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הרב ישראל ורשנר
נוהגין לברך בברכת אירוסין ברכת הגפן על היין ואח"כ שותה החתן והכלה
מהיין .והקשה הפני יהושע ]כתובות ז [.דהרי הברכה על הכוס בברכת אירוסין
אינו אלא מנהג ולא חיוב ,וא"כ איך המברך מוציא את החתן בברכת הנהנין והרי
על ברכת הנהנין אין ערבות .והנה מכח קושיא זו ,מובא בשם הגר"ח מבריסק
דנהג לשפוך קצת יין על ידיו ושתה .והרבה נוהגין כן .ובפנ"י כתב ליישב דכיון
דנוהגין לברך ,והמברך אינו מברך משום שרוצה להנות אלא משום המנהג,
ממילא הוה כברכת המצוות ,ואע"פ דאינו שותה מהיין יכול להוציא את החו"כ.
והנה כל זה לכאורה נכון לגבי ברכת הגפן דברכת האירוסין אבל הרי גם בברכת
נישואין  -חתנים שוב מברכים על היין ,ולא נוהגים לשפוך ולשתות ,וא"כ איך
מברכים בלי שהמברך נהנה .ולכאורה צריך לומר דכיון דחז"ל תיקנו לברך על
הכוס הוה כקידוש והבדלה דאע"ג דיצא מוציא דנחשב כברכת המצוות ,ה"נ
מברך להחתן אע"ג דהמברך אינו שותה .אלא דיש להקשות ,דהרי החתן כבר
בירך "בורא פרי הגפן" בברכת האירוסין ,וא"כ גם החתן לא צריך את ברכת הגפן,
וא"כ בשביל מי המברך מברך ,לעצמו לא דהרי אינו שותה ולהחו"כ ג"כ לא,
דהרי כבר בירכו .והנה מש"כ בתוס' פסחים קד :ומובא ברמ"א סי' סב ס"ט,
דקוראין את הכתובה כדי שיהי' הפסק ,זה לא נאמר רק שלא יהי' שתי מצוות
על כוס אחד ויהי' חבילות חבילות ,אבל לענין ברכת הנהנין פשוט דלא הוה
הפסק .וא"כ צ"ע דאיך מברכין בלי לטעום.
והנכון בזה הוא כמו שכתב הבית מאיר בהל' מילה ]יור"ד סי' רסה[ דלאחר
שרז"ל תיקנו לברך על הכוס ,הברכת הגפן ,נעשה כברכת השבח ,שברא את
היין לקדש עליו ,והעיקר היא הברכה ,והשתיה הוא רק שלא יהי' גנאי לכוס.
וביתר ביאור דכל מקום שחז"ל קבעו לברך על הכוס ,אז הברכת הגפן נעשה
חלק של הברכה ולא הוה רק ברכת הנהנין .ולכן המברך מברך ומשבח "על
וביותר מובן כן
הכוס" ולא צריך להוציא מישהו בברכת היין לאף אחד.
בברכת נישואין ,דחז"ל קבעו לברך שבע ברכות ולא רק שש ברכות ועל הכוס,
דכן מבואר במסכתא כלה והרבה ראשונים ,דכלה בלא ברכה היינו "השבע"
ברכות ,כולל ברכת היין ,ומבואר דלא הוה רק ברכת הנהנין .ומובא בשם הזוה"ק
]תרומה קסט [:ענין השבע ברכות "דכלה בלא ברכה" ,היינו השבע ברכות וע"י
הברכות מורידים כל השפע ,ומבואר שם כל השבע ברכות וגם את ברכת היין.
ומבואר עכ"פ דברכת היין היא חלק של השבע ברכות .ולכן בהא וודאי הוה
כברכת השבח והמברך מברך לפני עשרה שומעים ,ואין החתן חייב לשתות
אח"כ מעיקר הדין.
וראיתי בספר קיצור נחלת שבעה ]הנדמ"ח מהרי"א שוורץ[ ח"ב אות שכב,
להזהיר על החתן והכלה לא להפסיק לאחר השבע ברכות ,כיון שבירכו בשבילם
בורא פרי הגפן ,ואם הפסיקו חייבים שוב לברך ברכת בגפן .אולם נראה פשוט
דאינו כן כיון דכבר בירכו וכבר שתו יין ולא היה הפסק לענין ברכת היין.
ועל דרך שכתבנו ,דברכת היין נעשה כברכת המצווה ,ראיתי בשו"ת שאילת
שאול ,להגר"ש ברייש זצוק"ל ]ח"א סי' לה [ לענין קידושא רבא בשבת ,דאם
בטעות בירך בורא פרי הגפן ,לא לשם קידוש ולא היה שיעור וכדו' ואח"כ נזכר
שלא קידש ,דשוב יכול לברך ברכת הגפן ,ואע"ג דכבר בירך בורפה"ג .והטעם
הוא כמש"כ ,דאחר שחז"ל תיקנו לברך הגפן לשם קידוש נעשה כברכת
המצוות ,ולכן עכשיו יכול לברך שוב מדין ברכת המצוות .אלא
דהוא ס"ל דזה דווקא בקידשא בבוקר אבל בליל שבת,
הגפן ,הוא ברכת הנהנין ,ולכן לא יברך שוב הגפן.

הרב אברהם גוטל
א .ידועים דברי הרא"ש בסוגית ברכת חתנים )כתובות ז (:דמפליא על נוסח ברכת
האירוסין שאסר את הארוסות והתיר הנשואות לנו הרי מעולם לא שמענו נוסח
שאסר אבר מן החי והתיר השחוטות ועוד דמאי שייטא הכא הא דמזכירין איסור
העריות ,וכן מאי דמזכיר היתר החופה הרי אינה שייכת לזמן האירוסין –דהא
בזמנם היה הפרש זמן גדול בין הקידושין לנישואין -ועיקר התימה למה לא לברך
אקב"ו לקדש או על הקידושין .וכתב דהמצוה אינה בעצם הקידושין אלא בפו"ר
שתבוא בעקבות הקידושין ולכן לא תקנו ברכה לשלב זה של המצווה .מוכח
שברכה זו על קדושתן של ישראל שהבדלנו מן העמים ולכן אדרבא ואדרבא על
כל קידושין יש לברך ברכת שבח זו ודווקא בלשון זה שאסר והתיר ועניין העריות
ועניין החופה שזה כל פרטי השבח בעניין הזה.
ב .אך מלשון הר"מ דפסק דברכה זו מברך החתן או שלוחו כדרך שמברך על כל
המצוות משמע שסובר שזו מצווה בעצם מעשה הקידושין ,ולכן בעל המצווה
צריך לברך ,וכשמקדש השליח השליח מברך ]ביאהגר"א[ .וכך למד הגר"ש
רוזבסקי זצ"ל )רפ"ב קידושין( דנחלקו הר"מ והרא"ש בעיקר דין הקידושין אם יש
קיום מצווה בגוף מעשה הקידושין או דהוא רק הכשר מצוה דפו"ר אך אין מקיים
בקידושין גופייהו מצוה.
ג .אחריו נמשכו מרן האבי עזרי זצ"ל ועוד ,שאומרים לכלה לא לענות אמן אחר
ברכה זו .וסברתם דאף ולפי הרא"ש היא ברכת השבח ,והכלה חלק מהשבח
ויכולה לענות ולשתות] .ואפשר דאף כל הציבור בכלל השבח כדוגמת ברית מילה
שפלוני מקיים המצווה ופלמוני מברך ושותה ויש לפלפל[ .אך הרי להר"מ זו ברכת
המצוות ורק החתן מקיים "כי יקח" ולא הכלה ,א"כ אם תענה אמן יש בזה הפסק
בין בפה"ג לשתיה .וכיון שהוא מח' שוא"ת עדיף ולכן טוב שלא תענה שלא תיכנס
לספק נהנית מעוה"ז בלא ברכה.
ד .אכן לא נהגו לציין זאת לכלה ,וליישב המנהג לענ"ד יש בזה ג' שלבים :א( דהנה
אשה המברכת שהחיינו בהדלק"נ דנו הפוסקים דאינה יכולה לענות אמן בשהחיינו
בקידוש דכיוון שיצאה כבר ידי זמן ,הפסק הוא לה )שבה"ל ח"ג סט( .ובכ"ז טוען
האג"מ )ח"ד קא( דמותרת בשתיה דכיוון והמקדש מוציאה יד"ח והוא צריך לברכה
זו ,אינו הפסק לשומעין דהם בטלים לדינו .וכ"פ הגרש"ז )שש"כ פמ"ח הע' נ'( .ואף
דלכאו' יש מקום לדון דכאן אינה יוצאת בברכת האירוסין ובמה תתבטל לדינו .אך
המעיין בדבריו יראה דה"ה ליוצא מחברו בבפה"ע והמברך צריך להוסיף שהחיינו,
שיכול לענות גם עליה אף שהוא אינו חייב בה .ולכן הכא דיוצאת בבפה"ג יש לצרף
סברא זו שתוכל גם לענות על ברכת האירוסין.
ב( ועוד דאף להר"מ הרי וודאי שהכלה היא חלק מהמצוה ולא רק בבחינת מסייע
גרידא ,דהא א"א לחתן ללא כלה ...והוי כתרי עברי דנהרא וא"כ היא הגורמת
ליין שיבא דבלעדיה לא היתה ברכת המצות ולא ברכת היין איך נאמר שהיא לא
קשורה למצוה זו ותאסר בשתיה משום הפסק אם ענתה אמן על המצווה שהיא
חלק ממנה.
ג( והנה להר"מ יקשו קו' הרא"ש ,ומדוחק צ"ל דאף וביסודו הוא ברכת המצוות
אך נסחוהו כברכת שבח ,וזאת או דכללו בזה גם שבח עבורה או דכיון דבחו"ק
תלוי עיקר קדושתן של ישראל מצאו מקום לברך שבח זה אגב המצוה החשובה
המתקיימת כאן וא"כ גם הכלה וגם הציבור בכלל השבח גם לשי' הר"מ.
וידוע מהלבוש חומרת אי עניית אמן מאחר והוא חיוב גמור .וא"כ על הצד
דדמחויבת בענית אמן ולא תענה הכשלנוה דבר חמור וכיון דיש מח'
למה לתקוע ראשו בין ההרים ,ובפרט שראינו שגם לר"מ יש
צדדים שתוכל לענות.

הגליון מוקדש לעילוי נשמת
הרב צבי אהרן ב"ר יצחק אייזיק רוזנר ז"ל
שנלב"ע בכ"ב מרחשוון תשפ"א

הרחבת הגליון נתרמה לזכות החתן והכלה
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הערות בסדר חופה וקידושין

