
 

תן המברכין ז' ברכות בסעודת ח
 יך שיאכלו פת וכלה האם צר

ז:] מברכין ברכת חתנים בעשרה   ת"ר  [כתובות 
פנים  שבאו  והוא  יהודה  רב  אמר  שבעה,  כל 
ברא  שהכל  אמ"ה  בא"י  מברך  מאי  חדשות, 

 לכבודו, ויוצר האדם וכו'. 
[דף ג' מדפי הרי"ף] וי"א שאין    הר"ן וכתב שם  

כדאמרינן   ברכת חתנים אלא בבהמ"ז,  מברכים 
תניא כי  בבהמ"ז,    הכא  שנהגו  ההיא  כמו  ולא 

שלא  ושבת  בשישי  חתנים  ברכת  לברך  עכשיו 
במסכת  שנינו  שהרי  וליתא  סעודה,  בשעת 
לומר בבוקר ברכת  ונהגו  הי"א]  [פי"ט  סופרים 
כל  חדשות  ופנים  בעשרה  הכוס  על  חתנים 
קודם  אלמא  הסעודה,  קודם  ובערב  שבעה, 
רגילים  שהיו  לפי  אותה,  מברכין  היו  סעודה 

בבו  להתאסף החתן  לשמח בבית  ובערב  קר 
אוכלין,   שאין  אע"פ  מברכין  והיו  וכלה,  החתן 
מבית  יוצא  שהחתן  ושבת  בשישי  כן  גם  ואנן 
הכנסת מוציאין כלה מחדרה ונכנסין לחופה, זו  

 היא עיקר השמחה וראוי לברך עליה וכו'. 
מקומות   וברא"ש  דיש  כתב  י"ג]  סי'  [שם 

את   שבשבת אחר סיום התפילה מלוין כל הקהל 
בי עד  ברכות, החתן  שבע  שם  ואומרים  תו 

ביום  הקהל  רוב  שם  היו  שלא  מפני  ואומרים 
וי"א  וכו'.  שם  מצויים  כולם  שבת  וביום  שישי 
דוקא  דהיינו  חדשות  פנים  ע"י  דמברכין  הא 

 לאחר סעודה. 
[פסחים קב:] גבי הא דאמרינן שם שאין    ובתוס'

אומרים שתי קדושות על הכוס לפי שאין עושין  
, כתבו דיש נוהגין בחופה חבילות חבילות מצות

כוס  על  ברכות  שבע  לומר  שלא  זה  מטעם 
רבינו   אך  וכו',  אחר  כוס  מביאין  אלא  בהמ"ז 
דמי  כוס אחת, דלא  משולם היה אומר הכל על 
כדאמרינן   נינהו  מילי  דתרי  וקידוש  לבהמ"ז 

היא   מילתא  חדא  הכא  אבל  דברכת  בסמוך, 
נישואין.   לברכת  גורם  ומבואר   עכ"ד.המזון 

ל  נתקנה דס"ל  לא  נשואין  רבינו משולם דברכת 
 אלא בסעודה. 

וס"ל  פליגי  דלא  אפשר  בתוס'  קמא  דעה  (ואף 
בסעודה,  אלא  נתקנה  לא  נישואין  דברכת  נמי 
אלא דס"ל דאעפ"כ בעינן ב' כוסות כיון דעכ"פ 

 ב' קדושות נינהו. 
שכתב   ובר"ן  דאע"פ  איפכא,  איתא  [הנזכר] 

עפ"כ ' ללא סעודה, אדמברכין שבע ברכות אפי
כוסות,  ב'  ברכות  ושבע  לבהמ"ז  דא"צ  העלה 
ודלא  ע"ש.  הסעודה.  בתר  דתרוויהו  כיון 
ב'  דבעינן  [שם]  סופרים  במסכת  כדאיתא 

 כוסות).
בבית חתנים   –כתב  [ברכות פ"ב ה"ט]    וברמב"ם

אלו  ברכות  ארבע  אחר  חתנים  ברכת  מברכין 
 (דבהמ"ז) בכל סעודה וסעודה שאוכלין שם.

"ב] כתב דמברכין אותה כל [אהע"ז סי' ס  ר ובטו 
מקומות  שיש  כתב  והדר  אכילה.  אחר  שבעה 
מבהכנ"ס  החתן  עם  הולכים  שהקהל  שנוהגין 
לביתו ביום שבת שחרית אחר התפילה ומברכין  
התוס'  דברי  הביא  (ואח"ז  ברכות.  שבע  שם 
אין   חבילות  חבילות  מצות  עושין  שאין  דלפי 

כ  על  חתנים  וברכת  בהמ"ז  אחת, מברכין  וס 
כן נוהגים באשכנז ובצרפת, ובספרד אין  וכתב ד 

 נוהגין כן אלא אומרים הכל על כוס אחת).
כתב    ובמחבר  ס"ה]  ס"ב  ברכת   –[סי'  מברכין 

סעודה  בכל  בהמ"ז  אחר  חתנים  בבית  חתנים 
מידי  הגיה  לא  (והרמ"א  שם.  שאוכלין  וסעודה 

בביאור   שם  וכתב  המחבר).  דברי    -  הגר"א על 
המזו ברכת  [ח  –ן  אחר  שם  כי כמ"ש  ע"ב]   '

תניא ההיא בברכת המזון, והר"ן שם הקשה ע"ז 
 ממסכת סופרים. ע"כ.

המחבר   כתב  שש   –(ובס"ט  לומר  שאין  י"א 
כוס  מביא  אלא  המזון,  ברכת  כוס  על  ברכות 
כוס  ולוקח  וחוזר  ברכות  שש  עליו  ואומר  אחר 
וי"א  הגפן,  פרי  בורא  עליו  ואומר  בהמ"ז  של 

של  כוס  על  אלא  שב   שא"צ  מברך  ע בהמ"ז 
הרמ"א   שם  וכתב  המנהג.  פשט  וכן    –ברכות 

וי"א  ראשונה,  כסברא  נוהגין  אלו  ובמדינות 
 דאפי' לאשר ברא לחוד בעינן ב' כוסות).  

