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וישלח פרשת   
 

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:  
 

 וישקהו ד:לג
  יהי לך אשר לך ט:לג
 ויקרא לו קל אלקי ישראל כ:לג
 
 קום עלה א:לה
             נגלו אליו האלקים ז:לה
 יקרא שמך עוד יעקבלא  י:לה
                                       ויגוע יצחק כט:לה

                                                         

2 )Mefarshim  Recommended: 
 

החשיבות בסיפור / כל אחד משבח את מינו  -" איש על פי מהללו/ "נפילת הצדיק ארעית  ב"הקדמה ר
 םשבחם של צדיקי

 
  :פרק לב

 :פסוק
עשו כחו בכבוד אב ואם צריך נגדו זרע של רחל שלא צערו ( )33דף )ה בתנחומא "ד משך חכמה ד

 (אביהם
 ויצו אתם Hirsch   ה
  כה תאמרון דעת זקנים 
יעקוב הפריד הערבוביא של רע הבא מחטא אדם ( )33דף )ויהי לי שור וחמור  משך חכמה ו

 (הראשון
מדוע לא הקדים צאן כמקובל / והחשוב דרך הכתוב להקדים את העיקר  -ויהי לי  בחיי' ר 

 איום סמוי/ 
הבדל בין ( )שורות מההתחלה 33)ד ויש מקשים למה היה ירא יעקוב "שמא בא הירא רוג   ח

 (      הבטחה ונבואה
' קנה המידה להזכרת שם ה( / 'ואין קורין אבות אלא שלושה'החל מ) -אלקי אבי  בחיי' ר י

 אבות לעומת דוד אליהו ויונה/ על אדם 
 "אמת"לעומת " חסד/ "הכרת הטוב  -קטנתי  בחיי' ר יא
 כי אמר ם"רשב  כא

 פירוש אלגורי לסוגיית התאבקות יעקב עם המלאך - ויברך אותו בחיי' ר ל
 הגידה נא שמך ספורנו   

 (י עד אחר סיני"פ שלא נקראו ב"אע( )33דף )י את גיד "על כן לא יאכלו בנ משך חכמה לג
 גיד הנשה ספר החינוך 

  :פרק לג
  :פסוק

 איסורה והיתרה/ דין חנופה  -ן כי על כ בחיי' ר י 
 (א ויעקוב אבינו"הבדל בין א)ה והציור "וקטע אחרי זה ד( 33דף )ויחן  משך חכמה  יח
  חלקת השדה אבן עזרא  יט

 ה כאילו"אות מ ד שפתי חכמים   כ
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  :פרק לד
  :פסוק

 ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה ן"רמב  יג
 ן בפרשת הריגת אנשי שכם"ורמבם "ביאור מחלוקת רמב -  ויענו בני יעקב בחיי' ר יג

 הגילים של בני יעקב בעת ההתרחשויות הללו -ויקחו שני בני יעקב  בחיי' ר כה
 י טעונים הסבר והבנה "דברי רש -הכזונה  בחיי' ר לא

                              

  :פרק לה
 :פסוק

 לאברהם וליצחק אור החיים  יב
 (ותג כנגד האב, ב, בית א( )33דף )ולזרעך אחריך  משך חכמה  

 במקום אשר דבר אתו ספורנו  יג
 ה בכתוב ומשמעות הדבר"שמותיו של הקב/ ' מעלה עליו הכתוב כאילו' -וישכב  בחיי' ר כב
 


