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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תולדות תשע"ז

“ליגדול הנש"ים - תנשתל בני תות שת"ה”

 האב מב"ך רב"לך תזט"ניר אח"י תהב" מצלה
קיים מצל  ק"יא  תמש לשוה ו ל"ה

אברהם",  ה"מגן  דברי  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

שפטרני  "ברוך  לה':  הודאה  ברכת  מברך  שהאב 

מעונשו של זה", על שזכה לחנך את בנו מילדותו 

לתורה ולמצוות, לכן מעתה והלאה לא יענש האב 

יש  כבר  החינוך  מצד  שהרי  הבן,  שיחטא  מה  על 

אם  ואפילו  והיראה,  התורה  בדרך  ללכת  בכוחו 

יכשל ח"ו בחטא יעשה תשובה כדת של תורה וה' 

הטוב סלח יסלח לו.

 מנהגנל וב"ך רב"לך תזט"ניר
אח"י תהבן שלוה ו ל"ה

הזמן  הוא  מתי  הביא  לא  הרמ"א  והנה 

שפטרני",  "ברוך  זו  ברכה  לברך  לאב  המתאים 

אבל מנהגנו הוא לברך ברכה זו אחרי שהבר מצוה 

הוא  לכך  שהמקור  פשוט  ונראה  לתורה.  עולה 

יסוד  אבן  שהוא  הרמ"א,  שציין  המהרי"ל  בדברי 

לרוב המנהגים שקבע הרמ"א בשלחן ערוך. והנה 

במהרי"ל )הלכות קריאת התורה( שכתב תלמידו העיד 

בר  "מהר"י סג"ל בזמן שבנו נעשה  רבו:  על מנהג 

ה'  וקרא בתורה, היה מברך עליו ברוך אתה  מצוה 

אלקינו מלך העולם אשר פטרני מעונשו של זה". 

ולא ביאר שם טעמו ונימוקו.

ממה  זה,  למנהג  הטעם  ללמוד  יש  אולם 

שהביא ה"מגן אברהם" )או"ח סימן רכה ס"ק ד( בשם 

לברך  שנהגו  ל(,  אות  פ"ט  )ברכות  חמודות"  ה"דברי 

"ברוך שפטרני" אחרי שהנער מתפלל לפני  ברכת 

ניכר  אז  כי  לתורה,  עולה  שהוא  אחרי  או  התיבה 

ונודע לרבים שהוא כבר בר מצוה, שהרי קטן אינו 

מתפלל לפני התיבה ואינו עולה לתורה.

"ברוך  מברך  שהאב  לשבח  טעם  להוסיף  ויש 

שפטרני" אחרי שבנו עולה לתורה, על פי מה ששנינו 

לישראל,  להם  אמר  הקב"ה  "כך  ל:(:  )קידושין  בגמרא 

ואם  תבלין,  תורה  לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי  בני 

אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו". הרי לנו 

דברים ברורים שאי אפשר להתגבר על היצר הרע רק 

על ידי עסק התורה. נמצא לפי זה כי המבחן האמיתי 

חינך  אם  הוא  כראוי,  בנו  את  חינך  האב  אם  לדעת 

אותו לעסוק בתורה שהיא תבלין כנגד היצר הרע.

נענש  בידיו  וכשאינו מוחה  שאינו מתנהג כשורה, 

וכידוע מה שאמרו  גרע משאר ישראל,  עליו דלא 

חכמינו ז"ל )שבת נד:(, כל מי שיש לו למחות באנשי 

מי  וכל  ביתו,  אנשי  בעון  נתפס  מוחה  ואינו  ביתו 

שיש לו למחות באנשי עירו ואינו מוחה וכו'".

להבין  רוחי  הציקתני  ומעולם  מאז  אמנם 

יעלה על הדעת  זה של ה"מגן אברהם", איך  טעם 

שחכמינו ז"ל תיקנו ברכה לאב, שיברך לה' על אשר 

זכה להיפטר מהעונש על עוונותיו של הבן, כי מהבר 

עצמו,  הבן  ראש  על  העונשים  יחולו  ואילך  מצוה 

הלא תשוקתו של כל אב היא שבנו יעסוק בתורה 

ויעבוד את ה' כראוי בלי שום חטא, הנה כי כן איך 

יברך ברכת הודאה: "ברוך שפטרני מעונשו של זה", 

כי מעתה ואילך כשיחטא לא יחול העונש עליו כי 

אם על בנו, הלא על כך ראוי לבכות ולא לברך.

לכן נראה לבאר דברי ה"מגן אברהם", כי הטעם 

שהטיל הקב"ה על האב מצות חינוך לחנך את בניו 

הקטנים לתורה ולמצוות, הוא כדי שיתרגלו לעבוד 

ידי זה יעבדו את ה' גם בימי  את ה' בקטנותם, ועל 

גדלותם במשך כל ימי חייהם, כמו שאמר החכם מכל 

אדם )משלי כב-ו(: "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא 

יסור ממנה". ומזה נשכיל להבין שאם לא חינך האב 

את בניו בדרך התורה והיראה, לא רק שיענש על מה 

שחטאו בקטנותם, אלא זאת ועוד שיקבל עונש גם 

על מה שחטאו כל ימי חייהם, שהרי הוא גרם לבניו 

שיחטאו על ידי שלא חינכם בדרך התורה.

