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 הרב איתמר רוזנצוייג

 חבר הכולל העליון ע"ש ווקסנר

 ובני החופה בענין מעמד השושבינין

 א. ברכת שמח תשמח
"שמח תשמח ריעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם,  ברכת חתניםב מברכיםש בפרק קמא דכתובות )ח.(שנינו 

החתן  .על החתן והכלה: "ריעים האהובים שהברכה מוסבת ד"ה ריעים( שם)ברוך אתה ה' משמח חתן וכלה". ופירש רש"י 
 שפירש)דף מ'( אולם עיין בספר פירוש התפילות והברכות לר' יהודה ב"ר יקר והכלה שהן ריעים האוהבים זה את זה". 

 ועיי"ש שביאר שהתרגום, החתן והכלה עםח ושבאו לשמעים הרהברכה מוסבת על השושבינים,  הברכה באופן אחר. לדעתו,
הנה ו 1."ויתנה למרעהו מתרגמינן שושבינה .שמח תשמח רעים אהובים. אלו השושבינים: "שושביניההוא  'רעהושל '

 )ד"ה שמח( "ברכה הוא שם פירשוכמו ש שתהיה שמחה שרויה ביניהם,"י, שמברכים את החתן והכלה לדעת רש בשלמא
 ? ברכות חתנים בעצם את השושביניםלמה מברכים  ר צ"עיק הר"י בןאך לדעת  לב", וטוב בשמחה שיצליחו וכלה לחתן

 שושביניםב הראשון שהקב"ה שימח את אדם אנו מברכים להזכיר. טעם לדברועיין שם בדברי הר"י ב"ר יקר שהביא 
כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. כאשר שמחת יציר שלך וזהו אדם ששמחו הקב"ה עם השושבינים בגן עדן: "כשנישאת 

צ"ע מה ענין השושבינים  עדיין אך 2".רבה אמר רב יהודה ב"ר סימון מיכאן וגבריאל היו להם שושביניםכדאמרינן בבראשית 
 לעיקר ברכת חתנים?

 ב. ברכת שהכל ברא
ברכת ש עיי"ש שפירש. מתייחסת לשושבינים ברכת שהכל ברא לכבודושרש"י )שם ד"ה שמח( וכי האי גוונא מצינו בפירש 

לכבוד החתונה, והאסיפה עצמה היא זכר לחסדי ה' שעשה עצמו  על אסיפת העם שנאספוהיא ברכה לכבודו שהכל ברא 
אבל שהכל ברא לכבודו אינה מן הסדר אלא לאסיפת העם הנאספים שם לגמול חסד זכר לחסדי " שושבין לאדם הראשון:

שגם לרש"י חז"ל אפוא  ". יוצאהמקום שנהג עם אדם הראשון שנעשה לו שושבין ונתעסק בו ואסיפה זו כבוד המקום היא
ומקור ענין השושבינות  3.עם החתן והכלהלהתעסק חתונה השתתף בשבאו ל אלו, על ניםשושביהתקנו ברכה מיוחדת על 

  .הראשון בגן עדן שנעשה הקב"ה שושבין לאדם זההוא מ

ברכת שהכל ברא לכבודו איננה מעיקר ברכת חתנים, אלא ברכה בפני עצמה על אסיפת העם. ואשר על כן  רש"י פיל והנה
"ל תקנו ברכה מיוחדת על חז ברכה על השושבינים, ואילו לרש"י יוצא שלפי הר"י בן יקר, עיקר ברכות החתנים כולל

אלא  ,ך שהכל ברא לכבודו בשעת אסיפת העםעיי"ש בדברי רש"י שמעיקר הדין יש לבר קודם ברכות החתנים. ותהשושבינ

                                                           
וכן הוא במחזור ויטרי )סימן רפ"ז( שפירוש שושביניה הוא רעהו: "שושבינין לשון ריעות. כמו ויתנה למרעהו )שופטים טו(. מתרגם  1

 א) הימים דבריוכן הוא ברש"י  ויהבה לשושביניה. רעה דוד )שמואל ב טו(. שושביניה דדוד. וכן שנינו בסנהדרין. אוהב זה שושבינו".
 ". ועיין במשנה סנהדרין כז: שאסור לדון לאוהבו, ומבאור במשנה שם ש"אוהב זה שושבינו". שושבינו ,המלך רע" כז:לג(:

" במקום "ריעים האהובים", וכן הוא בפסקי הרי"ד )כתובות ח.( שמח תשמח ריעים ואהוביםועיין בשאילתות )שאילתא טז( שגרס "
הלכות ברכות )ב:יא(. והנה משמעות הברכה לפי גירסא זו היא כמו שפירש הר"י בן יקר שהברכה מוסבת על השושבינים  וברמב"ם

שהם "הריעים והאהובים", בניגוד לגירסא שלפנינו "ריעים האהובים" דמשמע החתן והכלה. והלא דבר הוא שהר"י בן יקר גרס "ריעים 
 גמ', ואעפ"כ פירש שהברכה מוסבת על השושבינים.אהובים", דהיינו כמו הגירסא שלפנינו ב

, אלא שלדעתו הברכה קשורה לכך שלאחר החורבן ערבה רש"א )חידושי אגדות כתובות ח. ד"ה ברכת שמח תשמח(הוכעין זה כתב המ 2
כל אדם : "ברכת שמח תשמח רעים כו' נתיסדה על שמחת החתונה שעושין עתה בגלות שאין שמחה לפני המקום ואסור לכל שמחה

למלא שחוק פיו וגם בשמחת חתן וכלה אמר והשבתי וגו' מחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה וגו' שהם ארבע 
קולות אעפ"כ אנו מבקשין ממנו יתעלה ב"ה שבשביל שמחת החתן והכלה ישמח את רעים האהובים שהם השושבינים שישמחו החתן 

שושבינו כדאמרינן ויביאה אל האדם שקלעה וקשטה והביאה אליו ומלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא  והכלה כמו ששמחת יצירך שהיית
 שושבין לאדם וסיים בא"י משמח חתן וכלה כי שמחה אחרת ליכא בגלות ואסורה לכל אדם".

להזכיר החסדים שגמל לפי רש"י ברכת שהכל ברא לכבודו היא ברכה על אסיפת העם הנאספים בחתונה זו כדי לתת כבוד למקום  3
שהביאו בשם הרמ"ה  לאדם הראשון בחתונתו. והשוה לתלמידי רבינו יונה )שיטה מקובצת כתובות ח. ד"ה ותלמידי הרב רבינו יונה(

מברכים על מעשה כל חתן וכלה הם מעין הזווג הראשון של אדם וחוה ולכן אנו  ,פירוש הראשוןהשני פירושים אחרים לברכה זו. לפי 
, א כדי לפרות ולרבותימברכים על כך שסיבת הזווג ה ,בכלל כדי לברך אח"כ על יצירת אדם וחוה בפרט. לפי הפירוש השניבראשית 

היא כבוד המקום: "ותלמידי הרב רבינו יונה ז"ל כתבו וז"ל כתב הרב רבינו מאיר הלוי ז"ל ומסתברא דהיינו טעמא דתקון ופריה ורביה 
משום כל חתן וכלה מעין זווג ראשון דאדם הראשון הוא דאמטו להכי תקינו ברכה לזווג ראשון הני ברכתא כולהו בברכת חתנים ד

מקמי ברכת זווג דחתן וכלה וכיון דתקינו ברכה לזווג ראשון דמיירי במעשה בראשית תקינו ברכה לקמי אכוליה מעשה בראשית שכל 
וא עיקר יצירת האדם עולם התחתון שלא נברא אלא לפריה מה שברא המקום לא ברא אלא לכבודו. אי נמי להזכיר סבת הזווג שה

ורביה שנאמר לא תוהו בראה לשבת יצרה וזהו כבודו של מקום שאין כבוד הבורא נודע אלא על ידי בריותיו כענין שנאמר כל הנקרא 
 ".בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו
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וברכה זו לכך נתקנה ומשעת אסיפה היא ראויה לברך אלא מכיון שיש ברכה על הכוס הזקיקוה לסדרה שסידרוה על הכוס: "
עליו מידי דהוה אברכת בשמים וברכת על האור במוצאי שבת דאמרי' מפזרן וחוזר וסודרן על הכוס ורבי חייא מכנסן 

על העם מיוחדת ברכה  שחז"ל תקנו , שהרי לא מצינו בשום מצוה אחרתואמנם גם שיטת רש"י צ"ע ".ם כוסהואיל ויש ש
שקבעו ברכה מיוחדת כך שבינים מאי שנא נישואין שמברכים על השושבינים? ומהו מעמד השוו לכבוד המצוה,שנאספו 

 4?עליהם

 מן המצוות םשושביניהג. פטור 
מבואר . דהנה השושבינים בפרק הישן )סוכה כה:( דיון חשוב במעמדחתנים, מצינו בר לחשיבות השושבינים בברכות מע

פטורים ממצות סוכה כל שבעת ימי המשתה: "אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: חתן  , כמו החתן,שם שהשושבינין
השושבינים פטורים מן הסוכה שום דבעו למיחדי". והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה, מאי טעמא? מ

החתן  עםח ואינם יכולים לשמהשושבינים גמ' שומבאור ב. ת ימי המשתהכל שבע והכלה החתן עםמשמחים הם בגלל ש
או משום צער חתן או משום  ,אפשר לעשות את החופה בתוך הסוכה כן איו .אין שמחה אלא במקום סעודהדהסוכה, תוך ב

קום אין שמחה אלא במ - וליכלו בסוכה, וליחדו בחופה -ה. אין שמחה אלא בחופ - וליכלו בסוכה, וליחדו בסוכהייחוד: "
  ."אביי אמר: משום ייחוד. ורבא אמר: משום צער חתן - וליעבדו חופה בסוכה -סעודה. 

פטורים מן התפלה  רי הםפטורים לא רק ממצות סוכה אלא ה השושביניןש ,לדעת החכמים ,מבואר (שם)בהמשך הסוגיא 
תנו רבנן: חתן והשושבינין וכל בני חופה פטורין מן התפילה ומן התפילין, וחייבין בקריאת שמע, משום רבי ומן התפילין: "

  ."שילא אמרו: חתן פטור, והשושבינין וכל בני החופה חייבין

בהלכות תפילה  מיםמסויי ניםדימ נובע השושבינים פטור ,רש"ילדעת פטור השושבינים.  ים ביסודנחלקו הראשונהנה ו
פטורים מן התפילין משום )ד"ה ומן( הם "דבעיא כוונה", ו התפלה משום )ד"ה פטורין(ותפילין. השושבינים פטורים מן 

מדין בינים פטורים מן הסוכה ששהשו (השגות לבעל המאור סוכה יא:) אב"ד"דשכיחא שכרות וקלות ראש". וכן ביאר הר
מדוע  מובןולפי"ז  5.הוא דאי לא חדו בהדי חתן כל ז' מצטערין הם וחתן"מצטער רי מסוכה משום וטדפ: "והא מצטער

"דמצות כוונתה אינו אלא פסוק ראשון ויכולים ליישב  וכמו שפירש רש"י )ד"ה וחייבין( השושבינים חייבים בקריאת שמע,
  6דעתן שעה קטנה כדי לקרוא פסוק ראשון".

כללי  אינו מכח דין מצוות האמורות בתורה, שהרי פטורםהשושבינים חייבים בשאר פשיטא לן ש לפי ראשונים אלו ואכן
תפילין וסוכה. וכן כתב הראב"ד בהדיה )שם(:  ,דינים מסויימים בהלכות תפילהכח אלא מ עוסק במצוה פטור מן המצוהד
מצטער הוא דאי לא חדו בהדי חתן כל ז' וחתן ושושביניו ובני חופה לאו עסוקי במצוה נינהו והא דפטורי מסוכה משום "

  שכור אל יתפלל". י"לקלו משום שכרות ובזיון דתפילין דמצטערין הם וחתן, ומש"ה חייבים הם בכל המצות חוץ מא

נים וכל בני חופה אכן פטורים גם משאר מצוות: "ת"ר חתן וכל השושבי שגרס שהשושבינים)שם( ברם, עיין ברבנו חננאל 
נים מדינובע לדעת רבינו חננאל פטור השושבינים אינו מצות האמורות בתורה". ועל כרחך  התפילין ומכלפטור מן 
: המאירי )סוכה כה:( וכן פירש, אלא מדין כללי דעוסק במצוה פטור מן המצוה. וסוכה תפילין ,בהלכות תפילה מסויימים

 אלא שמחה ואין עמו וחביריו חביריו עם לשמוח הוא צריך והרי הסוכה מן פטורים חופה בני וכל שושביניו וכל תן"ח
  7."במצוה עוסק מדין בכאן הפטור וטעם בחופה

                                                           
ניסו לבריתו של אברהם אבינו שמברכים על הכנסת התינוק לבית הכנסת ועיין ברש"י במחזור ויטרי )סימן תק"ה( שדימה ברכת להכ 4

למילה לברכת שהכל ברא לכבודו. "ומרחיצין את הקטן בחמין. ומלבישין אותו בגדים נאים, כתנת בד וסרבל וכובע תפארת בראשו, 
כשנכנס הילד, ואומרי' ברוך הבא, והמכניסו כיום הכנסתו לחופה. ונושאין אותו בהדר לבית הכנסת לאחר תפילה, ועומדין הציבור מפניו 

אומר בשם ה', ואבי הבן נוטלו ומברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו...והעומדים שם אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה 
עת אסיפה ולחופה ולמעשים טובים: ואסיפה היא זו שנתקבצו. לכך נקראת הכנסתו לברית. כמו שמפורש בשהכל ברא לכבודו. שמש

 היא ראוייה לברך...ונותנו אביו לבעל הברית. והוא יושב בקתידרא ונוטלו על ברכיו. והמל בא. ומברך בא"י אמ"ה אשר קב"ו על המילה."
עוד מקביל בין מעמד השושבינים בחתונה לבין מעמד הסנדק במילה. ועיין מה שבארתי במאמרי בענין "מצות  21ועיין לקמן הערה 

 הכניסו", בית יצחק כרך מ"ח, בענין מעמד הצבור במצות מילה מצד חיובם במצות חינוך התינוק, ודו"ק, אך אכמ"ל. מילה וברכת ל
ועיין במרדכי סוכה )סימן תש"מ( שהביא בשם היראים שדוקא מצטער מחמת הסוכה פטור: "דאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה  5

סוכה ובצאתו ינצל דכעין דירה בעינן ואין דרך בני אדם לעמוד בדירתם בצער". כתב רבי' אליעזר ממיץ בס"י פי' שיש לו צער מן ה
ועפ"ז יש לעיין בשיטת הראב"ד שהשושבינים פטורים מדין מצטער, דאילו אכלו בסוכה היו מצטערים על כך שאינם משמחים בהדי 

 החתן, אם זה מוגדר מצטער מחמת הסוכה אם לא.
 וכך פירש בעל המאור )סוכה יא: בדפי הרי"ף ד"ה ת"ר(, והרא"ש )סוכה ב:ח(.   6
וכן כתב הר"ן שם )יב. בדפי הרי"ף(. המאירי והר"ן הסבירו לפי שיטתם שהשושבינים פטורים מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה  7

המאירי )שם(: "חתן וכל שושביניו וכל בני חופה שאין התנגשות כלל בין מצות שמחת חתן לבין קריאת שמע כיון שזמנה קצר. וז"ל 
פטורים מן הסוכה והרי צריך הוא לשמוח עם חביריו וחביריו עמו ואין שמחה אלא בחופה וטעם הפטור בכאן מדין עוסק במצוה ואף 
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 השושבינים כשאינם עוסקים בשמחת החתןפטור  א.
פטורים  הם בשמחת החתן או אם שהם עוסקיםמן המצוות דוקא כ נחלקו הראשונים אם השושבינים פטוריםקשה, דהנה ו

