ברכת חתני מהותה וגידרה
הרב פרופ' נריה גוטל
שיטת הרמב" בהגדרת ברכת חתני  1,בבירור מהותה ועיקר עניינה ,כמו ג בהכרעת
דיניה ,מצריכה עיו ,ביאור ובירור .בשני מקומות עוסק הרמב"  ,בהרחבה ,בעניינה ,ואלה ה :
בהלכות ברכות )ב ,טיא( ,במסגרת 'הוספות' שונות לברכת המזו:
בבית חתני מברכי ברכת חתני … בכל סעודה וסעודה שאוכלי ש  ,ואי
מברכי ברכה זו לא עבדי ולא קטני … ברכה זו שמוסיפי בבית חתני
היא ברכה אחרונה משבע ברכות של נישואי ,במה דברי אמורי כשהיו
האוכלי ה שעמדו בברכת נישואי ושמעו הברכות אבל א היו האוכלי
אחרי

שלא שמעו ברכת נישואי בשעת נישואי מברכי בשביל

אחר

ברכת מזו שבע ברכות כדר #שמברכי בשעת נישואי ,והוא שיהיו עשרה
וחתני מ המני .ואלו ה שבע ברכות :ברו …#יוצר האד … שהכל ברא
לכבודו… אשר יצר את האד … שוש תשיש… שמח תשמח… אשר ברא ששו
ושמחה…

בהלכות אישות )י ,גה( ,במסגרת הלי #הנישואי:
וצרי #לבר #ברכת חתני בבית החת קוד הנישואי וה שש ברכות ואלו
ה 2:ברו …#שהכל ברא לכבודו ...יוצר האד  ...אשר יצר את האד
בצלמו… שוש תשיש… שמח תשמח… אשר ברא ששו ושמחה… וא היה
ש יי… מבר #על היי תחלה… ונמצא מבר #שבע ברכות… ואי מברכי
ברכת חתני אלא בעשרה גדולי
1

ובני חורי…

ראה שאילתות ,שאילתא ט"ז" :מאי ברכת חתני  ,איכא דאמרי אשר ברא ,ואיכא דאמרי

שהשמחה במעונו" ,ולכאורה נראה שהדבר נתו במחלוקת .בר גירסה זו ,לא רק שאינה מופיעה
בש"ס אלא שהיא תמוהה  עיי נצי"ב ,העמק שאלה ,ש  ,סק"ה; ובביאורי והערות שבמהדורת
מירסקי ,עמ' קט ,הציע כי הדברי

מוסבי

לבית אירוסי ולא בית חתני ] .ועיי ברשב"א

וריטב"א לסוגיית כתובות זח ,שהדגישו ,כי אי "שהשמחה במעונו" מכלל ברכת חתני  ,ולכ
אומרה כל י"ב חודש[.
2

על שינוי סדר הברכות ,על שינויי נוסח ועל עצ

ההכפלה ,ראה במהדורות ר"י קאפח ור"ש

פרנקל ,על אתר ,ובאנציקלופדיה תלמודית ,ד ,ער #ברכת חתני  ,טורי תרמדתרמה והערות
.174173

השוואת ההכרעות ,בינ לבי עצמ ובינ למקורותיה ,מצריכה עיו.
א
שלושה קשיי מרכזיי עולי בדבריו:
ראשית ,בהלכות אישות )י ,ה( הורה הרמב"  ,כאמור ,ש"אי מברכי ברכת חתני אלא
בעשרה גדולי ובני חורי" ,וא אי מצוי ש מני עשרה ,כלל לא שייכת אמירת הברכה .לעומת
זאת ,בהלכות ברכות )ב ,ט( הוא מורה ,כאמור ,לבר #ברכת חתני בכל סעודה וסעודה ,ואינו תובע
מעמד עשרה לאמירתה 3.תמוה אפוא הניגוד ,הכיצד זה בעני אחד  ברכת חתני

– נאמרות

הלכות סותרות! יתירה מזאת ,עצ פסיקתו בהלכות ברכות ,שברכת חתני נאמרת ללא עשרה
היא ,לכאורה ,נגד משנה מפורשת )מגילה ד ,ג( הפוסקת שברכת חתני

אינה נאמרת בפחות

מעשרה; וא כ עצ ההכרעה גופה ,צ"ב.
שנית ,בהלכות ברכות מצא רמב" לנכו להדגיש ש"אי מברכי ברכה זו לא עבדי ולא
קטני " ,ובכ #מנע אות מאמירת הברכה .בהלכות אישות ,לעומת זאת ,הוא אינו כותב אלא
שגדולי ובני חורי ה אלה היכולי להרכיב את מני העשרה ,בו יכולה הברכה להיאמר ,ואול
הוא כלל לא מציי מי יאמר ומי לא יאמר את הברכה .לשו אחר :באופ מובלט השמיט הרמב"
בהלכות אישות את עני זהות האומר  שלילת עבדי וקטני מהאמירה; והשמטה זו ,א ,היא
צ"ב.

 3לכ #מטה בבירור חלוקתו של הרמב" את שני הנושאי לשתי הלכות נפרדות )ט ,י( והדגשתו רק
על די שבע הברכות – ולא על ברכת "אשר ברא"  "והוא שיהיו עשרה"; וכבר כתבו זאת ראשוני
ואחרוני בביאור דעתו.
ע זאת ראוי להעיר שבודדי מפרשני הרמב" סברו אחרת .כ ,#מ הראשוני  ,בספר ארחות
חיי )הלכות ברכת המזו ,כח( כתב" :והוא שיהיו עשרה  פירוש לא שנא כולהו ז' ]ברכות[ ולא
שנא אשר ברא ]לבדה[ ,בעינ עשרה ,וכ כתב נמי הר"י בעל המנהל בש רבו ז"ל כי לאשר ברא דז'
ימי המשתה נמי צרי #עשרה ,דברכת חתני נקראת ,וכ פסק הרמב" ז"ל ובמחזור ויטרי וכו'".
הרי שמצרי #עשרה לברכת "אשר ברא" ,וזאת ג בדעת הרמב"  .כ #ג  ,מ האחרוני  ,מהרש"ל
בי

של שלמה )כתובות א ,יח( .ומכל מקו  ,פרשנות

יחידאית )א ,נשמטה מעורכי

האנציקלופדיה התלמודית ,ש  ,טור תרמא הערה  ;129חידושי הריטב"א  מהדורת מוסד הרב
קוק  עמ' סא הערה  .(41כאמור ,הרוב נטו להפריד בי הדבקי  ,וכפשטות מיבנה הלכות
הרמב" .

