
 

 

 

 
 

  טובים עיקר תולדות הצדיקים מעשים
 תולדות עיקר על ירמוז עוד ואלה תולדות.

 כי, טובים ומעשים מצות שהם הצדיקים
 וגדר נסיונותיו נודעו לא שיצחק להיות

 המזבח גבי על צוארו שפשט והגם, צדקתו
 יש היום ועד, בתורה מבואר זה דבר אין

 מודיע לזה, נעקד כרחו בעל כי מפרשים
 בן יצחק תולדות ואלה באומרו הכתוב

 ,בו כיוצא והמורם המוליד וראה הבט אברהם
  אומרו דרך על אברהם בן בתיבת כן גם ורמז

 בבחינת אברהם הוא כי פירוש חכם בן
 ידוייק זה וכפי יתברך חיבתו והפלגת הצדקות

 על מוסיף לומר ו"וא בתוספת ואלה אומרו כ"ג
 בכמה לטובה המפורסם אברהם של תולדותיו

 בדומין. יצחק של תולדותיו גם נסיונות
 אור החיים

 
 אברהם התעטר ביצחק

 היה מתחלה' פי, יצחק את הוליד אברהם אברהם בן יצחק תולדות ואלה
 שאברהם עד ונתקדש נתעלה ולבסוף אברהם בן שהוא מתעטר יצחק

, יסכה ואבי מלכה אבי וכמו, דשמואל אבוה כמו יצחק אבי שהוא מתעטר
 בחיי רבינו לזה שנתכוון לי וכמדומה - יצחק את הוליד אברהם והיינו
 .בדבריו שם' למעיי

 חתם סופר

 
 תפלה בשמחה מתקבלת ביותר

ויעתר יצחק לד' לנכח אשתו וגו' ויעתר לו ד'. למה לו ולא לה ?  )עי' רש"י 
ז"ל(, וי"ל דבכדי שהתפלה תעלה ותתקבל לרצון מן ההכרח הוא 

ולבקש שהתפלה תהיה בשמחה והתלהבות, להודות להשי"ת על העבר 
 על העתיד, אבל אם מתפללים מתוך עצבות הרי אז לא ילקטו פירות.

וידוע שדרך הנשים לבקש רחמים בבכיה, וכדאיתא בגמ' שדמעתה 
מצויה, ומן הסתם גם רבקה התפללה כך, אבל יצחק התפלל מתוך 
שמחה היפך מתפלתה, ו"נוכח" הוא מלשון צד והיפך, ולכן היות 

 ו" רק בשמחה, לכן "ויעתר לו" ולא לה.אשת לנכחש"ויעתר יצחק לד' 
 רוזי'ן–נר ישראל 

 
 שיהיה השי"ת תמיד לנגד עיניו

' ה פסוק על ה"זלה אבי אדוני פירוש לפרש נקדים'. וכו ויעתר ל"י ועוד
 עיניו לנגד אלהים פחד תמיד שיהיה מחוייב הישר שאדם, אחסר לא רועי

 בכל עמו שמטיב הטובות על' לה להודות תמיד וצריך, יתברך לעובדו
 חלי לא כמה ל"חז כמאמר, נעלמים וטובות נגליים טובות מיני בכל, שעה
 ה"ע המלך דוד מתפלל היה זה ועל, סייעיה דמארי גברא מרגיש ולא

' ה וזהו, מעודו אותו הרועה[ הוא' ]שה זו מחשבה תמיד לו יחסר שלא
 ועל. שמים ויראת ח"ודפח, רועי' ה לו יחסר שלא התפלל אחסר לא רועי
 שיהיה ל"כנ אשתו לנוכח' לה, תפלתו היה ומה' לה יצחק ויעתר זה דרך

 קודש זרע                                                     .עיניהם נוכח' ה, י"כנס עיני נגד תמיד
 

 שאדם יהי' חזק בעבודת השי"ת
 עוברת י"ופרש. 'וגו אנכי זה למה כן אם ותאמר בקרבה הבנים ויתרוצצו

