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בס"ד

תולדות
ָּג דֹול ַּת ְל מּוד ּתֹוָר ה
דף מקורות מאת יונתן פציפיצי
בראשית כ״ח:ט׳
ַו ֵּ֥יֶל ְך ֵע ָׂ֖ש ו ֶא ל־ִי ְׁש ָמ ֵ֑עאל ַו ִּי ַּ֡ק ח ֶֽא ת־ָמ ֲח ַ֣ל ת ׀ ַּב ת־ִי ְׁש ָמ ֵ֨ע אל ֶּב ן־ַא ְב ָר ָ֜ה ם ֲא ֧ח ֹות ְנ ָב ֛י ֹות ַע ל־ָנ ָׁ֖ש יו ֥ל ֹו ְל ִא ָּֽׁש ה׃ {ס}
חזקוני ,בראשית כ״ח:ט׳:א׳
ויקח את מחלת בת ישמעאל אמר עשו בברכות אחרונות הללו נתן יצחק ליעקב את ארץ כנען שנתנה לאברהם וצוה
לו לקחת אשה ממשפחתו ושלא מבנות כנען לקחה ומה שנשאתי מבנות כנען הפסיק ממני ארץ כנען ,הלך ולקח לו
את בת ישמעאל אמר שמא מעתה אזכה לנחלת אברהם.
בראשית רבה ס״ז:י״ג
ַו ַּי ְר א ֵע ָׂש ו ִּכ י ָר עֹות ְּב נֹות ְּכ ָנ ַע ן ַו ֵּי ֶל ְך ֵע ָׂש ו ֶא ל ִי ְׁש ָמ ֵע אל (בראשית כח ,ח)ַ ,ר ִּב י ְי הֹוֻׁש ַע ֶּב ן ֵל ִו י ָא ַמ ר ָנ ַת ן ַּד ְע ּתֹו ְל ִה ְת ַּג ֵּי ר.
(בראשית כז ,ט)ָ :מ ֲח ַל תֶׁ ,ש ָּמ ַח ל לֹו ַה ָּק דֹוׁש ָּב רּוְך הּוא ַע ל ָּכ ל ֲע ֹונֹוָת יו( .בראשית לו ,ג)ָּ :ב ְׂש ַמ תֶׁ ,ש ִּנ ְת ַּב ְס ָמ ה ַּד ְע ּתֹו ָע ָל יוָ ,א ַמ ר
ַר ִּב י ֶא ְל ָע ָז ר ִא ּלּו הֹוִצ יא ֶא ת ָה ִר אׁשֹונֹות ָי ֶפ ה ָה ָי הֶ ,א ָּל א (בראשית כח ,ט)ַ :ע ל ָנ ָׁש יוְּ ,כ ֵא ב ַע ל ְּכ ֵא ב.
תלמוד ירושלמי בכורים ג׳:ג׳:ט״ז
ָח ָת ןַ .ו ֵּי ֶל ְך ֵע ָׂש יו ֶא ל ִי ְׁש ָמ ֵע אל ַו ִּי ַּק ח ֶא ת ָמ ֲח ַל ת ַּב ת ִי ְׁש ָמ ֵע אלְ .ו ִכ י ָמ ֲח ַל ת ְׁש ָמ ּהַ .ו ֲה ֹל א ָּֽב ְׂש ַמ ת ְׁש ָמ ּהֶ .א ָּל א ֶׁש ִּנ ְמ ֲח לּו לֹו
ָּכ ל־ֲע ֹונֹוָת יו
ברכות נ״ו ב
ָה רֹוֶא ה ִי ְׁש ָמ ֵע אל ַּב ֲח לֹום — ְּת ִפ ָּל תֹו ִנ ְׁש ַמ ַע תְ .ו ַד ְו ָק א ִי ְׁש ָמ ֵע אל ֶּב ן ַא ְב ָר ָה םֲ ,א ָב ל ַט ָּי יָע א ְּב ָע ְל ָמ א — ָל א.