הרב יוסף פרידמאן
בדרכי משה סי' ס"ב הביא מח' הראשונים אם מברך בופה"ג בתחילת השבע
ברכות או בסוף ,וכ' דהמנהג בחופה לברך בתחילה ובסעודה בסוף ,ויש ע" כמה
טעמים באחרונים.
א .הבית שמואל כתב דבברהמ"ז עושים היכר שברכת הגפן שייך גם לז' ברכות
ולא רק לברהמ"ז ,ולכא' מבו' בדבריו דאע"פ שמביאים ב' כוסות כדי שלא
לעשות מצוות חבילות ,מ"מ הכוס שמברכין עליו בופה"ג אינו רק של ברהמ"ז
אלא גם של שבע ברכות ]וצ"ל דבברכת בופה"ג לחוד אין חסרון דחבילות ויש
לזה עוד ראיות ואכמ"ל[ ,ונ"מ בזה להמבו' במג"א סי' רצ"ט דרק אם רגיל לברך
על הכוס נחשב דשייך לסעודה ומותר לשתותו קודם הבדלה ,והנה רוב העולם
אין רגילין לברך ברכהמ"ז על הכוס אך בז' ברכות מקפידים לברך על הכוס]די"א
שהוא לעיכובא[ ,וא"כ יל"ע אם מותר לשתות קודם הבדלה רק הכוס של השש
ברכות או גם של הגפן ,ולפי"ד הב"ש הנ"ל לכא' יהיה מותר לשתות את שניהם.
ועוד נ"מ דמדברי הב"ש משמע שברכת בופה"ג שייך גם לז' ברכות ומשמע
דשייך לחלק הברכות לכמה כוסות ,וא"כ לכא' יוכלו ג"כ לומר כל ברכה על
כוס בפנ"ע .ועוד נ"מ דאם מבו' בב"ש דלא סגי שמברך בופה"ג על כוס אחר
אלא הוא צריך להיות מברכות הנישואין ,א"כ אם יברך על יין אחר שאינו בכוס
של ברכה ]באופן שאין לו דין כוס של ברכה[ לא יועיל .ובאמת בטור סי' ס"ב
כ' בשם רבינו ניסים דכוס הוא לעיכובא בברכות נישואין דז' ברכות תיקנו ולא
ו' ,ולפו"ר משמע דכל הז' ברכות שייכים לנישואין ,וגם יש לסייע לזה מהא דכ'
הפוסקים דבאשר ברא ראוי להחמיר לברך על הכוס ומשמע דאינו לעיכובא
כמו בז' ברכות כשיש פנים חדשות ,ולהנ"ל הוא מבואר דרק בז' ברכות מעכב
כיון דתיקנו ז' ולא ו'.
ואמנם אפשר לדחות ראיות אלו ,דרבינו ניסים רק הוכיח מדתיקנו ז' ברכות
דע"כ הכוס מעכב ,אך לעולם יתכן דהעיקר הוא לברך על הכוס ולא ברכת הגפן,
וכמו בקידוש דכשבירך הגפן מבעו"י ופרס מפה וקידש אי"צ לברך שוב הגפן
]ועי' ברא"ש פ' ערבי פסחים סי' ח' דמדמה הא לב' הכוסות של נישואין דאי"צ
לברך בופה"ג על כל אחד בפנ"ע[ .אך עכ"פ מדברי הב"ש משמע דכוס שמברכין
עליו בופה"ג שייך גם לנישואין ונ"מ לכל הנת' לעיל.
ב .בפ"ת מציין לדרך החיים שמבאר באופ"א ,דמאחר שלהרמב"ם אין הכוס
מעכב בברכות נישואין חוששין להפסק בין בופה"ג לשתיה ,משא"כ בחופה
דהמברך אינו שותה אלא החתן והכלה ,ויל"ע דהרי החתן וכלה יוצאים בברכות
מדין שומע כעונה ,ואולי כונתו דזה אינו הפסק כמבו' בראשונים לגבי מי
ששומע קדושה באמצע שמו"ע ,אך אכתי ק' איך עונין אמן ]וצ"ע אם זה נוגע
למה שדנו הפוסקים באשה שבירכה שהחינו בהד"נ אם יכולה לענות אמן על
שהחינו שבקידוש[ ,וגם עיקר דברי הדה"ח צ"ב דמאחר שמצוה לכתחילה
לברך על הכוס אמאי יהא הפסק ]מיהו יעוין בלשון הראבי"ה שהביא הד"מ
דמשמע שחשש להפסק[.
לכא' אפ"ל באופ"א קצת ,אי נימא דהכוס של בופה"ג אינו שייך כלל לנישואין
והוא רק של ברהמ"ז ודלא כמש"כ לעיל בדעת הב"ש ,א"כ ודאי מסתבר דאין
להפסיק בין הברכה לשתיה בברכות הנישואין כיון שאינן שייכים לכוס זה,
ובזה מיושב בקל הא דבחופה מברכין בופה"ג בתחילה ,דהתם מברך על כוס של
נישואין .ואמנם לדעת התוס' בפסחים דגם בברהמ"ז מברכים הגפן בתחילה,
צ"ל דס"ל ברכת הגפן שייך לנישואין ולכך אינו הפסק.
ג .עוד ציין הפ"ת לדברי המקנה שביאר דהנה בקידוש ב"ש ס"ל דקידוש היום
קודם להגפן דכבר קדש היום ועדיין יין לא בא ועוד דהיום גורם ליין ,וב"ה ס"ל
דבופה"ג קודם דהיין גורם לקידוש שתאמר ועוד דהוי תדיר ,וכיון דלהרמב"ם
הכוס אינו מעכב בנישואין נמצא דאין היין גורם לברכות ונשאר רק הטעם
דתדיר ובזה יודו ב"ה דב' טעמי ב"ש עדיפי מטעם אחד דתדיר ,משא"כ בחופה
דגם לב"ש יש רק טעם אחד דהא הנישואין לא באו לפני היין ,שוב אמרי'
דטעם דתדיר עדיף .אכן צ"ע לפי"ז דברמב"ם גופיה דייקנו דמקדימין הגפן גם
בברהמ"ז ,ואולי י"ל לפי מה שמדויק ברמב"ם דהברכות כל ז' הם כדי להוציא
את הפנ"ח שעדיין לא שמעו ,א"כ הברכות הם על עיקר הנישואין והוא קדם
ליין ,אך צ"ע דהרי היין שהי' בשעת נישואין אינו היין שמברכין עליו עכשיו
ויל"ע.
ואפ"ל כעין דברי המקנה גם להסוברים דהכוס מעכב ,דהרי במקום שאין פנ"ח
ומברכים רק אשר ברא מבו' בפוסקים דלכו"ע אינו מעכב ,וא"כ בחופה דלא
שייך אפי' ברכת אשר ברא בלי יין מקדימין הגפן דהיין גורם לברכות וגם הוי
תדיר ,אך בברהמ"ז שאין היין גורם לאשר ברא צריכים להקדימו ולכך מקדימים
גם שאר הברכות כדי לברך כסדר .ובדעת הרמב"ם דגם בברהמ"ז מקדימים
הגפן ,י"ל דכיון דס"ל דהברכות הם עבור הפנ"ח ,אם כן באשר ברא גופא יש שני
דינים ,א' משום ריבוי השמחה ולזה אי"צ כוס ,ב' מחמת עיקר הנישואין
לפנ"ח וזה צריך כוס ,משא"כ לחולקים על הר"מ כל הברכות הם
משום ריבוי השמחה ואין שני דינים באשר ברא.

הרב ראובן אליאך
כוונת החתן והכלה במעשה וחלות הקידושין
כיוון שמעשה הקידושין הוא 'קנין' צריך דעת קונה ומקנה ,והם החתן ןהכלה ,ואף שוודאי
שהם יודעים שע"י מעשים אלו הוא קונה והיא מקנה ואח"כ אסורה לכל ,אולם בכ"א צריך
שידעו באיזה מעשה בדיוק חל הקנין ]ז"א שאם הכלה תחשוב שבכל ה'טקס' הזה היא
נהיית נשואה ובשעת הקידושין ממש שזה חלות הקנין לא ידעה שבזה מקנה עצמה -
א"כ חסר בדעת מקנה[ ,אלא שבד"כ בחור יודע שזה חלות הקנין ,ובד"כ גם הכלה יודעת.
אולם במעשה החופה אין כ"כ יודעים כל דבר ]כגון שחדר הייחוד וכיסוי ההינומא הוא
מעשה חופה ובזה נהיית נשואה כנ"ל[ אולם לפי הנ"ל בגדר החופה לא ברור שצריך
בזה דעת האשה ,כיוון שהעיקר הוא דהוי מעשה שלו שעושה מעשה המורה על הכנסה
לרשות ובזה ניתר האיסור כנ"ל ,ועיקר החלות וההקנאה היתה באירוסין ,ולמעשה היום
מקפידים שיהיו עדים על כל מעשה חופה ,וגם כדאי שהכלה תדע שבקידושין נעשה קנין
גמור לכל דבר ושמוסרת עצמה לרשות הבעל ע"י זה וכן בחופה ,שהכל הוא לשם קנין או
מעשה חופה .וכן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היה אומר לאבי הכלה שיאמר לכלה ,קודם שהחתן
מכסה את ראשה ,שעליה לדעת שבזה שהחתן שלה מכסה אותה ,מיד מתחילה החופה
ולכן עליה לכוין על התחלת הקידושין ]קובץ מבקשי תורה )קובץ לג לד בקונ' שלמי
אליעזר עמ' כד( .ובקובץ כז )עמ' עד([.
סדר חופה וקידושין בקצרה
יש הנוהגים לקנות מבעלי המקום ע"י קנין את מקום החופה ,וי"א שאין צריך לדקדק בזה
]והגרשז"א לא דקדק בזה דנכלל בשכירות האולם )מנחה לחיים הנהגות גדו"י בחופה עמ'
תרנח'( ,ועי' בס' עזר מקודש ריש סי' נ"ה שהחתן צריך לקנות מקום החופה ,ובקונטרס
אפריון לשלמה )פ"י( כתב שאמר לו הגר"ח קניבסקי שליט"א שכשהוא עצמו התחתן לא
אמר לו החזון איש זצ"ל לעשות קנין לא במקום החופה ולא בחדר יחוד ובכל זאת החזון
איש זצ"ל נהנה כששמע שהרב מבריסק זצ"ל החמיר בזה[.
מכינים את הכתובה ]יש שנהגו לעשות הקניין קודם ,ויש שעושים זה בקריאת הכתובה,
הגרא"מ שך זצ"ל לא הקפיד בזה ,והגריש"א זצ"ל נהג דווקא מתחת לחופה )מנחה לחיים
שם([.
מייחד עדים ואומר להם "אתם עדי" ]והגר"ד פורברסקי זצ"ל היה אומר לחתן לומר "אתם
עדי ולא אחרים" ,וצריך לחזר אחר עדים כשרים שהם עיקר חלות הקידושין ,וסיפר
הגרא"י דינר ,דבדידיה הוא עובדא שהיה עד קידושין בחופה שסידר הגרשז"א זצ"ל ואמר
להם שיהרהרו בתשובה .ולתמיהתם "וכי דבר קל הוא?" השיב ,העיקר הוא קבלה על
להבא[.
נוהגים להניח אפר בראש החתן ,ויש הנוהגים ללבוש קיטל.
החתן בליווי השושבינים הולכים לכסות פני הכלה ,ואח"כ חוזר לחופה ]והוא חופה לא'
מהשיטות ,ואף שהמשנה למלך הביא תשובות משאת בנימין )סי' צ( שכתב שחופה קודם
קידושין לא מהני  -כתב האבנ"ז דכיוון שנשארת עם הכיסוי עד לאחר הקידושין מהני גם
למ"ד דלא מהני חופה לפני קידושין[.
יש נוהגים שאבי הכלה מברך את הכלה ,וי"א שצריך לברכה בברכת "אחותנו את היי
לאלפי רבבה" ]כ"כ בקצש"ע )קמז( ,והחת"ס )תניינא חיי שרה( ,ובקובץ מבקשי תורה
)קובץ לא ,עמ' רצג( הביאו מגדו"י שהיו מקפידין ע"ז[.
הכלה נכנסת בליווי השושבינות ו"נכנסת תחת החופה" ]ויש נוהגין שהחתן יוצא לקראת
הכלה וזהו כמעשה חופה שמכניסה תחת הכלונסאות ,ומסובבין הכלה סביב לחתן[.
המסדר מברך ברכת הגפן ואח"כ ברכת קידושין ]וברכות אלו של החתן והכלה צריכים
להקשיב ולשמוע ולצאת יד"ח בברכות אלו ,ומסופר על האדר"ת זצ"ל שטעה ופ"א
שסידר קידושין טעה בברכת האירוסין ,וברך 'שהכל' במקום לברך 'בורא פרי הגפן',
וחזר וברך הגפן .כשנשאל שהרי בדיעבד יצא גם בברכת שהכל ,וא"כ א"צ לחזור .השיב
הרי הברכה שייכת לחתן ,רק שאני שלוחו ,ולתיקוני שדרתיך ולא לעוותי ,כיוון שהוא
רק בדיעבד) .ספר דרך שיחה עמ' קנב( ,ומקור ברכות אלו כתבו התוס' )כתובות דף ז(:
ממסכת כלה דמקרא ד'ויברכו את רבקה' )בראשית כד( לומדים את ברכת אירוסין[.
החתן והכלה שותים קצת ]והמסדר קידושין יש שנהגו לטעום ויש שלא נהגו ,ויש שנהגו
לשפוך מעט על ידם ולטעום ,והגרצ"פ פראנק )הדרת קודש סי' ה'( העיר ע"ז מדברי
השפ"ח בראשית ח ,ט ,במה ששאלו המלאכים לאברהם "איה שרה אשתך" בכדי לשגר
לה כוס של ברכה ,דבכוס של ברכה המצוה היא דווקא לשתות מתוך כוס שעליו עשו
הברכה[.
קידושין  -מקדשה בטבעת ואומר לה "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל"
]וזהו עיקר מעשה הקידושין וצריך החתן לדעת שע"י מעשה זה קונה את אותה ,והכלה
צריכה לדעת שע"י קנין זה מקנה עצמה לו[.
אמירת פסוק "אם אשכחך" וכו' ושבירת הכוס ]והספרדים נוהגים לשבור אחר הז' ברכות[.
קריאת הכתובה ]כדי להפסיק בין כוס לכוס[.
מוזגין עוד כוס ומברכים בפה"ג ועוד שש ברכות.
חדר ייחוד ]וזהו חופה להרמב"ם[ ,ויש הנוהגים לקנות מבעלי המקום ע"י קנין כסף את
מקום חדר הייחוד שיהא נקרא ג"כ הכנסה לביתו ]וכן נהג הגריש"א זצ"ל )קובץ מבקשי
תורה קובץ כט ,כרך ו עמ' קנד( .וטעמו ,דחדר היחוד הוא המקום שבאים לשם ע"מ
מקום
ללהכניסה לרשות ,ולכן את החדר צריך לשכור שיהיה שלו ,משא"כ קום
ההחופה הוא אינו מקום שבאים לשם כדי להכניס את הכלה לרשותו[.
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הרב דב זאב שטיינהויז
איתא במס' כלה ,ויברכו את רבקה ,מכאן לברכת חתנים ,ופירשו התוס'
בכתובות דהיינו ברכת אירוסין .ומבואר ברמ"א ל"ד ,א ,שנוהגים שאין החתן
מברך בעצמו אלא אחר מברך בשבילו ,ובביהגר"א מביא סמך למנהג מהפסוק
הנ"ל ,שהנוכחים בירכו ולא המקדש ,ולדבריו יש כאן רמז בתורה לכל הדין
שומע כעונה ,וגם לדין אע"פ שיצא מוציא ,ודו"ק.
עוד מבואר בפוסקים שנוהגים שאין המברך שותה מהכוס ,רק נותנים לחתן
ולכלה לשתות ,וא"כ גם בברכת היין צריכים לצאת מהמברך ,ואף שבברכות
הנהנין מי שאינו אוכל אינו יכול להוציא אחר ,כי אין בהם ערבות ,כתבו
הפוסקים שמאחר שנהגו להקפיד לברך על הכוס ,נחשב לחובה ושפיר יכול
להוציאם ,כמו בברכת היין של קידוש .אלא שיש לעיין שפשטות הפוסקים
נראה שחיוב הברכה הוא על החתן ולא על הכלה) ,ומובא שהגרי"ז היה אומר
לכלה שלא תענה אמן לברכת האירוסין שלא יהיה הפסק( ,א"כ הכלה ודאי
אינה מחויבת בשתית הכוס ,ואיך המברך מוציא אותה כשאינו שותה בעצמו,
וצ"ע.
ובפשטות היה נראה לומר שמאחר שהחתן מחויב בברכה זו ,ויש למברך דין
ערבות בשביל החתן ,שוב יכול להוציא גם אחרים שאינם מחויבים ,כי הוא
כבר מחויב בברכה ,כמו מי ששותה בעצמו שיכול להוציא כל מי שרוצה .אלא
שלכאורה זה שנוי במחלוקת ,שרעק"א בתשו' סי' ז' מוכיח שיש ערבות לנשים
ממה ששמעון בן שטח הוציא את ינאי המלך והמלכה בברהמ"ז ,אף שהוא
בעצמו רק שתה רביעית יין ,וביארו הראשונים שהוא מדין ערבות ,וחזינן שיש
דין ערבות גם להוציא אשה.
אך הג"ר שלמה איגר דחה ראיתו ,שמאחר ששמב"ש בירך להוציא את ינאי
ג"כ ,ועליו יש לו דין ערבות ,ממילא חשיב מחויב בדבר ויכול להוציא אשה אף
שאין לה דין ערבות .ומבואר שנחלקו בזה ,האם אחרי הדין ערבות הוי כאילו
מחויב בעצמו ,ויכול להוציא כל אדם כמו מי שמחויב ממש ,או שדין ערבות רק
מאפשר להוציא למרות שאינו מחויב ,אבל אינו מועיל אלא למי שיש עליו דין
ערבות ,וא"כ לרעק"א הדרא קושין לדוכתה ,איך הכלה יכולה לצאת בברכת
היין שאינה מחויבת בו ,ממי שאינו שותה בעצמו רק מברך לחתן המחויב.
והנה המ"א בסי' רי"ג כותב שמה שא"א להוציא אחרים אם אינו אוכל ושותה
עמהם ,היינו משום שאז ברכתו לבטלה ,וכן הוא במ"ב שם ,ועפי"ז מצדד המ"א,
עפ"י דברי הרמ"א בסי' ר"ט ,שאם המברך שגג בזה ,שהיה סבור שיש בידו
כוס יין ונמצא מים ,ששגג במה שבירך לבטלה ,שפיר יצאו האחרים ,עיי"ש.
ולכאורה זה צ"ע ,שלפי"ז נראה שכל החסרון שמי שאינו מחויב יוציא אחרים
הוא מצד ברכה לבטלה ,א"כ בהלל ובמגילה שלא שייך ברכה לבטלה לא
יצטרכו דין ערבות ,ולא נראה כן פשטות הסוגיא ,וכן מפורש בסמ"ג.
וביותר צ"ע שבברכות כ :מבואר שאם נשים אינם חייבות בברהמ"ז מדאוריתא
אלא מדרבנן ,אינן יכולות להוציא אנשים שחייבים מדאוריתא ,אבל אם כל
הבעיה היא שברכתם לבטלה ,אם מחויבות מדרבנן ודאי שאין ברכתם לבטלה,
ומבואר שאף שאין ברכתם לבטלה ,מכ"מ בשביל להוציא אחר צריך להיות
מחויב כמוהו ,וא"כ מה"ט מי שאינו אוכל אינו יכול להוציא אחרים ,כי אינו
מחויב בברכה זו ,וצ"ע מה הוצרכו הפוסקים לטעם של ברכה לבטלה.
וכן צ"ע על דינו של המ"א שאם היה סבור שיש בכוסו יין ששגג בברבה לבטלה
שפיר יוצאים השומעים ,שעדיין נמצא שהמברך לא היה מחויב בברכה ,ואיך
יוציא את השומעים ,וכי נאמר שמה שהיה סבור שהוא מחויב סגי ,אטו אם אשה
סבורה שחייבת מן התורה תוכל להוציא איש ,פשיטא שאינה יכולה להוציאו,
וברור שכל סברת המ"א היא מכח ההנחה שכל החסרון הוא מצד ברכה לבטלה,
שלזה חידש שכשגג בברכה לבטלה ,שפיר יכולים לצאת בזה) .וגם הביה"ל בסי'
קס"ז שמפקפק בדינו של המ"א ,מבואר בדבריו שזה מצד ברכה לבטלה ,ולא
מצד שאינו מחויב בברכה( .וצ"ע מ"ש מברהמ"ז והלל ומגלה דבעינן שיהיה
מחויב אף בלי שיש חסרון של ברכה לבטלה וכנ"ל.
ומה שנראה מבואר מזה ,שבאמת מאותה סיבה שאין ערבות בברכות הנהנין,
דלא לתהני ולא לבריך ,ואינם נחשבות לחובה ששייך עליהם ערבות ,מאותה
סיבה לא שייך בכלל החסרון של אינו מחויב בדבר ,שאינו יכול להוציא את
המחויב ,כי גם השומע אינו מחויב ,ואין ברכות הנהנין באים להוציאו ידי חובתו,
שנאמר שרק מי שיש לא חובה יכול לברך ברכה שאפשר לצאת בה ידי חובה ,כי
בברכת הנהנין כל חיובן הוא שמי שרוצה לאכול חייב לברך קודם ,אבל אין כלל
מושג של מחויב בדבר בברכת נהנין ,וממילא בעצם לא היה צריך להיות בעיה
בכלל בברכות הנהנין שאחר שאינו אוכל יוציא אותו.
ולזה חידשו הפוסקים שבברכות הנהנין יש בהם בעיה אחרת ,שיש איסור ברכה
לבטלה לברך שלא לצורך ,וחידשו הפוסקים שמה שאחר רוצה לאכול אינו
מצדיק לברך ברכה ,ולכן יש בעיה בברכה שהיא ברכה לבטלה ,כי אין היתר
לברך אם אין לו עצמו צורך בברכה שרוצה לאכול ,וזו הבעיה לברך עבור אחר
כשאינו אוכל בעצמו .וממילא דווקא בברכת הנהנין שכל הבעיה הוא שאין
היתר לברך בלי שבעצמו רוצה לברך ,ס"ל למ"א שאם סבור צריך
הי
שצריך
ללשתות יין ,ושגג במה שבירך לבטלה ,שפיר יכול להוציא
אחרים.