לאברהם  אהע"ז   ובזכור  ח"ב  אלקעי  [לגר"א 
בעינן   אי  להסתפק  הביא  חתנים]  ברכת  ב'  אות 
לזימון   עכ"פ  שיצטרפו  או  כולם  שיאכלו  יו"ד 

זימו  ד כדין  או  בבהמ"ז,  בעי ן  בבהמ"ז  דוקא 
דבר  יוציאו  איך  יצטרפו  לא  דאם  משום  צירוף 
שקר מפיהם לומר ברוך שאכלנו והם לא אכלו,  
יו"ד  וסגי בדאיכא  זה  משא"כ בב"ח דלא שייך 
ברכות  נתקנו  דלא  כיון  שמא  או  הבית,  בתוך 
הללו אלא על האכילה צריך שיאכלו כל היו"ד. 

אי   כולם  שיאכלו  דא"צ  עכ"פ ואת"ל  בעינן 
רכות יברכם דוקא א' מן האוכלים, או שמא דהב 

ראיתי  שכן  אכל,  שלא  אחר  אפי'  לברכם  יכול 
לחזן אחד ת"ח שבירך ב"ח אף שלא אכל, אם 

 יפה עשה או לא. ע"כ. 
יצחק ח'   ובפני  אות  ח"א  אבואלעפיא  [לגר"י 

הזכל"א  של  ספקו  שהביא  אחר  ק"א]  ס"ק 
משמיה  הכי  בתר  מ"ש  דלפי  כתב  הנזכר, 

בהש א"ח  אם דהשו"ג  תלוי  דהכל  מטות, 
ודאי  יע"ש, א"כ  אוכלים מסעודת חתן מברכין 

   בס"ד

 מיקתאעא מעתש
  

 בענין איסור לשאת ולתת במטבע מזויף 
(חו"מ סי'    שו"עהוכן פסק   (ויקרא יט, יא)  "לא תגנובו"שוה פרוטה עובר על לאו ד ' כל הגונב אפיו  , כל שהוא  ' לגנוב אפימה"ת שלא    זהרנוה 

אבל  ,םהלוקח ממון אדם בסתר ואין הבעלים יודעי  הוא גנבד  .(שנט ס"ק ג)   ובש"ך  (שם)  בסמ"ע,  )וסי' שנט סע' א  (סע' געיי"ש  ו.  ב)-שמח סע' א
. (מצוה רכד אות ג)  במנ"ח ועי'  .  (מלכים פ"ט ה"ט)  רמב"םב  כמבוארואף עכו"ם מוזהר בזה    . בגלוי ובפרהסיא, אין זה גנב, אלא גזלן  אם לקח 

 להלן.דברי השו"ע ואר בדוכן מב .י נמצא גוזל את חבירופשוט דאסור לישראל או עכו"ם להוציא כסף מזויף שהרו
זה    יהומ לבכל  לישראלישראל  עכו"ם  או  עי'   , ישראל  לעכו"ם,  ישראל רשאי לתת  אם  לענין  ב"ק  אבל  ד   (קיג:)  בש"ס    טעותדמבואר 

  יודע שהישראל עושה עצמו כאינו אא"כ הגוי    )יכול יגלום עליו(ד"ה    מתוס'אפי' להטעותו מותר. וכן מוכח  (שם)    רש"י, ולפי  מותרת   עכו"ם
 .(סי' שמח) הטור וכן דעת   .יודע

[וכ"כ  מיהו אם טעה מעצמו שרי ,להטעותן כ"ש (חולין צד.) דאסור להטעותן דהא אפי' גניבת דעת אסור כד:) -(ב"ק כג:  המרדכיאולם דעת 
(סי' טו ד"ה והעולה    החוט המשולש  ,פ"י סי' כ)ומא  (ב"ק פ"א סי'      היש"ש. וכ"כ בדעת הרמב"ם  להטעותו אסורש  (גזילה פי"א ה"ד)  הרמב"ם

כת' שאף    (שם)בלח"מ  אולם    .וכת' המח"א שם דהיינו מפני שאסור להטעות דעת הבריות  ,(גזילה סי' ד)  המחנה אפריםו  מזה דגם התוס' ס"ל)
אפילהרמב"ם   מותר  יודע  העכו"ם  אין  להטעותו  (שם)  היש"שדעת  ו  .להטעותו  'אם  דה   ,שאסור  שרידאף  הלואה  מה    ,פקעת  היינו 

(סי'    בשער משפט  'ועי  .אבל מה שהוא בעת המקח דומה לגוזל, ועוד דאיכא חילול ה'  ,ך מכס או דרך חוביב לשלם לו או דרשאתה חי
אך לפי היש"ש דאסור משום שהוי    ,וא"כ מה שעבר עבר  וגנב דעת  הרי כבראין חיוב השבה ד  וה טעה דלפי המרדכי אם כבר  שמח ס"ק ב)  

 .  (סי' שמח ס"ק ד) הפת"שזיר לו. והביאו גונב ממון הכותי ממש א"כ חייב להח כ
ובלבד שלא    ת שטעות עכו"ם כגון להטעותו בחשבון או להפקיע הלואתו מותרה הראשונה בסתם  בדעפסק    (סי' שמח סע' ב)  הרמ"א   והנה 

כללי או"ה ד"ה  ב  רמ (יו"ד סי'    ש"ךבועי'    י"א דאסור להטעותו אלא אם טעה מעצמו שרי, ע"כ.  םשוב הביא בשו  ידע דאז ליכא חילול ה'
(גזילה אות ד ואונאה    בגר"ז  הכריעכדברי היש"ש. וכן    נקט נר' ש  (ס"ק ג)  מהש"ך  למעשה   אבל .דסתם וי"א הל' כסתם אף לפי הרמ"א  וכ"ת) 

ם  כו"ת עדאסור להטעו  (ערך גזל ד"ה וידוע)  בפלא יועץ ועיין    . ועיי"ש דע"כ כתב דנכון שהישראל יאמר ראה שעל חשבונך אני סומך  ,אות יא)
לו ליתן  מזויפות  ואפי'  ע"כ  מעות  מקרי,  גמור  וגזל  אסור  הכל  וכדו'  טובים  עם  לערבם  יפות או  שהן  לו  אסור [  ולומר  הדבר  והאם 

    .]א"קכבגליון   עי' מש"כ בס"דמשום דינא דמלכותא דינא בזמנינו לכו"ע 
וידע הקונה שהמוכר לא יחליף לו מטבע זו  ת,  ויפוהיה שם מטבע מזקיבל עודף  אחר קנייתו  ש  אחדהוה בדעובדא  יש לדון בדלא  א

חנות ולשלם בחשאי באותה מטבע   אם רשאי שוב לקנות מוצר אחר באותה בטענה דעליו הראיה שהוא נתן לו מטבע זו. ושאל השואל 
   וכך לקבל בחזרה את כספו. 

