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 "המשפחות והדקויות ביניהם ןהיחוסי תוקין ושת שושל"

ים" בֹּרִּ ר  ַהגִּ  "ַאְנֵשי ַהֵשם, ֵמעֹוָלםֲאשֶׁ

 3ו פרשת בראשית פרקים ד ה 

 זילברמן ראובן:מאת
reuven49@walla.co.il 

 
ישנה נטיה לקרוא את הקטעים האמורים מבלי להתעכב  ולא לשים לב .בקריאת פרשת בראשית כאשר קוראים על שושלת קין ושושלת שת

 .שפרשהשמוזכרים  ולדקויות לדגשים
 :ותת השאלונשאל

 (תשובה במאמר נפרד)?לת החיים כל כך ארוכהחתו תש מדוע בשושלת משפחות

 ?דומהמופיעים שמות שווים או שמות עם צליל ,שתומשפחות  קיןמדוע בשושלת משפחות 
   ?קיןמדוע אלוהים לא המית את 

ם" .מדוע בפרשה מוזכרים בני אלוהים יםֵהָמה :ְוָיְלדּו ָלהֶׁ בֹּרִּ ר ֵמעֹוָלם ַהגִּ  ?"ַאְנֵשי ַהֵשם, ֲאשֶׁ
 .התשובה הברורה היא שאלוהים רומז לקורא התורה והתנך

 .ותלאורך התורה והתנך ושם תקבל תשוב אבילחפש הגדרת .תמשיך לעקוב ולחקור את הקשר בשושלות
 .!!!!!!!להלן התשובות שאני גיליתי

 .ההתמקדות העקרית קשורה לעם ישראל ודוד המלך המשיח.ישנם פרמטרים רבים להשוואה ושתקין בהשוואה בין 
 

 שושלת שת                                                                                                                             שושלת קין                
                                                                                                                       

 .שושלת שת ישנו תוחלת חיים וזמנים מדוייקים -                         .של השושלת ןחייה אורך שושלת קין אין בה שום התיחסות לזמן -

                 ,חנוך,ירד,מהללאל,קינן ,אנוש,זהה שתמספר ילדים  -           ,                 יובל,יבל,למך,מתושאל,מחויאל, חנוך,קין  זההמספר הנולדים   -
   .                       ילדים 9ה "ס   נח,למך,מתושלח                                                                                .ילדים 9ה "ס    .נעמה,קין-תובל    

 .שמות זהים חנוך למך  -.                                                                                       למך .שמות זהים חנוך -

 .       מהללאל,שמות עם צליל דומה מתושלח  -.                                                             מחויאל,שמות עם צליל דומה מתושאל -

 .צא דופןיו מוזכר רק שם אחד שתבמשפחת   -                                                  .במשפחות קין מוזכרים אומנים ובעלי מקצוע -

ְתַהֵלְך                                                                         (.ארכיטקט.בנאי.  ) בונה עיר-חנוך ת ֲחנוְֹּךַויִּ ים-אֶׁ                                                      (מופיע פעמיים.)ָהֱאֹלהִּ

 (.צאןרועה חייט ו. )אבי יושב אוהל ומקנה-יבל 

 .(נגר ומוזיקאי).אבי כל תופס כינור ועוגב-יובל

 (.חקלאי.נפח)כל חורש נחושת וברזל.לוטש-קין-תובל

 .(זמר,משורר,מלחין.)שמען קולי האזינה אמרתי-למך

 .בהשוואות בין המשפחות היא ותהברור ותהתשוב          

   בליויראו את העונש שק.ממעשיו של קיןאלוהים משאיר את קין בחיים על מנת שכל העולם יראו וייראו. 
 ישבהם תכונה אחת או יותר.הם אנשים גשמיים וחומריים .יש בהם תכונות מולדות כל יוצאי חלציו .התוצאה השניה שקין נשאר חי    
 .טעם,ריח,שמיעה,ראיה,מגע:או בחייהם בעבודתם החושים 5כל  מ    

   ְתַהֵלְך  ".ועבודת השםלעומת בני שת שיש בתוכם הרבה חוכמה רוחניות ת ֲחנוְֹּךַויִּ ים-אֶׁ  .(מופיע פעמיים.)ָהֱאֹלהִּ

   מייסד,ממציא,יוזם.הוא ראשוני ":אבי"לפי המילון .המופיע בפרשה-אביהסבר למילה. 

 .קשור לדוד המלך בעיקר לעם ישראל.בהקשר הראשוני מופיעה אבילפי בדיקה שערכתי לאורך כל התורה המילה     

ֶלד " ב ֹאֶהל ּוִמְקֶנהַותֵּ  פסוק כ « פרק ד « ספר בראשית                                                         ".ָעָדה ֶאת ָיָבל הּוא ָהָיה ֲאִבי ֹישֵּ

ׂש" ם ָאִחיו יּוָבל הּוא ָהָיה ֲאִבי ָכל ֹתפֵּ  פסוק כא « פרק ד « ספר בראשית                                                        ".ִכּנֹור ְועּוָגב ְושֵּ

ם ְוָחם ָוָיֶפת ְוָחם הּוא ֲאִבי ְכָנַען" ָבה שֵּ  פסוק יח « פרק ט « ספר בראשית ".                                ַוִיְהיּו ְבנֵּי ֹנַח ַהֹיְצִאים ִמן ַהתֵּ

ֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָגדֹול" ם יַֻלד ַגם הּוא ֲאִבי ָכל ְבנֵּי עֵּ  פסוק כא « פרק י « ספר בראשית "                                             ּוְלשֵּ

ן ַוִתְקָרא ְשמֹו מוֹ " ֶלד ַהְבִכיָרה בֵּ  פסוק לז « רק יטפ « ספר בראשית ".                                   ָאב הּוא ֲאִבי מֹוָאב ַעד ַהיֹוםַותֵּ

ן ַוִתְקָרא ְשמֹו ֶבן ַעִמי הּוא ֲאִבי ְבנֵּי ַעמֹון ַעד ַהיֹום"  פסוק לח « פרק יט « ספר בראשית ".                       ְוַהְצִעיָרה ַגם ִהוא ָיְלָדה בֵּ

ל ֲאִבי ֲאָרם"  פסוק כא « פרק כב « ספר בראשית ".                                             ֶאת עּוץ ְבֹכרֹו ְוֶאת בּוז ָאִחיו ְוֶאת ְקמּואֵּ

ִעיר" ָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום ְבַהר ׂשֵּ ֶלה ֹתְלדֹות עֵּ  פסוק ט « פרק לו « ספר בראשית ".                                                      ְואֵּ
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  "ם יםֵהָמה :ְוָיְלדּו ָלהֶׁ בֹּרִּ ר ֵמעֹוָלם ַהגִּ  .בני אלוהים עם בנות האדם הם תוצאה של חיבור גנטי של הגיבורים" ַאְנֵשי ַהֵשם, ֲאשֶׁ
 .יש להם קירבה גנטים לבני אלוהים.ברמה שונה מבני אנוש רגילים,בעלי חוכמה יתרה יוצאי דופןהגיבורים הם אנשים 

 .ת של האנושותגורמים להתפתחות מדעית והתפתחות היסטורי.חיבורים הגנטים שלהםה
 
 3שתובני  קיןשל בני  ותגנטי ותבתהליך האבולוציוני היו ערבובי(ראה טבלה מצורפת.)שנים 1566עברו לערך  עד נח מתקופת האדם הראשון 

ר ֵמעוָֹּלם ים ֲאשֶׁ בֹּרִּ   .נחהועברו עם בני .לכל יילוד  התכונות הגנטיות הדומיננטיות המוזכרות בפרשה הן הבולטות. ַאְנֵשי ַהֵשם, ַהגִּ
 .בחייהם ועבודתם אפשרותיות של אנשיםתכונות  7קבל נ גיבורים3שת 3קין שלושת השושלות  בובבערובחיבורים הגנטים 

 .ד"עו,פקיד,כימאי,ח"הנ,מורים (בני שת)אנשים העובדים בעבודה הומניסטית רוחני.6
 .בעלי מקצוע חומריים.(בני קין.)החושים שלנו 5-אנשים העובדים בעבודה גשמית חומרית באחד או יותר מ.2
 (בני קין ובני שת).אנשים שיש בתוכם הן רוחניות הומניזם וכן יש בתוכם גשמיות וחומריות.3
 .רופאים,מנהלים ,ממציאים , מצביאים.אפשר להצביע על(.בני קין וגיבורים)יתרה אנשים העובדים בעבודה גשמית עם תכונות של חכמה.4
 .פילוסופים, מדענים.ל"חזאפשר להצביע על  הכוהנים (וגיבורים בני שת).עם מודעות לאלוהיםחוכמה יתרה ו,אנשים רוחניים.5
 .אפשר להצביע על נביאים(.גיבורים .)ברמות רוחניות גבוהות במיוחד חכמים ביותר אנשים.1

 .יש בו הכל (מלך המשיח)איש אחד בלבד חיבור של גיבורים בני קין ובני שת .7
 

 . אופן מפורשבהכוונה העיקרית להצביע על כך .כל מה שכתוב בפרשה או לכל אורך התורה: סיכום
להלן משפטים שבהם מופיע פעם ראשונה מילים הקשורות .דוד המלך המשיח תוכנן כבר מבראשית

 .בהקשר לדוד המלך המשיח.לתכנון 
ְקנֶׁה.2 (.מופיעה בפרשה)גיבור.6 ל ּומִּ י ֹיֵשב ֹאהֶׁ ּנֹור ְועּוָגב .3(.רועה צאן)ֲאבִּ י ָכל ֹתֵפׂש כִּ  (.מוזיקאי.יודע נגן.) ֲאבִּ

ר ).מבראשיתישראל  בניו  בני אברהםתכנון של כן ישנו כמו  י ָכל ְבֵני ֵעבֶׁ  (ֲאבִּ
 מקורות לבני עבר

ם יַֻלד ַגם הּוא  ֶברֲאִבי ָכל ּוְלשֵּ  פסוק כא « פרק י « ספר בראשית "  ֲאִחי ֶיֶפת ַהָגדֹול ְבנֵּי עֵּ

א מהווה שמה של קבוצה אתנית במקורו במקרא הו. או לקבוצות אתניות הקרובות אליהם בני ישראלל מקראי הוא כינוי ִעְבִרים "מתוך ויקיפדיה

