראשית כז:מא
ָאחי:
ָאבי וְ ַאהַ ְרגָה אֶ תַ -י ֲעקֹב ִּ
שטֹם עֵׁ ָֹשו אֶ תַ -י ֲעקֹב עַ ל-הַ בְ ָרכָה אֲ שֶ ר בֵׁ רֲ כ ֹו ָאבִּ יו וַ יֹאמֶ ר עֵׁ ָֹשו בְ לִּ ב ֹו יִּ ְק ְרבּו יְ מֵׁ י אֵׁ בֶ ל ִּ
וַ יִּ ְ ֹ
 )27בראשית לז:ד ,יא
שנְאּו אֹת ֹו וְ ֹלא יָכְ לּו ַּדבְ ר ֹו לְ שָ ֹלם:
וַ יִּ ְראּו אֶ חָ יו כִּ י-אֹת ֹו ָאהַ ב אֲ בִּ יהֶ ם ִּמכָל-אֶ חָ יו וַ יִּ ְ ֹ
וַ יְ ַקנְ אּו-ב ֹו אֶ חָ יו וְ ָאבִּ יו שָ מַ ר אֶ ת-הַ ָּדבָ ר:
 )28בראשית מב:ג-ה ,ורש"י על פסוק ג
וַ י ְֵׁרדּו אֲ חֵׁ י-יוֹסֵׁ ף ֲע ָֹש ָרה לִּ ְשבֹר בָ ר ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ ם :וְ אֶ ת-בִּ ְני ִָּמין אֲ ִּחי יוֹסֵׁ ף ֹלא-שָ לַח ַי ֲעקֹב ֶאת-אֶ חָ יו כִּ י ָאמַ ר פֶ ן-יִּ ְק ָראֶ נּו ָאסוֹן :וַ ָיבֹאּו בְ נֵׁי
ש ָראֵׁ ל לִּ ְשבֹר בְ תוְֹך הַ בָ ִּאים כִּ י-הָ יָה הָ ָרעָ ב בְ אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן:
יִּ ְ ֹ
וירדו אחי יוסף  -ולא כתב בני יעקב ,מלמד שהיו מתחרטים במכירתו ,ונתנו לבם להתנהג עמו באחוה ,ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם:

 )29בראשית מו:ח
ש ָראֵׁ ל הַ בָ ִּאים ִּמ ְצ ַריְ מָ ה ַי ֲעקֹב ּובָ נָיו בְ כֹר ַי ֲעקֹב ְראּובֵׁ ן:
וְ אֵׁ לֶה ְשמוֹת בְ נֵׁי-יִּ ְ ֹ
 )30שמות א:א
ש ָראֵׁ ל הַ בָ ִּאים ִּמ ְצ ָריְ מָ ה אֵׁ ת ַי ֲעקֹב ִּאיש ּובֵׁ ית ֹו בָ אּו:
ְאֵׁ לֶה ְשמוֹת בְ נֵׁי יִּ ְ ֹ
 )31נדרים נב.
א״ר יוסי :מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי ,אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי.

 )32שמות ו:יד-יט
ש ָראֵׁ ל חֲ נוְֹך ּופַ לּוא חֶ ְצרֹן וְ כ ְַר ִּמי אֵׁ לֶה ִּמ ְשפְ חֹת ְראּובֵׁ ןּ :ובְ נֵׁי ִּש ְמעוֹן יְ מּואֵׁ ל וְ י ִָּמין וְ אֹהַ ד וְ יָכִּ ין
אֵׁ לֶה ָראשֵׁ י בֵׁ ית-אֲ בֹתָ ם בְ נֵׁי ְראּובֵׁ ן בְ כֹר יִּ ְ ֹ
ּומַאת
ֹלשים ְ
ּוש ִּ
ּושנֵׁי חַ יֵׁי לֵׁוִּ י ֶשבַ ע ְ
ּוקהָ ת ּו ְמ ָר ִּרי ְ
וְ צֹחַ ר וְ שָ אּול בֶ ן-הַ כְ ַנעֲנִּ ית אֵׁ לֶה ִּמ ְשפְ חֹת ִּש ְמע ֹון :וְ אֵׁ לֶה ְשמוֹת בְ נֵׁי-לֵׁוִּ י לְ תֹ לְ דֹתָ ם ג ְֵׁרשוֹן ְ
ּומַאת ָשנָהּ :ובְ נֵׁי ְמ ָר ִּרי
ֹלשים ְ
ּוש ִּ
ּושנֵׁי חַ יֵׁי ְקהָ ת ָשֹלש ְ
שָ נָה :בְ נֵׁי ג ְֵׁרשוֹן לִּ בְ נִּי וְ ִּש ְמעִּ י לְ ִּמ ְשפְ חֹתָ םּ :ובְ נֵׁי ְקהָ ת עַ ְמ ָרם וְ יִּ ְצהָ ר וְ חֶ בְ רוֹן וְ עֻזִּ יאֵׁ ל ְ
ּומּושי אֵׁ לֶה ִּמ ְשפְ חֹת הַ לֵׁוִּ י לְ תֹ לְ דֹתָ ם.
