
 
 נחמה כ אהל"יהב

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 
 

 א"תשעויצא  פרשת
  גניבת לבןבעניי

 

 
www.atid.org 

 

 בראשית פרק לא 
 ֶאת ָרֵחל ַוִ�ְגנֹב צֹאנ� ֶאת ִלְגזֹז ָהַלְ� ְוָלָב�) יט(

� ָלָב� ֵלב ֶאת ַיֲעקֹב ַוִ$ְגנֹב) כ( :ְל!ִביָה ֲאֶ�ר ַהְ�ָרִפי
 ַוִ$ְבַרח) כא( :ה,א בֵֹרַח ִ+י ל� ִהִ*יד ְ)ִלי לַע ָהֲאַרִ'י

 ֶאת ַוָ$ֶ.� ַהָ-ָהר ֶאת ַוַ$ֲעבֹר ַוָ$ָק� ל� ֲאֶ�ר ְוָכל ה,א
 ִ+י ַה1ְִליִ�י ַ)$�� ְלָלָב� ַו0$ַ*ד) כב( :ַהִ*ְלָעד ַהר ָ/ָניו
  5ֲחָריו 4ַוִ$ְר3ֹ ִע'� ֶאָחיו ֶאת ַו2ַ$ִח) כג( :ַיֲעקֹב ָבַרח

 אונקלוס
 ית רחל ונסיבת עניה ית למיגז אזל ולב�) יט(

  ...:דלאבוהא צלמניא
 קד� יתקיי� לא דחלת� ית דתשכח אתר) לב(

 ידע ולא ל� וסב דעמי מא ל� אשתמודע אחנא
 :נסיבתנו� רחל ארי יעקב
 

 ל� ַו$ֹאֶמר ַהָ;ְיָלה ַ)ֲחלֹ� ָהֲאַרִ'י ָלָב� ֶאל ֱאלִֹהי� בֹאַוָ$) כד( :ַהִ*ְלָעד ְ)ַהר אֹת� ַוַ$ְדֵ)ק ָיִמי� ִ�ְבַעת 3ֶֶרְ�
 ְוָלָב� ָ)ָהר !ֳהל� ֶאת ָ�ַקע ְוַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ֶאת ָלָב� ַוַ$ֵ=ג) כה( :ָרע ַעד ִמ>�ב ַיֲעקֹב ִע� ְ�ַדֵ)ר ֶ/� ְלָ� ִה1ֶָמר
 ִ+ְ�ב0י�ת ְ)נַֹתי ֶאת ַוְ�ַנֵהג ְלָבִבי ֶאת ַוִ�ְגנֹב ָעִ.יָת ֶמה ְלַיֲעקֹב ָלָב� ַו$ֹאֶמר) כו( :ַהִ*ְלָעד ְ)ַהר ֶאָחיו ֶאת ָ�ַקע
  :,ְבִכ-�ר ְ)ת4ֹ ,ְבִ�ִרי� ְ)ִ.ְמָחה ָוֲאַ�ֵ;ֲחָ� ִ;י ִהַ*ְדָ� ְולֹא אִֹתי ַוִ�ְגנֹב ִלְברַֹח ַנְחֵ)אָת ָלָ'ה) כז( :ָחֶרב

 ֵואלֵֹהי ָרע ִעָ'ֶכ� ַלֲע.�ת ָיִדי ְלֵאל ֶי�) כט( :ֲע.� ִהְסַ+ְלָ� ַעָ�ה ְוִלְבנָֹתי ְלָבַני 1ֵקְלַנ ְנַטְ�ַ�ִני ְולֹא) כח(
� ִנְכס4ֹ ִ+י ָהַלְכָ� ָהלְֹ� ְוַעָ�ה) ל( :ָרע ַעד ִמ>�ב ַיֲעקֹב ִע� ִמ3ֵַ)ר ְלָ� ִה1ֶָמר ֵלאמֹר ֵאַלי !ַמר ֶאֶמ� ֲאִביֶכ

