
ד"בס
 ועשו ישמעל גלות    

יו� , מדי ופרס, בבל וכשדי�, מלכיות הללו ששעבדו בישראל כפולות היו' שד) למנצח על השמינית(ראיתי במדרש תהלי� : י על זכריה ה יא כתב"רש
�ְ*ק(ָדה ָהִייִתי ֵמֲע'נ'ַתי , ִנְ%ַקד, ָ"ָבר  ֵחר: וכ� הוא באיכה רבתי א מב. ל"עכ:  ועל ככה יסד הקלירי רביעית היא שמינית.אדו� וישמעאל, ומוקדו

ֱאד'� , ְוָיָו� (מ'ְקד'�, ָמַדי (ָפָרס, 5ֶָבל ְוַכְ%ִדי�, ַלי ְמכ3ָ4ל'תֵהִביא א'ָת� ָע, ֲע2%ָ� ָעַלי ְסִריג'ת ְסִריג'ת, ֶא1ָא ִי0ָ%ְְרג(, (ְסב(ָרה ָהִייִתי ֶ*ִ-ְמחֹל ִלי ַעל ָ+ל ֲע'נ'ַתי
, דניאל ב(ְוֵכ� . ָנהמ'ְקד'� ָקָ*ה ְוִיְשָמֵעאל ְמת(, ַ+ְ%ִדי� ָקָ*ה (ָפַרס ְמת(ָנה, ָיָו� ָקָ*ה ֶוֱאד'� ְמת(ָנה, 5ֶָבל ָקָ*ה (ָמַדי ְמת(ָנה, ֲע2%ָ� ָעַלי ְסִריג'ת. ְוִיְ*ָמֵעאל

ְוא'ֶמֶרת , (ְמַיֶחֶדת ְ*מ' 5ְָכל י'� 3ֲַעַמִי�, ֶא1ָא ָעל( ַעל ַצָ(אִרי, (ְבָכל ִא1ֵי� ָלא ְכָפִרית 5ֱֶאָלִהי, ִמ� ְקָצת ַמְלכ(ָתא 0ֱֶהֵוה ַת9ִיָפה (ִמ78ַ 0ֱֶהֵוא ְתִביָרה): מב
 .כ"ע. ֶאָחד' לֵֹהינ( הֱא' ְ*ַמע ִיְ%ָרֵאל ה): ד, דברי� ו(

, לעומת חוה שכתוב הרבה ארבה עצבונ; והרונ; בעצב תלדי בני�. הרבה ארבה את זרע; ולא יספר מרוב' מלא; ה) להגר(ויאמר לה : 'ז י"בראשית ט
ש במסכת סוכה נב "ה מתחרט שברא את הישמעאלי� כמ"ז אבל הקב"והגר לכאורה יצאה מכלל עונש זה וקבלה שכרה בעוה. והוא כפרה על החטא

ישמעאלי� ' ה שברא� ואלו ה� גלות כשדי� וישמעאלי� ויצר הרע גלות דכתיב כו''ב אמר רב חנא בר אחא אמרי בי רב ארבעה מתחרט עליה� הקב"ע
 .כ"ע. ישליו אהלי� לשודדי� ובטוחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו) איוב יב ו(דכתיב 
: א"ידו בכל ויד כל בו ת. ובבורא עול� הוא מאמי�, דוקא באנשי� הוא מורד. והוא יהא מרוד באנשא: א"בת. 'ווהוא יהיה פרא אד� וג: ב"בפסוק י

א ומלכי� "מבטיח לאברה� ומלכי� ממ; יצאו ות' ה) יז ו(ובהמש; ). כגו� נפט או פועלי�. (וא> כל בני אנשא יהו� צריכי� ליה, הוא יהא צרי; לכולא
�וידוע ההבדל שייסד ). אולי ג� עשו בכלל(מאברה� יצאו מלכי� שישלטו בעמי� , בניגוד לישמעאל שיהא מורד באנשי�. דשליטי� בעממיא מנ; יפקו

 .א בי� מל; ומושל שזה ברצו� וזה בכפיה"הגר
 פרא אד� אבל. י"אד� פרא שיהא משמעו אד� אוהב להיות במדבר כפרא כפרש, להיפ; מיבעי, א� נפרש שהוא גדל במדבר פראי: ב כתב"והנצי