ִּ
מַ ְחלִּ י
 )33פירוש רש"י על שמות ב:א

ויקח את בת לוי  -פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה (וחזר ולקחה וזהו וילך שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל פרעה אם
פרעה גזר על הזכרים ואתה ג"כ על הנקבות .ברש"י ישן) והחזירה ועשה בה לקוחין שניים...

 )34שמות ב:א-ב
ֹלשה יְ ָר ִּחים:
ו ֵׁילְֶך ִּאיש ִּמבֵׁ ית לֵׁוִּ י וַ יִּ ַקח אֶ ת-בַ ת-לֵׁוִּ י :וַ ַּתהַ ר הָ ִּאשָ ה וַ ֵּׁתלֶד בֵׁ ן וַ ֵּׁת ֶרא אֹת ֹו כִּ י-טוֹב הּוא וַ ִּּת ְצפְ ֵׁנהּו ְש ָ
 )35שמות ב:ז-ט
אתי לְָך ִּאשָ ה מֵׁ ינ ֶֶקת ִּמן הָ עִּ בְ ִּריֹת וְ תֵׁ ינִּק לְָך ֶאת-הַ ָילֶד :וַ ּתֹאמֶ ר-לָּה בַ ת-פַ ְרעֹה לֵׁכִּ י וַ ֵּׁתלְֶך הָ עַ לְ מָ ה
וַ ּתֹאמֶ ר אֲ חֹת ֹו אֶ ל-בַ ת-פַ ְרעֹה הַ אֵׁ לְֵׁך וְ ָק ָר ִּ
יקהּו:
שכ ֵָׁרְך וַ ִּּת ַקח הָ ִּא ָשה הַ ֶילֶד וַ ְּתנִּ ֵׁ
וַ ִּּת ְק ָרא אֶ ת-אֵׁ ם הַ ָילֶד :וַ ּתֹאמֶ ר לָּה בַ ת-פַ ְרעֹה הֵׁ ילִּ יכִּ י אֶ ת-הַ ֶילֶד הַ זֶ ה וְ הֵׁ י ִּנ ִּקהּו לִּ י וַ אֲ ִּני אֶ ֵּׁתן אֶ תֹ ְ -
 )36שמות י':ט
וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה בִּ נְעָ ֵׁרינּו ּובִּ זְ ֵׁקנֵׁינּו ֵׁנלְֵׁך בְ בָ נֵׁינּו ּובִּ בְ נוֹתֵׁ נּו בְ צֹאנֵׁנּו ּובִּ בְ ָק ֵׁרנּו ֵׁנלְֵׁך כִּ י חַ ג-ד' לָנּו:
 )37שמות י':י'-יא
וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵׁהֶ ם יְ ִּהי כֵׁ ן ד' עִּ מָ כֶ ם כַאֲ שֶ ר אֲ שַ לַח אֶ ְתכֶם וְ אֶ ת-טַ פְ כֶם ְראּו כִּ י ָרעָ ה ֶנגֶד פְ נֵׁי ֶכםֹ :לא ֵׁכן לְ כּו-נָא הַ גְ בָ ִּרים וְ עִּ ְבדּו אֶ ת-ד' כִּ י אֹתָ ּה
אַ ֶּתם ְמבַ ְק ִּשים וַ יְ ג ֶָרש אֹתָ ם מֵׁ אֵׁ ת פְ ֵׁני פַ ְרעֹה:
 )38שמות יב:ג-ד ,כא
שֹר ַלח ֶֹדש הַ זֶ ה וְ יִּ ְקחּו לָהֶ ם ִּאיש ֶֹשה לְ בֵׁ יתָ-אבֹת ֶֹשה לַבָ יִּ ת :וְ ִּאם-יִּ ְמעַ ט הַ בַ יִּ ת ִּמ ְהיוֹת ִּמ ֶשה וְ ל ַָקח