ושלישית ,עולה על כולנה התמיהה הנוגעת לעצ ההגדרה  אותה ברכת חתני  ,מהי?
בעוד בהלכות אישות כותב הרמב"

ש"ברכת חתני … ה שש 4ברכות ,ואלו ה…" ,ומלמדנו

שסידרת כל הברכות היא הקרויה ,כחטיבה אחת ,ברכת חתני  ,לעומת זאת בהלכות ברכות הוא
כותב שברכת חתני אינה אלא ה"ברכה אחרונה משבע ברכות של נישואי" ,כלומר ברכת "אשר
ברא ששו ושמחה" היא לבדה קרויה ברכת חתני  ,ושאר הברכות אינ אלא "ברכות של
נישואי"] 5.ולמע הסר ספק ,אכ כזו היא לשונו הבהירה של מפרשו ,רבנו מנוח ,על אתר" :ברכת
חתני היא ברכת אשר ברא ,שהיא אחת מז' ברכות"[ .והרי זה פלא :הגדרות שונות למושג אחד!
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" 4וה שבע כשסודר על היי ומבר #עליו תחילה ,ויש מקומות שנהגו להביא הדס ומוסיפו בי היי
לשש הברכות ונמצאו שמונה" )רמב" ש  ,ד(.
 5כנוסח הנישנה ש )הלכה י( פעמיי .
מאליו מוב כי כקושיות אלה על הרמב"  ,יש לתמוה ג על השו"ע )אהע"ז סב ,ד( המצרי #תחילה
)סעי ,א( עשרה לברכת חתני

שה "שש ברכות" ,ואינו מצרי #עשרה ,ופוסל עבדי

וקטני ,

לבסו) ,סעיפי ה ,ז( מברכת חתני שאינה אלא ה"ברכה אחרונה מז' ברכות ,שהיא ברכת אשר
ברא" .א ,דבריו  הנסמכי על הרמב" – מצריכי אפוא עיו.
 6נראה שג הריטב"א  הקרוב מאוד לשיטת הרמב"  התלבט בעניי זה עצמו ,ה להגדרה וה
לדי .תחילה מביא הריטב"א את דעת רבותיו המצריכי עשרה לברכת "אשר ברא" ,והוא עצמו
חולק וסובר שאי צור #בעשרה כש שאי צור #בפני חדשות .מתו #כ #הוא מתקשה בזיקת
ברכת "אשר ברא" לכלל ברכת חתני  ,שהרי בסופו של דבר דינה שונה מה  .ונדחק לומר ד"נהי
דברכת אשר ברא חשיבא מכלל ברכת חתני והיא חלק ממנה ,לא הצריכו עשרה ולא חופה אלא
באומר כל הברכות וכו' ומיהו מפני שהיא מברכת חתני אי לאומרה אלא עד ז' וכו' וכ אי לומר
ברכת אשר ברא אלא כשיש ש חת וכלה וכו'" )שלא כ"השמחה במעונו"( .כלומר התחבטות
הריטב"א נבעה מכ #שמחד ,ברכת "אשר ברא" מתוארת כברכת חתני ומאיד ,#אינה כמותה בכל
הלכותיה – והרי זה כקושי הנ"ל בשיטת הרמב" .
אמנ נכו הוא ששיטת הרמב"

קשה עוד יותר ,שכ דברי הריטב"א צריכי בירור מסברה,

ואול דברי הרמב" צריכי עיו מסתירה מיניה וביה ,בהגדרותיו השונות לברכת חתני  .לעומת
הריטב"א שכתב" :אי התלמוד קורא ברכת חתני אלא כשאומר כל ז' ברכות" ]כיו"ב בר":
"משמע לי דאשר ברא בפני עצמו לא מקריא ברכת חתני "[ ,הרי ברמב" הלכות ברכות הנ"ל
מפורש שברכת "אשר ברא" לבדה קרויה ברכת חתני  ,ובכ #נסתרות לכאורה הגדרותיו] .וראה
במה שהביא הט"ז אהע"ז סב ,ד ממהר"ל(.

סו ,דבר :הכרעות הרמב" אומרות דרשני.
ב
בסוגיית כתובות )ז ,ב( נאמר ש"מברכי ברכת חתני
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בעשרה כל שבעה ...והוא שבאו

פני חדשות" ,ולעומת זאת א לא באו "פני חדשות" ,אי זה אלא "אפושי שמחה בעלמא" ולכ#
אומר שהשמחה במעונו ומבר #אשר ברא ותו לא )רב אשי ש ( .והנה ,אופיה של ברכת "אשר ברא"
הנאמרת לעצמה ,טעו בירור :הא

היא עדיי נחשבת כחלק מכל השבע ורק מחמת סיבות

ונסיבות מסויימות היא נאמרת לבדה ללא יתר השש ,או שמא הפרדתה מקנה לה מעמד עצמאי
ועתה היא נדונה לגופה .פועל יוצא מחקירה זו :לפי הצד הראשו ,הממשי #ורואה בה חלק
מהמכלול ,יש להניח שדיניה אינ משתני  ,ודיניה כדי כל היתר .בר  ,לפי הצד השני ,המעניק לה
עתה מעמד שונה ,יש להניח שדיניה עשויי להשתנות.
לאמיתו של דבר נראה כי חקירה זו היא היא יסוד ושורש מחלוקת הראשוני  8בדי עשרה
לברכת "אשר ברא" הנאמרת לבדה .בגמרא עצמה ,כל שהתפרש אינו אלא שאי צור #ב"פני
חדשות" לברכת "אשר ברא" ,ואול לא התבאר במפורש א נצרכי עשרה לאמירת הברכה.
הספק ברור :להצריכ  ,כש שה נצרכי לאמירת כל השבע ,או לא להצריכ  ,כש שלא נצרכו
פני חדשות לאמירתה .לשו אחר :הא ברכת "אשר ברא" הנאמרת לבדה ,שונה מחטיבת כל
הברכות המצורפות כאחד.
שיטת הרמב" בעני זה ,ערוכה ופסוקה :לדידו ,עשרה נדרשי רק כאשר נאמרי כל
שבע הברכות כול ,כחטיבה אחת .לעומת זאת ,לאמירת "אשר ברא" לבדה ,לא נדרשי עשרה ,ג
לא נזקקי ל"פני חדשות" )וראה לעיל הערה  .(3משמע ,סבור הרמב"  ,שאינו דומה גדר הברכה
כאשר היא נאמרת לבדה ,לגידרה כאשר היא מצורפת ע שאר ברכות ,ומעמדה ודיניה משתני
היל #והיל ,#בהתא .
אלא שדוקא מתו #כ ,#בוקעת ועולה ביתר שאת התמיהה בדבר הגדרת ברכת
חתני  .לצד הראשו בחקירה הנ"ל ,עוד היה נית לדחוק ולומר ש"החלק קרוי על ש הכל" ,ולכ
 7כלומר כל שבע הברכות ,כפי שמנוי ש במפורש" :מאי מבר ,#אמר רב יהודה וכו'".
 8לסיכו מחלוקת הראשוני  ,ראה אנציקלופדיה תלמודית ,ש  ,והערות  .129128יש להוסי ,כי
כבר בגאוני משמע שנצרכי עשרה – ראה אוצר הגאוני כתובות ז ,ב פיסקה עד" :ברכת חתני
כל שבעה בפני

חדשות ובעשרה ...והיכא דליכא פני

שהשמחה במעונו ואשר ברא לחוד" ,ולא כתבו שג

חדשות בשאר יומי לא מברכינ אלא
העשרה אינ

פיסקאות פ ,פט; ובשלטי הגבורי על המרדכי ,תחילת כתובות[.

