
  
  ד"בס

                                     
  פרשת וישלח                                                                

  
  

  ? איוולת או חכמה–עשו שליחת המלאכים ל
  
  

  פרשה עה ) וילנא(בראשית רבה  .1
שמואל בר נחמן ,  לא לומחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב) כו/ משלי/שם (ה פתח "ר, ג וישלח יעקב

, ל קום לך דבישא שכיח הכא"א, אמר משל לארכי לסטים שהיה ישן בפרשת דרכים עבר חד ושרי מעיר ליה
ה לדרכו היה מהלך ואתה "כך אמר לו הקב, ל דמיך הוה ועוררתניה"ל ניער בישא א"קם ושרי מקפח ביה א

מה תאמרי כי יפקוד עליך ) ירמיה יג(ימון פתח רבי יהודה ברבי ס, משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב
ה לדרכו היה מהלך ואתה משלח אצלו ואומר לו כה "אמר לו הקב, ואת למדת אותם עליך אלופים לראש

  . אמר עבדך יעקב
  

  פרשה עה ) וילנא(בראשית רבה  .2
עמים פ' ה אתה השפלת עצמך וקראת לעשו אדוני ח" באותה שעה שקרא יעקב לעשו אדוני אמר לו הקב
  ' ואלה המלכים אשר מלכו וגו) בראשית לו(שנאמר , חייך אני מעמיד מבניו שמנה מלכים קודם לבניך

  
  ן בראשית פרק לב "רמב .3

יש לו לעבור ,  בעבור היות נגב ארץ ישראל על ידי אדום ואביו יושב בארץ הנגב-אל עשו אחיו ארצה שעיר 
וכבר תפסוהו .  והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצועל כן פחד אולי ישמע עשו, דרך אדום או קרוב משם

לדרכו , ה"אמר לו הקב). משלי כו יז(' מחזיק באזני כלב וגו) עה ג(אמרו בבראשית רבה . החכמים על זה
  :היה מהלך והיית משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב
ספר ( שני באו בברית עם הרומיים כי מלכי בית, ועל דעתי גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום

וזה , והיא היתה סבת נפילתם בידם, )כך כותב רבינו בויקרא כו טז(ומהם שבאו ברומה ) החשמונאים א ח
  ):יוסיפון פרק סה(מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם בספרים 

   
  פרשה עה ) וילנא(בראשית רבה  .4

לרבי אפס כתוב חד אגרא מן שמי למרן מלכא רבינו אמר , ה ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדוני לעשו
אמר ליה כתוב מן עבדך , נסבה וקרייה וקרעיה, קם וכתב מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס, אנטונינוס

אמר ליה מה אנא טב מן סבי לא , אמר ליה רבי מפני מה אתה מבזה על כבודך, יהודה למרן מלכא אנטונינוס
  ...,כך אמר כה אמר עבדך יעקב

   
  פרשה עח ) וילנא(בראשית רבה  .5

ש בן אלעזר בכל מקום שאתה מוצא הכתב רבה על הנקודה "נקוד עליו אר, ט וירץ עשו לקראתו וישקהו
כאן לא כתב רבה על הנקודה ולא , הנקודה רבה על הכתב אתה דורש את הנקודה, אתה דורש את הכתב

ינאי אם כן למה ' אמר לו ר, ונשקו בכל לבונקודה רבה על הכתב אלא מלמד שנכמרו רחמיו באותה השעה 
נקוד עליו אלא מלמד שלא בא לנשקו אלא לנשכו ונעשה צוארו של אבינו יעקב של שיש וקהו שיניו של 

יוחנן מייתי לה מן ' אבהו בשם ר' ר, ל ויבכו אלא זה בוכה על צוארו וזה בוכה על שיניו"אותו רשע ומה ת
  . 'ל השן וגוצוארך כמגד) ז/ השירים/שיר (הכא 

  
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף כ עמוד א  .6

נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות + ז"משלי כ+מאי דכתיב :  דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן
אחיה השילוני ;  טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכן בלעם הרשע-שונא 

מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו , את ישראל כאשר ינוד הקנה' כה האמר להם לישראל וה, קללן בקנה
אלא הולך ,  אין מזיזות אותו ממקומו-ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו , מחליף ושרשיו מרובין

+ ד"במדבר כ+שנאמר , אבל בלעם הרשע בירכן בארז.  עמד הקנה במקומו-דממו הרוחות . ובא עמהן



אפילו כל , ואין שרשיו מרובין, ואין גזעו מחליף, מה ארז זה אינו עומד במקום מים, )יםעלי מ(כארזים 
 עוקרתו והופכתו על -כיון שנשבה בו רוח דרומית , הרוחות שבעולם נושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו

   ...פניו
  
 