ש ָראֵׁ ל לֵׁאמֹר בֶ עָ ֹ
ַּדבְ רּו אֶ ל-כָ ל-ע ֲַדת יִּ ְ ֹ
ּוקחּו
ש ָראֵׁ ל וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵׁהֶ ם ִּמ ְשכּו ְ
ּושכֵׁ נ ֹו הַ ָקרֹב אֶ ל-בֵׁ ית ֹו בְ ִּמכְ סַ ת ְנפָ שֹת ִּאיש לְ פִּ י ָאכְ ל ֹו ָּתכֹּסּו עַ ל-הַ שֶ ה..:וַ יִּ ְק ָרא מ ֶֹשה לְ כָל-זִּ ְקנֵׁי יִּ ְ ֹ
הּוא ְ
לָכֶ ם צֹאן לְ ִּמ ְשפְ חֹתֵׁ יכֶם וְ שַ חֲ טּו הַ פָ סַ ח:
 )39שמות יב:יג,כג
יתי אֶ ת-הַ ָּדם ּופָ סַ ְח ִּּתי ֲע ֵׁלכֶם וְ ֹלא-יִּ ְהיֶה בָ ֶכם ֶנגֶף לְ מַ ְש ִּחית ְבהַ כ ִֹּתי בְ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם:
וְ הָ יָה הַ ָּדם לָכֶ ם לְ אֹת עַ ל הַ בָ ִּּתים אֲ שֶ ר אַ ֶּתם שָ ם וְ ָר ִּא ִּ
וְ עָ בַ ר ד' לִּ נְ גֹף אֶ תִּ -מ ְצ ַריִּ ם וְ ָרָאה אֶ ת-הַ ָּדם עַ ל-הַ מַ ְשקוֹף וְ עַ ל ְש ֵּׁתי הַ ְמזּוזֹת ּופָ סַ ח ד' עַ ל-הַ פֶ תַ ח וְ ֹלא יִּ ֵּׁתן הַ מַ ְש ִּחית ָלבֹא ֶאל-בָ ֵּׁתיכֶ ם לִּ נְ גֹף:
 )40במדבר א:ב
ש ָראֵׁ ל לְ ִּמ ְשפְ חֹתָ ם לְ בֵׁ ית אֲ בֹתָ ם בְ ִּמ ְספַ ר שֵׁ מוֹת כָ ל-זָ כָר לְ גֻלְ גְ ֹלתָ ם:
שאּו אֶ ת-רֹאש כָ ל-ע ֲַדת בְ נֵׁי-יִּ ְ ֹ
ְֹ
 )41במדבר כו:ה-ז
כַר ִּמי :אֵׁ לֶה
ש ָראֵׁ ל בְ נֵׁי ְראּובֵׁ ן חֲ נוְֹך ִּמ ְשפַ חַ ת הַ חֲ נֹכִּ י לְ פַ לּוא ִּמ ְשפַ חַ ת הַ פַ ל ִֻּאי :לְ חֶ ְצרֹן ִּמ ְשפַ חַ ת הַ חֶ ְצר ֹונִּי לְ כ ְַר ִּמי ִּמ ְשפַ חַ ת הַ ְ
ְראּובֵׁ ן בְ כוֹר יִּ ְ ֹ
ֹלשים:
ּוש ִּ
ּושבַ ע מֵׁ אוֹת ְ
ַארבָ עִּ ים אֶ לֶף ְ
ִּמ ְשפְ חֹת הָ ראּובֵׁ נִּ י וַ יִּ ְהיּו פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ְשֹלשָ ה וְ ְ
 )42במדבר לג:נד
ָארץ בְ גו ָֹרל לְ ִּמ ְשפְ חֹתֵׁ יכֶם ל ַָרב ַּת ְרבּו אֶ ת-נַחֲ לָת ֹו וְ ל ְַמעַ ט ַּת ְמעִּ יט אֶ ת-נַחֲ לָת ֹו אֶ ל אֲ ֶשר-יֵׁצֵׁ א ל ֹו ָש ָמה הַ גו ָֹרל ל ֹו יִּ ְהיֶה