נצרכי ] .וראה עוד ש ,

ברכה אחריתא לבדה ,ג היא מכונה ברכת חתני  .לאמור :למרות שזהו ש החטיבה ,ואול
מתו #שהדיני שוי  ,ומתו #שזה 'ליבה' ו'גרעינה' ,השמות הושוו 9.א #עתה שהתברר כי הרמב"
סבור שברכה אחרונה זו ,כאשר היא נאמרת לבדה ,אינה דומה בדיניה לכלל הברכות הנאמרות
כחטיבה ,אזי ודאי לא יעלה על הדעת לכנותה באותו ש  ,שהרי ה ענייני שוני לחלוטי .פלא
אפוא ,כיצד יכל רמב"  ,בהלכות ברכות ,לקרוא לברכת "אשר ברא" לבדה ברכת חתני  ,ובהלכות
אישות ,לקרוא כ #לחטיבת השבע.
ג
ראוי לתת את הדעת למשמעות אמירת שבע הברכות ,מש #שבעת הימי שאחר הנישואי
 כאשר נוכח "פני חדשות" :הא זהו מעמד עצמאי ודי עצמי ,השונה משבע הברכות שנאמרו
במעמד הנישואי ,או שמא זו מעי הכפלת  ,שיחזור  ,לאור העובדה שה"פני חדשות" לא נכח
בעת הנישואי .לפי התפישה הראשונה ,די אחד וגדר אחד לשבע הברכות הנאמרות בשעת
הנישואי ,ודי שני ואחר לשבע הברכות הנאמרות מש #הימי שאחרי כ ,ולא שוו זה לזה אלא
בנוסח בלבד .לפי התפישה השניה ,בעומקו של די זהו עני אחד ,והנאמר בשעת הנישואי חוזר
ושב ונאמר ג מש #הימי שאחרי כ.
מתו #ביאור רמב"

לגדר "פני

חדשות" נראה שמוכרע עמו כתפישה השניה ,ולדידו

מעמד שעת הנישואי "מוחזר" בימי שאחריו .שכ #תפישתו ,אנו שומעי מהכרעתו ,ששמיעת
שבע הברכות בנישואי ,ולא הנוכחות בסעודה 10,היא הקובעת" .א היו האוכלי ]בסעודת שבעת
ימי המשתה[ אחרי שלא שמעו ברכת נישואי בשעת נישואי" ,אז שבי ו"מברכי בשביל … שבע
 9וראה ר" ,בדעת הרמב"  מכיו ש"אשר ברא" קרויה ברכת חתני  ,לכ דינה כמותה ונצרכי
עשרה.
 10ראה רא"ש כתובות א ,יג ובהגה"ה ש ; מחבר ורמ"א אהע"ז סב ,זח ,ולהל הערה .12
מעי זה היתה השגת הרמ") #הלכות ברכות( על הרמב"  :אחר שברכת חתני תלויה בסעודה ,אי
די בשמיעת הברכות בשעת הנישואי ,שכ זה עצמו אינו בסעודה ,ויש לשוב ולבר #בסעודה .אכ
אפשר שתלוי בשאלה א אלה שני סוגי ברכות :ברכת השבח וברכת המצוות ,או סוג אחד )ועיי
בב"י ,תחילת סימ סב[ .בר ריטב"א דחה חילוק זה והדגיש שב"פני חדשות" הכוונה שלא היו
נוכחי בשעת שמחה ,כשמברכי ברכת חתני " ,וא ,על פי שנכנס ש בשעת שמחה כמא דלא הוו
תמ מעיקרא דמי" ,ושמיעה לבדה היא שקובעת .וראה עוד ארחות חיי )הלכות ברכת המזו,
סו"ס נח( ,אשר יצא לחלק בי יו ראשו  בו ודאי יש מי שטר שמע הברכות  לשאר ימי  ,וכל
זאת מתו #סברת הרמב" ששמיעה קובעת )וראה עוד ש  ,סימ נט(.

ברכות ,כדר #שמברכי בשעת נישואי" .מעי חיוב גברא מונח על קרקפתו של כל אחד ואחד,
להאזי ולבר #את החת והכלה בשבע ברכות הנישואי .לכ ,א לא הכל קיימו "חובת " ,ויש
שעדיי לא שמעו שבע ברכות הנישואי לזוג זה ,אזי יש לנו "פני חדשות" שלא שמעו ויש לבר#
בשבילו שוב את כל השבע ,לשחזר את האמירה שהתקיימה בשעת הנישואי .ומאליו מוב ,שלפי
תפישה זו הרואה בה החזרת מעמד הנישואי 11,בהכרח שגדר שבע הברכות שווה הוא כא וש .
בכ #ג

מתבארת היטב "השמטה" מסויימת של הרמב"  .שלא כראשוני

אחרי

12

שפסקו כי שבת ויו טוב ראויי ג ה להיחשב "פני חדשות" ,רמב" לא הביא זאת ,משמע
11

כ #מפורשת לשו הר"" :ולדידי הכי פירושא אי איכא פני

חדשות מבר #כולה דלדידהו

כתחילת נישואי דמי"; וכ ראה ערו #השלח ,אהע"ז סב ,כד בביאור דעת הרמב" .
12

שיטת הרא"ש ועוד ]תוס' כתובות ז ,ב; שיטמ"ק ומאירי ורא"ש ,ש ; מרדכי סימ קלג ,ספר

המנהיג ועוד[ ,המחשיבי שבת ויו טוב כפני חדשות.
וראה במאמרו של רי"מ גראסס )אור המזרח ,גיליו  ,100תשריטבת תשמא ,עמ' ,(121120
שביאר כי לשיטת ראשוני זו ,השמחה היא היא הקובעת ,ולכ #לא אישמיעת הברכות אלא דוקא
איהשתתפות בסעודה  בה יש ריבוי שמחה  היא זו הגורמת להיות פני חדשות .וראה מה
שהביא בספר ברכת אברה

)ארלנגר( לכתובות ז ,ב מש

הגר"ח בחידושיו )עמ' קפא ,מש

הגרי"ז( ,לסייע שיטת הרמב" המבחי בי שמחה ובי ברכה ,וליישב שיטת תוס'; אכ יש מקו
להעיר כי "השמחה ]![ במעונו" ג קודמת וג מאוחרת לברכות ,ומשמע א כ שהשמחה מקיפה
יותר מהברכה; וראה ערו #השלח )אהע"ז סב ,כא( אשר כתב דברי דומי  ,בעני אלמנה .זאת
ועוד; על מה שהושוו ש "פני חדשות" של נשואי ושל אבלות ,יש להעיר שלכאורה כלל וכלל
אינו דומה ,שכ ג א מטבע הלשו  "פני חדשות"  חוזר כא וש  ,בר טע הדבר ועניינו
שונה לחלוטי כא וש  ,כא הוא מצד ריבוי השמחה )לרא"ש וסיעתו( ואילו ש אינו מצד ריבוי
צער האבל אלא משו גזירת מראית עי בלבד )ראה מועד קט כא ,א( ,ולא קרב זה לזה.
עוד רצה )ש ( לומר ,כי רק לרמב" אי עבדי וקטני נקראי "פני חדשות" משו שאינ בני
חיובא ,בר לרא"ש וסיעתו ,ג ה ייחשבו "פני חדשות" ,מאחר ועובדה היא שג ה משמחי .
אכ נראה שזה אינו מוכרח כלל ,ולא די בעצ הדבר שה משמחי  .ה שער בעצמ :#וכי אי זה
פשוט שג לדידו של הרא"ש ,לא כל מה שגור שמחה לאד ייצור חיוב "שבע ברכות" ,וחידוש
שנאמר גבי שבת אי ל #בו אלא חידושו .ראיה לדבר ,ממה שהרמ"א ,שמזכיר את שיטת הרא"ש,
א ,על פי כ אינו מזכיר היתר עבדי וקטני  .ועוד ,ג הריטב"א שהביא את שיטת תוס' לצר,
שבת ל"פני חדשות" ,למרות זאת כתב שאשה אינה בכלל זה ,ומתו #שאינה ראויה להימנות