 .וסביבותיה ארץ כנען שפעלה באזור ,שלח בן ֵעֶבר מצאצאי

אולם אף אחת מהתאוריות , ואחרים עפירוהכמו , תאוריות רבות הוצעו בניסיון לזהות ולקשור את העברים עם ישויות המוכרות לנו מכתובות של אותה העת

 .קבוצות שהוצעו לזיהוי כעם ישראל המקראי :ראו על כך בהרחבה בערך. הללו לא התקבלה עדיין על ידי החוקרים

  "אבי"-עם מילים הקשורות ל המלךלדוד מקורות 
בני אלוהים מהם יצאו הגיבורים אנשי השם וממשפחות .דוד מלך המשיח הוא חיבור תכונות גנטיות של בני קין 

ויהודה שמהם יצא ( בת אדולמי)יש להוסיף על כך את סיפור תמר.הדורות נח ושםשת שמהם יצא שת והמשך 
 .פרץ

ר ְיהָוה קּום ְמָשֵחהּו" י, ַוֹיאמֶׁ ה הּוא-כִּ ת יג.  זֶׁ ַקח ְשמּוֵאל אֶׁ ן-ַויִּ מֶׁ ן ַהשֶׁ רֶׁ ָחיו, קֶׁ ב אֶׁ רֶׁ ְמַשח ֹאתֹו ְבקֶׁ ְצַלח רּוחַ , ַויִּ ל-ַותִּ ד-ְיהָוה אֶׁ  "ַההּוא ָוָמְעָלהֵמַהיֹום , ָדוִּ
ל " ר ְשמּוֵאל אֶׁ ַשי-ַוֹיאמֶׁ ים, יִּ ר עֹוד ָשַאר ַהָקָטן, ֲהַתמּו ַהְּנָערִּ ֵּנה , ַוֹיאמֶׁ ה ַבצֹּאןְוהִּ עֶׁ  "רֹּ
י " ַשי ֵבית ַהַלְחמִּ י ֵבן ְליִּ יתִּ ֵּנה ָראִּ ל, הִּ בוֹּר ַחיִּ ֵדַע ַנֵגן ְוגִּ ְלָחָמה ּוְנבֹון ָדָבר יֹּ יש מִּ יש ֹתַאר, ְואִּ ּמוֹּ , ַויהָוה; ְואִּ  "עִּ
ּנּו" מֶׁ ד מִּ ְלֹכד ָדוִּ לֶׁף ּוְשַבע, ַויִּ ים-אֶׁ לֶׁף, ֵמאֹות ָפָרשִּ ים אֶׁ ְׂשרִּ י, ְועֶׁ יש ַרְגלִּ ת; אִּ ד אֶׁ ב-ָכל-ַוְיַעֵקר ָדוִּ כֶׁ ב, ָהרֶׁ ּנּו ֵמָאה ָרכֶׁ מֶׁ קדַ "ֲאַרם , ַוָתֹבא  .ַויֹוֵתר מִּ ׂשֶׁ   , ַלְעֹזר, מֶׁ

לְֶׁך צֹוָבה ר מֶׁ זֶׁ ד ַבֲאָרם; ַלֲהַדְדעֶׁ ים, ַוַיְך ָדוִּ ְׂשרִּ יש-עֶׁ לֶׁף אִּ ם אֶׁ  "ּוְשַניִּ
ְבֵני ַעּמוֹּן " ּמוָֹּאב ּומִּ ים ּוֵמֲעָמֵלק, ֵמֲאָרם ּומִּ ְשתִּ ְפלִּ ן,ּומִּ ר בֶׁ זֶׁ ְשַלל ֲהַדְדעֶׁ לְֶׁך צֹוָבה, ְרֹחב-ּומִּ ד. מֶׁ בוֹ  ,ֵשם, ַוַיַעׂש ָדוִּ ת, ְבשֻׁ ַלח-ְבֵגיא ֲאָרם-ֵמַהכֹותֹו אֶׁ  "-מֶׁ

 3סיפור לוט יט פרק בראשית

מוֹ  ְשַכב עִּ יָרה ַותִּ ָמּה-ְוֹלא,ַוָתָקם ַהְצעִּ ְכָבּה ּוְבקֻׁ יןָ ְשֵתי ְבנֹות לו. ָיַדע ְבשִּ ן, לֹוט-ַוַתֲהרֶׁ יהֶׁ יָרה ֵבן לז.ֵמֲאבִּ ְקָרא ְשמֹו , ַוֵתלֶׁד ַהְבכִּ יהּוא : מוָֹּאבַותִּ  ,מוָֹּאב-ֲאבִּ
יָרה ַגם לח  .ַהיֹום-ַעד וא ָיְלָדה ֵבן-ְוַהְצעִּ ן, הִּ ְקָרא ְשמֹו בֶׁ י-ַותִּ י ְבֵניהּוא   :ַעמִּ  ַהיֹום-ַעד, ַעּמוֹּן-ֲאבִּ