וְ ִּה ְתנַחַ לְ ֶּתם אֶ ת-הָ ֶ
לְ מַ טוֹת אֲ בֹתֵׁ יכֶם ִּּת ְתנֶחָ לּו:
 )43אסתר ט:כח
פּורים הָ אֵׁ לֶה ֹלא יַעַ בְ רּו ִּמּתוְֹך
ּומ ְשפָ חָ ה ְמ ִּדינָה ּו ְמ ִּדינָה וְ עִּ יר וָ עִּ יר וִּ ימֵׁ י הַ ִּ
שים בְ כָלּ-דוֹר וָ דוֹר ִּמ ְשפָ חָ ה ִּ
וְ הַ י ִָּמים הָ אֵׁ לֶה נִּזְ כ ִָּרים וְ ַנ ֲע ִּ ֹ
הּודים וְ זִּ כְ ָרם ֹלא-יָסּוף ִּמזַ ְרעָ ם:
הַ יְ ִּ
 )44בראשית ד:ג-ח
וַ יְ ִּהי ִּמ ֵׁקץ י ִָּמים וַ יָבֵׁ א ַקיִּ ן ִּמפְ ִּרי הָ אֲ ָדמָ ה ִּמנְחָ ה ַלד' :וְ הֶ בֶ ל הֵׁ בִּ יא גַם-הּוא ִּמבְ כֹרוֹת צֹאנ ֹו ּומֵׁ חֶ לְ בֵׁ הֶ ן וַ יִּ ַשע ד' אֶ ל-הֶ בֶ ל וְ אֶ לִּ -מנְ חָ תוֹ :וְ אֶ ל-
שאֵׁ ת וְ ִּאם ֹלא
יטיב ְ ֹ
ַקיִּ ן וְ אֶ לִּ -מנְחָ ת ֹו ֹלא שָ עָ ה וַ יִּ חַ ר לְ ַקיִּ ן ְמאֹד וַ יִּ פְ לּו פָ נָיו :וַ יֹאמֶ ר ד' אֶ לָ -קיִּ ן לָמָ ה חָ ָרה ָלְך וְ לָמָ ה נָפְ לּו פָ נֶיָך :הֲ לוֹא ִּאםֵּׁ -ת ִּ
ָאחיו
ָאחיו וַ יְ ִּהי בִּ ְהיוֹתָ ם בַ ָש ֶדה וַ י ָָקם ַקיִּ ן אֶ ל-הֶ בֶ ל ִּ
שּוקת ֹו וְ אַ ָּתה ִּּת ְמשָ ל-ב ֹו :וַ יֹאמֶ ר ַקיִּ ן אֶ ל-הֶ בֶ ל ִּ
יטיב לַפֶ תַ ח חַ טָ את רֹבֵׁ ץ וְ אֵׁ לֶיָך ְּת ָ
תֵׁ ִּ
וַ יַהַ ְרגֵׁהּו:

 )45מדרש ,במדבר רבה ד:ח ,בראשית י':כא
בכור והלא יפת היה בכור שנא' "אחי יפת הגדול"
ּולְ שֵׁ ם יֻלַד גַם-הּוא אֲ בִּ י כָ ל-בְ נֵׁי-עֵׁ בֶ ר אֲ ִּחי יֶפֶ ת הַ גָדוֹל:
 )46בראשית ט:כו-כז
יהי כְ נַעַ ן עֶ בֶ ד לָמוֹ:
יהי כְ נַעַ ן עֶ בֶ ד לָמוֹ :יַפְ ְּת אֱ ֹל ִּקים לְ יֶפֶ ת וְ יִּ ְשכֹן בְ ָאהֳ לֵׁיֵׁ -שם וִּ ִּ
וַ יֹאמֶ ר בָ רּוְך ד' אֱ ֹלהֵׁ י שֵׁ ם וִּ ִּ
 )47בראשית כא:ט-יד
ירש בֶ ן-הָ ָאמָ ה
