
 

 

 

 
 

 תורה ותפלה מתגברים על היצה"ר יע"
 רמז ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה.   ובדרך

 שהתחילו וכמו, האדם ענין תרמוז הפרשה כל
 הנפש היא יעקב ויצא ל"ז רבותינו בה לומר

 שם על יעקב ונקרא, העליון מעולם בצאתה
, שבע מבאר ואומרו בעקביו הכרוך ר"יצה

 מים באר יקרא הנשמות יצאו שממנו מקום
 תשבע אשר' ה שבועת אל ירמוז ושבע, חיים

 תורה דבר על תעבור שלא בצאתה הנפש
 כי ל"ז אומרם דרך על, חרנה וילך ואומרו

 דכתיב אמו מרחם בצאתו באדם יכנס ר"יצה
 צריך כי, במקום ויפגע ואומרו' וגו לפתח
 עולם של מקומו שהוא' לה להתפלל האדם
 בא כי שם וילן ואומרו בידו יעזבנו שלא

 מעולם לכתו עד כן להתנהג שצריך, השמש
 אל ל"ז אומרם והוא, שמשו כשיעריב הזה

 .מותך יום עד בעצמך תאמין
 בן שמעון' ר אמר ל"וז ל"ז אומרם דרך על - המקום מאבני ויקח ואומרו
 אמרו דכתיב בתורה יעסוק לאו ואם' וגו ט"יצה אדם ירגיז לעולם לקיש

 דברי שהם עולם של בניינו פירוש המקום מאבני אומרו והוא, בלבבכם
, וכוחותיו ר"יצה ונרגם נסקל שבהם המקום אבני להם יתיחס גם, תורה
 בזמן בין בה שעוסק בזמן בין ר"מיצה מצלת תורה ל"ז אומרם והוא

' ר שאמר מה דרך על יכוין, מראשותיו וישם ואומרו בה עוסק שאינו
 שנאמר המטה שעל שמע קריאת יקרא נצחו לא אם לקיש בן שמעון

 לא ל"רשב שסיים למה יכוין, ההוא במקום וישכב ואומרו משכבכם על
 במקום הידועה שכיבה, וישכב אומרו והוא, המיתה יום לו יזכור נצחו

 מובטח הללו התנאים כל ואחר, חי לכל מועד בית הארץ כל דרך הידוע
  החיים אור        ר."היצה שינצח הוא

 
 כשבא שבת קודש מסתלק החרון אף

וש ישראל מוהרר זכרי מענדל דמפה ק תישמע. ויצא יעקב מבאר שבע
מוה  בה"גהקדוש רשכ דומו"רה הלשון פא הייתי אצל אבזישוב דמשענ

תו טק והניח עצמו על מ"של עש ההמקו תבילטבעת בואו מ ךלימלא
. נמצא ע עכלדגסמין בוול ריחין דסבמלול כזה הלשון מאן יב רואמ

ד "המתקת הדינים ע את הוא בחי ריח וריח הולו ששבהל פ הדברים"ע
כהו ועד אשה ריח ניחוח וכיוצא בכמה רבוידיו בגריח  תוירח א
ר שבע איק בהנע פי כשבא ש"ק בוזהו ויצא יעקב מבאר ש ת,מקומו

ת קודש נשלם השם יעקב כי ז בשביעקב והיינו ש םאזי יוצא הש
ך לו כי לף והלן אף חרוה פי שהחרנאזי וילך חב ימ יעקגהוי  םעמיפ

 אהבת שלום                    .שבת הוא בחי ריח וריח הוא המתקת הדינים כנל
 

 עבודת האדם מגיע למעלה
 בקרבו לבו מתלהב עבודתו בתחילת דהאדם'. כו סולם והנה ויחלום

 וחזק הולך לבו ובזה העליונים העולמות כל מתנהגים ידו שעל בחושבו
 להשם רק כלל חושב אין אז בעבודתו חזק כשכבר כך ואחר, בעבודתו