 ִ�ְגזֹל ֶ/� !ַמְרִ�י ִ+י ָיֵראִתי ִ+י ְלָלָב� ַו$ֹאֶמר ַיֲעקֹב ַוַ$ַע�) לא( :ֱאלָֹהי ֶאת ָגַנְבָ� ָלָ'ה !ִביָ� ֵביתְל ִנְכַסְפָ�ה
 לֹאְו ָלְ� ְוַקח ִעָ'ִדי ָמה ְלָ� ַהֶ+ר 5ֵחינ, ֶנֶגד ִיְחֶיה לֹא ֱאלֶֹהיָ� ֶאת ִ�ְמָצא ֲאֶ�ר ִע�) לב( :ֵמִעִ'י ְ)נ�ֶתיָ� ֶאת
 :ְ*ָנָבַת� ָרֵחל ִ+י ַיֲעקֹב ָיַדע
 

 י "רש
 ? התרפי את רחל ותגנב :יעקב ובי� בינו ימי� שלשת דר� בניו ביד שנת� ? צאנו את לגזוז) יט(

 :ביניה� היה ימי� שלשת דר� שהרי ? השלישי ביו) כב( :נתכוונה זרה מעבודה אביה את להפריש
 יעקב הל� ללב� להגיד המגיד שהל� ימי� שלשה אות� כל ? יימ שבעת דר� :קרוביו ? אחיו את) כג(

 בשבעה יעקב שהל� מה שכל למדנו, לב� השיגו ובשביעי, ימי� ששה מלב� רחוק יעקב נמצא. לדרכו
� שבעת אחריו וירדו4 נאמר ולא, ימי� שבעת דר� אחריו וירדו4 שנאמר (אחד ביו� לב� הל� ימי
� חיל כל ? חרב כשביות) כו( :הצדיקי� אצל היא רעה רשעי� של �טובת כל ? רע ועד מטוב) כד( ):ימי
 לעשות בידי וחיל כח יש ? ידי לאל יש) כט( :דעתי את גנבת ? אתי ותגנב) כז( :חרב קרוי למלחמה הבא

� יש והרבה, חמדת ? נכספתה) ל( :הוא אוני� ורוב עזוז ש� על קדש לשו� שהוא אל וכל. רע עמכ
 ? 'וגו יראתי כי) לא( :תכסו4 יד� למעשה) טו יד איוב(, נפשי כלתה וג� פהנכס) ג פד תהלי� (במקרא
 מתה קללה ומאותה ? יחיה לא) לב( :'וגו בנותי את ותנהג) כו פסוק (לו שאמר, ראשו� ראשו� על השיבו

 :בדר� רחל

 
 שמות פרק כ פסוק יג 

 : ְלֵרֶעָ� ֲאֶ�ר ְוכֹל ַוֲחמֹר� ְו��ר� ַוֲאָמת� ְוַעְב�3 ֵרֶעָ� ֵאֶ�ת ַתְחמֹד לֹא ֵרֶעָ� ֵ)ית ַתְחמֹד לֹא
 אונקלוס

 :דלחבר� וכל וחמריה ותוריה ואמתיה ועבדיה חבר� אתת תחמיד לא חבר� בית תחמיד לא
 

 משנה מסכת סוטה פרק א משנה ח 
 וינקרו פלשתי� ויאחזוהו) ז"ט שופטי� (שנאמר עיניו את פלשתי� נקרו לפיכ� עיניו אחר הל� שמשו�

 בו נתנו לפיכ� אביו פילגשי עשר על שבא ולפי בשערו נתלה לפיכ� בשערו נתגאה אבשלו� עיניו את
 לב לבבות שלשה שגנב ולפי יואב כלי נושאי אנשי� עשרה ויסבו) ח"י' ב שמואל (שנאמר לונביות עשר
 בו נתקעו לפיכ� ישראל אנשי לב את אבשלו� ויגנוב) ו"ט ש� (שנאמר ישראל ולב די� בית ולב אביו