 3סיפור תמר בראשית פרק לח

יהָ , ַוֵתלְֶׁך ָתָמר; ............... ב ֵבית ָאבִּ ְרבּו יב  .ַוֵתשֶׁ ים, ַויִּ ת-ַבת, ַוָתָמת, ַהָימִּ ם ְיהּוָדה; ְיהּוָדה-שּוַע ֵאשֶׁ ָּנחֶׁ יָרה ֵרֵעהּו -ַוַיַעל ַעל, ַויִּ ֹגְזֵזי ֹצאנֹו הּוא ְוחִּ
י ְמָנָתה--ָהֲעֻדָלמִּ ְמָנָתה  :ֵלאֹמר, ַויַֻׁגד ְלָתָמר יג  .תִּ יְך ֹעלֶׁה תִּ ֵּנה ָחמִּ  .......................................................................................  .ָלֹגז ֹצאנוֹ , הִּ

י ְדָתּה, ַוְיהִּ ים; ְבֵעת לִּ ֵּנה ְתאֹומִּ ְטָנּה, ְוהִּ ְדָתּה כח  .ְבבִּ י ְבלִּ ן, ַוְיהִּ תֶׁ ת; ָיד-ַויִּ ַקח ַהְמַילֶׁדֶׁ ְקֹשר ַעל, ַותִּ י ֵלאֹמר-ַותִּ ה, ָידֹו ָשנִּ אֹשָנה, זֶׁ יב  כט  .ָיָצא רִּ י ְכֵמשִּ ַוְיהִּ
יו, ָידוֹ  ֵּנה ָיָצא ָאחִּ ר, ְוהִּ ץ-ַמה, ַוֹתאמֶׁ יָך ָפרֶׁ ְקָרא ְשמוֹּ ; ָפַרְצָת ָעלֶׁ ץ, ַויִּ יו ל  .ָפרֶׁ ר ַעל, ְוַאַחר ָיָצא ָאחִּ י-ֲאשֶׁ ְקָרא ְשמוֹ ; ָידֹו ַהָשנִּ  ָזַרח, ַויִּ

 3המואביה להלן השושלת של דוד לפי מגילת רות
 רות פרק א

י א ים, ַוְיהִּ יֵמי ְשֹפט ַהֹשְפטִּ י ָרָעב, בִּ ץ, ַוְיהִּ ם ְיהּוָדה; ָבָארֶׁ ֵבית לֶׁחֶׁ יש מִּ ְׂשֵדי , ַוֵילְֶׁך אִּ ְשתוֹ --מוָֹּאבָלגּור בִּ לְֶׁך ְוֵשם  ב  .ּוְשֵני ָבָניו, הּוא ְואִּ ימֶׁ יש ֱאלִּ ְוֵשם ָהאִּ
י ְוֵשם ְשֵני ְשתֹו ָנֳעמִּ ְליֹוןָבָניו ַמְחלֹון -אִּ ים, ְוכִּ ְפָרתִּ ם--אֶׁ ֵבית לֶׁחֶׁ ְהיּו, מוָֹּאב-ַוָיֹבאּו ְׂשֵדי; ְיהּוָדה, מִּ לְֶׁך ג  .ָשם-ַויִּ ימֶׁ י, ַוָיָמת ֱאלִּ יש ָנֳעמִּ יא; אִּ ָשֵאר הִּ , ַותִּ

ם ד  .ּוְשֵני ָבנֶׁיהָ  ְשאּו ָלהֶׁ יוֹּת, ַויִּ ֲאבִּ ים מֹּ ית רּו, ֵשם ָהַאַחת ָעְרָפה--ָנשִּ  .................................................................................;תְוֵשם ַהֵשנִּ
 

ת" י אֶׁ ַקח ָנֳעמִּ ֵתהּו ְבֵחיָקּה-ַותִּ לֶׁד ַוְתשִּ י, ַהיֶׁ נֶׁת-ַוְתהִּ אָנה לֹו ַהְשֵכנֹות ֵשם ֵלאֹמר יז.  לֹו ְלֹאמֶׁ ְקרֶׁ י-יַֻׁלד, ַותִּ אָנה ְשמֹו עֹוֵבד; ֵבן ְלָנֳעמִּ ְקרֶׁ י, ַותִּ ַשי -הּוא ֲאבִּ יִּ

ד י ָדוִּ ץ יח  .ֲאבִּ ת, ְוֵאלֶׁה תֹוְלדֹות ָפרֶׁ יד אֶׁ ץ הֹולִּ רֶׁ ְצרֹון-פֶׁ ת יט.  חֶׁ יד אֶׁ ְצרֹון הֹולִּ ת, ָרם-ְוחֶׁ יד אֶׁ יָנָדב-ְוָרם הֹולִּ תוְ  כ.  ַעמִּ יד אֶׁ יָנָדב הֹולִּ ְוַנְחשֹון , ַנְחשֹון-ַעמִּ

ת יד אֶׁ ת כא.  ַׂשְלָמה-הֹולִּ יד אֶׁ ת, ֹבַעז-ְוַׂשְלמֹון הֹולִּ יד אֶׁ תכב.  עֹוֵבד-ּוֹבַעז הֹולִּ יד אֶׁ ָשי-ְוֹעֵבד הֹולִּ ת, יִּ יד אֶׁ ַשי הוֹּלִּ ד-ְויִּ  ָדוִּ
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 ראשית פרק דב