ועל כן אם רואה את שלו ביד    ,ין לעצמות דעשוכלומר יכול אדם ל  ,"איניש דינא לנפשיה  עביד"   (חו"מ סי' ד)  השו"עכבר פסק    תובאמ
ואפי' אינו יכול לברר בדין דשלו הוא נוטל, שרי  .  הגזלן רשאי לקחתו מידו אפילו הוא דבר שאין בו הפסד אם ימתין עד שיעמידנו בדין

(יז.)  כהסמ"ע מהגמ' במו"ק  לא  ח דשהוכי  (שם אות א)  כערוה"שודלא    (גו"ג אות כט)  וגר"ז  (ס"ק ב)  סמ"עאם אינו בא להוציאו בעדים, עיין  
   .ראשונים דלא כדבריו, עיי"שבוכבר הבאנו בגליון ל"ז שמבואר 

מ"מ אם הניזוק תלמיד חכם .  (שם)  הרמ"א בשם המרדכי, וכן פסק    הב"יואע"פ דכל זה הוא אם אותו החפץ הנגנב אכתי בעין וכמ"ש  
דאע"פ שכל אחד עושה דין    )ח"ג חו"מ סי' ה(  הרב פעליםפשיה. וכתב  א לנדינ   אמר רב יוסף צורבא מרבנן עביד  (יז.)  במו"קהרי אמרו  הוא  

צורבא מרבנן כוחו יפה וכגון שגזלו ממנו חפץ ולוקח במקומו חפץ שווה בבירור, דרשאי לעשות כן כיון  לעצמו ולאו דוקא ת"ח, מ"מ  
 .מבורר כמו שחששו לגבי שאר אינשי, ע"כ אינובר ששהוא דבר ברור והוי כזוזי בזוזי דשרי כדלקמן, ולא חששו שמא יעשה כן גם בד

ת"ח  אינו  הניזוק  מותר שיקח מעות במעות, כמבואר    ואף אם  כדין  שלא  השני מחזיק מעות  ומשיב אם  שעא)  בשואל  ח"א  ברב ו  (תל' 
  .(ח"ג סי' קכד אות ט) בשו"ת בצל החכמה  וכ"כ. ד"ה והשתא מאחר שרבינו)  שם(  פעלים

דאין בזה אלא משום עצה    (ב"ק שם ד"ה שמא)  התורת חיים  ת כן בחשאי שלא יראה כגנב, דעתלעשו  מותר  דנחלקו הפוסקים אםאלא  
נקטו   וכן  בינה טובה,  ט)    האמרי  סי'  ומשיב(דיינים  שעא)  והשואל  ח"א  דעת    . (תל'  המלךאבל  א)  השער  ס"ק  שמח  הראשונים    (סי'  כשיטת 

ג'  מקיי   הנ"ל אא"כ  הרב פעליםדבחשאי אסור מן הדין, וכן פסק   וידוע לו כמה הוא    א' תנאים  ם  שיהיה הדבר מבורר דהיינו ברור 
הוא על מנת שיקח כנגד סך מעותיו ממעות של הגזלן דאז הוי זוזי בזוזי דנחשבים אחד, ולא יקח חפץ ששוה כפי ערך   ב' הסך שגזלו.  

  בגר"ז וכן    וציא בלעו מפיו בגלוי.לו לה שא"א  שהגזלן הוא גברא אלמא או יש סיבה אחרת    ג'   מעות שגזל ממש כי בזה אוסר המרדכי.
 בגליון ל"ז.  וכבר הארכנו בכל זה בס"ד  .מבואר שאם א"א להציל בענין אחר לית לן בה  (גו"ג אות כח)

  עכ"פ כשמקיים תנאים הנ"ל   ,ואפילו בחשאי   ,יוצא בנ"ד דכיון שהמוכר מחזיק מעות שלא כדין רשאי השני לקחת מעות נגד מעותו
 הוי כמעות במעות].  קצוץש לו מחיר מוצר שידלקיחת מסתבר ו[

יתן כסף מזויף זה לאחר מחמת שהמוכר חשוד הוא    , אכתי שאל השואל האם רשאי לעשות כןולם  א הגזל    לעדיש לחוש שהמוכר 
 וציא מטבע זו במזיד לתתה לאחר ודלמא יש כאן משום לפנ"ע לא תתן מכשול. ואפשר שי 

 המ"ב  ת שיעשה היתר ולא איסור תלינן בהיתר דהוי ספק לפנ"ע דשרי, וכן פסק יש לתלום דכל שמשו  , שהדבר מותרראה  לכאורה נו
דאסור להשאיל לאדם כלי מלאכה אם הוא חשוד לעשות בהם מלאכה בשבת, אם לא שיש לתלות שיעשה בהם מלאכת   (סי' שמז ס"ק ו)

[וכבר הארכנו בזה בס"ד    י דרכי שלוםלא מפנ  ן בה אםודוקא בדבר המצוי, אבל אם מלאכת ההיתר אינה מצויה, אין תולי  ,היתר
, וכן הוא בנ"ד דאף אם הוא חשוד על איסור גזל הרי יש לתלות שלא יתן כסף זה לאחרים דהרי יכול שיתפס על זה  בגליון קט"ז] 

בזה להתיר  ן  אי ו. ויש לחוש שיוציא המטבע ללא שימת לב כיון שאינו יודע שיש לו מטבע כזה ברשות  דשמא אלא דיש לדון  [   .כגזלן
(ח"ג סי' לז ד"ה    שב"ץבתהוי אנוס באיסור גזל, דהרי כבר נקטו הפוסקים דבעבירה באונס נמי איכא משום לפנ"ע, עי'  משום דבכה"ג  

