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 בראשית פרק כה 

 ְ�ַקְח�� ָ#ָנה �ְרָ�ִעי� ֶ�� ִיְצָחק ַוְיִהי) כ( :ִיְצָחק ֶאת ה�ִליד �ְבָרָה� �ְבָרָה� ֶ�� ִיְצָחק ��ְלדֹת ְוֵאֶ�ה) יט(
 ְלנַֹכח ַליקָֹוק ִיְצָחק ַוֶ+ְעַ�ר) כא( :ְלִאָ*ה ל� ָהֲאַרִ&י ָלָב� ֲאח�ת ֲאָר� ִמַ)ַ'� ִ&יָהֲאַר ְ�ת$ֵאל ַ�ת ִרְבָקה ֶאת

 ֵ,� ִא� ַו�ֹאֶמר ְ�ִקְרָ�- ַהָ�ִני� ַוִ+ְתרֲֹצצ$) כב( :ִאְ#�� ִרְבָקה ַוַ�ַהר ְיקָֹוק ל� ַוֵ+ָעֶתר ִהוא ֲעָקָרה ִ,י ִאְ#��
ִ&י� $ְ#ֵני ְ�ִבְטֵנ0ְ ג�ִי�> גיי� <ְ#ֵני ָל- ְיקָֹוק ַו+ֹאֶמר) כג( :ְיקָֹוק ֶאת ִלְדרֹ# ַוֵ�ֶל0ְ נִֹכי/ ֶ.ה ָלָ&ה  ִמֵ&ַעִי0ְ ְלא4

 ַוֵ+ֵצא) כה( :ְ�ִבְטָנ- ת�ִמ� ְוִה7ֵה ָלֶלֶדת ָיֶמיָה ַוִ+ְמְלא$) כד( :ָצִעיר ַיֲעבֹד ְוַרב ֶיֱאָמ5 ִמְלאֹ� $ְלאֹ� ִיָ)ֵרד$
 ֵע8ָו ַ�ֲעֵקב אֶֹחֶזת ְוָיד� /ִחיו ָיָצא ֵכ� ְו�ֲחֵרי) כו( :ֵע8ָו ְ#מ� ַוִ+ְקְרא$ 8ֵָער ְ,�ֶ'ֶרת ,��4 �ְדמ�ִני ָהִרא#��

 ִאי# ַצִיד יֵֹדַע ִאי# ֵע8ָו ְיִהיַו ַה7ְָעִרי� ַוִ+ְגְ'ל$) כז( :אָֹת� ְ�ֶלֶדת ָ#ָנה ִ#ִ*י� ֶ�� ְוִיְצָחק ַיֲעקֹב ְ#מ� ַוִ+ְקָרא
 :ַיֲעקֹב ֶאת אֶֹהֶבת ְוִרְבָקה ְ�ִפיו ַצִיד ִ,י ֵע8ָו ֶאת ִיְצָחק ַוֶ+ֱאַהב) כח( :אָֹהִלי� יֵֹ#ב ָ�� ִאי# ְוַיֲעקֹב 8ֶָדה

 ָה/דֹ� ִמ� ָנא ַהְלִעיֵטִני ַיֲעקֹב ֶאל ֵע8ָו ַו+ֹאֶמר) ל( :ָעֵי> ְוה$א ַהָ;ֶדה ִמ� ֵע8ָו ַוָ+בֹא ָנִזיד ַיֲעקֹב ַוָ+ֶזד) כט(
) לב( :ִלי ְ�כָֹרְת0ָ ֶאת ַכ+�� ִמְכָרה ַיֲעקֹב ַו+ֹאֶמר) לא( :ֱאד�� ְ#מ� ָקָרא ֵ,� ַעל /נִֹכי ָעֵי> ִ,י ַהֶ.ה ָה/דֹ�
 ל� ַוִ+ָ*ַבע ַ,+�� ִ�י ִהָ*ְבָעה ַיֲעקֹב ַו+ֹאֶמר )לג( :ְ�כָֹרה ִלי ֶ.ה ְוָלָ&ה ָלמ$ת ה�ֵל0ְ /נִֹכי ִה7ֵה ֵע8ָו ַו+ֹאֶמר
 ֶאת ֵע8ָו ַוִ+ֶבז ַוֵ+ַל0ְ ַוָ+ָק� ַוֵ+ְ#ְ� ַו+ֹאַכל ֲעָדִ#י� $ְנִזיד ֶלֶח� ְלֵע8ָו ָנַת� ְוַיֲעקֹב) לד( :ְלַיֲעקֹב ְ�כָֹרת� ֶאת ַוִ+ְמ,ֹר

 : ַהְ�כָֹרה
 
 י"רש

 ועשיו יעקב = קיצח תולדות ואלה) יט(
 = יצחק את הוליד אברה� :בפרשה האמורי�

 הוזקק אברה� ב� יצחק הכתוב שכתב ידי על
 ליצני שהיו לפי, יצחק את הוליד אברה� לומר
 שהרי, שרה נתעברה מאבימל0 אומרי� הדור
 נתעברה ולא אברה� ע� שהתה שני� כמה