הרב נחמיה שנברגר
א .מנהג ישראל בשעת החופה שתהא הכלה מסבבת ומקפת החתן ז' פעמים,
והוא עפמ"ד ביבמות )סב (:כל השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה שנאמר ונקבה
תסובב גבר .וצ"ע מה ענין ז' הקפות לכאן .וביאר הגאון ר' זעליג ראובן בנגיס
זצ"ל ,דבסוכה )נב (.איתא שבע שמות יש לו ליצה"ר רע ערל טמא מכשול כו'.
וכידוע השם מורה על המהות ,ובהכרח דשבע שמות אלו מורים על ז' מיני
יצרים רעים שונים הקיימים ,ומכל א' מאלו המינים נעשית האשה כחומה והגנה
עבור האיש  -חתנה .נמצא איפה כי האשה נעשית כז' חומות עבור החתן ,וכנגד
כל חומה מקיפתו בשעת החופה.
ב .ובטעם שנהגו להוריד החתן והכלה תוך כדי אחיזתם מב' צידיהם )לכתחילה
ע"י אבותיהם( .בפשטות הוא ענין של כבוד ,להוליכם ע"י אחרים .אבל יש ליתן
טעם נסתר לדבר ,להורות להם כי אינכם הולכים כאן לפתוח 'דור חדש' עם
הנהגות חדשות משלכם .אלא אתם יורדים לחופה ולהקמת ביתכם החדש
'מכוחנו' ,קחו נא את כל המנהגים וההלכות שחונכתם בבית הגדול ממנו אתם
באם ,והמשיכו את המסורת שקבלתם מאבותיכם גם בבית החדש אותו אתם
הולכים להקים כעת.
ג .נהגו לשבר כוס של זכוכית בשעת החופה ,כמבואר בשו"ע )או"ח תק"ס ,ב'(.
מקור המנהג עפמ"ד בברכות )לא (.רב אשי עבד הילולא לבריה חזנהו לרבנן
דהוו קא בדחי טובא אייתי כסא דזוגיתא חיורתא ותבר קמייהו ואעציבו.
ובתוס' )שם ד"ה אייתי( כתבו "מכאן נהגו לשבר זכוכית בנישואין" .כלומר
דטעם שבירת הכוס לפי"ז הוא משום חשש שמחה יתירה המביאה לידי קלות
ראש ח"ו ,כההוא עובדר בגמ' .וכ"כ ברוקח )סי' שנ"ג( וכן הוא במחזור ויטרי
)עמ'  .(589וכתב בשו"ת אבן השוהם )סי' נ"א ,הובא בפתח הגליון על השו"ע
שם( דמה"ט יש לשבר דוקא כוס זכוכית ולא כוס של חרס ,כפי שמצינו שם
ששיברו זכוכית לבנה .ועי"ש שנתן טעם לדבר בשם ספר צפנת פענח )להר"ר
יוסי מטרני( דרומזים בזה לתקוה ,שכשם שזכוכית שנשברה יש לה תקנה כו'
כן עתיד הקב"ה לשוב עלינו לטובה כמש"כ וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'.
ואמנם טעמים נוספים מצינו לענין שבירת הכוס בחופה .א .משום איסור שמחה
יתירה בזמן חורבן הבית ,כ"כ ברמ"א )אור"ח תק"ס ס"ב( ובאהע"ז )ס"ה ס"ג(
בשם הכל בו )סי' ס"ב( ,וכ"כ המאירי והמכתם )תענית ל ,(:וע"ע תר"י ריטב"א
ורא"ה שם .ב .טעם נוסף מצינו בזה ביש"ש )כתובות פ"א סי' י"ז( לא משום זכר
לחורבן ולא מחשש קלות ראש ,אלא משום זכר לשבירת הלוחות .וע"ע בשל"ה
הק' )שופטים ד"ה עמד השליכן( מש"כ בטעם שבירת הכוס.
נפק"מ בין הטעמים י"ל ,היאך ינהגו לכשיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו ,דאי
משום זכר לחורבן א"כ כבר לא יהי' שייך מנהג זה ,ולכאו' גם מטעם שבירת
הלוחות אי"ש ,אבל אם משום חשש קלות ראש גם אז יהי' שייך הדבר) .ע"פ
ספר ברכות איש עמ"ס ברכות(.
ועי' שדי חמד )ח"ז עמ'  (396שמתרעם על מה שנהפך היום מנהג שבירת הכוס
למנהג של שמחה וז"ל 'ועתה אחר שדשו בה רבים מעמי הארץ ,נהפך להם
מיגון לשמחה שבשעת שבירת הקדירות פיהם ימלא שחוק וחוכא ואיטלולא
ותבקע הבית לקולם מרוב השחוק ולא ידעו כי במקום גילה שם תהא
רעדה לזכור חורבן ביתנו ולשמחה מה זו עושה ,ואי איישר חילי
אבטלניה כי טוב העדר ממציאות האינו טוב' ,עכ"ל.

