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הוה"ג ו' תנחס תוישמאן שתיט"א
תושת תרתשרת תשע"ה

על  למדים,  אנו  תולדות  פרשת  בפרשתנו 

קבלת  על  לעשו  יעקב  בין  שהיה  הגדול  המאבק 

בעתו  דבר  כן  כי  הנה  אבינו,  יצחק  של  הברכות 

מה טוב להתבונן קצת, בברכות הקדושות שבירך 

יצחק אבינו את יעקב אבינו, לו ולזרעו אחריו עד 

סוף כל הדורות )בראשית כז-כח(:

ומשמני  השמים  מטל  האלקים  לך  "ויתן 

הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך 

אמך,  בני  לך  וישתחוו  לאחיך  גביר  הוה  לאומים, 

אורריך ארור ומברכיך ברוך". ופירש רש"י:  "מהו 

לא  לאו  ואם  לך,  יתן  לך  ראוי  אם  בדין,  האלקים, 

הארץ  משמני  לט(  )שם  אמר  לעשו  אבל  לך,  יתן 

יהיה מושבך, בין צדיק בין רשע יתן לך". 

בברכתו  יצחק  הזכיר  מה  לשם  לתמוה  ויש 

לברכות,  קודם  תנאי  בגדר  שהוא  "אלקים",  שם 

כי רק אם יעקב ראוי בדין יקבל הברכות, ואם אינו 

יעקב  יקבל, הלא עדיף היה שיברך את  ראוי לא 

הברכות  את  יקבל  בדין  ראוי  אינו  אם  שאפילו 

ליישב  אפשר  היה  ולכאורה  החסד.  במדת 

בפשיטות על פי הידוע, כי יצחק אבינו עבד את 

ה' במדת הדין בבחינת )שם לא-מב(: "פחד יצחק", 

שיזכה  יעקב  את  בירך  בקודש  לדרכו  נאמן  לכן 

בברכות רק אם הוא ראוי בדין.

אך לפי זה צריך ביאור, מדוע אם כן בירך את 

עוד  בברכות.  יזכה  רשע  יהיה  אם  שאפילו  עשו 

)שם  הפרשה  בתחילת  שכתוב  ממה  לתמוה  יש 

מראות".  עיניו  ותכהין  יצחק  זקן  כי  "ויהי  כז-א(: 

ופירש רש"י: "כדי שיטול יעקב את הברכות". הרי 

מבואר כי הברכות הללו ניתנו ליעקב מן השמים, 

קלט.(,  )פרשתנו  הקדוש  בזוהר  מבואר  מזה  ויותר 

יצחק  ידע  שלא  תחילה  בכוונה  סיבב  שהקב"ה 

יעקב  שיקבל  כדי  יעקב,  את  מברך  שהוא  כלל 

את הברכות רק על דעת השכינה, והנה הדברים 

בתרגום ללשון הקודש:

מעשיו  כל  יצחק  ידע  לא  איך  תאמר  "ואם 

הרעים של עשו, והרי השכינה היתה עמו, כי אם 

יכול לברך את  היה  לא שרתה עמו השכינה, איך 

היתה  השכינה  ודאי  אלא  שברכו.  בשעה  יעקב 

דרה עמו בבית ודרה עמו תמיד, אבל לא הודיעה 

לו כדי שיתברך יעקב בלי דעתו ]של יצחק[, אלא 

באותה  כי  להיות,  צריך  היה  וכך  הקב"ה  בדעת 

שעה שנכנס יעקב לפני אביו נכנסה עמו השכינה, 

ואז ראה יצחק בדעתו שהוא ראוי לברכה, ונתברך 

מדעת השכינה". 

הקב"ה  ראה  מה  לשאלה,  חזרנו  כן  כי  הנה 

יעקב  את  לברך  יצחק  של  בפיו  להכניס  ככה  על 

אבינו בברכת: "ויתן לך האלקים", שפירושו כי רק 

אם הוא ראוי בדין יקבל את הברכות, ולעומת זה 

בירך את עשו אפילו אם אינו ראוי לכך בדין, הלא 

הקב"ה הוא שורש החסדים והרחמים, והיה ראוי 

לברך את יעקב אפילו אם אינו ראוי לכך.

כ"ר תיברת כמסתו השם הנכבש

פתח דברינו יאיר במה שכתב "בעל הטורים" 

תיבות,  כ"ו  הברכה  בזו  "ויש  לך(:  וישתחוו  )ד"ה 

לומר לך שברכו בשם הנכבד שעולה כ"ו". פירוש 

וכן  כ"ו.  בגימטריא  שעולה  הוי"ה  בשם  שברכו 

ויהי  )ד"ה  רמז  בתוספת  עמוקות"  ה"מגלה  כתב 

"ברכות שבירך יצחק ליעקב יש בהן כ"ו  אך יצא(: 

תיבות, מתחילין בו' ומסיימין בך', כריח שדה אשר 

ברכו ה', שחשבונו כ"ו".

פירוש, לא רק שמספר התיבות של הברכות 

ו'  באות  היא  הברכות  תחילת  גם  אלא  כ"ו,  הוא 

של "ויתן לך" וסיומן באות ך' של "ומברכיך ברוך", 

שהן כ"ו כמספר השם הנכבד. וזהו שאמר יצחק 

ליעקב )כז-כז(: "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו 

ה'", שהרגיש ברוח קדשו שיעקב זכה בברכות מן 

השם הוי"ה ברוך הוא.

אמנם כאן הבן שואל ליישב הסתירה, שהרי 

הברכות  את  יצחק  פתח  רש"י  שמפרש  מה  לפי 

"ויתן לך האלקים", כי רק אם הוא  בשם אלקים: 

זה  איך  כן  כי  הנה  הברכות,  את  יקבל  בדין  ראוי 

מתאים עם דברי בעל הטורים וה"מגלה עמוקות", 

שיש בברכות הללו כ"ו תיבות לרמז שברכו בשם 

הוי"ה שעולה כ"ו.

ומאחר שאנו עוסקים בברכות "ויתן לך", הנה 

מה טוב לבאר מנהג ישראל תורה לומר במוצאי 

הקדוש  בזוהר  הדבר  ומקור  אלו.  ברכות  שבת 

"שעתא דנפיק שבתא... דקא אמרי  יד:(:  )הקדמה 

וב"פרי  ויתן לך האלקים מטל השמים".  ציבורא, 

חיים  רבינו  כתב  כד(  פרק  השבת  )שער  חיים"  עץ 

נוהג  ז"ל  מורי  "היה  האריז"ל:  רבו  בשם  וויטאל 

לומר אחר הבדלה ויתן לך... כדי להמשיך תחילת 

ביאור  וצריך  וברכה".  רצון  בפסוקי  החול  ימי 

לך"  "ויתן  ברכות  בין  הפנימי  הקשר  מהו  להבין 

לשבת קודש.

 בוכרת "ריתן תך"
מירעשרת תימרת המשיח

חשבתי דרכי ליישב כל זה על פי מה שמבואר 

אמר,  יהודה  "רבי  קמג.(:  )פרשתנו  הקדוש  בזוהר 

)תהלים  כלא בזמנא דייתי מלכא משיחא, כדכתיב 

יעבדוהו".  גוים  כל  מלכים  כל  לו  וישתחוו  עב-יא( 

יעקב  את  יצחק  שבירך  הברכות  כל  פירוש, 

המשיח,  מלך  כשיבוא  לבוא  לעתיד  רק  יתקיימו 

וכל  המלכים  כל  יעקב  של  לזרעו  ישתחוו  שאז 

הגוים יעבדוהו.

גם  )ד"ה  לוי"  ה"קדושת  מפרש  האמור  פי  על 

לקח  יעקב  כי  לו  כשנודע  יצחק  שאמר  מה  ברוך( 

את הברכות )בראשית כז-לג(: "גם ברוך יהיה", על פי 

)זכריה(  האריז"ל  לרבינו  תורה"  ב"לקוטי  המבואר 

רמז הפסוק )שם יד-ט(: "והיה ה' למלך על כל הארץ 

לעתיד  כי  אחד".  ושמו  אחד  ה'  יהיה  ההוא  ביום 

לבוא יתעלה השם הוי"ה לשם יהי"ה, כי ב' אותיות 

ו"ה יתעלו להיות י"ה. וזהו רמז הפסוק: "ביום ההוא 

יהי"ה.  לשם  הוי"ה  השם  שיתעלה  הוי"ה",  יהי"ה 

שהברכות  יהיה",  ברוך  "גם  יצחק:  שאמר  וזהו 

יתקיימו לעתיד לבוא כשישלוט השם יהי"ה.

מבואר  זה  נשגב  יסוד  כי  וראה  בא  ועתה 

חידוש  והוא  קמו.(  )שם  הקדוש  בזוהר  באריכות 

יעקב  כי  הדברים  ותוכן  לפרסם,  שראוי  נפלא 

ברכה  ברכות.  בארבע  חייו  בימי  נתברך  אבינו 

הברכות  וקיבל  אמו  במצות  כשנכנס  ראשונה 

“ריתן תך האתקים מטת השמים”

 יצחק אבינר תתח הבוכרת בשם אתקים
אבת טמן בהן כ"ר תיברת כמסתו הרי"ה
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השמים  מטל  האלקים  לך  "ויתן  אביו:  מיצחק 

ומשמני הארץ".

ברכה שניה שברכו יצחק אביו אחרי ששלחו 

כמו  עשו,  אותו  שיהרוג  מחשש  ארם  לפדן 

יעקב  אל  יצחק  "ויקרא  כח-א(:  )בראשית  שכתוב 

ויברך אותו... קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי 

אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך, ואל 

עמים,  לקהל  והיית  וירבך  ויפרך  אותך  יברך  שדי 

ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך 

את ארץ מגוריך אשר נתן אלקים לאברהם". 

עצמו  עשו  של  שרו  שברכו  שלישית  ברכה 

לב-כז(:  )שם  שכתוב  כמו  יעקב,  שנצחו  אחרי 

"ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך 

כי אם ברכתני". ופירש רש"י: "הודה לי על הברכות 

שברכני אבי שעשו מערער עליהם". וכן עשה כמו 

שכתוב )שם ל(: "ויברך אותו שם".

מפדן  כשחזר  הקב"ה  שברכו  רביעית  ברכה 

ארם מבית לבן )שם לה-ט(: "וירא אלקים אל יעקב 

לו  ויאמר  אותו...  ויברך  ארם  מפדן  בבואו  עוד 

אלקים אני אל שדי פרה ורבה, גוי וקהל גוים יהיה 

ממך ומלכים מחלציך יצאו, ואת הארץ אשר נתתי 

אתן  אחריך  ולזרעך  אתננה  לך  וליצחק  לאברהם 

את הארץ".

אותן  כל  עם  עצמו  יעקב  ראה  כאשר  והנה 

אשתמש  הללו  מהברכות  באיזו  אמר  הברכות, 

עם  רק  להשתמש  והחליט  הזה,  בעולם  עתה 

הברכה שברכו יצחק אביו כשברח מעשו בדרכו 

לפדן ארם, ואף שברכה זו היא גם כן גדולה, אין 

היא גדולה כשאר הברכות, אמר יעקב אשתמש 

אצניע  הברכות  שלוש  ושאר  זו,  בברכה  עתה 

כל  יתקבצו  כאשר  העתידה,  הגאולה  לקראת 

האומות להאביד את בני מן העולם.

כמין  הקודש  הזוהר  מבאר  האמור  פי  על 

חומר דברי דוד המלך נעים זמירות ישראל )תהלים 

קיח-י(: "כל גוים סבבוני בשם ה' כי אמילם, סבוני 

כדבורים  סבוני  אמילם,  כי  ה'  בשם  סבבוני  גם 

ולכאורה  דועכו כאש קוצים בשם ה' כי אמילם". 

תמוה לשם מה חזר דוד המלך ג' פעמים על אותו 

דבר, שכל גוים סבבוהו והוא הכרית אותם בשם 

ה', אך לפי האמור רמז דוד המלך על ג' הברכות 

כל  כאשר  הגאולה  לקראת  אבינו  יעקב  שהצניע 

הברכות  ג'  כנגד  לכן  ישראל,  כנגד  יקומו  הגוים 

הללו הזכירם דוד המלך ג' פעמים.

נמצינו למדים כי ברכות: "ויתן לך" שבירך את 

מלבד  המשיח,  לימות  מיועדות  יעקב  את  יצחק 

לפדן  בלכתו  יעקב  את  יצחק  שבירך  אחת  ברכה 

ארם. ונראה לפרש הטעם שבחר יעקב בברכה זו 

כשבירך  יצחק  גם  כי  הזה,  בעולם  בה  להשתמש 

את יעקב בדרכו לחרן נתכוון לכך, ביודעו כי ברכות 

"ויתן לך" מיועדות לימות המשיח, לכן ברכו שנית 

למד  ומזה  הזה,  בעולם  בהן  להתקיים  שיוכל  כדי 

יעקב להשתמש בברכות אלו בעולם הזה.

ויש לומר עוד כי ד' ברכות של יעקב מכוונות 

את  יעקב  והצניע  הנכבד,  השם  אותיות  ד'  כנגד 

אותיות  ג'  כנגד  המכוונות  הגדולות  הברכות  ג' 

בעולם  והשתמש  לבוא,  לעתיד  יה"ו  הראשונות 

אחרונה,  ה'  כנגד  שהיא  הרביעית  בברכה  הזה 

שכתוב  כמו  ה'  באות  נברא  הזה  העולם  גם  כי 

והארץ  השמים  תולדות  "אלה  ב-ד(:  )בראשית 

"אל תקרי  )מנחות כט:(:  ודרשו בגמרא  בהבראם". 

בהבראם אלא בה"י בראם". וזהו שרמז דוד המלך 

על לעתיד לבוא כאשר נשלים להשתמש בכל ד' 

"בשם  הברכות המכוונות כנגד ד' אותיות השם: 

ה' כי אמילם".

 תעתיש תברא יזכר ישואת
בבוכרת מצש השין

שהכניס  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

"ויתן לך  הקב"ה בפיו של יצחק לברך את יעקב: 

האלקים", כי רק אם הוא ראוי בדין יזכה בברכות 

אלו, על פי מה שכתב השל"ה הקדוש )פרשת וירא 

)בראשית  רש"י  שכתב  מה  לפרש  שלישי(  דרך  ד"ה 

לברוא  יתברך  במחשבתו  עלה  מתחילה  כי  א-א( 

את העולם במדת הדין, היינו כי אמנם כן לעתיד 

כי  הדין,  במדת  העולם  את  הקב"ה  ינהיג  לבוא 

אחרי כל הצרות שעברו על ישראל בכל הגלויות, 

יזכו לרב טוב הצפון לעולם הבא במדת הדין ולא 

יצטרכו כלל למדת החסד והרחמים.

דבר זה מתאים להפליא למה שכתב הרה"ק 

זי"ע ב"קדושת לוי"  רבי לוי יצחק מבארדיטשוב 

)ליקוטים ד"ה שירו לה' שיר חדש(:

הלל  ובית  שמאי  בית  שמחלוקת  ידוע  "והנה 

היו  הלל  ובית  הדין  מדת  היו  שמאי  בית  כי  הוא, 

מדת הרחמים, ומחמת זה תמיד הלכה כבית הלל, 

החסד,  למדת  צריך  שהעולם  ז"ל  חכמינו  ראו  כי 

העולם  להתנהג  כדי  כמותו  הלכה  קבעו  לזאת 

במדת החסד, ונמצא לפי זה בביאת הגואל במהרה 

צריך  אין  אז  כי  שמאי,  בית  מדת  יתגלה  בימינו 

העולם למדת החסד, והדין יתהפך לרחמים ויהיה 

פסק הלכה כבית שמאי".

יצחק  שבירך  בברכות  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

את יעקב לימות המשיח, שאז יתקיימו הברכות: 

גביר  הוה  לאומים,  לך  וישתחוו  עמים  "יעבדוך 

את  יצחק  הזכיר  אמך",  בני  לך  וישתחוו  לאחיך 

שם אלקים: "ויתן לך האלקים", שיזכו יעקב וזרעו 

בברכות הללו רק אם הם ראויים במדת הדין, כדי 

שעל ידי זה יזכו רק ישראל בברכות הללו במדת 

הדין, אבל עשו וזרעו שאינן ראויים בדין לא יהיה 

להם שום חלק ונחלה בברכות אלו.

לפי זה יתבאר גם כן הטעם שלא הזכיר יצחק 

כמו  עשו,  את  שבירך  בברכה  אלקים  השם  את 

הארץ  משמני  אמר  לעשו  "אבל  רש"י:  שפירש 

יהיה מושבך, בין צדיק בין רשע יתן לך", כי מאחר 

שברכה זו לעשו היא רק בעולם הזה, כדי לשלם לו 

קצת שכר המגיע לו על דברים טובים שעשה, והרי 

זה בגדר מה שכתוב )דברים ז-י(: "ומשלם לשונאיו 

אל פניו להאבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם 

לו". ופירש רש"י: "בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי 

להאבידו מן העולם הבא". לכן ראוי לשלם אפילו 

אם אינו מגיע לו במדת הדין.

 יעקב קיים מצרת כיברש אב
בבחינת אינר מצררה רערשה

שסיבב  מה  בזה  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

הקב"ה, שיעקב אבינו יקבל את הברכות מיצחק 

אינו  בגדר  אב  כיבוד  מצות  קיום  ידי  על  אביו 

מצווה ועושה, שהרי יצחק לא ביקש ממנו להכין 

במצות  אמנם  כן,  עשה  הוא  אלא  מטעמים,  לו 

אבל  עליו,  שצוותה  אמו  רבקה  מצד  אם  כיבוד 

אינו  בגדר  זה  היה  ממנו  ביקש  שלא  אביו  כלפי 

מצווה ועושה.

 וש"י: "ריתן תך האתקים, בשין, אם וארי תך יתן תך,
ראם תאר תא יתן תך", משרע בוכר בשין רתא בוחמים

 בעת הטרוים: יש בזר הבוכה כ"ר תיברת כמסתו השם הנכבש.
איך זה מתיישב עם מה שבוכר במשת השין

 ביארו מנהג ישואת תרוה שמקרור מהזרהו הקשרש
תרמו בכת מרצאי שבת תסרקי הבוכרת שת "ריתן תך"

 זרהו הקשרש: "כתא בזמנא שייתי מתכא משיחא".
כת בוכרת "ריתן תך" מירעשרת תזמן שת מתך המשיח
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וכבר אמר על כך קדוש ה' כ"ק מרן רבי אהרן 

מבעלזא זי"ע, לפרש בזה שיח סוד שרפי קודש בין 

בנו  יצחק אל  "ויאמר  כז-כ(:  )בראשית  ליעקב  יצחק 

מה זה מיהרת למצוא בני, ויאמר כי הקרה ה' אלקיך 

מצות  קיים  שיעקב  יצחק  כשראה  פירוש,  לפני". 

כיבוד אב בלי שנצטווה על כך, שאל אותו: "מה זה 

מיהרת למצוא בני" - לקיים מצות כיבוד אב בגדר 

אינו מצווה ועושה לפני שביקשתי ממך.

"כי הקרה  על כך השיב לו יעקב ברוח קדשו: 

ה' אלקיך לפני", הזכיר את ב' השמות "ה' אלקיך" 

בדיבור  לישראל  תורה  מתן  הקב"ה  בהם  שפתח 

הראשון )שמות כ-ב(: "אנכי ה' אלקיך", לרמז לו בכך 

שהמשיך את הקדושה של מתן תורה, שהקדימו 

"כל  כד-ז(:  )שמות  באומרם  לנשמע  נעשה  ישראל 

מוכנים  שהיו  הרי  ונשמע",  נעשה  ה'  דיבר  אשר 

לפני  המצוות,  ולקיים  לעשות  "נעשה"  להקדים 

"ונשמע" ששמעו את הציווי מפי הקב"ה.

כז(:  )שם  שכתוב  מה  לפרש  הוסיף  זו  בדרך 

"ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר, 

ופירש  ה'".  ברכו  אשר  השדה  כריח  בני  ריח  ראה 

ריח  בו  שנתן  ה',  ברכו  אשר  השדה  "כריח  רש"י: 

ז"ל".  רבותינו  דרשו  כך  תפוחים,  שדה  וזהו  טוב, 

וביאר הכוונה בזה על פי מאמרם )שבת פח.(: "אמר 

השירים  )שיר  דכתיב  מאי  חנינא,  ברבי  חמא  רבי 

ישראל  נמשלו  למה  וגו',  היער  בעצי  כתפוח  ב-ג( 

לתפוח, לומר לך, מה תפוח הזה פריו קודם לעליו, 

אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע".

מבואר מזה כי תפוח רומז על מה שהקדימו 

זה  הרי  המבואר  שלפי  לנשמע,  נעשה  ישראל 

בבחינת:  המצוות  לקיים  שקיבלו  מה  על  מורה 

"אינו מצווה ועושה". הנה כי כן זהו שאמר יצחק 

ליעקב: "ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה'", 

ומפרש רש"י: "שדה תפוחים" שרומז על הקדמת 

ליעקב  הקדושה  נמשכה  ומשם  לנשמע,  נעשה 

לקיים מצות כיבוד אב בגדר "אינו מצווה ועושה". 

אלו תוכן דבריו הקדושים.

 תעתיש תברא גשרת
אינר מצררה רערשה ממצררה רערשה

גלימתו  בשולי  אחיזנא  האמור  לפי  אך 

שיזכה  הקב"ה  שסיבב  הענין  לבאר  הטהורה, 

אינו  בגדר  מצוה  קיום  ידי  על  בברכות  יעקב 

)נדה  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  ועושה,  מצווה 

ופירש  לבוא".  לעתיד  בטילות  "מצוות  סא:(: 

יקיימו  לבוא  שלעתיד  בזה,  הכוונה  הריטב"א 

ישראל המצוות מרצונם הטוב בגדר אינם מצווים 

של  הציווים   - "מצוות"  שאמרו:  וזהו  ועושים. 

המצוות, "בטילות לעתיד לבוא".

בקיום  שיחול  הגדול  השינוי  להבין  וצריך 

המצוות לעתיד לבוא, שיקיימו המצוות רק בגדר 

אינו מצווה ועושה, ובפרט שהרי מבואר בגמרא 

ממי  יותר  ועושה  מצווה  "גדול  לא.(:  )קידושין 

שאינו מצווה ועושה". ומצינו ביאור נפלא על כך 

ב"יערות דבש" )ח"ב דרשה ט ד"ה ואמרו( על פי מה 

שגדול  הטעם  גדול(  ד"ה  )שם  התוספות  שכתבו 

מצווה ועושה מאינו מצווה ועושה: "נראה דהיינו 

שדואג  לפי  עדיף,  ועושה  שמצווה  דמי  טעמא, 

ומצטער יותר פן יעבור, ממי שאין מצווה שיש לו 

פת בסלו שאם ירצה יניח".

פירוש, כי כשהוא מצווה ועושה יצרו תוקפו 

הרי  מצווה  שאינו  מי  אבל  המצוה,  לקיים  שלא 

יש לו פת בסלו שאם ירצה לא יקיים המצוה ואין 

יצרו תוקפו. נמצינו למדים מזה, כי מצד הסברה 

ועושה  מצווה  שאינו  לומר  ראוי  היה  החיצונית 

את  מקיים  שהוא  מאחר  ועושה,  ממצווה  גדול 

שעם  אלא  הטוב,  מרצונו  נדבה  בתורת  המצוות 

הרע  שהיצר  משום  ועושה  מצווה  גדול  זאת  כל 

מתגרה בו.

נמצא לפי זה כי לעתיד לבוא שיתבטל היצר 

נב.(:  )סוכה  בגמרא  כמבואר  העולם,  מן  הרע 

ושוחטו  הרע  ליצר  הקב"ה  מביאו  לבוא  "לעתיד 

לסברה  נחזור   הרשעים",  ובפני  הצדיקים  בפני 

ממצווה  ועושה  מצווה  אינו  שגדול  החיצונית 

ועושה, שהרי לעתיד לבוא לא שייך ההסבר של 

התוספות שבמצווה ועושה יצרו תוקפו, לכן יפה 

אמרו חכמינו ז"ל: "מצוות בטילות לעתיד לבוא", 

כי אז יקיימו כל המצוות בתורת נדבה בגדר אינו 

מצווה ועושה, כי בלי יצר הרע גדול אינו מצווה 

ועושה ממצווה ועושה. אלו תוכן דבריו.

שסיבב  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

אביו  יצחק  בברכות  אבינו  יעקב  שיזכה  הקב"ה, 

על ידי שקיים מצות כיבוד אב בגדר אינו מצווה 

הקדוש  הזוהר  מדברי  למדנו  כבר  שהרי  ועושה, 

המשיח,  לימות  בעיקר  נועדו  הללו  שהברכות 

על  אלו  בברכות  יעקב  שיזכה  הקב"ה  סיבב  לכן 

ידי שהיה אינו מצווה ועושה, כדי להמשיך בכך 

את קדושת ישראל לעתיד לבוא, שאז יהיה אינו 

מצווה ועושה גדול ממצווה ועושה.

ויש להוסיף בזה רעיון נכבד על פי מה ששנינו 

יצר הרע,  "שלשה לא שלט בהן  יז.(:  )ב"ב  בגמרא 

אלו הן אברהם יצחק ויעקב, דכתיב בהו בכל מכל 

זה סיבב הקב"ה  כי מטעם  יש לומר  כל". מעתה 

אינו מצווה  בגדר  כיבוד אב  יעקב מצות  שיקיים 

לא  כבר  הרע  שהיצר  בכך  להראות  כדי  ועושה, 

שלט ביעקב.

ועושה  מצווה  אינו  גדול  אצלו  כי  נמצא 

ממצווה ועושה, ואם כן ראוי הוא לברכות הללו 

היצר  יתבטל  כאשר  לבוא,  לעתיד  שיתקיימו 

בגדר  המצוות  יקיימו  וכולם  ישראל  מכל  הרע 

ליצחק  נתברר  כאשר  לכן  ועושה,  מצווה  אינו 

אחרי שנכנס אליו עשו, כי יעקב קיבל ממנו את 

הברכות על ידי שהיה אינו מצווה ועושה, הסכים 

מיד ואמר: "ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי 

ואוכל מכל בטרם תבוא", בגדר אינו מצווה ועושה 

לבוא,  שלעתיד  בברכות  "ואברכהו"  לעתיד,  כמו 

"גם ברוך יהיה".

 בבוכרת יצחק כתרתרת כת
בוכרת הערתם הזה רהערתם הבא

שסיבב  מה  ליישב  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקב"ה, כי אותן הברכות של: "ויתן לך האלקים", 

בהן  יש  הדין,  במדת  וזרעו  אבינו  ליעקב  שניתנו 

מדת  שהוא  הוי"ה  השם  כמספר  תיבות  כ"ו 

בכמה  שמצינו  מה  ליישב  בהקדם  הרחמים, 

מקומות כי ברכות "ויתן לך" ניתנו גם בעולם הזה, 

זי"ע  מווילנא  הגר"א  שכתב  מה  ראשון  יצא  וזה 

בפירושו על הגדה של פסח )חד גדיא(: "כלל גדול 

אצלנו, שכל הטובות שהיו ושיהיו עוד, בין בעולם 

הזה ובין בעולם הבא, את כולם ירשנו מאבותינו, 

בעת שבירך יצחק את יעקב, ולולא הברכות חסרנו 

את כל והכל היו לעשו".

 הגו”א מרריתנא: כת הטרברת בין בערתם הזה רבין בערתם הבא,
יושנר מאברתינר, בעת שביוך יצחק את יעקב

 מון השו שתרם מבעתזא: “שתוחמני ערש בגתרתי תגאתני”,
תתתה תהמשיך ישרערת בגתרת מהגארתה העתישה

 המשכת הישרערת מהגארתה העתישה עת ישי השם הרי”ה
שהרא היה הרה ריהיה כי העתיש נחשב כהרה

 שבת קרשש “שמא שקרב”ה” היא מעין ערתם הבא,
תכן במרצאי שבת ארמוים “ריתן תך” בוכרת הערתם הבא 
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ממה  הוא  הגר"א  לדברי  שהמקור  ונראה 

)שיר  שכתוב  מקרא  סו-ב(  )ב"ר  במדרש  שדרשו 

לוי אמר  רבי   - "שובי שובי השולמית  ז-א(:  השירים 

אומה שכל טובה שהיא באה לעולם, אינה באה אלא 

בזכותה, הגשמים אינם יורדין אלא בזכותה, הטללים 

אינם יורדין אלא בזכותה, שנאמר ויתן לך האלקים 

מטל השמים, לך בזכותך ובך הדבר תלוי".

העולם  ברכות  שגם  ברורים  דברים  לנו  הרי 

להוכיח  יש  וכן  לך".  "ויתן  בברכות  כלולות  הזה 

כדי  שבת,  במוצאי  לך"  "ויתן  לומר  שנהגו  ממה 

ימי  לששת  הזה  העולם  ברכות  שפע  להמשיך 

הביא  קצא(  )אות  מנחם"  "עטרת  ובספר  המעשה. 

זי"ע  מרימנאב  מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק  בשם 

"אדם שאינו אומר ויתן לך במוצאי שבת  שאמר: 

במשך  פרנסתו  לוקח  הוא  מאין  יודע  איני  קודש, 

שמבואר  למה  מתאים  זה  איך  כן  אם  השבוע". 

בזוהר הקדוש, כי הברכות הללו יתקיימו רק לימות 

המשיח, וגם יעקב הצניע אותן לעתיד לבוא.

"שתוחמני ערש בגתרתי תגאתני"

נפלא  יסוד  פי  על  זו  סתירה  ליישב  ונראה 

השר  מרן  כ"ק  של  הטהורה  ממשנתו  שלמדנו 

לפרש  בקדשו  דיבר  אשר  זי"ע,  מבעלזא  שלום 

העולמים(:  כל  )רבון  קודש  שבת  בליל  התפלה 

בגלותי  עוד  שתרחמני  לקראתי  ה'  "ושויתי 

"עוד"  תיבת  הראשונה  ובהשקפה  לגאלני". 

"שתרחמני  לומר:  ראוי  והיה  לגמרי,  מיותרת 

בגלותי לגאלני".

שאנו  אמת  הן  כי  קדשו,  בדברי  וביאר 

הרי  אולם  השלימה,  לגאולה  ומצפים  מתפללים 

אנו צריכים ישועות גדולות גם בגלות מכל הצרות 

ומכל אויבי ישראל הקמים עלינו, לכן העצה על 

כך היא להתפלל לה' גם על זמן הגלות, שימשיך 

עלינו הקב"ה חסדים ורחמים מזמן הגאולה עוד 

בזמן הגלות, וזהו הפירוש: "שתרחמני עוד בגלותי 

תרחם  בגלות  בהיותנו  שעוד  כלומר  לגאלני", 

שיעשה  והנפלאות  הנסים  מעין  לגאלנו  עלינו 

עמנו הקב"ה בגאולה העתידה עכדה"ק.

ויש להוסיף תבלין לדבריו הקדושים לפרש בזה: 

"ושויתי ה' לקראתי שתרחמני עוד בגלותי לגאלני", 

כי  ס"א(,  ה  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן  המבואר  פי  על 

"היה הוה  יכוון בכתיבתו:  הוי"ה  בהזכירו את השם 

ויהיה", והפירוש הוא כי לפני הקב"ה שהוא למעלה 

שהם  ויהיה  הוה  היה  בין  הבדל  שום  אין  מהזמן, 

גלוי  והעתיד  כי אפילו העבר  והעתיד,  העבר ההוה 

לפניו כאילו הם עומדים לפניו עתה.

שגילה  זה  יסוד  כי  לחדש  נראה  זה  לפי 

להתפלל  שאפשר  זי"ע,  שלום  השר  מרן  לנו 

לזמן  העתידה  מהגאולה  ישועות  ולהמשיך 

"היה  שהוא  הוי"ה  השם  בכח  רק  זהו  הגלות, 

הוה ויהיה", והרמז בזה שאפשר להמשיך בשם 

זהו  כן  כי  הנה  ההוה.  אל  העתיד  את  זה  קדוש 

ביאור התפלה: "ושויתי ה' לקראתי", אני מצייר 

טז- )תהלים  בבחינת  לקראתי  הוי"ה  השם  את 

לפניך,  להתפלל  תמיד",  לנגדי  ה'  "שויתי  ח(: 

להמשיך  לגאלני",  בגלותי  עוד  "שתרחמני 

ישועות מהגאולה העתידה.

מה  להבין,  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

כ"ו  לך"  "ויתן  בברכות  שיהיו  הקב"ה  שסיבב 

עיקר  כן  אמנם  כי  הנכבד,  השם  כמספר  תיבות 

הגאולה  על  הוא  האלקים"  לך  "ויתן  ברכות 

בכך,  לרמז  אלקים  שם  בהן  נזכר  ולכן  העתידה, 

שאחרי כל הגלויות הקשות יקבלו יעקב וזרעו את 

הברכות הללו בדין. אולם מאחר שהברכות הללו 

להמשיך  שנזכה  הקב"ה  רצה  מאד,  עד  נשגבות 

מברכות אלו גם בעולם הזה בבחינת: "שתרחמני 

שיהיו  הקב"ה  סיבב  לכן  לגאלני",  בגלותי  עוד 

בברכות אלו כ"ו תיבות כמספר השם הוי"ה, כדי 

מהגאולה  אלו  ברכות  להמשיך  בכוחנו  שיהיה 

העתידה לעולם הזה.

 בשבת קרשש אנר ממשיכים
מעין ערתם הבא

נעים  ומה  כך, הנה מה טוב  לידי  כיון שבאנו 

לבאר בזה מנהג ישראל תורה לומר ברכות: "ויתן 

מעין  היא  קודש  שבת  שהרי  שבת,  במוצאי  לך" 

"שבת  נז:(:  )ברכות  בגמרא  כמבואר  הבא,  עולם 

אחד משישים לעולם הבא", הרי מבואר כי בכח 

הבא  מעולם  להמשיך  כח  בנו  יש  שבת  קדושת 

לעולם הזה.

ויש לומר כי המשכה זו בשבת קודש מעולם 

בשבת,  המתגלה  הוי"ה  השם  בכח  היא  הבא 

"מאי  פח:(:  יתרו  )פרשת  הקדוש  בזוהר  כמבואר 

מכל  שלים  דאיהו  שמא  דקוב"ה,  שמא  שבת, 

הקב"ה,  של  שמו  שבת,  "מהו  פירוש:  סטרוי". 

הגה"ק  וביאר  הצדדים".  מכל  שלם  שהוא  שם 

בעל "בן איש חי" בשו"ת "רב פעלים" )ח"ד בסוד 

עצמו  השבת  יום  כי  בזה,  הכוונה  טז(  סימן  ישרים 

לומר  יש  שבת  תוספת  ומצות  שעות.  כ"ד  הוא 

שהיא שעה לפני השבת ושעה לאחריה, על דרך 

"חסידים הראשונים  )ברכות לב:(:  ששנינו בגמרא 

אחת,  שעה  ומתפללין  אחת,  שעה  שוהין  היו 

וחוזרין ושוהין שעה אחת".

כ"ו  נמשכת  שבת  קדושת  כי  זה  לפי  נמצא 

הוי"ה, הנה כי כן זהו ביאור  שעות כמספר השם 

הזוהר הקדוש: "מאי שבת, שמא דקוב"ה", היינו 

בשבת,  השם  מתגלה  איך  ומפרש  הוי"ה,  השם 

"שמא דאיהו שלים מכל סטרוי", שמתגלה על ידי 

שמירת שבת מכל הצדדים, דהיינו שעה שלפניה 

איך  מבואר  זה  ולפי  עכדה"ק.  שלאחריה  ושעה 

הוי"ה  נמשך בשבת מעין עולם הבא, בכח השם 

המתגלה בכ"ו שעות של שבת קודש.

)או"ח  הרמ"א  שכתב  מה  בזה  לבאר  יומתק 

שבת:  בליל  קידוש  בענין  י(  סעיף  רעא  סימן 

"מתחילין י'ום ה'ששי ו'יכולו ה'שמים ונרמז השם 

כי בשעת  יש לומר  ולפי האמור  בראשי תיבות". 

הקידוש אנו ממשיכים את קדושת השבת מעין 

עולם הבא, ומאחר שהמשכה זו היא על ידי השם 

את  מתחילים  אנו  לכן  ויהיה,  הוה  היה   - הוי"ה 

הקידוש ברמז על שם ה'.

תורה  ישראל  מנהג  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

האלקים  לך  "ויתן  ברכות:  שבת  במוצאי  לומר 

מטל השמים ומשמני הארץ", כי מאחר שבשבת 

המשכנו מעין קדושת העולם הבא, אשר  קודש 

את  יצחק  שבירך  הללו  הברכות  כל  יתקיימו  אז 

ימי  ששת  בתחילת  השבת  בצאת  לכן  יעקב, 

שהיא  השבת  מקדושת  ממשיכים  אנו  המעשה, 

לך"  "ויתן  של  הברכות  את  הבא,  עולם  מעין 

וזהו  המעשה.  ימי  לששת  הבא  לעולם  שנועדו 

ביאור מאמר הזוהר הקדוש: "כל ברכאן דלעילא 

השבת  בכח  כי  תליין",  שביעאה  ביומא  ותתא 

שהיא מעין עולם הבא אפשר להמשיך גם ברכות 

"ויתן לך" לעולם הזה.

מה  לפענח  נאה  בפרפרת  המאמר  נסיים 

א  מאמר  השבתות  )מאמרי  יששכר"  ה"בני  שכתב 

עם  ברכ"ה  פעמים  ג'  בגימטריא  "שב"ת  יא(:  אות 

ברכות  ג'  כנגד  שהן  שם  וביאר  יה"ו".  אותיות 

שנזכרו במעשה בראשית שסימנן דש"א – ד'גים 

ד'  מתוך  כי  שנתבאר  מה  לפי  אך  א'דם.  ש'בת 

הברכות שקיבל יעקב, הצניע ג' ברכות המכוונות 

והשתמש  לבוא,  לעתיד  יה"ו  אותיות  ג'  כנגד 

הזה  בעולם  אחרונה  ה'  שכנגד  הרביעית  בברכה 

כי בשבת שהיא  זה  לפי  נמצא  ה',  שנברא באות 

מעין העולם הבא יש בה הארת ג' הברכות שכנגד 

"שב"ת  כי כן מבואר היטב:  יה"ו, הנה  ג' אותיות 

בגימטריא ג' פעמים ברכ"ה עם אותיות יה"ו".
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