 של פניו קלסתר צר, ה"הקב עשה מה, הימנו
 אברה� הכל והעידו, לאברה� דומה יצחק
 ב� יצחק כא� שכתב וזהו, יצחק את הוליד

 הוליד שאברה� יש עדות שהרי, היה אברה�
 :יצחק את

 אברה� כשבא שהרי = שנה ארבעי� ב�) כ(
 ויצחק, רבקה שנולדה נתבשר המוריה מהר
 מתה בפרק בו שהרי, שנה ושבע שלשי� ב� היה

 שרה שמתה העקידה עד יצחק ומשנולד, שרה
 כשנולד היתה תשעי� ובת, שנה ושבע �שלושי
 שנאמר, כשמתה ושבע עשרי� מאה ובת, יצחק

 שלושי� ליצחק הרי', וגו שרה חיי ויהיו) א כג(
 לה המתי�, רבקה נולדה בפרק ובו שני� ושבע

 :ונשאה שני� שלש לביאה ראויה שתהא עד
 לא עדיי� וכי = לב� אחות אר� מפד� בתואל בת

, אר� ומפד� לב� ותואח בתואל בת שהיא נכתב
 רשע ואחות רשע בת שהיתה שבחה להגיד אלא

 :ממעשיה� למדה ולא, רשע אנשי ומקומה
 נהרי� אר� היו אר� ששני ש� על = אר� מפד�
' א שמואל (לשו�, פד� אותו קורא, צובה ואר�

 פותרי� ויש. תורי� פד� תרגו�, בקר צמד) ז יא
  שבלשו�, אר� שדה) יג יב הושע (כמו אר� פד�

 :פד� לשדה קורי� ישמעאל

 = לו ויעתר :בתפלה והפציר הרבה = ויעתר) כא(
 לשו� כל אני ואומר, לו ונתפתה ונתפייס נתפצר

 ח יחזקאל (וכ� הוא ורבוי הפצרה לשו� עתר
 וכ�, העש� עלית מרבית, הקטרת ענ� ועתר) יא

 משלי (וכ�, דבריכ� עלי והעתרת�) יג לה ש�(
 למרובות דומות ,שונא נשיקות נעתרות) ו כז

 :ז"בלע] רבוי [ט"אינקריישימינ. למשא והנ�
 וזו, ומתפלל זו בזוית עומד זה = אשתו לנכח

 ולא לו = לו ויעתר :ומתפללת זו בזוית עומדת
 לתפלת צדיק ב� צדיק תפלת דומה שאי�, לה

 :לה ולא לו לפיכ0 רשע ב� צדיק
 אומר הזה המקרא כרח0 על = ויתרוצצו) כב(

 כ� א� וכתב זו רציצה היא מה שסת�, דורשני
, ריצה לשו� דרשוהו רבותינו. אנכי זה למה

 ועבר ש� של תורה פתחי על עוברת כשהיתה
 פתחי על עוברת, לצאת ומפרכס ר5 יעקב

 אחר דבר. לצאת מפרכס עשו זרה עבודה
 שני בנחלת ומריבי� זה ע� זה מתרוצצי�

 :העבור צער גדול = כ� א� ותאמר :עולמות
 :הריו� על ומתפללת מתאוה = כיאנ זה למה
 לדרוש :ש� של מדרשו לבית = לדרוש ותל�
 :בסופה תהא מה לה שיגיד = 'ה את

 נאמר לש�, שליח ידי על = לה' ה ויאמר) כג(
 = בבטנ� גוי� שני :לה אמר והוא הקודש ברוח
 פסקו שלא, ורבי אנטונינוס אלו, כתיב גיי�
 בימות לא חזרת ולא צנו� לא שולחנ� מעל

 אי� = לאמי� ושני :הגשמי� בימות ולא החמה
 המעי� מ� = יפרדו ממעי� :מלכות אלא לאו�

 מלא� :לתומו וזה לרשעו זה, נפרדי� ה�
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, נופל זה ק� כשזה, בגדולה ישוו לא = יאמ�
, החרבה אמלאה) ב כו יחזקאל (אומר הוא וכ�
 :ירושלי� של מחורבנה אלא צור נתמלאה לא

 לח להל� (כתיב בתמר אבל = ימיה וימלאו) כד(
 כי ימיה מלאו שלא. לדתה בעת ויהי) כז

, חסר = תומ� והנה :ילדת� חדשי� לשבעה
, צדיקי� ששניה� לפי מלא תאומי� ובתמר

 :רשע ואחד צדיק אחד כא� אבל
 :דמי� שופ0 שיהא הוא סימ� = אדמוני) כה(

 צמר של כטלית שער מלא = שער כאדרת כלו
 ]:צמר אריג [ז"בלע א"פלוקייד שער המלאה
 שהיה לפי, כ� לו קראו הכל = עשו שמו ויקראו