 פתחי על עוברת. לצאת ומפרכס רץ יעקב ועבר שם של תורה פתחי על
 דרך הקדושה התורה לנו מורה זו בפרשה הנה. לצאת מפרכס עשו ג"ע

 דרך דרכו יהיה ולא ובתמים באמת שיהיה ה"ב הבורא לעבודת הישרה
 כי הארץ מעמי רבים נמצא כאשר. שקר לשון ארגיעה עד וזר הפכפך
 ואיננו  בו התעיף וכאשר. יבער כלפיד לבבו ותפלה בתורה שעוסק בשעה

 

 לעבוד על ענוה ושפלות
פירש רבינו מרוזי'ן זי"ע בג' אופנים, א. "ורב" ווער  ורב יעבד צעיר.

ס'איז ביי זיך גרויס, "יעבד צעיר" טוהט דער אייבירשטער, און 
מאכט איהם קליין. ב. "ורב יעבד" וועמין טוהט דער אייבירשטער 
גרויס מאכן? "צעיר" דער וואס איז ביי זיך קליין. ג. "ורב יעבד צעיר" 

                                    מ'דארף אסאך טוהן און ארבעטין אז מ'זאל זיין ביי זיך קליין.
 ר ישראלנ

 

 בחיות ובהתלהבות עבודת השי"ת
עוד י"ל "ורב יעבד צעיר" שצריך לעבוד הרבה שיחזיק עצמו צעיר 

 המו"ל                                                             כימי הנעורים לעבודת השי"ת.

 לבו בשרירות הולך תיכף התפלה אחר כי
 את אלהים וירא  הענין פ"וז. ומתאוה חומד
 ראוי שאיננו ל"חז ודרשו' וגו טוב כי האור

 '.כו בערבוביא והחשך האור שישתמשו
 אור לומר שייך איך להבין אין לכאורה
 . אהדדי דסתרי תרתי בערבוביא יחד והחשך

המה  ועבודה התורה דרכי כי  בזה   הרמז אך 
 והנבזה השפל העולם ותאוות. לאור רומזים

 מזה לשמור צריך והאדם. לחשך דומים הם
 הסעיפים שני על פוסח בערבוביא יהיה לבל
 לדרכי פונה ופעם התורה בדרכי הולך פעם

 אמרתך צרופה' בפ פרשנו וכזה. ו"ח החשך
 והבחינה הצירוף זהו כי. אהבה ועבדך מאד

 האהבה לידי האדם את מביאים מ"התו אם
 כאשר עתה לכן. הישרה דרך מני יסיר לבל

 כי סברה הבנים שהתרוצצו אמנו רבקה ראתה
 ללכת חשקו פעם אשר אחד אדם הוא

 בין יבוא כאשר רשע אנשי כדרך ג"ע לפתחי ללכת חשקו ופעם ד"לבהמ
 בו ופגעו מהם פונה וכאשר. כמעשיהם לעשות עמהם יתלוה הצדיקים

 מה' ה את לדרוש ותלך לכן. מהם כאחד הוא הנה וריקים פוחזים אנשים
 כתיב לזה. תמוט שלא כיתד רק אור ישכון הדרך זה לא כי. בסופו יהיה

 פונה זה ועשו יעקב שנים הם באמת כי. בבטנך גוים שני לה' ה ויאמר
 ימוט בל עומדת לעד וצדקתו לתומו פונה וזה. הרעה ותאוותו לרשעו

 שלמה תפארת                    . לנצח
 

 לצנן התאוות
 ורבי אנטונינוס זה גאים שני י"רש פירש. בבטנך גוים שני לה' ה ויאמר
 בדבריו לרמז יש'. וכו חזרת ולא צנון לא שולחנם מעל פסקה שלא

 ונראה. מכפר אדם של שולחנו עכשיו ל"חז מאמר פי על הקדושים
 רודפים ואינם' ה בתורת ההולכים הצדיקים הדרך דהנה זה דרך על שהוא

