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  מט פרק בראשית

 ְיה�ָדה �ְרֵיה "�ר) ט( :�ִביָ ְ�ֵני ְלָ ִיְ�ַ�ֲחו� אְֹיֶביָ ְ�עֶֹר� ָיְדָ �ֶחיָ י�ד�ָ �ָ�ה ְיה�ָדה) ח(
 �ְמחֵֹקק ִמיה�ָדה ֵ�ֶבט ָיס�ר לֹא) י( :ְיִקיֶמ(� ִמי �ְכָלִביא ְרֵיהְ&� ָרַב' ָ&ַרע ָעִליָת ְ�ִני ִמֶ#ֶר�
 ִעיר�> עירה <ַלֶ"ֶפ, אְֹסִרי) יא( :ַע3ִי2 ִי1ְַהת ְול� ִ�יל�> שילה <ָיבֹא ִ&י ַעד ַרְגָליו ִמֵ�י,

 ִמ6ִָי, ֵעיַנִי2 ַחְכִליִלי) יב( :ס�ת�> סותה <ֲעָנִבי2 �ְבַד2 ְלב��7 6ַ�ִַי, ִ&ֵ�ס ֲאתֹנ� ְ�ִני ְוַל5ֵֹרָקה
 : ֵמָחָלב ִ�ַ(ִי2 �ְלֶב,

 

 י"רש
 לאחוריו לסוג יהודה התחיל בקנטורי2 הראשוני2 את שהוכיח לפי 8 אחי� יודו� אתה יהודה) ח(
 8 אויבי� בער
 יד� :כמות2 אתה לא יהודה רצוי בדברי יעקב וקראו) תמר מעשה על יוכיחנו שלא(

 אמר לא הרבה מנשי2 שהיו ש2 על 8 אבי� בני :עור� לי תתה ואויבי) מא כב ב"ש (שנאמר, דוד מיבי
) ב ה' ב שמואל (גור בתחלה, נתנבא דוד על 8 אריה גור) ט( ):כט כז לעיל (יצחק שאמר כדר, אמ בני

, עליה2 כשהמליכוהו אריה ולבסו�, ישראל את והמביא המוציא הייתה אתה עלינו מל שאול בהיות
 טר� בטר�) לג לז לעיל (שחשדתי ממה 8 מטר
 :בתחלתו, בשרויא יהא שלטו, אונקלוס שתרג2 וזהו
 מה) כו ש2 (ואמרת, עצמ את סלקת 8 עלית בני :לאריה שנמשל יהודה וזהו, אכלתהו רעה חיה יוס�
 ה א"מ (שלמה מיבי' וגו רב' כרע לפיכ, ממני צדקה) כו לח לעיל (שהודה תמר מהריגת וכ,. 'וגו בצע

 את שרודי2 שבבבל גליות ראשי אלו, ואיל מדוד 8 מיהודה שבט יסור לא) י( :'וגו גפנו תחת איש) ה
 כי עד :ישראל אר' נשיאי אלו, תלמידי2 8 רגליו מבי� ומחקק :המלכות פי על שממוני2 בשבט הע2
 שנאמר, לו שי, ושיל אגדה ומדרש. אנקלוס תרג2 וכ,, שלו שהמלוכה המשיח מל 8 שילה יבא

 כמו, ביסוד היא עיקר ד"שהיו, עמי2 אסיפת 8 עמי� יקהת ולו :למורא שי יובילו) יב עו תהלי2(
 עיקר נקראי2 וה2 זה בלשו, משמשות אותיות וכמה, ממנו שנופלת ופעמי2, יפעת) יז כח יחזקאל(

 ושבאבחת) כ כא יחזקאל (,באזניכ2 שבאחותי) יז יג איוב (�"ואל נוש ושל נוג� של ,"נו כגו,, נופל
, ידרושו גוי2 אליו) י יא ישעיהו (שנאמר, עמי2 אסיפת, עמי2 יקהת זה א�. שמ, ואסו) ב ד ב"מ (חרב

 ובתלמוד. זקנתה מפני שבפני2 קמטי2 לקבו', א2 ליקהת ותבוז לאב תלעג עי,) יז ל משלי (לו ודומה
 לגפ� אסרי) יא( :עמי2 קהיית לומר היה ויכול, דנהרדעא בשוקי אקהתא ומקהו דיתבי) ב קו יבמות(

 מגפ, ויטעננו אחד עיר לגפ, יאסור יהודה איש, כמעיי, יי, מושכת שתהא יהודה אר' על נתנבא 8 עירה
 זה כל 8 ביי� כבס ]:עריס [ז"בלע א"קורייד, ארוכה זמורה 8 שרקה :אחד אתו, ב, אחד ומשורק, אחת
 תהלי2 (דוגמתו, אוסר כמו 8 אסרי :במקרא דמיו, לו ואי,, הוא בגד מי, לשו, 8 סותה :יי, רבוי לשו,
 במל תרג2 ואונקלוס. זה כעני, אתונו בני וכ,, בשמי2 היושבי) א קכג ש2(, דל מעפר מקימי) ז קיג

 בני :שורק נטעתי ואנכי) כא ב ירמיה (ישראל אלו שורקה. ירושלי2 זו עירה, ישראל ה2 גפ,. המשיח
 אלו גפ, אחרי2 בפני2 תרגמו ועוד). טו מ (יחזקאל בספר האיתו, שער ו,לש, היכליה יבנו, 8 אתונו

 ביי, כבס. [צחורות אתונות רוכבי) י ה שופטי2 (ש2 על, באולפ, אורייתא עבדי אתונו בני. צדיקי2
 את בה, ומסיתה לובשת, שהאשה סותה לשו, הוא וצבעוני,, ליי, דומה, לבושוהי טב ארגוו,] יהא

 ועל) ב קיא ד� (כתובות במסכת שכרות הסתת לשו, בתלמוד פירשו רבותינו וא�. הב עיניו לית, הזכר
) כט כג משלי (וכ, כתרגומו אוד2 לשו, 8 חכלילי) יב( :סותה לומר תלמוד, מרוה אינו תאמר שמא, היי,
 טוב מרעה בארצו שיהא [חלב מרוב 8 מחלב :מאדימי, עיניה2 יי, שותי דר שכ,, עיני2 חכלילות למי
 תרגומו ולפי]. חלב מרוב יהא שני2 ולב,, יי, מרוב יהא עיני2 אדו2 המקרא פירוש וכ,, צא, רילעד

. היקבי2 וקילוח מעינות לשו, אחרות בפני2 תרגמו ועוד. למרחוק צופי2 שמש2, הרי2 לשו, עיני2
, הבקעתי יחוור,. ארתחו נעוא) ב עד ד� (זרה עבודה במסכת הוא ארמי ולשו,, שלו יקבי2, נעווהי
 :הסלעי2 שני) ד יד א"ש (לשו, שני2 תרג2

 
 
 

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

ל" יהודה וולף זןגרשון אלטר בנ "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. 