שלמה"  ה"תפארת  דברי  הם  נוראים  ומה 

מד-לב(:  )בראשית  ויגש  בפרשת  הכתוב  שמפרש 

לא  אם  לאמר,  אבי  מעם  הנער  את  ערב  עבדך  "כי 

כאן  שיש  הימים".  כל  לאבי  וחטאתי  אליך  אביאנו 

רמז נשגב על מצות חינוך הבנים המוטלת על האב. 

"כי  שבשמים:  לאביו  ישראל  איש  שאומר  וזהו 

עבדך ערב את הנער", כל אחד מישראל נעשה ערב 

ה',  ולעבודת  לתורה  הנער  בנו  את  לחנך  להקב"ה 

שהרי "אם לא אביאנו אליך", לקרבו בתורה ומצוות 

מה  הימים",  כל  לאבי  "וחטאתי  שבשמים,  לאביו 

האב,  ראש  על  יחול  חייו  ימי  כל  הבן  ח"ו  שיחטא 

שגרם לכך על ידי שלא חינכו כראוי.

כה-כז(:  )בראשית  תולדות  פרשת  בפרשתנו 

"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה 

ויעקב איש תם יושב אהלים". פירש רש"י: "כל זמן 

אדם  ואין  במעשיהם,  ניכרים  היו  לא  קטנים  שהיו 

מדקדק בהם מה טיבם, כיון שנעשו בני שלש עשרה 

לעבודת  פירש  וזה  מדרשות  לבתי  פירש  זה  שנה, 

כוכבים". ומקור הדבר במדרש )ב"ר סג-י(:

להדס  משל  אמר  לוי  רבי  הנערים.  "ויגדלו 

ועצבונית שהיו גדילים זה על גבי זה, וכיון שהגדילו 

שנה  י"ג  כל  כך  חוחו,  וזה  ריחו,  נותן  זה  והפריחו, 

מבית  באים  ושניהם  הספר  לבית  הולכים  שניהם 

הספר, לאחר י"ג שנה, זה היה הולך לבתי מדרשות, 

וזה היה הולך לבתי עבודת כוכבים. אמר רבי אלעזר 

ואילך  מיכן  שנה,  י"ג  עד  בבנו  להיטפל  אדם  צריך 

צריך שיאמר, ברוך שפטרני מעונשו של זה".

ישראל  למנהג  המקור  הוא  במדרש  זה  מאמר 

תורה שהביא הפוסק הגדול הרמ"א )או"ח סימן רכה 

"מי שנעשה בנו בר מצוה יברך, ברוך אתה ה'  ס"ב(: 

וטוב  זה,  אלקינו מלך העולם שפטרני מעונשו של 

וציין הרמ"א המקור לכך  לברך בלא שם ומלכות". 

קריאת  )הלכות  המהרי"ל  ומדברי  הנ"ל  מהמדרש 

לברך  שטוב  הרמ"א  שכתב  ומה  כן.  שנהג  התורה( 

בלא שם ומלכות, טעמו ונימוקו כמו שכתב ב"דרכי 

"וקשה עלי שיברכו ברכה שלא  )שם אות א(:  משה" 

הוזכרה בגמרא ובפוסקים".

 ביאל" המגן אב"הם
בכללנ  הב"כה רב"לך תזט"ניר

והנה ב"מגן אברהם" )או"ח שם ס"ק ה( מבאר כוונת 

האב  כי  זה".  של  מעונשו  שפטרני  "ברוך  הברכה: 

הבר  שמיום  כך  על  לה',  הודאה  ברכת  בכך  מברך 

מצוה שנתחייב בנו בכל המצוות נפטר הוא ממצות 

חינוך, ומעתה ואילך אין האב נענש על עוונות הבן כי 

אם הבן עצמו. אמנם על כגון דא ראוי להביא אזהרתו 

של ה"משנה ברורה" )שם ס"ק ז(, על האחריות הגדולה 

המוטלת על האב גם אחרי הבר מצוה:

חינוך,  ענין  עליו  אין  ששוב  פי  על  דאף  "ודע 

כשרואה  הוכחה  מצות  האב  על  יש  מקום  מכל 
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זו  ברכה  מברך  שהאב  תורה  ישראל  מנהג  לכן 

דוקא אחרי שבנו עולה לתורה, ומברך בשמחה גדולה 

העמים  מכל  בנו  בחר  "אשר  התורה:  נותן  להקב"ה 

ונתן לנו את תורתו", ואחרי העליה לתורה הוא מברך 

נטע  עולם  וחיי  אמת  תורת  לנו  נתן  "אשר  בשמחה: 

בתוכנו", אז יכול האב לברך בשמחה: "ברוך שפטרני 

מאחר  בנו,  עוונות  על  יענש  שלא  זה",  של  מעונשו 

שחינכו כראוי לעסוק בתורה שעל ידי זה מובטח לו 

שיוכל להתגבר על היצר הרע כל ימי חייו.