 גופם לקיום מההכרח להם שצריך מה רק אוכלים ואינם התאוות אחר
 אף ידם את מושכים המה שולחנם על באכלם ממילא, יתברך' ה לעבודת
 לאיזה חשק להם ולעשות להסיתם בוער שהיצר ואף, אכילתם באמצע

 שלא יצרם את מצננים הם, יותר הערב מהמשקה או מהמאכל טוב דבר
 כבר אשר על בתשובה וחוזרים דואגים ואדרבה, עוד ולשתות לאכול

 לשון וחזרת צנון וזה, גופם קיום מכדי יותר שתו או אכלו ואולי פן אכלו
 לא ,עשו אשר על בתשובה וחוזרים יצרם את שמצננין ל"כנ וחזרה צינון

 וחשק בהתלהבות מצוה איזה שעשו להם יזדמן אם שאף הרשעים כן
 וחוזרים עצמם מצננים הם ושתיה האכילה תאות מחמת גדול

 אצל והן הצדיקים אצל והן. ההבל תאותם מחמת זה מהתלהבותם
                                                                                     להבין. וקל, והחזרה הצינון יוצדק הרשעים

 ושמש מאור
 

 עיקר האהבה הרוחנית
 הא רמוז בכאן. יעקב את אהבת ורבקה בפיו ציד כי עשו את יצחק ויאהב

 שאינה וכל', כו בטל הדבר בטל בדבר תלויה שהיא אהבה כל דתנן
 בשביל עשו את שאהב יצחק כן על. מתקימת האהבה בדבר תלויה

 בטלה ציד הביא כשלא כי, עבר לשון' ויאהב' כתיב, הזה עולם עניני
 אומר, הנצחי הבא עולם בשביל' יעקב את אהבת רבקה. 'האהבה

 האדם יאהב שלא גדול מוסר וזהו. פוסק ולא תמיד שאוהבת', אהבת'
 אהבתי, 'והמצות התורה אבל, וחשיקה רבה באהבה הזה עולם עניני

  הקדוש ה"השל                                   .'שיחתי היא היום כל תורתך
 

 לאכול בקדושה
 אדם של אכילתו מענין גדול מוסר יש. הזה האדם האדם מן נא הלעיטני

 וישתו ויאכלו' וסימנך. מלך לפני כאוכל, ובצניעות קדשה מצד שיהיה
. אלהים מדבקות יזוז לא אכילתו בשעת שאף', האלהים את ויחזו

                                                                            קדושה. באות השלחן בסוד זה בענין במאד והארכתי
  הקדוש ה"השל

 
 ממידות הרעות יקח דרך לעבודת ה'

 בנה יעקב את ותלבש' וגו החמודות הגדול בנה עשו בגדי את רבקה ותקח
 הקדמנו כאשר י"להש העבודה דרך הכתוב לנו מורה בזה הנה .הקטן
 כי נפשו מרת יודע ולבו התפלה ואל הרנה אל בגשתו התפלה בעניני לעיל

 לפתוח לנפשו וירא רעות בתאוות תעתועים בדרכי והלך רוחו את המרה
 העצה אולם' וגו כמתעתע בעיניו והייתי אבי ימשני אולי ש"כמ. פיו

 
 
 

 
 

 בס"ד
 

 

 

 
 מלוקט מספר

 טעמו וראו כי טוב ה'

 
 נערך ע"י הרה"ג 

 ר' יוסף נחמיה הירשלער 
 שליט"א
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 לבו ידבנו אשר איש כל מאת פ"ע ט"הבעש בשם ש"מ י"עפ לזה הנכונה
 להפוך בנפשו עצות לשית צריך אדם שכל היינו תרומתי את תקחו

 ומדות החיצוניות מהתאוות לבו ידבנו אשר מכל טובות מדות לעשות
 חשק באותו ה"ב הבורא לעבודת דרך יקח מהם בהם הרגיל אשר הרעות

 אחרי תתורו ולא ציצית' בפ פרשתי ובזה .שאת ביתר התאווה ובאותה
' פי'. וגו ועשיתם תזכרו למען אחריהם זונים אתם אשר' וגו לבבכם