לא סבר כ .#וכל זאת על שו מה? לאור האמור ,הרי אכ" ,השמטה" זו ,מצידו ,מובנת ,א,
מתבקשת .לשיטתו ,מה שיי #לדבר על מועד ,על תארי #או על יו חג ,כעל אד  ,אותו "מוציאי
ידי חובה"? א  כאמור  לשיטתו ,גדר "פני חדשות" פירושו חיוב ברכה המונח על ראשו של
אד  ,ודאי שאי לכ #כל שייכות לשבת ויו טוב ,ובדי השמיט זאת אפוא הרמב" !
אכ ,לפי זה נראה לחדש ,כי כפי שצרי #להקדי את ברכת בורא פרי הגפ ]וברכה על
מש #שבעת הימי

ההדס[ לשש הברכות ,בשעת הנישואי ,כ #ג

א

מברכי

את כל שבע

הברכות ,היינו א "מחזירי " אותו מעמד לקדמותו ,אזי די הוא שיקדימו ג ש את ברכת
בורא פרי הגפ ]וברכה על ההדס[ לשש הברכות.
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ד
א כני אנחנו בכ ,#אזי נמצאנו למדי הבחנה יסודית בי מקרה שיש "פני חדשות"
ונאמרות כל שבע הברכות ,ובי מקרה שאי מצויות "פני חדשות" ולא נאמרת אלא ברכת "אשר
ברא" לבדה .ה הייחודי לשבעת הימי שאחר הנישואי אינו אלא ברכת "אשר ברא" לבדה; היא
היא שניתקנה לברכת החת והכלה בימי

שאחר הנישואי 14.לעומת זאת ,כאשר נאמרות כל

השבע ,אי זה מהמתוק ומכוו באופ מיוחד לימי

אלה ,אלא זו חזרה על "שבע ברכות של

נישואי" שנאמרו בשעת.
עתה ,ממילא יתבאר הכל בשופי .בהלכות אישות ד הרמב" על שעת הנישואי עצמה,
וש

אמירת כל השבע היא היא עיקר התקנה ,וכל השבע כאחת ה ברכת חתני

להיאמר עתה .לא כ בהלכות ברכות ,ש

ד הרמב"

המחוייבת

על הסעודות הנערכות בימי

שלאחר

בעשרה של ברכת חתני  ,ג אינה חשובה ל"פני חדשות" ,ומ הסת הוא הדי לעבדי וקטני ,
אשר כש שאינ מצטרפי לעשרה כ #ג לא יועילו ל"פני חדשות" א ,לרא"ש וסיעתו.
נפקות נוספת הנובעת ממחלוקת זו ,מש הרב"צ אבא שאול זצ"ל – ראה בספר בית חתני  ,יב,
הערות .44 ,19
 13תימוכי לכ #בספר מאמר מרדכי )כרמי  או"ח קצ ,א( ,המדייק בדעת הרמב" להקדי בורא
פרי הגפ .ואכ ,בספר שובע שמחות )ד ,כט ובהערות ש ( הביא שבני תימ נוהגי "לבר #אחר
ברכת הגפ ,לפני שבע )שש( הברכות ג על הבשמי " )ועיי ש  ,לזלח ובהערות(; וראה הלכות
ברכות ז ,יד ומגדל עוז והגהות מיימוניות ש .
14

וכ היא לשו שו"ת הרדב"ז ,תתקצז )ג' תקסז ,בעני הברכות למחזיר גרושתו(" :הברכה

המיוחדת לחתני היא אשר ברא ששו ושמחה וכו' וחות בה משמח חת ע הכלה ...שבע ברכות
לא נתקנו על השמחה אלא על הזיווג הראשו של אד וכו'".

הנישואי – כלשונו :לאלמו "יו ראשו בלבד ,וא בחור ...או ...בתולה מברכי אותה כל שבעת
ימי המשתה" – ובימי אלה עיקר ברכת חתני המיועדת לאמירה "בכל סעודה וסעודה שאוכלי
ש " ,אינה אלא ברכת "אשר ברא" לבדה ,ואילו כלל השבע אינ התקנה המיוחדת לימי אלה
אלא מעי שיחזור מעמד הנישואי שקד  15.אי כל סתירה אפוא בעצ ההגדרה השונה הניתנת
לברכת חתני  ,שכ בכל מקו ישנה התייחסות הנוגעת לעניינוייחודוהוא.
ואדרבה ,עצ

16

החלוקה להלכות אישות ולהלכות ברכות ,מוכיחה בעליל על הבדלת .

לעומת עיקר הלי #הקידושי והנישואי המתבאר בשלימותו בהלכות אישות ,די ברכת "אשר
ברא" עצמו הוצמד להלכות ברכת המזו ולהוספותיה )הוספות השבת ,הרגלי  ,חנוכה ופורי  ,וכ
ג ברכת אבלי  ושכחת ( .ההבדלה נובעת מהכרה שאכ אי לראות בברכת "אשר ברא" אלא
עוד אחד מסוגי ההוספות לעיקר ארבע ברכות ברכת המזו .כרוצה לומר :דר #כלל מחוייב כל אד
בארבע ברכות ברכת המזו )המבוארות ש ( ,א #לעיתי הוא מחוייב בחמש .כיצד? ובכ ,האוכל
בבית חתני באחד משבעת ימי המשתה ,מבר #חמש ברכות  מוסי ,את ברכת "אשר ברא",
ההופכת חלק מברכת המזו כולה.

17

 15נראה שלכ #ג הקדי הרמב" בהלכות ברכות את העיקר ברכת "אשר ברא" )הלכה ט( למה
שאינו עיקר כא  כלל השבע )הלכה י( .ואי לסתור ביאור זה בדבר "החזרת מעמד שעת
הנישואי" ממה שהרמב" שינה ,לכאורה ,את סדר הברכות ואת גירסת מהלכות אישות להלכות
ברכות ,שכ כבר אמור לעיל )הערה  (2שהלכה משובשת זו כולה הושמטה בנוסחאות דייקניות,
וכלל אינה בנמצא ש .
16

ראיה נוספת למעמדה העצמי של ברכת "אשר ברא" בתו #כלל השבע ,מצויה בהכרעת

השאילתות )שאילתא טז( ,לומר "אשר ברא" כל שלושי יו )כאשר יש "פני חדשות"( ,והכוונה
רק ל"אשר ברא" ו"שהשמחה במעונו" ולא לכל השבע; וכ הוא ג בשיטה מקובצת כתובות ,ש ,
מלשו "שיטה ישנה"] .ועיי בהעמק שאלה ,ש  ,ס"ק יג ש ביאר את גדר השלושי יו  ,על פי
מה שאמרו בכתובות ד ויומא עח ,ש"כלה זמנה ל' יו "; וראה עוד ש שאילתא טו ,סק"ח[.
17

לפי זה נראה שלשיטת הרמב"  ,כפי שברכת המזו עצמה אינה חייבת להיאמר על הכוס

ובברכת בורא פרי הגפ )הלכות ברכות ז ,טו( ,כ #ג כאשר נאמרת ברכת "אשר ברא" לבדה ,כגו
שאי "פני חדשות" ,אי כל חובה  מעיקר הדי  לסדרה על הכוס ,שכ אי זו אלא ברכת המזו
מורחבת ותולא .וא אכ כ #הדבר ,אזי נראה שג כאשר כ יסדרוה על הכוס ,לא יקדימו את
ברכת בורא פרי הגפ ל"אשר ברא" אלא דוקא יאחרוה ,וככל זימו וזימו] .מה שאי כ כאשר
אומרי את כל השבע ,שכ אז "חוזר מעמד הנישואי" ,כאמור לעיל הערה  .13לכ #דייק הרמב"

נמצא שכשינוי ברכת המזו בשבת ובמועדי

מברכת המזו בחול  הוספת "רצה

והחליצנו"" ,יעלה ויבא" )רמב" ש ה"ה( ,וכשינויי מברכת המזו בחנוכה ופורי )ש ה"ו( ,כ#
ג שונה ברכת המזו הנאמרת בבית חתני  ,בכ #שמוסיפי בה "אשר ברא" .בר  ,כפי שברכת
המזו של שבת ומועד וחנוכה ,גידר כול נותר כברכת המזו הנאמרת תדיר על ידי כל אחד ואחד
מהסועדי  ,כ #ג ברכת המזו הזו ,של "בית חתני " ,אי לראות בה אלא ברכת המזו מורחבת
אשר צריכה להיאמר על ידי כל אחד ואחד מהסועדי .