, ויחלום זהו .לשכינה מרכבה יהא שהוא בו יתענג יתברך והשם יתברך
 שהוא בלבו' ה עבודת שיתחזק דהיינו ותחייני ותחלימני כמו חוזק לשון
 הוא החיזוק חיזוק שצריך בעבודתו התחלתו בעת דהיינו, בעבודתו חזק
. הזה בעולם אדם ארצה מוצב שהוא, ארצה מוצב סולם והנה. זה ידי על

 עולים אלהים מלאכי והנה. למעלה מגיע בעבודתו, השמימה מגיע וראשו
 ולהיפך. האדם ידי על, בו זהו ידו על מתעלים מעלה שמלאכי, בו ויורדים

 המקדש בית משחרב ל"ז חכמינו כמאמר ירידה גורם ושלום חס
 בעבודתו חזק שכבר כך אחר אמנם. כביכול מעלה של פמליא נתמעטה

 לשכינה מרכבה שיהא עבודתו ידי על הוא, עליו נצב' ה והנה חושב אז
 לוי קדושת                                 .והבן

 

 תלוי בידי האדם העולמות כל
צריך האדם לשנן תמיד שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע 

  ,השמימה, ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו, כמבואר בספה"ק
 עקב. ]תולדות פר' 

 .[פר' ויצא - אוהב ישראל, קדושת לוי, חת"ס, חי' הרי"ם, אהבת שלום 
 

 גדולותע"י שמירת העינים זוכין למעלות 
סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, הנה סל"ם בגמטרי' עי"ן, 

אזי ראשו מגיע השמימה שזוכה לכל  שמי שעיניו כלפי ארצהלרמז 
 המו"ל                               המדריגות.

 מעלות השפלות והגדלות
 .מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה סולם

ידוע שצריך האיש המשכיל  הנהי"ל עדז ד
 עם עשות מלחמהללבקש עצות ותחבולות 

מבקש היצהר להשפילו  אםו שינהיצהר. והי
 דש עצמו מצדלו שאינו ראוי להתק רולומ

 תורו מדת התפאכנגדחומרו העב אזי יאחז 
לקי ממעל הוא אהוא חלק שנשמתו  דשמצ

 ריס רוחו באמת שכבגצהר מיה םראוי לכך וא
אזי ישפיל אע מצד שפלות  ורטההוא קדוש ו

ין לו סוף. וכל אהכלל שזהו דבר ש חומרו.
ו צריך להיות באופן לדכל ימי ח אדםהנהגת ה

מוצב  םזה ואז טוב לו בזה ובבא. וזהו סול
צה להשפילו רוארצה כו' פי בשהיצר הרע 

מוצב ארצה  ולםזהו בחי סשחומרו העב  דמצ
ת התפארות שמצד נשמתו דדו מנגאזי יאחוז כ
היצהר  םשו מגיע השמימה. ואראשזהו בחי' 

וחו בבחי ראשו מגיע השמימה אזי יאחוז כנגדו מדת השפלות ר סמגי
 .מוצב ארצה ודל םבחי סול

 אהבת שלום
  

 שיהא הרשות בקדושה
 ענין בזה לרמז הנראה. ערבית תפלת תיקן יעקב בגמרא דאמרינן מה

 ז"בעוה לאשר בקדושה שיהיה לו והמותר הרשות בדברי האדם הנהגת
 יעקב שתיקן וזה. הרע מן הטוב לברר האדם וצריך ברע טוב מעורב הוא

 עבודתו היה וזה הקדושה אל הביא הכל ר"טו מעורב לשון ערבית תפלת
 שבענו ש"כמ חסד בחינת שחרית תפלת תיקן ה"ע א"בא שמצינו כמו

