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Dedicated in memory of Mrs. Florence Greenwald Dreisinger ע"ה,  
.by her children, ahrtzeit is this ShabbatYwhose  

 
 

  כב פסוק לה פרק שמות
 ֵלב ְנִדיב �ֹל י
ַהָ�ִ ַעל ָהֲאָנִי
 ַוָ�בֹא�
 ְ�ִלי ָ�ל ְוכ�ָמז ְוַטַ�ַעת ָוֶנֶז
 ָחח ֵהִביא�
 ָזָהב ְ#נ�ַפת ֵהִני! ֲאֶר ִאי ְוָכל ָזָהב

 : ַליקָֹוק

 י"רש
 של תכשיט הוא & חח :אליה
 וסמוכי) הנשי
 ע
 & הנשי� על

 הוא זהב כלי & וכומז :הצמיד והוא, הזרוע על נתו) עגול זהב
 כא) כומז ש
 פירשו ורבותינו. לאשה מקו
 אותו כנגד נתו)


 :זמה מקו
 

  לח פסוק ז פרק א מלכים
 0ְרַ�ע ָהֶאָחד ַהִ��/ר ָיִכיל ַ�ת 0ְרָ�ִעי
 ְנחֶֹת ִ��ֹר/ת ֲעָ.ָרה ַוַ�ַע.

 : תַה1ְכֹנ/ ְלֶעֶ.ר ָה0ַחת ַה1ְכ/ָנה ַעל ֶאָחד ִ��/ר ָהֶאָחד ַהִ��/ר ָ�1ָ0ה

 י"רש
 ה"בד (כתיב & כיורות עשרה ויעש

 :ב
 ידיחו העולה מעשה את) 'ד' ב
 

  ו פסוק ד פרק ב הימים דברי
 ַוִ�ֵ#) ֲעָ.ָרה ִ��/ִרי
 ַוַ�ַע.

 ַוֲחִמ6ָה ִמָ�ִמי) ֲחִמ6ָה
 ֶאת ָבֶה
 ְלָרְחָצה ִמ7ְמֹאול

 ְוַהָ�
 ָב
 ָיִדיח� ָהע/ָלה ַמֲעֵ.ה
�/ �ֲֹהִני
ַל ְלָרְחָצה : 

 י"רש
 לכיור & מימי� חמשה וית� :משה של אות) לבד & עשרה כיורי� ויעש
 את :ורגלי
 ידי
 קדוש בה
 לרחצה & משמאל וחמשה :משה של

 ודוקא העולה קרבי ידיחו הכיור מימי מ) & ב� ידיחו העולה מעשה
 היו הכיורי
, העיר בכל לבעלי
 נאכל שהוא לא שלמי
 אבל עולה

 :טבילה לקדוש
 

  ל פרק שמות
 מ/ֵעד אֶֹהל ֵ�י) אֹת/ ְוָנַתָ# ְלָרְחָצה ְנחֶֹת ְוַכ�/ ְנחֶֹת ִ��/ר ְוָעִ.יָת) יח( :8ֵאמֹר מֶֹה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) יז(

1ָה ְוָנַתָ# ַה1ְִזֵ�ַח �ֵבי)ָ 
 אֶֹהל ֶאל ְ�ב9ֹ
) כ( :ַרְגֵליֶה
 ְוֶאת ְיֵדיֶה
 תֶא ִמ��1ֶ �ָבָניו 0ֲהרֹ) ְוָרֲחצ�) יט( :ָמִי
ת� ְולֹא ַמִי
 ִיְרֲחצ� מ/ֵעד 
 א/ ָימ:#ָ ְיֵדיֶה
 ְוָרֲחצ�) כא( :ַליקָֹוק ִא6ֶה ְלַהְקִטיר ְלֵָרת ַה1ְִזֵ�ַח ֶאל ְבִגְ


ת� ְולֹא ְוַרְגֵליֶה  : דֹרָֹת
ְל �ְלַזְרע/ ל/ ע/ָל
 ָחק ָלֶה
 ְוָהְיָתה ָימ:
 

  ח פסוק לח פרק שמות
 : מ/ֵעד אֶֹהל ֶ>ַתח ָצְבא� ֲאֶר ַה;ְֹבאֹת ְ�ַמְראֹת ְנחֶֹת ַ��/ ְוֵאת ְנחֶֹת ַהִ��/ר ֵאת ַוַ�ַע.

 
 
 
 
 
 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family. 

ל" יהודה וולף זןון אלטר בגרשנ "לעי  
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