וַ ֵּׁת ֶרא ָֹש ָרה אֶ ת-בֶ ן-הָ גָר הַ ִּמ ְצ ִּרית אֲ שֶ ר-יָלְ ָדה לְ ַאבְ ָרהָ ם ְמצַ חֵׁ ק :וַ ּתֹאמֶ ר לְ ַאבְ ָרהָ ם ג ֵָׁרש הָ ָאמָ ה הַ זֹאת וְ אֶ ת-בְ נָּה כִּ י ֹלא יִּ ַ
הַ זֹאת עִּ ם-בְ נִּ י עִּ ם-יִּ ְצחָ ק :וַ י ֵַׁרע הַ ָּדבָ ר ְמאֹד בְ עֵׁ ינֵׁי ַאבְ ָרהָ ם עַ ל א ֹודֹת בְ נוֹ :וַ יֹאמֶ ר אֱ ֹל ִּקים אֶ לַ-אבְ ָרהָ ם ַאל-י ֵַׁרע בְ עֵׁ ינֶיָך עַ ל-הַ נַעַ ר וְ עַ ל-
ימנּו כִּ י זַ ְרעֲָך הּוא :וַ י ְַשכֵׁ ם ַאבְ ָרהָ ם
ש ֶ
קלָּה כִּ י בְ יִּ ְצחָ ק יִּ ָק ֵׁרא לְ ָך זָ ַרע :וְ ַגם אֶ ת-בֶ ן-הָ ָאמָ ה לְ גוֹי אֲ ִּ ֹ
אֲ מָ תֶ ָך כֹל אֲ שֶ ר ּתֹאמַ ר אֵׁ לֶיָך ָֹש ָרה ְשמַ ע בְ ֹ
בַ ב ֶֹקר וַ יִּ ַקח-לֶחֶ ם וְ חֵׁ מַ ת מַ יִּ ם וַ יִּ ֵּׁתן אֶ ל-הָ גָר ָֹשם עַ לִּ -שכְ מָ ּה וְ אֶ ת-הַ ֶילֶד וַ יְ ַשלְ חֶ הָ וַ ֵּׁתלְֶך וַ ֵּׁת ַתע בְ ִּמ ְדבַ ר בְ אֵׁ ר ָשבַ ע:
 )48בראשית כו:ח-ט
ש ֵׁדה עֶ פְ רֹן בֶ ן-
וַ יִּ גְ וַ ע וַ יָמָ ת ַאבְ ָרהָ ם בְ ֵֹׁשיבָ ה טוֹבָ ה זָ ֵׁקן וְ ָֹשבֵׁ עַ וַ יֵָׁאסֶ ף אֶ ל-עַ מָ יו :וַ יִּ ְקבְ רּו אֹת ֹו יִּ ְצחָ ק וְ יִּ ְשמָ עֵׁ אל בָ נָיו ֶאלְ -מעָ ַרת הַ מַ כְ פֵׁ לָה אֶ לֹ ְ -
צֹחַ ר הַ ִּח ִּּתי אֲ שֶ ר עַ ל-פְ נֵׁי מַ ְמ ֵׁרא:
 )49בראשית כז:מב-מג ,לג:ד
ָאחיָך ִּמ ְתנַחֵׁ ם לְ ָך לְ הָ ְרגֶָך :וְ עַ ָּתה בְ נִּ י
וַ יֻגַד לְ ִּרבְ ָקה אֶ תִּּ -דבְ ֵׁרי עֵׁ ָֹשו בְ נָּה הַ ָגדֹל וַ ִּּת ְשלַח וַ ִּּת ְק ָרא לְ ַי ֲעקֹב בְ נָּה הַ ָקטָ ן וַ ּתֹאמֶ ר אֵׁ לָיו ִּהנֵׁה עֵׁ ָֹשו ִּ
ָאחי חָ ָרנָה:
ְשמַ ע בְ קֹלִּ י וְ קּום בְ ַרח-לְ ָך אֶ ל-לָבָ ן ִּ
ארו וַ יִּ שָ ֵׁקהּו וַ יִּ בְ כּו:
וַ י ָָרץ עֵׁ ָֹשו לִּ ְק ָראת ֹו וַ יְ חַ בְ ֵׁקהּו וַ יִּ פֹל עַ ל-צַ ּוָ ָ
 )50בראשית לז:כ
וְ עַ ָּתה | לְ כּו וְ נַהַ ְרגֵׁהּו וְ נ ְַשלִּ כֵׁ הּו בְ ַאחַ ד הַ בֹרוֹת וְ ָאמַ ְרנּו חַ יָה ָרעָ ה אֲ ָכל ְָתהּו וְ נ ְִּראֶ ה ַמה-יִּ ְהיּו חֲ ֹלמֹתָ יו:
 )51בראשית מח:יח-כ
שים יְ ִּמינְָך עַ ל-רֹאשוֹ :וַ יְ מָ אֵׁ ן ָאבִּ יו וַ יֹאמֶ ר י ַָדעְ ִּּתי בְ נִּי י ַָדעְ ִּּתי גַם-הּוא יִּ ְהיֶה-לְ עָ ם וְ גַם-הּוא
וַ יֹאמֶ ר יוֹסֵׁ ף אֶ לָ-אבִּ יו ֹלא-כֵׁ ן ָאבִּ י כִּ י-זֶ ה הַ בְ כֹר ִּ ֹ
ֹלהים
ש ְמָך אֱ ִּ
ש ָראֵׁ ל לֵׁאמֹר יְ ִּ ֹ
ָאחיו הַ ָקטֹן יִּ גְ ַּדל ִּממֶ נּו וְ זַ ְרע ֹו יִּ ְהיֶה ְמֹלא-הַ גוֹיִּ ם :וַ יְ בָ רֲ כֵׁם בַ יוֹם הַ הּוא לֵׁאמוֹר בְ ָך יְ בָ ֵׁרְך יִּ ְ ֹ
יִּ גְ ָּדל וְ אּולָם ִּ
כְ אֶ פְ ַריִּ ם וְ כִּ ְמנַשֶ ה וַ ָי ֶֹשם אֶ ת-אֶ פְ ַריִּ ם לִּ פְ נֵׁי ְמנַשֶ ה:
 )52שמות ב:ג-י
שפַ ת הַ יְ אֹר :וַ ֵּׁתתַ צַ ב אֲ חֹת ֹו
וְ ֹלא-יָכְ לָה עוֹד הַ ְצפִּ ינ ֹו וַ ִּּת ַקח-ל ֹו ֵּׁתבַ ת ֹגמֶ א וַ ַּת ְח ְמ ָרה בַ חֵׁ מָ ר ּובַ זָ פֶ ת וַ ָּת ֶֹשם בָ ּה אֶ ת-הַ ֶילֶד וַ ָּת ֶֹשם בַ ּסּוף עַ לֹ ְ -
מֵׁ ָרחֹק לְ ֵׁדעָ ה מַ ה-יֵׁעָ ֶֹשה ל ֹו :וַ ֵּׁת ֶרד בַ ת-פַ ְרעֹה לִּ ְרחֹץ עַ ל-הַ יְ אֹר וְ ַנ ֲערֹתֶ יהָ הֹלְ כֹת עַ ל-יַד הַ יְ אֹר וַ ֵּׁת ֶרא אֶ ת-הַ ֵּׁתבָ ה בְ תוְֹך הַ ּסּוף וַ ִּּת ְשלַח אֶ ת-
אֲ מָ תָ ּה וַ ִּּת ָקחֶ הָ  :וַ ִּּתפְ ַּתח וַ ִּּת ְראֵׁ הּו אֶ ת-הַ ֶילֶד וְ ִּהנֵׁה-נַעַ ר בֹכֶ ה וַ ַּת ְחמֹל עָ לָיו וַ ּתֹאמֶ ר ִּמיַלְ ֵׁדי הָ עִּ בְ ִּרים זֶ ה :וַ ּתֹאמֶ ר אֲ חֹת ֹו ֶאל-בַ ת-פַ ְרעֹה הַ אֵׁ לְֵׁך
אתי לְָך ִּאשָ ה מֵׁ ינ ֶֶקת ִּמן הָ עִּ בְ ִּריֹת וְ תֵׁ ינִּק לְָך אֶ ת-הַ ָילֶד :וַ ּתֹאמֶ ר-לָּה בַ ת-פַ ְרעֹה לֵׁכִּ י וַ ֵּׁתלְֶך הָ עַ לְ מָ ה וַ ִּּת ְק ָרא אֶ ת-אֵׁ ם הַ ָילֶד :וַ ּתֹאמֶ ר לָּה
וְ ָק ָר ִּ
ִּיקהּו :וַ יִּ גְ ַּדל הַ ֶילֶד וַ ְּתבִּ אֵׁ הּו לְ בַ ת-פַ ְרעֹה וַ יְ ִּהי-
שכ ֵָׁרְך וַ ִּּת ַקח הָ ִּאשָ ה הַ ֶילֶד וַ ְּתנ ֵׁ