רש"י על בראשית כ״ה:י״ז:א׳
ואלה שני חיי ישמעאל וגו'ָ .א ַמ ר ַר ִּב י ִח ָּי א ַּב ר ַא ָּב א ָל ָּמ ה ִנ ְמ נּו ְׁש נֹוָת יו ֶׁש ל ִי ְׁש ָמ ֵע אלְּ ,כ ֵד י ְל ַי ֵח ס ָב ֶה ם ְׁש נֹוָת יו ֶׁש ל ַי ֲע ֹק ב
ִמ ְּׁש נֹוָת יו ֶׁש ל ִי ְׁש ָמ ֵע אלָ ,ל ַמ ְד נּו ֶׁש ִּׁש ֵּמ ׁש ַי ֲע ֹק ב ְּב ֵב ית ֵע ֶב ר י"ד ָׁש ָנ ה ְּכ ֶׁש ֵּפ ֵר ׁש ֵמ ָא ִב יו ֹק ֶד ם ֶׁש ָּב א ֵא ֶצ ל ָל ָב ןֶׁ ,ש ֲה ֵר י ְּכ ֶׁש ֵּפ ֵר ׁש
ַי ֲע ֹק ב ֵמ ָא ִב יו ֵמ ת ִי ְׁש ָמ ֵע אלֶׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמ ר ַו ֵּי ֶל ְך ֵע ָׂש ו ֶא ל ִי ְׁש ָמ ֵע אל וגו' (בראשית רבה כ"ה)ְּ ,כ מֹו ֶׁש ְּמ ֹפ ָר ׁש ְּב סֹוף ְמ ִג ָּל ה ִנ ְק ֵר את:
מגילה ט״ז ב
ָא ַמ ר ַר ָּב ה ָא ַמ ר ַר ב ִי ְצ ָח ק ַּב ר ְׁש מּוֵא ל ַּב ר ָמ ְר ָּת אָּ :ג דֹול ַּת ְל מּוד ּתֹוָר ה יֹוֵת ר ִמ ִּכ ּבּוד ָא ב ָו ֵא םֶׁ ,ש ׇּכ ל אֹוָת ן ָׁש ִנ ים ֶׁש ָה ָי ה ַי ֲע ֹק ב
ָא ִב ינּו ְּב ֵב ית ֵע ֶב ר ֹל א ֶנ ֱע ַנ ׁשְּ ,ד ָא ַמ ר ָמ רָ :ל ָּמ ה ִנ ְמ נּו ְׁש נֹוָת יו ֶׁש ל ִי ְׁש ָמ ֵע אל? ְּכ ֵד י ְל ַי ֵח ס ָּב ֶה ן ְׁש נֹוָת יו ֶׁש ל ַי ֲע ֹק בִּ .ד ְכ ִת יב:
״ְו ֵא ֶּל ה ְׁש ֵנ י ַח ֵּי י ִי ְׁש ָמ ֵע אל ְמ ַא ת ָׁש ָנ ה ּוְׁש ֹלִׁש ים ָׁש ָנ ה ְו ֶׁש ַב ע ָׁש ִנ ים״.
רש"י על בראשית כ״ח:ט׳:א׳
אחות נביותִ .מ ַּמ ְׁש ָמ ע ֶׁש ֶּנ ֱא ַמ ר ַּב ת ִי ְׁש ָמ ֵע אל ֵא יִנ י יֹוֵד ַע ֶׁש ִה יא ֲא חֹות ְנ ָב יֹות? ֶא ָּל א ָל ַמ ְד נּו ֶׁש ֵּמ ת ִי ְׁש ָמ ֵע אל ִמ ֶּׁש ְּי ָע ָד ּה ְל ֵע ָׂש ו
ֹק ֶד ם ִנ ּׂשּוֶא יָה ְו ִה ִּׂש יָא ּה ְנ ָב יֹות ָא ִח יָה ְ ,ו ָל ַמ ְד נּו ֶׁש ָה ָי ה ַי ֲע ֹק ב ְּב אֹותֹו ַה ֶּפ ֶר ק ֶּב ן ס"ג ָׁש ִנ יםֶׁ ,ש ֲה ֵר י ִי ְׁש ָמ ֵע אל ֶּב ן ע"ד ָׁש ִנ ים ָה ָי ה
ְּכ ֶׁש ּנֹוַל ד ַי ֲע ֹק ב ,י"ד ָׁש ָנ ה ָה ָי ה ָג דֹול ִי ְׁש ָמ ֵע אל ִמ ִּי ְצ ָח קְ ,ו ִי ְצ ָח ק ֶּב ן ס' ָׁש ָנ ה ְּב ֶל ֶד ת אֹוָת ם ֲה ֵר י ע"דּ ,וְׁש נֹוָת יו ָה יּו קל"זֶׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמ ר
ְו ֵא ֶּל ה ְׁש ֵנ י ַח ֵּי י ִי ְׁש ָמ ֵע אל ְו גֹו'ִ ,נ ְמ ָצ א ַי ֲע ֹק ב ְּכ ֶׁש ֵּמ ת ִי ְׁש ָמ ֵע אל ֶּב ן ס"ג ָׁש ִנ ים ָה ָי הְ ,ו ָל ַמ ְד נּו ִמ ָּכ אן ֶׁש ִּנ ְט ַמ ן ְּב ֵב ית ֵע ֶב ר י"ד ָׁש ָנ ה