18

עתה מיושבת היטב הדגשת הרמב"  ,דוקא בהלכות ברכות ולא בהלכות אישות ,את
ההלכה" :ואי מברכי ברכה זו לא עבדי
מבוארי

ולא קטני " .עתה ,ההדגשה כא וההשמטה ש ,

כפתור ופרח .בשלמא בהלכות אישות ,ש

הנושא הוא אמירת כל שבע הברכות

לכנות "שבע ברכות של נישואי" )ולא "שש" ,כסת לשונו בהלכות אישות( ,להדגיש שכולל את
ברכת בורא פרי הגפ ,שלא כהלכה ט ,ש לא נזכרה כלל[ .יתכ שמכא ג מנהג הספרדי )שו"ת
חיי שאל ,א' ,מד; בית עובד ,כד( ,לבר #ברכת "אשר ברא" על כוס ברכת המזו עצמה ולא על כוס
נפרדת ,מאחר וזה חלק והמש #לכוס הזימו של ברכת המזו .ואכ בספר שובע שמחות )ד ,הערות
ה( כתב ש"זהו מנהג תימ הקדו " )ועיי בספר ברכת חתני  ,יג( .אלא שבשו"ת הרמב" )סימ
רפח – מהדורת בלאו ,ב' ,עמ'  (541540כתב כי לכתחילה יש לחלק את ברכות האירוסי והנישואי
לשתי כוסות .ואול

יתכ שלפי עניינו ש  ,הכוונה לשעת הנישואי דוקא – והרי את ברכת

האירוסי כלל לא שיי" #להחזיר"  ולעומת זאת ל"אשר ברא" לבדה ,אכ די בכוס אחת.
 18אלא א כ ירצה האחד להוציא ידי חובה את השאר בברכה זו ,כבשאר ברכות ,כמוב.
בהדגשה זו של הרמב"  ,שהברכה נאמרת כתוספת וכהמש #לברכת המזו  כמבואר ה ממיקו
ההלכה וה מלשונו "בכל סעודה וסעודה שאוכלי ש "" ,כשהיו האוכלי" ועוד  בא להוציא
מהנאמר במסכת סופרי )יט ,יא(" :מנהג רבותינו" לומר בבוקר ובערב ברכת חתני א ,ללא
סעודה ,וכבר חלקו על כ #ראשוני  ראה חידושי הרמב" כתובות ש  וזו דעת רמב" כא
להצמידה לסעודה] .יש להעיר שהגר"א ,במסכת סופרי  ,הגיה וגרס "בערב אחר סעודה" ולא
קוד

סעודה )וראויי

הדברי

להוספה ,באנציקלופדיה תלמודית ,ד' ,טור תרלח והערה .(97

וראה עוד מנהג קטלוניא ,המובא בריטב"א ובתשובת רב האי גאו ,המובאת ברא"ש[ .סיוע לשיטת
הרמב"  ,ראה כתובות ח ,ב" :כי תניא ההיא בברכת המזו" ,הרי שברכת חתני הוצמדה לברכת
המזו כש שג "השמחה במעונו" הוצמדה לה) .ועיי בשו"ת הרמב"  ,הנ"ל ,א' ,עמ'  :365נשאל
על סידור שבע ברכות בלא סעודה ,ועל כ #אינו משיב( .וראה מנחת שלמה ,א ,סימ יח ,עמ' קלא
הערה  ,7הסובר שהברכה תלויה בברכת המזו ולא בסעודה כשלעצמה.

המתירות אשה לבעלה ,אמירה שהיא חלק ממעשה הנישואי ,ש פשוט וברור שמי שאינו בר הכי
ודאי אינו יכול להוציא את החת ידי חובת ברכותיו .לכ ,כש שהללו אינ יכולי להימנות על
מני העשרה המאפשרי את אמירת הברכות )ש פ"י ה"ה( 19,כ #ג אינ יכולי להוציא ידי
חובה באמירת הברכות 20.מה שאי כ בהלכות ברכות ,ש הנושא הוא אמירת ברכת המזו כל
אחד ואחד לעצמו 21,כא היה מקו לחשוב שמכיו וג הללו מצויי ה בבית חתני  ,ג ה
סעדו ש

והתחייבו בברכת המזו ,אזי כש

שבשבת ויו

טוב ג

ה

מברכי

ברכת המזו

"מורחבת" ,כ #ג כא יברכו ג ה לעצמ ברכת המזו "מורחבת" .לשו אחר :ג ה יוסיפו
לעצמ  ,בברכת מזונ  ,ברכת "אשר ברא" ,ככל שאר בני הבית! להסרת טעות זו ,הוכרח הרמב"
לפרש שלא כ הדבר .מאחר וה אינ שייכי כלל ועיקר בעני הנישואי  ה עבד שלפי מעמדו

 19על פי משנה מגילה )ד ,ג ובגמרא כג ,ב( ,ובכתובות ז ,ב  מקור הדי א מבועז )רות ד ,ב( ,אצלו
נאמר שלקח עשרה אנשי

מזקני העיר ,וא

מתהלי

)סח ,כז( ש

נאמר "במקהלות ברכו

אלוקי ד' ממקור ישראל".
]כא המקו להעיר שבסו ,הקדמת שו"ת כנסת יחזקאל כתב לבאר את העובדה שהרמב" למד
את די עשרה מ"במקהלות" דוקא ולא מבועז ,משו שהרמב" סובר שחת עצמו עולה ומצטר,
לעשרה ,ולעומת זאת אצל בועז היו עשרה לבד מהחת .והדברי קשי  ,שכ אמנ נכו הוא
שרמב"

נקט להלכה שחת מצטר ,לעשרה ,ואול

הוא אינו מזכיר כלל ועיקר ,לא בהלכות

ברכות ולא בהלכות אישות ,את "במקהלות" .רבנו מנוח ,בספר המנוחה )הלכות ברכות( אמנ
עשה זאת ,והזכיר "במקהלות" – א #לא הרמב" )והנאמר בהלכות תפילה ח ,ה  עיי"ש  אינו
ממי העני כלל( .דברי הכנסת יחזקאל ,צע"ג .שוב ראיתי שכבר תמה כ בהערות שמלה לצבי ,על
שלח העזר) ,ח ,ו סק"ב( ,וראה את שהעיר ש על הפלאה ,וציי שכבר החת"ס בחידושיו עמד על
כ.[#
 20נראה שלכ #כיוו המגיד משנה בהלכות אישות )י ,ד(; וכ צרי #לומר בדברי הכס ,משנה ,הלכות
ברכות )ב ,ט(; וראה עוד לשו הלבוש )שלהל הערה  ,(32לשו רבנו מנוח )שלהל הערה ,(23
וריטב"א )הנ"ל הערה .(12
 21שהרי הכל חייבי בברכת המזו ,ג נשי ועבדי וקטני  ,א מדאורייתא וא מדברי סופרי
– ראה רמב" הלכות ברכות ה ,א.