 יצחק. ח"רמ' בגימט עולה אברהם עשה המצות נגד והוא חסדך בבקר
. החטא מן שמור להיות ת"ל במצות יצרו על להתגבר הגבורה' בחי

 בקדושה יהיה הרשות בדבר' אפי ערבית תפלת שתיקן הוא ויעקב
. כך מסודרים כ"ג הם ע"בשמ הברכות גם לכן. לך במותר עצמך קדש

 יעקב נגד קדוש אתה. יצחק נגד' כו ברחמים מתים מחיה. אברהם מגן
 ש"וז. רשות ערבית תפלת וזה' כו יעקב קדוש את והקדישו ש"כמ אבינו

 יהיה לו המותר בדבר שגם יתירה הזהרה צריכין ובזה. ברשות זהירין הוו
 שלמה תפארת                ה. "ב הבורא לעבודת הרצויה בכוונה בקדושה

 

 מעלת האדם
ורוקדים בו, ואם . איתא במדרש פוחזים בו ,והנה מלאכי אלקים עולים וגו

הי אדם מישראל יודע עד היכן ולאיזה מקום מגיעים מעשיו כי אז לא הי 
י מעשיו יכול "דבר מהעבודה וממעשים הטובים, והוא ע םמבטל שו

 חידושי הרי"ם                   .להרבות שפע ושמחה בעולמות העליונים כנ"ל
  

 אף בעת חושך יכול להתעלות
 לו שקפצה ללמדך ויתפלל כתיב ולא ערבית תפלת תיקן ויפגע י"ברש

 קפיצת ענין מה ערבית תפלת שתיקן הזה' לפי כי מובן ואינו. הארץ
 בכל ת"השי קדושת לעורר יכול האדם רצון כפי בודאי אך. לכאן הארץ
 ליעקב' שהי כיון' פי לכאן ובא המוריה הר נעקר י"רש ש"וז. מקום

 מאוד מרוחק' הי הזה מקום כי אף'. המורי להר לבוא גדול רצון ה"אע
 חושך בעת בודאי כי ערבית תפלת' פי עצמו וזהו. לכאן' המורי הר קפץ

 מתעורר ז"ע בהדרגה שלא האדם רצון י"ע רק האור להתגלות מקום אין
 שלום וכתיב. האדם ברצון תלוי הכל כי. הטבע דרך י"עפ שלא הארה
 כ"ג הוא הריחוק כ"א. ת"מהשי יוצא רע דבר שאין' פי ולרחוק לקרוב
 יכול הרצון ז"ועי. יותר אמת רצון באדם נתעורר הריחוק י"שע. לטובה
' כו שקפצה ללמדך ש"וז. ל"כנ ת"השי הארת הרחוק במקום גם לעורר

 יוכל שלא מקום לך שאין שידע ישראל איש לכל לימוד מזה שיש
 אמת שפת    ל. "כנ אמת של יגיעה י"ע הפנימיות הארה להרגיש

 
 להודות להשי"ת וגם יתפלל על העתיד

 ולכאורה. מלדת ותעמוד' וגו אודה הפעם ותאמר בן ותלד עוד ותהר
 המה לכאורה כי מלדת ותעמוד תיבות השני מרמזים מה על יקשה

 יעקב מורינו הקדוש הרב ורבי מורי מאדוני שמעתי והנה.. .מיותרים
' ה את אודה הפעם לאה שאמרה אחר ה..."זלה מ"הכ מלובלין יצחק

 כל קבלה שכבר בעצמה הראתה ממילא הודאה לשון יהודה שמו וקראה
 אחר עד. מלדת ותעמוד כן על זו לטובה עוד צריכה ואינה בבנים הטובה

 עוד וילדה שכרה אלהים נתן לאישה שפחתה שנתנה הפעולות ידי על כך
 ששממאור ו                       .להבין וקל ,זה אחר
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 רץאלתקן עצמו לעבודת ה' קפצה השהתלהב ע"י 
' לי קפצה וגם ערבית תפלת ותיקן שהתפלל ל"אחז', וגו במקום ויפגע