ְו ַא ַח ר ָּכ ְך ָה ַל ְך ְל ָח ָר ןֶׁ ,ש ֲה ֵר י ֹל א ָׁש ָה ה ְּב ֵב ית ָל ָב ן ִל ְפ ֵנ י ֵל ָד תֹו ֶׁש ל יֹוֵס ף ֶא ָּל א י"ד ָׁש ָנ הֶׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמ ר ֲע ַב ְד ִּת יָך ַא ְר ַּב ע ֶע ְׂש ֵר ה ָׁש ָנ ה
ִּב ְׁש ֵּת י ְב ֹנ ֶת יָך ְו ֵׁש ׁש ָׁש ִנ ים ְּב ֹצ אֶנ ָךּ ,וְׂש ַכ ר ַה ֹּצאן ִמ ֶּׁש ּנֹוַל ד יֹוֵס ף ָה ָי הֶׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמ ר ַו ְי ִה י ַּכ ֲא ֶׁש ר ָי ְל ָד ה ָר ֵח ל ֶא ת יֹוֵס ף ְו גֹו'; ְו יֹוֵס ף ֶּב ן
ל' ָׁש ָנ ה ָה ָי ה ְּכ ֶׁש ָּמ ַל ְךּ ,וִמ ָּׁש ם ַע ד ֶׁש ָּי ַר ד ַי ֲע ֹק ב ְל ִמ ְצ ַר ִי ם ט' ָׁש ִנ ים ,ז' ֶׁש ל ָׂש ָב ע ּוב' ֶׁש ל ָר ָע בְ ,ו ַי ֲע ֹק ב ָא ַמ ר ְל ַפ ְר ֹע ה ְי ֵמ י ְׁש ֵנ י
ְמ גּוַר י ְׁש ֹלִׁש ים ּוְמ ַא ת ָׁש ָנ ה – ֵצ א ַו ֲח ֹׁש ב י"ד ֶׁש ִּל ְפ ֵנ י ֵל ַד ת יֹוֵס ף ּוְׁש ֹלִׁש ים ֶׁש ל יֹוֵס ף ְו ֵת ַׁש ע ִמ ֶּׁש ָּמ ַל ְך ַע ד ֶׁש ָּב א ַי ֲע ֹק בֲ ,ה ֵר י נ"ג,
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ּוְכ ֶׁש ֵּפ ֵר ׁש ֵמ ָא ִב יו ָה ָי ה ֶּב ן ס"גֲ ,ה ֵר י קי"וְ ,ו הּוא אֹוֵמ ר ְׁש ֹלִׁש ים ּוְמ ַא ת ָׁש ָנ הֲ ,ה ֵר י ֲח ֵס ִר ים י"ד ָׁש ִנ יםָ ,ה א ָל ַמ ְד ָּת ֶׁש ַא ַח ר
ֶׁש ִּק ֵּב ל ַה ְּב ָר כֹות ִנ ְט ַמ ן ְּב ֵב ית ֵע ֶב ר י"ד ָׁש ִנ יםֲ ,א ָב ל ֹל א ֶנ ֱע ַנ ׁש ִּב ְז כּות ַה ּתֹוָר ה; ֶׁש ֲה ֵר י ֹל א ֵּפ ֵר ׁש יֹוֵס ף ֵמ ָא ִב יו ֶא ָּל א כ"ב ָׁש ָנ ה,
ְּד ַה ְי נּו ִמ י"ז ַע ד ל"טְּ ,כ ֶנ ֶג ד כ"ב ֶׁש ֵּפ ֵר ׁש ַי ֲע ֹק ב ֵמ ָא ִב יו ְו ֹל א ִכ ְּב דֹוְ ,ו ֵה ם כ' ָׁש ִנ ים ְּב ֵב ית ָל ָב ן ּוְׁש ֵּת י ָׁש ִנ ים ֶׁש ָּׁש ָה ה ַב ֶּד ֶר ְך,
ְּכ ִד ְכ ִת יב ַו ִּי ֶב ן לֹו ָּב ִי ת ּוְל ִמ ְק ֵנ הּו ָע ָׂש ה ֻס ֹּכ תּ ,וֵפ ר' ַר ִז "ִל ִמ ֶּז ה ַה ָּפ סּוק ֶׁש ָּׁש ָה ה י"ח ֳח ָד ִׁש ים ַּב ֶּד ֶר ְך – ְּד ַב ִי ת ֲה ָו ה ִּב ימֹות
ַה ְּג ָׁש ִמ ים ְו ֻס ֹּכ ת ֲה וּו ִּב ימֹות ַה ַח ָּמ ה – ּוְל ֶח ְׁש ּבֹון ַה ְּפ סּוִק ים ֶׁש ָח ַׁש ְב נּו ְל ֵע יל ִמ ֶּׁש ֵּפ ֵר ׁש ֵמ ָא ִב יו ַע ד ֶׁש ָּי ַר ד ְל ִמ ְצ ַר ִי ם ֶׁש ָה ָי ה ֶּב ן ק"ל