רכנו  והא  (סי' א ד"ה ואין להקשות)   החלקת יואבכודלא    , ועוד.(ק' סי' ז ענף ב אות ז)  במנחת שלמה   (יו"ד ח"א סי' ג)   באג"מ  ,וגם הראב"ד)
בגליון  זה בס"ב אלא דאפשר דבכה"ג"סד  לחבירו)  ז.  כזו  דחייב להחזיר  (שנתן מטבע  מעשה  די"ל  מ"מ    כספו,  אע"פ  בכלל זה  אין 

. ועוד אפשר דאין לחוש לטעות דהרי יש לתלות שעכ"פ מקבל המעות ישים על לבו שהרי דרכם  כיון שלא היה מדעת כלל   "מעשה גזל"
בשם השו"ע בחו"מ, אלא דשאני הכא דאין כוונה לרמות חברו כלל מש"כ   ויעויין עוד להלן.  ראוישל אנשים לבדוק שקבלו עודף כ

 .  ]התם

בר מן דין יש להתיר בנ"ד, דהרי לכאורה יש להקשות מהא דמצינו בכמה דוכתי דרשאי אדם לתבוע ולהשביע את חבירו בב"ד על  ו
 ור.  ו באיסממונו אע"פ שידוע לו שמוכן לישבע לשקר, והרי נמצא מכשיל

.  עליו  ת כל הון ביתו שלא לעבורחייב לתל"ת  דעל  הסכימו כל הפוסקים  הרי  "   (ח"א סי' מה)במוצל מאש  ובאמת כבר עמד בקושיא זו  
ועד מכחישובוקשה דכיון דמצינו שהתורה חייבה שבועה למודה   וכפר בכל  יאבד ממונו    ,מקצת  משמע שמותר לזה להשביעו שלא 

הוא רשע גזלן שגוזל ממון חברו אינו עובר המשביעו    וף סוףונר' דכיון דס  ,ועובר על לאו דלפנ"ע  , רעל שק  אע"ג דיודע בודאי שנשבע 
מדת חסידות הוא  והוסיף דמ"מ    מ ב"מ ב: ד"ה ומורי הרב נר"ו)"(שט  מהר"י אבוהבהוכבר קדמו בזה    ."אלא אמרינן הלעיטהו לרשע וימות

 כ. "ע, עו לישביניחנ להביאו לידי שבועה וכשרואה שרוצה לישבע לא
ג)  במנחת שלמהו ז ענף ד אות  צ כלל להתחשב בזה שמכשיל  "דבכה"ג שעושה כדין לתבוע מה שמגיע לו אזו  כתב ליישב קושיה    (ק' סי' 

ועיי"ש שעפ"ז  [אפי' בכה"ג שמכירו וחשוד הוא בעיני התובע על שבועת שקר ואינו עובר על לפנ"ע    , וגורם את חבירו בשבועת שקר
כיון שאינו נותן לו את הגוף    , שאינו שומר תורה ומצות ויעבור על חילול שבת עבורו  בו סכנה בשבת ללכת לרופא אין  לה שחוהתיר ל

מנע  ידאין לאדם לה   (יו"ד ח"ג סי' צ ד"ה והטעם)   באג"מ. וכן מבואר  ]האיסור, אלא רק בדרך אגב גורם לו לעבור אע"ג שהוא פסיק רישא 
שה א' איסור ע"י מעשיו, דמאחר דעושה מעשה עצמו ועובר האיסור לקח ועשה בעצמו שמא יעבשביל דבר הרשות שלו    פי'עשות אלמ

   .מעשה האיסור ליכא בזה לאו דלפנ"ע
הלעיטהו  [והארכנו בגדרי   הלעיטהו לרשע וימותדהרי אמרינן בכה"ג    ת השני, א   ים כשילמ  שאנו ולפי דבריהם י"ל דה"ה בנ"ד דאין לחוש  

כ"לרשע   בגליון  ועז] בס"ד  ד,  למכשול.וד  לחוש  אין  ע"כ  כהוגן  נוהג  ש  הרי  שיודע  דבכה"ג  מדת    "ודאי"אלא  איכא  מ"מ  יכשל  חבירו 
   .מזויף  חסידות להמנע מזה כמבואר לעיל. ובפרט בנ"ד דעלול לגרום רע לחבירו שיקבל מטבע

  הגר"ז וביאר    , מפני שבקל מרמין בה.ימה לקי  וראס   ףזוימ שמטבע    נב:)-(נב.  הש"ס ב"משפסק ע"פ    סי' רכז סע' יח)חו"מ  (  בשו"עעי'  לא דא
 ע"פ שס   (שם)  השו"ע. וכתב עוד  שאסרה התורה להשהות מדה חסרה בביתו שנאמר לא יהיה לך בביתך וגו'דהיינו משום  (אונאה אות י)  

לי  שברי כ(פי'    ולא יעשנה משקל ולא יזרקנה לתוך גרוטאותיו  .לאנס או לתגר, מפני שמרמין בה אחריםלמסרה    אסורשגם  הנ"ל,  
בתו בצואר  ויתלנה  יקבנה באמצעה  או  יתיכנה  מתכות), אלא  ושאר  תתן    (שם)  הלבושוביאר    , ע"כ.כסף  לא  עור  לפני  משום  דעובר 

 .  ומתוך היראה אין אדם מדקדק עמהם בכךאחרים,  ם דהטעם שאסור לתתם לחשודים כי מרמי(שם ד"ה לעולם)   במאיריועי' מכשול. 
  בפתחי חושן   ועיי"ש  איכא תליה לית לן בה.באופנים דוא"כ  .  משום לפנ"ע  לחשוד  מסרה לאו    מזויפת מטבע    ותמבואר דאסור להשה 

יצא להסתפק כשהלה אינו רוצה להחזיר לו מעותיו אא"כ יחזיר לו המטבע המזויפת, שמסברא נראה דכיון שקבלה ש  (ח"ה פי"א הגה מו)
  .ינו חייב להפסיד משלו שזה לא ירמה אחרים, וצ"ע. ע"כלידו, וא  כאילו בא בטעות אין זה בכלל לא ימסרנה לאנס כו', והרי"ז

 "ג | ה'תשע גליון קכ"ה  | פר' ויגש  
 ' קהילת ))חניכי הישיבות))- רמות ב



 
 02  571-3932הערות ותרומות בטל'    -© שמעתא עמיקתא  

 

