
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 ו'התשע חשון                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                          הצלחה או כישלון - "גניבת הברכות"

        (של הרב חנוך וקסמן )על פי שיעורתולדות פרשת ל

 
  :ה-בראשית ד' ד .1

ע -םְוֶהֶבל ֵהִביא ג   ד ִיש   ה' הּוא ִמְבֹכרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן ו 

ִין ְוֶאל-ְוֶאל ה  .ִמְנָחתֹו-ֶהֶבל ְוֶאל-ֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ָשָעה -ק 
ִיְפלּו ָפָניו ִין ְמֹאד ו  ר ְלק  ִיח    .ו 

  :כא-בראשית י"ז יט .2

יֹאֶמר ֱאֹל יט ָראָת ים ֲאָבל ָשָרה ִאְשְתָך ֹיֶלֶדת ְלָך ֵבן ְוָק ִק ו 
ֲהִקֹמִתי ֶאת-ֶאת ְבִריִתי ִאתֹו ִלְבִרית עֹוָלם -ְשמֹו ִיְצָחק ו 

ֲחָריו ְרעֹו א  ְכִתי ֹאתֹו  כ  .ְלז  ְעִתיָך ִהֵנה ֵבר  ּוְלִיְשָמֵעאל ְשמ 
ָעָשר -ְשֵנים  ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרֵביִתי ֹאתֹו ִבְמֹאד ְמֹאד

ִתיו ְלגֹו ְבִריִתי ָאִקים -ְוֶאת אכ  .י ָגדֹולְנִשיִאם יֹוִליד ּוְנת 
ָשָנה -ֶאת ֶזה ב  ּמֹוֵעד ה  ִיְצָחק ֲאֶשר ֵתֵלד ְלָך ָשָרה ל 

ֶחֶרת   .ָהא 
 ב:-בראשית כ"ח א .3

ִיְקָרא ִיְצָחק ֶאל א יֹאֶמר לֹו לֹא-ו  ֵּוהּו ו  ְיצ  ְיָבֶרְך ֹאתֹו ו  ֲעֹקב ו  -י 

ן ח ִאָשה ִמְבנֹות ְכָנע  ֶדָנה ֲאָרם ֵביָתה  קּום ב  .ִתק  ֵלְך פ 
ח ְלָך ִמָשם ִאָשה ִמְבנֹות ָלָבן ֲאִחי -ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך ְוק 

  .ִאֶּמָך
 :ד-גבראשית כ"ד  .4

ְשִביֲעָך ב   ג ִים ֵואֹלֵק ֱאֹלה' ְוא  ָשמ  -ֲאֶשר לֹא  י ָהָאֶרץֵק י ה 
ֲעִני ֲאֶשר ָא  ְכנ  ח ִאָשה ִלְבִני ִמְבנֹות ה  ֹנִכי יֹוֵשב ִתק 

ְרִצי ְוֶאל-ִכי ֶאל ד  .ְבִקְרבֹו ְחָת ִאָשה -א  ְדִתי ֵתֵלְך ְוָלק  מֹול 
  .ִלְבִני ְלִיְצָחק

 בראשית כ"ט ב,י: .5

ְרָצה ְבֵני א ֵיֶלְך א  ְגָליו ו  ֲעֹקב ר  ִיָשא י  ְרא ְוִהֵנה  ב  .ֶקֶדם-ו  י  ו 
ָשֶדה ְוִהֵנה צֹאן ֹרְבִצים ָעֶליָה ִכי -ֵריָשם ְשֹלָשה ֶעְד -ְבֵאר ב 

ל-ִמן ִהוא י ְשקּו ָהֲעָדִרים ְוָהֶאֶבן ְגֹדָלה ע  ְבֵאר ה  ִפי -ה 
ְבֵאר   .ה 

ֲעֹקב ֶאת י ֲאֶשר ָרָאה י  ְיִהי כ  ת-ו  -ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאת-ָרֵחל ב 
ָיֶגל ֶאת ֲעֹקב ו  ִיג ש י  ל פִ -צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ו  י ָהֶאֶבן ֵמע 

י ְשְק ֶאת ְבֵאר ו   צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו-ה 
 
 

