Who is a Jew? Etymology & Distinction
 .1מלכים ב פרק כה פסוק כה

ֶן־נ ְתַנ ְיה ב ֶן־א ֱ֨ל ִישמ֜ע מִז֣ ֶרַע הַמְלוכ֗ה וַעֲשר֤ה אֲנשִים֙
עאל ב ֠
בא י ִשְמ ֵ֣
עי ֣
ַשב ִי ִ֗
ַחדֶש ה ְ
ו ַיְהִ֣י׀ ב ֣
ְדים אֲשֶר־הי֥ו אִת֖ו ב ַמִצ ְפֽה:
אִת֔ו ו ַי ַכ֥ו אֶת־גְדַל ְ֖יהו ו ַימ֑ת וְאֶת־הַי ְהודִים֙ וְאֶת־הַכ ַש ִ ֔
 .2מלכים ב פרק יח פסוק כו

כ ִי
יך אֲרמִ֔ית ֥
ֶר־נא אֶל־עֲב ֶד֙ ֙
ק֗ה דַב ֤
ְשב ְ֨נה ו ְיוא֜ח אֶל־רַב־ש ֵ
חלְקִיהו ו ֶ
ק֣ים ב ֶן־ ִ֠
ו ַי֣אמֶר אֶל ְי ִ
מ ה:
ֲשר עַל־הַח ֽ
עם א ֶ ֖
נו י ְהו ִד֔ית ב ְאז ְ֣נ ֵי ה ֔
ִמ ֙
ַל־תדַב֤ ֵר ע ֙
ְ
עים א ֲ֑נחְנו וְא
שמְ ִ֖
 .3אסתר פרק ב פסוק ה

ִינ ִי:
אִיש יְמ ֽ
ק֖יש ֥
עי ב ֶן־ ִ
ֶן־שמְ ִ֛
ב ֶן יאִ֧יר ב ִ
כ ַי ֣
ְד ֗
ש֣ן הַב ִיר֑ה ושְמ֣ו מר ֳּ
אִיש י ְהו ִד֔י ה ֖יה ב ְשו ַ
֣
רש"י אסתר פרק ב פסוק ה

(ה) איש יהודי  -על שגלה עם גלות יהודה כל אותן שגלו עם מלכי יהודה היו קרויים יהודים בין
הגוים ואפילו משבט אחר הם:
 .4לקח יוסף

 .5ילקוט שמעוני תורה פרשת ויחי רמז קנט

אמר יעקב יהודה בני גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שאתה הצלת את יוסף מן המיתה
שאלולי אתה הרגוהו שמעון ולוי ועכשיו תזכה שיודו לך אחיך שהצלת את יוסף מן המיתה
ולא נטרדו אחיך לגיהנם .אף בעולם הבא תזכה שיקראו כולם על שמך יהודים
 .6פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) אסתר פרק ב סימן ה

[ה] איש יהודי  .כל הכופר בע"ז נקרא יהודי ,כענין שנאמר איתי גוברין יהודאין (דניאל ג ,יב):

 .7בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צח

אמר רבי שמעון בן יוחאי יהיו כל אחיך נקראין על שמך אין אדם אומר ראובני אנא שמעוני אנא ,אלא
יהודי אנא
 .8מדרש תנאים לדברים פרק כו

ויהי שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצוינין שם:

 .9משנה שכיר שמות פרשת בא

 .10בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה לט

[לך לך] ר' יהודה אמר לך לך שני פעמים ,אח ד מארם נהרים ואחד מארם נחור ,ר' נחמיה אמר לך לך
שני פעמים ,אחד מארם נהרים ומארם נחור ואחד שהפריחו מבין הבתרים והביאו לחרן .הה"ד עמך נדבות
ביום חילך וגו' (תהלים קי ג) עמך הייתי בשעה שנידבתה לשמי לירד לכבשן האש ,ביום חילך בשעה
שכנסתה לי כל אותן האוכלוסין ,בה ררי קדש (שם שם /תהלים פ"ז )/מהררו שלעולם הקדשתיך ,מרחם
משחר (שם שם /תהלים ק"י )/מרחמו שלעולם שיחרתיך לי ,לך טל ילדותיך (שם שם /תהלים ק"י )/לפי
שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר תאמר שיש בידי עון שהייתי עובד עבודה זרה כל השנים הללו
אתמהא ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ל ך טל ילדותיך מה טל זה פורח אף עוונותיך פורחים ,מה טל זה סימן
ברכה לעולם אף אתה סימן ברכה לעולם.
. 11פרשת דרכים דרך האתרים דרוש שני