בַ ת-פַ ְרעֹה הֵׁ ילִּ יכִּ י אֶ ת-הַ ֶילֶד הַ זֶ ה וְ הֵׁ ינִּ ִּקהּו לִּ י וַ אֲ ִּני אֶ ֵּׁתן אֶ תֹ ְ -
יתהּו:
לָּה לְ בֵׁ ן וַ ִּּת ְק ָרא ְשמ ֹו מֹשֶ ה וַ ּתֹאמֶ ר כִּ י ִּמן-הַ מַ יִּ ם ְמ ִּש ִּ
 )53שמות ד:יד
ָאחיָך הַ לֵׁוִּ י י ַָדעְ ִּּתי כִּ יַ -דבֵׁ ר יְ ַדבֵׁ ר הּוא וְ גַם ִּהנֵׁה-הּוא יֹצֵׁ א לִּ ְק ָראתֶ ָך וְ ָראֲ ָך וְ ָֹשמַ ח ְבלִּ בוֹ:
וַ יִּ חַ רַ-אף ד' בְ מֹשֶ ה וַ יֹאמֶ ר הֲ ֹלא ַאהֲ רֹן ִּ
 )54מדרש ,ילקוט שמעוני ,במדבר תרפד
בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן מה ראו להתקרב יותר מן האומות םתם פיהם הקב"ה אמר להן
הביאו לי ספר יוחסין שלכם שנאמר "הבו לד' משפחות עמים" כשם שבני מביאין...
 )55ביצה כט:
ורמי בר חמא מרא דעובדא הוה ואי לאו דחזיא מבי נשא לא הוה עבדא:
 )56מדרש ,במדבר רבה כא:ג
נשיא בית אב לשמעוני שכל הפוגם את עצמו פוגם את משפחתו עמו.
 )57תענית ה:
כי הוו מיפטרי מהדדי אמר ליה ליברכן מר אמר ליה אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועיף
ו צמא ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו וכשביקש לילך
אמר אילן אילן במה אברכך אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין הרי פירותיך מתוקין שיהא צילך נאה הרי צילך נאה שתהא אמת

המים עוברת תחתיך הרי אמת המים עוברת תחתיך אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך אף אתה במה אברכך
אם בתורה הרי תורה אם בעושר הרי עושר אם בבנים הרי בנים אלא יהי רצון שיהו צאצאי מעיך כמותך:
 )58סידור ,ברכות השחר
ש ָראֵׁ ל .וְ נִּ ְהיֶה אֲ נ ְַחנּו וְ צֶ אֱ צָ אֵׁ ינּו וְ צֶ אֱ צָ אֵׁ י צֶ אֱ צָ אֵׁ ינּו ֻכלָנּו יו ְֹדעֵׁ י ְשמֶ ָך
וְ הַ ֲע ֵׁרב נָא ד' אֱ ֹל ֵׁקינּו אֶ ת ִּּדבְ ֵׁרי תו ָֹר ְתָך בְ פִּ ינּו ּובְ פִּ יפִּ י וֹת עַ ְמָך בֵׁ ית יִּ ְ ֹ
וְ לו ְֹמ ֵׁדי תו ָֹר ְתָך לִּ ְשמָ ה...
