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 ]לידת יהודה[ לה פסוק כט פרק בראשית

 א�ֶדה ַהַ�ַע� ַו�ֹאֶמר ֵ� ַוֵ�ֶלד ע�ד ַוַ�ַהר
  ְיה�ָדה ְ�מ� ָקְר�ה ֵ� ַעל ְיקָֹוק ֶאת

 : ִמֶ�ֶדת ַוַ�ֲעמֹד

 ]וסףלידת י[ ל פרק בראשית
 ֶאת ַוִ&ְפַ�ח ֱאלִֹהי� ֵאֶליָה ַוִ&ְ�ַמע ָרֵחל ֶאת ֱאלִֹהי� ַוִ&ְז�ֹר) כב(

 :ֶחְרָ�ִתי ֶאת ֱאלִֹהי� �ַס, ַו�ֹאֶמר ֵ� ַוֵ�ֶלד ַוַ�ַהר) כג( :ַרְחָמ*
 :.ֵחר ֵ� ִלי ְיקָֹוק יֵֹס, ֵלאמֹר י�ֵס, ְ�מ� ֶאת ַוִ�ְקָרא) כד(

 
  לז פרק בראשית

ִני� ֶב ִ�י ָ�ָניו ִמָ�ל י�ֵס, ֶאת �ַהב ְוִיְ/ָרֵאל )ג(  אֹת� ִ�י ֶאָחיו ַוִ&ְרא�) ד( :2ִ�ַי� ְ�תֶֹנת ל� ְוָעָ/ה ל� ה�א ְזק1
 ַו&�ִספ� ְלֶאָחיו דַוַ&4ֵ ֲחל�� י�ֵס, ַוַ&ֲחלֹ�) ה( :ְלָ�לֹ� 3ְַ�ר� ָיְכל� ְולֹא אֹת� ַוִ&ְ/ְנא� ֶאָחיו ִמָ�ל ֲאִביֶה� �ַהב
 ֲאל7ִ1י� ְמ.ְ�ִמי� ֲאַנְחנ� ְוִה6ֵה) ז( :ָחָלְמִ�י ֲאֶ�ר ַה5ֶה ַהֲחל�� ָנא ִ�ְמע� ֲאֵליֶה� ַו&ֹאֶמר) ו( :אֹת� ְ/נֹא ע�ד

ֶ�יָנה ְוִה6ֵה ִנָ:ָבה ְוַג� ֲאל7ָ1ִתי ָקָמה ְוִה6ֵה ַה9ֶָדה ְ�ת�8ְ  ל� ַו&ֹאְמר�) ח( :ַלֲאל7ָ1ִתי ִ�ְ�ַ�ֲחֶויַָו ֲאל71ֵֹתיֶכ� ְתס1
 ַוַ&ֲחלֹ�) ט( :3ְָבָריו ְוַעל ֲחלֹמָֹתיו ַעל אֹת� ְ/נֹא ע�ד ַו&�ִספ� ָ�נ� ִ�ְמ�ֹל ָמ��ל ִא� ָעֵלינ� ִ�ְמל8ְֹ ֲהָמל8ְֹ ֶאָחיו
 ��ָכִבי� ָעָ/ר ְו.ַחד ְוַהָ&ֵרַח ַהֶ>ֶמ� ְוִה6ֵה ע�ד ֲחל�� ַלְמִ�יָח ִה6ֵה ַו&ֹאֶמר ְלֶאָחיו אֹת� ַוְיַסֵ�ר .ֵחר ֲחל�� ע�ד

 ֲהב�א ָחָלְמָ� ֲאֶ�ר ַה5ֶה ַהֲחל�� ָמה ל� ַו&ֹאֶמר �ִביו �� ַוִ&ְגַער ֶאָחיו ְוֶאל �ִביו ֶאל ַוְיַסֵ�ר) י( :ִלי ִמְ�ַ�ֲחִוי�
 : ...�ְרָצה ְל8ָ ְ�ַ�ֲח�תְלִה ְו.ֶחי8ָ ְוִא8ָ7ְ ֲאִני ָנב�א

 : 3ָמ� ֶאת ְוִכ2ִינ� �ִחינ� ֶאת ַנֲהרֹג ִ�י ֶ�ַצע ַמה ֶאָחיו ֶאל ְיה�ָדה ַו&ֹאֶמר) כו(
 

  לז פסוק מב פרק בראשית
 ֲאִ�יֶב6� ַוֲאִני ָיִדי לַע אֹת� ְ�ָנה ֵאֶלי8ָ ֲאִביֶא6� לֹא ִא� ָ�ִמית ָבַני ְ�ֵני ֶאת ֵלאמֹר �ִביו ֶאל ְרא�ֵב ַו&ֹאֶמר
 : ֵאֶלי8ָ

 
  ג פסוק מג פרק בראשית
 : ִאְ�ֶכ� ֲאִחיֶכ� ִ�ְלִ�י ָפַני ִתְרא� לֹא ֵלאמֹר ָהִאי� ָ�נ� ֵהִעד ָהֵעד ֵלאמֹר ְיה�ָדה ֵאָליו ַו&ֹאֶמר

 
  מד פרק בראשית

 ה�ַמ 6ְַדֵ�ר ַמה ַלאדִֹני 6ֹאַמר ַמה ְיה�ָדה ַו&ֹאֶמר) טז(
 ֲעָבִדי� ִה66ֶ� ֲעָבֶדי8ָ ֲע� ֶאת ָמָצא ָהֱאלִֹהי� 6ְִצַט3ָק
  :ְ�ָיד� ַה4ִָביַע ִנְמָצא ֲאֶ�ר �4ַ ֲאַנְחנ� �4ַ ַלאדִֹני

