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  ג' התשעטבת                                          ד "בס

  

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

  יעקב לבניו" ברכות"
  )תמיר גרנות הרב של על פי שיעור( חיוילפרשת 

 
  : כח ט"מבראשית  .1

 אתם איש אשר ויברךאביהם דבר להם וזאת אשר "
  "   אותםכברכתו ברך

  :יז:דברים כא .2
לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו כי הוא ראשית "

  " לו משפט הבכורהאונו

  ט"בראשית פרט מ .3
ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ) א(

  :ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים
  :ְמעּו ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכםִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו ְּבֵני ַיֲעקֹב ְוִׁש ) ב(
  
ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ) ג(

  :ָעז
ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל ּתֹוַתר ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִביָך ָאז ִחַּלְלָּת ) ד(

  :ְיצּוִעי ָעָלה
  
  :רֵֹתיֶהםִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמכֵ ) ה(
ְּבסָֹדם ַאל ָּתבֹא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכבִֹדי ִּכי ) ו(

  :ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּו ׁשֹור
ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעקֹב ) ז(

  :ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל
  
דּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְּבעֶֹרף אְֹיֶביָך ִיְׁשַּתֲחוּו ְיהּוָדה ַאָּתה יֹו) ח (

  :ְלָך ְּבֵני ָאִביךָ 
ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ) ט(

  :ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו
לֹא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי ) י(

  :לֹה ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמיםָיבֹא ִׁשי
אְֹסִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹה ְוַלּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּבס ַּבַּיִין ) יא(

  :ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים סּותֹה
  :ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן ִׁשַּנִים ֵמָחָלב) יב(
  

ּיֹת ְוַיְרָכתֹו ַעל ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאנִ ) יג (
  :ִצידֹן

  
  :ִיָּׂשׂשָכר ֲחמֹר ָּגֶרם רֵֹבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים) יד (
ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ) טו(

  :ִלְסּבֹל ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד
  
  :ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל) טז (
ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְׁשִפיפֹן ֲעֵלי אַֹרח ַהּנֵׁשְך ִעְּקֵבי ) יז(

  :סּוס ַוִּיּפֹל רְֹכבֹו ָאחֹור
  
  :'ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה) יח(
  
  :ָּגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב) יט (
  
  :ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶלְך ) כ (
  
  :ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר) כא (
  
  :ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף ֵּבן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור) כב (
  :ַוְיָמֲרֻרהּו ָורֹּבּו ַוִּיְׂשְטֻמהּו ַּבֲעֵלי ִחִּצים) כג(
ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו ַוָּיפֹּזּו ְזרֵֹעי ) כד(

  :ַיֲעקֹב ִמָּׁשם רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל
ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי ִויָבֲרֶכָּך ִּבְרכֹת ָׁשַמִים ) כה(

  :ֵמָעל ִּבְרכֹת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת ִּבְרכֹת ָׁשַדִים ָוָרַחם
ד ַּתֲאַות ִּגְבעֹת ִּבְרכֹת ָאִביָך ָּגְברּו ַעל ִּבְרכֹת הֹוַרי עַ ) כו(

  :עֹוָלם ִּתְהֶייָן ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיו
  
  :ִּבְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ַּבּבֶֹקר יֹאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחֵּלק ָׁשָלל) כז(
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 :סדר השבטים בברכות .4
  )שמעון ולוי, ראובן( 

   יהודה1א
   זבולון ויששכר 1ב
   דן1ג

  .ָעְתָך ִקִּויִתי ה ִליׁשּו-ד הקודקוד 
   גד2ג
   נפתלי ואשר 2ב
   יוסף 2א
  )בנימין(

  :ח"ט י"י על בראשית מ"רש .5
נתנבא שינקרו פלשתים את עיניו  - לישועתך קויתי ה

  זכרני נא וחזקני נא אך הפעם) שופטים טז(וסופו לומר 

  :ח"ט י"ן על בראשית מ"רמב .6
מי לא היה בכל שופטי ישראל  - לישועתך קויתי ה

, שנפל ביד אויביו זולתי שמשון שהוא הנחש הזה
עם השופט והושיעם ' והיה ה) שופטים ב יח(כדכתיב 

והוא היה האחרון . מיד אויביהם כל ימי השופט
ובימיו , כי שמואל נביא היה ולא נלחם להם, לשופטים

וכאשר ראה הנביא תשועת שמשון כי , מלכו המלכים
א לישועת נחש ל', לישועתך קויתי ה: נפסקה אמר

כי תשועתך תשועת , כי בך אושע לא בשופט, ושפיפון
  עולמים

  :ח"תהילים ע .7
  :ַוְיִביֵאם ֶאל ְּגבּול ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו) נד(
ַוְיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם ּגֹוִים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל ַנֲחָלה ַוַּיְׁשֵּכן ) נה(

  :ְּבָאֳהֵליֶהם ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל
  :ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו ֶאת ֱאלֹוקים ֶעְליֹון ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָׁשָמרּו) נו(
  :ַוִּיּסֹגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה) נז(
  :ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם ּוִבְפִסיֵליֶהם ַיְקִניאּוהּו) נח(
  :ס ְמאֹד ְּבִיְׂשָרֵאלָׁשַמע ֱאלֹוקים ַוִּיְתַעָּבר ַוִּיְמַא) נט(
  :ַוִּיּטֹׁש ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו אֶֹהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם) ס(
  :ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְבַיד ָצר) סא(
  :ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו ִהְתַעָּבר) סב(
  :ַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש ּוְבתּולָֹתיו לֹא הּוָּללּו) סג(
  :ּכֲֹהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו ְוַאְלְמנָֹתיו לֹא ִתְבֶּכיָנה) דס(
  :ַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן ֲאדָֹני ְּכִגּבֹור ִמְתרֹוֵנן ִמָּיִין) סה(
  :ַוַּיְך ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו) סו(
  :ַוִּיְמַאס ְּבאֶֹהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר) סז(
  :ְבַחר ֶאת ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ֶאת ַהר ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהבַוּיִ ) סח(
  :ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו ְּכֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעֹוָלם) סט(
  :ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו ַוִּיָּקֵחהּו ִמִּמְכְלאֹת צֹאן) ע(
ֵאל ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעקֹב ַעּמֹו ּוְבִיְׂשרָ ) עא(

  :ַנֲחָלתֹו
  :ַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם) עב(

  : דברי הימים פרק ה .8
ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ִּכי הּוא ַהְּבכֹור ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ) א(

 ָאִביו ִנְּתָנה ְּבכָֹרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ֶּבן ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ְלִהְתַיֵחׂש
ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו ְוַהְּבכָֹרה ) ב( :ַלְּבכָֹרה
  : ְליֹוֵסף

  

  :הקבלה בין ברכות יצחק לברכות יעקב .9

 שלטון שפע 
ברכת יצחק 

ליעקב 
 )בראשית כז(

ְוִיֶּתן ְלָך 
ָהֱאלֹוקים ִמַּטל 
ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני 
ָהָאֶרץ ְורֹב ָּדָגן 

 ).כח (ְוִתירֹׁש

ַיַעְבדּוָך ַעִּמים 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך 
ְלֻאִּמים ֱהֵוה 
ְגִביר ְלַאֶחיָך 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך 

 )כט(ְּבֵני ִאֶּמָך 
ברכת יעקב 

ליהודה 
בראשית (

 ).מט

אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 
ִעירֹה ְוַלּׂשֵרָקה 
ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּבס 
ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם 
ֲעָנִבים סּותֹה 

 .)יא(

ְיהּוָדה ַאָּתה 
יֹודּוָך ַאֶחיָך 
ָיְדָך ְּבעֶֹרף 
אְֹיֶביָך ִיְׁשַּתֲחוּו 
ְלָך ְּבֵני ָאִביָך 

  .)ח(
ְולֹו ִיְּקַהת 

 ). י(ַעִּמים 
ברכת יעקב 

ליוסף 
בראשית (

 )מט

ֵמֵאל ָאִביָך 
ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי 
ִויָבֲרֶכָּך ִּבְרכֹת 
ָׁשַמִים ֵמָעל 

ם ִּבְרכֹת ְּתהֹו
רֶֹבֶצת ָּתַחת 
ִּבְרכֹת ָׁשַדִים 

  .ָוָרַחם
ִּבְרכֹת ָאִביָך 
ָּגְברּו ַעל ִּבְרכֹת 

 ).כו-כה(הֹוַרי 

 

   