 יקשה ולא רעות לתאוות ו"ח היצר הסתת בראותו האדם לב יפול שלא
 קשה בעבודה ז"בעוה האדם להכניס ה"ב הבורא כן עשה למה בעיניו

 ה"ב הבורא לעבוד נקח ממנו כי האדם לטובת הוא באמת כי. כזה
 זונים אתם אשר' וגו תתורו ולא וזה. תאווה ובאותו חשק באותו

 לעשות נלמוד ממנו כי. מצותי כל את ועשיתם תזכרו למען כי. אחריהם
 עשו בגדי את רבקה ותקח כאן הרמוז כ"ג וזה. ל"כנ נמרץ בחשק המצות

 את ותלבש. ל"כנ עשו של רעות והחמדות התאוות הם. החמודות' וגו
 ראשם על ומורא בעיניהם קטנים שהם הצדיקים הם. הקטן בנה יעקב

 ז"עוה תאוות של והרצון החשק אותו מלבישים והם. הקודש אל לגשת
 לבן לב את יעקב ויגנוב כ"ג פ"וז. ה"ב הבורא לעבודת חשק אותו לקחת

 היה הוא אך. ומדותיו דרכו ממנו ילמוד שיעקב סבור היה לבן כי. הארמי
 שלמה תפארת                          ל."כנ. לטובה אותם מהפך

 

 תפילתו של ישראל משנה הטבע
 מה מקשה הקדוש בזוהר  הארץ. ומשמני השמים מטל האלקים לך ויתן

 האלקים לך ויתן כתיב ביעקב כי דעשו מברכתא דיעקב ברכתא עדיפא
 עד מושבך יהיה הארץ משמני הנה כן גם כתיב ובעשו השמים מטל
 נדקדק כאשר גדול חילוק בזה שיש דעתי עניות לפי ונראה, כאן

 אמר ולעשו, השמים מטל האלקים לך ויתן אמר יעקב של בלישנא
 שלעשו הוא והענין, אלקים תיבת כלל אמר ולא סתם הארץ משמני

 הלז מדינה או הארץ מזל או כוכב יהיה ואם שמינה ארץ לו שיהיה בירך
 תיבת בדבריו הוסיף וליעקב בודאי ישתנה לא צמא על או רעב על רע

 לו ויתן הצורך בעת המקום אל שיתפלל היינו אלקים לך ויתן אלקים
 יהיה שלא יחויב ומזלות הכוכבים שמצד אף הארץ ומשמני השמים מטל
 המזל לשנות שיוכלו זה כח ולבניו ליעקב נתן ו"ח להם

 כמעשיות טובים ומעשים תפלתן ידי על המערכות ולשדד
 גשמים הורידו ל"ורז גשמים עצירת שהיה בגמרא הנזכרות
 מהאומות מקום בכל ולכן, ל"ז  דאליהו  וכמעשה בתפלתן

 עם אלקיו' ה כי יצמאו ולא ירעבו לא מישראל אחד שיש
 ואף כן גם ת"השי משביעו ולצריו טוב כל להשביעו הישראל

 חלילה גשמים עצירת הארץ על שיהיה יחויב המזל שמצד
 בקרבו אשר אלוה כח ידי על לטובה מרעה מהפך היהודי
 לך ויתן וזהו, המערכות ומשדד המזלות משנה שהוא

 להבין. וקל הארץ ומשמני השמים מטל האלקים
 אפרים מחנה דגל

 

 צריך להיות כגר בעולם הזה
 ופרשו 'עובר כצל וימינו', 'ואיננו בו עיניך התעיף' בארץ הוא גר, גדול כלל

 האבות    :העובר עוף כצל אלא, כתל כצל ולא, אילן כצל לא, ל"ז רבותינו
 ביצחק'. עמכם אנכי ותושב גר' אמר אברהם. בארץ גרים היו הקדושים

, במרכבה רביעי רגל, דוד'. מגורי שני'  אמר יעקב'. הזאת בארץ גור' נאמר
, בארץ הגרות תמיד עיניכם בין לזכרון יהיה כן על '.בארץ אנכי גר' אמר