ָׁש ִנ יםֶׁ ,ש ָּׁש ם ָא נּו מֹוְצ ִא ים עֹוד י"ד ָׁש ִנ ים – ֶא ָּל א ַו ַּד אי ִנ ְט ַמ ן ְּב ֵב ית ֵע ֶב ר ַּב ֲה ִל יָכ תֹו ְל ֵב ית ָל ָב ן ִל ְל ֹמ ד ּתֹוָר ה ִמ ֶּמ ּנּוּ ,וִב ְׁש ִב יל
ְז כּות ַה ּתֹוָר ה ֹל א ֶנ ֱע ַנ ׁש ֲע ֵל יֶה ם ְו ֹל א ֵּפ ֵר ׁש יֹוֵס ף ִמ ֶּמ ּנּו ֶא ָּל א כ"ב ָׁש ָנ ה – ִמ ָּד ה ְּכ ֶנ ֶג ד ִמ ָּד ה – ַע "ַּכ ְּב ַר ִׁש "י ָי ָׁש ן:
העמק דבר על בראשית כ״ה:י״ז:א׳
ואלה שני וגו׳ .ידוע מאמרם ז״ל ספ״א דמגילה למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב.
ומבואר מזה דחזרו על כל צד ולא מצאו טעם נכון ע״ז זולת זה התכלית .דאלו בקשו חז״ל להודיענו שיעקב אבינו
ישב י״ד שנה בבית עבר כך היה להם לומר משנותיו של ישמעאל למדנו שנותיו ש״י .אלא הודיענו כי אין שום טעם
אחר ע״ז .דבשלמא כל ספור של ישמעאל וזרעו בא להודיע איך נתקיים ברכת ה׳ שאמר לאברהם .או כמו דכתיב כל
זרע עשו כדי לדעת המשפחות שיצא מזרע אברהם ויצחק זולת אומה הנבחרת .אבל שנותיו של ישמעאל הוא ללא
תועלת שהרי לא כתיב ג״כ שנות עשו אלא ע״כ רק לייחס שנותיו של יעקב .ולמדנו דכמו דמאז הגיע זמן האומה
הנבחרת להשתכלל בעולם היסב המקום כמה סיבות בעולם הבריאה בשבילם כך כתב בתורה כמה ענינים ללא
תועלת רק בשביל איזה תכלית הנוגע לאומה הנבחרת :והנה אמר הלשון כדי לייחס בהן כו׳ ולא אמר כדי לדעת
וכלשון דאי׳ ברבה כדי לדעת מתי נתברך זקנך .אבל לשון כדי לייחס משמעו שנבין מזה איזה יחס ומעלה בשנותיו
והיינו משום שאין מקום ואופן לומר איה אפוא בלה יעקב י״ד שנים אלו אם לא בבית עבר והרי יחוס גדול הוא שהי׳
כבר בן ששים ויותר וכבר הגיע השעה לישא אשה ולראות זרע .ומכ״מ השליך כל אשר לפניו וישב בבית תלמוד
משך רב כזה עד אשר ידע כי גם כאשר ילך לארם נהרים יהי תלמודו בידו ואין לך יחס גדול מזה .וללמדנו בזה למי
שיש בכחו ללמוד תורה ואח״כ לישא אשה .שלא יעמוד לפניו חשבונו ש״ע שכבר הגיע לפרקו .ודקדקו חז״ל בלשון
לייחס שנותיו של יעקב ולא אמרו לייחס את יעקב ללמדנו שהשנים הללו שישב שלא בבית אביו ובהלו נר התורה
עליו בלי שום מחשבה היו טובות ליעקב מכל שנותיו שהיו מוטרדות וזהו יחוסם של השנים הטובות למי שחי בהן:

נבנה באמצעות בונה דפי המקורות בספריא
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