עכ"פ לפי"ז נראה שכל מה שנחלקו רע"א ורש"א אם יועיל ערבות לאחד כדי
להוציא את שאר השומעים ,הוא דווקא בברהמ"ז שהוא ברכה של חובה שצריך
שהמוציא יוכל להוציאו ידי חובתו ,ולזה סובר רעק"א שאם המוציא עצמו אינו
מחויב ורק יכול להוציא מכח ערבות ,זה מועיל רק לאותו אחד שיש לו ערבות
עבורו ,משא"כ בברכת הנהנין שכל הבעיה היא מצד המברך שאסור לו לברך
אם אינו רוצה לאכול בעצמו ,נראה שפשוט שאם יש לו דין ערבות עבור אחד
השומעים שמתיר לו לברך את הברכה ,שוב יוכל להוציא כל אחד.
וניחא עפי"ז שגם רעק"א יודה שאם יש ערבות לחתן שמחויב בברכת האירוסין,
ויש היתר למברך לברך ברכת היין עבורו ,שוב יכולה גם הכלה לצאת בברכה,
אף אם היא אינה מחויבת בברכה ,ואין ערבות עבורה ,ודו"ק.
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חילוקי המנהגים
בקידושין שתחת החופה

תורה מהכוס
שללטעום
מלחמתהרצו ל
חתן וכלהלשלא

הרב איתמר אביב
הנה המנהג בזמנינו הוא שעומדין ומקדשין תחת החופה ושם מברכין ברכות
האירוסין והנישואין ,וכמו שכתב הרמ"א )אה"ע סי' נ"ה ס"א( 'והמנהג פשוט
עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסים שם יריעה פרוסה על גבי כלונסות,
ומכניסים תחתיה החתן והכלה ברבים ,ומקדשה שם ,ומברכין שם ברכת
אירוסין ונישואין ,ואח"כ מוליכים אותם לבית ואוכלים ביחד במקום צנוע ,וזהו
החופה הנוהגת עכשיו' .ולכאורה לדבריו שכתב שהיריעה נקראת חופה ,נמצא
שאנו מקדימין את החופה לקידושין ,שמתחילה מכניסין את החתן והכלה תחת
החופה ,ורק אח"כ עומד ומקדש.
ואמנם ,כבר הרגיש בזה הב"ח )שם סי' סא( וכתב' :ונכון הוא שבשעה שמקדשה
לא יעמדו תחת היריעה הפרוסה ע"ג כלונסאות שהיא החופה אלא יעמדו
לפניה ,ואח"כ כשמתחילין לברך ז' ברכות יעמדו שניהם תחת היריעה' .כלומר
שיקדש תחילה חוץ ליריעה ,ואח"כ יעמדו תחת היריעה ויברכו ברכות הנישואין,
ובערוה"ש )סי' נה ס"כ( ביאר טעמו 'שלא תהא החופה קודם הקידושין'.
ומ"מ לכאורה לא ראינו מי שחושש לזה ,והמנהג פשוט כמ"ש הרמ"א שמכניסין
החתן והכלה תחת היריעה 'ומקדשה שם' .ויש להבין מדוע שינו הסדר.
ובערוה"ש )שם( כתב לבאר שכל מה שנהגו וקבלו שהיריעה היא החופה ,זהו
לאחר שגמרו השבע ברכות דאז הוא גמר החופה ,ולא קודם ,ונמצא שהקידושין
קודמין לחופה ,דקודם הברכות אין שם חופה ע"ז .עי"ש.
אמנם נראה שמנהג הספרדים היה לחשוש לזה ,שנהגו לפרוס טלית מצוייצת
אחר הקידושין שמברך החתן על טלית חדשה ,ופורסין אותה מעל החתן והכלה
ע"י ארבעה בנ"א שאוחזין אותה בארבע פינותיה ,והיא החופה .ופריסת הטלית
מפסקת בין מעשה הקידושין וברכת האירוסין ,לבין קריאת הכתובה וברכות
הנישואין ,וזהו כסדר שמקדש תחילה ואח"כ מעמידין החופה .ומה שעושין כן
כיום תחת היריעה שע"ג כלונסאות ,יל"ע דשמא בעיקר המנהג לא נהגו אלא
בפריסת הטלית ,ומנהג היריעה שע"ג כלונסאות נשתרבב ממנהג הקהילות
המובא בפוסקים כאן.
וכן נראה לכאורה מדברי הבן איש חי )ש"ר שופטים סי"ב( ,שהביא את דברי
הרמ"א ומה שנהגו בירושלים ,וז"ל' :וכתב הרמ"א ז"ל בהג"ה ,דהמנהג הפשוט
עכשיו לקרות חופה למקום שפורסין יריעה או טלית על גב קלונסין ,ומכניסין
תחתיה החתן והכלה ברבים ומקדשה ,ומברכים שם ברכת אירוסין וברכת
נשואין וכו' ,וזו היא החופה הנהוגה עכשיו עכ"ד .ובעה"ק ירושלים תוב"ב
המנהג שהחתן לובש טלית מצוייצת כהלכתה בברכת אירוסין ,ואח"כ קודם
ברכות הנשואין משליכין את הטלית גם על ראש הכלה ויהיה פרוס על החתן
וכלתו יחד ,וזהו חופה דידהו' .עכ"ל הבא"ח .ומבואר היטב דמנהג ירושלים אינו
ביריעה שע"ג כלונסאות רק בטלית מצוייצת שלובשה בברכת אירוסין ,ורק
אח"כ  -קודם ברכות הנישואין  -פורסין הטלית על החתן וכלתו יחד ,והיא
החופה שנהגו בה ,ולעולם מעשה הקידושין נעשה בלא חופה ,ולאחר מכן
עושין החופה בפריסת הטלית מע"ג ראשיהן ,ומברכין ברכות הנישואין .וכדעת
הב"ח.
ומ"מ אכתי טעמא בעי למנהג שכתב הרמ"א ,מדוע באמת לא חששו להקדים
את הקידושין לחופה ,שהרי בקל אפשר לעשות הקידושין תחילה ,ואח"כ
לפרוס היריעה ולברך ברכות הנישואין .וביותר לפי מה שדקדקו הראשונים
בנוסח ברכת האירוסין שהקדימו חופה לקידושין ,וכלשון הר"ן פ"ק דכתובות:
'אע"פ שהקידושין קודמין לחופה ,היינו ע"י חופה  -וקידושין שקדמו להן',
וע"ש עוד ]ובאמת נוסח הברכה שבשאילתות הוא 'ע"י קידושין וחופה' ע"ש[.
והרי שהמנהג הפשוט היה להקדים הקידושין לחופה ,ואילו למנהג שכתב
רמ"א באמת כך הוא שהחופה קודמת לקידושין .וצ"ע א"כ ,מהיכן יצא המנהג
הזה אחר שבקל אפשר לתקן הדבר ,ויראו להעמיד היריעה רק אחר הקידושין
וברכות האירוסין.
ונראה לבאר המנהג ע"פ מש"כ בספר המנהיג )אירוסין ונישואין אות קי(:
'ראיתי בצרפת בשעה שמקדשין פורסין טלית אחד על החתן והכלה וסביבותם,
ויש טעם לדבר לפי שברוב אסיפת העם אשר שם יראה כמקדש אשה בשוק,
ורב מנגיד אמאן דמקדש בשוקא משום פריצותא ,לכך מכסין אותן לקדש
בצניעות' .ע"כ.
ואפשר א"כ דמשום כך הקפידו לקדש דוקא תוך יריעות החופה ,משום צניעות,
שלא יהא כמקדש בשוק .ואף שבדברי ספר המנהיג משמע שהטלית פרוס על
החתן והכלה וסביבותם ,והוא לכאורה כעין סוכה של ג' דפנות ,ואילו היריעות
שע"ג הכלונסאות אין להם דפנות ,ואין בהם צניעות כ"כ ,מ"מ אפשר דבמקצת
שמשתלשל מלמעלה כפי תקרה סגי להיות מקדש בצניעות.
ויש להטעים עוד ,לפי מש"כ הרמ"א )סי' סא ס"א( שנהגו לקדש תחת כיפת
השמים ,ובפוסקים הובא שמקדשין בחצר ביה"כ וכיו"ב ,וזה דמי טפי למקדש
בשוקא  -נוסף על כך שנעשה באסיפת עם ,וא"ש שמקפידין לפרוס היריעה
קודם הקידושין משום צניעות .והשתא י"ל ,דשמא מטעם זה לא הקפידו
הספרדים הקדמונים לקדש תחת יריעות ,רק פורסין הטלית אחר הקידושין,
שכן המנהג בקהילות הספרדים שאין מקדשין תחת כיפת מים
שכ
השמים
ררק בתוך בית ,ושוב אין בזה חשש למקדש בשוקא ,ומשו"ה
העמידו הדברים כסדר – קידושין ואח"כ חופה .ודוק.