 העליון במדור כי, הזו בארץ דירה לקביעת השייך בענין להתעסק ושלא
 מקצר אולי תמיד ידאג רק, שלו שאינו עולם על ידאג אל ואז, ביתו שם
 לא, ולקים ולעשות לשמר וחרד ירא ויהיה, יתברך השם בעבודת הוא
   ודבקותו. יתברך השם מעבודת כמימרא רגע אפלו ישקט ולא ינוח

 ג' גירות האותיות שער הקדוש ה"של
 

 הבגדים משפיעים על האדם
 אומרו גם, ברכה לו שהאציל' לי פשיט איך ד"יל. ברכה לי אצלת הלא

 טענה מה במרמה אחיך בא יצחק דברי גם, פעמים זה ויעקבני תחלה
, החמודות בנה עשו בגדי את' כתי הנה. עשו צעק זה על הלא זה הוא
 מגלחין ואלו פ"ר בירושלמי דמשמע ד"נלע אבל, בזה משמיענו מה

 בהיפוך ה"וה הלובש של מקדושתו נאצלים אדם של דבמלבושיו
 אשר בסוד ולמוטב לטוב הרוח מאותו עליו יאצל אחריו והלובש אותם

 אשת תחמוד דלא בלאו' הי עשו של טומאתו והנה. מבניו תחתיו ילבשם
 ראשון בלוח מכוון כבד כי וידוע, לרעך אשר וכל ואמתו עבדו וביתו רעך
 דכבד מעשה בעשו קדושה ניצוץ קצת' הי לכן שני בלוח תחמוד לא נגד

 וקראו' מטומאי בגדיו היו ומזה, בו היה תחמוד לא טומאת כל אבל
 והוא אביו לרמאות תם איש יעקב כשבא שעה ולפי ,דייקא ת"החמודו

 כ"ע', הי שעה צורך אך אמת כולו שאינו מפיו דבר להוציא יכול לא
 עשו מבגדי עליו יאציל שעה שלפי כדי החמודות בגדי אמו הלבישתו

 יעקב כי שלו ק"ברה יצחק שהרגיש אחר כ"ע, במרמה לבוא מדה אותה
 עתה כי עשו והוא הרמאי בגדי לבש כ"וע, ברמיה בא ואיך המבורך הוא
 עם שבא' פי, במרמה אחיך בא אמר כ"ע ליצחק הכל נתגלה כבר

 יכול' הי לא המרמה עם שבא לולי כי שעה לפי בה שנתלבש המרמה
 כבר' פי פעמים זה ויעקבני חדא בדבר תשובות' ב עשו והשיב, לרמאות

 שנאצל כשם ותו, בכורתי בלקוח רמני כבר שלי רמאות בגדי שלבש טרם
 באותן יעקב שנתברך עכשיו ה"ה, שלי מחמדה מלבושים י"ע עליו

 גם יאצל המלבושים י"שע מהראוי כ"א עתה עשו לובשם ושוב מלבושים
 יצחק לו והשיב. המלבושים י"ע ברכה לי אצלת הלא וזה, מהברכות עליו
 שקנה ומה אמך בני לך וישתחוו שברכתיו אחר אברכך במה אך נ"אה

 תם סופרח                                                                 .[א"תקצ] .רבו קנה עבד
 
 
 

 
 ר"ח כסלו יום תשובה כיוהכ"פ

עוד נקדים מה דכתיב בירמי' קפיטל ל"ו ויהי' בשנה 
החמישית ליהויקים וגו' בחודש התשיעי קראו צום, וכ' 
שם בסוד משרים בהגהת רש"י שהי' יום צום בר"ח כסלו, 
משום דמר"ח אלול עד יה"כ יש מ' יום והוא בחדש 

ומי שלא שב אז בתשובה השביעי, כאשה היולדת לשבעה, 
והוא א רבה עד ר"ח כסליו מ' יום, שלימה אזי יש מהושענ

