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 בראשית פרק כה 
 �ְ�לִֹ�י� ָ�ָנה ְמ�ת ִיְ�ָמֵעאל ַחֵ�י ְ�ֵני ְוֵאֶ�ה) יז(

  :ַעָ!יו ֶאל ַוֵ� ֶס� ַוָ�ָמת ַוִ�ְגַוע ָ�ִני� ְוֶ�ַבע ָ�ָנה
 ִמְצַרִי� ְ'ֵני ַעל ֲאֶ�ר ��ר ַעד ֵמֲחִויָלה ַוִ�ְ�ְ#נ�) יח(

 : ָנָפל ֶאָחיו ָכל ְ'ֵני ַעל �+�ָרה *ֲֹאָכה
 

 י"רש
 חייא רבי אמר - 'וגו ישמעאל חיי שני ואלה) יז(

 לייחס כדי, ישמעאל של שנותיו נמנו למה אבא בר
 ישמעאל של שנותיו מ2. יעקב של שנותיו בה�

 שנה עשרה ארבע עבר בבית יעקב ששמש מדנול
  שהרי, לב2 אצל שבא קוד� מאביו כשפירש

 בסו� שמפורש כמו', וגו ישמעאל אל עשו ויל4) ט כח להל2 (שנאמר, ישמעאל מת מאביו יעקב כשפירש
 ז שופטי� (כמו, שכ2 - נפל) יח( :בצדיקי� אלא גויעה נאמרה לא - ויגוע ):א יז מגילה (נקראת מגילה

 כל פני על אומר הוא ולהל2, נפילה לשו2 אומר הוא כא2. בעמק נופלי� קד� בני וכל ועמלק מדי2) יב
 :נפל אברה� משמת, ישכו2 אברה� מת שלא עד, )יב טז לעיל (ישכו2 אחיו

 

 ן "רמב
 ומספר תולדות� הצדיקי� בבני יספר הכתוב כי הפשט בדר4 הקרוב - ישמעאל חיי שני ואלה) יז(

 במות הספור נשל� וכבר, מיעקב יותר חיה כי, עשו ימי ספר ולא. יבור4 צדיקי� זרע כי ודיעלה, חייה�
 רבותינו ובמדרש :לה� הראוי במקו� תולדותיו הזכיר שכבר, עשו חיי אלה לחזור רצה ולא, יעקב

 בו וסיפר תשובה בעל צדיק שהיה שבה� והנכו2). א יז מגילה עיי2 (רבי� טעמי� ישמעאל ימי בסיפור
 והא הקשו) ב טז ב"ב (ובגמרא. בצדיקי� אלא גויעה נאמרה לא, י"רש לשו2 - ויגוע :הצדיקי� כדר4
 אשר כל, )כא ז לעיל (האד� וכל' וגו האר7 על הרומש בשר כל ויגוע, גויעה בה� נאמר המבול דור

 מכאיב ליחו בלא מיתה הגויעה כי, כוונת�. קאמרינ2 ואסיפה גויעה ומתר7). יז ו לעיל (יגוע באר7
, ידי� בה� חלו ולא רגע כמו ההפוכי� המבול דור ואנשי הצדיקי� אלא לה זוכי2 ואי2, יסורי2 ובלא
 יהושע (בעונו גוע לא אחד איש הוא וכ2, )ג כ במדבר (אחינו בגוע גויעה בה� אמר כ2 ועל, מדבר מתי וכ2
, וימת או ויאס� כמלת המיתה זכרו2 ע� כ2 בכתוב כשיזכיר אבל. פתאו� עונו אותו המית שלא, )כ כב

 רבי אמר, )ח פסוק לעיל (אברה� וימת ויגוע) ב סב (רבה בראשית ולשו2 :הצדיקי� למיתת תרמוז
 שהחולי לומר יו� ובעשרי� בעשרה מעי� בחולי מתיסרי2 היו הראשוני� החסידי� אילעי בר יהודה
 אשר וכל אמרו) יז ו לעיל (�וש. מעי� בחולי מת גויעה בו שנאמרה מי כל אומר יהודה רבי, ממרק
 דעת וכ2). יב יד זכריה (רגליו על עומד והוא בשרו המק, אצל� גויעה שמלת ויראה. יצמוק, יגוע באר7

