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 ברכות שבע ברכות - חיי שרה פרשת
 

 

הם מסכימים לשלוח אותה  -ר נפגש עם בתואל ולבן לאחר שאליעז .בפרשת השבוע מסופר על נישואי רבקה עם יצחק

ַוְיָבֲרכּו ֶאת ִרְבָקה ַויֹאְמרּו ָלּה ֲאֹחֵתנּו ַאְת : "והתורה מתארת כיצד הם בירכו אותה לפני צאתה לדרך ,אל בית אברהם

פסוק זה מקור מדאורייתא לברכת ל למדו מ"חז(. ס,ד"בראשית כ" )ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ׂשְנָאיו

ֶאת ִרְבָקה ַויֹאְמרּו ָלּה ֲאֹחֵתנּו ַאְת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ומניין לברכת חתנים מן התורה שנאמר ַוְיָבֲרכּו : "חתנים

, נוספים לברכת חתנים רותוקל לפחות עוד שני מ"מצאנו בחז. (א:מסכת כלה א(" )ס,ד"בראשית כ)ֵאת ַׁשַער ׂשְנָאיו 

  .ברכת חתנים לש היעל אופידרכם לעמוד ומקורות אלו וברצוני לעיין ב

 

בני המשפחה של : מעניין וחברתימסר פסיכולוגי ללמוד יש , רבקה ויצחקשל  הראשוןמקור מה .א

כך אף יצחק התברך לאחר ובדומה ל, "ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ׂשְנָאיו: "רבקה בירכו אותה בלשון

ִכי ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַה׃ָשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת : "'העקידה על ידי ה

ְיָביו ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֵאת ַׁשַערַהָים    הן  ,כלההחתן והיש מעין התאמה בייעוד של  (.יז, ב"בראשית כ" )אֹ

משפחה ההחברים ובני  :בסיס מוצלח לברכת חתנים, אם כן, דווקא סיפור זה מהווה. אדםהן בעיני להים ו-א בעיני

כיון שבני הזוג מתאימים זה לזה מבחינת אופיים ו, ניהםלפי הדמיון הפסיכולוגי והחברתי ביבני הזוג מברכים את 

  ִאיׁש ִגּבוֹר ַחִיל: "...על בועז נאמר במגילה  1.דוגמה דומה מצינו גם אצל רות ובועז . גם ברכותיהם דומות - ואישיותם

ַעז  ...ּוְׁשמֹו בַֹעז   ִמִמְׁשַפַחת ֱאִליֶמֶלְך ואשתו  וזקני העיר מברכים את בועז, (ד.א', רות ב..." ) ִמֵּבית ֶלֶחםָבא ְוִהֵנה בֹ

ָתה ַוֲעֵשה ַחִיל ֵלָאה ֲאֶׁשר ָבנּו ְׁשֵתיֶהם ֶאת ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהִא׃ָשה ַהָבָאה ֶאל ֵביֶתָך ְכָרֵחל ּוכְ ' יִֵתן ה: "...במקביל ְבֶאְפָר

, רות ד) ְּבֵבית ָלֶחםּוְקָרא ֵׁשם  י הזוג מתאימים זה לזה מבחינת אופיים ואישיותם(. יא' . גם ברכותיהם דומות, כיון שבנ

חתן  משמח", "חתן וכלה משמח"ח זה עם זה הזוג הצעיר אכן מתברך לפי הנושא הזה שהם יזכו לשמו' שבע ברכות'ב

יזכו גם לבנות בית נאמן בישראל ובעקבות כך ה, "עם הכלה  ".ציון בבניה משמח"' ובכך הם 

 

עצמו בבריאת ' המעשי הנלמד מ, מציע מקור אחר לברכת חתנים( יג, ח)המדרש בבראשית רבה  .ב

ה "אמר רבי שמלאי מצינו שהקב ...ה כוס של ברכה וברכן "נטל הקב: אמר רב אבהו: "העולם

כח הינו לפי מדרש זה מקור ', הפסוק בבראשית א". ֹלִהים-ֹאָתם אֱ  מניין ַוְיָבֶרְך... מברך חתנים 

ץ ְוִכְבֺׁשָה ּוְרדּו  ֹלִהים ְפרּו ּוְרבּו-ֹלִהים ַויֹאֶמר ָלֶהם אֱ -ַוְיָבֶרְך ֹאָתם אֱ " :לברכת חתנים  ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶר

 

 

, וכללי ייעוד אוניברסאלימדובר כאן על (. כח', בראשית א) "ָים ּוְבעֹוף ַה׃ָשַמִים ּוְבָכל ַחָיה ָהרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץִבְדַגת הַ 

, "יוצר האדם" תובברכ" שהכל ברא לכבודו"בברכת  ,"שבע ברכות"גם מרכיב זה מופיע ב. לכל בני אדם השייך

 .עצם בריאת העולם לש אוניברסאליהייעוד האת גשמים הזוג הצעיר מוהמשמעות היא ש

 

: כז, ח"תהלים סמזמור הפסוק במב "ע' כתובות זמסכת בנלמד האחרון לברכת חתנים מקור ה .ג

: על ידי כל העמים' מזמור זה מתאר את הכרת ה". ִמְמקֹור ִיְׂשָרֵאל' ֹלִהים ה-ְבַמְקֵהלֹות ָבְרכּו אֱ "

היא דווקא מירושלים ' מלכות ה(. פסוק לג" )דָֹני ֶסָלה-ֹלִהים ַזְמרּו אֲ -ָהָאֶרץ ִׁשירּו ֵלא ַמְמְלכֹות"

 ָברּוְך  ָלָעם עֹז ְוַתֲעֺצמֹות  נֵֹתן  הּוא   ִיְׂשָרֵאל ל -ֵא  ִמִמְקָדֶׁשיָך  ֹלִהים -אֱ  נֹוָרא : "בה כשישראל שוכנים 

 

 
 

: של הנישואיןוהלאומית המשמעות ההיסטורית את  דגישברכת חתנים מזה למזמור הלימוד מ(. פסוק לו" )ֹלִהים-אֱ 

ן ובזכות זה עם ישראל יזכה למעמד מכובד ,עיר בונה את עם ישראלהזוג הצ מדרש זה מלמד . לאומי-גם במישור הבי

עוד ישמע בערי : "אכן מברכים את הזוג ברוח זו" שבע ברכות"וב, המשמעות הלאומית של הקמת משפחה יהודית על

תתקיימנה נבואות  –דהיינו בזכות הזוג הצעיר , "יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

 .ירמיהו של שיבת עם ישראל לארצו

                                                                 
1

 .ועוד הלכות, בעשרהדווקא שצריכים לברך ברכת חתנים , נלמד ממגילת רותא "ע' במסכת כתובות ז  
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אלא הם באים , חזרה חסרת משמעותבגדר ל על המקורות של ברכת חתנים במקרא אינם "שלושת מדרשי חז, לסיכום

 2 .נישואיןהביום מסרים שונים ללמד את החתן והכלה 
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www .tefiאו חומר רב על שבע ברכות באתר ר   lah.org. 


