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 ברכת הבנים – ויחי פרשת
 

ְמָך ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ְיָבֵרְך ְבָך לֵאמֹור ַההּוא ַבּיֹום ַוְיָבֲרֵכם: "את בניו של יוסףעל ברכת יעקב מסופר בפרשתנו  ים-א   ְישִׂ  ֹלהִׂ

ְמַנֶשה ְכֶאְפַריִׂם שההורים מברכים את , מנהג ישראל בקהילות רבות(. כ, ח"מ בראשית" )ְמַנֶשה יִלְפנֵ  ֶאְפַרִים ֶאת ַוָּיֶשם ְוכִׂ

ולבנות  ,מפרשתנו" ְוִכְמַנֶשה ְכֶאְפַרִים ֹלִהים-יְִשְמָך א  "מקדימים את המילים לבנים כש 1ברכת כהניםבילדיהם בלילי שבת 

 ֲאֶשר ָהָעם ָכל ַוּיֹאְמרּו(: "יא', ד)שמזכיר את הפסוק במגילת רות , "ּוְכלֵָאה ָרֵחלשרה רבקה כְ  ֹלִהים-א   ְךמֶ יְשִ " :ניסוח דומה

 ְבֶאְפָרָתה ַחיִל ַוֲעֵשה ִיְשָרֵאל ֵבית ֶאת ְשֵתיֶהם ָבנּו ֲאֶשר ּוְכלֵָאה ְכָרֵחל ֵביֶתָך ֶאל ַהָבָאה ָהִאָשה ֶאת' ה יִֵתן ֵעִדים ְוַהְזֵקִנים ַבַשַער

 ".ָלֶחם ֵביתבְ  ֵשם ּוְקָרא

 

  .בקהילות ישראל הילדיםכת בר לשהיפה  המנהגובמשמעות , ורהבתברכת יעקב את נכדיו בהקשר שלה ברצוננו לעיין ב
 

של עם ישראל כעין הוראה לדורות " ישראל סבא"של אך יש בברכתו , בדמדובר על ברכתו של יעקב את נכבדיו בל בתורה

 ְיָבֵרְך ְבָך"כשיעקב אומר ...".  ְוִכְמַנֶשה ְכֶאְפַרִים ֹלִהים-א   ְיִשְמָך לֵאמֹר יְִׂשָרֵאל ָבֵרְךיְ ְבָך: "לברך את ילדי ישראללהמשיך 

ך שהוא מברך דראותה בלדורות ילדיהם את בעתיד לברך  כוימשי ישראלבני ש, את התקווה עהוא מבי, "לֵאמֹר יְִׂשָרֵאל

בני  בזכות הברכה המתמדת לילדיו, ביכול להמשיך לחיות גם לאחר מותומבקש כ" ישראל סבא"; נכדיואת עכשיו את בניו ו

בתרגום יונתן בן  "!לֵאמֹר יְִׂשָרֵאל ְיָבֵרְך ְבָך" - ישירבאופן בעתיד  םתולברך אממשיך  'סבא ישראל'ילו כא -ישראל לדורות 

 יַת יְִשָרֵאל ֵבית יְָבְרכּון ְבִרי יוֵֹסף ָבְך ...: "שדווקא ביום המילה יש לברך את הרך הנימול בברכה זו, רוח זומוסבר בעוזיאל 

ובכך הוא יצר מורשת ומסורת אבות , לברך את בניו ובני בניו, ליעקב היה חזון וראייה לעתיד ...". ִדְמהּולְָתא ְביֹוָמא ְינּוָקא

 !לבני ישראל

יעקבסון בשם יששכר הרב מוסר " תיב בינהנ"בספרו . דורשת הסבר, עצם הקדמת אפרים לפני מנשה הבכור על ידי יעקב

למה יעקב ביקש , מעניין הסבר, מגדולי הרבנים והדרשנים לפני השואה בפרנקפורט בגרמניה, [1781-1222] הרב נחמיה נובל

 ֲעָמלִי ָכל ֶאת ֹלִהים-א   נַַשִני ִכי, ְמַנֶשה"בכור נו היוסף קרא לב: מסר חינוכי נפלאדבריו ויש ב, להקדים את אפרים לפני מנשה

מייצג את  'מנשה'בשם  (.נב-נא, א"מ בראשית)" ָעְניִי ְבֶאֶרץ ֹלִהים-א   ִהְפַרִני ִכי, ֶאְפָריִׂם"ולבן השני קרא , "ָאִבי ֵבית ָכל ְוֵאת

משקף את " מנשה"השם , בניגוד לכך; אותו לקבלאישית קשה ליעקב מסר ש, ואת השכחה מבית אביו את המרחק, הניתוק

 למרות ההצלחות הנפלאות של ;כי הוא נשאר מחובר לארצו ולמקורות שלו בבית אביו, ושת הגלות של יוסף במצריםתח

עלי די הקדמת אפרים  .כי יוסף קשור לארץ ישראל ולמורשת אבותיו, "ארץ עניי"נקראת במודעות שלו היא , במצרים יוסף

שלש לחפש ולחזק את המסרים , מיה נובל להעביר את המסרהצעיר לפני משנה הבכור יעקב ביקש לפי דבריו של הרב נח