יה"כ שבחדש התשיעי כאשה יולדת לט' חדשים, ]ע"ש כי 
נדפס בטעות[, הנה כי כן נ"ל שגם בימי זכריה אחרי 
שהתענו ביה"כ השני הזה בחודש התשיעי המתינו עוד ד' ימים כנגד ד' 
אותיות הוי' כמו ד' ימים שבין יה"כ לסוכות ואז זמן את פניך ה' אבקש 

קשו את פני ה', ובאותה התשובה אחר שכבר נתכפרו עוונותיהם בזה וב
יה"כ מעתה יעשו טוב צדקה מתנת עניים כבסוכות שבחודש השביעי 

 וגם אמת והשלום אהבו כי סוכות שלום הוא. 
 דרשות חת"ס דף שעט

 

בר"ח כסליו כשהקיץ הרה"ק המגיד מטשערנאביל זצוק"ל, אמר  פעם
ם רעש גדול, ושאל מה היום מיומיים, שהיה בעולם העליון וראה ש

אמרו לו שהיום ר"ח כסלו הוא בחי' יוהכ"פ, והוא יום מחילה סליחה 
וכפרה לישראל, יען שחנוכה הוא הגמר, מתחילה ההארה כבר מתחילת 

 ילקוט מאורי  אור                                                                                                החודש.

ש א ו ר ל ס כ ש  ד ו  ח

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 
 

 "י מאה ברכותכל השפעות באים ע
 הפסוק נתקיים בזה והנה. ש"ע בריקאנטי ה"וכ ברכות מאה בכח יום בכל נפתחים שערים המאה אלה כי ל"ז ז"אמו הגיד. שערים מאה וימצא בפסוק

. ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך' ה מה בפסוק ל"חז שדרשו כמו שערים המאה לו נגלה היראה עמוד יצחק ולכן. ליראיך צפנת אשר טובך רב מה
 ונמסר. ליראיו צפון שהם הברכות לקבל זוכין היראה י"שע ליראה אם כי אומר וגמר. מאה הוא טובך רב מה כן כמו. מאה אלא מה תקרי אל ואמרו

 רק תמיד הברכות כל להשפיע רוצין משמים כי. מעמך שואל אלקיך' ה ולכן. הסדר ריש. לך ק"בזוה כדאיתא. האדם ביד ברכאין דמאה מפתחא
 ז["]תרנ אמת שפת                                                                                                                                                  .ברכאין המאה בכח והוא הברכות לקבל כלי אדם' שיהי

 

 ע"י הודאה נפתחו אוצרות שמים
 אחוך עשו עם ממליל אבוך ית ושמעית ביה מתפתחין טלין ואוצרי עלמא למרי משבחין עלאי הדין ליליא הא למימר ברה ליעקב אמרת ורבקה
  פי' דע"י הודאה נפתחו אוצרות שמים והשפעות טובות וטוב הזמן הזה לקבל הברכות מיצחק אביך.             .   יונתן תרגום   .למימר

       
  

 • פניני רש"י• 
 - ואמשך נא אמר גשה

 דרך אין בלבו יצחק אמר
 שמים שם להיות עשו
 כי אמר וזה בפיו שגור

 :אלהי' ה הקרה



 

 

 

 פרשת

 תולדות

 
         ור החייםא

 .אברהם המשיך קדושה ביצחק    ואלה תולדות
 מבאר איך קנה יעקב הבכורה   מכרה כיום בכורתך לי

 שלה"ק
 .עיקר האהבה רוחניות   ויאהב יצחק את עשו

 .לאכול בקדושה    הלעיטני נא
 הרמב"ן

 רמז לג' מקדשות    הבארות
 רבנו בחיי

 עשו רדף אחר התאוות   ש יודע צידויהי עשו אי
 נועם אלימלך

 להעלות מגשמיות לרוחניות    ורבקה אמרה
 מאור ושמש

 לצנן התאוות  ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך
 זרע קודש

 התעוררות לתשובה   ועי"ל ויעתר יצחק
 להודות להשי"ת לכל דבר   ועי"ל ויעתר יצחק

 מהללמוד תורה אפי' שלא לש   אולי ימשני אבי
  תפארת שלמה

 שאדם יהי' חזק בעבודת השי"ת   ויתרוצצו הבנים
  לעשות המצוות אפי' אינו ראוי   לך נא אל הצאן