הרב מאיר רותן
בגליון מים חיים )גליון  (400תמוז תש"פ הובא מעשה בחופה שהרב מסדר
קידושין בירך בפה"ג וברכת האירוסין ונתנו לחתן כלה לשתות מהיין ,ושניהם
סירבו מחמת הקורונה ,והוצרך הרב המסדר קידושין לשתות בעצמו ונשאלה
שאלה האם צריך לחזור שוב ולברך הגפן או לא ,וכתב הגרי"א דינר שליט"א
דאם לא היה בדעתו לטעום כלל מהכוס עליו לחזור ולברך כי ברכתו היתה רק
ע"ד להוציא החתן וכלה ולא להוציא עצמו.
אמנם יש לדון בדבריו טובא עפ"י מש"כ הרמ"א בסי' ר"ט ס"ב דאם אחד בירך
על כוס וסבור שהוא יין ונמצא מים ,אם הוציא אחרים בברכתו תו א"צ לחזור
ולברך משום שהוציא אחרים ,וביאר המ"ב שם ס"ק ז' דכיון שהוציא אחרים
בברכתו נמצא שלא היה ברכתו לבטלה ולכן מותר לו לשתות שאר יין עכ"ל.
ומבואר דאף שאם לא היה מוציא אחרים הרי הוי ברכתו לבטלה מ"מ כיון
שהברכה חלה על הכוס שביד אחרים תו א"צ לחזור ולברך ,וא"כ ה"ה כאן הרי
הברכה חלה על הכוס כדי שהחתן ישתה ,ואף שאין החתן רוצה לשתות מ"מ
הרי הברכה חלה ויכול המברך לשתות ,דלא גרע מהא דאם החתן היה רוצה
לשתות דהברכה חלה ה"ה כאן הרי הברכה חלה.
וגם מסברא הוא מוכרח דהרי עיקר הדין שמוציא המסדר קידושין את החתן
הוא מדין ברכת המצות וא"כ לא מסתבר דכלפי המברך בעצם לא חלה הברכה
אלא רק כלפי מי שמוציא דהינו כלפי החתן ,דהא א"כ חסר בכל מהות הברכה
דנמצא שלא שמעו ברכה אלא רק מילי בעלמא כי כלפי המברך לא חלה
הברכה ,אלא ע"כ דהברכה חלה גם עליו ,וא"כ אף שהחתן לא שותה מ"מ הרי
חלה הברכה.
והנה ידוע הנידון אי ברכת האירוסין הוי ברכת השבח או ברכת המצוות ,והיינו
האם הוי ברכת המצוות המוטלת על החתן ,והמסדר קדושין מוציאו מדין
ערבות ,או הוי ברכת השבח ומוטל על כלל הציבור כמו כוס של מילה והמברך
מחוייב בזה מחמת עצמו ,ונקטו האחרונים דנחלקו בזה הרמב"ם והרא"ש
כידוע ,וא"כ אי הוי ברכת השבח אולי יש לדון דאי לא כיוון לצאת לא יוצא.
והנה בספר כאיל תערוג עניני שבת עמ' שס"ב הביא נידון דומה ,בעובדא באחד
שהבדיל במוצ"ש חזון ע"ד לתת לקטן ולא לשתות בעצמו אך לאחר הבדלה
נעלם הילד והוצרך המבדיל לשתות בעצמו ,וכן אירע שהקטן הפסיק בדיבור
והוצרך המבדיל לשתות קצת שלא יהיה ברכה לבטלה ,ונשאלת השאלה האם
ברכת הגפן מועילה לו ,או כיון שלא רצה לשתות אלא לתת לקטן לא יצא וצריך
שוב לחזור ולברך ,ומרן הגר"ח קניבסקי הציע השאלה למרן הגראי"ל ,שהשיב
שצריך לברך שוב הגפן כי כיון להדיא שלא לצאת בהגפן ,ואח"כ שלח הגר"ח
שאלה זו ביד גיסו הרב זילברשטיין למרן הגרי"ש והשיב שלא צריך לחזור
ולברך דכיון דברכת המצוות נצרכת להבדלה הוי זה מברכת המצוות שגם הוא
חייב בה והרי נתכוין לצאת בהבדלה זו ,אך הגראי"ל לא הסכים לסברא זו ,ואמר
הגר"ח דנידון זה תלוי בנידון הידוע אם ברכת הגפן הוי חלק מהבדלה או היכ"ת
שיוכל לשתות יין.
וע"ע בשו"ת מנחת שלמה סו"ס י"ח דנקט כהגראי"ל לגבי מי שעשה קידוש
בבוקר ע"ד שהוא לא ישתה כלל מהיין אלא יוציא אחרים ,ונמלך ורוצה לשתות
מהיין חייב לחזור ולברך שוב הגפן ,ועפי"ז כתב במעשה במסדר קדושין שבירך
על הכוס של האירוסין שהכל במקום הגפן ,ודן בזה בשו"ת הר צבי אבהע"ז פ"ח,
אם החתן והכלה יצאו בברכתו או דאמרינן לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ולא
יצאו בזה ידי"ח ,וכתב הגרשז"א דגם המסדר קדושין לא יכול לשתות מהכוס
הואיל ובשעה שבירך לא היה דעתו כלל לשתות מהיין ,ומדברי ההר צבי נראה
דנקט דיכול לשתות וכל הבעיה רק מצד לתקוני שדרתיך.
ויש עוד נידון דומה בס' אגן הסהר ח"ג סי' נ"ב דמסתפק במי ששמע קידוש
בבוקר ולא היתה דעתו לשתות מהיין של הקידוש אם צריך לחזור ולברך או
דהואיל ויצא ידי חובת קידוש בברכה זו מדין שומע כעונה הו"ל כמברך עצמו
וא"א להפריד את החלק של ברכת הקדוש מהחלק של ברכת הנהנין ,ועי"ש
שהניח בספק.
אמנם כל הנידונים בזה צ"ע מאי שנא ממש"כ הרמ"א בסי' ר"ט דאם היתה דעתו
להוציא אחרים הרי הברכה חלה על אחרים ולכן לא הוי לבטלה ,וא"כ אם חלה
הברכה ע"כ זה מכח מה שהוציא ברכה מפיו והרי ע"כ ברכה זו חלה
גם עליו ,וא"כ ודאי יכול לשתות השתא אף שכיון להוציא
אחרים ,וצ"ב.
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הרב מאיר אליהו בן חמו
א .הנה בגמ' כתובות )ז (:אמר רב נחמן :אמר לי הונא בר נתן ,תנא מנין לברכת
חתנים בעשרה ,שנאמר ,ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה .ורבי
אבהו אמר מהכא ,במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל .ויש לבאר מדוע
בעי' עשרה ,והנה השטמ"ק כתב דילפי' מבועז דלקח עשרה אשים ,והטעם
שלקח עשרה אינו לא משום עדים או קנין דא"כ סגי בשתים ,וע"כ הוא משום
דהוי דבר שבקדושה ,וכל דבר שבקדושה בעי עשרה.
ובאמת כן מבואר במתני' )מגילה כג (:דאמרי' דאחד מהדברים דבעי' עשרה זה
ברכת חתנים ,והטעם בזה מבואר בגמ' )שם( דהוא משום דכל דבר שבקדושה
בעי עשרה] ,והנובי"ק אבהע"ז סי' נ"ו הוכיח מהא דהשוו דין ברכת תנים לקדיש
וקדושה ע"כ זהו רק דין לכתחילה ,אך בדיעבד )היינו אם כבר בירך( מועיל גם
בלי עשרה והוכיח כן מהא דאמרי' דבקדיש אם יצאו מקצתן גומר ,עי"ש[.
והטעם דהוי כמו קדיש וקדושה בעי עשרה ,י"ל ע"פ דברי הר"ן) ,ע"ד הרי"ף
פסחים ד (.וז"ל' ,לפי שאין ברכות הללו אלא ברכות תפלה ושבח תדע שהרי
מברכין אותם כל שבעה'] ,ומיניה הוכיח שמברכים את הברכות אחר הנישואין,
והוסיף דאף להרמב"ם דס"ל שמברכים קודם הנישואין ,הוא אינו משום דבעי'
עובר לעשייתן כיון דזהו ברכות השבח ,אלא הוא מטעמא אחרינא[ .ולפ"ז י"ל,
דכיון דזהו ברכות השבח ממילא לברך את הקב"ה בעי' עשרה ,וכמו כל דבר
שבקדושה צריך עשרה דהוא משום שדבר שבקדושה הוא דבר מרומם דבעי
עשרה ,ה"ה לשבח לקב"ה זה דבר מרומם וראוי לאומרו בעשרה.
וכן מבו' בשו"ע ,דהנה השו"ע )או"ח סי' רי"ט ס"ג( מבואר דברכת הגומל בעי'
עשרה משום דכתיב 'וירוממהו בקהל עם ומושב זקנים יהללהו' ,וכתב הבאר
היטב דמהני שיהא עשרה עם בעל הנס ,והשעה"צ )שם סק"ז( מביא ראיה לכך,
'דהא כל דין עשרה ילפינן מוירוממוהו בקהל עם ,אם כן כמו גבי ברכת חתנים
דילפינן גם כן לחד מאן דאמר מבמקהלות ברכו ה' ,ואפילו הכי חתנים מן המנין,
וכל שכן ברכה זו דקילא' .ונראה ,דאע"ג דבברכת הגומל הוא ברכה על הנס
וא"כ לפרסם את הנס יהא צריך עשרה החוץ מבעל הנס ,וע"כ אין ענינו משום
פרסום הנס אלא הוא משום שלהודות להקב"ה זהו דבר מרומם ובעי עשרה,
וכשם שבברכת חתנים סגי בעשרה אף עם החתן ה"ה דסגי הכא בעשרה אף
עם בעל הנס.
ב .והנה בגמ' )שם( פליגי בברכת האירוסין שמברך אשר קדשנו במצותיו וצונו
על העריות ,ואסר לנו את הארוסות וכו' האם חותמים או לא חותמים .ודנו
הראשונים האם ברכה זו בעי עשרה או לא ,דהנה הרא"ש )שם פ"א סי"ב( הביא
בשם רב אחאי ,דברכת אירוסין בעשרה ,וה"ר שמואל הנגיד נחלק עליו ואמר
שאין צריך עשרה אלא לברכת חתנים בלבד .וברמב"ן משמע דלא בעי עשרה.
וי"ל כך ,דהנה בפשוטו ברכת האירוסין אינו כברכת חתנים דהוא שבח לקב"ה,
אך נראה דפליגי בזה ,דהנה כתב הרא"ש )שם( 'יש מקשין על נוסח ברכה זו,
למה אין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש את האשה' ,וביאר דברכה
זו אינה ברכה על עשיית המצוה ,אלא ברכה זו נתקנה לתת שבח להקב"ה ,אשר
קדשנו במצותיו והבדילנו מן העמים וצונו לקדש אשה המותרת לנו ולא אחת
מן העריות] ,ובזה ביאר עוד קו'[.
ואף ,דגם אי הוי ברכת המצוות זה הודאה לקב"ה ,דכך היא מטבע הברכה,
וכמש"כ רש"י )שם( בביאור דברי הגמ' דמאן דחתיםהוא משום דדמי לברכת
המצות ,מ"מ י"ל דברכות השבח אינם על עצם עשיית המצוה כמו בברכות
השחר ]וכ"כ המ"ב )סי' מ"ז( לבאר שיטת השו"ע דמברך ברכות התורה אף
בניעור משום דדמי לברכות השחר ,ואינו על עצם עשיית המצוה דא"כ לא
צריך לברך בניעור ,כיון דלא היה הפסק במצוה[ ,אבל ברכת המצות זה הודאה
אך הודאה פרטית על שקדשנו במצותיו ,ודו"ק.
ומאידך בדברי הרמב"ן )שם( מבואר דהוא ברכת המצוות ובעי' שיהא עובר
לעשייתן ,ווכן מבואר ברמב"ם )אישות פ"ג הכ"ג( דהוא ברכת המצות ולכן בעי'
לברך לפני ולא אחרי דבעי עובר לעשייתן] ,ושו"ר דכ"כ בשו"ת הר צבי )או"ח
ח"א סי' ק"ט( ,דמשמע מהרא"ש דברכת האירוסין הוא ברכת השבח ולא ברכת
המצוות ומאידך מהרמב"ם משמע דהוא ברכת המצוות[.
נמצא ,דלגבי ברכת חתנים בעי עשרה דהוא משום דבר שבקדושה וענינו שבח
לקב"ה דבעי עשרה ,ובברכת הארירוסין פליגי האם הוא ברכת השבח או ברכת
המצוות.
הערה :בעיקר דברי הרמב"ם דמברך ברכת האירוסין קודם דהוא ברכת המצות
דבעי' עובר לעשייתן ,יש לעי' דהא הרמב"ם )שם( כתב דבברכה זו חותמים,
ובגמ' מבואר דטעם המ"ד שס"ל שחותמים משום דהוי כקידושא וטעם מ"ד
שלא חותמים דהוי כברכת המצוות ,וא"כ מדוע הרמב"ם ס"ל שחותמים והא
הגמ'
ס"ל שהוא כברכת המצוות] ,ואולי לפמש"כ רש"י בביאור דברי הגמ
ס
דדהא דחותמים אינו אלא משום דאיכא הפסק של בקשה ,ניחא[.

הרב חיים ליב שמואלביץ
יש מקפידים לשכור את מקום החופה .מקורות :בשלחן העזר מביא משמיה
דמרן הגרי"ח זוננפלד דהעיד שכשהיה חופה בחצר ביתו של המהרי"ל דיסקין
היה מקנה חצירו לחתן והיה נוטל כסף מהחתן עבור ההקנאה ,ובעזר מקודש
סי' נה' העיר שלדעת הרמב"ם שחצר שכירות קונה למשכיר א"כ לא יהני
שכירות ויצטרך לקנות קנין עולם]ותמוה דאטו חצר קונה הא סגי בהא דמיקרי
ביתו[ ,ואותם הנוהגים לשכור יל"ע באיזה קנין דהא אם הוי מחובר לקרקע
אפשר שדינו כקרקע לדעת הפוסקים שתלוש ולבסוף חיברו הוי כקרקע וקיי"ל
שכירות קרקע אינה נקנית בחליפין אלא בכסף ואם הוי תלוש א"כ הא נחלקו
הפוסקים אי שכירות מטלטלין נקנית בכסף ,ובביאור הגר"א נה' סק"ט מבואר
שאין כיפת החופה קונה אלא קרקע החצר.
ויש שכתבו שאין צריך להקפיד .מקורות :בחזו"א אה"ע סג' יז' משמע דס"ל
דא"צ ,והוא עפ"י ביאור הגר"א נה' סק"ט שהעיקר שמכניסה הבעל לביתו ואם
מוליכה למקום שהכינו לכך להורות על נישואין שפיר חשיב נישואין ואפי'
מוליכה לחצר דידה כיון שהסכימו לכך חשוב מעשה נישואין ,אמנם בערוה"ש
נה' יח' כתב שאם הוא בבית הכלה אין ניכר שמביאה לרשותו ולכן עושים בחצר
ביהכ"נ שהוא מקום של הקהל ובשעת החופה דעת הקהל להקנות קרקע זו
לחתן כמו אתרוג של הקהל ,וכן הביאו במעשה איש ח"ב קעב' דכמה שבועות
לפני הסתלקות החזו"א נכנס אליו חתן ושאל אם צריך לשכור את מקום החופה
והחדר יחוד ואמר לו שא"צ ואמר לו השואל שבבריסק נהגו לשכור ומצא הדבר
חן בעיניו אך אמר שמדינא אין צריך ,ובאפריון לשלמה הביא שהגרח"ק אמר
שהחזו"א לא אמר לו לשכור את מקום החופה וכן מובא מהגריש"א בספר
ישמח לב ,ובקובץ מבקשי תורה שסגי שמושאל לו המקום ועיין בשו"ת להורות
נתן ח"י תשובה צג' צד'.
יש מחמירים לגלות פניה קודם הקידושין כדי שיראו העדים מי היא המתקדשת.
מקורות :במטה משה הלכות הכנסת כלה אות ה' מביא דיש מקומות שנוהגים
לגלות את פני הכלה קודם הקידושין ,וכן כתבו בשו"ת הרדב"ז ח"ד קנו'
והמהר"ם מינץ בהגהות לשו"ת חסד אברהם מהדו"ק אה"ע סי' כ' בשם חידושי
המהרי"ט קידושין פרק ב' בשם אביו ,ובזכרון יהודה לבן הרא"ש סי' צא',
ובשו"ת מבי"ט ח"א רכו' מביא שאם לא נתגלה פני הכלה אין לחוש לקידושין
דהוי כמקדש בלא עדים ,אולם באבני מילואים סי' לא' סק"ד כתב דגם המבי"ט
לא הוצרך לגלות פני הכלה אלא כשלא הוחזקה מעולם אבל בקידושין הנהוגים
במקומותינו הנעשים בפומבי והוחזקה הכלה שהיא המתקדשת הוו קידושין
גמורים דהא סוקלין על החזקות וכן מבואר בשו"ת חת"ס אה"ע סי' ק' ,ובשו"ת
חסד לאברהם גופיה כתב שבעיני ההמון היה זר הדבר מה שרצה להנהיג ,וכן
בשו"ת בית שלמה סי' ט' ,ובשו"ת נפש חיה סי' כ' ,ובשו"ת דברי מלכיאל ח"ג
סי' קמ' ,ובשו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רעט' סוברים שאין צריך לגלות את הכלה,
ובספר ישמח לב מביא שהגריש"א נהג להגיד לעדים שיראו את הכלה בשעה
ששותה את הכוס של האירוסין וכ"כ בערוה"ש לא' ט' ,והביא שהגר"י קמינצקי
היה מקפיד שיראו העדים פני הכלה לפני הקידושין אולם הגר"ש וואזנר כתב
שלא ראה אצל רבותיו שהקפידו על כך וכן מביא מהגרח"ק ומהגרנ"ק שאין
להקפיד אך הגרשז"א אמר שמטעם זה יש לעדים לראות את הכלה קודם
פריסת ההינומא.
יש נוהגים שהמברך אינו טועם מהכוס ורק החתן והכלה טועמים מהכוס ,ויש
נוהגים שגם המברך טועם .מקורות :במהר"ם מינץ קט' משמע שהמברך
לא טועם רק החתן והכלה ,וכ"ה בשו"ת התשב"ץ ח"ג סי' סה' ובסידור דרך
החיים]וכן מבואר בפנ"י דבקו"א לכתובות הק' איך מוציא את החתן והכלה
בברכה זו הא קיי"ל שבברכות הנהנין אם לא שותה בעצמו אינו יכול להוציא
והכא אין הכוס מעכב ור"ל דכיון דמ"מ בעיקר היין לאו להנות מכוון חשיב
כברכת המצוות[ וכן מבואר בספר מאה שערים להר"י בן גיאות הלכות קידוש
ובשו"ת מהרש"ם ח"ה ח' ,אך ובמחזור ויטרי סי' תע' כתב ושותה המברך וטועם
החתן ומטעים לכלה וכ"ה ברוקח שנא' ובשבלי לקט סי' עו' ,ובשד"ח מערכת
ברכות סי' ג' אות ה' מביא שכן הוא מנהג הספרדים אלא שבפאת השדה סי'
לא' כתב שאין להזניח מנהג האשכנזים שסומכים על התשב"ץ אך סיים שלא
ידע מי הזקיקם לכך ומה רע אם היה המסדר קידושין טועם מן הכוס כמנהג
הספרדים ,ומדברי הרמב"ם בפאר הדור סי' ט' ובפ"ג מאישות ה"י נראה שרק
המברך בעצמו טועם ,והביאו שמנהגו של הגר"ש סלנט היה לשתות מעט מן
הכוס והגרי"ח זוננפלד היה שופך על ידו בעת מזיגת הכוס ואח"כ טועם מאותם
טיפות ,ובאפיקי ים ח"ב סי' ב' הביא מכתב מהגאון ר' שמחה זעליג מבריסק
שכן היה מנהגו של הגר"ח אולם בשו"ת מאזנים למשפט מביא הגר"ז סורוצקין
דהגרי"ז אמר לו שאינו יודע ממנהג זה ולא ראה מעולם את אביו עושה כן.
המעונין בקונטרס המלא יצור קשר בטל' 0556723086
או במיילCOM.GMAIL@SH0556785281 :
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ברכת הנהנין על כוס של ברכה