הביא )סוכה כה: ד"ה אמר רב( הריטב"א החתן.  מתעסקים עםאפילו כשאינם כל שבעת ימי המשתה, ביום ובלילה, לאורך 
עם החתן: "אמר רב זירא אנא אכלי כו'. ובירושלמי אמרו נמצאים בשם הירושלמי שהשושבינים פטורים דוקא כשהם 

שאוכלין שם, דומיא דשלוחי מצוה שחייבין בסוכה שהשושבינין חייבין והיינו כשחוזרין לבתיהם לישן שם בלילה, או כ
הנה אי נימא שהשושבינים פטורים מטעם עוסק במצוה למצותם כדבעינן למימר לקמן". וכשהן פנויין ואין להם עיכוב 

  8חתן.המתעסקים עם דכל עיקר הפטור אינו שייך כשאינם  פטור מן המצוה, שיטה זו מאד מובנת,

 ת ימי המשתה אפילו כשאינם משמחיםלאורך כל שבע מן המצוות סבור שהשושבינים פטורים)כה: ד"ה חתן( אך המאירי 
 ששחרית פי על ואף...במצוה עוסק מדין בכאן הפטור וטעם: "כלל עם החתן, ואפילו בזמנים שלא שייך שמחת חתן וכלה

לפי המאירי, עיצומו ". מטריחין ואין ברשות פוטר מעיקרו נעשה ,פטורין יום של ועצמו הואיל מ"מ שמחה זמן אינו וערבית
אפילו כשאינם עוסקים  לאורך תקופה זו ינים, ולכן הם פטורים מן המצוותאת השושב של שבעת ימי המשתה פוטר יוםשל 

מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה, כפי שהמאירי עצמו סובר, היאך תלה הפטור  אם הפטור נובעבשמחת החתן. וצ"ע 
  ?יוםהבעיצומו של 

 ב. אם שמחת חתן וכלה מוגדרת כמצוה
פום ולקים ב"מצוה". סוה פטור מן המצוה בעינן שיהיו עעוסק במצומטעם  דהנה כדי לפטור את השושבינים, ושוב קשה

א מצות שמחת חתן מצוה היהש עוסק במצוה סוברים בתורתפוטרים את השושבינים ה חננאל ודעימיהרבינו  ריהטא,
, מידי דהוה )אבל יד:א( פסק שמצות שמחת חתן וכלה אינה אלא מדרבנן מדין גמילת חסדיםוצ"ע דהנה הרמב"ם . וכלה

, המת ולהוציא, אבלים ולנחם, חולים לבקר דבריהם של עשה מצות" אורחים וז"ל: יוויביקור חולים ול, אניחום אבילים
 וכן, ולקבור ולחפור ולספוד לפניו ולילך, הכתף על לשאת, הקבורה צרכי בכל ולהתעסק, האורחים וללוות, הכלה ולהכניס

 אלו מצות שכל פי על אף, שיעור להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו, צרכיהם בכל ולסעדם, והחתן הכלה לשמח
 לאחיך אותן אתה עשה, אחרים לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל, כמוך לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם

  ."ובמצות בתורה

אלא מדרבנן: "בכל זאת  אינהוכלה שנקט בפשיטות שמצות שמחת חתן ועיין בשדי חמד )מערכת חתן וכלה סימן יג( 
]שמחת חתן וכלה[ ודאי שאינה בסוג מצוה דאורייתא וכו'... ולכל היותר נראה שאינה אלא מדברי קבלה. ורבינו הגדול 
בספר היד ריש פרק י"ד מהלכות אבל קרו בחיל דאינה אלא מדבריהם, שכ"כ מפורש מצות עשה של דבריהם וכו' הרי 

מיקרו מצות עשה מדברי תורה. וכן הבינו כמה רבנים שהבאתי בקונטרס הכללים  שאינה אלא מדבריהם וכו' ודאי לא
 במערכת הבי"ת אות קט"ז מדברי הרמב"ם הנ"ל דמדרבנן הן כל הדברים הנ"ל". 

שהתעסקות השושבינים בשמחת חתן  הם, קשה להניח כמובן מאיליומדבריוהנה אם מצות שמחת חתן וכלה אינה אלא 
עיין בערוך לנר )סוכה כה. ד"ה הכא טריד( ובקובץ אכן סוכה ותפילין. ום ממצוות דאורייתא כיפטור אותוכלה דרבנן 

  9בצ"ע.שאלה זו  ניחווה במצוה דרבנן פטור ממצוה דאורייתאשיעורים )ב:לב( שדנו אם עוסק 

                                                           
יכך נראה דאית ליה על פי שבענין קריאת שמע לא פטרנוהו מדין עוסק במצוה מ"מ קריאת שמע זמנה קבוע וקצר". וכן כתב הר"ן :"לפ

 להאי תנא העוסק במצוה פטור מן המצוה מיהו סבירא ליה דבק"ש דליכא טירחא כלל ולא מיחסר ביה מידי משמחה דידהו".
ויש להעיר שלדעת הריטב"א הפטור הוא בשעה שהשושבינים נמצאים עם החתן. ולכאורה היה לו לומר שהם פטורים דוקא בשעה  8

ועיין מה  פטורם נובע ממצות שמחת חתן וכלה, מדוע לא תלה פטורם בזה שהם משמחים את החתן?שהם משמחים את החתן. דאם 
 .33שנבאר לקמן בזה הערה 

הקובץ שיעורים )שם( תלה שאלה זו בפירוש הלימוד במסכת ברכות )יא.( מ'בשבתך': "בשבת דידך ובלכת דידך הוא דמחייבת, הא  9
במצוה דרבנן לא מיקרי שבת דידך. מצד שני י"ל דבעינן שבת של מצוה, ומצוה של דבריהם פטירת". דמצד אחד י"ל דעוסק  –דמצוה 

תלה את השאלה בדיון אחר. לדעתו, פשוט שמצד עצמו אין טעם לפטור מי  אינו מוגדר כשבת של מצוה. בניגוד, הערוך לנר )שם(
זה טעם לפטרו ממצוה דאורייתא דאף דיש כח ביד חכמים שעוסק במצוה דרבנן ממצוה דאורייתא: "כיון דבמצוה דרבנן לבד עסוק אין 

לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה כדאמרינן יבמות )פט:( זה דוקא היכא שאמרו בפירוש כן אבל אנן מסברא לא יכולין לדון". הצד 
לא תסור נחשב זה ג"כ  לומר שעוסק במצוה דרבנן פטור מדאורייתא הוא מטעם לא תסור: "אי נימא כיון דבמצוה דרבנן יש משום

וקצ"ע אם כוונתו שעוסק במצוה דרבנן מוגדר כעוסק במצות לא תסור דאורייתא, וא"כ צ"ב בדבריו דנמצא כעוסק במצוה דאורייתא". 
שהשושבינים עוסקים בלא תעשה דלא תסור, ולא אמרינן עוסק בלאו פטור מעשה. ועוד, הרי יש לעיין אם מי שמקיים לא תסור 

עיי"ש שם בדברי הערוך לנר שכבר העיר שקשה ידי שהוא עוסק במצוה דרבנן מוגדר כ"עוסק" בדאורייתא. בין כך ובין כך,  דאורייתא על
לפטור השושבינים מטעם עוסק במצוה פטור מן המצוה, שהרי אינם עוסקים במצוה דאורייתא: "הא דאמרינן לקמן דשושבינים וכל 

 מצוה... מה מצוה דאורייתא איכא לשמח חתן וכלה".בני החופה פטורין מן המצות מטעם עוסק ב
ועיין בהשגות תוספת בכורים לספר ביכורי יעקב )סימן תש"מ( שתמה על מה שפשט בספר ערוך לנר )הנ"ל סוכה כה. ד"ה הכא טריד( 

)פי"ד( אחר שכתב שלדעת הרמב"ם בהלכות אבל יד:א מצות שמחת חתן וכלה היא דרבנן: "זה אינו ברור שהרי הרמב"ם הל' אבל 
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 האם מי שמשמח חתן וכלה מוגדר כ'עוסק' במצוהג. 

 רוצה שאתה הדברים כלבתורת ' אם מצות שמחת חתן וכלה אינה אלא קיום כללי של ואהבת לרעך כמוך זאת ועוד, דהנה
כ"עוסק" במצוה  מקיים מצוה כללית זורק ין אם שייך להגדיר מי שיש לעי 'לאחיך אותן אתה עשה, אחרים לך אותם שיעשו

ודאי לא מיקרי עוסקים " שהשושבינים שכתב ב:ח( )סוכהעוסק במצוה פטור מן המצוה. ואכן עיין ברא"ש דין  כדי להפעיל
לא סגי בכך שהוא עוסק במצוה פטור מן המצוה  כדי להפעיל דיןששביאר  ,ח("ח חיים ל)אורוכעין זה כתב הב"ח  10במצות".

 משום לאו ותפילין התפילה מן פטורין חופה דבני הא"במלאכת מצוה:  מקיים מצוה כלשהי, אלא בעינן שיהיה עוסק
דלא מיקרי עוסק במצוה אלא עוסק במלאכת מצוה ...במצות עוסקי מיקרי לא ודאיהשושבינים[ ד]...נינהו במצות ידעסיק

  11כגון עושה סוכה ולולב אבל מה שעוסק לשמח את החתן אין זה עוסק במצות".

טעונה  שהשושבינים פטורים מן המצוות מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה והמאירי ואשר על כן, שיטת רבנו חננאל
כלל. ב. מצות שמחת  . א. הרי לפי המאירי השושבינים פטורים גם כשאינם עוסקים בשמחת חתן וכלהמכמה אנפין הסבר

השושבינים  ג. גם אםלפטור מי שעוסק במצוה דרבנן ממצוות דאורייתא.  אלא מדרבנן, וצ"ב אם יש חתן וכלה אינה
מי שמקיים מצוה כה כללית , מ"מ צ"ב אם מדין ואהבת לרעך כמוך מקיימים קיום כללי של 'כל הדברים שאתה רוצה וכו''

 ב"ח שבעינן שיהיו עוסקים במלאכת מצוה, ושמחת חתן וכלה אינה "מלאכת מצוה".ה כמו שהעירומצוה, ב "עוסק"כנחשב 
 וה. עוסק במצ השושבינים מכחפטור  בטיב וצ"ע

 ד. שושבינות ושמחת חתן וכלה
הוא מצות שמחת חתן וכלה. דהנה דין שושבינות בין יש לחלק בין דין שושבינות ל יםכדי לעמוד על יסוד הדברהנה ו

 לעומת זאת, חתן.-הם שותפים בעצם החתונה ומצורפים לשםעצמם והשושבינים  ויצירת החתונה מעיקר דיני הנישואין
וכמו שביאר הרמב"ם  ,ואהבת לרעך כמוךמטעם גמילת חסדים  נובעת מדיניהיא מצוה כללית ש מצות שמחת חתן וכלה

שושבינות לבין שמחת חתן  דין חילוק שביןלהבהיר את טיב הכדי והנה  כעין ביקור חולים והכנסת אורחים.בהלכות אבל, 
 ביניהם. שחשובים יש לעמוד על כמה חילוקי דינים  ,וכלה

 וכלהשמחת חתן  מצות א.
מעשים מצוה לשמח את החתן והכלה על ידי מופיעה בש"ס ובפוסקים הרי היא מופיעה כמצות שמחת חתן וכלה והנה כש

יכין יין בצנורות ממשבפרק שלשה שאכלו )ברכות נ:( " איתאדברי שבח. דהנה יימים, כגון נגינה בכלי שיר, ריקודים ומסו
יונה )שם לז: בדפי הרי"ף(, דאע"פ שהוא ביזוי אוכלים והיין הולך לאיבוד, מ"מ מותר משום  וביאר רבינו ,לפני חתן וכלה"

שמחת חתן וכלה: "ממשיכין יין בצינורות לפני חתן וכלה ולא נחוש בזה משום ביזוי אוכלים דביזוי כזה מותר משום שמחת 
 ביין ממשיכין דתניא והא" וכלה הוא בכך: שביאר שעיקר שמחת חתןועיין ברשב"א שם )ד"ה ולענין פסק(  חתן וכלה".

  ".שרי לשמחן וכדי בכך וכלה חתן שמחת דעיקר משום התם שנמאסים פי על אף כלה ולפני חתן לפני בצנורות

 שמשון רבינו וכתב" :וטורנירים על ידי משחקים לשמח את החתן והכלה ין במרדכי )סוכה רמז תשמג( שכתב שנהגוועי
 או חבירו בגדי איש וקורע זה עם זה ונלחמים וכלה חתן לקראת בסוסים הרוכבים בחורים לאותם מכאן ללמוד ויש

 ".וכלה חתן שמחת מחמת כן ונהגו הואיל פטורין שהן מקלקלו

בטור אורח חיים )סימן שלח( שהביא מהראבי"ה שמותר לומר  עייןדוכן מצינו דין שמחת חתן וכלה על ידי נגינה בכלי שיר, 
 ם"לעכו לומר מותר: "לשמחם בכלי שיר ,שמחת חתן כלהמצות  דזהוכדי לשמח את החתן והכלה לגוי בשבת לנגן כלי שיר 

)אורח ועיין בבית יוסף ". שיר כלי בלא וכלה חתן שמחת ואין שרי מצוה במקום ם"לעכו דאמירה בחופות שיר בכלי לנגן
( על מה שגזרו זכר לחורבן שלא לנגן בכלי שיר ובכל מיני זמר: "ושיר של מצות שרי כגון בשעת חופה חיים סימן תקס

שעושין לשמח חתן וכלה. וגם סמ"ג כתב בהלכות תשעה באב )עשין דרבנן ג' רמט ע"ג( דלשמח חתן וכלה שהוא שיר של 
  מצוה מותר".