ת, ְוָהָאָדם א ְשתוֹ -ָיַדע אֶׁ ת, ַוַתַהר; ַחָּוה אִּ ן-ַוֵתלֶׁד אֶׁ ר, ַקיִּ ת, ַוֹתאמֶׁ יש אֶׁ י אִּ יתִּ ת ב  .ְיהָוה-ָקנִּ דֶׁ ף ָללֶׁ ת, ַוֹתסֶׁ ת-אֶׁ יו אֶׁ ל-ָאחִּ י; ָהבֶׁ ל-ַוְיהִּ בֶׁ , הֶׁ
ן, ֹרֵעה ֹצאן י ג  .ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה, ְוַקיִּ ים, ַוְיהִּ ֵקץ ָימִּ י ָהֲאָדָמה; מִּ ְפרִּ ן מִּ ְנָחה, ַוָיֵבא ַקיִּ בֶׁ  ד  .ַליהָוה--מִּ יא ַגםְוהֶׁ ְבֹכרֹות ֹצאנוֹ -ל ֵהבִּ , הּוא מִּ
ן ְלֵבהֶׁ ַשע ְיהָוה; ּוֵמחֶׁ ל, ַויִּ ל-אֶׁ ל ְואֶׁ בֶׁ ְנָחתוֹ -הֶׁ ל ה  .מִּ ל-ְואֶׁ ן ְואֶׁ ְנָחתוֹ -ַקיִּ ן ְמֹאד; ֹלא ָשָעה, מִּ ַחר ְלַקיִּ ְפלּו ָפָניו, ַויִּ ר ְיהָוה ו  .ַויִּ ל, ַוֹיאמֶׁ ן-אֶׁ   :ָקיִּ

ם ז  .ָפנֶׁיָך ְוָלָמה ָנְפלּו, ָלָמה ָחָרה ָלְך יב-ֲהלֹוא אִּ יב, ְׂשֵאת, ֵתיטִּ ם ֹלא ֵתיטִּ ַתח ַחָטאת ֹרֵבץ, ְואִּ יָך; ַלפֶׁ ְמָשל, ְוַאָתה, ְתשּוָקתוֹ , ְוֵאלֶׁ -תִּ
ן ח  .בוֹ  ר ַקיִּ ל, ַוֹיאמֶׁ יו-אֶׁ ל ָאחִּ בֶׁ ה; הֶׁ ְהיֹוָתם ַבָשדֶׁ י בִּ ל, ַוְיהִּ ן אֶׁ יו ַוַיַהְרֵגהּו-ַוָיָקם ַקיִּ ל ָאחִּ בֶׁ ל ט  .הֶׁ ר ְיהָוה אֶׁ ן-ַוֹיאמֶׁ יָך, ַקיִּ ל ָאחִּ בֶׁ ; ֵאי הֶׁ

י ר ֹלא ָיַדְעתִּ י, ַוֹיאמֶׁ י ָאֹנכִּ ר י  .ֲהֹשֵמר ָאחִּ יתָ , ַוֹיאמֶׁ ה ָעׂשִּ יָך; מֶׁ ן, קֹול ְדֵמי ָאחִּ ים ֵאַלי מִּ ן, ָארּור ָאָתה, ְוַעָתה יא  .ָהֲאָדָמה-ֹצֲעקִּ ָהֲאָדָמה -מִּ
ת ר ָפְצָתה אֶׁ יהָ -ֲאשֶׁ תָלַקַחת , פִּ ָך-אֶׁ ָידֶׁ יָך מִּ ת יב  .ְדֵמי ָאחִּ י ַתֲעֹבד אֶׁ ץ, ָנע ָוָנד; ֹכָחּה ָלְך-ֹתֵסף ֵתת-ֹלא, ָהֲאָדָמה-כִּ ְהיֶׁה ָבָארֶׁ ר  יג  .תִּ ַוֹיאמֶׁ

ן ל, ַקיִּ יָגדֹול ֲעו  :ְיהָוה-אֶׁ ְּנׂשֹא, ֹנִּ י ַהיֹום יד  .מִּ ָפנֶׁיָך, ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה, ֵהן ֵגַרְשָת ֹאתִּ ָסֵתר, ּומִּ י ָנע ָוָנד; אֶׁ יתִּ ץ, ְוָהיִּ י-ְוָהָיה ָכל, ָבָארֶׁ , ֹמְצאִּ
י ר לֹו ְיהָוה טו  .ַיַהְרֵגנִּ ן-ָלֵכן ָכל, ַוֹיאמֶׁ ם, ֹהֵרג ַקיִּ ְבָעַתיִּ ן אֹות; יָֻׁקם, שִּ ם ְיהָוה ְלַקיִּ י ַהכֹות, ַוָיׂשֶׁ ְלתִּ ן טז  .ֹמְצאוֹ -ֹאתֹו ָכל-ְלבִּ ְפֵני , ַוֵיֵצא ַקיִּ לִּ מִּ