 בראשית כ"ד נד, בראשית ל' כה: .6

ִיְשתּו הּוא ְוָהֲאָנִשים ֲאֶשר נד יֹאְכלּו ו  ָיקּומּו -ו  ָיִלינּו ו  ִעּמֹו ו 
אֹדִני ְלֻחִני ל  יֹאֶמר ש  ֹבֶקר ו   .ב 

ֲאֶשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת כה ְיִהי כ  ֹ -ו  י ֲעֹקב ֶאליֹוֵסף ו  ָלָבן -אֶמר י 
ְלֵחִני ְוֵאְלָכה ֶאל ְרִצי-ש    .ְמקֹוִמי ּוְלא 

 , ל"א כג,כט:נבראשית כ"ד  .7

ֵבר נ  ל ד  ָדָבר לֹא נּוכ  יֹאְמרּו ֵמְיהָוה ָיָצא ה  ן ָלָבן ּוְבתּוֵאל ו  ע  י  ו 
ע אֹו   .טֹוב-ֵאֶליָך ר 

ָיבֹא ֱאֹל כד ֲחֹלם ה  -ים ֶאלִק ו  ִּמי ב  יֹאֶמר לֹו ָלָבן ָהֲאר  ָלְיָלה ו 
ֵבר ִעם-ִהָשֶמר ְלָך ֶפן ד-ְתד  ֲעֹקב ִמּטֹוב ע    .ָרע-י 

ֲעשֹות ִעָּמֶכם ָרע ֵואֹל-ֶיש כט י ֲאִביֶכם ֶאֶמש ֵק ְלֵאל ָיִדי ל 
ֵבר ִעם י ֵלאֹמר ִהָשֶמר ְלָך ִמד  ר ֵאל  ד-ָאמ  ֲעֹקב ִמּטֹוב ע   .ָרע-י 

 בראשית כ"ד ס, ל"ב א: .8

ְיָבְר  ס ְלֵפי -כּו ֶאתו  ְת ֲהִיי ְלא  יֹאְמרּו ָלּה ֲאֹחֵתנּו א  ִרְבָקה ו 
ר ֹשְנָאיו ע  ְרֵעְך ֵאת ש  ש ז    .ְרָבָבה ְוִייר 

ְיָבֶרְך ֶאְתֶהם  א ֵשק ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו ו  ְינ  ֹבֶקר ו  י ְשֵכם ָלָבן ב  ו 
ָיָשב ָלָבן ִלְמֹקמֹו ֵיֶלְך ו    .ו 

 מה:-בבראשית כ"ז מ .9

ד ְלִרְבָקה ֶאת מב יֻג  ִתְקָרא -ו  ח ו  ִתְשל  ָגֹדל ו  ִדְבֵרי ֵעָשו ְבָנּה ה 
ֵחם  תֹאֶמר ֵאָליו ִהֵנה ֵעָשו ָאִחיָך ִמְתנ  ָקָטן ו  ֲעֹקב ְבָנּה ה  ְלי 

חמג  .ְלָך ְלָהְרֶגָך ע ְבֹקִלי ְוקּום ְבר  ָתה ְבִני ְשמ  -ְלָך ֶאל-ְוע 

ד ֲאֶשר דמ  .ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה ְבָת ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ע  -ְוָיש 

ת ָאִחיָך ד מה  .ָתשּוב ֲחמ  ף-ע  ח ֵאת -שּוב א  ָאִחיָך ִמְּמָך ְוָשכ 
ם-ֲאֶשר ל ג  ְחִתיָך ִמָשם ָלָמה ֶאְשכ  ְחִתי ּוְלק  -ָעִשיָת לֹו ְוָשל 

  .ְשֵניֶכם יֹום ֶאָחד
 מא:-בראשית ל"א לח .10

ָשָנה ָאֹנִכי ִעָּמְך ְרֵחֶליָך ְוִעֶזיָך לֹא ִשֵכלּו  ֶזה ֶעְשִרים לח

ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך ָאֹנִכי -ְטֵרָפה לֹא לט  .ְוֵאיֵלי צֹאְנָך לֹא ָאָכְלִתי

ְקֶשָנה ְגנְֻבִתי יֹום ּוְגנְֻבִתי ָלְיָלה ֶּטָנה ִמָיִדי ְתב  ָהִייִתי  מ  .ֲאח 
לָ  ח ב  ִני ֹחֶרב ְוֶקר  יֹום ֲאָכל  ד ְשָנִתי ב  ִתד  ְיָלה ו 

