
 פרשת תולדות
 

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:  
 
 

 ויעתר לו כא:כה
 מלאם יאמץ כג:כה
 בעקב עשו כו:כה

 בן ששים שנה 
           תם כז:כה
 
  וישמר משמרתי ה:כו

 מצותי 
 חקותי 
 ותורתי 

  בן ארבעים שנה לד:כו
 
  אחות נביות ט:כח

                                                    

2 ) Mefarshim: Recommended 
         

 ביחסי בנים ואבותם" תפארת"ובין " עטרה"ההבדל בין  בחיי ’רהקדמה  
 

 : פרק כה
 :פסוק

יצחק שהיה מצד הנקבה רק )ש "עד וזה היה באמצעות העקדה כמ -ואלה תולדת  אור החיים  יט
 (א בעקידה"הכח שקבל מא י"הוליד ע

 יצני הדור אצל יצחק ואצל דוד וכלאבל בחיי ’ר 
 ויעתר משך חכמה כא

הקדמת הכתוב את / התפילה סיבת העקרות ולא תוצאה ממתה  -ויעתר יצחק  בחיי ’ר 
 טעם העקרות אצל האמהות/ כח של תפילה אפילו לשנות טבע / העיקר 

  (אפילו הרע שבעשב היה מעורב עם טוב)ויתרוצצו  משך חכמה כב
 ה אנטונינוס"דף קמד ד -שני גיים  גור אריה  כג
 ה היאך מעשרין"דף קמה ד -ידע ציד  גור אריה  כז
  ה אהלו"דף קמו ד -ישב אהלים   

 ויאהב יצחק את עשו ספורנו  כח
 טעם הקדמת מיתת אברהם/ יסוד מנהג דרבנן בכתוב  - ויזד יעקב בחיי ’ר כט
 ויעקב נתן לעשו HIRSCH  לד
 

  :פרק כו
  :פסוק

 ויהי רעב ן”רמב   א
                            וישמר משמרתי ן”רמב   ה
חלוקה משולשת / המצוות שהאבות שמרו לפי דין בן נח ובני ישראל  -הפסוק כולו  בחיי ’ר 

מצות שבת / ן על שמירת מצוות בארץ ישראל "שיטת הרמב/ ג מצוות "של תרי
   ל"אפילו בחו

 עקב אשר שמע אברהם בקלי ספורנו   



 מצחק את רבקה אור החיים   ח
של " לא שינו את שמם/ "ארות שחפרו אברהם ויצחק דיון על הב-  וכל הבארות בחיי ’ר טו

 רמזים לגרים שגיירו האבות/ הבארות 
 

  :פרק כז
 :פסוק

 ה"דף רע שם משמואל    א
שכר  / השמחה שייכת לתוכן הברכה / הטעמים לבקשת המטעמים  - ועשה לי בחיי ’ר ד

 מצוה לעומת פירות המצוה בעולם הזה
 שלוחו של אדם כמותו/ ידת האמת ומ" אנכי עשו בכרך"בעית  -אנכי עשו  ן”רמב יט
 ה אין שם"דף קנא ד - גשה נא גור אריה  כא
 הקל קול יעקב והידים ידי עשו דעת זקנים  כב
 הוה גביר לאחיך ספורנו  כט
 'הברכות תלויות בעבודת ה/ השוואה בין ברכת עשו וברכת יעקב -  הנה משמני בחיי ’ר לט

  ופרקת אבן עזרא   מ
 ם של רשעיםלבם של צדיקים לעומת לב - ויאמר עשו בחיי ’ר מא
 הנה עשו אחיך משך חכמה מב

 
 פרק כח

 :פסוק
 "אם יעקב ועשו", "אחות לבן"הסבר הלשון  - וילך פדנה בחיי ’ר ה

 (המשך)פרשת תולדות 



 


