
פרשת הברכות שיצחק אבינו רוצה לברך את עשו 
נראית פרשה מאד תמוהה. מדוע יצחק רצה לברך 
דווקא את עשו, האם הוא העלה בדעתו שעשו צדיק 
"ויאמר  בפסוק  במפורש  נאמר  הרי  מיעקב?!  יותר 
כי  ויאמר  בני,  למצא  מהרת  זה  מה  בנו  אל  יצחק 
הקרה ה' אלהיך לפני. ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא 
ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא. ויגש יעקב אל 
יצחק אביו וימשהו, ויאמר הקל קול יעקב והידים ידי 
עשו  דרך  אין  בלבו  יצחק  "אמר  רש"י  פירש  עשו". 
ה'  הקרה  כי  אמר  וזה  בפיו,  שגור  שמים  שם  להיות 
יושב  תם  איש  שיעקב  ידע  שיצחק  הרי  אלהיך". 
אהלים, צדיק תמים ששגור שם שמיים בפיו, ועשו לא 
בדורות  גם  גדולים,  שאנשים  ידוע  הדבר  כך. 
יודעים נכונה את מדרגת האדם גם בלי  האחרונים, 
להכיר אותו. כל שכן יצחק אבינו שבודאי ידע נכונה 
למה  כן,  אם  יעקב.  מדרגת  ומהי  עשו  מדרגת  מהי 

בכל זאת הוא רצה לברך את עשו ולא את יעקב?

גם באופן הברכה אנו רואים שינוי בברכת יצחק ממה 
שאנו רואים במקומות אחרים. כשיעקב בא לברך את 
כל  את  לברך  כשבא  כך  ואחר  ומנשה,  אפרים 
בשבילו  שיכינו  שיבקש  מבלי  בירך  הוא  השבטים, 
משהו. גם משה רבנו לפני מותו בירך את עם ישראל, 
אשר לא טרחו להכין בשבילו דבר. אם כן, למה דווקא 
בברכת יצחק הוא מטיל על עשו לצוד לו ציד ולהכין 

לו מטעמים כדי שהוא יברכו?!

שהברכה  משמיים  סיבבו  מדוע  להבין  צריך  עוד 
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המשך בעמוד הבא

ליעקב תינתן דווקא באופן שיצחק יחשוב לברך את 
עשו, ורק על ידי תחבולה, שיעקב לבש את בגדי עשו 

ונראה כמוהו, הוא יקבל את הברכות.

את  ידע  יצחק  ישראל,  גדולי  ועוד  החת"ס  אומרים 
צדקותו של יעקב ומעלתו הגדולה בתורה. לכן את 
ברכת הארץ, ברכת קידוש שם שמיים על ידי זרעו 
של יעקב, הוא הועיד מראש ליעקב. רק כאשר הוא 
טרם  לו  אומר  הוא  יעקב  הוא  מולו  שהעומד  יודע 
יציאתו ללבן "ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית 
לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך 
אלהים  נתן  אשר  מגריך  ארץ  את  לרשתך  אתך 
לאברהם". אומר רש"י "את ברכת אברהם" - שאמר 
אותן  יהיו  בזרעך  והתברכו  גדול  לגוי  ואעשך  לו 
ברכות האמורות בשבילך ממך יצא אותו הגוי ואותו 
הזרע המבורך". אם כך במפורש כתוב שיצחק ידע 
שרק יעקב מסוגל להגיע למדרגה הנפלאה הזו ולא 
עשו, שידע יצחק שהוא איש שדה, ולו הוא ייעד את 

הברכות הגשמיות.

מידתו של יצחק היא מידת הדין, גבורה, הוא עולה 
יצחק  גשמיות.  של  וחלק  צד  שום  לו  אין  תמימה, 
רוצה שבנו-ממשיכו, יעקב, יהיה כמותו - כולו קודש 
כפי  הזה.  העולם  לענייני  שיוך  שום  בלא  קודשים 
שתים  שישב  אחר  יוחאי  בר  שמעון  ר'  של  הנהגתו 
עשרה שנה במערה, שיצא ואמר "מניחים חיי עולם 
במסכת  גם  כך  לג:).  (שבת  שעה?!"  בחיי  ועוסקים 
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ברכות (דף לה:) תמה ר' שמעון "אפשר אדם חורש 
בשעת  וקוצר  זריעה,  בשעת  וזורע  חרישה,  בשעת 
קצירה, תורה מה תהא עליה?! אלא בזמן שישראל 
עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים 
צאנכם  ורעו  זרים  "ועמדו  ה)  סא,  (ישעיהו  שנאמר 
מקום  של  רצונו  עושין  ישראל  שאין  ובזמן  וגו'". 
מלאכתן נעשית על ידי עצמן שנאמר (דברים יא, יד) 
אחרים  שמלאכת  אלא  עוד  ולא  דגנך",  "ואספת 
נעשית על ידן שנאמר (דברים כח, מח) "ועבדת את 

אויביך וגו'"". 

בעצם יצחק ביקש שעשו יהיה לעומת אחיו כזבולון 
אנטונינוס  בתקופת  נתקיים  הדבר  ואכן  ויששכר, 
כח  לו  והעמיד  לרבי  עוזר  אנטונינוס  שהיה  ורבי, 
גוים  "שני  מהפסוק  חז"ל  שלמדו  מה  זה  ממשלה, 
אנטונינוס  זה  יפרדו"-  ממעיך  לאומים  ושני  בבטנך 
ורבי, וזו הייתה כוונתו של יצחק שעשו ויצחק יהיו כך 
לאורך הדורות. מבריאת העולם עשו נועד להכין את 
ישראל  השפע הגשמי ליעקב, כפי שנוהג בתוך עם 
של  צרכיו  את  ומספק  ישכון"  ימים  ש"לחוף  בזבולון 
כי  בצאתך"  זבולון  "שמח  לכן  ש"באהליך",  יששכר 
אתה הגורם ליששכר שיהיה "באוהליך". לזה באמת 
גם היה מוכן עשו, ולכן רצה יצחק לברכו שיזכה לכל 
להתעלות  יגרום  הוא  זה  ידי  שעל  שבעולם,  השפע 
יעקב באהלה של תורה, ובכך יזכה גם הוא למלא את 
שעשו  כדי  אבל  הבא.  העולם  לחיי  ולזכות  תפקידו 
ביקש  לכן  לזכות,  זקוק  הוא  בזה  לזכות  ראוי  יהיה 
יצחק שעשו יצוד לו ציד ויעשה ממנו מטעמים, שעל 

 

ידי מצות כיבוד אב מתוך מסירות נפש הוא יהיה ראוי 
לברכה. לכן אמר לו יצחק "ועתה שא נא כליך תליך 
וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד ועשה לי מטעמים 
כאשר אהבתי ואביא לי ואכלה, בעבור תברכך נפשי 
בטרם אמות". אבל בברכות יעקב לבניו ומשה רבנו 
במטעמים,  ולא  בציד  לא  צורך  היה  לא  לישראל 

שכבר הם ראויים לברכה.

אך רבקה אמנו הייתה עמה רוח אחרת. היא שמעה 
את דברי יצחק לעשו, ומסרה את תוכן הדברים אל 
יעקב, ופקדה עליו לקבל את הברכה. יעקב מתפלא 
אבא,  את  להטעות  הדעת  על  להעלות  אפשר  איך 
לו  אימו. אבל רבקה מודיע  ומנסה לשכנע בכך את 
שהכל נעשה בנבואה, כפי שתרגם אונקלוס (כז, יג) 
ֵייתֹון  ָלא  ְדּ ְנבּוָאה  ִבּ ִאְתֲאַמר  ֲעַלי  יּה  ִאֵמּ ֵליּה  "ַוֲאַמַרת 
רוח  בקולי"-  "שמע  הפסוק  כוונת  זוהי  ֲעָלְך",  א  ְלָוַטָיּ
לקחת  הסכימו  מהשמיים  כלומר  שבקולי.  הקודש 
את הברכות של עשו ולהעביר אותן ליעקב, ורבקה 
את  לעשות  הנכונה  הדרך  מהי  לשמוע  זכתה 

הדברים עבור יצחק ויעקב.

שבת שלום!

ליעקב תינתן דווקא באופן שיצחק יחשוב לברך את 
עשו, ורק על ידי תחבולה, שיעקב לבש את בגדי עשו 

ונראה כמוהו, הוא יקבל את הברכות.

את  ידע  יצחק  ישראל,  גדולי  ועוד  החת"ס  אומרים 
צדקותו של יעקב ומעלתו הגדולה בתורה. לכן את 
ברכת הארץ, ברכת קידוש שם שמיים על ידי זרעו 
של יעקב, הוא הועיד מראש ליעקב. רק כאשר הוא 
טרם  לו  אומר  הוא  יעקב  הוא  מולו  שהעומד  יודע 
יציאתו ללבן "ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית 
לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך 
אלהים  נתן  אשר  מגריך  ארץ  את  לרשתך  אתך 
לאברהם". אומר רש"י "את ברכת אברהם" - שאמר 
אותן  יהיו  בזרעך  והתברכו  גדול  לגוי  ואעשך  לו 
ברכות האמורות בשבילך ממך יצא אותו הגוי ואותו 
הזרע המבורך". אם כך במפורש כתוב שיצחק ידע 
שרק יעקב מסוגל להגיע למדרגה הנפלאה הזו ולא 
עשו, שידע יצחק שהוא איש שדה, ולו הוא ייעד את 
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מידתו של יצחק היא מידת הדין, גבורה, הוא עולה 
יצחק  גשמיות.  של  וחלק  צד  שום  לו  אין  תמימה, 
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טהורים  מים  עליכם  "וזרקתי  אומר:  היה  אריה  ר' 
וטהרתם"- כדי שהאדם יטהר ממעשיו הרעים עליו לתת על 
וזך  טהור  יותר  דבר  אין  הדמעות.  והן  טהורים,  מים  עצמו 
מדמעות אמת. "שערי דמעה לא ננעלו", משום שאדם בוכה 

מתוך כאב מקירות ליבו. 

לכן היה ר' אריה מקפיד מאד שלא לצער שום אדם, מחשש 
שהלה יזיל דמעה. הוא גם היה מטהר עצמו בספגו אל קרבו 
אריה  ר'  ידע  הכאובים.  והנדכאים  העשוקים  מדמעות 
בדמעות  עצמו  מטהר  והיה  דמעה,  של  כוחה  את  להעריך 

שליש שבאות מתוך תפילה.

לחדרו  נכנסתי  אחד  "בוקר  לוין:  דוד  הרב  נכדו  מספר 
ששלום  זוג  אצלי  היה  אמש  לי:  שח  והוא  עצוב,  ומצאתיו 
הבית ביניהם הופר. ישבתי עמהם כמעט כל הלילה וניסיתי 
להשכין שלום ביניהם. ואז הצביע על רצפת הבית והוסיף- 
זו? היא ספגה מדמעותיה של האשה,  רואה אתה מרצפת 
דמעות אמת, דמעות העשוקים. ניסיתי ככל יכולתי להשפיע 
ולא  הבית,  שלום  בהפרת  האשם  הינו  שלדעתי  הבעל  על 
הינך  פטור  לו:  ואמרי  התרעמתי  לבסוף  בידי.  הדבר  עלה 
עצמך  טבול  לך  עצתי  טהרה,  במקוה  לטבול  מללכת 

בדמעות זוגתך ותיטהר בהן!!".      

(עפ"י צדיק יסוד עולם עמוד 174-175)



הלכה ומנהג
יש ימים במהלך השנה שבהם אין אומרים תחנון מפאת מעלת וקדושת היום, וברובם אין אומרים גם 

בתפילת מנחה שטרם להם: 

בראש ובראשונה ביום השבת אין עסוקים בתחנון ווידוי מפאת מעלת וקדושת היום, וכן בתפילת מנחה 
של ערב שבת. הוא הדין גם בראש חודש, אף שהוא זמן כפרה, אין אומרים בו תחנון ווידוי. כן גם בימים 
טובים (פסח, שבועות, סוכות וראש השנה) ובחול המועד ואסרו חג. בחודש ניסן אין אומרים תחנון כלל, 
משום שבי"ב הימים הראשונים של החודש הקריבו נשיאי ישראל כל אחד ואחד את קרבנו ביומו, ובערב 
פסח הוא יום טוב שהיו מקריבים בו את קרבן הפסח, ולאחר שמצרפים אליהם את ז' הימים של פסח 
החודש  של  רובו  שיצא  שכיוון  הפוסקים  וכתבו  בקדושה,  נוהגים  החודש  של  שברובו  יוצא  חג  ואסרו 
בקדושה אין אומרים בחודש זה תחנון כלל. והוא הדין בחודש תשרי, שאין אומרים תחנון בימים שבין יום 
הכיפורים לסוכות בשל מעלת הימים הקדושים הללו, ועוד שמונת ימי החג ואסרו חג גורמים לביטול 
התחנון מימים אלו והלאה. ומה שאומרים קודם יום כיפור הוא משום שזוהי מהות הימים- ימי תשובה 
לשבועות  חודש  ראש  שבין  שהימים  משום  לחודש,  י"ב  עד  תחנון  אומרים  אין  סיון  ובחודש  וסליחה. 
התקדשו מתוקף היותם ימי ההכנה למתן תורה, ולאחר מכן המשיכו ישראל במשך ז' ימים להקריב את 
תשלומי קרבנות החג שלא הספיקו לקרב בעלייתם לרגל. יש קהילות שנהגו שלא לומר תחנון גם בי"ג 
בסיון, משום הספק הקיים בחו"ל לגבי מועד ציון היום-טוב, אך בארץ רוב הקהילות נוהגות דווקא עד י"ב 

לחודש

גם במועדים שמדרבנן אין אומרים תחנון- בשני ימי הפורים, אף שבאחד מהם אינו חוג משום שהוא פרוז 
או מוקף. אם באותה השנה פורים משולש – שט"ו אדר חל בשבת אין אומרים גם בט"ז משום שהוא 

פורים דמוקפין. שמונת ימי החנוכה, ל"ג בעומר, ט"ו בשבט, וכן י"ד אייר שהוא פסח שני.  

(כפורים  קהילתי  בנס  כגון  תחנון,  להגיד  שלא  נוהגים  שבהם  קהילה  לכל  המיוחדים  זמנים  ישנם 
דפרקנקפורט וכדומה) או אצל חסידות שחל באותו היום הילולא של אחד מאדמו"ריה. אך יש לדעת כי 
כל זה הוא רק כאשר יש מסורת, ואין לבטל את אמירת התחנון בלא סיבה, משום מעלתו הגדולה כפי 

שנדברנו בשבועות האחרונים.
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המשך בעמוד הבא



הלכה ומנהג
גם במצב של שמחה בבית הכנסת אין אומרים תחנון, ובאמרנו שמחה אנו מתכוונים שיש במניין חתן 
בתוך ימי שבע הברכות, מוהל שבאותו יום עתיד למול, אבי הבן הנימול והסנדק. בעניין ברית המילה אין 
נוגע אל בית  וכל האמור  יותר כן נאמר תחנון.  אומרים תחנון עד אחר הברית, אך במניינים מאוחרים 
הכנסת שבו נערכה ברית המילה, אך לא בחדרים סמוכים שבהם נהוג להתפלל, שבמקרה שכזה אינם 
וסנדק אי אמירת תחנון תלויה  נגררים אחר מקום המילה. לגבי בעלי השמחה כחתן, מוהל, אבי הבן 
הציבור  את  פוטרים  עדיין  אם  מחלוקת  יש  הכברית  נערכה  שכבר  ובמקרה  המניין,  באותו  בתפילתם 
מאמירת תחנון, שיש שנקטו שהציבור אומר ובעלי השמחה לא, ויש שסברו שכל הציבור נגרר אחריהם 
להיפטר. במקרה של מוהל קבוע יש קהילות שנהגו לבקשו לצאת מבית הכנסת בשעת אמירת תחנון 
על מנת שלא ייבטל מהם תחנון באופן קבוע. בעניין חתן יש המקילים לא לומר תחנון גם בערב החתונה 
יום. ובמנחה שנערכת באולם השמחות אין אומרים  אם החתן מתפלל עימם והחתונה תיערך מבעוד 

מנחה, גם אם מתפללים קודם החופה עצמה, ואף שהחתן אינו מתפלל עימם.

להבדיל, אין אומרים תחנון גם בבית האבל, אך המנהג הוא שאם האבל יצא להתפלל בבית הכנסת הוא 
אינו אומר אך הציבור אינו נגרר אחריו.

חזן שטעה וביום שאומרים תחנון התחיל להגדיר "אלהינו" ימשיך ויאמר "ואל תתעלם מתחינתנו" כדי 
ובאם אמר קדיש ביום  ואבותינו חטאנו".  ויש אומרים עד "אבל אנחנו  יאמר שם שמיים לבטלה,  שלא 

שצריך להגיד תחנון- אין מחזירים אותו וממשיכים הלאה באמירת "אשרי". 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

נקדים את דברי מרן הש"ע (סי' קל"א) שכשיש בבית הכנסת יום מילה, אפילו שבעלי השמחה- בעלי תשובה |
הברית אינם נמצאים, פטורים כל המתפללים מלומר תחנון. והכף החיים וכל האחרונים האריכו שאין 
הבדל בין המניין הראשון, השני והשלישי, וכולם פטורים בעקבות הברית שתהיה. כמו שהאריכו בעל 
הציץ אליעזר ומרן הגרע"י ביבי"א שכך מנהג העולם, ושגם אלה שאין להם קשר כלל לברית פטורים 
בואו של  גם בגלל  נובעת רק בגלל השמחה אלא  מאמירת תחנון, משום שאי אמירת התחנון לא 
אליהו הנביא לעיר. ולכן באמת באותו זמן לא היו אומרים תחנון בכל העיר אם הייתה ברית מילה 
בעיר באותו היום. ובנפילת אפיים שומעין להקל (שע"ת). ובעל בצל החכמה (ח"ד סי' קמ"ו) ומרן רבי 
חיים קנייבסקי (סו"ס אשי ישראל) מקילים שלא לומר תחנון בתפילת שחרית אף אם הברית תתקיים 

רק בזמן תפילת מנחה. אם כן אתינן לדינא לגבי קודם הברית. 

אולם לאחר שנסתיימה הברית ועדיין יש באותו בית כנסת מניינים, לדעת מרן בעל השבט הלוי (ח"ח 
סי' כ"ד) והגר"ח קנייבסקי (שם) אם הלכו בעלי השמחה אין מקום להקל כלל ויש לומר תחנון. אולם 
רבי משה הלברשטאם זצ"ל (דברי משה ח"א סי' ג') פסק בשם הרבי מסטמאר זי"ע, וכן פסק מרן 
היבי"א זצ"ל (ח"ג סי' י"ב) שבכל אותו היום פטורים מאמירת תחנון באותו מקום מכוח קדושת המילה 
שגורמת לבטל את הדינים באותו היום. אולם כל זה אמור דווקא באותו המקום ששם תתקיים ברית 
המילה, אבל החדרים האחרים אינם קשורים לשמחה זו. ולכן בשטיבלאך כל האמור הוא דווקא על 
ספר-תורה)  שם  אין  (אם  והפרוזדור  נשים  העזרת  אבל  הסמוכים.  החדרים  על  ולא  החדר  אותו 

נגררים אחר בית הכנסת ששם יש את השמחה.

בשטיבלאך יש בכל יום הרבה מאוד חתנים, מה יש לעשות בעניין אמירת תחנון?שאלה |
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