אסור לישא ישראלית ,וה קט שלפי גילו אינו שיי #לכ  22#לכ ג לא יוסיפו ברכה זו לברכת
המזו שלה  .מיותר לומר שחידוש זה צרי #היה הרמב" לפרשו ולכותבו.

23

ה
התבארו א כ כא שלושה גדרי  :א .שבע ברכות הנישואי אשר כול כחטיבה אחת
נקראות ברכת חתני  ,משו שכ #היא עיקר תקנת הנישואי ,להתיר אשה לבעלה אחר אמירת
שבע ברכות.

24

ב .מעי "שיחזור" מעמד הנישואי לקדמותו ,מש #שבעת ימי המשתה,

25

ולכ

אמירת כל שבע הברכות באוזני "פני חדשות" שטר שמע  .ג .הוספת ברכה חמישית לארבע
ברכות המזו הרגילות הנאמרות על ידי כל אחד מהמסובי  ,מתו #חיוב "בית חתני " לכל סעודה
 22על נישואי קט ,ראה יד לגילת – אסופת מאמרי של יצחק דב גילת ,ירושלי תשס"ב ,עמ' 49
.23
 23בספר המנוחה ,לרבנו מנוח )הלכות ברכות( ,כתב שני טעמי לשלילת עבדי וקטני מהברכה:
א" .כיו דליתנהו בכלל זימו ליתנהו בכלל אותה ברכה ,שהרי אי אומרי אותה אלא היכא
דאיכא זימו ,ומסתברא דה"ה נשי " ]בהקשר זה ,ראה חלקת מחוקק ,אהע"ז סב ,ה(; ב" .וי"ל
דעבדי שאני ,כיו דליתנהו בתורת קידושי ונישואי אי מברכי ברכה זו" ,וכ ג קטני ,
אול

נשי

כ שייכות .נמצא אפוא שביאורו השני שווה לגמרי לנאמר לעיל ,ועבדי

הופקעו מהברכה בה אינ
במחלוקת א

שייכי  .ביאורו הראשו – שמחמיר יותר ביחסו לנשי

וקטני
 תלוי

ברכת "אשר ברא" תלויה בזימו ]ראה ר" ,רא"ש וריטב"א בסוגיית כתובות,

לעומת תוס' רי"ד ש  ,ולהלכה בשו"ע סב ,ד ורמ"א ש  ,וש  ,ז .ועיי בשו"ת יביע אומר ,ג',
אהע"ז ,יא ,ביחס לצירו ,קט; בספר שובע שמחות ,תחילת פרק ג; בית חתני  ,תחילת פרק י;
שו"ת אגרות משה ,או"ח א' ,נו[ .רבנו מנוח עצמו אכ מדגיש ש"מנהג לאומרה אפילו בשלושה...
אבל פחות מכ לא" ,א #אי הכרח שטעמו זה אמור בדעת הרמב"  ,הא ראיה שהוא עצמו מביא
ש ששבת חשובה "פני חדשות" ,דבר שללא ספק מנוגד לרמב" .
24

עיי בשו"ת חות יאיר ,סו ,ג )היא תשובת ר' גרשו אשכנזי ממי ,3ראה ש  ,מו( ,שלא נקרא

"נישואי" עד אחר גמר ברכות ,למרות שאינ מעכבות; וראה מה שהעיר החת"ס בתשובותיו,
אהע"ז ב' ,קסו; והערת מנחת שלמה ,הנ"ל.
 25לפי זה מיושב היטב לרמב" מה שדי עשרה לברכת חתני נאמר ה לשעת נישואי וה לשבעת
הימי  ,וזאת מאחר ששורש הדברי אחד הוא ,ולכ מקור הדי )א מבועז וא ממקור ישראל 
לעיל הערה  (19מוסב אתרווייהו .מה שאי כ לרא"ש ,קצת דוחק יש להסב מקור די שנאמר על
עצ הנשיאה ,שייאמר ג למש #שבעת הימי .

וסעודה הנעשית ש  .לעניי זה ,כל השיי #בברכה זו – כולל ג אשה ,השייכת במצות פריה ורביה
ובנישואי  מצווה להוסי ,לברכת מזונו ברכת "אשר ברא" ולאומרה כחלק מברכת המזו .רק מי
שאינו שיי ,#ולו ג עתה ,בנישואי כדת משה וישראל )עבד וקט( ,הוא המופקע מהוספת ברכה
ויסתפק ג בבית חתני בארבע ברכות המזו בלבד.
דומה כי בדר #זו ג מתבארת העובדה שבהלכות אישות הצרי #רמב" עשרה לאמירת
ברכת חתני בשעת הנישואי  כעיקר התקנה  26ולאמירת שבע הברכות באוזני הפני חדשות,
ולעומת זאת לאמירת ברכת "אשר ברא" בשבעת ימי המשתה לא הצרי .#בר
פשוטי  ,א ,מתחייבי  .בראשונות ,שחוזר הדי לקדמותו ,אזי כש

עתה הדברי

שנצרכו העשרה למעמד

הנישואי עצמו ,כ #ה נצרכי ל"שיחזורו" .באחרונה ,לעומת זאת ,הייחודית והעיקרית לשבעת
ימי המשתה ,הרי מאחר וזו אינה אלא ברכת מזו אישית ,ג א מורחבת ,ברי שבה אי שו
סיבה להצרי #עשרה.
ו
הדברי שלעיל ,אשר ביררו מהותה וגידרה של ברכת חתני  ,פורכי ומשרשי מישגה
הלכתי של אותו שד 27ב"שאלת זוג צעיר דתימודרני שחברי יקרי שלה עורכי סעודת "שבע
ברכות" לכבוד  ,וה רוצי לכבד אחת הבנות שהיא ידידה של החת וכלה באחת הברכות" .על
סמ #דיוק ברמב"  ,אשר השמיט "נשי " ממניעת הברכה ,הסיק הלה כי "בודאי שיכולות לבר#
ברכת חתני כמו הגברי " .החרה אחריו אותו שכתב כי "צדק בעל המאמר מבחינה הלכתית .לא
מצאתי מקור האוסר על נשי לבר #שבע ברכות" .הבירור הנ"ל 28מבהיר שבטעות יסוד דבריה .
 26ראה לעיל הערה .19
 27ראה 'עמודי ' ,גיליונות .446 ,444
28

לבקשתי הואילו הגר"א שפירא שליט"א והגר"ש ישראלי )שליט"א( ]זצ"ל[ לעבור על הנכתב

בזה ,לחוות דעת בנדו ולהסכי להכרעה .הגר"ש ישראלי א ,פירס דעתו בנדו – ראה חוות
בנימי ..…… ,במאמרו הנדפס בקוב" 3ברקאי" א' עמ'  ,16366וא ,הוא  א כי בדר #אחרת 
מסיק "שבנידו של שבע ברכות אי מקו שאשה תאמרה" ,עיי ש .
באשר לגו ,דבריו ש  ,בהורמנא וברשות נקיטנא בשפולי מאמרו בסנס זעיר .בנוגע לחידושו "כי
אי כלל מצוה על אחרי לשמח את הכלה ישירות ,וכל המצוה אינה אלא לשמח את החת",
"ומצוה זו לשמח החת אינה מוטלת על הנשי " ,וממילא הפקיע לגמרי הנשי ממצות שמחת
חו"כ .הנה אמנ סיוע מעט יש לכ #מלשו רש"י ברכות ו' ב' "אגרא דבי הלולי מילי  לשמח החת
בדברי " ,וכ הוא לשו השל"ה "ירבה בתחבולות לשמח החת ולשבח לפניו הכלה ...זהו