לנו   ודי  החתן,  מסעודת  שאכל  מי  אלא  יברך  דלא 
ליו"ד,   להצטרף  יועיל  אכל  שלא  דמי  נאמר  אם 
שפיר  לאו  אכל  שלא  אף  ב"ח  שבירך  חזן  ואותו 
שיודע  שם  מהאוכלים  אחד  אין  אם  ומ"מ  עבד, 

 מהם.מי שלא אכל עי לברך ב"ח אז מצי לברוכי
[לגרי"ש ארדיט   בחינא וחסדא וגדולה מזאת מצינו  

ח"א דף קי"ב ע"ג] שכתב דלענ"ד לאו שפיר דמי   –
כוס  שתה  ואפי'  לזימון  דנצטרף  אפי'  אחר  לברך 
כוס  על  שניהם  לברך  לנוהגים  ל"מ  יין,  של  אחר 
הוא   ברהמ"ז  המברך  דיברך  דהנכון  דנראה  אחת 

לנוהגים אפי'  אלא  אחר,  כו  ולא  ב'  על  סות,  לברך 
יען ההיא כוס דב"ח על עצם אכילה דאכלו בשולחן 
נתחייב  שלא  אחר  לברך  ש"ד  לאו  באה,  היא 
כי אם אחד מהמסובין האוכלים בסעודה  בבהמ"ז, 

 והוא המברך ברהמ"ז.       
מצינו   אלו  דברים  הגרי"ז וכעין  [ענינים    בחידושי 

ג'   אות  י"ח  סי'  הש"ס  התלמיד   –בסוגיות    ים] רשימות 
ה  דברי  דמבואר בדבריו דעל  אמר  הנזכרים  רמב"ם 

שייכת  היא  הסעודה  אחר  אשר  חתנים  דברכת 
לברכת המזון ונכללת בה, שהרי בכל פרק זה איירי  
והעיד הגר"מ  הדין דברכת המזון.  הרמב"ם בעיקר 
הלוי שליט"א שכאשר מרן ז"ל בירך בעצמו השבע  
 ברכות היה אומרם תיכף אחר בהמ"ז, לפני הרחמן, 

דלהרמב" צריך  ומשום  ע"כ  מבהמ"ז,  חלק  הוא  ם 
 לברכם לפני הרחמן בגמר בהמ"ז.

רבינו   בשם  הנזכרים  בפסחים  התוס'  דברי  (ועל 
אמר  הנישואין,  לברכת  גורם  דבהמ"ז  משולם 
בדברי   המבואר  דלפי  ז"ל  מרן  בשם  זצ"ל  הגרי"ד 
שפיר  מבהמ"ז,  חלק  הוא  חתנים  דברכת  הרמב"ם 

ח  וברכת  בהמ"ז  לברך  אחיכולים  כוס  על  ר  תנים 
ז"ל   ושוב אמר בשם מרן  דהכל הוא בכלל בהמ"ז. 
שמוסיפין   זו  ברכה  שכתב  בה"י  הרמב"ם  דמדברי 
נראה  ברכות,  מז'  אחרונה  ברכה  היא  חתנים  בבית 
הראשונות,   ולא  בבהמ"ז  נכללת  האחרונה  דרק 

 ולפי"ז אין סתירה לד' הרמב"ם מד' התוס' הנ"ל).
ברמב"  דלמשנ"ת  העיר  ז"ל  לכבד והגרי"ד  אין  ם 

זו שאינו מברך    בז' למי שלא אכל בסעודה  ברכות 
 , ברכת המזון, כיון דברכות אלו הם חלק מבהמ"ז 

להסתפק.   שיש  ואמר  ז"ל  ממרן  זאת  (אלא  ושאל 
דהגרי"ז לא אמר כן אלא לדברי הרמב"ם, ואף לדבריו לא  

 הכריע בדבר אלא אמר שיש להסתפק בזה).    
  –סי' ט] כתב    [לגרח"ד פדווא ח"א  ובחשב האפוד 

שמכבדין  נוהגין  דיש  הא  על  תמה  אני  ומעולם 
עמהם,  פת  אכל  שלא  למי  ברכות  שבע  באמירת 
הוספה  אלא  חתנים  ברכת  דאין  ברור  דנראה 

סוברים לבהמ"ז,   העולם  אשר    וכנראה  דבמקום 
יכול  וחייבין בשבע ברכות  הציבור מברכין בהמ"ז 

פת,   אכל  שלא  מי  אף  אותם  יודע  להוציא  ואנני 
 . עכ"ד. ר לזה מקו 

דשבע  ו דס"ל  העולם,  מנהג  ליישב  מקום  דיש  אף 
סעודה  דאיכא  במקום  בפנ"ע  חיוב  הם  ברכות 

ובפרט  (ואעפ"כ אפשר דסגי בכוס אחת וכמבואר בר"ן).  
די"ל   כוסות,  ב'  על  שמברכין  כהרמ"א  לנוהגים 
דס"ל דעיקר החיוב הוא משום השמחה, אלא שאין  

סעודה   במקום  אלא  לשמחה  מ"ש (וכמתאספין 
[כ ז:])הריטב"א  ודאי תובות  להחמיר  מקום  מ"מ   .

   דאיכא.
 

 נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] [
 

 פניני מוסר 
 ענין צום עשרה בטבת

בנין   על  מחדש  דנים  בטבת  בעשרה  שנה  בכל 
יום שסמך מלך "עוי"ל כי באותו    -  ביהמ"ק וחורבנו 

בל למטה על ירושלים כמו כן ישבו ב"ד שלמעלה אלו ב
ונחרב  המשמאילים  שגברו  עד  משמאילים  אלו  מיימינים 

 הבית.
והנה אין לך שנה שאין קללתה מרובה מחברתה, וכל דור  
שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו, נמצא שבכל  

כשמגי פעם  בכל  וזהו  חדש,  חורבן  נתחדש  ושנה  ע שנה 
של   יום  משפט  אותו  למעלה  אז  שהתחיל  בטבת  עשרה 

וגוזרין  שלמעלה  ב"ד  יושבין  ודור  דור  בכל  כן  החורבן, 
 החורבן של כל שנה ושנה...

