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פרשת

חיי שרה 
שבע ברכות

לפני שבני משפחתה של רבקה שלחו אותה אל בית אברהם, בירכו אותה. חז"ל ראו 

ברכה זו כמקור לברכת חתנים: 

היי  את  אחתנו  לה  ויאמרו  רבקה  את  'ויברכו  שנאמר:  התורה?  מן  חתנים  לברכת  "ומניין 

לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו' (בראשית כ"ד, ס)." (מסכת כלה פ"א ה"א) 

אחד  שכל  נראה  להלן  חתנים.  לברכת  נוספים  מקורות  שני  עוד  לפחות  ישנם  בחז"ל 

מהמקורות מגלה לנו פן נוסף במשמעות אותה נותנת ברכת החתנים לחיי הנישואין. 

משמעות אישית

מהפסוק שנזכר לעיל, יש ללמוד מסר פסיכולוגי וחברתי מעניין: 

בני המשפחה של רבקה בירכו אותה בלשון: "ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ׂשְנָאיוְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ׂשְנָאיו". בדומה לכך, אף 

אברהם התברך לאחר העקידה על ידי ה', ובעקבותיו אף יצחק: 

"ִּכי ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך 

ֵאת ַׁשַער ֹאְיָביוֵאת ַׁשַער ֹאְיָביו" (בראשית כ"ב, יז)

בברכות  הדמיון  האדם,  של  ותכונותיו  אופיו  מתוך  כלל  בדרך  נגזרות  שהברכות  כיוון 

מצביע על דמיון באופי ובתכונות. כמובן, אין הכרח שבני הזוג יהיו דומים זה לזה בכול, 

אך נדרשת לכל הפחות התאמה בסיסית באופי ובשאיפות.

כהשלמה ללימוד על ברכת חתנים מרבקה, אומרים חז"ל:

"ומניין שאפילו אלמנה צריכה ברכה? שנאמר... 'ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים... יתן 

ה' את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל 

באפרתה...' (רות ד', יא)." (מסכת כלה רבתי פ"א ה"ג)

ללימוד  כהשלמה  ורות  לבועז  והזקנים  העם  ברכת  את  חז"ל  ראו  בכדי  שלא  נראה 

מרבקה. כשם שאצל יצחק ורבקה אנו רואים דמיון בין החתן והכלה, כך גם אצל בועז 

ורות. הכתוב מתאר את בועז כ"ִאיׁש ִּגּבֹור ַחִילִאיׁש ִּגּבֹור ַחִיל" (רות ב', א); ובועז מתאר את רות "ֵאֶׁשת ַחִיל ֵאֶׁשת ַחִיל 

ָאְּתָאְּת" (רות ג', יא). בהתאם לתיאורים אלו, מברכים אותם זקני העיר: 



23

"...ִיֵּתן ה' ֶאת ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶתָך ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַוֲעֵׂשה ַוֲעֵׂשה 

ַחִיל ַחִיל ְּבֶאְפָרָתה..." (רות ד', יא)

אף בשבע הברכות עצמן מתברך הזוג הצעיר באופן דומה, ששמחתם תהיה כשמחת אדם 

וחווה שהיו כמעט זהים, שהרי באו מאותו מקור: 

"ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ְּדמּות ַּתְבִניתֹו, ְוִהְתִקין לֹו ִמֶּמּנּוִמֶּמּנּו ִּבְנַין ֲעֵדי ַעד...

ַׂשֵּמַח ְּתַׂשַּמח ֵרִעים ָהֲאהּוִבים, ְּכַׂשֵּמֲחָך ְיִציְרָך ְּבַגן ֵעֶדן ִמֶּקֶדם."

משמעות אוניברסלית

המדרש מציע מקור אחר לברכת חתנים - מעשי ה' בבריאת העולם: 

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

חתנים... מניין? 'ויברך אתם א-להים' (בראשית א', כח)." (בראשית רבה ח', יג)

להלן הפסוק במלואו:

"ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱא-ֹלִהים ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֱא-ֹלִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים 

ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְבָכל ַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץ" 

מדובר כאן על ייעוד אוניברסלי וכללי - השייך לכל בני האדם - יישוב העולם ופיתוחו. 

משמעות הלימוד מכאן היא, שהקמת המשפחה היא חלק מהגשמת ייעוד זה. מרכיב זה 

מופיע בשבע הברכות בברכת "שהכל ברא לכבודו" ובברכות "יוצר האדם".

משמעות לאומית

המקור האחרון לברכת חתנים מובא בגמרא: 

"תנא: מנין לברכת חתנים בעשרה?... רבי אבהו אמר: מהכא: 'במקהלות ברכו א-להים ה' 

ממקור ישראל' (תהילים ס"ח, כז)." (כתובות ז ע"ב)

המזמור ממנו מובא הפסוק מתאר את הכרת ה' על ידי כל העמים: 

"ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִׁשירּו ֵלא-ֹלִהים ַזְּמרּו ֲא-ֹדָני ֶסָלה" (פסוק לג)

מלכות ה' היא דווקא מירושלים כשישראל שוכנים בה: 

"נֹוָרא ֱא-ֹלִהים ִמִּמְקָּדֶׁשיָך ֵא-ל ִיְׂשָרֵאל הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם ָּברּוְך ֱא-ֹלִהים" (פסוק לו)

לימוד ברכת חתנים ממזמור זה מדגיש את המשמעות ההיסטורית והלאומית של הנישואין: 

הקמת המשפחה היא חלק מבניין עם ישראל. כך גם אומרת הגמרא במקום אחר:
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ו... משמחו מה שכרו?... רב נחמן בר יצחק אמר: כאילו בנה אחת  "הנהנה מסעודת חתן 

מחורבות ירושלים." (ברכות ו ע"ב)

בשבע הברכות אכן מברכים את הזוג ברוח זו: 

"ִיָּׁשַמע ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָׁשָלִים קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה"

דהיינו בזכות הזוג הצעיר - תתקיימנה נבואות ירמיהו על שיבת עם ישראל לארצו:

ִם... קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה  "...עֹוד ִיָּׁשַמע... ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשלִַ

קֹול ֹאְמִרים הֹודּו ֶאת ה' ְצ-ָבאֹות ִּכי טֹוב ה' ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְמִבִאים ּתֹוָדה ֵּבית ה' ִּכי ָאִׁשיב 

ֶאת ְׁשבּות ָהָאֶרץ ְּכָבִראֹׁשָנה ָאַמר ה'" (ירמיהו ל"ג, י-יא)

לסיכום, שלושת מדרשי חז"ל על המקורות של ברכת חתנים במקרא אינם בגדר חזרה 

חסרת משמעות, אלא הם באים ללמד את החתן והכלה מסרים שונים ביום הנישואין.