 )59בראשית יח:יט
ּומ ְשפָ ט לְ מַ עַ ן הָ ִּביא יְ ה ָ ֹוה עַ לַ-אבְ ָרהָ ם אֵׁ ת אֲ שֶ ר-
שוֹת ְצ ָד ָקה ִּ
כִּ י יְ ַדעְ ִּּתיו לְ מַ עַ ן אֲ שֶ ר יְ צַ ּוֶ ה אֶ ת-בָ נָיו וְ אֶ ת-בֵׁ ית ֹו ַאחֲ ָריו וְ שָ ְמרּו ֶּד ֶרְך ד' ַל ֲע ֹ
ִּּדבֶ ר עָ לָיו:
 )60איש וביתו ,אליהו כי טוב ,דף קיט
ובעולם הזה — אפילו נגזרה מיתה על הגוף ,הרי כחו של אדם ,רוחו ונפשו ,קימים בתולדותיו ,וכל פעליו של האדם עלי אדמות
רישומם ניכר בזרעו.
 )61מדרש ,תנחומא ויגש ב
ויגש אליו יהודה זש"ה בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך (משלי ו) בשעה שבקש הקב"ה ליתן את התורה לישראל אמר להן
תקבלו תורתי א"ל הן א"ל תנו לי ערב שתקיימו אותה א"ל אברהם יצחק ויעקב יהיו ערבים אמר להן אבותיכם הן בעצמם צריכים
ערבים אברהם אמר במה אדע (בראשית טו) יצחק אהב את שונאי דכתיב ואת עשו שנאתי (מלאכי א) יעקב אמר נסתרה דרכי
(ישעיה מ) אמרו לו בנינו יהיו ערבים שלנו מיד קבלן הקב"ה ונתן את התורה לישראל שנאמר מפי עוללים ויונקים יסדת עוז
(תהלים ח) לפיכך כשישראל מבטלין את התורה הקב"ה פורע מן הערבין שנאמר ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני (הושע ד)
מהו גם אני אמר הקב"ה אף אני מצטער עליהם שאני מפסידן שהן אומרים בכל יום ברוך ה' המבורך לעולם ועד.
 )62תהילים צב:יד-טו
ְשתּולִּ ים בְ בֵׁ ית ד' בְ חַ ְצרוֹת אֱ ֹלהֵׁ ינּו יַפְ ִּריחּו :עוֹד יְ נּובּון בְ ֵֹׁשיבָ ה ְּדשֵׁ נִּים וְ ַר ֲע ַננִּים יִּ ְהיּו:
 )63מדרש ,במדבר רבה ג:א
הה"ד (תהלים צב) שתולים בבית ה' א"ר חנן בן פזי עד שהם שתולים הם בבית ה' אלו התינוקות שהם בבית הספר.
 )64פסחים קח:
תנו רבנן הכל חייבין בארבעה כוסות הללו אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקות אמר רבי יהודה וכי מה תועלת יש לתינוקות ביין
אלא מחלקין להן קליות ואגוזין בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות
בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו תניא רבי אליעזר אומר חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו.
 )65פסחים קיד:
תרי טיבולי למה לי כי היכי דליהוי היכירא לתינוקות.
 )66משנה עדויות ח:ז
אמר רבי יהושע ,מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו ,הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק
ולקרב...
 )67מלאכי ג:כג-כד
שלֵׁחַ ָל ֶכם אֵׁ ת אֵׁ לִּ יָה הַ נָבִּ יא לִּ פְ נֵׁי בוֹא יוֹם ד' הַ גָדוֹל וְ הַ נו ָֹרא :וְ הֵׁ ִּשיב לֵׁבָ-אבוֹת עַ ל-בָ נִּים וְ לֵׁב בָ נִּ ים עַ ל-אֲ בוֹתָ ם פֶ ןָ-אבוֹא
ִּהנֵׁה ָאנֹכִּ י ֹ
ָארץ חֵׁ ֶרם:
כֵׁיתי אֶ ת-הָ ֶ
וְ ִּה ִּ