 "בינל הקדלת ז ח  ל"ה תבשו זה
במצל  ק"יא  תמש

חשבתי דרכי לבאר ביתר שאת הטעם למנהגנו 

מנהג ישראל תורה הוא, שהאב מברך ברכת "ברוך 

שפטרני", אחרי שבנו הבר מצוה עולה לתורה, על 

בספר  הרי"ם  חידושי  בעל  הגה"ק  שכתב  מה  פי 

"הזכות" )דף פג מסכת ברכות ד"ה מתניתין(, לבאר הטעם 

שבחר רבינו הקדוש לפתוח תורה שבעל פה במצות 

"מאימתי קורין  ב.(:  )ברכות  קריאת שמע של ערבית 

שאיש  הראשונה  המצוה  כי  בערבין",  שמע  את 

בתחילת  מצוה  בר  נעשה  כשהוא  מקיים  ישראל 

הלילה היא קריאת שמע של ערבית.

שסיבב  הטעם  לבאר  תבלין  להוסיף  ונראה 

היא  מצוה  הבר  של  הראשונה  שהמצוה  הקב"ה 

מצות קריאת שמע, על פי מה ששנינו במשנה )ברכות 

בן קרחה, למה קדמה פרשת  יהושע  רבי  "אמר  יג.(: 

שמע לוהיה אם שמוע, כדי שיקבל עליו עול מלכות 

שמים תחילה ואחר כך מקבל עליו עול מצוות". הנה 

מצוה  הבר  ביום  כי  הקב"ה  סיבב  זה  מטעם  כן  כי 

הראשונה  המצוה  המצוות,  בעול  מתחייב  שהוא 

מלכות  עול  עליו  שיקבל  "כדי  שמע:  קריאת  היא 

שמים תחילה ואחר כך מקבל עליו עול מצוות".

המנהג  טעם  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

עולה  מצוה  שהבר  אחרי  שפטרני"  "ברוך  לברך 

לתורה, על פי מה שגילו לנו חכמינו ז"ל יסוד גדול 

בחינוך הבנים, כי הדבר הראשון שהאב צריך לחנך 

תורה  ללמדו  הוא  לדבר,  מתחיל  כשהוא  בנו  את 

וקריאת שמע, כמו ששנינו בגמרא )סוכה מב.(:

בלולב,  חייב  לנענע  היודע  קטן  רבנן  "תנו 

להתעטף חייב בציצית, לשמור תפילין, אביו לוקח לו 

תפילין, יודע לדבר, אביו לומדו תורה וקריאת שמע, 

תורה  לג-ד(  )דברים  רב המנונא,  היא, אמר  תורה מאי 

צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, קריאת שמע מאי 

היא, פסוק ראשון". כלומר הפסוק הראשון )שם ו-ד(: 

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".

ז"ל  ונראה לבאר טעם לשבח שבחרו חכמינו 

לחנך את הבן שמתחיל לדבר תורה וקריאת שמע, 

על פי מה שכתב ב"אגרא דכלה" בפרשתנו לפרש 

הברכות  למסור  שביקש  לפני  יצחק  שאמר  מה 

לעשו בנו )בראשית כז-ב(: "ויאמר הנה נא זקנתי לא 

ידעתי יום מותי". ומבאר הענין על פי מה ששנינו 

בגמרא )ברכות ה.(:

ירגיז אדם  בן לקיש, לעולם  "אמר רבי שמעון 

יצר טוב על יצר הרע, שנאמר )תהלים ד-ה( רגזו ואל 

בתורה,  יעסוק  לאו  ואם  מוטב,  נצחו  אם  תחטאו. 

אמרו בלבבכם. אם נצחו מוטב, ואם  )שם(  שנאמר 

לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר )שם( על משכבכם. 

המיתה,  יום  לו  יזכור  לאו  ואם  מוטב,  נצחו  אם 

שנאמר )שם( ודומו סלה".

נמצינו למדים מזה שיש ג' עצות איך להתגבר 

על היצר, העסק בתורה, קריאת שמע, והזכרת יום 

המיתה. ומצינו רמז נאה על כך בדברי החכם מכל 

אדם )משלי יט-כא(: "רבות מחשבות בלב איש ועצת 

ה' היא תקום". ופירש בספר "לחמי תודה" ]מבנו 

דף  שערים  )פתיחת  זי"ע[  ההפלאה  בעל  הגה"ק  של 

הרע  היצר  איש",  בלב  מחשבות  "רבות  א(:  טור  ה 

מכניס בלבו של אדם מחשבות רבות של הרהורי 

עבירה, "ועצת ה' היא תקום", עצת ה' להתגבר על 

היצר היא על ידי תקו"ם, נוטריקון "ת'ורה ק'ריאת 

שמע ו'יום מ'יתה".