 גיד פ"ור י"פירש' עי עכבוהו לא משמים בהליכתו אבל בחזירתו ארעא
 עשו מפני נפשות בסכנת כבורח הלך בהליכתו כי לומר ונראה. הנשה

 לא ומשמים, מזכיותיו לו מנכין שמא נס על לסמוך התפלל לא כ"ע
 למיהדר דעתיה יהיב לחרן בבואו כ"אח אך, בזה עשה כדין כי עכבוהו

 לצדיקים יפה כי בזה לו איכפת לא מזכיותיו לו מנכין ואם עצמו ולסכן
 לא כ"ע השכיל לא ומתחלה, ב"העה חיי מכל ז"בעה' ה בעבודת' א שעה

 בידי ואינו האדם מבחירת הוא זה כי עכבוהו לא משמים וגם התפלל
' לי איכפת ולא' ה עבודת בעבור להסתכן בעצמו שנתלהב עד, שמים
                                                                    .ארעא ליה וקפצה עזרוהו משמים אז זכיות בניכוי

 סופר חתם
 

 ויכול להתעלות על ידי בשורה טובה בא בחינת אליהו
 טובה בשורה משנתבשר י"רש' ופי קדם בני ארצה וילך רגליו יעקב וישא

 דכתיב הוא הענין ללכת קל ונעשה רגליו את לבו נשא בשמירה והובטח
 בא אם והנה' גו' ה יום בא לפני הנביא אליהו את לכם שולח אנכי הנה

 דבר איזה על כשמתקשה לימוד בשעת גם טובה בשורה איזה לאדם
 בו שנכנס במוחו שמרגיש בשורה כמו בו נכנס הדעת לו שיבא קודם

 דעה הארץ ומלאה כך ואחר אליהו בחינת נקרא וזה אחד נקודה
 בחינת גם חלקיו את ליחד אז לו ובנקל חיות ונתמלא דעתו שנתרחבה

 בחינת בו נתלבשה טובה בשורה המגיד איש באמת כי הטוב אל רגליו
 רק שבעולם טובות הבשורות כל המבשר הוא כי ממש אליהו ניצוץ

 רק בראשית ימי מששת הוא אליהו בחינת כי ההוא בהמגיד שמתלבש
 בשורה איזה להגיד כשמזדמן ולכן כנודע בפנחס כ"אח שנתלבשה

 בחינת מרגשת נשמתו כי ולהגיד לרוץ ואחד אחד כל מתחזק טובה
 מקום מכל בזה מרגישין אדם בני שאין אף בתוכו להכניסו ורוצה אליהו
 בבחינת' ה את לעבוד להתחיל יכול היה דעת לו היה ואם חזי מזליה
 למדריגה ממדריגה בה וילך אז בו שנתלבשה אליהו
 הניצוץ בו נכנס הבשורה שנתבשר האיש וגם גדולה
 אל בנקל לדבק יוכל כן גם דעתו ונתרחבה בקרבו אליהו
 יום בא אז ונקרא כן גם רגליו הנקרא חלק יתברך הבורא

 אנכי הנה וזהו. בתוכו' ה את זו בסבה שהכניס הגדול' ה
 כך הוא תמיד כי הוה לשון הוא שולח כי לכם שולח

 האדם אל שלוח אליהו בחינת זמן ובכל אדם בכל
 .'ה יום בא לפני הישראלי

 עינים מאור
 

 תפלה הוא העצה נגד יצה"ר
. גדולה ואבן ל"והול. הבאר פ"ע גדולה והאבן בפסוק

 אבל מקום בכל נמצא הוא ר"היצה שהוא מכשול האבן כי לרמוז ויתכן
 בתפלה הפה לפתוח מניח שאינו והוא. ביותר גדול הוא הבאר י"עפ