 ֲאֶ�ר ָהִאי� זֹאת ֵמֲע/�ת ִ�י ָחִליָלה ַו&ֹאֶמר) יז(
 ֲעל� ְו.ֶ�� ָעֶבד ִ�י ִיְהֶיה ה�א ְ�ָיד� ַה4ִָביַע ִנְמָצא

 ַו&ֹאֶמר ְיה�ָדה ֵאָליו ַוִ&�4ַ) יח( פ: ֲאִביֶכ� ֶאל ְלָ�ל��
 ִיַחר ְו.ל ֲאדִֹני ְ��ְזֵני ָדָבר ַעְב8ָ3ְ ָנא ְיַדֶ�ר ֲאדִֹני ִ�י

 :ְ�ַפְרעֹה ָכמ�8ָ ִ�י ְ�ַעְב8ָ3ֶ .8ָ�ְ

 י"רש
 אבל, סרחנו שלא אנו יודעי� ? מצא האלהי�) טז(

 בעל מצא. זאת לנו להביא הנהית ה"הקב מאת
 לשו ? נצטדק ומה :חובו שטר לגבות מקו� חוב
 באה והיא י"צד יסודה שתחלת תיבה כל וכ, צדק
 במקו� ת"טי נות נתפעל או מתפעל בלשו לדבר

 יסוד של ראשונה אות לפני נתנת ואינה, ו"תי
 נצטדק כגו, העקר אותיות באמצע אלא התיבה
, צבע מגזרת ויצטבע) ל ד דניאל(, צדק מגזרת

  ציר) יז יג משלי (מגזרת ויצטירו) ד ט יהושע(
"שי או 8"סמ שתחלתה ותיבה. לדר8 צדה) כה מב לעיל (מגזרת הצטיידנו) יב ט יהושע(, אמוני� 
, סבל מגזרת, החגב ויסתבל) ה יב קהלת (כגו, העקר אותיות את מפרדת ו"התי מתפעלת כשהיא

 וסר) טו נט ישעיה(, שמר מגזרת, עמרי חקות וישתמר) טז ו מיכה(, ניאבקר הוית מסתכל) ח ז דניאל(
 יח ירמיה (מגזרת, בעמי מסתולל) יז ט שמות(, שולל יועצי� מולי8) יז יב איוב (מגזרת, משתולל מרע
 מכא ? אפ� יחר ואל :באזני8 דברי יכנסו ? אדני באזני דבר. 'וגו אליו ויגש) יח( :סלולה לא דר8) טו

 סופ8, ומדרשו. פשוטו זה כמל8 בעיני אתה חשוב ? כפרעה כמו� כי :קשות אליו שדבר למד אתה
 פרעה מה אחר דבר. שעכבה אחת לילה על שרה זקנתי ידי על פרעה שלקה כמו בצרעת עליו ללקות

 דבר. עליו עינ8 לשו� שאמרת עי שימת היא זו וכי, כ אתה א,, עושה ואינו מבטיח, מקיי� ואינו גוזר
 :אדוני8 ואת אות8 אהרוג תקניטני א� כפרעה כמו8 כי אחר

    
 

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

ל" יהודה וולף זןגרשון אלטר בנ "לעי  
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  ה פסוק מח פרק תהלים
 :ַיְח3ָו ָעְבר� נ�ֲעד� ַה7ְָלִכי� ִה6ֵה ִ�י
 

  צג פרשה) וילנא (רבה בראשית

, ויוס, יהודה זה, המלכי� הנה כי, יחדיו עברו נועדו �המלכי הנה כי) ה, מח תהלי� (]ב[
 כ ראו המה) מח תהלי�(, זה על עברה נתמלא וזה, זה על עברה נתמלא זה, יחדיו עברו
 ולא, נחפזו נבהלו) מח תהלי�(, רעהו אל איש האנשי� ויתמהו) מג בראשית(, תמהו
 אנו אלו ע� אלו דייני�מ מלכי� אמרו, השבטי� אלו, ש� אחזת� רעדה', וגו אחיו יכלו
, יגשו באחד אחד) מא איוב (יהודה אליו ויגש, מל8 ע� מדיי למל8 יאי, לנו איכפת מה
 אלו ע� אלו מדייני� מלכי� אמרו, השבטי� אלו, ביניה� יבא לא ורוח, ויוס, יהודה זה
 . לנו איכפת מה אנו

 

  
 

  פד פרשה) וילנא (רבה בראשית

 תקוה לעול� היא זכורה שבטי� של עבירת זעירא בר והאח ר"א, לח� לאכל וישבו ]יז[
 ר"א, ויראו עיניה� וישאו, העול� באי לכל לח� מאכיל, לח� לאכול וישבו, לעול� היא
 אלא ועטר עורות אלא טעוני� להיות ישמעאלי� של דרכ אי והלא כהנא בר אבא
 הרוח שתהא כדי בשמי� מלאי� שקי� שעה באותה צדיק לאותו ה"הקב זימ מה ראה

, אילאי בר יהודה ר"א', וגו אחיו אל יהודה ויאמר, ערביי� של ריח מפני בה� מנשבת
, עליה� מל8 אותו ועשו אחיו בפני יהודה דבר מקומות' בג, מדבר הכתוב יהודה בשבח
 אליו ויגש) ד"מ בראשית(, ואחיו יהודה ויבא) מד בראשית(, אחיו אל יהודה ויאמר
 לעבד לא שחטא כנע עול� של דרכו ונתפוס נל8 אמרו, ישמעאלי�ל ונמכרו לכו, יהודה
 . אחיו וישמעו, לישמעאלי� ונמכרו לכו זה א,, נתקלל

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