וידוע דעל צרה שעברה כמו יום שמת בו אביו ואמו אין 
להתענות,   מותר  חלום  תענית  אבל  בשבת  מתענין  אנו 

ע לבוא  העתידה  צרה  שמבטל  לו  שיש  עונג  ליו דבשביל 
ה מעונה  צרה לא  על  רק  דזהו  ט"ב  תענית  הלכך  וא, 

שעברה לא דחו שבת, אבל תענית י' טבת זהו על ביטול  
שבת".   דחי  והיה  הוא,  עונג  העתידה  משה צרה  (תורת 

 להחת"ס ז' אדר, הובא בסידור החת"ס סליחות לי' בטבת) 
בא במ"ב בהלכות תענית בענין הד' צומות, שאין "מו  -

אלא   התענית  הלבבעיקר  לעורר  דרכי כדי  על  לפקח  ות 
התשובה ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ולמעשי אבותינו  
הצרות,   אותם  ולנו  להם  שגרם  עד  עתה  כמעשינו  שהיה 
ואותם האנשים שכשהם מתענים הולכים בטיול ובדברים 

 בטלים תפשו הטפל והניחו העיקר.
היא   העיקר  דאם  למעשה,  נפק"מ  בהם  יש  אלו  ודברים 

הכוכבי התענית   בצאת  גם  אז  נגמרה  הצום  כשנגמר  ם 
אז   ההתעוררות,  הוא  העיקר  אם  אולם  התענית,  עבודת 
נגמר   שהוא  לומר  שייך  ולא  החיזוק  מתחיל  הזה  ביום 
במה   להתבונן  למחרתו  גם  וצריך  ואפשר  הצום,  בסוף 

זו  מתענית  שיח  (  ".שלומדים  שליט"א,  בורודיאנסקי  הגרי"י 
 יצחק מועדים ח"ב עמ' רכג) 

 

 "עבודת המועדים"  ע"י מחבר סדרת  נערך
 

 , כדי למנוע בושה ז' ברכות בז' ימי המשתה מותר לברךהאם 
 ימי משתה א. שבעה 

אלא אוכל    ,שלא יעשה מלאכה ולא נושא ונותן בשוק  , שבעה ימיםצריך לשמוח עמה    )בתולה אשה (נושא  ה ש   (ז.)  כתובותבמבואר  
 (אע"ה סי' סד סע' א).  טשו"עה  וכן פסקו , ה תה ושמח עמושו

כא ד"ה ואני לא ידעתי, וכן הביא    ,(ויצא  רמב"ןה  וכן הביא קן להם לישראל ז' ימי המשתה.  ימשה רבינו ת ד(אבל פ"א ה"א)    רמב"םב  ויעויין 
בדברי    עי'ון וכלה.  נן לשמח חתה תקינו רבדז' ימי המשת  (יו"ד סי' שמא ס"ק א)  הט"זוכ"כ    .(כתובות פ"א ה"א)  הירושלמי   בשםבשרשים)  
  (או"ח סי' קמ ד"ה שבתי)  בכת"ס  וכן נקט.  מדברי קבלה וכמבואר בירושלמי  ,מדרבנןאין זה אלא  ד  )ח"א סי' סט סד"ה ועפ"ז(  מלכיאל

   .נלע"ד)(אה"ע סי' קכב ד"ה וה חת"סב  'כתב שהוי מדרבנן. ועי  (ח"ב פ"כ אות כז בהג"ה) ובאור לציון. בלה קברי מד דהוי
 בשו"ע, כמבואר  , בין בחור בין אלמון שלשת ימים הנושא את הבעולה צריך לשמח עמה  אבל    ,כל זה בבחור שנשא בתולה   הוימ

. ובעולה (שם ס"ק ג)  בב"ש. וכן פסק  בעולה צריך לשמוח עמה ז' ימים   נה אם היא אלמנה ואישדייק ד  (שם)  בב"ח [ועי'    .(סי' סד סע' ב)
  ובערוה"שבתשובת בנו דבכה"ג דינה כאלמנה אפילו שלא נבעלה אלא לחתנה קודם הנשואין.    פב)ה תנ' סי'  ע"(א  בנוב"ישלא נשאת  

 .  נשאר בצ"ע בזה] (אות ה) 
 ב. ברכת חתנים

אמר רב יהודה והוא    כל שבעה מברכין ברכת חתנים בעשרה    (ז:)  דכתובות בפרק קמא  זה לענין ימי שמחה, ולענין "ברכה" שנינו  ו
חד פנים  המנין ד  (ח:)ש  ועיי"  .שות שבאו  מן  וחתנים  בעשרה  חתנים  ברכת  יוחנן  רבי  אף    .אמר  ז"י  ברכות  שבע  מברכים  [והאם 

 ]. , ואכמ"ל(ח"ד סי' אלף שכ) וברדב"ז (ס"ק ז) בט"ז, (סי' סב סע' ט) בשו"עעי'  ,כשסועדים שלא בבית החתן
אבל   שנשא בתולה,  בבחור  שנשא אלמנה וכ"ז  אלמון  פ"  הרמב"םכתב    , אם היה  ה"ט)(ברכות  הגמ'    ב  מברכין ש  (שם)  בכתובותע"פ 

וכן פסק    אותה ביום ראשון בלבד, ואם היה בחור שנשא אלמנה או אלמון שנשא בתולה מברכין אותה כל שבעת ימי המשתה.
גרושה דינה  ש או  דגרו  ' קו) (להר"י אבולאפיא ח"א מע' הברכות סי  ובפני יצחק  (דברכות ח"א פ"ב)  בפרי האדמהועי'  .  )וע'  (אה"ע סי' סב ס  "עובש

דאלמנה   סי' סד)אה"ע  (  בב"ח כתב עוד דאלמון מן האירוסין בכלל בחור הוא. ועי'    (מע' ברכות סי' ג אות א)  ובשד"ח [  .כאלמון או אלמנה 
 ' ועי,  ת נח)(ח"ב סי' לח או  חיים שאלכתב דכן היא דעת השו"ע, וכ"כ בספרו  (שם ס"ק ג)    ובשירוי ברכהשלא נבעלה דין בתולה יש לה,  

 המובא לקמן]. הגנת ורדים ובדברי (ס"ק כא)  בפת"ש. ולענין מחזיר גרושתו עי' (ח"ח סי' רעט אות ג) בשבט הלוי