"תנו רבנן שמשמחים את החתן והכלה על ידי ריקודים ודברי שבח: בפרק בתולה נשאת )כתובות טז:(  יתר על כן, שנינו
לה נאה וחסודה". ועיין בשולחן ערוך כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כ

                                                           
דבקור חולים הוא עשה מדבריהם סיים וזה הכל בכלל מצות ואהבת לרעך כמוך וא"כ כוונתו שהחכמים פרטו מצות אלו לקיים בהם 

 מצות גמילות חסדים של ואהבת, וכשמקיימם מקיים מצות ואהבת".
 דאורייתא והניחו בצ"ע.   ועיין באמרי בינה )אורח חיים יג:ג( שג"כ דן אם עוסק במצוה דרבנן פטור ממצוה

 ועיין בלשון הראב"ד )שם( ש"חתן ושושביניו ובני חופה לאו עסוקי במצוה נינהו". 10
מדברי רש"י ברכות )יא. ד"ה ובלכתך( "דרשינן מביתך וממעטינן מינה  "עוסק"ועיין שם שהביא ראיה לחילוק זה בין סוגים שונים של  11

( שחילק באופן אחר בין מי שרק מקיים מצוה לבין מי חושן משפט עב:יט) המשפט בנתיבות עוסק במלאכת מצוה דאיכא טרדא". ועיין
 לדעתו, מי שרק מקיים מצוה אינו מוגדר כעוסק בה כדי לפטור ממצות אחרת.. שמוטל עליו לעשותשעוסק במצוה 
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 אינה אפילו וכו' וחסודה נאה שהיא ולומר יהלפנ ולרקד וכלה חתן לשמח מצוה: "גמרא זו כמצוה שפסק)אבן העזר סה:א( 
  ."הכלה לפני מרקד היה אילעי בר יהודה שרבי ומצינו: הגה. נאה

ה עובר בחמש -בפרק קמא דברכות )ו:( "אמר רבי חלבו אמר רב הונא: כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו  עייןכן ו
אמר רבי יהושע בן לוי: זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות וכו'. רבי אבהו אמר: כאילו  - קולות וכו'. ואם משמחו מה שכרו

ועיין בשו"ת באר שבע )סימן נ( שביאר הקריב תודה וכו'. רב נחמן בר יצחק אמר: כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים". 
ו משמחו כו' איכא למידק שמחה זו שמצוה זו היא לשמח את החתן בדברים: "והא דאמרינן כל הנהנה מסעודת חתן ואינ

לכן נ"ל דשמחה זו היא לשמח החתן בדברים ומצאתי לי און בגמרא ערוכה בפ"ק דברכות אמר רב אשי אגרא ... מה היא
דבי הילולי מילי, ופרש"י מילי לשמח החתן בדברים, ונ"ל שדברים אלו הם ע"כ כיצד מרקדין לפני הכלה אומרים כלה נאה 

 12."'וחסודה כו

, בחורים הרוכבים על סוסים המשכת יין בצינורות ממומשת על ידי מעשים מסויימים:שמצות שמחת חתן וכלה  ,יוצא לן
הוא לשמח  עיקר המצוה ומוקדהנוסף על כך, הרי . ודברי תורה דברי שבח ,ריקודיםניגון בכלי שיר, נלחמים זה עם זה, ש

 את החתן והכלה. ולשעשע 

 ושושבינים ב. שושבינות
דין שושבינות אינו נוגע למעשים מסויימים של שמחה, אלא הוא מעמד וחלות שם שחל על הריעים והמיודעים לעומת זאת, 

של החתן והכלה המשתתפים בחתונה ומלווים ומשמשים את החתן והכלה לאורך שבעת ימי המשתה. יתר על כן, 
זכיה ומתנה הנה עיין ברמב"ם ). דחתונהשהוציאו ב להחזיק על ההוצאהכדי במעות השושבינים מסייעים את החתן והכלה 

 בהן שיתחזק כדי מעות ומיודעיו ריעיו לו משלחין אשה אדם שישא בזמן" :זההבלשון  ז:א( שהגדיר את מעמד השושבינים
 המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין לו ששלחו והמיודעים הריעים אותן ובאים באשתו שמוציא ההוצאה על
 עם ושותין ואוכלין המעות ששלחו ואותם, שושבינות נקראין שמשלחין המעות ואלו, המדינה כמנהג הכל, במקצתן או

של החתן  דעיםיומהו שחל על הרעיםמסוים  וחלות שם ששושבין הוא מעמד ,הרי מבואר ."שושבינין נקראים החתן
, דלא כמו מצות שמחת חתן וכלה, אינו ממומש על ידי מעשים השושבינים. והשתתפות זו של המשתתפים בחתונה

מסויימים של שמחה, אלא על ידי שליחת מעות להחזיק על ההוצאה שהחתן והלכה מוציאים על החתונה ועל ידי כך שהם 
 שבעת ימי המשתה. כל באים לאכול ולשתות עם החתן והכלה לאורך 

סנהדרין )כז:( שאסור  במשנה ביטוי בחריפות בהלכות דיינים. דהנה עייןמעמד וחלות שם זה שחל על השושבינים בא לידי 
שפסק  )סעיף ז( סימן ז'בשולחן ערוך חושן משפט  לדיין לדון לאוהב, ומבואר במשנה שם "שאוהב זה שושבינו". ועיין
איסור זה הוא שבשאר אוהבים ושונאים  הטורבשם המחבר שאסור לדיין לדון את אוהבו ושונאו. וכתב על זה הרמ"א 

אפילו בדיעבד אין דינו דין:  ו, דהיינו אוהבו ממש לפי הגדרת המשנה שם,ואם דן דינו דין, אבל בשושבינ דוקא לכתחילה
 ריש י"אשר הגהות) דין דיניהם, דנו אם ומיהו: הגה ...שושבינו שאינו פי על אף, אוהבו שהוא למי לדון לאדם אסור"

 ...שושבינו דהיינו ממש אוהבו או, איבה מתוך ימים שלשה עמו דבר שלא דהיינו, ממש דבשונאו אומרים ויש(. סנהדרין
לאורך שבעת ימי  מעמד מיוחד שחל דוקאחלות שם שושבין הוא ש ס"ק יח( שם)סמ"ע וביאר ה. "(טור) דין דיניהם אין

ופשוט שלא שייך חלות  13".לדונו דאסור הוא דוקא ואז, שושבינו עמו המטפלים נקראים חופתו ימי' בז. שושבינו" :המשתה
 שם זו, ופסול עדות זה, במי שרק קיים מצות שמחת חתן וכלה.

                                                           
ועיין בספר תולדות אדם על הרב זלמן מוואלוז'ין זצ"ל )ד' קח ע"א( שסיפר על מעשה שהיה שהשתתף ר' זלמן בשמחת נישואין:  12

"והצדיק ר' זלמן ישב בראש הקרואים. פתח פיהו וכו' עוד ישמע וגו', ודרשו חז"ל כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה 
ל מדרשי רבותינו הקדמונים על מקרא זה, והכל בקול צלול נעים וערב מאד לאוזן שומעת, עד שהיו קולות וכו', הי' מונה וסופר כ

מעירים ומעוררים אהבת ה' וחפץ מצותיו בנפש השומע. אחז ביד החתן ודבר עמו דברי תורה, אשר זורו במזור האמת והאמונה, 
שצהלו פני החתן מרוב שמחה וגיל וכו', עד שפחד ורחב לבב  הזך ורוכבו בדברי צחות ומליצות ערבות, עדוחובשו בתחבושת השכל 

כל הקרואים ועיניהם החלו יורדות מים מרוב גיל ושמחה". ויש שדייקו מכאן שלכאורה ר' זלמן פירש "לשמחו בדברים" שהיינו לשמחו 
 בדברי תורה, ודלא כמו שפירש הבאר שבע הנ"ל שהיינו לשמחו באמירת כלה נאה וחסודה. 

א "והמג, "טוב לאיש שיחזיק בזה שכתב שעיקר שמחת חתן וכלה הוא לשמחם בדברי תורה: (ו:)דרוש וחדוש לרע"א לברכות ועיין ב
וצריכין לדקדק בזה לכל אחד כפי . ש"גם בענין זה לשמח חתן וכלה קחשיב עי, בחשבו שם הרבה ענינים שצריך אדם לדקדק( קנו' בסי)

וליותר פשוט בשיחה נאה מילתא , ולאיש פשוט בשיחה בדברי אגדה ,י הוא עיקר שמחהכ, לבן תורה לשמחו בדברי תורה, דרגו
 דבדיחותא במילי דעלמא".

"אוהב זה שושבינו וכו'. וכמה? אמר רבי אבא אמר רבי ירמיה אמר רב: כל שבעת ימי המשתה.  ועיין בגמ' שם )סנהדרין כט.( שנחלקו: 13
ורבנן משמיה דרבא אמרי: אפילו מיום ראשון ואילך". רש"י שם )ד"ה מיום( פירש שנחלקו מתי בטל השם שושבין כדי להכשירו להעיד 

פירש הגמ' באופן אחר. לדעתו,  )שם ד"ה פיסקא האוהב(יד רמה לו: רק לאחר שבעת ימי המשתה או מיד לאחר יום החתונה. אולם, ה
נחלקו בגמ' בהגדרת החלות שם שושבינן, אם הוא חל דוקא על השושבינים שהשתתפו בחתונה ואכלו ושתו עם החתן לאורך כל 

שבינו. ואיבעיא לן שבעת ימי המשתה, או גם אלו שרק השתתפו ליום החתונה ואז הלכו להם: "האוהב והשונא איזהו אוהב זה שו
וכמה ישמח עמו ויקרא שושבינו אמר רבינא אמר ר' ירמיה בר אבא א"ר כל שבעת ימי המשתה אבל בציר מהכי לא מיקרי שושבינו 
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החתן חייב  .שניתן לתביעת ב"ד הדדית וזיקה חובהמייצרת  , דלא כמו מצות שמחת חתן וכלה,נוסף על כך, שושבינות
את השושבינות ממנו  לגבותבעו בדין ו, ואם לא יחזיר לו, השושבין יכול לתשושבינוחזיר את השושבינות כשיתחתן הל

וחוזרת בעונתה, ואין בה משום דהנה עיין בבבא בתרא )קמה.(: "חמשה דברים נאמרו בשושבינות: נגבית בבית דין, . בחזרה
וביאר הרמב"ם ". וכו' מאי טעמא? כמלוה דמיא -רבית, ואין השביעית משמטתה, ואין הבכור נוטל בה פי שנים. נגבית בב"ד 

ומתנה ז:ב(: "השושבינות אינה מתנה גמורה, הדברים ידועים שלא שלח זה עשרה דינרין בשביל שיאכל וישתה בזה )זכיה 
ולא שלח אלא מפני שבדעתו היה שאם ישא הוא אשה יחזור וישלח לו כמו ששלח לו, לפיכך אם נשא זה אשה ולא החזיר 

  14לו השושבינות הרי זה תובעו בדין ומוציא ממנו".

 השושבינות ג. הגדרת
שלחו בתורת נבין דורנות ש מבחינה )קמד:( המשנה בבבא בתרא .וז שושבינותבהגדרת דהנה נחלקו הראשונים  ,זאת ועוד

"אבל  :, שאינן נגבין בב"דבתורת גמילות חסדים החתונה רעבו שנשלחו כדי יין וכדי שמן בבית דין, לבין שנגבין שושבינות,
ומוכח מזה, שחלוק דין שושבינות, שהיא  אין נגבין בב"ד, מפני שהן גמילות חסדים". -השולח לחבירו כדי יין וכדי שמן 

נובעת מעצם דיני החתונה והנישואין, מדין גמילות חסדים, שהיא המחייב של מצות שמחת חתן וכלה כנ"ל בדברי הרמב"ם 
 בהלכות אבל. 

וכן השולח לחבירו כדי יין וכדי שמן א דוקא במעות: "יששובינות הבדברי המשנה פירש ז:טו( ש )זכיה ומתנהעיין ברמב"ם ו
ולם א ."ופירות בעת הנשואין, אין נגבין בבית דין, מפני שהיא גמילות חסדים, ולא נאמרו דיני שושבינות אלא במעות בלבד

עיקר דין  ,חסדים באופן אחר. לדעת המאיריגמילות בין שושבינות ל מבחין)ב"ב קמד:( חולק על הרמב"ם ו המאירי
: "ולא יראה לי כן אלא כך נראה לי שהשושבינות דרך כבוד וגדולהשושביניות הוא בדברים שדרך בני אדם לשלוח לעשירים 

אינה אלא בדורונות שדרך בני אדם לשלחם לעשירים כגון עופות וחתיכות הראויות להתכבד מתוך שמנן ויפין ומיני תבלין 
רות המשובחים וחפצים נאים אבל כל ששולח דרך צדקה אינו שולח מיני דברים אלו אלא יין ותבואות ושמנים וכיוצא ופי

  15באלו ומתוך כך אמר בהם שלא על דעת חזרה נשתלחו אלא על דעת צדקה וגמילות חסדים וכל שכן שהדין כן במעות".

, ולכן דוקא דורונות שדרך בני אדם לשלוח לעשירים דרך ןשדין שושבינות נובע מדין כבוד החת, והנראה בדעת המאירי
כמש"כ הרמב"ם ת מדיני גמילות חסדים ונובעששמחת חתן וכלה  כבוד וגדולה מוגדרים כשושבינות, מה שאין כן מצות

ינה בין דין שושבינות, שהוא דין בכבוד החתן, לבין גמילות חסדים, חבב"ב מבמדוייק הוא שהמשנה לפי"ז בהלכות אבל. ו
  הם. נפרדיםועל כרחך ששני דינים  16מחת חתן וכלה.שהוא המחייב של מצות ש

 חוזרת בעונתה שושבינות ד.
הראשונים לקביעת הגמ' )ב"ב קמה.(  כבוד החתן נמצאת בדברינובעת מדין  שושבינות ליסוד זה שמצותראיה נוספת 

לפרוע את שהביא מהראב"ד שהחתן אינו יכול  הנה עיין בספר התרומות )שער ל חלק ב(ששושבינות "חוזרת בעונתה". 
: "חמשה דברים נאמרו בשושבינות לפני שיתחתן שושבינו, וגם השושבין אינו יכול לתובעו לפרוע קודם לכןהשושבינות 

בעונתה. פירוש, בחופתו שאין יכול לכופו קודם לכן, ואף הוא אינו רשאי להחזיר לו קודם לכן. גם  וחדא מיניהו וחוזרת
כתב דמפרש טעמא בגמרא משום דכמלוה דמיא. ופירש הוא כמלוה שקבע לה זמן דמי ולפיכך אינו יכול לכופו קודם זמנו, 

הספר התרומות, שהטעם שאינו יכול להחזיר אך רשאי זה להחזירו לו הלואתו קודם זמן שקבע עמו בעלמא". וביאר 

                                                           
ולא מיפסיל משום אוהב ורבנן אמרי משמיה דרבא אפי' מיום ראשון מיקרי שושבינו ומיפסיל לטעמא דרבי יהודה". והשוה ללשון 

תנה ז:א שהגדיר את השושבינים כאלו ששולחים שושבינות "ואוכלין ושותין עם החתן בשבעת ימי המשתה או הרמב"ם בזכיה ומ
במקצתן". ויש לדון אם לפי הרמ"ה השושבינים אינם כשרים להעיד לחתן לעולם, די"ל דכיון שחל עליהם שם שושבינים בשבעת ימי 

 וא מוגדר כאוהב.המשתה שוב אינם כשרים להעיד לחתן לעולם, שאז לעולם ה
ובארו הראשונים שאין זה מלוה ממש, שהרי אינו חייב להחזיר השושבינות אלא כשיתחתן השושבין, ולא קודם לכן, וגם אינו רשאי  14

כשישא זה אשה יחזיר לו שושבינותו ולא קודם". ועיין  -לפרעו קודם לכן. עיין ברשב"ם )ב"ב קמה. ד"ה וחוזרת(: "וחוזרת בעונתה 
"ואין השביעית  השושבינית:את לפרוע  ובמשמטת את הח ה)ב"ב קמה: ד"ה ואין השביעית( שביאר לפי"ז מדוע שביעית אינברמב"ן 

משמטתה. פי' משום דליתיה בכי יגוש דהא לא מיחייב ליה כלום עד דנסיב איתתא, ודלמא לא מסתייעא ליה מילתא". וכ"כ המאירי 
ה והיא שעת הנשואין ואין זה יכול לכופו קודם לכן וכן זה אין רשאי להחזיר קודם לכן "ואינה חוזרת אלא בעונת )שם ד"ה יתבאר(:

 אא"כ מדעתו ואם עשה לא הופקע שעבודו... ואין שביעית משמטתה שהרי אינו בר נגישה עד שישא".
ך לא פירש השגתו. המאירי שג"כ השיג על הרמב"ם וכתב ש"דבר זה אינו מחוור", אי עיין בראב"ד )שם הלכות זכיה ומתנה פרק ז( 15

( ביאר שלדעת הראב"ד כל דבר שנשלח תוך שבעת ימי המשתה מוגדר כשושבינות, וכוונת המשנה למי ששלח כדי יין וכדי  )ב"ב קמד:
"וגדולי המפרשים נוטים לומר ששושבינות בכל דבר הוא נאמר ולא אמרו על השולח  שמן בשאר ימות השנה שאין להם דין שושבינות:

 יין שאינן נגבין אלא בשולחם בשאר ימות השנה". כדי 
ויש לדון בשיטת הרמב"ם מדוע שושבינות היא דוקא במעות. ושמא י"ל שעיקר דין שושבינות הוא שיהיה השושבינים שותפים  16

שכוונתו לאפוקי  : ד"ה אבל( שהבין בדעת הרמב"םבחתונה, כמו שנבאר להלן, ולכן בעינן שיקנו חלקן בכסף. ועיין בריטב"א )ב"ב קמד
מאכל ומשתה, אך לכאורה כלים ובגדים בכלל מעות הם: "אבל השולח לחבירו כדי יין וכדי שמן אין נגבין. פי' ואפי' שלחם בימי 

ולכאורה  המשתה והלך שם להיות שושבין דכל שהוא דבר מאכל ומשקה דורון בעלמא הוא שלא על מנת לחזור, וכן פי' הרמב"ם ז"ל".
 הרמב"ם הוא לדברים שיש להם דין כסף. הבין שכוונת 
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הוא מפני למרות שבעלמא הלוה יכול לפרוע הלוואתו קודם הזמן שקבע המלוה, , של השושבין השושבינות קודם חופתו
משום  ,: "והכא היינו טעמא דלאלו במדבר כהלוהו ביישוב שאינו רשאי לפרוע וממילא הוה שהשושבין לא יתכבד בכך

קומות שאינו רשאי הלוה לפרעם אלא מדעת המלוה, והוא כגון הלוהו ביישוב לא יחזיר לו במדבר, וגם דהוה ליה כאותן מ
וכן פירש הרשב"א שם )ב"ב קמה. ד"ה  זה שלא בשעת חופתו כמדבר הוא, שהרי לא יתכבד בו ולא תעלה לו בהוצאתו".