 ללמוד לעבוד השי"ת מחשק לתאוות    ותקח רבקה
 נר ישראל

 מעלת השפלות   ורב יעבוד צעיר
 מאור עינים

 לקדש רמ"ח אבריו   עקב אשר שמע אברהם
 ישמח ישראל

 כסלו בטחון בהשי"ת    אי' בירושלמי
 דגל מחנה אפרים

 לעשות מהיצה"ר יצר טוב   ויתרוצצו הבנים
 ע"י התפילה משנה הטבע    בזה"ק מקשה

 אוהב ישראל
 לדבר אמירה רכה     ורבקה אמרה

 חתם סופר
 עשו הביט רק על החיצוניות   על כן קרא שמו אדום
 הבגדים משפיעים על האדם   הלא אצלת לי ברכה

 חייםבאר מים 
 בקדושת האכילה  ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך

 להפוך המדות להשי"ת   ועתה שא נא כליך
 שפת אמת

 בכל הארציות יש אלהות   ויתן לך האלהים )תרנ"ה(
 חידושי הרי"ם

 זוכין למאה שערים ע"י מאה ברכות    ויזרע יצחק,
 

 שבת ע"י עבודת ימי המעשה זוכין ל  בענין הבארות עשק שטנה רחובות
 

 

צריך להיות כגר בעולם 
 הזה
 

כלל גדול, גר הוא בארץ, 
התעיף עיניך בו ואיננו, 
וימינו כצל עובר, ופירשו 

לא )ב"ר צו, ב(, רבותינו ז"ל 
כצל אילן ולא כצל כותל 
אלא כצל עוף העובר. האבות 
הקדושים היו גרים בארץ, 

 )בראשית כג, ד(אברהם אמר 

גר ותושב אנכי עמכם, 
)בראשית כו, ג(, ר ביצחק נאמ

גור בארץ הזאת, יעקב אמר 
שני מגורי, )בראשית מז, ט(, 

דוד רגל רביעי במרכבה אמר 
גר אנכי )תהלים קיט, יט(, 

בארץ. על כן יהיה לזכרון בין 
עיניכם תמיד הגירות בארץ, 
ושלא להתעסק בענין השייך 

כי  לקביעת דירה בארץ הזו,
במדור העליון שם ביתו. ואז 

ל עולם שאינו אל ידאג ע
שלו, רק ידאג תמיד אולי 
מקצר הוא בעבודת השם 
יתברך, ויהיה ירא וחרד 
לשמור ולעשות ולקיים, לא 
ינוח ולא ישקוט אפילו רגע 
כמימרא מעבודת השם 

  יתברך ודביקותו. 
    
 של"ה הקדוש    

 )שער האותיות, ג' גירות(

 



 

 
 תולדותחומש רש"י פ' 

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

 ? למה חזר לכתוב אברהם הוליד את יצחק (א

 ? למה נתקבל רק תפלת יצחק (ב

 ? מהו הפשט ויתרוצצו הבנים (ג

 ? מי קרא שמו יעקב, ולמה (ד

 ? מהו כי ציד בפיו (ה

 ? מהו הפשט הנה אנכי הולך למות (ו

 ? הפשט מאה שערים מהו (ז

 ? למה כהה עיניו של יצחק (ח

 ? איזה יום היה כשקיבל יעקב הברכות (ט

 ? מהו הפשט החמודות (י

 ? מהו קול יעקב (יא

 ? למה חרד יצחק  (יב

 מהו הפשט מתנחם לך ? (יג

 איזה רוח הקודש נזרקה לרבקה ? (יד

 הבא ראיה שזכות התורה מגין לאדם ? (טו

ה! ח ל הצ  ב

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                     בס"ד

 ____השם: ____________

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

 

 ,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, 

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

 ויצאפ' ישי עד יום חמ 
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