והוסי> המלא; ידו . א וחשיבות אנשי� אלא הכל הפקר ופראי אצלו והכי איתא ברבה בוזז את האנשי�"משמעו שהוא מפריא את כל אד� בלי דעת ד
הוא פרא אד� שני משמעות ש' בכל ויד כל בו כי כמו שהוא מתנהג ע� אנשי� כ; יתנהגו אנשי� עמו והכל מחשבי� שהוא פרא והפקר נמצא נכלל בל

, חושב כל אד� להפקר והוא הפקר בלב כל אד� ועל פני כל אחיו ישכ� ע� מי שהוא רגיל ובברית אהבה הוא שוכ� בלי פראות ורק ע� מי שהוא אחיו
. ז מתנהג במדת הכנסת אורחי� ומטיב כפי האפשר"וכ; דר; ערביי� גוזלי� את כל הול; בדר; כאלו שלו הוא וא� נעשה רגיל אצלו וטוב עמו ה

 .ל"עכ
ד וישכ� אברה� בבוקר ויקח לח� וחמת מי� היה לו לתת לה כס> וזהב וגמלי� נושאי� אות� לפי שפע הממו� שהיה "א י"וברבינו בחיי על בראשית כ

אמר אמר לאברה� כל אשר ת' אבל מפני שאמרה לו שרה שיגרש אותו ואת אמו וה. שהתפלל עליו לו ישמעאל יחיה לפני;, כי בנו היה. בבית אברה�
ויתכ� לומר כי מה שגרש אותו בלח� . ל"� ז"כ; פירש הרמב. על כ� שמע לקול שרה וגרש אותו ואת אמו בלח� וחמת מי�, אלי; שרה שמע בקולה
וכי ישנאו אות� שנאה גדולה שאי� אומה , והוא שאברה� ראה במראה הנבואה שעתידי� בניו להשתעבד תחת ידי ישמעאל. ומי� שיכלול עני� אחר

הוא שכתוב א� רעב . ועל כ� התנהג אברה� עמו כמו שראוי להתנהג ע� השונא ונת� לו לח� ומי�. � שיהיו שונאי� לישראל כבני ישמעאלבעול
 ).א"ח כ"משלי כ(שונא; האכילהו לח� וא� צמא השקהו מי� 

 מחתרת לעוד שבועיי� בתנאי מצוקה =מקו� סתר כ הועברו ל"אח. והחזיקוהו במדבר ירד� כשבוע ימי�, ל חטפו מחבלי� מטוס על נוסעיו"באלול תש
מעלה זכרונות מאות� ימי� ' בתו הרבנית תחי. בי� החטופי� היו הגאו� רבי יצחק הוטנר ומשפחתו. של רעב וצמאו� ויריות מלחמה המקיפת� מכל צד

 :קשי�
.  החטופי�=הציג לראוה לפניה� את אוצרות הנצחו� בכדי ל, מעבירי� אות� במעבר האוירו�, יו� יו� היו מביאי� החוטפי� משלחות של ערבי�"

בהליכותיו . ולו תואר פני� של נסיכות, אמנ� פע� עבר עליו אחד מראשי משלחת. פרא אד�: את ברכת�= ברוב המשלחות =הכרת פניה� ענתה בה� 
�: העיר רבינו, לאחר עברו.  להחלי> שיחה אתוונעצר לכמה דקות, התכופ> בתנועת נימוס, הרגיש הלה בנוכחות רבנו, בי� מעבר מושבות האוירו

 ".יש לו כל האופי הספיציפי של פני� ישמעאלי�. פני� כאלו לא תמצאו בבני עשו. נסיכות של ישמעאל, הפני� שלו הביעו פרינציכלקייט"
אמנ� השיב בתנועה של עוד . רכ�עדיי� לא היו הדברי� מחוורי� לנו כל צ; "אלופי�"השיב שעל ישמעאל לא נאמר , כששאלנו לפשר דבר ההערה

 .חזו� למועד
, )חיי שרה' סו> פר(, "העיר שבחשבו� משפחות ישמעאל מצינו לשו� נשיאי� לאומות�, אז בתו; מסגרת רחבה יותר.. ובאמת במועד הסוכות חזינו
 � ומשמש מקור ושרש לשינוי היחסי� בי� ,ההבדל ביניה� משתרע על פני כל תקופות ימות עול�. אלופי עשו". אלופי�"ואילו בעשו נאמרה לשו

 . ישמעאל וזרע האבות לאלו של עשו
אמנ� ". ולאו� מלאו� יאמ?. "עשו באמת זכה למלכות". מלכותא בלא תגא"כ" אלו>"הגדרות .) סנהדרי� צט(ל "ביאורו הוא על פי מה שקבעו לנו חז