 טלבים התנים וה גב" שו היצ"
בשסק ה ל"ה לק"יא  תמש

מאחר  המפרשים,  שדקדקו  מה  ידוע  והנה 

שהעצה של הזכרת יום המיתה היא כל כך טובה, 

ב' העצות  שהיא מכניעה את היצר אפילו כאשר 

לא  למה  מועילות,  אינן  שמע  וקריאת  תורה  של 

ציוו חכמינו ז"ל להשתמש מיד בעצה זו של הזכרת 

יום המיתה, שאז מובטח לו לכאורה שיתגבר על 

היצר הרע.

יום  הזכרת  ידי  על  כי  דכלה",  ב"אגרא  ותירץ 

יוכל  ולא  עצבות  לידי  שיבוא  חשש  יש  המיתה 

הוא  גדול  כלל  והרי  שמחה,  מתוך  ה'  את  לעבוד 

שמחה  מתוך  אלא  שורה  השכינה  שאין  ל:(  )שבת 

את  לבטל  תחילה  שינסה  עדיף  לכן  מצוה,  של 

היצר על ידי עסק התורה וקריאת שמע שמביאים 

שכתוב  כמו  בשמחה,  ה'  עבודת  לידי  האדם  את 

ה' ישרים משמחי לב", אלא  "פקודי  יט-ט(:  )תהלים 

העסק  ידי  על  היצר  את  לבטל  הצליח  לא  שאם 

כדי  המיתה  יום  לו  יזכיר  שמע,  וקריאת  בתורה 

לבטלו, אפילו אם יבוא על ידי זה לידי עצבות.

נא  "הנה  לעשו:  יצחק  שאמר  זהו  כן  כי  הנה 

יום מותי". פירוש, על אף היותי  זקנתי לא ידעתי 

לא  מותי",  יום  ידעתי  "לא  בימים,  בא  זקן  כבר 

הייתי צריך אף פעם להתגבר על היצר הרע על ידי 

כי אם  לידי עצבות,  יום המיתה שמביאה  הזכרת 

על ידי העסק בתורה וקריאת שמע שמביאים לידי 

שמחה של מצוה.

תבוא  כי  )פרשת  סופר"  ב"חתם  מובא  זה  פירוש 

בעל  הגה"ק  ורבו  מורו  בשם  הא'(  ונתנך  ד"ה  קיב  דף 

אינם  עליונים  קדושי  "הצדיקים  זצ"ל:  ה"הפלאה" 

הגאון  מורי  שכתב  כמו  המיתה,  יום  לזכור  צריכים 

יום  ידעתי  לא  זקנתי  נא  הנה  פסוק  על  בהפלאה 

מותי, פירוש לא הוצרכתי לזכור יום מותי". וכן הביא 

שאמר  "כמו  אמנם(:  ד"ה  רו  )דף  ואגדות"  ב"דרושים 

יצחק אבינו ע"ה,  יאיר שבזה התפאר  נרו  ורבי  מורי 

הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי, לא הוצרכתי עדיין 

לזכור יום מיתתי, כי בטלתי היצר הרע בלאו הכי".

 ראל"ך ימים בימינה
בתמאוה שלת" לכבלדר

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

לדבריהם הקדושים, מה ראה יצחק אבינו על ככה 

ידעתי  "לא  היצר:  בכיבוש  הגדול  כוחו  על  לרמז 

ידי  על  עליו  להתגבר  צריך  היה  שלא  מותי",  יום 

דוקא בשעה שביקש למסור  יום המיתה,  הזכרת 

את הברכות לעשו, על פי מה שאמר החכם מכל 

בשמאלה  בימינה  ימים  "אורך  ג-טז(:  )משלי  אדם 

עושר וכבוד".

מקצר  לפעמים  כי  בזה,  הכוונה  לפרש  ויש 

יום  שבראותו  כדי  אדם,  של  שנותיו  ח"ו  הקב"ה 

להתגבר  בתשובה  יתעורר  ובא  מתקרב  מיתתו 

וכן לפעמים כשרואה  ולתקן את דרכיו.  על היצר 

 מגן אב"הם: מנהגנל וב"ך רב"לך תזט"ניר
אח"י תהב" מצלה שלוה ו ל"ה כי אפ ניכ" תהלא כב" גדלו

 אג"א דכוה: רהנה נא פקנ י וא ידש י ילם מל יר,
וא ה גב" י שו היצ" ה"ש שו ידי הפכ"  ילם המי ה

 ישקב אבינל שמלד ה ל"ה  יקן ק"יא  תמש, כדי תנלכו
וה גב" שו היצ" ה"ש שו ידי  ל"ה לק"יא  תמש

 רישקב אבינל וא מ ר - כי וא ה גב" שו היצ" ה"ש
בהפכ"  ילם המי ה כי אם ב ל"ה לק"יא  תמש
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יוכל  לא  עשיר,  יהיה  זה  אדם  שאם  הקב"ה 

"וישמן  לב-טו(:  )דברים  בבחינת  יצרו  על  להתגבר 

שכפי  עניות  עליו  מביא  הוא  הרי  ויבעט",  ישורון 

המבואר בגמרא )נדרים סד:( העני חשוב כמת, ועל 

שלא  המיתה  יום  בהזכרת  כמו  לבו  יכנע  זה  ידי 

ליפול ברשת היצר.