  !החיוביים בחינוך

 

גם ויש  2,מנהגים רבים בקהילות ישראלמסורות וקיימים  -של ברכת הבנים בלילי שבת וגם בימים אחרים  המנהגבעניין 

בפוסקים  ".פי צחות לשונווכל אחד יכול להוסיף ברכה משלו כ: "ץ"כפי שכותב היעב, לילדמההורה מקום לברכות אישיות 

: אם כי הלכה דומה מאוד יכולה ללמד על המקום והאופי של ברכת הבנים, "הלכה למעשה"ברכת הבנים לא נפסקה 

" אשת חיל"שירת , מנהג זה". שבת בליל אמו ידי לנשק טוב: "כתוב( ד"רע סימן)על שולחן ערוך  "אברהם מגן"בפירוש 

היא מרכיב  –שאווירה משפחתית זו , כמדומה לי !משפחתית מיוחדת יוצרות אווירהוהמנהג של ברכת הבנים בלילי שבת 

ויש לחיזוק הקשר המשפחתי מסר חשוב ביותר גם בעידן , אשר מאחדת את המשפחה היהודית, חשוב ביותר של השבת

  .המודרני

מהווה מבחינה  –ראש הילד וסומכים שתי ידיים על שההורים מברכים את ילדיהם דווקא בברכת כוהנים , עצם העובדה

והיא נחשבת , אשר שמורה לכוהנים במקדש בלבד, הרי אסור ליהודי שאינו כהן לברך ברכה זו - תמיהה גדולההלכתית 

אך ברצוני להציע כאן הבנה חדשה , פירושים שונים ניתנו לכך בפוסקים 3.כמו שאר עבודתם במקדשדווקא הנים ולעבודת כ

 : מובא המדרש הבא( ב"ט ע"קי)במסכת שבת . ל"זלפני מדרש מאוד מעניין בח

                                                                 
1
 .102-114' עמ, 1283', חלק ב, "נתיב בינה"הרב יששכר יעקבסון ' ???; ליצחק בער עמ" ישראל עבודת"ו בסידור רא  

 .???ד "עמוד שמבסידור בית אל [ 1927-1889]ץ "ראו סידור יעב  2
3

 [.א"קלאות ]כג ', ו במדבר תמימה תורה; א"ח ע"מנחות י; י שם"וברש, ב"ד ע"ראו כתובות כ  
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 ,לאדם לו המלוין ,השרת מלאכי שני -' ויכלו' ואומר שבת בערב המתפלל כל: עוקבא מר אמר חסדא רב אמר"

 ניש: אומר יהודה בר יוסי רבי, תניא. (ז', ו ישעיהו)' ְתכָֺפר ְוַחָטאְתָך עֲֹוֶנָך ְוָסר' לו ואומרים ראשו על ידיהן מניחין

 דלוק נר ומצא לביתו וכשבא ;רע ואחד טוב אחד, לביתו הכנסת מבית שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי

 ;כרחו בעל 'אמן' עונה רע ומלאך', כך אחרת לשבת שתהא רצון יהי': אומר טוב מלאך - מוצעת ומטתו ערוך ושלחן

 ."כרחו בעל 'אמן' עונה טוב ומלאך, 'כך אחרת לשבת שתהא רצון יהי': אומר רע מלאך, לאו ואם

 

המלאכים האלו מלווין את : ולכן צריכים להבין את הרעיון ואת המסר של המדרש זה, אין לנו עסק עם מלאכיםכמובן 

". מלאכי עליון, מלאכי השרת, שלום עליהם"ולכבודם אנו שרים בבואנו הביתה , האדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו

מצווה גוררת 'דהיינו , "יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך"הם מברכים , בביתיפה חתית רואים אווירה משפמלאכים כשה

לפי המדרש אותם מלאכים . בעתיד הם מברכים שהמשפחה תזכה לשמור את השבת ולהתברך מברכת השבתלכן ו, 'מצווה

ההורים מניחים עכשיו את ידיהם על גם והנה , ("ז, 'ו ישעיהו)' ְתכָֺפר ְוַחָטאְתָך עֲֹוֶנָך ְוָסר' לומניחין ידיהן על ראשו ואומרים "

אשר שם את ידיו על ראשי ', ישראל סבא'וממש כמו , ל"ראש ילדיהם ומברכים אותם ממש כמו המלאכים במדרש הנ

כדי , ל"במדרש הנ השרת מלאכים של והן את ברכת, בכך המנהג למעשה משלב הן את ברכת יעקב בתורה. אפרים ומנשה

, "שלום עליכם"גם בשיר " מלאכי השרת"המלאכים אכן נקראים , על פי המדרש. מיוחדת לכל בית ישראל להביא אווירה

על  –שגם ההורים מברכים , כי הם מביאים שלום לכל בית ישראל בכך, "מלאכי השלום"אך בהמשך פונים אליהם בכינוי 

ת בני ביתם ומניחים את ידיהם על ראש א –' מלאכים'של ה' מלאכתם'וההורים כאילו עושים את פי הדוגמה שלהם 

 !'ישראל סבא, 'של יעקב אבינו כדי לברך אותם בברכת האבות, הילדים

 .שבת שלום

 

 

 