ואילו לישמעאל . שיי; ליעקב, ובאמת, התגא בעצ�".  לשפוט את להר עשוועלו מושיעי� בהר ציו�"ומתמשכת רק עד תקופת , מלכותו מוגבלת היא
 .אבל בלי הכוח של מלכות, ישנ� רק נשיאי� לשו� של כבוד וגדולה
ואילו על ". ירושה לעשו נתתי את הר שעיר" "לעשו נתתי את הר שעיר לרשת אותו. "עשו הוא יורש ממש. והנה זהו ההבדל בי� ישמעאל ועשו

 . מאבות– במדה מסויימת =מקבל כוח ירושה , ועשו בתור יורש". גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש ב� האמה הזאת: " ההפ;ישמעאל נאמר
אלה אלופי אדו� למשבת� באר? "מי שיש לו אוז� קשבת לצלילי המקרא יבחי� בזה את חודו של ההבדל בי� הנאמר בחשבו� יחוסי אלופי עשו 

 ". אלה שמת� בחצריה� ובטירת�"י ישמעאל ובי� הנאמר בנשיא, "אחזת�
. עשו הוא יורש ויש לו מושב משלו ומקו� משלו. אלא שה� ה� הדברי�. בקשר לנשיאי ישמעאל" בחצריה�"זיהוי של יחוד מקו� הוא =איזה מונח

ואילו עשו שהוא יורש ... מת מושב ונחלהשענינ� הוא ארעיות לעו, "בחצריה� ובטירת�"ועל זה נאמר . ואילו ישמעאל אינו יורש ואי� לו מקו� משלו
והיא החימה של מי . שלי היא: אבל ישמעאל בא בכל מלוא קנאתו וכעסו על אר? ישראל. אי� לו לבוא ולטעו� לחלק ירושתו, וקיבל ירושתו, לעצמו

, שראינו במו עינינו בזמננו, יחה והכעסוהוא היסוד לכל הרצ. ובא לקחת את חלק נחלתו של היורש מב� משפחתו, שהופקע מירושה, שאי� לו ירושה
 …של בני ישמעאל על נחלה באר? ישראל

שמע הוא קולות היחוד של גלות , וגרוש� מ� האר? שלה�, בשעה שכל החטופי� שמעו דברי תעמולה על צדקת המטרה של החוטפי�, באות� ימי�
 ".גרש האמה הזאת ואת בנה"וחי בלבו את פרשת , ישמעאל

על פניו היה : "השיב. בקשנו לשמוע את הקשר בי� דברי המאמר ע� אותה אימרה באוירו�, רי המאמר ולאחר שנפרד מיושבי הסוכהלאחר שנגמרו דב
 .כ" ע".ואילו בעשו  בא הכבוד בלוית הכח. מלכות אי� לו. כבוד יש לו. כבוד שאינו מעורב ע� כח, אפשר לראות כבוד גרידא
, שמא אי� את יודעת מי את, למה את מתיראת, ותיראי מאנוש ימות. לא את שאמרת לי בי� מי כמוכה, מי את ותראי: בילקוט ישעיה נא יב

? אנוש שהיו� חי ומחר הוא מת? ואת מתיראת מ� בריה ומ� אנוש, בת� של שלשה הררי עול� את, אי� את בתו של אברה� יצחק ויעקב
, עשו שנזדווג ליעקב, פלשתי� ואבימל; שנזדווגו ליצחק, ווג לאברה�אמרפל שנזד? אי� את יודעת מה עשיתי לכל אות� שנזדווגו לה�

 ! נופל לפניכ�, כ; כל מי שיבא ויזדווג לכ�. הפלתי אות� ביד�
אמרו לו מזו , רואה אותה כגחלת ונקראת גומרת לילה, ש למי שהיה רואה תולעת והיה מתירא ממנו"ר יהודה בר ר"א, א מאנוש ימות"ד

אמרו לפניו . א> כי אנוש רימה וב� אד� תולעה, יבוא הבוקר ואתה רואה שאינה אלא תולעת, א גחלת ויוקדתבלילה הי, אתה מתירא
יבוא הבוקר ואת� רואי� אות� ואינ� אלא , ושולטי� בו, ז לילה הוא"ל מפני שהעוה"א, ע והרי שעבוד� של מלכיות קשה הוא"רבש

 !אמ� ואמ�, לעול�' ברו; ה   .כ"ע. תולעת
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