 ז"וע תפלה שהיא פ"שבע תורה הבאר' בחי שהיא שבלב עבודה שהיא
 לכל כידוע התפלה לעכב ר"היצה מגמת וכל. תפתח שפתי' ה מבקשין

 אין כי והאמת. דמלכא ברתא לנסוב לחוויא דנצח מאן וכדאיתא' ה עובד
 פה לפתוח יכול הוא כך מעשיו בכל האדם עבודת כפי רק. להתפלה עצה

 היום בכל הלב בהשתוקקת שתלוי שבלב עבודה קראוה לכן. בתפלה
 מכל הנולד תכלית שזה העדרים כל שמה ונאספו הרמז וזה. מעשיו בכל

                                                                                                              .העבודות
 אמת שפת

  
 כל המלאכים והעולמות תלוי בהאדם

 הפרשה מזאת לעצמו ליקח ישראלי איש כל יוכל גדול מוסר תוכחת
 ש"בהוב י"הש באהבת ולדבק. המדומה הזמן מהבלי מחשבתו ולפנות
 מעשי שכל ועיקר. וזך אמת בשכל ט"ובמע ובתפלה בתורה ולעבדו
 בכל. וכדומה וקימה. שכיבה. ראיה. שמיעה. דיבור. הילוך היינו האדם

 סיג שום בלי י"הש לעבודת וזך אמת שכל בתוכו מעוטף יהא דבר
 וראה עיניך פקח. בעקבותיהם ולך' הק מאבותינו ולמד וצא. ו"ח ופסולת

. הקדושה תורה מהם ונעשה נארג' הק אבותינו של גשמית ממעשה איך
 ישן מקום ובאיזה שבע מבאר יעקב הליכת לנו מספרת התורה ואיך

 רועה שהיה ואיך אותה שנשק ואיך זוגו בת רחל עם שדיבר והדיבורים
 מוכח מזה הלא. באלו וכיוצא. המקלות שעשה ותחבולתיו. לבן צאן את

 מיושבת ודיעה בהשכל רק הכל היה גדול ועד מקטן מעשיהם שכל
 נפלאים עליונים לדברים עניניהם בכל רמזו והיאך. אלהות בחכמת
 בבושה להתלבש לו ראוי. היטב בזה האדם ויתבונן וכשיסתכל. ונוראים

 מתפלל שהוא והגם. לו אדם בינת ולא מדעת נבער הוא איך גדולה וענוה
 לנו שיחלום והלואי. חולם כאיש רק ותשוקה ודעת שכל בלא הוא ולומד

 . יעקב של כחלומו בהקיץ
 הוא שהאדם ממש לו וידמה ומחשבתו בשכלו לצייר האדם צריך וגם

 וראשו אך. וגשמיות ארציות בתוך ארצה מוצב סולם
 דבוק הוא נשמתו ושורש שכלו היינו. השמימה מגיע

. בו ויורדים עולים אלהים מלאכי והנה. בשמים למעלה
 אז י"הש לעבודת ומוחו לבו את מגביה כשהאדם ל"ר

 ומשפיע העליונים שמים לרום המלאכים כל מעלה
 .הקודש חיות להם

 ישראל אוהב

 
 החמימות לעבודת והקרירות לעניני עוה"ז

הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה... ביום קאי על 
עניני עוה"ב ע"ש הכתוב ולילה כיום יאיר,  ולילה קאי 
על עניני עוה"ז שדומה ללילה וזהו שאמר שלמצוה ]עניני עוה"ב[ היה 
בחמימות ובתשוקה גדולה, ועל עניני עוה"ז היה בקרירות ולא השתוקק 

 אליהם וד"ל. 
 עירין קדישין

 

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 
 

 ות גם על הטבע הודל
, להם שעשה הנסים על' לה הודו לא האבות וכי, תמוה והוא. לאה שבאתה עד' לה שהודה אדם היה לא ס"בש. 'וכו' ה את אודה הפעם ותאמר