ץ ;ְיהָוה רֶׁ ב ְבאֶׁ ְדַמת, נֹוד-ַוֵישֶׁ ן-קִּ ת יז  .ֵעדֶׁ ן אֶׁ ְשתוֹ -ַוֵיַדע ַקיִּ ת, אִּ ד אֶׁ י; ֲחנוְֹּך-ַוַתַהר ַוֵתלֶׁ יר, ַוְיהִּ יר, בֹּנֶׁה עִּ ְקָרא ֵשם ָהעִּ ְכֵשם ְבנֹו , ַויִּ
ָּוֵלד ַלֲחנֹוְך יח  .ֲחנֹוְך ת, ַויִּ יָרד-אֶׁ יָרד, עִּ ת, ְועִּ ָייֵאל; ְמחּוָיֵאל-ָיַלד אֶׁ ת, ּוְמחִּ ת, ּוְמתּוָשֵאל, ְמתּוָשֵאל-ָיַלד אֶׁ ְך-ָיַלד אֶׁ ַקח יט  .ָלמֶׁ לֹו -ַויִּ
ְך ים, לֶׁמֶׁ ָלה, ֵשם ָהַאַחת ָעָדה  :ְשֵתי ָנשִּ ית צִּ ד ָעָדה כ  .ְוֵשם ַהֵשנִּ ת, ַוֵתלֶׁ י--הּוא ָהָיה  :ָיָבל-אֶׁ ְקנֶׁה, ֲאבִּ ל ּומִּ יו כא  .יֵֹּשב אֹּהֶׁ , ְוֵשם ָאחִּ

י--הּוא ָהָיה  :ָבליּו ּנוֹּר ְועּוָגב-ָכל, ֲאבִּ ָלה ַגם כב  .תֵֹּפש כִּ וא-ְוצִּ ת, הִּ ן-ָיְלָדה אֶׁ ל-ָכל, ֹלֵטש--תּוַבל ַקיִּ ת ּוַבְרזֶׁ ַוֲאחֹות ; חֵֹּרש ְנחֹּשֶׁ
ן-תּוַבל ְך ְלָנָשיו כג  .ַנֲעָמה, ַקיִּ מֶׁ ר לֶׁ ָלה , ַוֹיאמֶׁ יָעָדה ְוצִּ מֶׁ --ְשַמַען קוֹּלִּ י, ְךְנֵשי לֶׁ ְמָרתִּ י  :ַהְאֵזָּנה אִּ ְצעִּ י ְלפִּ יש ָהַרְגתִּ י אִּ ד , כִּ ְויֶׁלֶׁ

י ָרתִּ ם כד  .ְלַחבֻׁ ְבָעַתיִּ י שִּ ן-יַֻׁקם, כִּ ְך; ָקיִּ ְבָעה, ְולֶׁמֶׁ ים ְושִּ ְבעִּ ת, ַוֵיַדע ָאָדם עֹוד כה  .שִּ ְשתוֹ -אֶׁ ד ֵבן, אִּ ת, ַוֵתלֶׁ ְקָרא אֶׁ י ָשת  :ְשמֹו ֵשת-ַותִּ י -כִּ לִּ
י ַרע ַאֵחר, םֱאֹלהִּ ל--זֶׁ בֶׁ ן, ַתַחת הֶׁ י ֲהָרגֹו ָקיִּ ת, ֵבן-הּוא יַֻׁלד-ּוְלֵשת ַגם כו  .כִּ ְקָרא אֶׁ ְקֹרא ְבֵשם ְיהָוה, ָאז הּוַחל; ְשמֹו ֱאנֹוש-ַויִּ  .לִּ
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ר א ה ֵספֶׁ ים ָאָדם, ְביֹום  :תֹוְלֹדת ָאָדם, זֶׁ ים, ְבֹרא ֱאֹלהִּ ְדמּות ֱאֹלהִּ ְך ֹאָתם; ְבָרָאם, ָזָכר ּוְנֵקָבה ב  .ֹאתוֹ ָעָׂשה , בִּ ת, ַוְיָברֶׁ ְקָרא אֶׁ ְשָמם -ַויִּ
ָבְרָאם, ְביֹום, ָאָדם י ָאָדם ג  .הִּ ים ּוְמַאת ָשָנה, ַוְיחִּ ְדמּותוֹ , ְשֹלשִּ ד בִּ ת; ְכַצְלמוֹ , ַויֹולֶׁ ְקָרא אֶׁ ְהיּו ְיֵמי ד  .ֵשת, ְשמוֹ -ַויִּ יד, ָאָדם-ַויִּ ֹו ַאֲחֵרי הֹולִּ

ת ים; ָשָנה, ְשֹמנֶׁה ֵמֹאת, ֵשת-אֶׁ ד ָבנִּ ְהיּו ָכל ה  .ּוָבנֹות, ַויֹולֶׁ ר, ְיֵמי ָאָדם-ַויִּ ים ָשָנה, ְתַשע ֵמאֹות ָשָנה, ַחי-ֲאשֶׁ י ו  .ַוָיֹמת; ּוְשֹלשִּ , ֵשת-ַוְיחִּ
ים ּוְמַאת ָשָנה ד; ָחֵמש ָשנִּ ת, ַויֹולֶׁ י ז  .ֱאנֹוש-אֶׁ ת, ֵשת-ַוְיחִּ ידֹו אֶׁ ים, ֱאנֹוש-ַאֲחֵרי הֹולִּ ַבע ָשנִּ ים; ּוְשֹמנֶׁה ֵמאֹות ָשָנה, שֶׁ ד ָבנִּ , ַויֹולֶׁ