וחוזרת(: "ודומה למלוה היא גם בזה כי פעמים שאין הלוה רשאי לפרוע שלא מדעת המלוה כגון שהלוהו בישוב ובקש 
  17להחזירו במדבר, וזה כמדבר הוא לו, שהוא מגרע בכבודו והרי לא הגיע עונתה של שושבינות עדיין".

 . שושבינים מקיפין אותוה
נגינה ב, כגון יםיממסו וה לשמח את החתן וכלה על ידי מעשיםדבמקום שמצות שמחת חתן וכלה היא מצעוד בזה,  והנראה

לאורך  ולשמשם תפקידם של השושבינים הוא ללוות את החתן והכלה בליווי של כבוד, ודברי שבח יםריקודבכלי שיר, 
בתשב"ץ קטן  עייןדהנה על ידי כך, השושבינים מעניקים את השם חתן ביוקרה וחשיבות. והחתונה ושבעת ימי המשתה. 

דומה למלך ונשיא מה מלך ונשיא אינם חתן " :ביאר תפקידם של השושבינים על רקע דין חתן דומה למלךה( ש")סימן תס
ין מקיפין אותו אף חתן שושביניו הולכים יחידים אף חתן לא ילך יחידי. וג' אותיות מלך וג' אותיות חתן מה מלך חייל

נראה, שכמו שהחיילים המלווים ומשמשים את ולפי"ז  ."מקיפין אותו. מה מלך שולחין לו מנות אף חתן שולחין לו מנות
כמו שאמרו  עם המכבדים ומשרתים אותולו המלך מעניקים כבוד ויוקר למעמד המלך, ובאמת השם מלך תלוי בכך שיש 

כבוד ויוקר לשם חתן, ובמידה מסויימת השם חתן תלוי בשושבינים דאין מלך בלא עם, כך השושבינים מעניקים חז"ל 
  18המלווים ומכבדים אותו.

                                                           
 ועיין במאירי )ב"ב קמה. ד"ה יתבאר למטה( שאם החזיר השושבינות קודם זמנו "לא הופקע שעבודו". 17
ומדוייק הוא שהקב"ה עשה שושבינים לאדם הראשון למרות שלא היו לו ריעים ומיודעים כלל. ולפום ריהטא היה נראה שאם אין  18

ומיודעים, אין מקום לשושבינים כלל. אך לפי מה שנתבאר שהשם חתן חסר בלא השושבינים כמו שהשם מלך חסר בלא לחתן ריעים 
העם, יש צורך לשושבינים גם כשאין לחתן ריעים ומיודעים מקודם. ולכן עשה הקב"ה שושבינים לאדם הראשון, והיה מוכרח לעשות 

 כן, דבלא השושבינים השם חתן חסר.
פי התשב"ץ קטן שמעמד השושבינים נובע מדין חתן דומה למלך, והם מוגדרים כחייליו שלו, דין שושבינות קשור לקבוצה ויש להעיר של

של דינים שנובעים מחתן דומה למלך. דהנה עיין בפרקי דרבי אליעזר )פרק טז( שהביא כמה דינים הנלמדים מזה שהחתן דומה למלך: 
ותו שבעת ימי המשתה, כך חתן הכל מקלסין אותו שבעת ימי המשתה, מה המלך לובש "החתן דומה למלך מה המלך הכל מקלסין א

בגדי כבוד, כך החתן לובש בגדי כבוד, מה המלך שמחה ומשתה לפניו כל הימים, כך החתן שמחה ומשתה לפניו כל שבעת ימים, מה 
ות כאור החמה, כך חתן פניו מאירות כאור החמה, המלך אינו יוצא לשוק לבדו, כך החתן אינו יוצא לשוק לבדו, מה המלך פניו מאיר

 שנ' והוא כחתן יוצא מחופתו". 
ועיין באורחות חיים )הלכות קידושין( שכתב שמכיון שהחתן דומה למלך "נהגו בכל מקומותינו שעומדין העם על רגליהם בשעה שהוא 

ועולין עמו אוהביו ומיודעיו והכל לפי המנהג". ועיין מה מהלך בדרך וכשמברכין לו ברכת אירוסין ונשואין וכשעולה לקרות בתורה 
שדקדקו במנהג זה לעמוד בפני החתן בשירי כנסת הגדולה )או"ח סימן רפב אות יא( ובשו"ת מים חיים )ג:מג(. ועיין בתשב"ץ קטן 

מג"א )אורח חיים קסז( "שהחתן )תס"ה( שכיון שהחתן דומה למלך החתן "אינו צריך לעמוד מפני תלמיד חכם ולא מפני נשיא". ועיין ב
בוצע ביום חתונתו אע"פ שיש גדול ממנו" ע"פ הסוגיא בברכות )מז.( שהגדול מברך". ועיין במג"א )אורח חיים רפב:יח( שכתב שהחתן 

דם קודם לכל שאר חיובים כגון בר מצוה או אב שמכניס בנו למילה, וביאר המעשה רוקח )פרק יב מהלכות תפלה הלכה יח( שהחתן קו
לכל החיובים מפני שהוא דומה למלך. ועיין בשדי חמד )ח"ו מערכת ברכות סימן ג אות י( שכתב שאין לקרות את החתן בשמו, אלא 

ועיין בספר המקנה )קונטרוס אחרון סימן סד( שכתב שהחתן שמחל על  קורין אותו "חתן", מפני שיש לו דין מלך והכל חייבים בכבודו.
מנחת שו"ת ועיין בדין מלך שאינו יכול למחול על כבודו. וכן כתב הים של שלמה )כתובות פרק ב סימן ד(. כבודו אין כבודו מחול כ

זמן, אלא יברך כולם ביחד, "דחתן דומה למלך וברוב ללחבורות  החתונה שכתב שהחתן יכול להקפיד שלא יתחלקו אורחי יצחק )ב:מג(
( שהתיר להוציא ס"ת מבית הכנסת לבית החתן, משום שהחתן דומה למלך ולכן ועיין באגרות משה )אורח חיים א:לד עם הדרת מלך".

 מוגדר כ"אדם חשוב" שמוציאין ס"ת בשילו.
ענין מי שמתו מוטל לפניו( שחידש שחתן שאירע לו אבל מותר בגיהוץ ותספורת לכל שבעת  -שער הסוף ועיין ברמב"ן בתורת האדם )

אימתי מתחיל  -ביפיו תחזינה עיניך". ועיין בילקוט יוסף )ילקוט קצוש"ע יורה דעה סימן טו  ימי חופה, מטעם שדומה למלך ובעינן "מלך
האבילות( שכתב לפי"ז שהחתן אינו קורע בגדיו אלא לאחר שבעת ימי המשתה "שמכיון שהחתן מותר בגיהוץ ובתספורת, משום 

ו על אביו ואמו". וכעין זה כתב הרב יצחק זילברשטיין )חשוקי שהחתן דומה למלך, מלך ביופיו תחזינה עיניך, כל שכן שאינו קורע אפיל
"ונראה שאף לחתן אבל, מותר לשלוח משלוח מנות, שהרי  חמד גיטין דף סב עמוד א( שמותר לשלוח מתנות לחתן תוך ימי אבלותו:

שכתב שאחד מהדברים שחתן  חתן אין נוהג בדיני אבלות. וכ"ש שמותר לתת לו מתנות לחתונתו. ויעוין בתשב"ץ )קטן סימן תסה(
 ."דומה למלך, מה מלך שולחים לו מנות, אף חתן שולחים לו מנות

ועיין בשו"ת מהר"י ברונא )סימן צג( שביאר המנהג שהחתן מתענה ביום החתונה על פי חתן דומה למלך: "ובינקותי אמרתי הטעם 
בכל יום וחתן דומה למלך, והואיל ויומא דדינא הוא לגביה,  דמלך נידון (בירושלמי ראש השנה פ"א ה"ג)שהחתן מתענה משום דאמרי' 

 ".בעי מתעה כמו ביום כפור, ומהאי טעמא יש בני אדם דמתענים בר"ה לפי שיום הדין הוא
ועיין בשו"ת האלף לך שלמה )אורח חיים סימן ס'( שהקשה מדוע כל הקהל פטורים מתחנון בנוכחות החתן, דלכאורה יש לפטור רק 

, ומהיכי תיתי לן לפטור כל הקהל. וביאר, שכיון "שהחתן דומה למלך לכך נמשך שמחה על הכל". לדעתו, חתן דומה למלך החתן בעצמו
 קובעת שיש מימד צבורי לשמחת החתונה. ועיין מה שבארנו בזה בסוף המאמר. 

שיהיה ס"ת עמו תמיד, כך החתן צריך  שכמו שהמלך צריך( לר' יוחנן ב"ר אהרון לוריא שכתב ועיין בספר משיבת נפש )במדבר פרק יא
ומאשר חתן דומה למלך ומלך חייב "ועיי"ש שביאר ששושביני החתן הם במקום הס"ת:  מפני שחתן דומה למלך. שיהיה לו ס"ת לפניו,

יזוח להוליך ספר תורה עמו, אם יצא למלחמה ס"ת עמו, אוכל ומיסב ס"ת עמו בסעודה כדאי' בפ' והטעם שלא יבעוט לב המלך ולא 
דעתו עליו מגודל מעלתו, וכשתהיה ס"ת עמו יהי' יראת ה' נגד פניו ולא יחטא. כמו כן החתן יהיו שושביניו ת"ח שיהיו תמיד מסבבין 
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. עיין ושבעת ימי המשתה לאורך החתונה ן ליווי של כבודאת החתבינים מלווים שושכן מצינו בדברי הראשונים שהאו
את החתן  ומכניסים שהשושבינים מלוויםשכתב  שי בהכנסת כלה פרק א(במטה משה )עמוד גמילות חסדים חלק שלי

לחופה: "וכשמוליכין החתן להכניסו לחופה, אזי ב' שושבינים מוליכים אותו אחד מימין ואחד משמאל, כדאיתא בבראשית 
)הלכות אורחות חיים ועיין ברבה פרשת שבעה )ח, יג( א"ר יודא בר סימן מיכאל וגבריאל היו שושביניו של אדם הראשון". 

כתב הבעל העטור ז"ל חופה הוא שמוסרה האב ומכניסה " שהשושבינים יושבים עם החתן והכלה תחת החופה: כתובות(
בבית שיש בו חדוש כגון סדינין המצויירין שקורין קורטינ"ש בלע"ז. ויש עושין סוכה מוורדים או מהדס כפי המנהג ובה 

בלע"ז... ובבבלי כתובות עד שתכנס לחופה וכו' ש"מ הוא מקום מיוחד כעין כילה  מתייחדין שניהן הוא שקורין תלא"ס
  שיושבין שניהם עם השושבינים".

"זה נסח שטר הכתובה, ועיין בשו"ת תשב"ץ )ג:שא( שכשהחתן עולה לחתום את הכתובה השושבינים עולים וחותמים עמו: 
ולם למנין שאנו מונין כאן במקום פלוני מתא דעל מקום פלוני בכך וכך בשבת כך וכך לירח פלוני שנת כך וכך לבריאת ע

מותבא איך החתן ר' יצחק...הנזכר' בת ר' בתואל הנזכר על כל מאי דכתיב ומפרש לעיל ועל הנאמנות בפירוש במנא דכשר 
 למקניא ביה והכל שריר וקיים. וחותמים החתן והשושבינים והעדים."

לבית בשחרית שבע ברכות השושבינים מלווין את החתן ה)סימן תעז( שבשבת של במחזור ויטרי מצינו וכי האי גוונא 
ובשבת שחרית לאחר שהשלים הסדר עם הציבור הולך לבית הכנסת ושושבינין אחריו. עמו לצד הארון: "ויושבים הכנסת 

עומד שליח ציבור ומתעטף בציצית ויושב בצד הארון והשושבינים יושבין להם סביבותיו: ולאחר שקראו פסוקי זמרה 
  ".ומתפלל

 :כדי לשמשם בליל החתונה השושבינים ישנים בבית שהחתן והכלה ישנים בהש בפרק קמא דכתובות )יב.( וכן מצינו
"בראשונה היו מעמידין להם שני שושבינין אחד לו ואחד לה, כדי למשמש את החתן ואת הכלה בשעת כניסתן 

ברש"י )ד"ה למשמש( שביאר שהשושבינים ן שם ועיילחופה...בראשונה היו שושבינין ישנים בבית שחתן וכלה ישנים בה". 
ולמשמש במעשיהן באותו הלילה שלא יקלקלו זה לפשפש  -"למשמש  היו משמשים את החתן והכלה בלילה הראשונה:

 את זה במעשיהם בתרמית שלא יראה זה דם בתולים ויאבד וזו לא תביא מפה שיש עליה טיפי דמים".

 ו. מעמד השושבינים כמחתנים
הוא להשתדל  , דלא כמו מצות שמחת חתן וכלה,יתר על כן, מדברי הגמ' בברכות )סא.( משמע שתפקידם של השושבינים

 האדם אל ויביאה" כלה:ומחתנים את החתן והשושבינים מוגדרים כה ,את החתונה להפעיל ולהוביל, הנישואיןשיית בע
הראשון". ומדויק הוא שחז"ל הוציאו דין  לאדם שושבין הוא ברוך הקדוש שנעשה מלמד: אלעזר בן ירמיה רבי אמר

שם ברש"י  מוגדרים כמחתנים את החתן וכלה. ועייןשושבינות מלשון "ויביאה אל האדם" דמבואר מיניה שהשושבינים 
ועיין בלשון הסמ"ע בחושן משפט )סימן ז  19משתדל בחופתו ובזיווגו". -"שושבין  שביאר דין השושבינות כן:)ד"ה שושבין( 

  ס"ק יח( שהגדיר את השושבינים כהמטפלים עם החתן: "שושבינו. בז' ימי חופתו נקראים המטפלים עמו שושבינו".