, למה ב"וצ, ומגדף מחרף זה הרי יום בכל הלל האומר כל ל"שאחז מה על לשבח טעם שאמרתי מה י"עפ ל"ונ'. לה ושבחו קרבנות הקריבו הלא
 עת בכל עמו שעושה הטוב על ויום יום בכל להודות אדם צריך באמת כי בזה רצויה וכונתו. ויענש יפסיד תמיד' ה חסדי זוכר שהוא בשביל וכי

 לו להודות צריך אדם בני מכל יתור לו ואין לטבע חוץ זה ואין אדם בכל שזה הגם, ונשימה נשימה כל על יה תהלל הנשמה כל ל"ז ואמרו, ושעה
 על אבל, גבורותיו ולספר' לה להודות מחוייב עצמו מוצא בטבע שלא נס לו שנעשה אדם כשרואה והנה. חסדו גודל ומה טובו רב מה ולהכיר עליו
 שנעשו שעברו נסים על להודות לנו המסודר ההלל רק יום בכל אומר שאינו מי ולכן. עליו' לה להודות מתעורר אינו הנהוג דבר בטבע לו שיש מה

 נכון. פירוש והוא, נוהג וטבעו כמנהגו עולם רק עליו' ה טובות מכיר שאינו בזה שמראה, ומגדף כמחרף זה עליהם רק מודה ואינו במצרים לאבותינו
 מחוייבים עצמם שמצאו כ"כ חדוש ואין בטבע שלא נסים נעשו להם אבל, כמפורש' לה ושבחו הודו ויצחק אברהם בודאי, מעתה ואומר

, בנים כמה מולידות נשים וכמה בטבע שכן הגם, בן לה בהולד' לה תודה שנתנה מצינו בלאה אבל, תודה זבחי' ה לפני ולזבוח ולשבח להודות
 סופר כתב  .                                                              ונכון, חכמים ושבחוה כזו הודאה בה שמצינו הראשונה היתה והיא, וטבע במקרה תלתה לא מ"מ

 

 אהנקראים יהודים על שם ההוד
נקרא יהודי על שמו, כי שמו הוא ע"ש שבח והודי' כמ"ש בפעם אודה את ה', שכל יהודי צריך לדעת וכל אחד מישראל  ותקרא שמו יהודה וגו'.

 חידושי הרי"מ                .שכל מה שהוא לוקח הרי זה יותר ממה שמגיע לו, יהודה פי' רש"י ז"ל נטלתי יותר מחלקי, היינו זה הוא יותר מחלקו המגיע לו
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 • פניני רש"י• 
 שאין זמן כל ואגדה - חרפתי
 לתלות במי לה אין בן לאשה

 בו תולה בן לה משיש סרחונה
 אכל מי בנך זה כלי שבר מי

 :בנך אלו תאנים
 

ללמד שאפי' על דברים קטנים )
 . (כאלו לא שכחה להודות



 

 

 

 פרשת

 ויצא

 
           ור החייםא

    עבודת האדם בעוה"ז   ובדרך רמז על הפרשה
 נועם אלימלך

 .שיהא בשפלות   א"י ויצא יעקב
 קדושת לוי

 עבודת האדם מגיע למעלה   ויחלום והנה סולם
 השי"ת רוצה להשפיע לישראל   וירא והנה באר בשדה

 התחזקות השי"תל   והיה ה' לי לאלוקים
 אוהב ישראל

 להעלות הגשמיות לרוחניות    תוכחת מוסר
 להפוך המידות לטוב   עוד ויקח מאבני המקום

 אהבת שלום
 ע"י שבת בוקעין רקיעין   ויצא יעקב מבאר שבע

 מדריגת הרה"ק רבי אלימלך עש"ק    א"י ששמעתי
 לידע החשיבות של האדם   והנה סולם מוצב ארצה

