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 בראשית פרק לב 

 ֲעל�ת ַעד ִע�� ִאי� ַוֵ��ֵבק ְלַב�� ַיֲעקֹב ַוִ�ָ
ֵתר) כה(
 ְיֵרכ� ְ$ַכ# ַוִ�ַ"ע ל� ָיכֹל לֹא ִ!י ַוַ�ְרא) כו( :ַהָ�ַחר
 ַו�ֹאֶמר) כז( :ִע�� ְ$ֵה�ְבק� ַיֲעקֹב ְ'ֶיֶר ַ!# ַוֵ%ַקע
 ִא, ִ!י ֲאַ�ֵ+ֲחָ' לֹא ַו�ֹאֶמר ַהָ�ַחר ָעָלה ִ!י ַ�ְ+ֵחִני

 י"רש
 :ביו, שירה לומר אני וצרי' - השחר עלה כי) כז(

 שעשו, אבי שברכני הברכות על לי הודה - ברכתני
 :עליה, מערער

 
 ִי2ְָרֵאל ִא, ִ!י ִ�ְמָ' ע�ד ֵי�ֵמר ַיֲעקֹב לֹא ַו�ֹאֶמר) כט( :ַיֲעקֹב ַו�ֹאֶמר ְ�ֶמָ' ַמה ֵאָליו ַו�ֹאֶמר) כח( :ֵ$ַרְכָ%ִני

 4�ְ%ִל 6ֶה ָלָ�ה ַו�ֹאֶמר ְ�ֶמָ' 5ָא ַהִ"יָדה ַו�ֹאֶמר ַיֲעקֹב ַוִ�4�ְל) ל( :ַו%
ָכל ֲאָנִ�י, ְוִע, ֱאלִֹהי, ִע, 2ִָריָת ִ!י
 ַו5ָ%ִֵצל 7ִָני, ֶאל 7ִָני, ֱאלִֹהי, ָרִאיִתי ִ!י 7ְִניֵאל ַהָ�ק�, ֵ�, ַיֲעקֹב ַוִ�ְקָרא) לא( :ָ�, אֹת� ַוְיָבֶרְ' יִלְ�ִמ
 :ְיֵרכ� ַעל צֵֹלַע ְוה
א 7ְנ
ֵאל ֶאת ָעַבר ַ!ֲאֶ�ר ַהֶ�ֶמ� ל� ַוִ�ְזַרח) לב( :ַנְפִ�י
 

 בראשית פרק לג 
!ָֹתה ָנַסע קֹבְוַיֲע) יז( !ֹת ָע2ָה 
ְלִמְקֵנה
 ָ$ִית ל� ַוִ�ֶב; ס: !�ת ַהָ�ק�, ֵ�, ָקָרא ֵ!; ַעל ס:  ַוָ�בֹא) יח(   ס   :ס:

 ַהָ=ֶדה ֶחְלַקת ֶאת ַוִ�ֶק;) יט( :ָהִעיר 7ְֵני ֶאת ַוִ�ַח; ֲאָר, ִמ7ַַ�; ְ$בֹא� ְ!ַנַע; ְ$ֶאֶר> ֲאֶ�ר ְ�ֶכ, ִעיר ָ�ֵל, ַיֲעקֹב
 ֱאלֵֹהי ֵאל ל� ַוִ�ְקָרא ִמְזֵ$ַח ָ�, ַוַ�ֶ?ב) כ( :ְק2ִיָטה ְ$ֵמ�ה ְ�ֶכ, ֲאִבי ֲחמ�ר ְ$ֵני ִמַ�ד �ֳהל� ָ�, ָנָטה ֲאֶ�ר

 : ִי2ְָרֵאל
 

 בראשית פרק לא 
 ְ$אֶֹהל ַוָ�בֹא ֵל�ה ֵמאֶֹהל ַוֵ�ֵצא ָמָצא ְולֹא ָהֲאָמהֹת ְ�ֵ%י 
ְבאֶֹהל ֵל�ה 
ְבאֶֹהל ַיֲעקֹב ְ$אֶֹהל ָלָב; ַוָ�בֹא) לג(

