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 בראשית פרק כה פסוק כג

ֹּאֶמר ְיֹקָוֹק ָלּה ְשֵני גיים גוִים ְבִבְטֵנְך ּוְשֵני ְלֻאִמים ִמֵמַעִיְך  ַוי
 ִיָפֵרדּו ּוְלאֹּם ִמְלאֹּם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹּד ָצִעיר:

 

 רש"י 
על ידי שליח, לשם נאמר ברוח הֹקודש והוא  - ויאמר ה' לה

גיים כתיב, אלו אנטונינוס ורבי,  - שני גוים בבטנך אמר לה:
 שלא פסֹקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת לא בימות החמה 

 ו וזה לתומו:מן המעים הם נפרדים, זה לרשע - ממעיך יפרדו אין לאום אלא מלכות: - ושני לאמים ולא בימות הגשמים:
לא ישוו בגדולה, כשזה ֹקם זה נופל, וכן הוא אומר )יחזֹקאל כו ב( אמלאה החרבה, לא נתמלאה צור אלא  - מלאם יאמץ

 מחורבנה של ירושלים:
 

 בראשית פרק כה
ַוִיֵתן ַאְבָרָהם ֶאת ָכל ֲאֶשר לו ְלִיְצָחֹק: )ו( ְוִלְבֵני )ד( ּוְבֵני ִמְדָין ֵעיָפה ָוֵעֶפר ַוֲחנְֹּך ַוֲאִביָדע ְוֶאְלָדָעה ָכל ֵאֶלה ְבֵני ְֹקטּוָרה: )ה( 

ֶרץ ֶֹקֶדם: )ז( ְוֵאֶלה ְיֵמי ְשֵני ַחֵיי ַהִפיַלְגִשים ֲאֶשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָתנֹּת ַוְיַשְלֵחם ֵמַעל ִיְצָחֹק ְבנו ְבעוֶדּנּו ַחי ֵֹקְדָמה ֶאל ֶא 
 ֶסף ֶאל ַעָמיו: ְמַאת ָשָנה ְוִשְבִעים ָשָנה ְוָחֵמש ָשִנים: )ח( ַוִיְגַוע ַוָיָמת ַאְבָרָהם ְבֵשיָבה טוָבה ָזֵֹקן ְוָשֵבַע ַוֵיאָ ַאְבָרָהם ֲאֶשר ָחי 

ן ֶבן צַֹּחר ַהִח  ִתי ֲאֶשר ַעל  ְפֵני ַמְמֵרא: )י( ַהָשֶדה ֲאֶשר )ט( ַוִיְֹקְברּו אֹּתו ִיְצָחֹק ְוִיְשָמֵעאל ָבָניו ֶאל ְמָעַרת ַהַמְכֵפָלה ֶאל ְשֵדה ֶעְפרֹּ
ֱאֹלִהים ֶאת ִיְצָחֹק ְבנו ַוֵיֶשב ָֹקָנה ַאְבָרָהם ֵמֵאת ְבֵני ֵחת ָשָמה ֹֻקַבר ַאְבָרָהם ְוָשָרה ִאְשתו: )יא( ַוְיִהי ַאֲחֵרי מות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך 

ְלדֹּת ִיְשָמֵעאל ֶבן ַאְבָרָהם ֲאֶשר ָיְלָדה ָהָגר ַהִמְצִרית ִשְפַחת ָשָרה ְלַאְבָרָהם: )יג( ְוֵאֶלה ִיְצָחֹק ִעם ְבֵאר ַלַחי רִֹּאי: ס )יב(  ְוֵאֶלה תֹּ
ה ּוַמָשא: )טו( ֲחַדד ְוֵתיָמא ע ְודּומָ ְשמות ְבֵני ִיְשָמֵעאל ִבְשמָֹּתם ְלתוְלדָֹּתם ְבכֹּר ִיְשָמֵעאל ְנָביֹּת ְוֵֹקָדר ְוַאְדְבֵאל ּוִמְבָשם: )יד( ּוִמְשמָ 

יִאם ְלֻאמָֹּתם: )יז( ְוֵאֶלה ְשֵני ְיטּור ָנִפיש ָוֵֹקְדָמה: )טז( ֵאֶלה ֵהם ְבֵני ִיְשָמֵעאל ְוֵאֶלה ְשמָֹּתם ְבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹּתם ְשֵנים ָעָשר ְנִש 
ע ָשִנים ַוִיְגַוע ַוָיָמת ַוֵיָאֶסף ֶאל ַעָמיו: )יח( ַוִיְשְכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד שּור ֲאֶשר ַעל ְפֵני ִמְצַרִים ַחֵיי ִיְשָמֵעאל ְמַאת ָשָנה ּוְשֹלִשים ָשָנה ְוֶשבַ 