ע-ֶזה מא  .ֵמֵעיָני ְרב  ְדִתיָך א  -ִלי ֶעְשִרים ָשָנה ְבֵביֶתָך ֲעב 
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ֲחֵלף ֶאת ת  -ֶעְשֵרה ָשָנה ִבְשֵתי ְבֹנֶתיָך ְוֵשש ָשִנים ְבצֹאֶנָך ו 

ְשֻכְרִתי ֲעֶשֶרת ֹמִנים ְבָרָהם ֵק י ָאִבי ֱאֹלֵק לּוֵלי ֱאֹל מב  .מ  י א 
ְחָתִני ֶאת ָתה ֵריָקם ִשל  ד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִכי ע  ח  ָעְנִיי -ּופ 

ח ָאֶמש-ְוֶאת יֹוכ  י ָרָאה ֱאֹלִהים ו  פ    .ְיִגיע  כ 
 כ"ט טו:בראשית  .11

ֲעֹקב ֲהִכי טו יֹאֶמר ָלָבן ְלי  ִגיָדה -ו  ִני ִחָנם ה  ְדת  ֲעב  ָתה ו  ָאִחי א 

ה ְשכֻ -ִלי מ     .ְרֶתָךּמ 
 בראשית כ"ט כ: .12

ִיְהיּו ְבֵעיָניו ְכָיִמים  כ ע ָשִנים ו  ֲעֹקב ְבָרֵחל ֶשב  ֲעֹבד י  י  ו 
ֲהָבתֹו ֹאָתּה  .ֲאָחִדים ְבא 

 כו:-בראשית כט כ .13
ה זֹאת  יֹאֶמר ֶאל ָלָבן, מ  ֹבֶקר ְוִהֵנה ִהוא ֵלָאה. ו  ְיִהי ב  ו 

ְדִתי  יֹאֶמר ָעִשיָת ִלי, ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעב  ִעָּמְך, ְוָלָּמה ִרִּמיָתִני. ו 
ְבִכיָרה  ְצִעיָרה ִלְפֵני ה   ָלָבן, לֹא ֵיָעֶשה ֵכן ִבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ה 

 בראשית כ"ז לה:  .14
 "בא אחיך במרמה ויקח את ברכותיך" 

 : על בראשית אהרמב"ן  .15
ונתן רבי יצחק טעם לזה, כי התחילה התורה בבראשית 

ין היצירה עד בריאת אדם, ברא אלהים וספור כל ענ
ושהמשילו במעשה ידיו וכל שת תחת רגליו, וגן עדן 
שהוא מבחר המקומות הנבראים בעולם הזה נעשה מכון 
לשבתו, עד שגירש אותו חטאו משם, ואנשי דור המבול 
בחטאם גורשו מן העולם כולו, והצדיק בהם לבדו נמלט 
הוא ובניו, וזרעם חטאם גרם להם להפיצם במקומות 
ולזרותם בארצות, ותפשו להם המקומות למשפחותם 

אם כן ראוי הוא, כאשר   :בגוייהם כפי שנזדמן להם
יוסיף הגוי לחטוא, שיאבד ממקומו ויבוא גוי אחר 
לרשת את ארצו, כי כן הוא משפט האלהים בארץ 
מעולם, וכל שכן עם המסופר בכתוב כי כנען מקולל 

אוי שיירש מבחר ונמכר לעבד עולם )להלן ט כז(, ואינו ר
מקומות היישוב, אבל יירשוה עבדי ה' זרע אוהבו, כענין 
שכתוב )תהלים קה מד( ויתן להם ארצות גוים ועמל 
לאומים יירשו בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו. 
כלומר, שגירש משם מורדיו, והשכין בו עובדיו, שידעו 
כי בעבודתו ינחלוה, ואם יחטאו לו תקיא אותם הארץ, 

  :אשר קאה את הגוי אשר לפניהםכ
 :לה-בראשית כ"ו לד .16

ְיִהי ֵעָשו ֶבן לד ח ִאָשה ֶאת-ו  ִיק  ְרָבִעים ָשָנה ו  ְיהּוִדית -א 

ת ִחִתי ְוֶאת-ב  ת-ְבֵאִרי ה  ת ב  ִחִתי-ָבְשמ  ִתְהֶייןָ  לה  .ֵאיֹלן ה  ו 
ת רּוח  ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה  .ֹמר 