 חילוקי דינים בין שושבינים לשמחת חתן וכלה .ז
ומדברי  (ז:א)ם בזכיה ומתנה . מדברי הרמב"אשמחת חתן וכלה.  מצות לבין שושבינותכמה חילוקי דינים בין  יוצא, אפוא,

ומגדרת  ודעים של החתןם שחל על הריעים והמייחלות שם ומעמד מסוישיש עולה הרמ"א והסמ"ע בחושן משפט )סימן ז( 
לעומת זאת, גבי  חייליו של המלך.שדימה את השושבינים לה( "התשב"ץ קטן )תס משמע מדבריוכן  .שושביניםכ אותם
 ,מעותותורמים . השושבינים משתתפים בחתונה ב על המשמחים כלל. חתן וכלה אין מעמד וחלות שם שחלשמחת מצות 

", מה שאין כן במצות באשתו שמוציא ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעותכדברי הרמב"ם )שם( שהשושבינים משלחין לו "
ונובעת את החתן וכלה בניגוד לשמחת חתן וכלה שמצותה לשמח . ג .שאין מימד של תרומה או שותפות שמחת חתן וכלה

דוקא  המאירי )ב"ב קמד:( ששושבינות היאגמילות חסדים, דין שושבינות נוגע לדיני כבוד החתן. כך מבואר מדברי דיני מ

                                                           
אותו בבית הכנסת בסעודה בריקוד. והס"ת ידוע לכל שאמת היא, ות"ח מתוך הדרשה יתברר ג"כ שת"ח הוא והתורה והלימוד מבטלים 

ו שאמר אם פגע בך מנוול זה משכיהו לבית המדרש. ובעת החתונה שהאנשים והנשים בשיתוף בסעודה ובשיתוף כל ההרהורים רעים כמ
  ."הריקוד והשיר והם מקושטות וקול באשה ערוה ויש מקום ליצר הרע לקטרג, וצריך להם מבטל וחוצץ והוא דברי תורה

עשה שושבין לגוי עובר משום לא תתחתן בם מדרשת לא תחתן ועיין לקמן מה שבארנו בדברי הירושלמי בעבודה זרה שישראל שנ 19
בם. וזה מובן על פי הנ"ל שהשושבינים מוגדרים כמחתנים. ועיין במהרש"א )חידושי אגדות מסכת שבת לא. ד"ה עסקת( שפירש דברי 

ו. לא אמר קיימת פ"ו עסקת בפ"ה ועשרים אם עסקת בפריה ורביה: "הגמ' שם ששואלים את האדם כשמכניסים אותו לדין לאחר מא
אלא עסקת דהיינו להשיא יתום ויתומה". ולפי מה שנתבאר בדין שושבינים י"ל שגם השושבינים מוגדרים כעוסקים בקיום פרו"ר או 

ועיין גם בדברי הערוך לנר בסוכה )כה. ד"ה הכא  וכעין דברי המהרש"א שם. את המצוה,בקיום מצות נישואין אע"פ שאינם מקיימים 
"וגם מהא דאמרינן לקמן )עמ' ב'(  מכח מה שהם מביאים את החתן לקיום מצות נישואין:רצה לבאר קיום מצות השושבינים טריד( ש

דשושבינים וכל בני החופה פטורין מן המצות מטעם עוסק במצוה אין ראי' דעוסק במצוה דרבנן ג"כ פטור דמה מצוה דאורייתא איכא 
רבים זה לזה א"כ מי שמביא חבירו לידי קיום מצוה דאורייתא מקרי ג"כ עוסק במצוה לשמח חתן וכלה די"ל כיון דכל ישראל ע

 דאורייתא".
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בדורונות ובמאכלים שדרך בני אדם לשלוח לעשירים להתכבד בהם, ומשיטת הספר התרומות )שער ל חלק ב( והרשב"א 
)ב"ב קמה.( שהחתן אינו יכול לפרוע ולהחזיר השושבינות קודם שיתחתן השושבין, שהרי השושבין אינו מתכבד בזה 

 עניןואילו --דברי שבחו יםקודירון בכלי שיר, גינ--למעשים מסויימים תמצות שמחת חתן וכלה מוגבל. דבחתונתו. 
כך כתב הרמב"ם )שם(, וכן הוא מבואר מדברי  20ילוו את החתן לאורך החתונה ושבעת ימי המשתה.שהשושבינים הוא 

הראשונים דברי מ הוא מבוארוכן  תו אף חתן שושביניו מקיפין אותו.התשב"ץ קטן )תסה( דמה מלך חיילין מקיפין או
, וישנים באותו בית שהוא עמו את הכתובה תחת החופה, וחותמים מלויים את החתן לחופה, ויושבים עמושהשושבינים 

. מצות שמחת חתן וכלה היביו. בשבת שבע ברכות ועולים עמו למזרח ויושבים סב יושן עם אשתו, ומלווים אותו לביה"כ
השושבינים הוא לשמש כמחתנים, אלו שמפעילים ומובילים את  ם שלהיא רק לשמח את החתן וכלה. לעומת זאת, תפקיד

 החתן וכלה.   שלמחתנים כה ם מוגדריםהשושביני החתונה.

 ובשם חתן שושבינים כשותפים בחתונהה. 
ת לבין דין שמחת חתן וכלה, בין דין שושבינוזו וההבחנה מעמד השושבנים זה של אפיון ושבינות, שדינים אלו של  ,והנה

לשמח את החתן, אלא השושבינים הם שותפים  לחתונה, אנשים מעלמא שבאו השושבינים אינם טפליםשמצביעים על כך 
ד השושבינים נובע מחתן דומה למלך. , לפי התשב"ץ קטן מעמלמשל. בסידור הנישואיןביצירת השם חתן ו בעיקר החתונה,

החתן, וכמו שהעם הם חלק מהגדרת השם מלך, דזהו מהותו השושבינים מקיפים את כך  את המלך חיילים מקיפיםכמו שה
שבעת אורך ומשמשים את החתן ל ל המלך שהוא המנהיג והראש של העם ואין מלך בלא עם, כך השושבינים המלוויםש

ות הוא מ"ויביאה אל וכן לפי הגמ' בברכות סא. ורש"י שם שמקור ענין השושבינימי המשתה הם חלק מהגדרת השם חתן. 
הרי הם חלק מעצם —אלו שמחתנים את החתן וכלה—, השושבינים מוגדרים כמשתדלים ומטפלים בחתונההאדם"

הם כיון שהשושבינים שבעת ימי המשתה,  הם מצורפים לחתן לאורך ובזה מובן מדוע השושביניםוממהות הנישואין. 
להבהיר את מעמד השושבינים ובאיזה מובן הם מוגדרים כשותפים לתמוך מהלך זה, וכדי כדי  21.שותפים בעצם הנישואין

בחתונה, כמחתנים, וכנספחים לשם חתן, עלינו לסקור ולהביא ראיות מדינים שונים בהלכות נישואין להוכיח ולפרט את 
 מעמד השושבינים ותפקידם במערכת החתונה.

 א. עשרה לברכת חתנים
עיין בפרק קמא הנה ד .המשתתפים בחתונה רגישים לקהלוהחתונה עצם היסוד שהשם חתן יש להביא סמך לראשית, 

גופא, אמר רב נחמן: אמר לי המשתתפים בחתונה: "דכתובות )ז:( שאין מברכים ברכת חתנים אא"כ יש קהל של עשרה 
שבו פה. ורבי אבהו אמר:  הונא בר נתן, תנא: מנין לברכת חתנים בעשרה? שנאמר: ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר

בדיעבד  שפסק על פי זה שאפילו ועיין בשו"ת הרשב"א )א: אלף קסז( ."מהכא: במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל
 אי אפשר להינשא בעיר שאין בה עשרה, דאין ברכת החתנים בפחות מעשרה כלל.

, וביאר על פי לא מברכים שהחיינו בשעת הנישואיןשדן מדוע  (כתובות ז: ד"ה מברכין) ר"י ענגילגליוני הש"ס לבועיין 
(. לדעתו, הנישואין נדשעל דבר שאחרים שותפים בו אין מברכים שהחיינו, כדאיתא בברכות )( )הלכות ברכות שע"אהרוקח 

: "מדוע אין מברכין זמן אנישואי אשה כמו אקנה רכת חתניםלב שדרושהקהל מוגדרים כדבר שאחרים שותפים בו בגלל 
חדשים האריכו האחרונים וע' רוקח סי' שע"א דיבר מזה וכ' דלפי שהנישואין בעשרה אין מברכין זמן על דבר שהוא  כלים

הנראה ו באסיפת עם עש"ה ונ' כוונתו דכיון דגם הם שמחים עמו ה"ל כאית לאחריני שותפות בהדי' דאין מברכין זמן".
נה מוגדרת כדבר שאחרים ולכן החתושותפים בעצם החתונה,  הויןהמלווים את החתן  ובני החופה זה, שהשושביניםב

 22.שלו ושל אחרים"על שלו" אלא כ"על כ" תמוגדר שותפים בו. החתונה אינה

                                                           
ועיין ביד רמה סנהדרין )כט. ד"ה פיסקא אוהב( שלפי שיטת רב בגמ' שם, דוקא מי שהשתתף לכל ז' ימי המשתה יכול להיות מוגדר  20

לן וכמה ישמח עמו ויקרא שושבינו אמר רבינא אמר ר' ירמיה בר אבא כשושבין: "האוהב והשונא איזהו אוהב זה שושבינו. ואיבעיא 
 א"ר כל שבעת ימי המשתה אבל בציר מהכי לא מיקרי שושבינו ולא מיפסיל משום אוהב".

הלא דבר הוא שהראשונים דימו את המוהל והסנדק בברית מילה לשושבין. עיין באור זרוע )הלכות מילה סימן קז(: "וצריך נמי  21
אחר המוהל יהודי טוב כדאמרינן במדרש חזית המול ימול יבא טהור ויטפל עם הטהור ר' אבין בשם ר"ש אילולי מקרא כתוב לחפש 

א"א לאומרו שהקב"ה נעשה שושבינו של אברהם במילה דכת' וכרות עמו הברית". וכן הוא ברוקח )הלכות שבת סימן קח(: "בשוחר 
מזמור לה' במדר' חזית הקדוש ברוך הוא נעשה שושבינו לאברהם וכרות עמו הברית". ונראה טוב ברכי סנדקנים לילדים פי' בעל ברית ב

  והוא הדין לשושבינים לגבי החתונה. והם המפעילים את המילה, דק הם מרכיבים בסיסיים למצות מילה,נפשוט שהמוהל והס
ה. ויש לעיין במה שתקנו הגאונים ”ית יצחק כרך מועיין מה שבארנו במקום אחר בענין "ברכת שהחיינו בקידושין ונישואין" בב 22

)ועיין מה שהביא הראשונים שהחתן אינו מברך את ברכת האירוסין אלא דוקא אחד מהשושבינים או אחד מהקהל המשתתפים בחתונה. 
"ד( שהכריע הרא"ש )רא"ש כתובות סימן י"ב( בשם רב אחאי גאון שגם ברכת אירוסין טעונה עשרה, וכן הביא הטור )אבן העזר סימן ל

מוגדרים כשותפים  והם מחתניםהם ה שושביניםולכאורה אי נימא שהכוותיה, ועיין בשולחן ערוך )אבן העזר לד:ד( שפסק כן לכתחילה.( 
בחתונה, יש להבין מדוע שייך להם לברך ברכת אירוסין, ובמיוחד בזמנינו שנהגו שהמסדר קידושין יברך. עיין במרדכי פ"ק דכתובות 

קל"א דתקנו שלא יברך החתן משום דמחזי כיוהרא: "הכי אמר רב שר שלום גאון מקום שאין בקי לברך ברכת אירוסין או נשואין רמז 
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 פנים חדשותב. 
רב פנים חדשות... כל שבעה. אמר רב יהודה והוא שבאו תנו רבנן מברכים ברכת חתנים בעשרה" :(ז.בכתובות )איתא והנה 

אשי איקלע לבי רב כהנא יומא קמא בריך כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות בריך כולהו ואי לא אפושי שמחה 
ההגהות מיימוניות )ברכות אולם,  23.שלא היו שם אתמול"ועיין ברש"י שפירש שפנים חדשות היינו אנשים "בעלמא הוא". 

נרבונא פירשו אי איכא פנים חדשות כלומר אם הפנים חדשות שבאו : "ורבני שפירשו להיפךהביא בשם רבני נרבונא  ב:ד(
לחופה עודם שם שלא הלך אחד מהן מברך כולהו ואפילו כל הז' ימים ובלבד שלא הלך אדם מאותן שבאו לכבוד החופה 

 24אבל אם הלכו לא".

ופירוש הגמ' . לכבוד החופההאנשים שבאו במיוחד על יינו שם מסויים שחל פנים חדשות הש משמע מדברי רבני נרבונא,
דוקא ד ,דעתםבלאותה סעודה. והנראה  כל הפנים חדשות באובעת ימי המשתה אא"כ בשהוא שאין לברך ברכת חתנים 

אם החופה והחתונה. אבל של כהמשך  יש לראותה , אזבסעודה זו נשים שבאו במיוחד לכבוד החופה משתתפיםאם כל הא
דכבר נתפרדה החבילה,  ,החופהשל לראות את סעודת השבע ברכות כהמשך  ראי אפשאז להם בני החופה, כבר הלכו 

שהם האנשים  ,השושבינים הםשעיקר הפנים חדשות של רבני נרבונא  ונראה 25וממילא אי אפשר לברך ברכת החתנים יותר.

                                                           
אלא החתן בלבד מברך לעצמו אבל אם יש אחר לברך אל יברך החתן משום דמיחזי כיוהרא. כן מצא רש"י בתשובת הגאונים". וכן הוא 

 יז(, ובתוספות פסחים ז. )ד"ה בלבער(.  בים של שלמה )כתובות א:בהגהות מיימוניות )אישות ג:ס(, ו
אך עיין ברמב"ם אישות ג:כג דמשמע שדוקא המקדש יכול לברך ולא אחר: "כל המקדש אשה בין על ידי עצמו בין על ידי שליח צריך 

גר"א )אבן העזר לד:ב( בדברי הרמב"ם. לברך קודם הקידושין הוא או שלוחו". וכן דייק הריטב"א )כתובות ז. ד"ה כתבו בתוספות( וה
והדעות ועיין בריטב"א )שם( שטען שהרמב"ם אזל לשיטתו שסובר שברכת אירוסין הוה ברכת המצוה ולכן דוקא המקדש יכול לברך. 