 ְולֹא ָהאֶֹהל ָ!ל ֶאת ָלָב; ַוְיַמֵ�� ֲעֵליֶה, ַוֵ%ֶ�ב ַהָ"ָמל ְ$ַכר ַו2ִ%ְֵמ, ַהְ%ָרִפי, ֶאת ָלְקָחה ְוָרֵחל) לד( :ָרֵחל
 ְולֹא ַוְיַח27ֵ ִלי ָנִ�י, ֶדֶרְ' ִ!י ִמ7ֶָניָ' ָלק
, א
ַכל אל� ִ!י ֲאדִֹני ְ$ֵעיֵני ִיַחר 4ל �ִביָה ֶאל ַו%ֹאֶמר) לה( :ָמָצא
 :ַהְ%ָרִפי, ֶאת ָמָצא
 

 בראשית פרק לג 
 :4ֲחרִֹני, י�ֵס# ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת 4ֲחרִֹני, ִויָלֶדיָה ֵל�ה ְוֶאת ִרא�ָֹנה ַיְלֵדיֶה; ְוֶאת ַהְ�ָפח�ת ֶאת ַוָ�2ֶ,) ב(

 י"רש
 :חביב אחרו; אחרו; - אחרוני� הוילדי לאה ואת
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 שמות פרק יד 

 ֶאל ַ�ֵ$ר ֵאָלי ִ%ְצַעק ַמה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) טו(

ְנֵטה ַמBְָ' ֶאת ָהֵר, ְו%ָ4ה) טז( :ְוִיAָע
 ִי2ְָרֵאל ְ$ֵני 

ְבָקֵעה
 ַהָ�, ַעל ָיְדָ' ֶאת 
 ְ$ת�ְ' ִי2ְָרֵאל ְבֵני ְוָיבֹא
 ִמְצַרִי, ֵלב ֶאת ְמַח6ֵק ִניִהְנ ַוֲאִני) יז( :ַ$ַ�ָ$ָ�ה ַהָ�,


 ְ$ִרְכ$� ֵחיל� 
ְבָכל ְ$ַפְרעֹה ְוִאָ!ְבָדה 4ֲחֵריֶה, ְוָיבֹא
 ְ$ִהָ!ְבִדי ְיקָֹוק ֲאִני ִ!י ִמְצַרִי, ְוָיְדע
) יח( :
ְבָפָרָ�יו
 ָהֱאלִֹהי, ַמְל4ְ' ַוִ�Aַע) יט( :
ְבָפָרָ�יו ְ$ִרְכ$� ְ$ַפְרעֹה

 ַוִ�Aַע ֵמ4ֲחֵריֶה, ַוֵ�ֶלְ' ִי2ְָרֵאל ַמֲחֵנה ִלְפֵני ְ'ַההֵֹל

ד� ַוָ�בֹא) כ( :ֵמ4ֲחֵריֶה, ַוַ�ֲעמֹד ִמ7ְֵניֶה, ֶהָעָנ; ַע
 ֶהָעָנ; ַוְיִהי ִי2ְָרֵאל ַמֲחֵנה 
ֵבי; ִמְצַרִי, ַמֲחֵנה ֵ$י;

 י"רש
 עומד משה שהיה למדנו - אלי תצעק מה) טו(

 להארי' עתה עת לא ה"בהק לו אמר, ומתפלל
 מה אחר דבר. בצרה נתוני; שישראל בתפלה
 שנאמר כמו, עלי' ולא תלוי הדבר עלי אלי תצעק
 :תצוני ידי פועל ועל בני על) יא מה ישעיה (להל;
 ליסע אלא לה, אי; - ויסעו ישראל בני אל דבר

 אבותיה, זכות כדאי, בפניה, עומד הי, שאי;
 לה, לקרוע, וויצא בי שהאמינו והאמונה וה,
 :הי,
 

 ֶאת ְיקָֹוק ַו��ֶלְ' ַהָ�, ַעל ָיד� ֶאת מֶֹ�ה ַוֵ�ט) כא( :ַהָ+ְיָלה ָ!ל ֶזה ֶאל ֶזה ָקַרב ְולֹא ַהָ+ְיָלה ֶאת ַוָ�ֶאר ְוַהחֶֹ�ְ'
 ַהָ�, ְ$ת�ְ' ִי2ְָרֵאל ְבֵני ַוָ�בֹא
) כב( :ִי,ַהָ� ַוִ�ָ$ְקע
 ֶלָחָרָבה ַהָ�, ֶאת ַוָ�2ֶ, ַהַ+ְיָלה ָ!ל ַע6ָה ָקִדי, ְ$ר
ַח ַהָ�,