 ד:-בראשית כ"ח א .17
ִיְק  יֹאֶמר לֹו, לֹא ו  ֵּוהּו ו  ְיצ  ְיָבֶרְך ֹאתֹו. ו  ֲעֹקב ו  ָרא ִיְצָחק ֶאל י 

ֶדָנה ֲאָרם, ֵביָתה ְבתּוֵאל  ן. קּום ֵלְך פ  ח ִאָשה ִמְבנֹות ְכָנע  ִתק 
ח ְלָך ִמָשם ִאָשהִ ִמְבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמָך. ְוֵא  -ֲאִבי ִאֶּמָך, ְוק 

י ְיָבֵרְך ֹאְת -ל ש ִּמים. ְוִיֶתן  ד  ל ע  ְרֶבָך, ְוָהִייָת ִלְקה  ְפְרָך ְוי  ָך ְוי 

ְרֲעָך ִאָתְך, ְלִרְשְתָך ֶאת ֶאֶרץ  ְבָרָהם, ְלָך ּוְלז  ת א  ְלָך ֶאת ִבְרכ 
ְבָרָהם.  ן ֱאֹלקים ְלא   ְמגֶֻריָך ֲאֶשר ָנת 

 כט:-בראשית כ"ז כז .18
ח ֶאת ֵריח  בְ  ָיר  ק לֹו, ו  ִיש  ִיג ש ו  יֹאֶמר, ו  ְיָבְרֵכהּו. ו  ָגָדיו, ו 

ְרֵאה ֵריח  ְבִני ְכֵריח  ָשֶדה ֲאֶשר ֵבְרכֹו ה'. ְוִיֶתן ְלָך ָהֱאֹלקים 
ְבדּוָך  ע  ֵני ָהָאֶרץ, ְוֹרב ָדָגן ְוִתיֹרש. י  ִים ּוִמְשמ  ָשמ  ל ה  ִמּט 

ֶחיָך, וְ  ֲחוּו ְלָך ְלֻאִּמים, ֱהֵוה ְגִביר ְלא  ִּמים ְוִיְשת  ֲחוּו ְלָך ע  ִיְשת 
 ְבֵני ִאֶּמָך. ֹאְרֶריָך ָארּור, ּוְמָבְרֶכיָך ָברּוְך 

  :ה-ב ו"בראשית כ .19

ֵיָרא ֵאָליו  ב לה' ו  יֹאֶמר א  ְשֹכן ָבָאֶרץ   ֵתֵרד ִמְצָרְיָמה-ו 

ר ֵאֶליָך ֲאָבְרֶכךָ  ג  .ֲאֶשר ֹאמ  זֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך ו    גּור ָבָאֶרץ ה 
ְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ְלָך-ִכי ֲהִקֹמִתי ֶאת-ָכל-ּוְלז  -ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ו 

ְבָרָהם ָאִביָך ְעִתי ְלא  ְשֻבָעה ֲאֶשר ִנְשב  -ְוִהְרֵביִתי ֶאת ד  .ה 
ְרֲעָך ֵאת ָכל ִתי ְלז  ִים ְוָנת  ָשמ  ְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ה  ָהֲאָרֹצת ָהֵאל -ז 

ְרֲעָך ֹכל גֹוֵיי ע -ֵעֶקב ֲאֶשר ה  .ָהָאֶרץ ְוִהְתָבְרכּו ְבז  ָשמ 
ְרִתי ִמְצֹו ִיְשֹמר ִמְשמ  ְבָרָהם ְבֹקִלי ו  י ְותֹוֹרָתיא  י ֻחקֹות    .ת 
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ֵיָרא ֵאָליו  כד ְבָרָהם ה' ו  יֹאֶמר ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי א  הּוא ו  ְיָלה ה  ל  ב 
ל ְכִת -ִתיָרא ִכי-ָאִביָך א  -יָך ְוִהְרֵביִתי ֶאתִאְתָך ָאֹנִכי ּוֵבר 

ְבִדי ְבָרָהם ע  ֲעבּור א  ְרֲעָך ב    .ז 
 


