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 תש"פ   חשון                                    בס"ד  

 

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

       בכורה וברכות 

 ( איר קהאןי של הרב שיעור )על פי  תולדותפרשת ל
 
 :י שםרש" .1

  שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו" " 

 : ע"ב ה יאעבודה זר  .2

רומי  עוד אחרת יש להם ב  שמואל"אמר רב יהודה אמר 

ה מביאין אדם שלם ומרכיבין אותו על  אחת לשבעים שנ

אדם חיגר ומלבישין אותו בגדי אדם הראשון ומניחין לו  

אל ותלו ליה בצואריה  בראשו קרקיפלו של רבי ישמע

מתקל ר' זוזא דפיזא ומחפין את השווקים באינך  

סך קירי פלסתר אחוה דמרנא זייפנא   ומכריזין לפניו

א חמי מאי אהני לרמאה  דחמי חמי ודלא חמי ל

  ברמאותיה ולזייפנא בזייפנותיה" 

 : כ"ט-ראשית כ"ז, כ"חב .3

להים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן  -"ויתן לך הא

   לאומים" ותירש. יעבדוך עמים וישתחוו לך 

 :  טכ"ז כבראשית  .4

 בני אמך" "הוה גביר לאחיך וישתחוו לך 

 : בראשית כ"ה, כ"ג .5

ממעיך יפרדו ולאום  לאומים"שני גוים בבטנך ושני 

 מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר"  

 :  ד'-כ"ח, א' בראשית .6

ויאמר לו לא   ויצוהו"ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו 

ם ביתה בתואל  פדנה ארקום לך תקח אשה מבנות כנען. 

ל  -ך. ואאבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמ 

יתן לך  שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. ו

את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ  

  להים לאברהם" -מגוריך אשר נתן א

 : ראשית כ"ז, מ"גב .7

 ברח לך אל לבן אחי חרנה"   וקוםע בקולי  "ועתה בני שמ 

 :  ט'-ח'בראשית כ"ז  .8

. לך נא אל  "ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אותך

שני גדיי עזים טובים ואעשה אתם  משםצאן וקח לי ה

   ב"  מטעמים לאביך כאשר אה 

 :כ"ט, כ"האשית רב .9

עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה   "מה זאת 

   רמיתני" 

 :כ"ו טכ"ית שברא .10

לפני   הצעירה"ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת 

  הבכירה"  

 : ל"ב-ל"ז, ל"א בראשית .11

ויטבלו את   עזיםישחטו שעיר תונת יוסף ו "ויקחו את כ

הכתונת בדם. וישלחו את כתונת הפסים ויביאו אל  

את מצאנו הכר נא הכתונת בנך הוא אם ז  ויאמרואביהם 

  לא" 

 : ת ס"זבראשית רבה תולדו .12

"כשמוע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה  

וגו' אמר רבי חנינה כל מי שאומר הקדוש ברוך הוא  

הוא יתוותרון מעוי, אלא מוריך רוחיה וגבי דידיה,   וותרן
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זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו ואיכן נפרע לו בשושן  

   ק זעקה גדולה ומרה וגו' " ה שנאמר ויזעהביר

 : 'ג-מלאכי א', ב' .13

"אהבתי אתכם אמר ה' ואמרתם במה אהבתנו הלוא אח  

עשו ליעקב נאם ה' ואהב את יעקב. ואת עשו שנאתי  

  מדבר"  ואת נחלתו לתנות את הריו שממה  ואשים

 : במדבר כ"ב, י"ב .14

  " עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא "לא תלך 

 :כ"ג, ח'במדבר  .15

  ל ומה אזעום לא זעם ה' "  -"מה אקוב לא קבה א

 :ע"א ברכות י .16

ים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן  "בימ

יתך כי מת  אמוץ הנביא ויאמר אליו: 'כה אמר ה' צו לב

'מת  -י 'כי מת אתה ולא תחיה' אתה ולא תחיה וגו' ' מא 

לעולם הבא. אמר   -בעולם הזה, 'ולא תחיה'  -אתה' 

ליה: 'מאי כולי האי?' אמר ליה: 'משום דלא עסקת 

: 'משום דחזאי לי ברוח הקדש  בפריה ורביה'. אמר ליה

דנפקי מינאי בנין דלא מעלו'. אמר ליה: 'בהדי כבשי  

, ומה  מה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבדדרחמנא ל

  "  דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד

 : מיכה ו', ה' .17

"עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו  

בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות  

  "ה'

 :בראשית ל"ז, כ' .18

מרנו  באחד הבורות וא ונשליכהוועתה לכו ונהרגהו “

  תהו ונראה מה יהיו חלומותיו"  חיה רעה אכל

 : רמב"ן בראשית מ"ב, ט' .19

  והיה ם "יש לתמוה אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבי

תב  פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כ

אחד לאביו להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון  

כששה ימים, ואילו היה מהלך שנה היה ראוי להודיעו  

 לכבוד אביו"  

ולי כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו  "ול

ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון ועליו, ואף  

מול על  יח אם היה רצונו לצער את אחיו קצת איך לא

, אבל את הכל עשה יפה בעתו לקיים אביושיבת 

  החלומות כי ידע שיתקיימו באמת" 

 : ע"ב ברכות י .20

קדת איבעי לך  "בהדי כבשי דרחמנא למה לך מאי דמפ

    למעבד ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד"

 : בראשית, מ', כ"ג .21

 "ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו" 

 :בראשית רבה מקץ פרשה פט .22

מבטחו' )תהילים, מ', ה'( " 'אשרי הגבר אשר שם ה' 

זה יוסף, 'ולא פנה אל רהבים', על ידי שאמר לשר  

  יתוסף לו שתי שנים" המשקים 'זכרתני' 'והזכרתני' נ 

 