 ִרְכ$� 7ְַרעֹה ס
ס !ֹל 4ֲחֵריֶה, ַוָ�בֹא
 ִמְצַרִי, ַוִ�ְרְ�פ
) כג( :
ִמְ=מֹאָל, ִמיִמיָנ, חָֹמה ָלֶה, ְוַהַ�ִי, ַ$ַ�ָ$ָ�ה

ד ִמְצַרִי, ַמֲחֵנה ֶאל ְיקָֹוק ַוַ�ְ�ֵק# $ֶֹקרַה 4$ְְ�מֶֹרת ַוְיִהי) כד( :ַהָ�, %�ְ' ֶאל 
ָפָרָ�יו� ַוָ�ָה, ְוָעָנ; ֵא� ְ$ַע

 :ִמְצָרִי, ַמֲחֵנה ֵאת
 ָלֶה, ִנְלָח, ְיקָֹוק ִ!י ִי2ְָרֵאל ִמ7ְֵני �נ
ָסה ִמְצַרִי, ַו�ֹאֶמר ִ$ְכֵבד:ת ַוְיַנֲהֵגה
 ַמְרְ!בָֹתיו אַֹפ; ֵאת ַוָ�ַסר) כה(

 פ: ְ$ִמְצָרִי,
ב
 ַהָ�, ַעל ָיְדָ' ֶאת ְנֵטה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) כו(  ַוֵ�ט) כז( :7ָָרָ�יו ְוַעל ִרְכ$� ַעל ִמְצַרִי, ַעל ַהַ�ִי, ְוָי�:

 ִמְצַרִי, ֶאת קָֹוקְי ַוְיַנֵער ִלְקָראת� ָנִסי, 
ִמְצַרִי, ְלֵאיָתנ� $ֶֹקר ִלְפנ�ת ַהָ�, ַוָ�ָ�ב ַהָ�, ַעל ָיד� ֶאת מֶֹ�ה
ב
) כח( :ַהָ�, ְ$ת�ְ' 
 ַהַ�ִי, ַוָ��:Aלֹא ַ$ָ�, 4ֲחֵריֶה, ַהָ$ִאי, 7ְַרעֹה ֵחיל ְלכֹל ַה7ָָרִ�י, ְוֶאת ָהֶרֶכב ֶאת ַוְיַכ 

ִמְ=מֹאָל, ִמיִמיָנ, חָֹמה ָלֶה, ,ְוַהַ�ִי ַהָ�, ְ$ת�ְ' ַבַ�ָ$ָ�ה ָהְלכ
 ִי2ְָרֵאל 
ְבֵני) כט( :ֶאָחד ַעד ָ$ֶה, ִנ4�ְר: 

) לא( :ַהָ�, 2ְַפת ַעל ֵמת ִמְצַרִי, ֶאת ִי2ְָרֵאל ַוַ�ְרא ִמְצָרִי, ִמַ�ד ִי2ְָרֵאל ֶאת ַהה
א ַ$��, ְיקָֹוק ַו��ַ�ע) ל(

ְבמֶֹ�ה ַ$יקָֹוק ַוַ�ֲאִמינ
 ְיקָֹוק ֶאת ָהָע, ְרא
ַוִ�י ְ$ִמְצַרִי, ְיקָֹוק ָע2ָה ֲאֶ�ר ַהְ"דָֹלה ַהָ�ד ֶאת ִי2ְָרֵאל ַוַ�ְרא 
 :ַעְב��

 
 שמות פרק טו 

 ַה6ֹאת ַהִ�יָרה ֶאת ִי2ְָרֵאל 
ְבֵני מֶֹ�ה ָיִ�יר �ז) א(
 ָ"�ה ָגאֹה ִ!י ַליקָֹוק �ִ�יָרה ֵלאמֹר ַו�ֹאְמר
 ַליקָֹוק

 :ַבָ�, ָרָמה ְורְֹכב� ס
ס
 

 י"רש
 שישיר בלבו עלה הנס כשראה אז - משה ישיר אז

 וכ;, יהושע ידבר אז) יב י יהושע (וכ;, שירה
 בלבו חשב, פרעה לבת יעשה ובית) ח ז' א מלכי,(

  וכ;, שישיר לבו לו אמר, ישיר כא; א#, לה שיעשה
) יב י יהושע (עשה וכ; שידבר לבו לו אמר הנס כשראה ,ביהושע וכ;. 'לה אשירה לאמר ויאמרו, עשה