איבעיא

הרב צבי רותן
מעשה שהיה בחופה שהמסדר קידושין ברך בורא פרי הגפן וברכת
אירוסין וכשבאו לתתו לחתן וכלה לשתות מהיין וסרבו לשתות
מחמת הקורונה ,ומסדר הקידושין הוצרך לשתות את הכוס.
ונשאלה שאלה האם צריך לברך שוב בורא פרי הגפן או לא ,דכיוון
שהיה דעתו שהם ישתו את הכוס ולא הוא ,לא היתה דעתו לצאת
בברכתו וצריך לברך שוב.
וכעין מעשה זה הובא בספר קרא עלי מועד )להרב ספטימוס
שליט"א( שבמוצאי שבת חזון אדם עשה הבדלה על הכוס כדי
ליתנו לקטן והילד נעלם אחר ההבדלה וכעת רוצה לשתות
את הכוס ,האם צריך לברך שוב בורא פרי הגפן ,והביא שם שיש
שסוברים שיש לברך שוב כיון שלא היה דעתו כלל על הגפן ,ויש
שסוברים שכיוון שיצא יד"ח בברכה זו בשביל הבדלה וברכה זו
נצרכת להבדלה הוי כברכת המצוות ויכול לשתות דכיון לצאת
בברכה זו לשם הבדלה.
ולברר הדברים נראה ,דנחלקו הראשונים בדין טעימה מכוס של
ברכה שברכו עליה בורא פרי הגפן ,שיטת רש"י בעירובין דף מ:
שכל הסיבה שצריך לשתות את הכוס משום שגנאי הוא לכוס של
ברכה שלא יהנה ממנו אדם לאלתר ויהא נראה שברכת היין היא
שלא לצורך ,ודעת הר"ן שברכת בפה"ג דינה ככל ברכות הנהנין
ואם לא שתו מהיין הוי ברכה לבטלה.
ובדעת רש"י שאין צריך לשתות מצד הברכה ומ"מ צריך לברך
בפה"ג על הכוס נתבארו באחרונים ב' אופנים ,הגר"ז בסי' ק"צ
ס"ד כתב שכך תיקנו חכמים בכל שירה הנאמרת על היין שיסדרו
אותה אצל ברכת היין שהוא עיקר שירה המיוחדת ליין ,והיינו דשם
כוס של ברכה נקבע עד כמה שאפשר לשתות את הכוס ע"י ברכת
הנהנין שעליו ,ובבית מאיר יו"ד סימן רס"ה כתב שכיון שהוא צריך
את היין למצוה הוי זה גופא כמו הנאת שתיה ומחוייב לברך ברכת
בפה"ג על הנאה שהזמין לו הקב"ה יין למצוה ,ומביא שכך היא
שיטת הראב"ן שהובא במג"א סימן תרכ"א שכל סיבת הטעימה
שלא יהיה גנאי לכוס עי"ש.
ועפי"ז כתב באגרות משה ח"ה סימן כ' ליישב מה שחששו רבים
מהמסדרי קידושין שהחתן אינו מכוון לצאת ידי חובתו בברכת
הגפן בכוס של האירוסין ]והמסדר קידושין גם הוא אינו מתכוון
לשתות[ ולפי דברי רש"י והראב"ן אף אם לא כיון החתן לצאת ידי
חובה לא הוי ברכה לבטלה כיון שהברכה נאמרת כדי שתהא הכוס
כוס של ברכה.
וא"כ שייך לאמר דבר נפלא ,דמה שבעלמא אין יכול לשתות על
סמך ברכה שלא נתכוון לצאת בה הוא בכל ברכות הנהנין שאם
לא כיון לצאת בה הוי ברכה לבטלה עכ"פ לגבי המברך ואי אפשר
ליהנות על סמך ברכה לבטלה ,אבל לדעת רש"י שבכוס של ברכה
אין דין לשתות על פי ברכות הנהנין שבה ,והברכה אינה לבטלה
גם כשלא מתכוון לשתות על פיה ,הרי אחר שבירך יכול לסמוך
עליה גם לענין שתיית הכוס דשרי לשתות על סמך ברכה שאינה
לבטלה ,ובפרט לדברי הבית מאיר שברכתו היא על מה שהזמין לו
הקב"ה יין למצוה ונמצא שברך על היין עצמו אף שלא כיוון על
היין בשתייתו.
וברמ"א בסימן תרכ"א פסק דבמילה ביו"כ מברך בפה"ג על הכוס
ומטעים לתינוק הנימול ,וכתב המג"א שמקורו הוא מדברי הראב"ן
ורש"י שסוברים שאין שתיית הכוס מעכבת ורק משום שגנאי לכוס
ובאופן שהתינוק שותה אין כאן גנאי אעפ"י שאין מוציא את הקטן
בברכתו .ועפי"ז היה נראה שיכול לשתות המסדר קידושין כיון
שברך על היין אף שלא היה דעת מיוחדת לשתות.
אך צריך להוסיף שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים האם ברכת
האירוסין היא חובה שמוטלת על החתן והמסדר קידושין מוציאו
מדין ערבות ,או דהוי ברכת השבח שמוטלת על הציבור וכברכת
מילה שהמברך מחויב בזה מצד עצמו ,ואם נימא שהוי כברכת
המצוות שחייב מדין ערבות באופן זה יתכן שאין יכול
בשו"ת
ללשתות אם לא היה דעתו לזה ועיין בזה
ת
אגרות משה אבהע"ז ח"ד סימן פ"ז ועיין.

הרב אביעד ברויאר
בגמ' קידושין מא .מבואר שבקידושין מצווה בו יותר מבשלוחו .והנה הרא"ש בכתובות )פרק
א' סימן י"ב כתב ביחס לברכת האירוסין "ונ"ל כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצוה כי
פריה ורביה היינו קיום המצוה ואם לקח פלגש וקיים פריה ורביה אינו מחוייב לקדש אשה ...
ואין חיוב במצוה זו שאין בה קיום מצות פריה ורביה והילכך לא נתקנה ברכה במצוה זו .אף
בנושא אשה לשם פריה ורביה כיון שאפשר לקיים מצות פריה ורביה בלא קידושין ולא דמי
לשחיטה שאינו מחוייב לשחוט ולאכול ואפ"ה כשהוא שוחט לאכול מברך דהתם אי אפשר
לו לאכול בלא שחיטה אבל הכא אפשר לקיים פריה ורביה בלא קידושין" .ומבואר בדבריו
שמעשה הקידושין אינו אפילו הכשר לקיום פריה ורביה' וכ"ש שאינו מצווה עצמאית' אם כן
מה שייך בו מצווה בו יותר מבשלוחו.
בשלמא לדברי ספר המקנה שהסביר ביחס לצד המצווה בקידושין של האשה "כיון שהיא
רוצה להנשא לאיש אסורה להיבעל לו בלא קידושין משום לא תהי' קדשה וכמ"ש הרמב"ם
ז"ל בפ"א מהל' אישות .א"כ הוי הקידושין מצוה כמו מצות שחיטה והפרשת תרומה ושילוח
הקן דאינו מצווה על השחיטה ועל הפרשת תרומה אלא אם רוצה לאכול אסור בלא שחיטה
ובלא הפרשה' וכן בשילוח הקן דאינו מצווה לשלוח אלא אם רוצה ליקח הבנים וכיוצא
בהן רבים ואפ"ה מברכים עליהן אשר קדשנו במצוותיו וממילא שייך בהן מצוה בה יותר
מבשלוחה' כדאיתא בנדרים דף ל"ו ע"ב גבי הפרשות תרומה מצוה דילי' הוא וניחא
לי' למיעבדה" הרי שפיר יש כאן מתיר של פריה ורביה אך להרא"ש מה שייך
כאן מצווה בו יותר מבשלוחו.

מנהגי החופה כמתן תורה
הרב עזרא סופר
בנוסח הברכה "מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין" ביאר המהרש"א בכתובות ז ע"ב,
שהקב"ה מקדש לו את עמו ישראל בדוגמא זו של קידושין שהיא נתינת התורה ,כמו
שאמרו אל תקרי מורשה אלא מאורסה ,ובחופה הוא יחוד שכינתו במקדש עמנו .והוסיף
על זה ההפלאה שם ,דמשו"כ שייך לשון "חופה וקדושין" שכתבו המפרשים היינו במקום
שהקידושין נעשים תחת החופה ,וכן היה במעמד הר סיני שקבלו התורה בעמדם תחת הר
סיני) .וע"ע בהפלאה שם שהאריך בדברים נפלאים(.
ובתשבץ קטן )סי' תסה-ז( ביאר את מנהגי חופה וקידושין שמקורם במתן תורה ,והקדים
דמשום כך לשון הקידושין "כדת משה וישראל" ,לפי שהקב"ה אירס לישראל בתורה ,והתורה
נקראת אירוסין דכתיב "תורה צוה לנו משה מורשה" ואמרו רז"ל )ברכות נז ע"א( אל תקרי
מורשה אלא מאורשה ,וכן הושוותה לכלה בהרבה מקומות ,ואלו חלק מדבריו:
החתן מתחיל בה' "הרי את מקודשת" ,כנגד ה' חומשי תורה .והכתובה מתחילה בב' לפי
שהתורה מתחילה בב' .והיא נ' שקלים כנגד נ' ימים מיצ"מ עד מתן תורה .והחתן חותם ונותן
הכתובה כמו הלוחות שנכתבו וניתנו )דברים ה,יט(.
תקנו ז' ברכות כמו שהיו במתן תורה ז' קולות )עפ"י תהלים כט( .ויש בהן י"ד אזכרות כמו
שיש בעשרת הדברות.
נותנין לכלה י"ב חודש להתכונן ולפרנס עצמה בתכשיטים )כתובות נז (.כשם שהיו ישראל
במצרים י"ב חודש מעת שנא' להם "ושאלה אשה משכנתה" .והחתן מתענה כשם שהתענו
ישראל] .אך הרוקח כתב שהוא לכבוד המצוה[.
נרות דולקות ,רמז למתן תורה שנאמר ויהי קולות וברקים.
וסיים בהאי לישנא ,נקוט האי כללא בידך ,כל המנהגים של חתן ושל כלה אנו למדין ממתן
תורה שה' היה מראה עצמו כחתן נגד כלה שהם ישראל.
]ועיש"ע שכ' חת"ן ע"ל הכל"ה בגימטריא התורה לומר כל המשמח חתן וכלה כאלו עסק
בתורה .כדאמרינן בכתובות יז מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה לחופה[.
ועי' במתני' שלהי תענית כו ע"ב וכן הוא אומר "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה
שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו" ,ביום חתנתו זה מתן תורה.
והתפרש בדברי רש"י בשיר השירים שכתב ביום חתונתו  -יום מתן תורה שעטרוהו להם
למלך וקבלו עולו.
אך הכלבו )סימן סב( פירש ביום חתונתו זו מתן תורה שנתחתן הקב"ה עם ישראל ביום
שעמד על הר סיני היו כמו הארוסין ,ויום הכפורים היו כמו הנשואין) ,וכעי"ז באר"ח ענין ט"ו
באב( .וזהו לכאו' כדברי התשבץ שה' היה מראה עצמו כחתן נגד כלה שהם ישראל.
אך באמת ,נראה איפכא דהרי יש כאן מחלוקת מהו יום זה שנקרא "יום חתונתו" שלדברי
הכלבו הוא יום הכיפורים ,וכ"כ הגבורת ארי )ל ע"ב( שהוא יום מתן תורה של לוחות אחרונות,
)עי"ש דזהו הלימוד מיום שמחת לבו ,דאי מיום חתונתו אכן היינו מפרשים שהוא נתינת
התורה בסיון ,אך ילפי' שיום חתנתו הוא יום שמחת לבו דהיינו יוה"כ(.
אבל לשיטת רש"י הרי זה ו' בסיון שבו עטרוהו למלך וקיבלו עולו ,דהיינו
מעמד הר סיני .וזהו סמך לדברי התשבץ שמקור מנהגי הנישואין הם
במעמד הר סיני ,וכן לדברי ההפלאה הנ"ל.
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מהות החופה