 :הרבה שני� כב� בשערו ונגמר נעשה
 מדרש שמעתי = 'וגו אחיו יצא כ� ואחרי) כו(

 בו אוחז היה בדי�, פשוטו לפי הדורשו אגדה
 מ� ועשו ראשונה מטיפה נוצר יעקב, לעכבו

 ת�, קצרה שפיה משפופרת ולמד צא, השניה
 ראשונה הנכנסת, זו תחת זו אבני� שתי לה

, ראשונה תצא אחרונה והנכנסת, אחרונה תצא
 ויעקב, ראשו� יצא באחרונה הנוצר עשו נמצא

 לעכבו בא ויעקב, אחרו� יצא ראשונה שנוצר
 ויפטור, ליצירה כראשו� ללידה ראשו� שיהא

 בעקב :הדי� מ� הבכורה את ויטול, רחמה את
 עד תומלכו לגמור מספיק זה שאי� סימ� = עשו
 = יעקב שמו ויקרא :הימנו ונוטלה עומד שזה
 ש� על יעקב לו קרא אביו אחר דבר. ה"הקב

 שני� עשר = שנה ששי� ב� :העקב אחיזת
 שנה עשרה שלש בת שנעשית עד משנשאה

 והמתי� צפה הללו שני� ועשר להריו� וראויה
 נתעברה שלא כיו�, לשרה אביו שעשה כמו לה

 לא ושפחה. עליה והתפלל עקרה שהיא ידע
 להיות המוריה בהר שנתקדש לפי, לישא רצה

 :תמימה עולה
 שהיו זמ� כל = עשו ויהי הנערי� ויגדלו) כז(

 אד� ואי� במעשיה� נכרי� היו לא קטני�
 שלש בני שנעשו כיו�, טיב� מה בה� מדקדק

 פירש וזה מדרשות לבתי פירש זה שנה עשרה
 :זרה לעבודה

 ושואלו, בפיו ואבי את ולרמות לצוד = ציד יודע
, התב� ואת המלח את מעשרי� היא0 אבא

 שדה איש :במצות מדקדק שהוא אביו כסבור

 חיות בקשתו וצודה בטל אד� כמשמעו =
 כ� כלבו אלא, אלה בכל בקי אינו = ת� :ועופות

 ישב :ת� קרוי לרמות חרי> שאינו מי. פיו
 :עבר של ואהלו ש� של אהלו = אהלי�

 ומדרשו. יצחק של יובפ כתרגומו = בפיו) כח(
 :בדבריו ומרמהו אותו צד שהיה עשו של בפיו

 = עי� והוא :כתרגומו, בישול לשו� = ויזד) כט(
 עיפה כי) לא ד ירמיה (דתימא כמה, ברציחה

 :להורגי� נפשי
, לתוכה הרבה ושפו0 פי אפתח = הלעיטני) ל(

 אבל הגמל את אובסי� אי� ששנינו כמו
 עדשי� = האד� האד� מ� :אותו מלעיטי�
 יראה שלא אברה� מת היו� ואותו, אדומות

 זו ואי�, רעה לתרבות יוצא בנו ב� עשו את
 קצר לפיכ0, ה"הקב שהבטיחו טובה שיבה
 מאה חי שיצחק, משנותיו שני� חמש ה"הקב

, שנה וחמש שבעי� מאה וזה שנה ושמוני�
 ולמה. האבל את להברות עדשי� יעקב ובישל

 החוזר גלגל ותשהאבל לגלגל שדומות, עדשי�
 האבל כ0 פה לה� אי� עדשי� מה ועוד (בעול�

 המנהג ולפיכ0. לדבר שאסור פה לו אי�
 שה� ביצי� מאכלו בתחלת האבל את להברות
 פה לו אי� אבל כ0, פה לה� ואי� עגולי�

 שלשה כל אבל) ב כא (קט� במועד כדאמרינ�
 אד� לכל שלו� משיב אינו הראשוני� ימי�

 ועד משלשה, בתחלה שואל שאינו שכ� וכל
  ):'וכו שואל ואינו משיב שבעה

 כיו�, דילה� כיו� כתרגומו = כיו� מכרה) לא(
 :ברורה מכירה לי מכור כ0, ברור שהוא
 יעקב אמר, בבכורות שהעבודה לפי = בכרת�

 :ה"להקב שיקריב כדאי זה רשע אי�
 והולכת מתנודדת (= למות הול� אנכי הנה) לב(

 העבודה עת כל תהא שלא הבכורה היא
 אמר) ועוד אותה יטול לוי שבט כי בבכורות

 כמה לו אמר, זו עבודה של טיבה מה עשו
 כאותה, בה תלוי� ומיתות ועונשי� אזהרות

 ופרועי, יי� שתויי שבמיתה ה� אלו ששנינו
 מה כ� א�, ידה על למות הול0 אני אמר. ראש
 :בה לי חפ5

 שביזה רשעו על הכתוב העיד = עשו ויבז) לד(
:מקו� של בודתוע

 
 

 ספורנו
 : וממנה נולד עשו הדומה לאחי הא�.אחות לב� הארמי) כ(
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