עמיה אלא ברכת שבח והודאה: "ומה שכתב צריך לברך הוא או שלוחו אזדא לט הברכת אירוסין אינ לדעתם שאחר יכול לברך, שסוברים
דס"ל שזו ברכת המצוות, וכבר דחינו דברים אלו בידים, ומנהג פשוט הוא בכל הארצות שמברך אותה השליח צבור והוא הנכון". ולפי 

ברכת אירוסין היא ברכת המצוה יכולים השושבינים שהנ"ל שיש מעמד מסויים שחל על השושבינים כמחתנים יש לעיין אם אפילו למ"ד 
 ך. או המסדר קידושין לבר

אם הברכה מוטלת על המקדש מעיקר הדין או  ,ויש לדון גם אליבא דאידך דעה, אם להסוברים שברכת אירוסין היא ברכת השבח
עיין בנודע ביהודה )אהע"ז סימן א( שדן אם מברכים בין החתן לבין המשתתפים לענין הברכה. ואין עדיפות שלכתחילה אין חילוק 

, והעלה שאין מברכים מאחר והחיוב לברך מוטל על החתן, וכיון שהחתן פטור שוב אין לברך. ברכת אירוסין בנישואי חרש וחרשת
שאין הברכה מוטלת על המקדש יותר  שחולק וסובר בהגהות רע"א לש"ע יורה דעה )סימן א בדברי הט"ז ס"ק י"ז(בט"ז יו"ד )א:ז( וועיין 

ברכת אירוסין א"כ גם במדבר ואינו שומע ישחוט לכתחילה דהברכה "כל ישראל שייך באותה ברכה. אם באנו לדמותו ל מהמשתתפים:
ועיין באגרות משה )אבן העזר א:פז( שדן  ., עיי"שאינה מוטלת דוקא עליו וכמו בברכת אירוסין והחתן אינו שומע דמ"מ הרב מברך"

בשאלה זו. ועיי"ש שחילק בין ברכת אירוסין, שלדעתו נתקן על החתן וכלה לבין ברכת חתנים שנתקן על הנאספים והמשתתפים 
הרי בחתונה ולאו דוקא על החתן וכלה ולכן אף בנישואי חרש וחרשת יש לברך ברכת חתנים. האג"מ הביא שתי ראיות לכך. ראשית, 

כתב הרא"ש )סוכה ב:ח( שאם נתחלקו בני החופה לחבורות ואכלו בבתים שאינם פתוחים למקום שהחתן והכלה אוכלים שם, כולם 
מברכים ברכת חתנים לעצמם. וכן פסק המחבר )אבן העזר סב:יא(. שנית, האג"מ דייק מדברי הש"ע ביורה דעה )שצא:ג( שמתירין לאבל 

מצות וחיוב הברכות חלה על הנאספים שם, דבלאו הכי לא היו מתירים לאבל ליכנס. ועיין באג"מ ליכנס לחופה לשמוע הברכות, ש
שהעלה לפי מהלכו שמצות הברכות חלה על הנאספים שם שכל המשתתפים צריכים להיות נוכח בשעת הברכות,  )אורח חיים א:נו(

 ולכן אם רוצים לצאת קודם הסעודה יברכו את השבע ברכות בפני עצמם. 
עיין במאירי )כתובות ז: ד"ה ופנים חדשות( שסיכם כמה שיטות בענין פנים חדשות: "ופנים חדשות אלו נחלקו בה המפרשים לכמה  23

דעות ואין בידינו להכריע והוא שגדולי הרבנים מפרשים שלא היו שם אתמול אף על פי שכבר אכל שם באחד מן השבעה הואיל והפסיק 
 ויש מפרשים שלא היה שם כלל ולא שמע ברכת הנשואין".  ...מפרשים שלא אכל כלל באותה חפהיש יום אחד בנתים שלא אכל ו

מדין מצות שמחת חתן וכלה.  חתן,שהוא מדיני כבוד ה ,ומדוייק הוא שכתב שבאו "לכבוד" החופה, והיינו כנ"ל שחלוק דין שושבינות 24
וכן מבואר חילק זה בגמ' )שם ח.( שחילק בין היכולת לברך כל ברכת החתנים בדאיכא פנים חדשות לבין היכולת לברך שמחה במעונו 

אפושי שמחה  -בריך כולהו, ואי לא  -ואשר ברא בדליכא פנים חדשות שהוא תלוי רק באפושי שמחה בעלמא: "אי איכא פנים חדשות 
  למא הוא, מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא".בע

"ויש מפרשים שאפילו אכל שם כל ימות החפה  שונה:קצת ועיין במאירי )ז: ד"ה ופנים חדשות( שהביא שיטת רבני נרבונא בנוסח 
 הואיל ואינו רגיל לאכול עמו כל השנה ובשביל כבוד חפה הוא אוכל פנים חדשות הן".

נמשכת לאורך שבעת ימי המשתה. עיין בסוכה כה: שהבאנו לעיל שקבע ששמחת שבעת ימי ומכמה מקומות משמע שהחתונה  25
"ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה,  המשתה היא דוקא במקום החופה:
אלא בחופה". ועיין בתוספות שם )ד"ה אין שמחה( אין שמחה  -וליכלו בסוכה, וליחדו בסוכה!  -מאי טעמא? משום דבעו למיחדי 

"משמע מכאן דאם יצא חתן מחופתו  שדייק מזה שאם יצאו החתן והלכה מהחופה לסעוד אין מברכים שבע ברכות באותה סעודה:
ועיי"ש אפי' כלתו עמו והולכים לאכול בבית אחר דאין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים כיון דאין שמחה אלא בחופה". 

:( שמברכים ברכת חתנים בבית חתנים, דמשמע דוקא במקום החופה. ועיין שהביא התוספות ראיה ליסוד זה מלשון הגמ' בכתובות )ז
במהשך דבריו דמשמע שעיקר דין סעודת שבע ברכות הוא שיהיו במקום החופה של הנישואין. ולכאורה הטעם הוא כנ"ל שיסוד שבעת 

קרי ליה משכת לאורך השבוע: "וצריך לדקדק מה היא חופה דאי במקום שברכו תחלה ברכת נישואין ימי המשתה הוא שהחתונה מת
חופה פעמים שאפי' ברחוב העיר מברכין אותה כשהעם מרובין ואין יכולין ליכנס בבית אלא מקום עיקר ישיבת חתן וכלה קרי ליה 

 שבעה". חופה ולא מקום העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכין ברכת חתנים כל 
 ועיין בטור )אבן העזר סימן סב( שהביא שנהגו באשכנז לעשות מקום מיוחד לחופה ואכלו וברכו ברכת חתנים שם לכל שבעת הימים:

"ונוהגין באשכנז שעושין אפריון למושב החתן והכלה והוא נקרא חופה ושם מברכין ואם יצא משם לאכול בבית אחר ודעתו לחזור 
 ם שבעה ברכות". אח"כ לחופתו אין מברך ש

ועיין בב"ח )יורה דעה שצא:ד( שהביא בשם הרוקח שהנישואין מתמשכים לאורך השבע ברכות עד שיבעלו בעילת מצוה, אבל לאחר 
שנבעלו נגמרו הנישואין ושוב לא מברכים שבע ברכות: "כתב הרוקח דביום שני שלאחר נשואין דאין אומרים שהשמחה במעונו שוב 
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כרחך הביאור ועל  26לאורך שבעת ימי המשתה. והכלה החתן וחד לכבוד החופה והם אמורים לאכול ולשתות עםשבאו במי
הסעודת שבע ברכות כהמשך של הגדרת , ולכן וביצירת השם חתן הם שותפים בעיקר החתונההוא כנ"ל, שהשושבינים 

  וממילא אם כבר נתפזרו, שוב אין מברכים ברכת חתנים.החתונה תלויה בנוכחותם. 

 ג. ברכת חתנים ושושבינים
ינן עשרה לברכת חתנים ולפי בעולכן , חופההשושבינים ובני ה תובנוכח התלוישהיכולת לברך ברכת חתנים לפי הנתבאר ו

יש להבין , נוכחים באותה סעודהאלא אם כן השושבינים ובני החופה ונא אין מברכים ברכת חתנים כל שבעה נרבחכמי 
כת שמח בר)פירוש התפילות והברכות דף מ'( לפי הר"י בן יקר דהנה מזכירים את השושבינים.  מדוע ברכות החתנים עצמן

ברכת שהכל ברכה לכבודו היא )כתובות ח. ד"ה שמח( תשמח רעים אהובים מוסבת על השושבינים, וכן אליבא דרש"י 
מפני שהשושבינים  הברכות מוסבות על השושבינים. ברכה על השושבינים ואסיפת העם הנאספים שם לכבוד החתונה

שותפים בעיקר החתונה וביצירת השם , אלא הרי הם סעודת החתןאינם טפלים לשמחת החתונה ואינם בגדר אורחים ב
השושבינים הם בלתי נפרדים כלה אלא גם בשושבינים. כות החתנים עוסקים לא רק בחתן וחתן. ובזה מובן שפיר מדוע בר

"כשמחך --וכן מובן לפי זה מדוע רש"י והר"י בן יקר הדגישו שהקב"ה הביא שושבינים לאדם הראשוןכלה. -חתן והשם-מהשם
 חתן חסר. -הגם שלא היו לו מרעים ומיודעים מקודם, שבלא השושבינים השם--צרך בגן עדן מקדם"י

על , ברכה לכבודו ברא שהכלחתנים פותחים בברכת  ועיין בתוספות רי"ד )כתובות ח. ד"ה אשר ברא( שביאר שברכות
ברא. פירש תחלה מברך שהכל ברא "אשר  מפני שברכת חתנים טעונה עשרה: ,רש"יב כנ"לאסיפת העם השושבינים ועל 

 לכבודו משום דברכת חתנים צריכה עשרה כדכתיב במקהלות ברכו ה'".

מברכים ג"כ את  וכלה מדוע כל פעם שמברכים את החתן ועל פי יסוד זה שהשושבינים הם מצורפים לשם חתן וכלה מובן
ך את החתן, הכלה, השושבינים והשושבינות שהביא הרחמן מיוחד לבר עיין במחזור ויטרי )סימן פג(דהנה השושבינים. 

ובסעודת החתן יאמר: הרחמן הוא יבנה ויסעוד ויכלכל בתי כנסיות ובתי מדרשות. ויברך את " בברכת המזון של החתונה:
עיין ג"כ וכו'". ו כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל ...החתן ואת הכלה ואת השושבינים ואת השושבינות

  27הביא יוצר מיוחד לשבת לכבוד החתן והשושבינים, עיי"ש.ש ותפא( סימן תעז)ויטרי  במחזור

 את המת מלפני הכלה ד. מעבירין
"ת"ר מעבירין את המת מלפני  . דהנה עיין בגמ' שם:כתובות )יז.(ד פרק קמא תוספותזה יש להבין מה דאיתא ביסוד ועל פי 

אה מבית אביה לבית חתונתה ונושאי מת צ"כשכלה יו )ד"ה מעבירין(: ". ופירש רש"ימלפני מלך ישראל הכלה וזה וזה
בשם ת"ר( ד"ה שם ועיין בתוספות )יוצאים ובזו ובזו אוכלוסים הרבה ואין רוצין להתערב מעבירין את המת דרך אחרת". 

 בבית וחתן אבל כשיש משמע מכאן" יש קדימות לחתן ושושביניו על פני האבל:אבי"ה שכתב על פי זה שלכל דבר הר
 ירצו אם החתן בבית יאכלו ולאבל לחתן הקרובים וגם ומנחמיו האבל יוצא ושוב ושושביניו תחלה יוצא החתן הכנסת

                                                           
מחה ומותר לאבל לאכול בסעודה של דגים ומביאו ב"י ובהגהות שלחן ערוך )שם(. מיהו בליל שני אף על פי אינה נקראת סעודת ש

דנוהגין בקראקא שלא לברך שהשמחה במעונו אין לאבל לאכול באותה סעודה דלא דמי ליום שני שכבר בעל בעילת מצוה בליל שני 
כת דגים כדאיתא בפרק קמא דכתובות )ה א( הילכך אינה נקראת סעודת כפי מנהגם ולכך עושין סעודה של דגים ביום שני משום בר

שמחה כיון שכבר נגמרו הנשואין ואין אומרים לא אשר ברא ולא שהשמחה במעונו אבל בליל שני מקמי בעילת מצוה דמברכין אשר 
שתמה  ת שמואל )אבן העזר סב:ז(ברא עדיין לא נגמרו הנשואין ומיקרי סעודת שמחה ועיקר שמחה הויא באותה סעודה". ועיין בבי

שבע ומכ"ש דאין מברכים  מחה במעונווש שר ברא"ובי"ד סי' שצ"א כתב ב"ח אחר ביאת מצוה אין מברכים א עליו מנא ליה הכא:
 ברכות, ובש"ך הביא דבריו ותימא דהא מדינא דש"ס בתולה נבעלה ליל ה' ותניא מברכים כל שבעה".

שבע ברכות כהמשך החתונה תלויה בנוכחות השושבינים, עיין בטור )אבן העזר סימן סב( שפסק  ולגבי עיקר היסוד שהגדרת הסעודת
:( שאם יצאו החתן והכלה לסעוד מחוץ לבית החופה אין מברכים ברכת חתנים, דדוקא במקום החופה על פי התוספות הנ"ל )סוכה כה

מרינן שנעקר בית החופה לגמרי לאותו מקום: "אלא מקום מברכים שבע ברכות. אולם, כתב הטור, אם יצא כל החבורה עמהם אז א
עיקר ישיבת חתן והכלה קרי חופה ולא במקום העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכין ברכת חתנים כל ז' ונוהגין באשכנז שעושין אפריון 

פתו אין מברך שם שבעה למושב החתן והכלה והוא נקרא חופה ושם מברכין ואם יצא משם לאכול בבית אחר ודעתו לחזור אח"כ לחו
ברכות אבל אם הולך לגמרי לבית אחר וכל החבורה עמו ונעשה אותו הבית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין שם ברכת חתנים". הרי 

  מבואר מזה שחלק מהגדרת מקום החופה הוא החבורה שמלווים את החתן.
שבאו לחופה. אלא ע"כ שכוונתם לאנשים מיוחדים שבאו  דפשוט שאין לומר שלדעת רבני נרבונא הפנים חדשות הם כל האנשים 26

 דוקא לכבוד החתן והחופה.
תצא: "ישמח חתן בכלה. כלה תשמח בחתן. בבנים ובני בנים בעושר ובנכסים. בבנים עוסקי תורה  –ועיין במחזור ויטרי סימנים תצ  27

ה. את שפל ואת דכא. מראה חתנים כשושנים. וכגנים ומקיימי מצות ישראל. שיר וברכה. אערכה. כתורה וכהלכה. רם ונישא במלוכ
  מכוונים. וכנגדם שושבינים. כמו פרדס רימונים".

"זה החתן יקיפוהו שושבינין כבכוליאר מהתבלבל". ועיין גם ברשות כשקוראים את החתן  ועיין גם ביוצר של ר' שמעון בן יצחק:
מוד אצלי על מגדל עץ העשוי לדבר כתיקנה, ושושביניך ילווך זמירות לשננה, לעלייתו: "וברשותם עמוד ר' פלוני מתוך עדת מי מנה, וע

ופתח פיך וברך תחילה וסוף ברכה הגונה, וקרא פרשה קטנה בעדות נאמנה, עמוד עמוד עמוד ר' פלוני ב"ר פלוני החתן וברך את השם 
 הגדול אלהים חיים אל אמונה". 
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 שיגיע קודם יקברוהו או בעיר מת יש אם תחלה הכלה מוליכין החתן לבית הכלה כשמוליכים בבקר וכן קודם כבודו דהא
 ". כלה דהכנסת הזמן

 בוד החיים קודם לכבוד המתים,משום שכ המת מלפני החתן עצמו או מלפני הכלה עצמה "ע דבשלמא שמעבירים אתוצ
יוצא מבית הכנסת קודם האבל, אבל מנא ליה להראבי"ה שהשושבינים יוצאים מבית הכנסת לפני האבל?  ג"כ ולכן החתן

וזה  את המת מלפני הכלה, וזהתנו רבנן )י"ז ע"א( מעבירין "ועיין בים של שלמה שם )כתובות ב:ד( שעמד בזה, וביאר: 
לא יעבורו מלפני המת, חדא, דחתן ג"כ בשעתו  ושבינים ההולכים עם החתן או הכלהדהש מלפני מלך ישראל וכו' ונראה

בכבודו, אפילו  ועוד, השושבינים לא יכולין לזלזלדומה למלך, כדאיתא בירושלמי )פדרא' ספט"ז( למי החתן דומה, למלך, 
  ה נראה שהוא צוה, אלא שהם מעבירים אותו מלפני המת, והקילו בו". החתן מוחל, ולא יהי

 ובשושבינימוקף השושבינים קשורים ומצורפים לחתן, וחלק מהגדרת החתן הוא שיהיה שכיון שלפי הנתבאר יש לומר, ו
שושביניו  , כךקודם לאבלית הכנסת ויוצא מב שכמו שהחתן עצמו קודם למת אזי פשוט ומכבדים אותו כמלך,המלווים 

, מעבירים את המת מלפניהם כדין מלך עצמו. חתןנספחים ל השושביניםשדכיון . ית הכנסתלמת ויוצאים עמו מב קודמים
השושבינים  28משום ש"חתן דומה למלך".עם החתן הים של שלמה שביאר שהשושבינים עוברים שזהו כוונת  ואפשר

 נספחים לחתן כמו החיילים המקיפים את המלך.