 : אבשלו� בלב ויתקע� בכפו שבטי� שלשה ויקח) ח"י ש� (שנאמר שבטי� שלשה
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 בראשית פרק כז פסוק לז 
 ֵה� ְלֵעָ.ו ַו$ֹאֶמר ִיְצָחק ַוַ$ַע�
 ֶאָחיו ָ+ל ְוֶאת ָלְ� ַ.ְמִ�יו ְ*ִביר
 ְוִתירֹ� ְוָדָג� ַלֲעָבִדי� ל� ָנַתִ�י

 ֶאֱעֶ.ה ָמה ֵאפ�א ְלָכה, ְסַמְכִ�יו
 : ְ)ִני

 י "רש
 אלא, ראשונה אותה עושה והוא היא שביעית זו ברכה ? גביר ה�

 שהרי, ה� שלו נכסי� תקנה א�, בברכה ל� תועלת מה לו אמר
 אעשה מה אפוא ולכה :רבו קנה עבד שקנה ומה ל� שמתיו גביר

 :ל� לעשות מה אבקש פה איה ?
 

 ם "רשב
 :רבו קנה עבד שקנה מה .לעבדי� ? לו נתתי

 
 תוספתא מסכת בבא קמא פרק ז הלכה ג 

 הארצות מכל יותר לבבל ישראל גלו מה מפני חומר כמ� אומר� זכיי ב� יוחנ� רב� היה דברי� חמשה
� להיכ� בעלה על שקלקלה לאשה דומה הדבר למה משל משלו מש� אבינו אברה� שבית מפני כול

  .אביה לבית משלחה

  
  טו שמואל ב פרק

ִסי� ֶמְרָ+ָבה 5ְבָ�ל�� ל� ַוַ$ַע. ֵכ� ֵמ5ֲחֵרי ַוְיִהי) א(  5ְבָ�ל�� ְוִהְ�ִ+י�) ב( :ְלָפָניו ָרִצי� ִאי� ַוֲחִמ1ִי� ְוס0
 ֵאָליו 5ְבָ�ל�� ַוִ$ְקָרא ַלִ'ְ�ָ/ט ַהֶ'ֶלְ� ֶאל ָלב�א ִריב ;� ִיְהֶיה ֲאֶ�ר ָהִאי� ָ+ל ַוְיִהי ַה1ַָער 3ֶֶרְ� ַיד ַעל ְוָעַמד

 ט�ִבי� ְדָבֶרָ� ְרֵאה 5ְבָ�ל�� ֵאָליו ַו$ֹאֶמר) ג( :ַעְב3ֶָ� ִיְ.ָרֵאל ִ�ְבֵטי ֵמ5ַחד ַו$ֹאֶמר 5ָ�ה ִעיר ִמCֶה ֵאי ַו$ֹאֶמר
� ֲאֶ�ר ִאי� ָ+ל ָיב�א ְוָעַלי ָ)!ֶרD �ֵֹפט ְיִ.ֵמִני ִמי 5ְבָ�ל�� ַו$ֹאֶמר) ד( :ַהֶ'ֶלְ� ֵמֵאת ְלָ� ֵאי� ְו�ֵֹמַע ,ְנכִֹחי

 :ל� ְוָנַ�ק ל� ְוֶהֱחִזיק ָיד� ֶאת ְוָ�ַלח ל� ְלִהְ�ַ�ֲח�ת ִאי� ִ)ְקָרב ְוָהָיה) ה( :ְוִהְצ3ְַקִ�יו ,ִמְ�ָ/ט ִריב ;� ִיְהֶיה
 5ְנֵ�י ֵלב ֶאת 5ְבָ�ל�� ַוְיַגֵ-ב ַהֶ'ֶלְ� ֶאל ַלִ'ְ�ָ/ט ָיבֹא, רֲאֶ� ִיְ.ָרֵאל ְלָכל ַהCֶה ַ+3ָָבר 5ְבָ�ל�� ַוַ$ַע.) ו(

 : ִיְ.ָרֵאל