 באר עלי אחריו פירש, ישראל ישיר אז) יז כא במדבר (בה שפתח הבאר שירת וכ;, ישראל לעיני ויאמר
 למדנו. בנה ולא לבנות שבקש ישראל חכמי בו פירשו, במה שלמה יבנה אז) ז יא מלכי,. (לה ענו

 כא;מ, לברכה זכרונ, רבותינו אמרו מדרשו אבל. פשוטו ליישב זהו, נאמרה המחשבה ש, על ד"שהיו
 ואי;. בנה ולא לבנות בקש, שפירשוהו, שלמה משל חו> בכול; וכ;, התורה מ; המתי, לתחיית רמז

 יעשה ככה) ה א איוב (כגו;, מיד וה; עתיד בלשו; הנכתבי, דברי, כשאר הזה הלשו; וליישב לומר
 בי; בו ונופל, תמיד ההוה דבר שה; לפי, הענ; יהיה אשר ויש) כ ש,(, יחנו' ה פי על) כג ט במדבר(, איוב
 - גאה גאה כי :הזה בלשו; ליישבו יכול אינו לשעה אלא היה שלא זה אבל, עבר לשו; בי; עתיד לשו;

, לעשות וד, לבשר אפשר שאי דבר שעשה לומר הכפל בא אחר דבר. כתרגומו גאה כל על שנתגאה
 לעשות אפשר שאי וכל בי, רמה ורוכבו סוס וכא; הסוס מ; מפילו עליו ומתגבר בחבירו נלח, כשהוא

 פסוק (כפולה תמצא השירה כל וכ;, עשה גאות כי) ה יב ישעיהו (כמו, גאות לשו; בו נופל זולתו ידי על
 על גאה גאה כי אחר דבר. כול, וכ;, שמו' ה מלחמה איש' ה) ג פסוק (לישועה לי ויהי יה וזמרת עזי) ב

 :בו ואי; אותו שמקלסי; וד, בשר ל'מ כמדת ולא, תוספת בו יש עוד בו שאקלס מה וכל, השירות כל
 :נפרדי; ואינ; לעומק אות, ומורידי; לרו, אות, מעלי; והמי, בזה זה קשורי; שניה, - ורכבו סוס
 אחד וכתוב, רמה אומר אחד כתוב אגדה ומדרש. נורא אתו; לגוא יתרמא) ו ג דניאל (וכ; השלי' - רמה
, פנתה אב; ירה מי) ו לח איוב (כמו, לתהו, י;ויורד לרו, עולי; שהיו מלמד, ירה) ד פסוק (אומר

 :למטה מלמעלה
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 שמות פרק טו 

 ְלִ�ְבְ%ָ' ָמכ�; ַנֲחָלְתָ' ְ$ַהר ְוִתBֵָעמ� ְ%ִבֵאמ�) יז(
 :ָיֶדיָ' !�ְננ
 ֲאדָֹני ִמFְָד� ְיקָֹוק 7ַָעְלָ%

 

  י"רש
 לכ' לאר> יכנס שלא משה נתנבא - תבאמו) יז(

 מטה של מקדש - לשבת� מכו� :נותביא נאמר לא
  - מקדש :פעלת אשר מעלה של כסא כנגד מכוו;

 המקדש בית חביב. 'ה ידי' כוננו אשר המקדש שלאחריו הש, מתיבת להפרידו גדול זק# עליו הטע,
 יבנה ואימתי. ידי, בשתי ומקדש, אר> יסדה ידי א#) יג מח ישעיהו (שנאמר, אחת ביד נברא שהעול,

 :שלו המלוכה שכל לבא לעתיד, ועד לעול, ימלו'' שה זמ;ב, ידי, בשתי
 

  פרשה עח -בראשית רבה 
 על אבא בר שמעו; ר"א, אמונת' רבה לבקרי, חדשי,) ג איכה (כתיב, השחר עלה כי שלחני ויאמר ]א[

 רבי אמר, המתי, את לנו להחיות רבה שאמונת' יודעי, אנו ובקר בקר בכל מחדשנו שאתה
 בש, חלבו' ר, לגאלנו רבה שאמונת' יודעי, אנו מלכיות של בבוקר; מחדשנו השאת ממה אלכסנדרי

 של כת ה"הקב בורא יו, בכל אלא ושונה מקלסת מעלה של כת אי; לעול, אמר נחמ; בר שמואל' ר
 והא חלבו' ר את השבתי ברכיה ר"א, לה, והולכי; לפניו חדשה שירה אומרי, וה; חדשה מלאכי,