 אבלות בשבעת ימי המשתהה. 
הגין שבעת ימי המשתה ואח"כ אם אירע אבל לחתן או לכלה לפני החופה, מכניסין אותן לחופה ונוש בכתובות )ד.( שנינו

ולכן החתן יושן בין האנשים  ,דברים שבצנעאאבלות ב, החתן והכלה נוהגין שבעת ימי אבילות. אך בתוך שבעת ימי המשתה
הרי שהיה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג ונתן מים על גבי בשר ומת אביו של חתן או אמה והכלה ישנה בין הנשים: "

של כלה מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ 
 נשים". נוהג שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין ה

אבלות בתוך הרגל כשאירע ש כאןא מהראב"ד שיש שלמדו מענין האבלות( שהבי -ועיין ברמב"ן בתורת האדם )שער האבל 
דברים שבצנעא תוך שבעת  יי שנא ניהוגבין הנשים, דמא ושן בין האנשים והאשה ישנהשהאיש י ,דברים שבצנעאנוהגין ו

כתב לחלק בין אבלות תוך הרגל לבין אבילות תוך שבצנעא תוך הרגל. אולם, הראב"ד עצמו דברים  ימי המשתה מניהוגי
ועוד כתב הרב ז"ל איכא מאן דאמר דאי מתרמי ליה לאיניש אבלות ברגל שצריך כמו כן שיישן הוא : "שבעת ימי המשתה

לא נהגי אבלות ברגל, וקיימא לן בין האנשים ואשתו בין הנשים, משום דדמי האי אבלות לאבלות דחתן דמזלזלין ביה ד
ולי נראה דשאני רגל משבעת דאסור בתשמיש המטה דאמרינן דברים שבצינעא נוהג, הילכך בעינן הרחקה יתירא כי הכא, 

ימי המשתה משום דשבעת ימי המשתה אית בהו אפושי שמחה לשושבינין ולכל בני חופה אבל שמחת רגל לית ביה כי 
שבת נמי הא לא נהיג ביה אבלות אלא דברים שבצנעא, וגבי שבת לא אשכחן מאן דאמר  דאי לא תימא הכי האי גוונא

שיהא הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים אלמא טעמא דשבעת ימי המשתה משום אפושי שמחה דקא מפשי 
 29."דידיה וכן הלכתאבהו משו"ה אתו לזלזולי באבלות 

תוספת שמחה, שהרי השמחה חלה בו של שבעת ימי המשתה משום שיש עא בצנבאבילות  לדעת הראב"ד יש להחמיר טפי
ריהטא רגל שחלה על הגברא לבדו. ולפום משא"כ שמחת ה גם כן, השושבינים ובני החופה והכלה אלא עללא רק על החתן 

ולכלה לחתן ואילו בחתונה אין שמחה אלא תמוהים, שהרי ברגל כל קהל ישראל שמחים בשמחת החג, דברי הראב"ד 
ואלא על כרחך  30ולקהל המשתתפים עמהם, ואיך כתב הראב"ד שבחתונה יש אפושי שמחה משום השושבינים ובני החופה.

                                                           
למה שאימץ דין חתן דומה למלך באופן דומה, לקבוע שהצבור הם שותפים בשמחת ועיין לקמן מה שהבאנו בשם השו"ת האלף לך ש 28

החתן, ולכן נוכחות החתן במנין פוטרת את כולם מתחנון. ועיין בבמדבר רבה לפרשת חוקת )פרשה יט פרק כח( שכתב לענין היחס בין 
זה פותח וכאן נאמר וישלח ישראל ובמקום אחר תלה המנהיג לצבור שלו: "וישלח ישראל כל דברי תורה צריכין זה לזה שמא זה נועל ו

שליחות במשה שנא' )דברים א'( ואשלח מלאכים ממדבר קדמות וכתיב וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום וכתיב וישלח משה 
ין בלשון ועי מלאכים מקדש, נעברה, הכתובים האלו צריכין זה לזה שמשה הוא ישראל וישראל הן משה ללמדך שראש הדור כל הדור".

הרמב"ם בפרק ג מהלכות מלכים )הלכה ו( שכתב שלבו של המלך "הוא לב כל קהל ישראל לפיכך דבקו הכתוב בתורה יתר משאר העם 
ב שמה שאמרו חז"ל שבני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא שנאמר כל ימי חייו". ועיין בשו"ת הרשב"א )א:קמח( שכת

אל היינו דוקא "במקרה היחידים ולא במה שישיג את הצבור, כי לדעת כולם כח הציבור גדול לידון על רישתליא מילתא ושיש מזל ל
מדכתיב )ישעיה ל"ח( שמעתי —פי מעשיהם לטוב או למוטב". ועיי"ש שהקשה שהלא מצינו שחזקיהו שינה את גורלו על פי זכויותיו

לגבי היחיד אין מזל. ותירץ הרשב"א שלחזקיהו היה דין צבור ולא דין וא"כ משמע שגם —את תחנתך הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה
 מפני שהיה מלך "המלך כצבור שהצבור וכל ישראל תלויין בו".יחיד 

 ד"ה ואיכא מאן.  וכן הוא בבעלי הנפש שער הפרישה )סימן ב( 29
באופן אחר בין אבילות של שבעת ימי המשתה ולכאורה מכח קושיא זו, הרא"ש )מועד קטן ג:לו(, שהביא דברי הראב"ד, כתב לחלק  30

לבין אבילות דרגל: "ולי נראה דלא דמי קילותא דרגל לקילותא דהכא, דהכא אקילו ביה טפי שהרי מת שלו מת קודם שחלו שבעת ימי 
לא קיל ליה  המשתה והתירו לו חכמים להכניס את המת לחדר ואת הכלה לחופה כדי לדחות אבילות מעליו, אבל רגל חל מאיליו הלכך

 כולי האי".
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יחד, שמחה השושבינים ובני החופה בשחלה על החתן ו ת שבעת ימי המשתה שהיא שמחהשכוונת הראב"ד לחלק בין שמח
 ,חתן-באר לעיל שהשושבינים הם חלק מהותי מהשםשנת , וכמו, וכולם שותפים בהכאחד אחת המתפשטת על כולם

 ומובן שפיר דברי הראב"ד.משא"כ בשמחת הרגל שהשמחה חלה על כל אחד ואחד בפני עצמו, ואין צירוף ושותפות ביניהם. 

 ו. לא תתחתן בם
וז"ל  ,נכרי מטעם לא תתחתן בםא:ט( שאסור לישראל לשמש כשושבין ל)בירושלמי פרק קמא דעבודה זרה איתא והנה 

 נותושבישדמה ענין  ,ולכאורה דברי הירושלמי תמוהים. "לא יעשה ישראל שושבין לנכרי משום לא תתחתן בם" :הירושלמי
 . אלא שימש כשושבינו תלא התחתן לנכרי השושבין ישראל, הרי לאיסור לא תתחתן בם

משום : "הוא רק בעקיפין תתחתן לאיסור לא קשרהועיין בפני משה שם )ד"ה לא תתחתן בם( שעמד בזה ופירש שבאמת 
כוונת ב". הפני משה פירש וכל שהוא קירוב הדעת גזרו משום לא תתחתן ,לא תתחתן בם. משום אקרובי דעתא הוא

יכול  דעתכל קירוב ו ,יםנכרלבין הלחוש לקירוב דעת בין ישראל זה  נכרי ישלישראל ישמש כשושבין הירושלמי שאם 
  31.סייג לאיסור לא תתחתןלעשות כדי  שלא ישמש ישראל כשושבין לנוכרי גזרו . חז"לחתנותלידי  להביא

ומה ששאלת אם מותר לישראל להשתדל שביאר דברי הירושלמי באופן אחר: " אולם עיין בשו"ת מהר"ם חלאווה )סימן לט(
בת ישראל את הנכרית, בעשיית זווגים מגויים וישמעאלים. תשובה ודאי אסור, שגורם להוליד בן לע"ז, וכההיא דלא תילד 

לא  'אמרה דלא ידע לפקח על זה. גם שמעתי דאיכא בירוש ואעג"ב דהתם שרי משום איבה, הכא ליכא משום איבה דמציא
 ."אבל מה אעשה והעם נהגו בו התר, והנח להם לישראל מוטב שיהו שוגגין ,קרי ביה לא תחתן ,תתחתן בם

ם בפני יגזירה משום קירוב הדעת וחתנות, כי אם איסור מסויכרי אינו בין לנוהאיסור לשמש כשושמהר"ם חלאווה ה לדעת
 קביעה זו שלא ישמש ישראל כשושבין לנוכרי אינהמהמשך דברי הירושלמי )שם( ש הוא מבוארוכן . "חתןלא ת" של עצמו

יצחק בר גופתה "רבי  הוא בכלל הלא תעשה דלא תתחתן: מי שנעשה שושבין לנכרי הריאלא  ,בעלמאוהרחקה בגדר גזירה 
  א"ל ליתן עליהם בלא תעשה". ,להיעשות לו שושבין לא כל שכן ,בעא קומי רבי מנא לילך לבית המשתה שלו אסור

לחתן את האיסור הוא  :מלשון התפעל ללשון הפעיל "לא תתחתן"הירושלמי דורשת את הפסוק מהר"ם חלאווה, הלפי 
 הוא, הרי וכמשתתף עיקרי בחתונה מרכיב פעיל בנישואין, כהשושבין. הנוכרי, כלומר לסדר נישואיו ולהשתדל בחתונתו

הרי הוא מחתן את הנוכרי,  , על ידי אותה עובדה עצמה,כשושבין לנוכרישמש מולכן ישראל ש כאחד ממסדרי החתונה.
בעשיית "משתדל ש מוגדר כמי וכן הוא מדוייק בלשון המהר"ם חלאווה שהבין שהשושבין. ועובר בזה משום לא תחתן בם

 לנוכרי ואינו נוגע למי שרק בא שושביןר זה של הירושלמי מוגבל לישראל שנעשה איסופשוט שנראה לפי"ז זווגים". ו
שדין שושבינות וכמו שנתבאר לעיל,  32וגדר כמי ש"משתדל בעשיית זווגים",אינו מ ולשמח את הנוכרי, שהרי המשמח

 לה הם שני דינים חלוקים. כוהמצוה לשמח את החתן ו

עולה בקנה אחד —שמחיםלא רק כמו—שושבינים כמשתדלים בעשיית הזווגשל ה הגדרת המהר"ם חלאווהויש להעיר ש
דין שושבינות מ"ויביאה  למדהגמ' שם  .רש"י שם שראינו לעילפירושו של ו בברכות )סא.(עם דברי הגמ'  ומתיאמה נכוחה

 אמר האדם אל ויביאה: "מביאים את הכלה לחתןההם ד את החתונהמשמע שהשושבינים מפעילים ומובילים  ",אל האדם
הגדיר  ןה שושבין( שכברש"י )ד" שם עייןהראשון". ו לאדם שושבין הוא ברוך הקדוש שנעשה מלמד: אלעזר בן ירמיה רבי
 ."ובזיווגו בחופתו משתדל - שושבין" :השושבינין את

 מן המצוותשושבינים הפטור ז. 
מוגדרים  שושביניםולכן ה ממלאים תפקיד מרכזי ופעיל בעצם החתונה ובסידורהשהשושבינים והנה לפי הנתבאר 

יש ליישב שיטת הראשונים שהשושבינים פטורים מן המצוות כל שבעה חתן, -כשותפים בעצם החתונה וכנספחים לשם
חתן וכלה אינה מצות שמחת הרי כבר ראינו ששיטה זו קשה מכמה אנפין: א. דהנה מטעם עוסק במצוה פטור מן המצוה. 

 ממצוה דאורייתא. ב. לדעת עוסק במצוה דרבנן יפטורדרבנן מדין גמילת חסדים, וקשה להסיק בפשיטות שמצוה  אלא
הב"ח אין להגדיר מי שמשמח את החתן כעוסק במצוה, דדוקא מי שעוסק במלאכת מצוה מוגדר כעוסק במצוה כדי לפטור 

לפי המאירי השושבינים פטורים גם ג. וגדר כעוסק במלאכת מצוה. מי שעוסק בשמחת חתן וכלה אינו ממן המצוות. 
זמן שמחה. וביאר המאירי שעיצומו של  אע"פ שאינםובערב  החתן כלל, שהרי הם פטורים בבוקר משמחים את כשאינם

                                                           
הכל משום חתנות. עיין  , אפילו אם אין חשש ליין נסך,במסיבת עכו"ם יין פת עכו"ם, ושלא לשתותכמו שתקנו על בישול עכו"ם,  31

 ברמב"ם מאכלות אסורות )פרק י"ז הלכה ט(. 
ל הירושלמי שייך גם במשמח דגם אז ואילו לפי הפני משה שהאיסור נובע מחשש קירוב דעת וחתנות יש מקום לומר שהאיסור ש 32

   יש לחוש לקירוב דעת.
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במצוה פטור מן המצוה,  , אם השושבינים פטורים מטעם עוסק"געאת השושבינים. וצ יום של שבעת ימי המשתה פוטר
  וכשאינו זמן שמחה כלל. את החתן וכלה כשאינם משמחים נפטריםהיאך 

פטור השושבינים ממצוות אינו נובע ממה שהם עושים מעשה  דהנהולפי מה שבארנו ביסוד דין שושבינות הכל אתי שפיר. 
 ביצירת החתונה פעילים דם כשותפיםמ, אלא ממעגון לנגן בכלי שיר או לרקוד בפניהםכ ,וכלה מסויים לשמח את החתן

במצוה אינו תלוי באם הם משמחים את החתן בשעה זו, אלא עצם מעמדם  התעסקותם ואשר על כן,חתן. -וכנספחים לשם
מאירי שעיצומו של היום פוטר לאורך שבעת ימי המשתה. וזהו כוונת ה גדיר אותם כעסוקים בחתונהמכשושביני החתן 
במצוה דאורייתא  במישרין קיםעוס שהשושבינים יש לומר כמו כן 33חר.ולא התעסקותם במעשה זה או א ,את השושבינים

 ישירות עוסקיםמצות שמחת חתן וכלה היא תולדה דרבנן של גמילות חסדים, אך השושבינים איברא ששל חופה וקידושין. 
השושבינים חתן, כך -דר כעוסק במצות נישואין מחמת השםכמו שהחתן עצמו מוג 34.במצוה של תורה דחופה וקידושין