כיסוי פני הכלה

כ' בתשבץ קטן )תסא( מה שפורסין צעיף על ראש חתן וכלה בשעת הברכה לפי
שגם זה נקרא כניסת חופה כי חופה לשון כיסוי .ועי' ערוה"ש אה"ע נה שהוא
מלשון חופף עליו כל היום והוא לשון כיסוי והבדל מאחרים ומורה על דיבוקן
זל"ז .אך המנהיג )קט( כ' שהוא כדי לקדש בצניעות ,שלא יהיה כמקדש אשה
בשוק )עי' יבמות נב.(.
ובשטמ"ק כתובות )ח (.כ' בשם שיטה ישנה ,שחופה הוא לשון שחופה אותה
ונכנסה בבית החתן .ועי' כעין זה בפרישה )אה"ע סא( "שהוא לשון כיסוי מלשון
מחופה כלומר שהיא נכנסת לרשותו להיותה תחתיו והוא מחפה ומגין עליה
דכתיב ופרשת כנפיך על אמתך שפירש"י שהוא לשון נישואין") .ועי' דרישה
יו"ד סי' שסא שחופה לשון יחוד(.
וכ' עוד בתשבץ שם ,וי"א על שם "ותקח הצעיף ותתכס" .וכ"כ המהר"ם מינץ
)תשו' קט( ,והביאו הכנה"ג )אה"ע ב"י סי' סא(.
והרוקח )שנג( כתב שלוקחין צעיף ונותנין על ראשם על שם ויתיצבו בתחתית
ההר .ועי' בתשבץ שם שכל המנהגים של חתן וכלה אנו למדים ממתן תורה
שה' היה מראה עצמו כחתן נגד כלה שהם ישראל .והוסיף על זה המט"מ )עמוד
גמ"ח ח"ג( דמשו"כ מכניסין אותם תחת החופה כדכ' ויתיצבו בתחתית ההר.
ועי' בהפלאה כתובות )ז (:דמעמד הר סיני דכתיב ויתיצבו בתחתית ההר מלמד
שכפה עליהם ההר כגיגית הוא ממש ענין יחוד החופה.
והכל בו בהל' אישות )סי' עה( כ' שאחר האירוסין עושין לה חופה שחופפין אותן
בטלית או בסודר וכיו"ב ,וזהו נקרא נשואין .והרמז ע"ז כי יקח איש אשה וסמיך
ליה גדילים תעשה לך] .ועי' מט"מ שם דטעם זה הוא מקור למנהג לעשות
החופה בטלית ,והמנהיג )קח( כ' שהוא מקור למנהג שהחתן מתעטף בציצית
בהכנסת החופה[.
וע"ע ברוקח שם שפרישת הטלית עליהם מפני שנא' )רות ג,ט( "ופרשת כנפך
על אמתך" .וכעי"ז כ' המנהיג )קט( שהחופה נקראת על שם שחופה אותה
בטליתו ,כדאי' בגמ' קידושין )יח (:כיון שפרש טליתו עליה לשם נישואין) .ועי'
לעיל בד' הפרישה שכ' ג"כ מפס' זה אך באופ"א(.
ולשון השו"ע )אה"ע נה,א( שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה
לו ויחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה ,וכ' ע"ז הרמ"א וי"א דחופה אינו יחוד
אלא כל שהביאה החתן לביתו לשם נשואין ,וי"א שהחופה היא שפורסין סודר
על ראשם בעת הברכה ,וי"א דחופת בתולה משיצא בהינומא וכו' והמנהג
פשוט עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסין שם יריעה פרוסה על גבי כלונסות
ומכניסין תחתיה החתן והכלה ברבים ומקדשה שם ומברכין שם ברכת ארוסין
ונשואין ואח"כ מוליכין אותם לביתם ואוכלין ביחד במקום צנוע ,וזה החופה
הנוהגת עכשיו] .ועי' ב"ש בשם הב"ח שמנהגנו לצאת ידי כל הדעות ,אבל עיקר
החופה מה שמתייחדים החו"כ ואוכלים יחד אחר החופה[.

עיקר דין כיסוי הכלה מבואר בכתובות )טז (:שהוא מה שהכלה יוצאת בהינומא,
וכ' הרמ"א )נה,א( די"א שהיא החופה )והיא שי' התוס' ביומא יג .(:וההינומא הוא
הצעיף שעל ראשה משורבב על עיניה.
וכתב בספר האסופות וז"ל ,מה שנותנין הצעיף על ראש הכלה ומכסין פניה
ביום שמכניסין אותה לחופה ,ומביאין ראיה מן רבקה אמנו כשראתה את
יצחק יוצא ובא לקראתה "ותקח הצעיף ותתכס" ,ולכך נהגו עדיין בנות ישראל
לעשות כן ...ועי' רד"ק בפס' שם )כד,סד( "למד דרך ארץ וצניעות שראוי לאשה
לבוש מארוסה ושלא תתראה לו עד שתנשא לו".
וכ"כ הכנה"ג )אה"ע סא( בדעת המהר"ם מינץ דמ"ש שפורסין סודר או צעיף,
מדובר בכיסוי הפנים ,וכ' שבזמנו היו נוהגים לכסות גם את פני החתן ,עי"ש.
ועוד כ' בס' האסופות שם ,ולרבי גרשום בר יעקב מבונא נראה הטעם שלכך
הנהיגו לעשות כן כדי להרחיק כל אדם מן הרהורי עבירה ועונש .ולכאו'
הנפק"מ בין הטעמים אם הכיסוי רק עד החופה שנישאת לו ,או גם אח"כ בזמן
שמחת הנישואין שמסתכלין בה.

צורת החופה
הגר"א בביאורו )נה,ט( הביא מירוש' סוטה אלו הן חופת סדינים מצויירים
וסהרוני זהב תלויים בהם ,ולתוס' גיטין )ז .ד"ה עטרות( שעושים עטרה כעין
כיפה למעלה מהראש .וסיים דעשיית חופה היא בסדינים כמין כיפה ,והיא
חופה שלנו .ולשון הראב"ן )המנהיג קט( מנהג צרפת ופרובינצא לתת מפה
צבועה בראש שניהם זכר לפריסת הכנף שפורס כנף בגדו עליה .וביסו"ה )פי"ז(
הביא מהזוהר )תרומה קסט( שצריך לעשות חופה "דשפירו בכל תקוני".
ובמנחת יצחק )ח"ה ל( האריך דהיריעה היא לעיכובא] .והוסיף טעם שהוא
דמיון לכיסוי המשכן שהיה ביריעות דוקא ,וביום הקמת המשכן היו ישראל
ככלה הנכנסת לחופה ,ועיש"ע[.
כ' הרמ"א )סי' סא סוף סעי' ב( י"א לעשות החופה תחת השמים לסימן טוב
שיהא זרעם ככוכבי שמים .וכ"כ המט"מ )שם( .וכ' החת"ס )אה"ע צח ,הובא
בפת"ש( דכל ישראל יוצאים ביד רמ"א להעמיד החופה תחת השמים לסימנא
טבא להתקיים ברכת אברהם.
והעזר מקודש )סי' נה( כ' דהוא מחשש שיעמידוה בבית של הכלה שאינו מועיל,
]ולפי"ז אם האולם מושכר לאבי הכלה ,לא הועיל כלום .וכן מוכח בערוה"ש
שכ' דמשו"כ עושין דוקא בחצר ביהכ"נ שהוא מקום הקהל ועי"ז ניכר שיוצאת
מרשות האב[ .ועוד טעם כ' בעז"מ שם שלא לבייש מי שאין לו בית ,עי"ש.
והעמדת הכלונסאות ,עי' בגיטין נז .שנהגו לשתול ארז ותורניתא בשעת הלידה,
וכשנישאו היו חותכים את העצים "ועבדי גננא" ,ופירש"י חופה.
וכ' בעזר מקודש )שם( שהכלונסאות כצורת הפתח רמז זכרון טוב לביתו של
אברהם אבינו ,ולהזכיר שיקבלו עליהם שיהיה ביתם פתוח לרווחה
באהבת גמ"ח ולהיות מתלמידי אברהם אבינו לשמוח בחלקם.

שושבינים
כ' בתשבץ קטן )תסז( החתן דומה למלך ,מה מלך חיילין מקיפין אותו אף חתן
שושביניו מקיפין אותו] .ועיש"ע מה מלך שולחין לו מנות אף חתן[.
והמטה משה )עמוד גמ"ח ח"ג( כתב ב' שושבינים מוליכים אותו א' מימין וא'
משמאל כדאי' בב"ר )ח,טו( מיכאל וגבריאל היו שושביניו של אדה"ר.
ומה שהשושבינים עומדים ג"כ תחת החופה ,כ' בערוה"ש )סי' נה( דהוא למען
התחברות החתן והכלה ,שהחופה מורה על דיבוקן זל"ז.
ועי' ברכות )סא (.עה"פ ויביאה אל האדם ,א"ר ירמיה בן אלעזר מלמד שנעשה
הקב"ה שושבין לאדה"ר ,מכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן
בשושבינות .ופירש"י שושבין ,משתדל בחופתו ובזיווגו ,ובעירובין )יח (:פירש"י
שנשתדל בחיתונו לשמחו ולהתעסק בצרכי סעודת חופה.
וע"ע בסוכה )כה (:חתן ושושביניו וכל בני החופה ]כלו' המשתתפים בסעודה[
פטורים מהסוכה .ושושבינים אלו אין הכוונה למוליכים לחופה כמנהגנו ,אלא
המשמחים את החתן ,עי' תוס' ב"ב קמד :ד"ה האחין ,שהיה מנהג כשהאב עושה
חופה לבנו היו שושבינים מביאין דורונות לכבוד החופה ונותנין לחתן.

נרות
כ' הרוקח )ר"ס שנג( שכשמוליכים הכלה לוקחים מבוערות ,ע"ש שנא' במ"ת
"ויהי קולות וברקים" .ועי' תשבץ שכ' דרמז לזה זורקין נרות דולקות.
והמט"מ )עמוד גמ"ח ח"ג( כתב דיש נוהגים שכל השייכים בה נושאים נרות
הרבה לפני החתן .אך יש נוהגים שרק שני השושבינים מחזיקים שני נרות ,כי
לאשה יש רנ"ב אברים ולאיש רמ"ח ,וביחד הם ת"ק דהיינו ב"פ נר .ועוד שב"פ
נר בגימ' 'פרו ורבו' והוא סימן שיהיו פרין ורבין.
ובשו"ת מהר"ם מינץ )קט ד"ה הסבלונות( כ' שמוליכין החתן והכלה באבוקות
לחצר ביהכ"נ) ,עי"ש( .וכ' עוד )בד"ה וראיתי( שהוא מכלל מה שעושים בנישואין
סימנים המורים על עניני הצלחה ,שהאבוקות מורה לאורה ושמחה.
וטעם אחר כ' במנהגי נישואין )מס' המנהגים לר"י שמש( שעיקר האבוקות לא
להאיר אלא לשמח חתן וכלה) .עי' סנהדרין לב :אור הנר בברור חיל משתה
שם(.