 מה אמרית למחנקני סברת חנוקא לי אמר, שירה לומר זמני והגיע השחר להע כי שלחני ויאמר כתיב
 דכולא מעלה של שרי, שה; וגבריאל מיכאל זה לי אמר, השחר עלה כי שלחני ויאמר דכתיב די; הוא

 אומרי, את, ל"א חנניה ב; יהושע' ר את שאל טמיא שחיק אנדריינוס, מתחלפי; לא ואינו; מתחלפי;
 אומרי, וה; חדשי, מלאכי, של כת בורא ה"הקב ויו, יו, בכל אלא ושונה סתמקל מעלה של כת אי;

 ה; א; ומ; ל"א דאיתבריי; ה; מ; אמר אזלי; אינו; ולא; ל"א הי; ל"א לה; והולכי; לפניו שירה
 ולא ביממא לא פסיק דלא ירדנא כהדי; ל"א דינור דנהר עסק ומה ל"א, דינור נהר מ; ל"א איתבריי;
 ל"א, ה"דהקב כורסיא טעינו; מ; מזיעי; דאינו; דחייתא זיעתהו; מ; ל"א אתי הוא א; ומ; ל"א, בליליא

 פעור בבית הוינא נטר אמר, בליליא מהל' הוא ולית ביממא מהל' ירדנא הדי; והא שלו סונקתדרו;
 השומר גדול מי אומר מאיר' ר, שמעו;' ור יהודה' ור מאיר' ר, בליליא מהל' ביממא מהל' דהוה כמה
' ר, השומר מ; גדול הנשמר הוי, לשמר' ל' יצוה מלאכיו כי) צא תהלי, (דכתיב מה מ; נשמרה או

 הנישא הוי, ישאונ' כפי, על/) א"צ תהלי, /ש, (דכתיב מה מ;, הנישא או הנושא גדול מי אומר יהודה
 . המשתלח מ; גדול המשלח הוי שלחני ויאמר דכתיב מה מ; אמר שמעו; רבי, הנושא מ; גדול

 

 למחר יכול איני לו אמר חבירי' יקלסו לו אמר, ה"להקב לקלס קילוסי זמ; שהגיע שלחני ויאמר ]ב[
 סייבת שייצא אמר, היו, מקלס אתה אי; כ' אתמול קילסת שלא כש, לי אומרי; וה; לקלס בא אני
, בברכה אלא ממנו פירשו לא אברה, אצל שבאו המלאכי, אות; לו אמר, ברכתני א, כי אשלח' לא

 לוי' ר, אשלח' לא סייבת שייצת לו אמר, לכ' נשתלחתי לא אני אבל כ' מנת על נשתלחו אות; ול אמר
 ממחיצת; נדחו ה"הקב של מסטורי; שגלו ידי על השרת מלאכי לו אמרו אמר נחמ; בר שמואל' ר בש,
 הונא ר"א, ברכתני א, כי אשלח' לא סייבת שייצת אמר, ממחיצתי ואדחה ל' אשמע, שנה ח"ול מאה

 נביאי' עול, של רבונו לפניו אומר אני לו גלית למה ה"הקב לי אומר א, לו מגלה אני אמר סו#ב
 עלי' להגלות הוא עתיד לו אמר, גזירת, לבטל יכול הייתי ואני גזירת; מבטל אתה ואי; גזירות גוזרי;
 אי; עמ', עמנו ידבר וש, ימצאנו אל בית) יב הושע (ד"הה, ש, עומד ואני שמ' את ולהחלי# אל בבית
 . עמנו ידבר וש, אלא כא; כתיב

 
 
 
 

Attendees of the Parsha Shiur, and students of Rabbi Brovender's from throughout the 
years, are invited to join us for a special Chanuka reception on Thursday, December 25 at 
6:30pm - for food and music - to be followed by the weekly shiur in its normal slot of 
8pm, at Ohel Nechama, 3 Chopin Street, Jerusalem. This will be a "real world" gathering 
for WebYeshiva students and teachers, as well as a chance for Rabbi Brovender to meet 
with students - including those of the Thursday night shiur (especially if you listen to the 
recordings and will be visiting from outside Jerusalem or from abroad that week). 
Please RSVP to office@webyeshiva.org 

 
 
 
 