 ישל� יכול, )א לט סנהדרי2 (ואתפח אתנגיד כלשו2, העלו� והוא, ואתנגיד בכא2 שתרג� אונקלוס
 ויגוע ונאמר, היקו� כל את וימח, )כג ז יללע (שאמר כמו, במבול כ2 ונאמר, )ב סז ק"ב (נגידי� חמשה
 :בצדיקי� מיתה והיא, וימות יחלש כגבר, וימת

 
 בראשית פרק כח 

  :ְוֵע9ָו ַיֲעקֹב ֵא� ִרְבָקה ֲאִחי ָהֲאַרִ!י ְ*ת�ֵאל ֶ*2 ָלָב2 ֶאל ֲאָר� ַ'8ֶָנה ַוֵ�ֶל4ְ ַיֲעקֹב ֶאת ִיְצָחק ַוִ�ְ�ַלח) ה(
 ָעָליו ַוְיַצו אֹת: ְ*ָבֲרכ: ִאָ+ה ִמָ+� ל: ָלַקַחת ֲאָר� ַ'8ֶָנה אֹת: ְוִ�ַ�ח ַיֲעקֹב ֶאת ִיְצָחק ֵבַר4ְ יִ# ֵע9ָו ַוַ�ְרא) ו(

 ִ#י 9ָוֵע ַוַ�ְרא) ח( :ֲאָר� ַ'8ֶָנה ַוֵ�ֶל4ְ ִא!: ְוֶאל  ִביו ֶאל ַיֲעקֹב ַוִ�ְ�ַמע) ז( :ְ#ָנַע2 ִמְ*נ:ת ִאָ+ה ִתַ;ח לֹא ֵלאמֹר
 �ְבָרָה� ֶ*2 ִיְ�ָמֵעאל ַ*ת ָמֲחַלת ֶאת ַוִ�ַ;ח ִיְ�ָמֵעאל ֶאל ֵע9ָו ַוֵ�ֶל4ְ) ט( : ִביו ִיְצָחק ְ*ֵעיֵני ְ#ָנַע2 ְ*נ:ת ָרע:ת
 : ְלִאָ+ה ל: ָנָ�יו ַעל ְנָבי:ת ֲאח:ת

 
 בראשית פרק ז פסוק כא 

  :ָה ָד� ְוכֹל ָה ֶר7 ַעל ַה+ֵֹר7 ַהֶ+ֶר7 �ְבָכל �ַבַחָ�ה �ַבְ*ֵהָמה ָ*ע:� ָה ֶר7 ַעל ָהרֵֹמ9 ָ*9ָר ָ#ל ַוִ�ְגַוע
  

 בראשית פרק טו פסוק טו 
 : ט:ָבה ְ*9ֵיָבה ִ>ָ;ֵבר ְ*ָ�ל:� ֲאבֶֹתי4ָ ֶאל ָ>ב:א ְו�ָ>ה
 

 י "רש
 אבותי� אל :אלה כל תראה ולא - תבוא ואתה

  שיבא מבשרו והוא זרה עבודה עובד אביו -
 ולא בימיו תשובה ישמעאל שיעשה בשרו - טובה בשיבה תקבר :תשובה תרח שעשה למד4 אלא, אליו
 :עשו מרד ביו� ובו זמנו קוד� שני� חמש מת ולפיכ4, בימיו רעה לתרבות עשו יצא
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  פרשה סז -בראשית רבה 
, להתגייר דעתו נת2 אמר לוי ב2 יהושע רבי, ישמעאל אל עשו ויל4 כנע2 בנות רעות כי עשו וירא ]יג[

