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בית הלוי פרשת וישלח (לב ,יב)
הצילני נא מיד אחי מיד עשו .יש להבין אחרי כי לא היה לו רק אח אחד למה הוצרך לומר מיד עשו ובאמרו מיד
אחי כבר מבואר בקשתו .ועיין בזוהר (ח"א קס"ט ע"א) על הפסוק וז"ל מכאן מאן דצלי צלותא דבעי לפרשא
מיליה כדקא יאות כו' מיד אחי ואי תימא קרבין אוחרנין סתם אחין איקרון מיד עשו בגין לפרשא מיליה כדקא
יאות .אמנם אכתי יש להבין אמרו שני פעמים מיד אחי מיד עשו והי' סגי לומר באומרו מיד אחי עשו .ויש לפרש
הכוונה דיעקב בהודעו דעשו בא לקראתו הבין דלא ימלט מאחד משני האופנים ,או דעשו ילחם עמו וירצה
להורגו ,או דיתרצה עמו וישוב מאפו וישב עמו בשלוה ואחוה כשני אחים ,ומשני האופנים הללו נתיירא יעקב,
דגם טובתו ואהבתו של עשו רעה היתה אצל יעקב ,ועל אלו שני האופנים אמר הכתוב ויירא יעקב מאד ויצר לו
דאמר ויירא על ספק שמא יהרגנו וייצר לו על הספק שמא יתקרב לו .וזהו שביקש על הני שני אופנים הצילני נא
מיד אחי מיד עשו שאיננו רוצה בו לא לאח ולא לעשו וביקש שיצילו משני ידים הללו .ונתקבלה תפלתו,
דבתחילה היה בדעת עשו להרגו והקב"ה הצילו מידו ,ואח"כ כשנתרצה לו ביקש להיות עמו ביחד ואמר נסעה
ונלכה ואלכה לנגדך ויהיו שניהם ביחד ,והוא דחה אותו בדברים וניצל גם בזה ממנו וכמו שאמר הכתוב וישב
עשו ביום ההוא לדרכו שעירה ,השמיענו הכתוב דבאותו יום עצמו נפרד עשו ממנו והלך לדרכו ולא נתעכב
אפילו יום אחד עמו וכבקשתו .וכבר ראיתי במפרשים שנתקשו על דברי הכתוב וישב עשו ביום ההוא לדרכו
דמאי אשמועינן הפסוק דבאותו יום שב לדרכו ולפי הנ"ל מבואר היטב:

נשמת חיים (ברלין) דרשות עמ' סז

מגן אברהם ריש סימן תרע
נוהגין הנערים העניים לסבב בחנוכ' על הפתחים ובס' חנוכת הבית כ' טעם לזה:

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטז עמוד א
דרש ר' פנחס בר חמא :כל שיש לו חולה בתוך ביתו ,ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים ,שנא' :חמת מלך מלאכי
מות ואיש חכם יכפרנה.

רב שמואל בן חפני גאון עה"ת פ' וישב (לח ,כח)

ברית מנוחה עמוד עב

שו"ע יורה דעה  -סימן קיג סעיף ט
אם בישלו עובדי כוכבים כמאכל בן דרוסאי וגמרו ישראל ,יש לאסור ,אלא אם כן הוא ערב שבת או ערב יום טוב
או שיש הפסד מרובה בדבר .ויש מתירין בכל ענין( ,טור בשם הרא"ש ור"ן ור"ף ומהר"ם ואו"ה וסמ"ק סימן
שכ"ג שר' יקר עשה כן מעשה וכ"ה בכל בו וכ"פ בסה"ת ומרדכי ואגודה פא"מ ורא"ה בס' ב"ה וסמ"ג דף נ"ז
ע"ב ושכן קבל מר"י ור' ירוחם ני"ז ח"ז שכן הסכימו רוב הפוסקים ולא כדת השיג הב"י בב"ה אר' ירוחם בזה עיין
שם) וכן נוהגין:

