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 "ברוך שפטרני מעונשו של זה" - תולדות פרשת
 

ְגְדלּו: "לידתם של יעקב ועשועל בפרשת השבוע מסופר  ים ַויִּ י ַהְנָערִּ יׁש ֵעָשו ַוְיהִּ ד יֵֹדעַ  אִּ יׁש ַציִּ יׁש ְוַיֲעקֹב ָשֶדה אִּ ֵׁשב ָתם אִּ  יֹ

ים לאותם הורים  -ואף תאומים  -ים ילדהשני : וזרה ומדאיגהלכאורה יש כאן תופעה מ(. כז, ה"בראשית כ" )ֹאָהלִּ

 בהם מדקדק אדם ואין ,במעשיהם כריםינ היו לא - קטנים שהיו זמן כל: "מסבירי "רש. מתפתחים באופן כל כך שונה

מסביר על פי " חזקוני"ה ".זרה לעבודה פירש וזה מדרשות לבתי פירש זה - שנה עשרה שלש בני שנעשו כיון, טיבם מה

, ישר דרך ומלמדם ומוכיחם ,בהם אביהם נטפל ...": ואחרי גיל זה 31גיל נוך ילדים עד יש הבדל בחיש, המדרש רב

 המקום ברוך' יאמר ואילך מכאן ,שנה ג"י עד בנו עם ליטפל אדם צריך' (:י, ג"ס פרשה)בראשית רבא ב כדאיתא

 ...".' זה של מעונשו שפטרני

 

אביו  –ביום שהבן נעשה בר מצווה : ל"המהרי על ידי 31-ה באשכנז במאה "שהמעל כההל" וליככבתורגם מדרש זה 

שולחן ערוך של ב, ם"פסקי הרמבבש, לא מפתיעכמובן  1.בשם ומלכות "הז שלו נשעומ ניטרשפך רוב"ברכה הת אמברך 

א "הרמ .ברכה זו אינה מופיעה בספרות ההלכתיתוב הפוסקים הספרדים מדורות קדומים רוב, רבי יוסף קארו פסק

לא התקבלה בכל קהילות אכן ברכה זו ". ותומלכ שם בלא לברך וטוב: "אך מוסיף 2,ל"את דברי המהרי מביאאמנם 

 .ובחלקן אכן האב מברך בלי שם ומלכות או בשקט בלבד 3,ישראל

 

 : למעשה הלכהאמץ ברכה זו לקשיים מספר ישנן 

 ההבדל  31ם עד גיל מנא; חינוכי של יצחק ורבקה עם עשוכישלון כעין מתואר  הבמדרש בראשית רב, ראשית

קשה להסיק , ממילא .שעשו יצא לתרבות רעהאחר כך כולם הבינו אך  ,כל עיןל לא בלטעדיין קב ועשו בין יע

מדרש לא נאמר בהרי ו, "ברוך שפטרני"מכאן הלכה פסוקה שכל אב מחויב לברך ביום הבר מצווה של בנו 

  ."ברוך שפטרני מעונשו של זה לברךחייב "שהאב 

 להמשיך ו, ש לעודד את הנער שנכנס לעול תורה ומצוות לגדול בתורהי ,מצווההחגיגת בר  מעמד שלב, שנית

לא מתאימה כלל לאותה אווירה חיובית " ברוך שפטרני"ברכת  .והכל ברוח טובה, בדרכו הטובהבעתיד 

החינוכי המיוחד של מעמד הדבר שנוגד את  –בדיוק את ההפך משדרת אלא , חיזוק ועידוד, יכהתמחגיגית של ו

   4.ל תורה ומצוותכניסת הבן לעו

 במידה שהם לא הולכים בדרך ו, בר מצווהגיל לחנך את ילדיהם גם לאחר מוטלת החובה על ההורים , שלישית

ברכת  5.ולנסות להשפיע עליהם לטובה, "הוכח תוכיח"מדין מצוות  ילדיהם ם להוכיח אתהוריה על -רצויה 

מתאימה לתפישת איננה וודאי בגישה ש, בוטהו משדרת ניתוק וניכור קיצוני ,אתלעומת ז ,"ברוך שפטרני"

  .ישרהחינוכי השכל האיננה מתיישבת עם גם ו, הלכההתורה ושל ההחינוך החיובית 

 בתלמודובסיס אין לברך ברכה שאין לה מקור רבים פוסקים ולפי , ברכה זון זכר לאי תלמודב, רביעית.  
 

 

רבי מרדכי יפה מהמאה , למשל, כך .ביותר ומעניינים ביםפירושים רהפוסקים והמפרשים העלו  ,ל"נקשיים הלאור ה

ולכן לא ייתכן להסביר שבגלל הבן , 31אינו בר עונשין עד גיל  הריהבן  6:מפתיעפירוש מציע , א"תלמידו של הרמ, 31-ה
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 י"בא עליו מברך היה בתורה וקרא מצוה בר נעשה שבנו בזמן ל"סג י"מהר: "התורה קריאת כותהל( מנהגים)ל "ראו ספר מהרי  
 ."ומלכות בשם זו ברכה הגדול במרדכי איתא וכן. זה של מענשו פטרני אשר ה"אמ

2
  .שםושאר מפורשים א "בביאור הגר ,(ה"רכ' סי)ח "ראו או   

3
 .ו"קפ-עמוד קעו, (ו"תמוז תשנ-סיון)ח "סיני קי, "ברוך שפטרני מעונשו של זה"שילת דב של יצחק  ראו מאמרו המעניין   

4
 עד שנה עשרה אחת בן, צום ביום הקטנים ובנותיהם בניהם לחנך בירושלים טוב מנהג היה וכן: "ז"ה ח"י פרקסכת סופרים מ ראו  

 בתורה שיזכה עליו ולהתפלל ולחזקו לברכו כדי, וזקן זקן כל לפני ומקרבו סובלו כך ואחר, להשלים עשרה שתים בן, היום עצם
 ...".טובים ובמעשים

5
 .ז"ו ה"ם הלכות דעות פ"רמב, ב"ד ע"ז על פי שבת נ"משנה ברורה שם סק ראו  
6

 .גק "ס שם זוטא ליהה ובדברי א"ח סימן רכ"ראו בלבוש על או   
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וכיון שעל כל אדם , הבן עלול להיענש בגלל חטאי האב :פךיהלבדיוק בעקבות כך הוא מפרש  .האב עלול להיענש

שמכאן ואילך בנו לא ייענש בגלל , עצמו לומבקש עהאב מברך  – 7באשמתומישהו אחר ייענש מצב בו ולמנוע להיזהר 

כיבוד אב ואם של הבן שאמירה כזו פוגעת באך כיון , "ברוך שפטרני"ברך יהבן לפי פירוש זה מוטב היה ש . וחטאי

שומר כביכול על צדקות הבן ביום אמנם ה מעניין זוש פיר 8.האב מברך את הברכה כביכול במקומו  –ביום בר המצווה 

פשט ל םמתאי וננאי זהן ייענמ ושירשפר רובך א, תורה ומצוות ונמנע להוציא עליו לעז ביום כניסתו לעול ,הבר מצווה

  9.הבראשית רבהמדרש ב

 

בה  חשופירוש עם משמעות פסיכולוגית כאן ברצוני להציע ו, ייחודית זוה של ברכה שנים רבות התלבטתי בהבנת

 צריך" 10:זראומר בשם רבי אלעל "הנהמדרש  .הבמדרש רבוזאת בהתאם למקור הדברים  ,דווקא ביום בר המצווה

, וצמודה מסורה 'מטפלת'ממש כמו לילדים דאגה צמודה  על ההורה להראות ,דהיינו ."שנה ג"י עד בבנו להטפל אדם

 שפטרני ברוך' שיאמר צריך - ואילך מיכן", המדרש ממשיך, אולם. אחתשלא עוזבת את הילדים הקטנים לשנייה 

להלכה לברך הוראה מעשית מדרש שום דברי האין ב .לידיו של הבןעכשיו דהיינו הבחירה עוברת  ,..."' זה של מעונשו

, "צריך שיאמר: "בתפישתו החינוכית של האבפסיכולוגי שינוי יש כאן אלא , ג של הבן"בגיל י בפומביזו וסח ברכה נ

 להרפותב אועל ה, לבחור להיות כעשו אם רצונו בכךעקרונית  יכולהבן ואילך  מהיוםלהכיר בעובדה שהאב  דהיינו על

 העל ההור". להטפל בבנו"אסור לו להמשיך ו ,כמו אל ילד קטן בר המצווהלאחר אל ילד אסור לו להתייחס  -עכשיו 

שמהיום את העובדה ולהפנים  ,תורה ומצוותקיום גיל לשל הבן ביום היכנסו ובאוטונומיה המוסרית להכיר בעצמאות 

 פסיכולוגי שינוילצעה הלא א, ומלכות בפומביחובת ברכה בשם במדרש שום אין  ;הבן המתבגר היא בידיחירה הב -

 .אהב את בנו עשואכן יצחק כפי ש, בתפישתו החינוכית של האב לקבל את בנו כמות שהוא

 

דהיינו ] נצטוינו שבכך פי על אף" 11:כיבוד אב ואם הלכותב ם"מבבדברי הרלפירוש זה ניתן למצוא תמיכה מסוימת 

 ימחול אלא, מכשול לידי יביאם שלא עמהם בכבודו ולדקדק בניו על עולו להכביד לאדם אסור -[ כיבוד אב ואב

; מחל על כבודושהאב  בדיעבדעל מציאות  מדברהתלמודי  רקוהמ ."מחול כבודו - כבודו על שמחל שהאב ,ויתעלם

להכביד עולו על בניו ולדקדק דם אאסור ל"כתחילה לגם ש, התלמודיתהלכה וברגישות על הם מוסיף בעדינות "הרמב

 ."להתעלם ולמחול"עליו אלא , יתר על המידה דהיינו להיטפל בהם, "בכבודו
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א "עב "בתרא כתוספות בבא , "הוא ברוך הקדוש של במחיצתו אותו מכניסין אין - ידו על נענש שחבירו כל: "ב"ע ט"קמ שבתראו    
 .ענישתיה אנאה "ד

8
 (.1הערה )מקורות ודיון במאמרו של יצחק גילת ראו    

9
 (.ל)ק "ס, ט"ברכות פ, ש"רוש הזה בדברי חמודות על פסקי הראדחיית הפיראו    
10

 .גק "שם ס זוטא ליהה ובדברי א"ח סימן רכ"ראו בלבוש על או   
11

-בן' הוצאת הספרים של אונ, באר שבע, "עיונים במחשבת ההלכה והאגדה" בליד שטייןיעקב ; ט"ה-ח"ה ו"הלכות ממרים פראו    
 .ואילך 133עמוד , ואילך 601עמוד , ד"תשס, גוריון בנגב


