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 פרשת ויצא
 

Disclaimer: Our recommending certain י"רש 's does not suggest in any way that not all the י"רש 's 

are important. Certainly, those who are מקיים שנים מקרא ואחד תרגום by learning י"רש  are מחויב 

to learn every י"רש . 
 

 

1 )s'י "רש- Fundamental:  

 
                  ויפגע יא:כח
 כי אם בית אלקים יז:כח

 וזה שער השמים   

 
 על כן לד:כט
 

 מתה אנכי א:ל
 

 

2 )Mefarshim: Recommended 
 

 דרכו של שלמה המלך להשוות בין מידה והפכה ב"הקדמה ר
 

  :פרק כח
              :פסוק

   Hirsch יא-י
 והנה סלם דעת זקנים  יב

/ השוואה בין חלום יעקב וברית בין בתרים / הסולם בפשט ובמדרש  -והנה סולם  בחיי' ר 
עד )שולט על שלושת חלקי המציאות ' ה/ הקשר בין חלום הסולם והפיכת סדום 

 ('ם"ודעת הרמב'
  Hirsch ויחלם  

 Hirsch  יג
 נצב עליו' והנה ד דעת זקנים  

 "עפר"השימושים במלה / השפלות כמבוא להתעלות  - והיה זרעך בחיי' ר יד
 לימוד ועיון באונקלוס/ מדריגת יעקב לעומת מדריגת משה  -והנה אנכי  בחיי' ר טו
 שלושת בתי המקדש וההבדלים שביניהם -וזה השער  בחיי' ר יז
 אין זה ספורנו  
המוכרח / רח לו ה מזמין לכל אחד את המוכ"הקב/ ההסתפקות במועט  -ונתן לי  בחיי' ר כ

 יותר מצוי יותר
 לי לאלקים' והיה ד ספורנו  כא
 Hirsch 1rst par. (page 465) כב

 
  :פרק כט

 :פסוק
 הן עוד היום גדול ספורנו   ז
 כל פעלו ופעולותיו של יעקב לכבוד אמו רבקה -ויהי כאשר  בחיי' ר י
 רמז לישיבת שם ועבר/ ל מקבלי האמת "חז -ויגש יעקב  בחיי' ר 
 ה והעני"דף קסב ד -ויבך  גור אריה  אי

 יעקב ידע על שנים עשר בנים שעתיד להוליד/ מדוע התנה על שבע שנים  -ועבדתני  בחיי' ר טז 
לאה שייכת לעשו דשניהם בגדר סור מרע ( )ד ונראה"דף שנה בא)ועיני לאה רכות  ש"שמ  יז

               (                   כ מדה זו"אבל אחר הברכות קנה יעקוב ג
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 ע עם בן אפרים"מחלוקת ראב -ועיני לאה  בחיי' ר 
האבות שכליים / דרגת האבות כדרגת אדם הראשון לפני החטא  - ואבואה אליה בחיי' ר כא

 \כמלאכי השרת
 

  :פרק ל
  :פסוק

 ה שחשוב"דף קסד ד -מתה  גור אריה   א
 דנני אלקים ספורנו   ו

 לנכח הצאן ספורנו  לח
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 פרק לא
 :פסוק

 התרחקות הצדיקים מן הגזל -הגד אחינו  בחיי' ר לב
 

 פרק לב
 :פסוק

 יעקב בדרגת מלאך -ויקרא שם  בחיי' ר ג
 