ְצָחֹק: )כ( ַוְיִהי יד ֶאת יִ בֲֹּאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל: פ פרשת תולדות )יט( ְוֵאֶלה תוְלדֹּת ִיְצָחֹק ֶבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הולִ 
ְלִאָּׁשה: )כא( ַוֶיְעַתר ִיְצָחֹק ַליֹקָוֹק  ִיְצָחֹק ֶבן ַאְרָבִעים ָשָנה ְבַֹקְחתו ֶאת ִרְבָֹקה ַבת ְבתּוֵאל ָהֲאַרִמי ִמַפַדן ֲאָרם ֲאחות ָלָבן ָהֲאַרִמי לו

ִכי ַוֵתֶלְך ְלנַֹּכח ִאְשתו ִכי ֲעָֹקָרה ִהוא ַוֵיָעֶתר לו ְיֹקָוֹק ַוַתהַ  ֹּאֶמר ִאם ֵכן ָלָמה ֶזה ָאנֹּ ר ִרְבָֹקה ִאְשתו: )כב( ַוִיְתרֲֹּצצּו ַהָבִנים ְבִֹקְרָבּה ַות
ֹּאֶמר ְיֹקָוֹק ָלּה ְשֵני גיים גוִים ְבִבְטֵנְך ּוְשֵני ְלֻאִמים ִמֵמַעִיְך ִיָפֵרדּו ּו ָמץ ְוַרב ַיֲעבֹּד ָצִעיר: ְלאֹּם ִמְלאֹּם ֶיאֱ ִלְדרֹּש ֶאת ְיֹקָוֹק: )כג( ַוי

ַוִיְֹקְראּו ְשמו ֵעָשו: )כו( ְוַאֲחֵרי ֵכן  )כד( ַוִיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ְוִהֵּנה תוִמם ְבִבְטָנּה: )כה( ַוֵיֵצא ָהִראשון ַאְדמוִני ֻכלו ְכַאֶדֶרת ֵשָער
ֶחֶזת ַבֲעֵֹקב ֵעָשו ַוִיְֹקָרא  ֵדַע ָיָצא ָאִחיו ְוָידו אֹּ ְשמו ַיֲעֹקֹּב ְוִיְצָחֹק ֶבן ִשִּׁשים ָשָנה ְבֶלֶדת אָֹּתם: )כז( ַוִיְגְדלּו ַהְּנָעִרים ַוְיִהי ֵעָשו ִאיש יֹּ

ֲעֹקֹּב: )כט( ַוָיֶזד ַיֲעֹקֹּב ֶבת ֶאת יַ ַצִיד ִאיש ָשֶדה ְוַיֲעֹקֹּב ִאיש ָתם יֵֹּשב אָֹּהִלים: )כח( ַוֶיֱאַהב ִיְצָחֹק ֶאת ֵעָשו ִכי ַצִיד ְבִפיו ְוִרְבָֹקה אֹּהֶ 
ֹּאֶמר ֵעָשו ֶאל ַיֲעֹקֹּב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹּם ָהָאדֹּם ַהזֶ  ֹּא ֵעָשו ִמן ַהָשֶדה ְוהּוא ָעֵיף: )ל( ַוי ִכי ַעל ֵכן ָֹקָרא ְשמו ָנִזיד ַוָיב ה ִכי ָעֵיף ָאנֹּ

 ֱאדום:
 

 בראשית פרק לג
ַוַיְרא ְוִהֵּנה ֵעָשו ָבא ְוִעמו ַאְרַבע  )א( ַוִיָשא ַיֲעֹקֹּב ֵעיָניו

ֵמאות ִאיש ַוַיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה ְוַעל  ָרֵחל ְוַעל ְשֵתי 
ָנה  ַהְּׁשָפחות: )ב( ַוָיֶשם ֶאת ַהְּׁשָפחות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראשֹּ

ִנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יוֵסף ַא  ִנים: ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחרֹּ ֲחרֹּ
)ג( ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם ַוִיְשַתחּו ַאְרָצה ֶשַבע ְפָעִמים ַעד 

ִגְשתו ַעד ָאִחיו: )ד( ַוָיָרץ ֵעָשו ִלְֹקָראתו ַוְיַחְבֵֹקהּו ַוִיפֹּל ַעל 
 ַצָּואָרו ַוִיָּׁשֵֹקהּו ַוִיְבכּו:

 רש"י 
עבר )ג(  אחרון אחרון חביב: - ואת לאה וילדיה אחרונים)ב( 

 אמר אם יבא אותו רשע להלחם, ילחם בי תחילה: - לפניהם
נתגלגלו רחמיו כשראהו משתחוה כל השתחוואות  - ויחבקהו)ד( 

נֹקוד עליו, ויש חולֹקין בדבר הזה בברייתא  - וישקהו הללו:
ומר שלא נשֹקו בכל דספרי )בהעלותך סט(, יש שדרשו נֹקודה זו ל

לבו. אמר ר' שמעון בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעֹקב, 
 אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשֹקו בכל לבו:
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