מכל האמור מתבאר כי כפי שלכל שנצרכי עשרה ,פשוט שאי אשה נמנית למני 29,כ#
הוא ג די ברכת חתני עצמה 30,ה לאמירתה בשעת הנישואי וה לאמירתה מש #שבעת ימי
שמחתה"; עו"ר "מטה משה" )לתלמיד המהרש"ל( עמוד הגמ"ח חלק ג' פ"ב" :דר #הפשט נראה כי
עיקר המצוה הוא לשמח את החת ולשבח ולהלל הכלה בפניו וכו'"! עוד ראה של"ה מס' פסחי
בד"ה בעני ושמחת בחגי..." :#ורז"ל הזכירו ביותר שמחת חת כמ"ש כל הנהנה מסעודת חת
ואינו משמחו וכו' מפני שיש בכלה פני לכא ולכא אי דמיא עליו ככשורא יעשה כההוא סבא )עי'
כתובות י"ז( ואי לא לא .עוד י"ל דירבה תחבולות ביותר לשמח חת וישב לפניו הכלה כי א החת
שמח וטוב לב אז החת מאהב את הכלה ומחזיר אחריה וזהו שמחתה" )ועיי"ש בהמש #הדברי 
מדוע בנוגע להכנסה לחופה הזכירו בעיקר הכלה( .בר אי ספק שפשטות לשו הטושו"ע אהע"ז
ס"ה מורה כי מצוה היא ה על גברי וה על נשי לשמח ג החת וג הכלה .ואדרבא הלא
כמקור עקרי למצוה זו הביא הטור מעשיה של איזבל כמבואר בפרקי דר"א פי"ז "שהיה ביתה
סמו #לשוק וכל חת שהיה עובר היתה יוצאת מביתה ומצלצלת בכפיה ומקלסת בפיה ומהלכת
עשר צעדות" ,משמע בבירור שהאשה שייכת בכ .#וא כי בדבר השמחה בפני החת דר #ריקוד
ושיר יש להעיר שהטור גרס "לפני חת וכלה" וכבר העיר ע"כ רד"ל ש דודאי עיקר הקילוס לפני
הכלה )וסייע כ ג מרד"ק למלכי  ,א כי בילקוט ובכד הקמח ועד גרסו "לפני חת" בלבד( מ"מ
במה שאינו סטייה מדרכי צניעות ודאי שייכת אשה) .וראה עוד רד"ל לפדר"א פט"ז אות ס"א,
ו"דרישה" לסי' ס"ה וט"ז ש  עיקר קילוס ולווי הוא לכלה דוקא( .וכ שבתי ושמעתי ממו"ר
הגר"א שפירא שליט"א דמכיו ושמחת חו"כ מכלל גמ"ח היא ,מה סברא היא להפקיע נשי
מגמילות חסדי ! ודו"ק.
 29כמפורש במשנה וגמ' מגילה כג ,ב ,ולמדוהו מקרא דונקדשתי בתו #בני ישראל  ה לעני תפילה
ונשיאת כפיי

)ראה רמב" הל' תפילה פ"ח ה"ד ופט"ו ה"ט ושו"ע או"ח סי' נ"ה א' לקדיש

קדושה וברכו( ה לקריאה בתורה )רמב" ש פי"ב ה"ג ושו"ע ש רמ"ג א' ומש"ב סק"א וסק"ב
וע"ע ערוה"ש ש ( וה לזימו בש )רמב" הל' ברכות פ"ה ה"ז וכס"מ ש ושו"ע ש קצ"ט ו'(.
ומה שהסתפק הרמ"א )ש

תר"צ י"ח( בצירו ,נשי

למגילה  היינו רק מצד פרסומי ניסא

)כמבואר בפמ"ג ומש"ב ש ( .וע"ע תוס' ברכות מ"ה ב' )ד"ה והא מאה( דאית להו דא ,מאה נשי
לא חשיבי אלא כתרי גברי לכל עני קבו 3ותפילה ולמאי דבעי עשרה וא ,שלשה מעיקר הדי )דלא
כזימו שמעיקר הדי רצו שני רשאי( .ולפי"ז למי דסבר  להל הערה ז'דבעינ ג' לאשר ברא
וקט אינו מצטר) ,דלא כזימו( תהיה כא גריעותא נוספת )וראה לעיל הערה .(21
 30לעיל הערה  .18וע"ע אוצה"ג כתובות ז' ב' פיסקא ל"חט' ,ולהלכה שו"ע אה"ע ס"ב ד'.

המשתה; 31נצרכי עשרה גדולי  ,זכרי ובני חורי 32,וג ל"פני חדשות" אינה נחשבת 33.ומכא,
שבשעת הנישואי ודאי שאשה אינה יכולה לומר את הברכות ולהוציא ידי חובה ,וא ,מש #שבעת
ימי המשתה כשנאמרות כל השבע אינה יכולה להשמיע  ,שכ כאמור ג זה תלוי בדי עשרה.
יתירה מזאת ,לסיעת הראשוני  34המצריכה עשרה לברכת "אשר ברא" ,הרי כ #הדבר וכ #הדי ג
לעניי זה ,ואשה מנועה .באשר לחולקי

ואינ

מצריכי

עשרה לברכת "אשר ברא" ,ולדיד

מעיקר הדי ג אשה חייבת בברכה זו ,דומה כי יש לתת את הדעת על היבטי נוספי  :להלכה
נצר #זימו 35,וכלל נקוט בידינו שאשה לא תזמ ע אנשי  36ואפילו בנוכחות   37וכא הלוא ישנו
החת  ומה ג שמדובר בציבור 38ועל הכוס] 39ה זו של זימו וה זו של "אשר ברא"  וראה לעיל
 31כמבואר לעיל ה לרמב" וה לדעת הרא"ש והראשוני  .וע"ע אוצה"ג ש פיסקא ע"ד פ' ופ"ג.
ורבינו מנוח כתב "דלא גרעי ז' ברכות מברכת חתני " ולכ בעינ בני חורי וגדולי .
32

דאי זה רק מדי כל דבר הצרי #עשרה )ברכות מ"ז ב'( אלא מקרא דבועז בו נאמר "עשרה

אנשי " דהיינו גדולי

וזכרי

וכ מקרא דמקהלות  אי קהל אלא עשרה גדולי

וזכרי ,

ומפורשת כ היא לשו הריטב"א כתובות ז' ב' "...ודאי בעי שיהיו גדולי וגברי מדכתיב עשרה
אנשי וכו' וכ כתב הרמב" ז"ל דצרי #גדולי ובני חורי"  אנשי דקרא  ודאי דבעי גברי (.
וכ #ג מוכח מלשו הלבוש אה"ע ס"א ה' "אי מברכי ברכה זו לא עבדי ולא קטני דאנשי
כתיבי וכו'" ,ולא הוצר #לשלול נשי  ד"אנשי " שהפקיע עבדי וקטני הפקיע ג נשי .
33

לעיל סו ,הערה   11מהריטב"א .וכ"כ בספר "זכור לאברה " )רבי אברה אלקלעי( חאה"ע

אות ב' והובא בפחי תשובה אה"ע סי' ס"ב ס"ק י"ד ,וכ מוכח ג מביאור הגר"א  עי' ברכת
אליהו וש .
 34לעיל הערה  5והערה .7
 35כנסמ לעיל בהערה .21
36