 באר מים חיים
 בכל דבר יש ניצוץ אלוה   וישא יעקב רגליו

 להעלות הגשמיות לרוחניות  או יאמר ויחלום והנה סולם מצב ארצה
 תפארת שלמה

 להקיץ משנתו ללמוד   א"י ויקץ יעקב משנתו
 מעלת השפלות   והיה זרעך כעפר הארץ

 שיהא הרשות בקדושה  מה ד"א בשמי שתיקן יעקב ערבית
  חידושי הרי"ם

 להאיר בחושך   ערביתיעקב תיקן 
  מעלת האדם   והנה מלאכי אלוקים עולים

 נר ישראל
 מעלת סעודת מלוה מלכה   סולם מוצב ארצה

 מאור ושמש
 תורה ותפילה בהתלהבות    ויחלום והנה

 אחר הודאה צריכין להתפלל עוד  הפעם אודה את ה' ותעמוד מלדת
 חתם סופר

  להתבטל להשי"ת   ויש לפרש עוד
 מעלת הענווה   מוצבוהנה סולם 

 מאור עינים
 ע"י בשורה טובה בא בחינת אליהו   וישא יעקב רגליו

 בת עין
 אדם צריך להשתוקק להשי"ת   ולבן הלך לגזוז את צאנו 

 ישמח ישראל
ואז בהקיצו יקיים שויתי ה' לנגדי  לילך לישן מתוך תשובה ותורה וישב במקום ההוא

 תמיד. והוא הכנה לשבת קודש
 שפת אמת
 לרמוז שגופו למטה ונשמתו למעלה  והנה סולם מוצב ארצה)תרל"ט( 
 תפלה הוא העצה נגד יצה"ר  והאבן גדולה ע"פ הבאר )תרמ"ד( 

 אגרא דכלה
 מעלת הכנה למצוות   ויהיו בעיניו כימים אחדים 

 

 

ע"י האדם תלוי כל 
 המלאכים והעולמות

 

 



 

 
 ויצאחומש רש"י פ' 

 לע"נ הבה"ח יחזקאל פייוויל ז"ל בן הר"ר אברהם שלום שליט"א ענגלענדער
 
 

 ? למה כתיב ויצא יעקב (א

 ? מהו הפשט ויפגע במקום (ב

 ? למה כתיב וישכב במקום ההוא (ג

 ? למה כתיב ואלהי יצחק בחייו (ד

 ? הבא ראיה מפרשה שהעני חשוב כמת (ה

 ? למה נקרא שמו ראובן (ו

 ? יב קרא שמו לוילמה בלוי כת (ז

 ? מהו הפשט נפתולי אלהים (ח

 ? מהו הפשט אסף אלהים את חרפתי (ט

 ? איזה בהמות היה לבן צריך לתת ליעקב ובמה אינה את יעקב (י

 ? למה אמר השי"ת שוב אל ארץ אבותיך (יא

 ? למה גנבה רחל את התרפים  (יב

 ? מאיזה קללה מתה רחל בדרך (יג

 ? הבא ראיה איל בן יומו קרוי איל (יד

 ? י אלהים איזה מלאכים היוויפגע בו מלאכ (טו

 בהצלחה!
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     בס"ד

____________ :  ____השם

 אפשר להסתכל בספרים את התשובות,
 % 08 -בין המשיבים שידעו מ

 ומעלה יוגרלו
 כל חודש

 ספרים חשובים.

את התשובות נא לכתוב על דף בכתב ברור ולציין 
 שם וטלפון, 

רח'  ולהחזיר או לשלוח בדואר למשפחת הירשלער
 ירושלים ]ולהכניס רק בתיבת דואר[ 62אבן האזל 

 וישלחפ' ישי עד יום חמ 
 

 מבעלז זי"ע שמי שיסיים כל החורש"י כל שבוע יזכה להיכנס להיכל רש"י הק' בשם מהר"ש
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