ְהיּו ח  .ּוָבנֹות ְׂשֵרה ָשָנה, ֵשת-ְיֵמי-ָכל, ַויִּ י ֱאנֹוש ט  .ַוָיֹמת; ּוְתַשע ֵמאֹות ָשָנה, ְשֵתים עֶׁ ים ָשָנה, ַוְיחִּ ְשעִּ ת, ַויֹולֶׁד; תִּ י ֱאנֹוש י  .ֵקיָנן-אֶׁ , ַוְיחִּ
ת ידֹו אֶׁ ְׂשֵרה ָשָנה, ֵקיָנן-ַאֲחֵרי הֹולִּ ים; ּוְשֹמנֶׁה ֵמאֹות ָשָנה, ֲחֵמש עֶׁ ד ָבנִּ ְהיּו יא  .ּוָבנֹות, ַויֹולֶׁ ים, ְיֵמי ֱאנֹוש-ָכל, ַויִּ ּוְתַשע ֵמאֹות , ָחֵמש ָשנִּ

י ֵקיָנן יב  .ַוָיֹמת; ָשָנה ים ָשָנה, ַוְיחִּ ְבעִּ דַוי; שִּ ת, ֹולֶׁ י ֵקיָנן יג  .ַמֲהַלְלֵאל-אֶׁ ת, ַוְיחִּ ידֹו אֶׁ ים ָשָנה, ַמֲהַלְלֵאל-ַאֲחֵרי הֹולִּ ּוְשֹמנֶׁה ֵמאֹות , ַאְרָבעִּ
ים; ָשָנה ד ָבנִּ ְהיּו יד  .ּוָבנֹות, ַויֹולֶׁ ים, ְיֵמי ֵקיָנן-ָכל, ַויִּ ר ָשנִּ ׂשֶׁ י ַמהֲ  טו  .ַוָיֹמת; ּוְתַשע ֵמאֹות ָשָנה, עֶׁ ים ָשָנה, ַלְלֵאלַוְיחִּ שִּ ים ְושִּ ; ָחֵמש ָשנִּ

ת, ַויֹולֶׁד ד-אֶׁ י ַמֲהַלְלֵאל טז  .ָירֶׁ ת, ַוְיחִּ ידֹו אֶׁ ד-ַאֲחֵרי הֹולִּ ים ָשָנה, יֶׁרֶׁ ים; ּוְשֹמנֶׁה ֵמאֹות ָשָנה, ְשֹלשִּ ד ָבנִּ ְהיּו יז  .ּוָבנֹות, ַויֹולֶׁ ְיֵמי -ָכל, ַויִּ
ים , ַמֲהַלְלֵאל ְשעִּ י יח  .ַוָיֹמת; ּוְשֹמנֶׁה ֵמאֹות ָשָנה, ָשָנהָחֵמש ְותִּ ד-ַוְיחִּ ים ָשָנה ּוְמַאת ָשָנה, יֶׁרֶׁ שִּ ם ְושִּ ת, ַויֹולֶׁד; ְשַתיִּ י יט  .ֲחנוְֹּך-אֶׁ ד-ַוְיחִּ , יֶׁרֶׁ

ת ידֹו אֶׁ ים; ָשָנה, ְשֹמנֶׁה ֵמאֹות, ֲחנֹוְך-ַאֲחֵרי הֹולִּ ד ָבנִּ ְהיּו כ  .ּוָבנֹות, ַויֹולֶׁ ד-ְיֵמי-ָכל, ַויִּ ים ָשָנה, יֶׁרֶׁ שִּ ם ְושִּ ; ּוְתַשע ֵמאֹות ָשָנה, ְשַתיִּ
י ֲחנֹוְך כא.ַוָיֹמת ים ָשָנה, ַוְיחִּ שִּ ת, ַויֹולֶׁד; ָחֵמש ְושִּ ת כב  .ְמתּוָשַלח-אֶׁ ְתַהֵלְך ֲחנֹוְך אֶׁ ים-ַויִּ ת, ָהֱאֹלהִּ ידֹו אֶׁ ַלח-ַאֲחֵרי הֹולִּ ְשֹלש , ְמתּושֶׁ

יםַוי; ָשָנה, ֵמאֹות ד ָבנִּ י כג  .ּוָבנֹות, ֹולֶׁ ים ָשָנה, ְיֵמי ֲחנֹוְך-ָכל, ַוְיהִּ שִּ ְתַהֵלְך ֲחנֹוְך כד  .ּוְשֹלש ֵמאֹות ָשָנה, ָחֵמש ְושִּ ת, ַויִּ ים-אֶׁ , ְוֵאינֶּׁנּו; ָהֱאֹלהִּ
י ים-כִּ ַלח כה  .ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלהִּ י ְמתּושֶׁ ים ָשָנה ּוְמַאת שָ , ַוְיחִּ ַבע ּוְשֹמנִּ ת, ַויֹולֶׁד; ָנהשֶׁ ְך-אֶׁ ַלח כו  .ָלמֶׁ י ְמתּושֶׁ ת, ַוְיחִּ ידֹו אֶׁ ְך-ַאֲחֵרי הֹולִּ , לֶׁמֶׁ