משנה וגמ' ברכות ריש פרק ז' ,רמב" הל' ברכות פ"ה ה"ז ,שו"ע הנ"ל קצ"ט ו' .וראה לשו

החזו"א )או"ח סי' ל' אות ח'( שכתב "הא דנשי אינ מצטרפות ע אנשי  משו שאי חבורת
נאה ואינ נקבעי זע"ז לחבורה אחת ...להשתת ,בברכה בשביל אחדות אי ראוי וכו'".
 37ראה ספר "האשה והמצוות" )אלינסו( פרק ז'  עמ' ] .77אמנ בזה מ"ש בספר "הליכות ביתה"
עמ' צ"ד הע' יד[.
 38וכתבו תוס' סוכה לח ,א' דבפני רבי זילא מילתא .וע"ע מש"ב או"ח רע"א סק"ד  מש הא"ר
ודה"ח דלא תוציא אשה אנשי

שאינ

מבני ביתה .וראה מ"ש בשד"ח )אסיפת דיני

מער'

אבלות אות ק"ס ופאה"ש אות ט'( למחות בבת האומרת קדיש אחר אביה ,ולו רק מחמת "שהוא

הערה  ,[17לא ראוי שדוקא אשה היא זו שתפטור את הצבור מחיוב אישי המוטל על כל אחד
ואחד 40,אלא אחת מהשתיי  :או שכל אחד ואחת יבר #לעצמו ,או שאחד מהאנשי יוציא השאר
ידי חובה 41.ברור מכל מקו  ,שאי השמטת הרמב" את המילה "נשי " מורה אלא רק את עצ
חיובה ג היא בברכה ,לא הוצאתה אחרי ידי חובה ,מה שאינו ממי העני כלל.

42

דבר חדש וזר בעיני רבי ויש לחוש שע"י כ יתחלשו כח המנהגי של בני ישראל שה תורה ויהיה
כל אחד בונה במה לעצמו עפ"י סברתו ומיחזי מילי דרבנ כחוכא ואיטלולא ויבואו לזלזל ח"ו".
 39ועייה"ט מ"ש שעה"צ סי' קצ"ט סק"ו.
40

כדמוכח מעני קה"ת ,דא ,שמעיקר הדי אי כל מניעה מעלייתה של אשה לתורה לענייני

מסויימי ]רק לשבעה ולא לשלושה עי' מג"א רפ"ב ומש"ב ס"ק י"א  יב( וא ,זה רק להשלמה
ולא שיהיו כל העולי נשי "דכיו דלאו בני חיובא נינהו לא מפקי לגמרי" )ר" על הרי" ,מגילה 
י"ג א' בדפו' דיל וכ"כ להלכה הרמ"א או"ח רפ"ב ג'( וכ הדגיש התשב") 3א' קל"א( שרק מכיו
שהצבור כבר יי"ח הותרה עלייתה ,וכ"כ המאירי )מגילה ש ( שהואיל וכבר קרא אחד כבר נשלמה
תקנת משה רבינו .וע"ע שו"ע רש"ז רפ"ב דאשה אינה יכולה לשמש ש"צ בקריאה )בעל קורא(
משו שאינה יכולה להוציא העולה בקריאתה( .ואעפ"כ להלכה לכתחילה כלל לא תעלה אשה
ותקרא בתורה "מפני כבוד הצבור" )מגילה כג ,א ,רמב" הל' תפילה פי"ב הי"ז ,שו"ע רפ"ב ג'(,
ורק כשאי בקיאי תקרא )ראה הגה' יעב" 3מגילה ש ( ,כלומר לא מצאו חכמי לנכו לתק כסד
קבוע ותדירי שימוש אשה בפני הציבור.
 41כא המקו להעיר בקיצור ובתימצות ריעותות נוספות העלולות להיווצר:
א( קול באשה ערוה ,השיי #ברובא דרובא דנשי דיד א מדי אשת איש וא מדי פנויה נדה(
)ראה שו"ע אה"ע סי' כ"א סק"ד וב"ש ש  ,וע"ע שו"ת אגרו"מ או"ח ח"א סי' כ"ו( ויש ראשוני
שנימקו בכ #מה שאי נשי מויי"ח האנשי במגילה )עי' עיטור הל' מגילה ובאשכול ח"ב ד ,ל'
וארחות חיי הל' מגילה אות ב' ובספר בני יששכר סי' קכ"ג .ובסמ"ג הל' מגילה השוה מגילה
לקה"ת ואינה מוציאה האיש ,וב"ח סי' רע"א השוה קידוש למגילה ואוסר!(.
ב .מהנאמר בגמ' סוטה מח ,א' "זמרי גברי ועני נשי פריצותא ,זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורת
וכו'" .וברש"י "שהעונה מטה אזנו לשמוע המזמר ,נמצאו האנשי נותני לב לקול הנשי ".
ולכל מה שהתירו חז"ל למרות ב' הריעותות ,צרי #לומר שבמקו אימתא דשכינה התירו ]והרחיב
ע"כ דברי הגר"ע יוס ,בהערתו בשו"ת יחוה דעת ,סו"ס טו  עיי"ש[ ובמקו הצור #ותולא.
)וראה שו"ת אורח משפט סי' ל"ה(.

ג .אמירת "שהשמחה במעונו" במקו עירוב אנשי ונשי  ראה ספר חסידי סי' שצ"ג וב"ח
וב"ש ובאה"ט אה"ע סי' ס"ב ס"ק י"א ויד אהר ש סכ"ח וכ עזר מקודש ש  ,ש" #יו"ד סי'
שצ"א סק"ו .וע"ע בספר "הצנע לכת" )אלינסו( עמ'  28ואיל .#ובאשר לדבריו הידועי של הלבוש
 מנהגי סו ,חאו"ח סל"ו  ראה מה שהעיר בכ #בספר "שובע שמחות" עמ' ע"ה מו"ה נ'ד'ה'.
ד .הצור #בכיסוי הראש ,א ,לפנויה עי' שו"ת יביע אומר ח"ו או"ח סי' ט"ו.
ה .עוד מ הראוי להעיר שחלילה לא התירו לעבור על שו איסור ולו דרבנ בלבד בכדי לשמח חת
וכלה ]אסרו למחוא כ ,בשבת לכבוד חו"כ; אסור להסתכל בפני כלה כדי לחבבה על בעלה  ע'
כתובות י"ז ,וראה שד"ח מערכת חת וכלה אות י"ב ,ב איש חי שופטי אות י"ח[ ,וראה בספר
"בית חתני " פרק י"ז ס"ז סו ,הערה  ,13והערה ) 14הבאת "קוס "( הערה ) 15התחפשות איש
בבגדי אשה ולהיפ ,(#וש סעי ,י' ואיל.#
 42זוהי הטעות הבסיסית המונחת בשורש המאמר הנ"ל ובמסקנתו .ע זאת ואגב גררא יש להעיר
שהמאמר עצמו רצו ,שגיאות ]לדוגמה :מתיר לאשה לזמ בנוכחות החת והכלה; מציי רק נימוק
הוצאה ידי חובה כפסילת אשה מזימו ,בעוד שאי כלל צירו ;,מציי שימוש ב' כוסות  לרמב" ;
פשיטא ליה להתיר "שהשמחה במעונו" בעירוב; פשיטא ליה ללא חולק דבעי זימו ל"אשר ברא";
פשיטא ליה וללא חולק דלא בעי עשרה ל"אשר ברא" לדעת הרמב" ; משמע )מראיית השו"ע
וחלוקת הכוסות( שסבר להתיר אמירת כל שבע הברכות! ועוד[ וד"ל