 אלו א"ר אמר, עליו דעתו שנתבסמה בשמת) לו בראשית (עונותיו כל על ה"הקב לו שמחל, מחלת
 יוד2' ר, מלא בית על תוספת כוב על כוב א"ד, כאב על כאב נשיו על אלא היה יפה הראשונות את הוציא
 ממרד רע מוקש שפתי� בפשע, צדיק מצרה ויצא רע מוקש �שפתי בפשע) יב משלי (אמר אייבו' ר בש�

 תקלה לה� באת אותו שהכעיסו נשיו וכ2, אותו והכעיסו הוא ברו4 בהקדוש וישמעאל עשו שמרדו
 . חרנה ויל4 שבע מבאר יעקב ויצא, יעקב זה צדיק מצרה ויצא

 
 

 ] ב"שנת תרע[שם משמואל לפרשת תולדות 
כמו , ונראה שעשו ברשעו הוא מתחילתו ועד סופו. ' אל ישמעאל וגוויל� עשו'  עשו כי רעות וגווירא

' ועשו בגמטריא שלו� היינו שהי, ישר בעיניו' שבתחילתו לא הרגיש בעצמו שו� חסרו2 וכל דרכו הי
 רגעי� אחדי� חשב שכל לפניש, כ2 ג� בסופו אחר שראה שנהפ4 עליו הגלגל פתאו�, שלו� בעצמו

, נפשו של יעקב' ונראה שהפי, ועשו אחיו בא מצידו מזויי2 לצוד נפשו) ו"ס' פ(ר "ובמד, העול� כולו שלו
' והי, ופתאו� נהפ4 עליו הגלגל ונעשה עבד ליעקב, וחשב שישאר לבדו ברו4 מבני� יורש את כל העול�

 לבו כמאז כ2 עתה לא הרגיש שו� חסרו2 ו2אבל זד, לו לשי� אל לבו שמעשיו הרעי� גרמו לו זה
כ לקח מבנות "וע,  הכל בנשיו באשר ה2 מבנות כנע2 לא יתכ2 שזרע2 יעמדו על הברכהותלה, במעשיו

ו בבית "אולי חשב שבודאי יעקב יתקלקל ח, זרע מיוחס ואז עדיי2 יחזור הכל אליו' ישמעאל כדי שיהי
ותדע שלא ,  שיהרוג את יעקב ובהכרח יחזור הכל אליותאו בפשיטו, כאשר תריד' ו והי"לב2 ויתקיי� ח

וכל , ר לבד"רש את נשיו הראשונות אלא ודאי חשב להיות כמו בדור המבול שהיתה לה� אשה לפוג
. ל"מעשיו הרעי� ומעשי נשיו הרשעות היו טובי� בעיניו ולא מצא חסרו2 בנשיו רק שאינ2 מיוחסות וכנ

ירוש ה בפ"ק אבי זצללה"ש כ"וכמ, עקב'  בעיני עצמו בבחימידת' וזה לגמרי היפו4 ממדת יעקב שהי
היינו שא� , קרא' דהקורא לישראל יעקב אינו עובר בעשה משו� דהדרי.) ג"ברכות י(דברי הגמרא 

א� רואה דלא , וזה לימוד גדול לכל איש. עקב' נשאר עוד בבחי' אחר שהשיג ש� ישראל כי שרית וגו
ו מנוחה  בדברי� צדדיי� לאמור מפני שאי2 לו פרנסה או שאי2 להנהורא דנשמתא אל יתל' סליק בי

רק יתלה החסרו2 בו , שזה מעשה עשו, אל ישעה בדברי שוא, והתבר4 בלבבו לאמור שאי2 בו האשמה
אעא דלא .) ח"ג קס"ח(ק "וכמאמר הזוה, בעצמו וצרי4 ביטוש ויקרע סגור לבבו בהרהורי תשובה

 ומוסי� ,ואנהיר' נהורא דנשמתא יבטשו2 בי' גופא דלא סלקא בי, ואנהיר' יבטשו2 בי' סליק נהורי
 :אומ7 בתורה ובמצוות כמדת יעקב
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