ים ָשָנה ם ּוְשמֹונִּ ים; ּוְשַבע ֵמאֹות ָשָנה, ְשַתיִּ ד ָבנִּ ְהיּו כז  .ּוָבנֹות, ַויֹולֶׁ ַלח-ָכל, ַויִּ ים ָשָנה, ְיֵמי ְמתּושֶׁ שִּ   .ַוָיֹמת; הּוְתַשע ֵמאֹות ָשנָ , ֵתַשע ְושִּ
י כח ְך-ַוְיחִּ מֶׁ ים ָשָנה ּוְמַאת ָשָנה, לֶׁ ם ּוְשֹמנִּ ת כט  .ֵבן, ַויֹולֶׁד; ְשַתיִּ ְקָרא אֶׁ ַמֲעֵׂשנּו  :ֵלאֹמר, ְשמֹו ֹנחַ -ַויִּ ה ְיַנֲחֵמנּו מִּ ְצבֹון ָיֵדינּו, זֶׁ ן, ּוֵמעִּ -מִּ

ר ֵאְרָרּה ְיהָוה, ָהֲאָדָמה י ל  .ֲאשֶׁ ְך-ַוְיחִּ מֶׁ ת, לֶׁ ידֹו אֶׁ ים ָשָנה, ֹנחַ -ַאֲחֵרי הֹולִּ ְשעִּ ים; ַוֲחֵמש ֵמֹאת ָשָנה, ָחֵמש ְותִּ ד ָבנִּ י לא  .ּוָבנֹות, ַויֹולֶׁ -ָכל, ַוְיהִּ
ְך-ְיֵמי מֶׁ ים ָשָנה, לֶׁ ְבעִּ ַבע ְושִּ י לב  .ַוָיֹמת; ּוְשַבע ֵמאֹות ָשָנה, שֶׁ ן, ֹנחַ -ַוְיהִּ ד נֹ ; ֲחֵמש ֵמאֹות ָשָנה-בֶׁ ת, חַ ַויֹולֶׁ ת-אֶׁ ת-ֵשם אֶׁ ת-ָחם ְואֶׁ  .ָיפֶׁ
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י א י כִּ ם, ּוָבנֹות; ְפֵני ָהֲאָדָמה-ָלֹרב ַעל, ֵהֵחל ָהָאָדם-ַוְיהִּ ְראּו  ב  .יְֻׁלדּו ָלהֶׁ ים-ְבֵניַויִּ ת ָהֱאֹלהִּ י ֹטֹבת ֵהָּנה, ְבנֹות ָהָאָדם-אֶׁ ם ; כִּ ְקחּו ָלהֶׁ ַויִּ
ים ר ָבָחרּו, ָנשִּ ֹכל ֲאשֶׁ ר ְיהָוה ג  .מִּ י ָבָאָדם ְלֹעָלם-ֹלא, ַוֹיאמֶׁ ים ָשָנה, ְוָהיּו ָיָמיו; הּוא ָבָׂשר, ְבַשַגם, ָידֹון רּוחִּ ְׂשרִּ ים ָהיּו  ד  .ֵמָאה ְועֶׁ לִּ ַהְּנפִּ
ץ ים ָהֵהם, ָבָארֶׁ ל-ְוַגם ַאֲחֵרי,ַבָימִּ ים אֶׁ ר ָיֹבאּו ְבֵני ָהֱאֹלהִּ ם,ְבנֹות ָהָאָדם-ֵכן ֲאשֶׁ ר ֵמעוָֹּלםהֵ :ְוָיְלדּו ָלהֶׁ ים ֲאשֶׁ בֹּרִּ  .ַאְנֵשי ַהֵשם, ָּמה ַהגִּ
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 [13].צדיקים היו,(מאדםעדיעקב)במדרששכלראשיהדורותהראשוניםהמופיעיםבספרבראשיתמובא

,לעומתזאת[14] ."כדישיראהכלאחדמהםבניםובניבניםבחייו...כדישירבוזרעם" :סעדיהגאון כתברבי,בפשראריכותהימיםהמופלגתשלראשיהדורותהראשונים

אםעלידי,ותהיההנדירותהזובאותוהאדם,אבלשארהאדםחיוהחייםהטבעייםהרגילים,אניאומרשלאהיהאותםהחייםאלאאותוהאישהאמורלבדו";כתבם"רמבה

מזונותיהםהיומוכשריםיותר" ;יוסףבןמתתיהו בדומהלכךכתבההיסטוריון[15] ."ולאייתכןלומרבוזולתזה,אועלדרךהנסונוהגלפידרכו,גורמיםרביםבמזונווהנהגתו

 [16]...".ועלהתועלתשבהמצאותיהם צדקתם חוץמזהזיכהאותםאלוקיםבחייםארוכיםיותרעל...לגרוםלאריכותימים

 עד יעקבלוח כרונולוגי מאדם 

 הוליד בגיל משך חייו נפטר נולד האישיות

 130 930 930 0 אדם

 105 912 1042 130 שת

 90 905 1140 235 אנוש

 70 910 1235 325 קינן

 65 895 1290 395 מהללאל

 162 962 1422 460 ירד

 65 365 987 622 חנוך

 187 969 1656 687 מתושלח

 182 777 1651 874 למך

 502 950 2008 1056 נח

 100 600 2158 1558 שם

 35 438 2096 1658 ארפכשד

 30 433 2126 1693 שלח

 34 464 2187 1723 עבר

 30 239 1996 1757 פלג

 32 239 2026 1787 רעו

 30 230 2049 1819 שרוג

 29 148 1997 1849 נחור

 70 205 2083 1878 תרח

 100 175 2123 1948 אברהם

 60 180 2228 2048 יצחק

 80 147 2255 2108 יעקב
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