   עברה עבירה ג.
ברכת חתנים נתקנה על    היינו כי   ,דהטעם דאם היה אלמון שנשא אלמנה לא מברכים אלא יום אחדשכתב    )שם(כתובות    ןר"ב  ויעויין

עדיין דאית ליה שמחה טפי מברכים לו כל שבעה לעולם, אפי' נשא אלמנה, אבל אלמון  ר שלא נשא  , הלכך בחותןשמחת לבו של ח 
בתולה   אבל  סגי,  אחד  ביום  הילכך  כך,  כל  שמח  אינו  הנישואין,  מן  אלמנה  ג"כ  והיא  מקודם,  נשא  שכבר  כיון  אלמנה  שנשא 

  שנישאת לאלמון אית ליה שמחה טפי, לפיכך מברכין כל שבעה.
, אין לה  "אלמון" ואח"כ באה להנשא ל  לעבירה למד מדברי הר"ן הנ"ל, שנערה שנתפשה  אה"ע כלל א סי' יז)  (  נת ורדיםיג  בשו"תהנה  ו

ברכה אלא יום אחד, שמכיון שעיקר ברכות אלו נתקנו משום שמחת לבו של חתן, בכה"ג דלית ליה שמחה לחתן, שאדרבה צער 
ועוד שעיקר הדבר הוא משום ששקדו חכמים על    ,רכות כל שבעה ם לברך שבע בניו, אין מקווחרפה רבה היא לו, ושנואה היא בעי

. ועיי"ש שסיים דהסברא  ע"כ  ,תקנת בנות ישראל לשמחן, ואנן סהדי שלא תקנו לשמח אלא את הצנועות, ולא את המקולקלות 
(עניני אישות   בטעמי המנהגיםוכן הביא  איה לדבריו.שהביא ר (סי' לא) בחיק"ל. ועי' ברצון או באונס אם עברה תנת שאין לחלק בין ונ

   .דינה כאלמנה  שעברה עבירהדבתולה  סי' תתקצו בקו"א)
אלא דאכתי יש   .אלמון או גרוש אין לה ז' ברכות כל שבעה, אולם אם נשאת לבחור יש לה לוצא דאשה שעברה עבירה אם נשאת י

 . עבר עבירה דינו כאלמןאו אף באיש שדינה כאלמנה לדון האם הגנת ורדים איירי דוקא באשה שעברה עבירה ש
ה)  שמש צדקה ההביא בשם    (שם ס"ק ט)בפת"ש    ובאמת  סי'    עם אחר  שעברה עבירה דדוקא  שעד כאן לא כתב הגינת ורדים    (אה"ע 

שמוצא    היא אשת נעוריושתמש בו חולין, אבל כל שאפי' לאונסה דיינינן לה כאלמנה, מפני שגנאי הוא לבעלה להשתמש בכלי שנ
, (וליכא שמחה כ"כ)  כבתולה לברכה, ולא דמיא למחזיר גרושתו, שכבר היתה נשואה עמו נישואין ראשונים  רת רוח, דינה בה קו

(  .ע"כ,  גה כן הוא המנו בהגה מבן לא שייך זה). וכבר העיר בזה    שלא תיקנו לשמח המקולקלות[אולם לפי טעם השני של הגו"ר 
 .שם] המחבר

ה  אין ז  ,והא דכתב שהמנהג להקל,  חלק בזה שלדעתו אין מקום לר דינו של השמש צדקה  חלק על עיק   (אה"ע סי' לב)  החיק"ל  אבל
אשה  שנשא    "אלמון"בחור, ואין הספק אלא בכ  ובכה"ג הרי דינו  שנשא אלמנה יש לו שבעה ימים לברכה   "בחור"דהרי    מכריע,

מבואר דנחלקו    הא קי"ל ספק ברכות להקל. ע"כ.ו,  לא יהא אלא ספק ולמעשה  שאין בו מנהג ברור.    שנכשלה עמו לפני הנשואין 
 האם אף באיש שעבר עבירה דינו כאלמן. 

דינו כאלמון שנשא אלמנה ואין מברכין ז' ברכות אלא    אשה שנכשלה עמו לפני הנשואיןשפנוי שנשא  פסק    סי' פב)  תנ'  (אה"ע  נוב"יוב
, משא"כ הני אין להם שמחה  עבירה אם לא טעמו טעם    ו ושמחתה, וזהו ביום ראשון, שעיקר תקנת ז' ברכות היא משום שמחת

ואלמנה.   כאלמון  דאף  אלא  מדבריו  שנשא  במבואר  הנשואין פנוי  לפני  עמו  שנכשלה  ברכות  ן אי  אשה  ז'  עליהם  וק"ו    , מברכים 
יקר שגם  הע  חה דבריו כיד  (אה"ע סי' קכג)  החת"ס אולם    .]נכשל[ומשמע דה"ה שהוא בכלל אלמון כל שהוא נמי  נשכשלה עם אחר  כ

, כיון שנישואין ראשונים שלו  עבירה שטעמו טעם    ע"פיש לברך ז' ברכות כל שבעה, ולכן א   המצוה על חיבת הנישואין מלבד חיבת  
ס"ק כט הובא באוצר הפוסקים סי' סב על סע' ו  ח"ג סי' לב תשובה ב( תורה קניןב[ועי'  (שם).בפת"ש והביא דבריהם הם, יש לו כל שבעה לברכה. 

, ע"כ.  שואין ולא חיבת ביאה י בת ניאין להן ז"ב כל ז' כי אין כאן לא ח , דזמן רביחד  ירו אחר שדרו  נכרי ואשתו שנתגי לענין    )אות ג
 ]. וכעת צ"ע ,ולמעשה יש לעיין עוד בזה 

דינו    בכה"ג  הנוב"ית  לדעד  , ברכותצאנו ידי מח' אם מברכים עליהם ז'  לא י  ,אשה שנכשלה עמו לפני הנשואין יוצא דהנושא  לפ"ז  
 רכים עליהם ז' ברכות.  החת"ס דינם כאלמנה שנישאת לבחור דמבאולם לדעת  , כאלמן שנשא אלמנה 

 כבוד הבריות  במקוםד. לברך 
, האם ניתן לברך עליהם ז' כמו שמצוי אצל בעלי תשובה   דון בזוגות שטעמו טעם עבירה וחזרו בהם והתחרטו מחטאםלעתה יש  מ

