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 וישלח, ממנו חזק מיד וגאלו עבדו את הוא ברוך הקדוש הציל כי להודיע הזאת הפרשה נכתבה( ד)

 רמז עוד בה ויש. יכלתו בכל בהצלה והשתדל בצדקתו בטח לא שהוא עוד וללמדנו. ויצילהו מלאך

 בדרכו לאחז לנו וראוי, עשו בני עם תמיד לנו יארע אחיו עשו עם לאבינו אירע אשר כל כי לדורות

 בדרך ולהצלה ולדורון לתפלה, עצמו את הוא שהזמין הדברים לשלשת עצמנו שנזמין צדיק של

, ט לב להלן) אזכיר כאשר הזאת הפרשה מן הזה הרמז רבותינו ראו וכבר, ולהנצל לברוח, מלחמה
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 המחנה ינצל אולי אמר כי, באולי זה אמר הפשט דרך על - לפליטה הנשאר המחנה והיה( ט)

 וכן. השם מאת הצלה להם תבא או, חמתו תשוב או, האחרים יברחו האחד בהכותו כי, האחד

 :אחת בזוית ממונו כל אדם יניח לא ארץ דרך תורה למדתך( ג עו) רבה בבראשית אמרו

, דברים לשלשה עצמו התקין, עמו אלחם כי כרחו על, לפליטה הנשאר המחנה והיה, כתב י"ורש

 בגדים והלבישם מבפנים זיינם, עשה מה( יח ט ר"קה) במדרש וראיתי. ולמלחמה ולדורון לתפלה

 כלו זרעו שאין יודע יעקב כי, בזה והכונה. עיקר וכן. דברים לשלשה עצמו והתקין, מבחוץ לבנים

 :פנים כל על האחד המחנה ינצל כן אם, עשו ביד נופל

 בקצת קצתנו עם רעות יעשו אבל, שמנו את למחות עשו בני עלינו יגזרו שלא ירמוז זה וגם

 במקומו מרחם אחר ומלך, גופנו על או ממוננו על בארצו גוזר מהם אחד מלך, שלהם הארצות

 אחינו אלו, והכהו האחת המחנה אל עשו יבא אם( ג עו) רבה בבראשית אמרו וכך. הפלטים ומציל

 :הפרשה זאת תרמוז לדורות גם כי ראו. שבגולה אחינו אלו, לפלטה הנשאר המחנה והיה, שבדרום

 

 לא כי, להזיקו המלאך לו יכול לא כן ועל, דברו עושי כח גבורי מלאכיו - לו יכל לא כי וירא( כו)

 הצדיקים בכל נגע( ג עז) רבה בבראשית ואמרו. ירכו כף להקע עמו שעשה במה רק הורשה

 של בזרעו דור שיהיה לדורותיו רמז כלו המאורע כי והענין. שמד של דורו זה, ממנו להיות שעתידין

 כדור המשנה חכמי בימי אחד דור זה והיה, ביצתן לקעקע קרוב שיהיה עד עליהם עשו יתגבר יעקב

 אדם לי יאמר אם אבא בר חייא רבי אמר( ז ב ר"שהש) שאמרו כמו, וחביריו בבא בן יהודה רבי של

 שמד של בדורו אבל, מיד שיהרגוני ובלבד נותן אני הוא ברוך הקדוש של שמו קדושת על נפשך תן

 באור אותן ומלבנין ברזל של כדוריות מביאין היו, שמד של בדורו עושים היו ומה, לסבול יכול איני

 רע ויותר כזה עמנו שעשו אחרים דורות ויש. מהן נפשותיהן ומשיאין שיחיהן תחת אותן ונותנין

 :שלם יעקב ויבא שרמז כמו, עלינו ועבר סבלנו והכל, מזה
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 ולא, בעיניך חן אמצא. לה צריך שאיני טובה לי תעשה, זה למה - אדני בעיני חן אמצא זה למה

 שכן וכל, כלל ובחבורתם בהם חפץ היה לא כי ביעקב והכונה. י"רש לשון, גמול שום עתה תשלם

 :אחרת דרך ללכת בדעתו שהיה

 מסתכל הוה למלכותא סליק הוה כד ינאי רבי( טו עח ר"ב) אמרו, עצה בזה עוד ראו ורבותינו

 הגיעו ולא, רומאין עמיה ונסיב בה איסתכל לא זמן חד, רומאין עמיה נסיב הוה ולא פרשתא בהדא

 בחצר ברומה בא כשהיה. גלות פרשת שזו בידם קבלה שהיתה מפני. שלו פינס שמכר עד לעכו



 יראו ממנו כי, החכם הזקן עצת אחרי ללכת זו בפרשה מסתכל היה הצבור עסקי על אדום מלכי

 עצמן להנאת אלא מקרבין שאין ללותו רומי אנשי חברת מקבל היה ולא, יעשו וכן הדורות

 :אדם של ממונו ומפקירין

 

 