שבירת כוס
אי' בברכות )לא (.מר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו קבדחי
טובא אייתי כסא דמוקרא )פירש"י כוס של זכוכית לבנה( בת ארבע מאה זוזי
ותבר קמייהו ואעציבו .ומוסב על הגמ' שם )ל (:עה"פ עבדו את ה' ביראה וגילו
ברעדה ,במקום גילה שם תהא רעדה .ועי' במאירי שכ' שמחה שבנ"א שמחים
לאיזו דבר שמחה שבאה לידם ראוי להם שלא להשתקע בה ושלא להרבות בה
יותר מדאי וכו' שמא מתוך רוב השמחה הוא בא לידי קלות ראש.
וכתבו התוס' שם דמכאן נהגו לשבר כוס זכוכית בנישואין .וכ"כ הרוקח )שנג(
מה ששוברין כלי זכוכית בנישואין לפי שנא' עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה,
במקום גילה שם תהא רעדה .אך המאירי בתענית )ל (:כ' דהוא משום זכר
לחורבן.
ומה שלא נהגו בכוס יקרה כבגמ' ,כ' בספר האסופות שנהגו כולם בשוה כדי
שלא לבייש את מי שאין לו .ומנהגנו שהחתן שובר ,כמ"ש הר"י בן מהר"ם
חלאוה ,שזה היה המנהג הקדום בזאת הארץ לשבור החתן כלי של זכוכית ביום
חתונתו בפני רבים.
ונפסק ברמ"א )או"ח תקס,ב( שיש נוהגים לשבר כוס ,ומקורו בכל בו .אכן
עי"ש בכל בו )סב ד"ה צריך( שהוא מדין הנחת אפר בראש החתן
]במקומות שאין מוחזקים בהנחת תפילין[ שעושים זכרון
אחר במקומו.

לקביעת חברותא נא להתקשר ] 24שעות ביממה[
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תגובות

תגובות

לגליון תקצ"א  -סוכות
בקושיית הרב שלמה זלמן כהן מה הראיה של הרמב"ם שבסוכות יש שמחה
יתירה כיון שכתוב ושמחתם לפני ד' ,הא בחג השבועות נמי כתיב הכי .וי"ל
עוד תירוץ חדש ,שבסוכות זה שבעה ימים ולא רק יום אחד ,וזה שמחה יתירה,
וזהו דהביא הרמב"ם הפסוק ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים ,משא"כ
בשבועות זה רק יום אחד ,ופסח אע"פ ששם זה שבעת ימים ,אבל שם באמת לא
כתוב כלל ושמחתם לפני ד'.
הרב יוסף הרשלר
לגיליון תקצ"ג – הכנסת אורחים
כמה מהכותבים )הרב צבי רותן ,הרב איתמר אביב ,הרב י.י .אסטיס ,וכן ב"שער
הציון"( דנו אם כשמזמין אורחים מעיר אחרת ,כגון בניו הנשואים הבאים אליו
לש ַּב ָת ,אם מקרי הכנסת אורחים ,שהרי כתב הרמ"א )או"ח של"ג א'( בשם
התרוה"ד ד"לא מקרי אורחים )=לעניין שהתירו שבות בשביל הכנסת אורחים(
אלא שנתארחו אצלו בביתו וכו' אבל כשזימן חבירו לסעוד אצלו לא מקרי
אורחים ואינה סעודת מצוה רק סעודת רשות" ,וא"כ הכא מאי.
לכאורה התשובה תלוייה במחלוקת תנאים בחולין )קל ,:והיא משנה בפאה ה'
ד'( – בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום ,וצריך ליטול לקט שכחה ופאה
ומעשר עני )=אע"פ שיש לו ממון בביתו ,אך כעת הוא בדרך ואין לו אוכל( ,יטול,
וכשיחזור לביתו ישלם ,דברי רבי אליעזר .וחכמים אומרים :עני היה באותה
שעה – .וא"כ י"ל דלדעת חכמים גם הבן המתארח בשבת אצל אביו ,אע"פ שיש
לו בית משלו בעיר אחרת ,סוף סוף כרגע אינו יכול להגיע )בשבת( לביתו ,וא"כ
הוי נצרך – וה"ז הכנסת אורחים ,דכרגע אין לו היכן להיות .ואילו לר"א לא מקרי
עני ,ולא הוי הכנסת אורחים )והשו"ע יו"ד רנ"ג ד' פסק כחכמים(.
אמנם ראיתי בפסקי תשובות )סי' של"ג אות ג'( שהביא בשם הדעת תורה וכה"ח
בביאור דברי הרמ"א הנ"ל ,ד"לא מקרי אורחים אלא כאלו שהם ראויים לכבוד,
כגון בעלי תורה או בעלי שם טוב" וכו' ,ושם בהע'  33הוסיף הפסקי תשובות
וכתב ד"לפי כללים אלו הוא הדין צאצאיו אפילו הנשואים המתארחים אצלו
אינן בכלל היתר דאורחים ,כי צאצאיו הם ובד"כ אינו חס כ"כ על כבודם ,ואין
היתר לפנות מקום מכובד ומרווח עבורם") .וחתנו הרב אהרן אריה כץ ,ב"פסקים
ותשובות" יו"ד סי' רמ"ב הע'  484הוסיף על דברי חותנו ד"היינו מלבד באופנים
מיוחדים כגון שבא בנו ממדינה אחרת לעיתים רחוקות ,וכיוצ"ב )=דאז מקרי
אורח חשוב( ,וכן מסתברא דאביו וחמיו המתארחים אצלו ,בוודאי יש בהם
ההיתר ד"לכבוד אורחים"...כי אצל רוב העולם הם נחשבים כאורחים חשובים,
ומה גם שחייב בכבודם"(.
הרב יצחק קדמון
לגליון תקצ"ד – עקידת יצחק
מה שתירץ הרב משה מרדכי הפנר דלכן היה יכול אברהם להמשיך הקרבת
בנו אף שהיה נהפך לאונן כיון שהיה עדיין מפרכס וכו' והוי כגוסס ,אינו נראה,
כי שחיטה שחותכין בזה הסימנים בודאי דינו כמת לכל הדברים ,וגוסס היינו
שיכול לחזור לאיתנו.
הרב דוד אריה שלזינגר

מה שהקשה הרב משה צבי רודמן ,שאברהם נתיירא למול עצמו כי היו ידיו
רותות מחמת זקנה .ואיך ל"ח שנה אח"כ היה יכול לשחוט את יצחק והאיל ,והא
רותת אין לו לשחוט .כבר הקשה כן אבי מורי הרה"ג ר' דוד שליט"א .ולמדתי
ממנו ישוב נפלא .דאע"ג שבטיבעו היה רותת ,היה מולך על אבריו לעשות
מעשי המצוות כראוי ,כמש"א בנדרים לב ב' שהמליכו הקב"ה על רמ"ח אבריו.
ע"ש .אך אאע"ה נתיירא לסמוך על זה במילתו ,כיון שמעולם לא עשה מילה.
ובחולין ט א' איתא ת"ח צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילה .פרש"י
לאמן ידו לכך .משא"כ שחיטה עשה פעמים רבות ,דכמו ששחט שלשה פרים
למלאכים ,כך היה שוחט לאלפים וריבואות לכל אורחיו ]אור רש"ז ריש וירא[,
וכבאדר"נ פ"ז ה"א שגם את שאין דרכו לאכול בשר האכילהו בשר .ולכך לא
נתיירא לשחוט את יצחק ,וכן שחט את האיל ,כי כבר אימן ידיו לשחוט כראוי אף
אך תירוץ זה ניחא רק להסוברים ]רש"י חיי
שבטבעו הן רותתות.
שרה כד ב כדפירש בצדה לדרך שם כונתו ויש חומשים שנדפס בסוגרים שם,
ואוה"ח סו"פ לך[ שאברהם מל עצמו תחילה ואח"כ מל את ישמעאל וכל ילידי
ביתו .נמצא שמעולם לא מל לפני שמל עצמו .וכן לפמש"כ הרמב"ן )שם( שזימן
להם מוהלים הרבה והוא עומד עליהם ,ואח"כ מל את עצמו .אבל לפמש"כ
הרמב"ן שמל אותם הוא בעצמו ואח"כ מל את עצמו .הדק"ל כי כבר אימן ידיו
במולו אותם .וצ"ל שאין הוכחה מהצלחתו למול את אחרים ,שגם את עצמו
יצליח ,ולכך נתיירא רק במילת עצמו מפני רתיתת ידיו.
על משה"ק הרב טוביה שפיגל איך נטל אברהם ביו"כ את האיל שנאחז בסבך
בקרניו ,הא אסור להשתמש באילן .נראה דאף שדבר התחוב או קשור באילן
מיקרי צדדי האילן )מ"ב שלו ס"ק נט( ואסור ליטלו .אבל האיל שהוא בע"ח י"ל
שרק כשניסה בעצמו להתרחק מהאילן ,לא היה יכול כי נאחזו ענפי האילן בין
קרניו .אבל כשאינו מנסה להתרחק ,אפשר שיהיו הענפים בין קרניו בלי מגע בין
הענפים והקרניים ,וכך יכל אברהם להפוך ולסובב ראש האיל וקרניו ולשחררו
משם כשלא נגעו קרניו בענפים ,ואין כאן שימוש באילן וצדדיו.
הרב יצחק ליסיצין

בענין שאלתו של הרב טוביה שפיגל לגבי שימוש באילן ביו"ט ,אפשר לייש בעל
פי מה דאיתא בירושלמי בתענית שכל אותו הזמן היה האיל מנתר ויוצא מהאילן
וחוזר חזרה ,יתכן ובשעה שקרב אליו אברהם הוא שוב ניתר אליו.
הרב מדרדכי דב אינדיג
בעניין שאלתו של הרב טוביה שפיגל דכיוון שעקידת יצחק היתה ביוכ"פ ,א"כ
איך לקח אברהם את האיל שנאחז בסבך בקרניו ,והרי אסור להשתמש באילן
בשבת ויו"ט .בפשטות י"ל דכיוון שעקידת יצחק היתה בהר המוריה – במקום
המקדש ,לכן לא חשש אברהם להא דאין משתמשין באילן ,שאין איסורו אלא
מדרבנן ,ואין שבות במקדש .ועוי"ל עפ"י דברי הגר"ש וואזנר זצ"ל שנשאל
)שבט הלוי חלק ז סימן מ"ד( באדם שנפלה טליתו בשבת על אילן פחות מעשרה
טפחים אם מותר לקחתו מהאילן ,והתיר בצירוף כמה טעמים )דהאילן פחות
מעשרה טפחים ,ולא הניח טליתו עליו אלא נפל מעצמו וכו'( ,ואפשר דהכא נמי
הסבך היה פחות מי' טפחים ושרי.
הרב יצחק קדמון
מה שביאר אבי מורי שליט"א שאברהם העלים העקידה משרה ,כי חשש
שתתנגד ויהיה מוכרח לשמוע לה מפני שנצטוה כל אשר תאמר לך
ש
שרה שמע בקולה .מצאתי כן בפי' הרוקח )חיי שרה כג ב לקט( וז"ל
"אמר פנו ותספדו הנביאה כי נאמר לי שמע בקולה ,על
כן לא גליתי לה העקידה פן תאמר אל תעשה".

לעילוי נשמת
ר' יעקב ב"ר דוד יצחק מאיר רוזמרין ז"ל
נלב"ע בכ"ז מרחשוון ת.נ.צ.ב.ה.

במה שפלפל בחכמה הרב טוביה שפיגל דכיון דאאע"ה קיים כל התורה אפילו
ע"ת דמדרבנן ואם שעת העקידה היתה ביוה"כ הנה אי נימא דמכשירי הקרבן
ההוא לא דחו שבת ודכוותיה )כפמ"ש כ"ז בחי' מהרי"ל דיסקין בס"פ וירא עה"פ
איל נאחז בסבך בקרניו שנאחז כך כדי שיהא כנצוד ולא תהא בו מלאכת צידה
ביוה"כ ונמנע מלקחתו( א"כ איך לקח את אותו האיל הנאחז בסבך ולא חשש
להשתמש במחובר )שבת מה רע"א וש"ע סי' רע"ז ס"ד( .י"ל דהרי פליגי אמוראי
ואולי גם תנאי אי צדדין דמחובר ודבע"ח אסירי או שרו )שבת קנד :קנה (.וודאי
אלו ואלו דא"ח )עירובין יג (:ופי' הריטב"א )שם( שבאמת יש פנים לאיסור
ולהיתר ויהא הדבר מסור לחכמי ישראל שבכל דור ולכן קודם שנפסקה לנו
ההלכה דצדדין אסורין )גמ' שם קנה .וש"ע ססי' של"ו( נהג אברהם אבינו היתר
בלקיחת האיל שהיה צדדי המחובר .ועי"ל שבמה שהיה שייך ליזהר הוא שנזהר
אאע"ה לא כן בנ"ד לצורך מצוה וכפמ"ש בנפש החיים )ש"א פכ"א( ע"ש )ועי'
רמב"ן בס"פ וירא שם(] .ולו"ד מהריל"ד י"ל עוד בנ"ד שכהוראת שעה היתה ,עי'
מ"ש בכלי יקר בפר' שופטים )יז ,יא עה"פ לא תסור וגו' ימין ושמאל([.
ועדיין יש להעיר עוד במ"ש בס' שם ,שאף בדבר הנצוד כגון הצד צבי חגר פטור
)שבת קו :וש"ע שט"ז ס"ב( וה"ה המפרק חיה מן המצודה )רמב"ם ספ"י משבת
הכ"ד( וקי"ל פטור אבל אסור )שבת ג .ורמב"ם פ"א ה"ג( וא"כ סו"ס איך
לק
לקח את האיל .ובעיקר הענין שהיה באיל שהקריב אאע"ה כבר
הביא רש"י עה"פ )ד"ה בקרניו( ע"פ פדר"א בע"א.
הרב י .פישר
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