מותר לסמוך אמקילים    שמאיש להסתפק  אלא ד  וקיי"ל ספק ברכות להקל,  במח'  עצמן  יםהמברכים מכניס   ברכות דהרי נמצאו
דלכו"ע אין מברכים עליהם   מפני בושתם של החתן והכלה. וכמו כן יש לדון כשאלמון או גרוש נושא אשה שטעמה טעם איסור

 האם רשאים להקל מפני הבושה של הכלה. 
כלומר גדול כבוד הבריות שדוחה איסור דרבנן  ,  שדוחה את ל"ת שבתורה"  כבוד הבריות"גדול    (יט:)  תבברכושנינו  הנה כלל גדול  ו

טו)  במ"ב  כמבואר אפילו בקום ועשה אף במקום בזיון קטן. ואיסור תורה בשב ואל תעשה במקום בזיון גדול   יג ס"ק    יעויין ו  .(סי' 
 כדי שלא יתבייש.  האיסור נדחה  ניעבור השדאפי'  (סי' עט על סע' א ד"ה בתוך) בביאור הלכה

מדברי   שם  והבאנו  בס"ד  נ"ו  בגליון  הארכנו  קטן,  בזיון  במקום  אפילו  להקל  שניתן  דרבנן  איסור  בכלל  הברכה  הביאור והאם 
שמוכח שמסתפק בזה, שהרי כתב דמה שהתירו לש"ץ שכבר התחיל חזרת הש"ץ לגמור    (סי' צב על סע' א ד"ה היה צריך לנקביו)  הלכה
לנקביו    אע"פ חכמיהם  שצריך  שאמרו  כיון  התחיל  לא  עדיין  אם  אולם  בהיתר,  שהתחיל  משום  רק  הוא  הבריות  כבוד  משום 

 , וצע"ג, ע"כ.וא"כ כל ברכותיו לבטלה ויש בהם משום לא תשא "אפשר" דאין להקל מפני כבוד הבריות שתפלתו תועבה 
  המ"ב "פ שאין איסור זה אלא מדרבנן לדעת ל כרחך צ"ל שאעמבואר ד"אפשר" שאסור לברך ברכה לבטלה מפני כבוד הבריות. וע

דכיון דאסמכוהו אקרא  (ח"א סי' א ד"ה והן אמת)    בשו"ת זרע אמת, מ"מ איסור ברכה לבטלה חמיר טפי, כמ"ש  (ס"ק כ)  בסימן רט"ו
מספקא ליה להמ"ב  . ועל כן  ק כב)(סי' ח ס"  במ"בוכעין זה מצינו  ),  אות כא  (סי' רטו  השער הציוןוכ"כ    . דלא תשא חמיר איסוריה טובא

י)    במ"ב[וכעין זה מצינו    .דלא התירו ברכה לבטלה מפני כבוד הבריות ס"ק  שיא  שכתב לענין שבת, שלפי כמה פוסקים כבוד  (סי' 
 .הבריות אינו דוחה מלאכה שא"צ לגופה, כיון דאית לה עיקר מה"ת ושם מלאכה עליה]

יג(  בביאור הלכהכמבואר    ,ך על המקיליןמח' ניתן לסמו  לא שאכתי יש לדון בנ"ד להקל דהרי במקוםא דהיכן דיש שיטות  )  ססי' 
שקדו חכמים    הריובפרט בנ"ד ד  .(סי' תקסו סס"ק כ)  במ"בכן תמצא  ר לסמוך עליהם במקום כבוד הבריות. והמתירות, לכו"ע אפש

ודו"ק.   השבים,  תקנת  דלדעת  [על  הלוי ושו"מ  ד   השבט  אותיות  רעט  סי'  שדב  ה)-(ח"ח  ברכות,  החתן  "בזה "נכשלה  גוונא  ז'  לה    . יש 
 .  ]שהמנהג להקל כדעת החת"ס הנ"ל (ח"א סי' תשנה וח"ד סי' רפז אות כד) בתשובות והנהגות ו

  .)שם(  השבט הלוי . וכן פסק  שבע ברכות שבעה ימיםאלא דלפי טעם זה היכן שהוא אלמון לא ניתן להקל דהדבר מוסכם דלית לה  
אל תעשה ובכה"ג אפשר דהוי שב וממש  לבטלה הוי איסור תורה    אף אם נאמר דברכה דיש להקל,  ד  פשרא  "בזיון גדול"ובמקום  

עקימת שפתים אינה בכלל  ד  (תנ' או"ח סי' עו ד"ה ומה שהקשה עוד מעלתו)  בנוב"יו(שכירות פי"ג ה"ב)    משנה  במגיד'  עיד  כבוד הבריות דוחה,
דלוקין על ש"ש לבטלה אף דלית    (מצוה ל)  חינוךב  מבוארכא והוי כמעשה  . אלא דאכתי יש לדון דאפשר דש"ש לבטלה חמיר מעשה 

גדול מודה)  בה מעשה  והנהגות    ושו"מ   .(ואע"פ שהביאור הלכה הנ"ל מסתפק בזה אפשר דבבזיון  כת' שהמנהג  ששם)  (בתשובות 
 .ל יש מקום להקל מפני כבוד הבריותשנשא אשה שעברה עבירה בשעת דוחק גדו באלמון

 -אמסקנא דדינ-
או    או גרושה   בחור שנשא אלמנה . וכן הדין בברכת חתנים בעשרה כל שבעה עליהן  בחור שנשא בתולה מברכין  א'    :העולה לדינא

אשה שעברה בחור שנשא    ג'  .בלבד  חדאיום  מברכין  או גרושה    שנשא אלמנה או גרוש  אלמון    ב'  .שנשא בתולה או גרוש  אלמון  
  אלמון  'הכל שבעה.  עליהן  הדבר תלוי במח' ולמעשה נוהגים לברך    ,ה שנכשלה עמושא אששנבחור    'דשבעה.    מברכין כלעבירה  

  שבעת ימים   ל יש מקום להקל לברךדוחק גדוה בשעת  מברכין יום אחת בלבד ו  (אפילו עמו)  שנשא אשה שעברה עבירה או גרוש  
   והכל לי הענין.  מפני כבוד הבריות.

 העלון נתרם בעילום שם   

 להצלחת התורם ומשפחתו  
 
 