את  להכניע  אדם  זוכה  אם  כי  זה  לפי  נמצא 

היצר הרע על ידי שהוא עוסק בתורה שהיא תבלין 

כנגדו, שוב אינו צריך שיזכירו לו יום המיתה על ידי 

קיצור ימים או על ידי עניות. הנה כי כן זהו שאמר 

ימים  "אורך  התורה:  מעלת  על  המלך  שלמה 

ימים,  לאריכות  זוכה  בתורה  שעוסק  מי  בימינה", 

כי אינו צריך לקיצור ימים כדי שיתעורר בתשובה 

"בשמאלה עושר  בהזכרת יום המיתה. זאת ועוד, 

וכבוד", כי אינו צריך להיות עני החשוב כמת כדי 

להתגבר על היצר.

הנה כי כן מבואר היטב הטעם שהקדים יצחק 

אבינו לומר לעשו לפני שמסר לו הברכות: "הנה נא 

זקנתי לא ידעתי יום מותי", כי מאחר שביקש למסור 

לו הברכות שלא יסבול מעניות ודחקות, ודבר זה אי 

אפשר רק אם אדם הוא במדרגה זו של יצחק אבינו, 

להיזכר  צריך  שאינו  כך  כדי  עד  בתורה  שעוסק 

ביום מיתתו, שאם לא כן הרי הוא צריך להיות עני 

החשוב כמת כדי שיוכל להתגבר על יצרו.

לכן הקדים יצחק לומר לו: "הנה נא זקנתי לא 

ביום  להיזכר  צריך  הייתי  שלא  מותי",  יום  ידעתי 

המיתה כי התגברתי על היצר על ידי עסק התורה, 

כדי ללמד בכך את עשו כי התנאי לקבלת הברכות 

הוא שיהיה במדרגה זו, ואמנם כן בסופו של דבר 

נסתבב מן השמים שעשו הרשע שלא היה בבחינה 

זו לא יקבל את הברכות, כי אם יעקב אבינו העוסק 

בתורה שראוי לברכות הללו.

 רהנה אנכי הלוך ומל 
לומה פה וי בכל"הר

ועתה בא וראה כי על פי האמור יאירו עינינו 

עשו  כאשר  אבינו,  יצחק  של  סוד  שיח  להבין 

הרשע התלונן לפניו על יעקב אבינו שלקח ממנו 

יעקב  שמו  קרא  הכי  "ויאמר  )כז-לו(:  ברכתו  את 

ויעקבני זה פעמים, את בכורתי לקח והנה עתה לקח 

ברכתי". ופירש רש"י בשם מדרש תנחומא:

"למה חרד יצחק, אמר שמא עון יש בי, שברכתי 

עשו  התחיל  היחס,  סדר  ושניתי  גדול,  לפני  קטן 

מצעק, ויעקבני זה פעמיים, אמר לו אביו מה עשה 

לך, אמר לו את בכורתי לקח, אמר בכך הייתי מצר 

לבכור  עכשיו  הדין,  שורת  על  עברתי  שמא  וחרד, 

ברכתי גם ברוך יהיה".

נקדים לבאר ענין מכירת הבכורה שמכר עשו 

את  כיום  מכרה  יעקב  "ויאמר  כה-לא(:  )שם  ליעקב 

בכורתך לי, ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה 

מה  פי  על  בזה  הכוונה  לפרש  ויש  בכורה".  לי  זה 

ילמד  לבוא  לעתיד  כי  פט:(  )שבת  בגמרא  ששנינו 

יצחק אבינו זכות על ישראל, כשיאמר לו הקב"ה: 

"בניך חטאו לי, אמר לפניו רבונו של עולם בני ולא 

בניך, בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת 

להם בני בכורי, עכשיו בני ולא בניך".

ישראל  שזכו  מה  כי  מזה  למדים  נמצינו 

בזכות  רק  הוא  בכורי",  "בני  בתואר  להיקרא 

העולם,  נברא  שבשבילה  התורה  את  שקיבלו 

תלויה  הבכורה  שקדושת  להבין  נשכיל  ומזה 

את  להקדיש  צריך  היה  שהבכור  התורה,  בעסק 

היצר  כנגד  תבלין  שהיא  בתורה  לעסוק  ימיו  כל 

ברשת  ח"ו  יפול  שלא  מובטח  שיהיה  כדי  הרע, 

היצר הרע.

שעסק  אבינו  יעקב  ראה  כאשר  כן  כי  הנה 

"ויעקב  בתורה יומם ולילה, כפי שמעיד הכתוב: 

"אהלו  רש"י:  ופירש  אהלים",  יושב  תם  איש 

איש  הרשע  שעשו  עבר",  של  ואהלו  שם  של 

עבירות  כל  על  ועובר  בתורה  עוסק  אינו  שדה 

"מכרה כיום את בכורתך  החמורות, אמר לעשו: 

לי", שהרי תכלית קדושת הבכורה היא שיעסוק 

הבכור בתורה, אם כן מה לך קדושת הבכורה אם 

אינך רוצה לעסוק בתורה.

"הנה  ברמאות:  הרשע  עשו  לו  אמר  כך  על 

היצר  על  להתגבר  שלי  הדרך  למות",  הולך  אנכי 

על  אם  כי  התורה,  עסק  ידי  על  כמוך  לא  היא 

זו מועילה לאדם  יום המיתה, שעצה  ידי הזכרת 

הרע  היצר  על  להתגבר  הצליח  כשלא  אפילו 

מה  בכורה",  לי  זה  "ולמה  שמע,  וקריאת  בתורה 

אותי  שמחייבת  הבכורה  קדושת  את  צריך  אני 

לעסוק בתורה.

שמכר  עצמו  מעשו  יצחק  שמע  כאשר  לכן 

את הבכורה ליעקב, הבין מזה כי הסיבה לכך היא 

מצדיק  והוא  בתורה,  לעסוק  רוצה  שאינו  משום 

היצר  על  מתגבר  שהוא  באמתלא  תורתו  ביטול 

על ידי הזכרת יום המיתה, פתח ואמר: "בכך הייתי 

מצר וחרד, שמא עברתי על שורת הדין", שמסרתי 

הברכות ליעקב הצעיר ולא לעשו הבכור שעוסק 

כי  יהיה",  ברוך  גם  ברכתי  לבכור  "עכשיו  בתורה, 

וגם  הבכורה  לקדושת  ראוי  בתורה  שעוסק  יעקב 

עוסק  שאינו  עשו  ואילו  הזה,  העולם  לברכות 

בתורה באמתלא של: "הנה אנכי הולך למות", אינו 

ראוי לברכות, אלא טוב יותר שיהיה עני כדי שיוכל 

להיזכר ביום המיתה.

יומתק להבין בזה מה שאמר יצחק לעשו )שם 

ברכתך".  ויקח  במרמה  אחיך  בא  "ויאמר  כז-לה(: 

אחיך  "בא  סז-ד(:  )ב"ר  במדרש  כך  על  דרשו 

תורתו".  בחכמת  בא  אמר,  יוחנן  רבי  במרמה, 

שיעקב  מאחר  כי  בכך,  לו  רמז  האמור  ולפי 

הרע  היצר  על  זה  ידי  על  ומתגבר  בתורה  עוסק 

הוא  ראוי  לכן  המיתה,  יום  להזכרת  צריך  ואינו 

לברכות העולם הזה בבחינת: "אורך ימים בימינה 

בשמאלה עושר וכבוד".

 ישקב אבינל שסק ב ל"ה
ל יקן ק"יא  תמש

זכה  יעקב אבינו  כי  נראה  נתבונן  והנה כאשר 

בברכות של יצחק כדת וכדין, כי הוא היה במדרגה 

הברכות,  מסירת  לפני  להתנות  יצחק  שהקדים  זו 

בבחינת:  במדרגתו  להיות  צריך  הברכות  שמקבל 

להתגבר  זכה  יעקב  גם  כי  מותי",  יום  ידעתי  "לא 

על היצר על ידי שתי העצות הראשונות של תורה 

וקריאת שמע.

הא כיצד, העצה הראשונה של תורה, שהרי 

בזוהר  כמבואר  התורה,  עמוד  היה  אבינו  יעקב 

דברים  שלשה  "על  קמו:(:  ויצא  )פרשת  הקדוש 

ועל  העבודה  ועל  התורה  על  עומד,  העולם 

דא  העבודה  יעקב,  דא  התורה  חסדים,  גמילות 

יצחק, גמילות חסדים דא אברהם". וכן השתמש 

יעקב  שהרי  שמע,  קריאת  של  השניה  בעצה 

אבינו תיקן קריאת שמע לפני פטירתו, כמבואר 

במדרש )ב"ר צח-ג(:

 "בינל הקדלת ניצלץ ישקב אבינל ז ח א  ה ל"ה תבשו זה
בק"יא  תמש ת י השצל  תו  ל"ה לק"יא  תמש

  ינלק הילדש ודב" אביל מומדל  ל"ה לק"יא  תמש,
תהן ת י השצל  תילכו וה גב" שו היצ" ה"ש

 ישקב אבינל קנה א  קדלת  הבכל"ה משתל ה"תש,
כי תל"ת קדלת  הבכל"ה הלא בפכל  שסק ה ל"ה

 שתל ה"תש אמ" ב"מאל : רהנה אנכי הלוך ומל ר,
אני מ גב" שו היצ" בהפכ"  ילם המי ה בוי  ל"ה
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"מכאן זכו ישראל לקריאת שמע, בשעה שהיה 

יעקב אבינו נפטר מן העולם, קרא לשנים עשר בניו, 

אביכם,  שבשמים  ישראל  אל  שמעו  להם,  אמר 

לו,  אמרו  הקב"ה.  על  מחלוקת  בלבבכם  יש  שמא 

שמע ישראל אבינו כשם שאין בלבך מחלוקת על 

הקב"ה, כך אין בלבנו מחלוקת אלא ה' אלקינו ה' 

ומעריבים  משכימים  שישראל  הוא  הדא  אחד... 

ממערת  אבינו  ישראל  שמע  ואומרים,  יום  בכל 

המכפלה, אותו דבר שצויתנו עדיין הוא נוהג בנו, ה' 

אלקינו ה' אחד".

יומתק להבין בזה מה שאמרו חכמינו ז"ל על 

יעקב אבינו )תענית ה:(: "יעקב אבינו לא מת". לפי 

האמור יש לומר שרמזו בזה, כי מצד היותו עמוד 

התורה וגם תיקן קריאת שמע, אשר בזכות שתי 

מצוות הללו אפשר להתגבר על היצר הרע אפילו 

בלי להיזכר ביום המיתה, לכן יפה המליצו עליו: 

להיזכר  צריך  היה  שלא  מת",  לא  אבינו  "יעקב 

ביום המיתה.

ראת"י תאו ישקב בשפ"לר

נפלא לצרף מה שהביא ה"לחמי תודה" )פתיחת 

בעל  הגה"ק  מאביו  ששמע  מה  ב(  טור  ה  דף  שערים 

ישראל  זמירות  נעים  דברי  לפרש  זי"ע  ההפלאה 

)תהלים קמו-ג(: "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין 

ההוא  ביום  לאדמתו  ישוב  רוחו  תצא  תשועה,  לו 

שברו  בעזרו  יעקב  שאל  אשרי  עשתונותיו,  אבדו 

על ה' אלקיו".

לבטוח  שלא  בכך  אותנו  הזהיר  המלך  דוד 

זה  ידי  ועל  בתורה,  עוסקים  שאינם  בנדיבים 

אין להם עצה להתגבר על היצר הרע רק על ידי 

וזהו  עצבות.  לידי  שמביא  המיתה  יום  הזכרת 

לו  שאין  אדם  בבן  בנדיבים  תבטחו  "אל  שאמר: 

תשועה", כי אם על ידי הזכרת יום המיתה, "תצא 

רוחו ישוב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתונותיו", 

כי ענין זה מביא לידי עצבות שלא יוכל לעבוד את 

ה' בשמחה.

על  שמתגבר  בעזרו",  יעקב  שאל  "אשרי 

אבינו  כיעקב  בתורה  שעוסק  ידי  על  הרע  היצר 

יושב  תם  איש  "ויעקב  עליו:  מעיד  שהכתוב 

אהלים", ופירש רש"י שהיה עוסק בתורה בבית 

אלקיו",  ה'  על  "שברו  ועבר.  שם  של  מדרשם 

הרע,  היצר  על  להתגבר  לו  שיסייע  בה'  שבוטח 

כמבואר בגמרא )סוכה נב:(: "יצרו של אדם מתגבר 

עליו בכל יום ומבקש להמיתו... ואלמלא הקב"ה 

שעוזר לו אינו יכול לו" עכדה"ק.

לפי האמור יש להוסיף, כי מה שאמר: "אשרי 

שאל יעקב בעזרו", אין הכוונה רק על העצה של 

עסק התורה שעסק בה יעקב עמוד התורה, אלא 

יעקב  שתיקן  שמע  קריאת  של  העצה  על  גם 

אבינו, אשרי מי שהולך בדרכו של יעקב שהכניע 

את היצר על ידי תורה וקריאת שמע, כי על ידי 

מצוה  של  שמחה  מתוך  ה'  את  לעבוד  יזכה  זה 

ולא בעצבות.

 רלבח"  בחיים
ומשן  חיה א ה לפ"שךר

והנה עוד פנינה יקרה בענין זה בדברי ה"פנים 

מאמר  לפרש  נתתי(  ראה  ד"ה  נצבים  )פרשת  יפות" 

לפניך  נתתי  "ראה  ל-טו(:  )דברים  לישראל  הקב"ה 

היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע". 

"ובחרת בחיים  יט(:  )שם  ומסיים הקב"ה את דבריו 

למען תחיה אתה וזרעך". ולכאורה קשה איך יעלה 

על הדעת שלא יבחר האדם בחיים, עד שהקב"ה 

צריך לבקש מן האדם "ובחרת בחיים".

נתתי  "ראה  הוא:  הפירוש  האמור  לפי  אך 

לפניך היום", ב' דרכים איך להתגבר על היצר, דרך 

ראשונה היא, "החיים והטוב", על ידי תורה וקריאת 

שמע שהן בבחינת חיים וטוב, כי בעסקינו בהן אין 

שום צורך להיזכר ביום המיתה, אלא אפשר לחשוב 

"ואת המות  היא,  והטוב. דרך שניה  על החיים  רק 

שעתיד  המיתה,  יום  הזכרת  ידי  על  הרע",  ואת 

הלא  מעשיו  כל  על  בגיהנם  אותו  להעניש  הקב"ה 

בחיים",  "ובחרת  מאתנו:  הקב"ה  ומבקש  טובים, 

תבחר נא בעצה של חיים להתגבר על היצר על ידי 

תורה וקריאת שמע, "למען תחיה אתה וזרעך".

לעשות  שצריך  זה,  מכל  למדים  נמצינו 

השתדלות להתגבר על היצר הרע על ידי ב' העצות 

יום  הזכרת  ידי  על  ולא  שמע  וקריאת  תורה  של 

היצר  על  להתגבר  הצליח  לא  שאם  אלא  המיתה, 

ברירה  באין  אז  כי  הראשונות,  העצות  בשתי  הרע 

ישתמש בעצה השלישית להזכיר לו יום המיתה.

 "בינל הקדלת ניצלץ ישקב אבינל
ז ח המתניל  בק"יא  תמש

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

שבחר  הטעם  האמור  פי  על  לבאר  חדש,  רעיון 

פה  שבעל  התורה  את  לפתוח  הקדוש  רבינו 

נפלא  ביאור  מצינו  והנה  שמע,  קריאת  במצות 

על כך בספר "בן יהוידע" על אגדות הש"ס )ברכות 

ב.(, על פי מה ששנינו במשנה )אבות פ"ב מ"א(: "רבי 

כל  האדם,  לו  שיבור  ישרה  דרך  היא  איזו  אומר 

האדם".  מן  לו  ותפארת  לעושיה  תפארת  שהיא 

כי  )שם(  ש"ס"  ב"לקוטי  האריז"ל  רבינו  וביאר 

רבינו הקדוש היה הניצוץ של יעקב אבינו שהיה 

כי  זו  במשנה  הזכיר  לכן  תפארת,  למדת  מרכבה 

שהיא  "כל  היא:  האדם  לו  שיבור  הישרה  הדרך 

תפארת לעושיה".

על  עמוקות"  "מגלה  בעל  האלקי  המקובל 

ואתחנן )אופן פג( מוסיף על כך, כי מטעם זה נקרא 

נשי"א  שכן  הנשיא,  יהודה  רבי  הקדוש  רבינו 

אומר  זה  לפי  א'בינו.  י'עקב  ש'ל  נ'צוצו  נוטריקון 

אבינו  יעקב  של  ניצוצו  בהיותו  כי  יהוידע",  ה"בן 

את  לכבודו  פתח  שמע,  קריאת  מצות  שתיקן 

המשניות במצות קריאת שמע עכדה"ק.

היות  כי  כך,  על  להוסיף  יש  דברינו  לפי  אולם 

שיעקב אבינו השתמש בשתי העצות הראשונות 

היצר  על  להתגבר  כדי  שמע  וקריאת  תורה  של 

כך  על  ז"ל  חכמינו  רמזו  המבואר  כפי  אשר  הרע, 

צריך  היה  שלא  מת",  לא  אבינו  "יעקב  באומרם: 

רבינו  פתח  לכן  המיתה,  יום  הזכרת  של  לעצה 

התורה  כל  את  אבינו  יעקב  של  הניצוץ  הקדוש 

בכך  לשלב  כדי  שמע,  קריאת  במצות  פה  שבעל 

וקריאת  תורה  אבינו  יעקב  של  העצות  שתי  את 

ישראל  איש  שיוכל  התורה  כל  יסוד  שהן  שמע, 

להתגבר על ידיהן על היצר הרע.

הנה כי כן יאירו עינינו וישמח לבנו להבין מה 

דרך  אותנו  שלימדו  ז"ל  חכמינו  מחשבות  עמקו 

"לומדו  אביו:  לדבר  היודע  קטן  הבנים,  בחינוך 

תורה וקריאת שמע", שהרי שתי העצות הללו הן 

ידיהן  יסוד מוצק לכל החיים, שיוכל להתגבר על 

המיתה,  יום  להזכיר  שיצטרך  בלי  הרע  היצר  על 

נא  "הנה  באומרו:  כך  על  רמז  אבינו  שיצחק  כפי 

זקנתי לא ידעתי יום מותי", וכפי שיעקב אבינו היה 

ורבינו הקדוש  "יעקב אבינו לא מת",  זו:  במדרגה 

במצות  פה  שבעל  התורה  את  זה  מטעם  פתח 

קריאת שמע. 

מעתה הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מנהג 

ישראל תורה, כי אחרי שהבר המצוה עולה לתורה 

בבוקר, שמצטרף בכך מה שקרא קריאת שמע של 

ערבית בלילה וגם קריאת שמע של שחרית בבוקר. 

שהורו  מה  קיים  שהאב  מתגלה  בכך  כי  נמצא 

ולקריאת שמע,  בנו לתורה  ז"ל לחנך את  חכמינו 

לכן באותה שעה מברך האב ברכת הודאה: "ברוך 

עוונות  על  יענש  שלא  זה",  של  מעונשו  שפטרני 

של  העצות  שתי  את  לו  יש  כבר  הבן  שהרי  הבן, 

תורה וקריאת שמע להתגבר על היצר הרע.

'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי


