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Parashat Toledot – Birkat Baruch Sheptaranu for a Bar/Bat Mitzvah 

Rabbi Aviad Bodner 

1. Bereshit Chapter 25 ה ראשית פרק כ ב  

27 The boys grew. Esau was a skillful hunter, a man of the 
field. Jacob was a quiet man, living in tents.  

ַוִּיְגְּדלּו, ַהְּנָעִרים, ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד, ִאיׁש   זכ
 .ָׂשֶדה; ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם, ֹיֵׁשב ֹאָהִלים

 

2. Rashi on Bereshit 25:27 "כז י בראשית כה:רש  

And the youths grew up, and Esau was: As long as they 
were small, they were not recognizable through their deeds, 
and no one scrutinized them to determine their characters. 
As soon as they became thirteen years old, this one parted to 
the houses of study, and that one parted to idol worship. 

כל זמן שהיו  : ויגדלו הנערים ויהי עשו
קטנים לא היו נכרים במעשיהם ואין אדם  

שו בני  מדקדק בהם מה טיבם, כיון שנע
שלש עשרה שנה זה פירש לבתי מדרשות  

 :וזה פירש לעבודה זרה

 

3. Bereshit Rabbah 63:10 י בראשית רבה סג:  

Rabbi Levi offered a parable: They [Jacob and Esau] were 
like a myrtle and a wild rosebush growing side by side; 
when they matured and blossomed, one yielded its 
fragrance and the other its thorns. For thirteen years both 
went to school and came home from school, [but] after this 
age, one went to the house of study and the other to 
idolatrous shrines. Rabbi Eleazar said: A parent is 
responsible for his/her child until the age of thirteen, at 
which point the parent must say: Baruch sheptarani 
mei’ansho shel zeh, “Blessed is the One who has now freed 
me from the responsibility of this child.” 

ַרִּבי ֵלִוי   )בראשית כה, כז(ַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים 
ָאַמר ָמָׁשל ַלֲהַדס ְוִעְצבֹוִנית ֶׁשָהיּו ְּגֵדִלים ֶזה  

ְוֵכיָון ֶׁשִהְגִּדילּו ְוִהְפִריחּו ֶזה נֹוֵתן  ַעל ַּגֵּבי ֶזה, 
ֵריחֹו ְוֶזה חֹוחֹו, ָּכ ָּכל י"ג ָׁשָנה ְׁשֵניֶהם  

הֹוְלִכים ְלֵבית ַהֵּסֶפר ּוְׁשֵניֶהם ָּבִאים ִמֵּבית  
ַהֵּסֶפר, ְלַאַחר י"ג ָׁשָנה ֶזה ָהָיה הֹוֵל ְלָבֵּתי  

ַדת  ִמְדָרׁשֹות ְוֶזה ָהָיה הֹוֵל ְלָבֵּתי ֲעבֹו
ָצִרי  עון) ' שמבר (ּכֹוָכִבים. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר 

ָאָדם ְלִהָּטֵפל ִּבְבנֹו ַעד י"ג ָׁשָנה, ִמיָּכן ָוֵאיָל  
 .ָצִרי ֶׁשּיֹאַמר ָּברּו ֶׁשְּפָטַרִּני ֵמָעְנׁשֹו ֶׁשל ֶזה

 

  ארחות חיים (הלכות ברכות, סימן נ"ח, מ' ע"ג) ר' אהרן הכהן מלוניל (פרובנס, המאה הי"ד)  .4

יהודאי ז"ל קם על רגליו בבית   'ויש אומרים אותה בפעם ראשונה שעולה הבן לקרות בתורה. והגאון ר 
 .שקרא בנו בתורה הכנסת ובירך ברכה זו בפעם ראשונה

 

5. Rema SA OC 225:2 ב רכה סימן או"ח  שו"ע )1572-1530רבי משה איסרליש ( א "מר:  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ֶׁשְּפָטַר הַ  : ָּברּו ַאָּתה ה' ֱא ִני ֵמָעְנׁשֹו ֶׁשל ֶזה  ָּגה: ֵיׁש אֹוְמִרים ִמי ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּבנֹו ַּבר ִמְצָוה, ְיָבֵר
 מֹו).} (ַמֲהִרי"ל ְּבֵׁשם ָמְרְּדַכי ּוְבר"ר פ' ּתֹוְלדֹות), ְוטֹוב ְלָבֵר ְּבלֹא ֵׁשם ּוַמְלכּות (ַּדַעת ַעצְ 

 

6. Gaon of Vilna וילנא)1797-1720(רבי אליהו בן שלמה זלמן,  רכה סימן  או"חלשו"ע  ביאור הגר"א ,  

קריאת התורה וז״ל שם מהר״י סג״ל בזמן  ב״ר ריש פ׳ תולדות פ׳ ס״ג וכ״ה במהרי״ל בהל׳ . י״א מי כו׳ )ג(
שבנו נעשה בר מצוה וקרא בתורה היה מברך עליו בא״י אמ״ה אשר פטרני כו׳ וכן איתא במרדכי הגדול  

  :ברכה זו בשם ומלכות עכ״ל וכן עיקר
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7. Magen Avraham פולין) 1682-1637, הלוי גומבינר  אברהם אבלי  רבי( רכה  סימן  או"ח מגן אברהם ,  

ויום אחד ועכשיו נהגו לברך בשעה שהנער מתפלל או קורא בשבת  היינו כשנעשה בן י"ג : בר מצוה )ד(
  .ראשונה שאז נודע לרבים שהוא בר מצוה (ל"ח)

ובלבוש פי׳ איפכא דעד עתה הבן  פי׳ דעד עכשיו נענש האב כשחטא הבן בשביל שלא חנכו  .מעונשו של זה )ה(
 :נענש בעון האב וע״ש

 

8. Mishnah Berurah 1933-1839, ליטא רבי ישראל מאיר כהן( רכה   סימן הברור  נה מש (  

היינו כשנעשה בן י"ג ויום אחד ועכשיו נהגו שלא לברך עד שעה שהנער מתפלל בצבור בתורת   - בר מצוה .ו
נודע לרבים שהוא בר מצוה. מצוה על האדם לעשות סעודה  ש"ץ או שהוא קורא בתורה בשבת ראשונה שאז 

ביום שנעשה בנו בר מצוה כיום שנכנס לחופה והיינו ביום שנכנס לשנת י"ד וטעם הסעודה משום דעכשיו  
 :נעשה איש ישראל שנצטוה במצות התורה. ואם הנער דורש הוי סעודת מצוה אפילו אינו באותו יום

פי' דעד עכשיו נענש האב כשחטא הבן בשביל שלא חנכו למצות התורה ועכשיו שנעשה   - שפטרני מענשו .ז
איש מחוייב הוא להתחזק בעצמו למצות הש"י. ודע דאע"פ ששוב אין עליו ענין חינוך מ"מ יש על האב מצות  

  הוכחה כשרואה שאינו מתנהג כשורה וכשאינו מוחה בידו נענש עליו דלא גרע משאר ישראל וכידוע מה
שאחז"ל כל מי שיש לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפס בעון אנשי ביתו. וכל מי שיש לו למחות באנשי  

 :'עירו ואינו מוחה וכו

משום שלא הוזכרה ברכה זו בגמרא וכן העתיק בדה"ח אמנם דעת הגר"א בביאורו   - וטוב לברך בלא ח.
דמאחר שהוזכרה ברכה זו במדרש ומהרי"ל עשה כן הלכה למעשה יש לברך בשם ומלכות ועיין בח"א שכתב  

 :מברך לא הפסידג"כ דה

 

9. Aroch HaShulchan  1908-1829(הרב יחיאל מיכל אפשטיין, בלארוס,  ערוך השלחן רכ"ה:ד(  

כתב רבינו הרמ״א בסעיף ב׳: ״יש אומרים מי שנעשה בנו בר מצוה, והיינו כשהוא בן י״ג שנה ויום אחד,  
יברך: ״ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה״, וטוב לברך בלא שם ומלכות״ עכ״ל.  

בן מת בעון האב, אבל  ועניין הברכה הוא משום דעד עתה נענש האב כשהבן חטא על שלא חינכו כראוי, וגם ה
כשנעשה בר מצוה אז אין האב נענש בשביל הבן ולא הבן בשביל האב (מג״א סק״ה), כדכתיב: ״איש בחטאו  

 .).סנהדרין כ״ז( יומתו״, והא דכתיב: ״פוקד עון אבות על בנים״, זהו כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם
וזהו שכתב לברך בלא שם ומלכות, טעמו משום דלא מצינו ברכה זו בגמרא, אבל במדרש ריש תולדות נמצא  
ברכה זו, וכמה ברכות מברכים אף שלא נמצא בגמרא, כברכת ׳הנותן ליעף כח׳ ו׳המקדש את שמך ברבים׳.  

יאת התורה שקוראים נער בר מצוה לעלות לתורה, אם ביום  והרבה נהגו לברכה בשם ומלכות בעת קר 
שנעשה בר מצוה הוא יום של קריאת התורה או למחרתו (שם סק״ד). ומצוה לעשות סעודה ביום שנעשה בר  

שם  ( הוי סעודת מצוה -והיא סעודת מצוה (שם). ואם הנער דורש, אפילו אין הסעודה באותו יום מצוה, 
  ) בשם ים של שלמה
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  ) , פולין1910-1847, מלכיאל צבי הלוי טננבוים  הרב( דברי מלכיאל, או"ח סימן ד   .10

 
 

11. Bereshit Rabbah 20:6  כ:ו בראשית רבה  

ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבר"ש נֹוַח לֹו ְלָאָדם ְלַגֵּדל ִלְגיֹון ֶאָחד ִמֶּׁשל  ...  ֶאל ָהִאָּׁשה ָאַמר ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנ ְוֵהֹרֵנ
 .ֵזיִתים ַּבָּגִליל, ְולֹא ְלַגֵּדל ִּתינֹוק ֶאָחד ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 

12. Babylonian Talmud, Bava Metzia 85A בבלי, בבא מציעא פה .  

Once Rabbi Yehuda HaNasi arrived at the place of Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon. He said to the locals: Does that righteous person have a 
son? They said to him: He has a son who is wayward, and any prostitute 
who hires herself out to others for two coins hires him for eight, due to 
his handsomeness. Upon hearing this report, Rabbi Yehuda HaNasi 
resolved to extricate Rabbi Elazar’s son from his plight. He brought him 
back with him, ordained him as a rabbi, and gave him over to Rabbi 
Shimon ben Isi ben Lakonya, the brother of the boy’s mother, to teach 
him Torah. 
 

איקלע רבי לאתריה דר'  
שמעון א"ל יש  אלעזר בר' 

לו בן לאותו צדיק אמרו  
לו יש לו בן וכל זונה  

שנשכרת בשנים שוכרתו  
בשמנה אתייה אסמכיה  

ברבי ואשלמיה לר' שמעון  
בן איסי בן לקוניא אחות  

 דאמיה 

 

  , פולין) 1792-1727, יוסף בר מאיר תאומים רבי(:ה רכה  סימן  פרי מגדים  .13

לפירוש הלבוש דבנים קטנים נענשים בשביל אב ל"ש [=   -יברך בנקיבה יב"ש [=יב שנים] והנה למה לא   …
לא שנא] זכרים ונקבות. ולמ"ד חינוך י"ל דאין מחוייב לחנך בתו קטנה, גם למ"ד מחוייב אין בה כ"כ מצוות  

 …השמחוייב לחנכה בקטנותה, ואם משיאה לאיש בקטנותה קנין אישה הוית ואין נענשה בשביל אבי 
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  ישראל) -בגדד, 1939-1870, יעקב חיים סופר רבה ( רכה   סימן או"ח כף החיים  .14

שפטרני מענשו וכו' והא שאין מברכין על הנקבה בהגיעה לתחילת י"ג, נ"ל הטעם משום דדרך העולם  טו: 
הבת ניזונית מבית אביה עד הנישואין, וא"כ כיון שהיא תחת ממשלתו לזונה ולהשיאה יכול להוכיחה ג"כ  

  -עד אשר תהיה תחת ממשלת בעלה ואז הוא חייב להוכיחה. ולטעם השני וא"כ לא נפטר עד הנישואין  
נראה בבת שיש לה ג"כ מזל של בעלה, שבת פלוני לפלוני, אפשר שיגביר מזל   - משום שהיא נענשת בחטאו 

 הבעל ולא תיענש בחטא האב, וע"כ לא תקנו לברך. 
 

  , ישראל)1948, נולד אברהם יפה שלזינגר הרב(  ב:יבבאר שרים שו"ת   .15

 
 

16. Harav Yitzchak Nissim  ישראל)1981-1895, ניסיםק צח יהרב (  ב:ו  שו"ת יין הטוב ,  

נראה שיש לברך ג"כ על  שנתבארו לעיל  ועל הבת בהגיעה לפרקה, אם יש לברך, הנה מטעמי הברכה …
, דגם הבת צריכה חינוך וגם היא נענשת בעוון אביה, דבניו ובנותיו של אדם כשהם קטנים נענשים  הבת

  …עבורו, אלא שלא מצאתי מי שכתב שיש לברך על הבת, כל הפוסקים שכתבו ברכה זו כתבו לברך על הבן
ותמה על מ"ש שי"ל דאין האב מחוייב לחנך את בתו,   …וראיתי שכבר עמדו בזה אחרונים ונתקשו ליישב

  …במצוות דשייכי בה ובאיסורים …דליכא מ"ד הכי וכל קמאי ובתראי ס"ל שהאב מחוייב לחנך את בתו
דרש מיירי ביעקב ועשו שטיפל בהם יצחק אבינו עד י"ג שנה נקט  ולולא דבריהם היה אפ"ל משום דהמ …

, וי"ל בכ"ז ומאפס פנאי  והפוסקים שכתבו ברכה זו נקטו כלשון המדרש, וה"ה בתור"א בנו ולאו דוקא, 
 הנני מקצר ואומר שיש מקום לברך על הבת בלא שו"מ. 

 

17. Yabia Omer ישראל-בגדד, 2013-1920, עובדיה יוסף רבה(  חלק ו, או"ח סימן כטאומר  עיבי (  

ובפרט לפמש"כ שהעיקר לברך ברכה זו בלי שם ומלכות, א"כ אין כל  ולפמש"כ אה"נ שמברך גם על בתו, 
. ובאמת שדברי המדרש רבה דאמרי' צריך  רה גם לגבי בת שהגיעה למצות. ולית דין צריך בששחשש לאומ

אדם להטפל בבנו עד י"ג שנה מכאן ואילך צ"ל ברוך שפטרני מעונשו של זה, מוכח להדיא כפירוש המג"א,  
מעונשו   שעד עכשיו היה האב נענש על חטא הבן כשלא חינכו, ודלא כהלבוש שפירש שהברכה על פיטור הבן

 של אביו. 

 

  נספח לפרק טו: האם ראוי שגם האם תברך "ברוך שפטרני"?  –א"ג אלינסון, האישה והמצוות   .18

שהסבר "החינוך" התקבל כעיקר בפירוש הברכה "ברוך שפטרני". יוצא איפוא,    ...כבר מבואר בחיבורינו זה
שבמקרה שאכן ניתן לברך ברכת "ברוך שפטרני" אצל הבת, אין יסוד להעדיף את האב על האם. לכן נראה,  

שראוי שהאב יברך בלי שם ומלכות אצל הבת, נכון שגם האם תברך   שבהתאם להכרעת פוסקי ימינו, שקבעו
בלי שם ומלכות בכניסת בתה לעול המצוות. כמו כן נראה, שנכון שהאם תברך אצל הבן בלי שם ומלכות,  
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שהרי שני הסברי הברכה חלים גם על אם הילד הנכנס לעול המצוות. יוצא איפוא, שההלכה הוכרעה לגבי  
 ונכון לברך בלי שם ומלכות.–בניגוד לקביעת פרי מגדים  –בי הבת האם כפי שהוכרעה לג

 

19. R. Shimshon Rafael Hirsch  בראשית   ירשהרש"ר  

 As long as they were little, no attention was paid to the slumbering differences in - םויגדלו הנערי
their natures (see on V.24), both had exactly the same teaching and educational treatment, and 
the great law of education חנוך לנער על פי דרכו "bring up each child in accordance with its own 
way" was forgotten: -That each child must be treated differently, with an eye to the slumbering 
tendencies of his nature, and out of them, be educated to develop his special characteristics for 
the one pure human and Jewish life. The great Jewish task in life is basically simple, one and 
the same for all, but in its realization is as complicated and varied as human natures and 
tendencies are varied, and the manifold varieties of life that result from them. 
 

When Father Jacob visualized the tribes of our nation in the sons standing around his death-
bed, he saw, not only future priests and teachers, he saw around him the tribe of Levites, the 
tribes of royalty, of merchants, of farmers, of soldiers, before his mental eye he saw the nation 
in all its most manifold characteristics and diverse paths of life, and he blessed all of them… 
There, strength and courage, no less than brain and lofty thought and fine feelings are to have 
their representatives before God, and all, in the most varied ways of their callings are to 
achieve the one great common task of life. 

 
But just because of that, must each one be brought up לפי דרכו according to the presumed path 
of life to which his tendencies lead, each one differently to the one great goal. To try to bring 
up a Jacob and an Esau in the same college, make them have the same habits and hobbies, 
want to teach and educate them in the same way for some studious, sedate, meditative life is 
the surest way to court disaster. A Jacob will, with ever increasing zeal and zest, imbibe 
knowledge from the well of wisdom and truth, while an Esau can hardly wait for the time 
when he can throw the old books, but at the same time, a whole purpose of life, behind his 
back, a life of which he has only learnt to know from one angle, and in a manner for which he 
can find no disposition in his whole nature. Had Isaac and Rebecca studied Esau's nature 
and character early enough, and asked themselves how can even an Esau, how can all the 
strength and energy, agility and courage that lies slumbering in this child be won over to 
be used in the service of God … then Jacob and Esau, with their totally different natures 
could still have remained twin brothers in spirit and life; quite early in life Esau's 
"sword" and Jacob's "spirit" could have worked hand in hand, and who can say what a 
different aspect the whole history of the ages might have presented. But, as it was,   ויגדלו
 only when the boys had grown into men, one was surprised to see that, out of one and ,הנערים
the selfsame womb, having had exactly the same care, training and schooling, two such 
contrasting persons emerge. 

 

 

 

 

 

 

 

 


