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The Pesach series is sponsored in memory of Rabbi J. Gershon Neumann ל"ז  
ה"ל בן בנימין הכהן ושרה ע"הרב קלמן גרשון הכהן ז  
 

This week's Shiur is sponsored in memory of 
Florence Greenwald Dreisinger ה"ע  by her children. 

  

  דברים פרק כו 
ְוָעִניָת ְו�ַמְרָ� ִלְפֵני ְיֹדָוד ֱא�ֶהי� ) ה(

ֲאַרִ י ֹאֵבד �ִבי ַוֵ�ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָ�ָגר 
ָ$# ִ&ְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָ$# ְלגֹוי ָ"דֹול 

ַוָ�ֵרע' ֹאָתנ' ַהִ ְצִרי# ) ו( :ָעצ'# ָוָרב
   :ַוְיַע*'נ' ַוִ�ְ�נ' ָעֵלינ' ֲעֹבָדה ָקָ$ה

ַוִ*ְצַעק ֶאל ְיֹדָוד ֱא�ֵהי ֲאֹבֵתינ' ) ז(
ַוִ�ְ$ַמע ְיֹדָוד ֶאת ֹקֵלנ' ַוַ�ְרא ֶאת ָעְנֵינ' 

ַו�ֹוִצֵאנ' ) ח( :ְוֶאת ֲעָמֵלנ' ְוֶאת ַלֲחֵצנ'
ְיֹדָוד ִמִ ְצַרִי# ְ&ָיד ֲחָזָקה 'ִבְזֹרַע 

ְנט'ָיה 'ְבֹמָרא ָ"ֹדל 'ְבֹאתֹות 
ֵאנ' ֶאל ַהָ קֹו# ַוְיבִ ) ט( :'ְבֹמְפִתי#

ַהֶ.ה ַוִ�ֶ�/ ָלנ' ֶאת ָה�ֶר- ַהֹ.את ֶאֶר- 
  :ָזַבת ָחָלב 'ְדָב$

  ונקלוסא
ְוָתֵתיב ְוֵתיַמר ֳקָד# ְיָי ֱאָלָה0 ָלָב/ ֲאַרָ �ה ָ&ָעא ְלאֹוָבָדא ָית ) ה(

# ְזֵער ַוֲהָוה ַתָ / ְלַע# ַרב 3ִ�ַי2 ַאָ&א 'ְנַחת ְלִמְצַרִי# ְוָדר ַ�ָ / ְ&עַ 
 :ְוַסִ"י
 
  י "רש
מזכיר חסדי  5 ארמי אובד אבי  :לשו/ הרמת קול 5 וענית) ה(

המקו# ארמי אובד אבי לב/ בקש לעקור את הכל כשרד2 אחר 
יעקב ובשביל שחשב לעשות חשב לו המקו# כאילו עשה 

וירד   :ה מחשבה כמעשה"הקב שבעובדי כוכבי# חושב לה#
ועוד אחרי# באו עלינו לכלותנו שאחרי זאת ירד  5 מצרימה

אל המקו� ) ט( :בשבעי# נפש 5 במתי מעט  :יעקב למצרי#
 :כמשמעו 5 וית� לנו את האר�  :זה בית המקדש 5 הזה
  

  

 עזרא  אבן
 וענית  :הטע# כדי שישמעו הקטני# או הוא כדמות הודיה שהש# השלי# שבועתו והעד הפרי 5 הגדתי

  :יתכ/ שישאלו הכהני# לאמר מה זה שהבאת על כ/ וענית או כדמות תחלה וכ/ ויע/ איוב הראשו/ 5
מלת אובד מהפעלי# שאינ# יוצאי# ואילו היה ארמי על לב/ היה הכתוב אומר מאביד או  5 אובד אבי

מאבד ועוד מה טע# לאמר לב/ בקש להאביד אבי וירד מצרימה ולב/ לא סבב לרדת אל מצרי# 
בלא ממו/ וכ/  ניכאשר היה אבי באר# היה אובד והטע# ע' והקרוב שארמי הוא יעקב כאלו אמר הכ

שכר לאובד והעד ישתה וישכח רישו והנה הוא ארמי אובד היה אבי והטע# כי לא ירשתי האר- תנו 
מאבי כי עני היה כאשר בא אל אר# ג# גר היה במצרי# והוא היה במתי מעט ואחר כ/ שב לגוי גדול 

ארמי והנה כמוהו  בהוצאתנו מעבדות ותת/ לנו אר- טובה ואל יטעו/ טוע/ אי: יקרא יעק' ואתה ה
ומתי# לשו/ רבי# . סמו: כי לא נמצא לשו/ יחיד 5 במתי  :רא הישמעאלי והוא ישראלי כי כ/ כתובית

 5 לחצנו  :בבני/ 5 עמלנו  :בחסרו/ עושר 5 ענינו :ורבי יונה דקדק אותה כולה באר היטב בער: מתה
 :כטע# אצי# לאמר כלו מעשיכ#

 
  

  פסוק כט בראשית פרק לא
ֹוב ַעד ֶי$ ְלֵאל ָיִדי ַלֲע?ֹות ִעָ ֶכ# ָרע ֵוא�ֵהי ֲאִביֶכ# ֶאֶמ$ �ַמר ֵאַלי ֵלאֹמר ִהָ<ֶמר ְל� ִמַ=ֵ&ר ִע# ַיֲעֹקב ִמ>

 :ָרע
  

  י"רש
  :ני# הואיש כח וחיל בידי לעשות עמכ# רע וכל אל שהוא לשו/ קדש על ש# עזוז ורוב או 5 לאל ידי יש
  
  

Rabbi Brovender's Weekly Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 
 

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. 

  
  