, וכלשון שקובע אותם כשותפים ומרכיבים פעילים בסידור החתונה שושבין-השםבמצוה מחמת  יםמוגדרים כעוסק
אינו מוגדר וכלה גרידא שהגם שמי שעוסק בשמחת חתן  כן י"לו. הירושלמי בע"ז שהשושבינים מחתנים את החתן וכלה

 ה של שמחה, מ"מ השושבינים שמשתדליםאלא עושה מעשכעוסק במלאכת מצוה לפי הב"ח, שהרי סוף כל סוף אינו 
מה  לפי"ז הם מוגדרים כעוסקים במלאכת מצוה. ואשר על כן אתי שפירנה ומלווין ומשמשים את החתן, בסידור החתו

במצוה ופטורים מן המצוה, מה שאין כן מי שעוסק  יםשהשושבינים פטורים מן המצות, שהם שפיר מוגדרים כעוסק
 ה גרידא, וכמו שנתבאר. בשמחת חתן וכל

 בחתונה הצבורו. שותפות 
בעצם הנישואין. ולכלה, דגם השושבינים הם מרכיבים חיוניים  שנוגעת אך ורק לחתןחלות  שהחתונה אינהראינו  עד כאן

--והכלה ושושביניהם ת לחתןהנישואין מוגבל ין בטיב מעמד הצבור המשתתפים בחתונה. האם חלותיש לעי ולאור זה,
החתונה  ,במידה מסויימתוכלה בתורת גמילת חסדים? או דילמא,  הצבור מוגדרים רק כמקיימים מצות שמחת חתןושאר 

 החתונה חלה בהדרגה על החתן והכלה, השושבינים, בני החופה, והקהל כולו. כלומר,  .חלה על הצבור כולו

 א. ברכת חתנים
כן משתתפים בחתונה. ובצבור של עשרה ה אלאת חתנים ברכמברכים בפרק קמא דכתובות )ז:( שאין והנה כבר ראינו 

 השתתפותבין ( עצמו קישר שםרש"י )ברא לכבודו מוסבת על הצבור. זאת ועוד, שברכת שהכל )ח. ד"ה שמח( רש"י ראינו ב
בברכת  בות ח.( שביאר שברכת חתנים פותחתוכן ראינו בתוספות רי"ד )כתו. להשתתפות השושביניםתונה בחהצבור 

מעמד  ר של עשרה. ומשמע מזה שאכן ישיפת העם, מפני שברכת חתנים טעונה צבושהכל ברא לכבודו, שהיא ברכה על אס
 חשוב לצבור המשתתפים בחתונה. 

 ב. נפילת אפים
הקהל מתפללים בבית החתן שביום הנישואין  נהגובאשביליא כת אירוסין ונישואין( שהביא שעיין באבודרהם )ברהנה ו
ונוהגין להתפלל בבית החתן ביום הנישואין. ובאשביליא " לכבוד החתן ואין נופלים על פניהם:מוסיפים כמה פזמונים הם ו

נוהגין להוסיף לכבוד החתן הודו לה' קראו בשמו ואין נופלים על פניהם וגם אין אומרים יענך ה' ביום צרה שהוא יום 

                                                           
, שכתב שהשושבינים פטורים מן הסוכה כל זמן שהם 8הערה  ,וכן יש לומר בדעת הריטב"א )סוכה כה: ד"ה אמר רב( שהבאנו לעיל 33

 פטורים מן הסוכהנמצאים עם החתן, וחייבים בסוכה דוקא כשחוזרים לבתיהם. והקשינו, שהרי לכאורה היה לו לומר שהשושבינים 
ם משמחים אותו ים במצוה, אבל אם הם נמצאים עם החתן ואינקדוקא כשהם משמחים את החתן בפועל דאז שייך לומר שהם עוס

טעם החלות שם בפועל מהיכי תיתי לפטור אותם. ולפי הנתבאר שפטור השושבינים אינו מטעם מצות שמחת חתן וכלה אלא מ
המלווים את החתן, ואין צורך  דכל זמן שהשושבינים נמצאים עם החתן הם פטורים מכח מעמדם ותפקידם כשושבינים י"לשושבינות, 

עיצומו של היום של שבעת ימי המשתה מעורר את  ,לדעת המאירי :. ובזה פליגי הריטב"א והמאיריעללכך שיהיו משמחים אותו בפו
 בעינן שיהיו בנוכחות החתן כדי לעורר את השם שושבין, ודו"ק. ,השם שושבין, ואילו לפי הריטב"א

מצוה פטור מן המצוה אינו מכח וכן כתב הערוך לנר בסוכה )כה. ד"ה הכא טריד( שפטור השושבינים מן המצות מטעם עוסק ב 34
"וגם מהא דאמרינן לקמן )עמ' ב'(  הדרבנן של שמחת חתן וכלה אלא מצד השתתפותם בקיום מצות חופה וקידושין דאורייתא:

דשושבינים וכל בני החופה פטורין מן המצות מטעם עוסק במצוה אין ראי' דעוסק במצוה דרבנן ג"כ פטור דמה מצוה דאורייתא איכא 
תן וכלה די"ל כיון דכל ישראל ערבים זה לזה א"כ מי שמביא חבירו לידי קיום מצוה דאורייתא מקרי ג"כ עוסק במצוה לשמח ח

דאורייתא". לדעתו, השושבינים מוגדרים כעוסקים במצות חופה וקידושין דאורייתא מכח דין כללי דמי שמביא את חברו לידי קיום 
וה דאורייתא. לפי הערוך לנר, כלל זה נובע מדין כללי דכל ישראל ערבים זה לזה. לעומת מצוה דאורייתא הוא עצמו מוגדר כעוסק במצ

זאת, לפי מהלכנו השושבינים פטורים מכח דין פרטי בהלכות נישואין: מעמד ותפקיד המיוחד של השושבין כשותף בחתונה וכמצורף 
מהלכים מסכימים שפטור השושבינים אינו מטעם עוסק לשם חתן שמגדיר אותו כעוסק במישרין במצות חופה וקידושין. אך שני ה

 בשמחת חתן וכלה דרבנן פטור ממצוה דאורייתא, אלא מכח זה שהשושבינים עוסקים ישירות במצות חופה וקידושין דאורייתא. 
ן השושבינים וצע"ק לפי מהלכו של הערוך לנר, היאך השושבינים מוגדרים כ"עוסקים" ע"י כך שהחתן עוסק במצוה, דלפי שיטתו אי

מוגדרים כעוסקים במצוה מצד עצמם אלא מצד החתן, דלכאורה גם הוא מודה דמה שהם מסייעים אותו אינו בגדר עוסק. ועיין בדברי 
הגריפ"פ בפירושו לספר המצוות לרס"ג )עשה י"ט ד"ה גם אין( שכתב לסתור דברי הערוך לנר שלא שייך סיוע במצות נישואין. ונראה 

 טור השושבינים אינו מטעם מסייע אלא מטעם שותפין, לא קשיא קושית הריפ"פ. שלפי מהלכנו שפ
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( והוא כחתן יוצא מחופתו וגו' ובמקום תפלה לדוד אומר למנצח לבני שמחה לחתן ולא יום צרה. וכן הוא אומר )תה' יט
קרח מפני שמדבר בענין החתן והכלה וקורא בו לחתן מלך כדאמר בפרקי ר' אליעזר החתן דומה למלך מה מלך לובש בגדי 

כל ז' ימי המשתה.  כבוד כך חתן לובש בגדי כבוד כל ז' ימי המשתה. מה מלך הכל מקלסין אותו כך החתן הכל מקלסין אותו
מה המלך שמחה ומשתה לפניו כך החתן שמחה לפניו כל ז' ימי המשתה. מה המלך אינו יוצא לחוץ לבדו כך החתן אינו 

והוא  יוצא לחוץ לבדו כל ז' ימי המשתה. מה המלך פניו מאירות כאור החמה כך החתן פניו מאירות כאור החמה שנאמר
 '."כחתן יוצא וכו

ובטליטלה אינם משנים " :עבור החתונה לשנות שום דבר מסדר התפילה הקפידו שלאשבטליטליה  יאאך האבודרהם הב
 ה מובנת מאד,ולכאורה שיטת בני טליטל ."שום דבר מסדר היום אלא אחר תפלה לדוד אומרים למנצח על שושנים לבד

סדר תפילת הצבור עבור שמחת היחיד. ועל כרחך  לכן אין לשנותו תפילת הקהל,אין קשר בין שמחת החתן ללפום ריהטא ד
ושמחת  ,אלא מאורע של כל הצבורהחתן גרידא  מאורע של הסוברים שבאמת החתונה אינו חולקים שבני אשביליא

  הקהל. לדעתם, יש לשנות סדר תפילת הצבור עבור החתונה שהיא מאורע של הצבור. כלנמשכת על  החתונה

, שכיון שחתן דומה למלך אזי שמחת כן ביאר מנהג בני אשביליאחיים סימן ס( שמה )אורח עיין בשו"ת האלף לך שלאמנם ו
החתונה חלה על הקהל כולו: "שאלה באלמן שנשא אלמנה ומתפלל בבה"כ אם יאמרו הקהל תחנון בתוך ג"י לנשואין. הנה 

מקור בש"ס אעפ"כ אבאר לו טעמא המנהג בעולם דגם באלמן ואלמנה אין אומרים כל הקהל תחנה ג"י ואם כי אין לו 
דמלתא דאין סברא לחלק בזה בין בחור שנשא בתולה או אלמן או אלמנה כיון דכבר ראה רו"מ בש"ע אהע"ז דגם באלמן 
ואלמנה חייב לשמוח עמה ג"י ולא חלקו בין אם היתה כשרה או נדה, וכיון דעכ"פ הוא בשמחה אין סברא לחלק בינו ובין 

הקהל דהרי אף בבחור ובתולה קשה מה ענין מה דהוא שמח שיפטרו כל הקהל בזה אך הפוסקים  בחור לענין לפטור כל
 35נתנו טעם מכח דכתיב באור פני מלך חיים וחתן דומה למלך לכך נמשך שמחה על הכל".

 מפטירג. 
בפרשת  הביא מנהג הקהילות להוציא שני ספרים בשבת של החתונה ולהפטיר התשב"ץ )שו"ת חלק ב סימן לט(והנה 

"עוד שאלת במה שנהגו בכמה מקומו' להוציא בשבת חתונה שתי תורות והחתן קורא בא' פ'  אברהם זקן לכבוד החתונה:
לא נזכר זה המנהג בשום מקום מהתלמוד ואין בו רמז כלל לזה שמפני  .ואברהם זקן בא בימים מאין מוצא המנהג. תשובה

לפי שא"א לקרו' שני ענינים ענין היום וענין המאורע בס"ת אחד לפי  המאורע של יום הוא שהצריכו להוציא שתי תורות
  36שאין גוללין ס"ת בצבור מפני כבוד הצבור כדאי' ביומא בפ' בא לו )ע' ע"א(".

דוקא שהרי מה שמוציאים שני ספרים בשבת ראש חודש ובשבת של המועדים, היינו  זה במנהגקצת התשב"ץ עצמו פקפק 
"וזהו מפני מאורע של צבור  הפטיר בו מפני מאורע של יחיד:אבל מנין להם להוציא ספר שני ולצבור, ל מפני מאורע ש

כגון מוספי ר"ח או מועדו' או בחנוכה ופרשיות אבל מפני מאורע של יחיד כגון חתן זה לא נזכר בו חיוב כלל שנצטרך 
א( דבשבת מוסיפין על הקרואים ולא חיישינן להוציא ס"ת אחר בשבילו אלא שאין איסור בדבר דכיון דקי"ל )מגילה כ"א ע"

לאיסור יציאה דאע"ג דקי"ל )שם כ"ג ע"א( דבשבת ממהרין לבא וממהרין לצאת ואפ"ה אנו רשאין להוסיף בקרואין נרא' 
 37דה"ה דאנו רשאין להוסיף תורו' לכבוד חתונ' ואין בזה איסור".

                                                           
ועיין באבודרהם )שם ברכת אירוסין ונישואין( שצדד עם מנהג אשביליא: "ויותר טוב מנהג אשביליא וכן כתב רב נטורנאי נפילת  35

מזמור יענך ביום ותפלה לדוד שהם רשות וראוי שלא אפים על פניהם רשות היא ונופלין בבית האבל ואין נופלין בבית החתן וכ"ש 
 לאומרם".

וכן הביא הריטב"א ביומא )ע. ד"ה חד יומא( מנהג זה להפטיר הפטורה מיוחדת לכבוד החופה: "חד גברא בתרי סיפרי איכא פגמא.  36
בר קרא בפרשת היום והוה ליה חד פי' וכיון שכן לקרוא בעל פה עדיף, ומכאן נהגו לקרוא לחתן בפרשת ואברהם זקן בעל פה מפני שכ

גברא בתרי סיפרי דאיכא פגמא, ויש מקומות שמוציאין ספר תורה לפרשת ואברהם זקן ואין החתן קורא בפרשת היום והו"ל תרי גברי 
ונים בתרי ספרי, וקשיא על זה היאך יברך החתן לפניו ולאחריו על פרשת ואברהם זקן, והמנהג הראשון הוא הטוב והתפוס מימות הגא

 ז"ל".
ועיין בש"ע אורח חיים )סימן תכח(: "ונוהגין להפטיר בחתונה שוש אשיש, ואין דוחין מפניה שום הפטרה הנזכרת כאן ולא של ד' 

 פרשיות ולא של ר"ח או מחר חודש או חנוכה או שירה )מרדכי פ' בני העיר והטור ומנהגים(, אבל שאר הפטרות דוחין מפניה".
אר טעם המנהג: "ונר' שנהגו כן מפני שני דברי' הא' מפני שרוב חתני' הם ע"ה ואינם יודעי' לקרו' והרגילו ועיין בתשב"ץ שם שב 37

אותם לקרו' פ' ידועה אפי' לעם הארץ. והשני שלפעמים אין בפרשה הפסקה טוב' לחתן כגון בפ' האזינו וכיוצא בה ומשום ניחוש אינם 
ם מנהג זה בכל פ' ובחרו להם פ' זו שהיא מענין זווג ובכל כי האי גוונא נהרא ופשטיה. רוצים לקרו' לחתן פ' שיש בה קללה ותפסו לה

ובערוך בערך חתן כתב כמנהגנו לקרו' החתן פ' היום ג' פסוקים וקורא ואברהם זקן על פה ודימה אותה אל ובעשור שבחומש הפקודים 
 שקורא אותה ע"פ והוא המנהג ההגון". 

ראשית כד:ג( ביאר המנהג באופן אחר: "אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני. הזהירו בשבועה שלא אך רבינו בחיי על התורה )ב
יקח אשה לבנו מבנות כנען הזרע המקולל, לפי שהאשה מוכנת לפורענות תטה את האדם לצדה, כי כן עשתה אם כל חי. וכמו שידוע 

א יא, א( "נשיו הטו את  -חתיות, שהעיד עליו הכתוב: )מלכים  מענין שלמה ע"ה בנשים נכריות שנשא עמוניות מואביות צידוניות
לבבו", ועל כן הוקבע בישראל מנהג לקרוא פרשה זו לחתן ביום חתונתו להזכיר העם שיזהר בנשואיו, ושלא יקח אשה לשם יופי, שהרי 

כנפים כנשר יעוף השמים, ולא לשם הכתוב אומר: )משלי לא, ל( "שקר החן והבל היופי", ולא לשם ממון, כי הממון עשה יעשה לו 
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ספרים לכבוד החתונה  להוציא שני הנ"ל יש ליישב המנהג לפי מש"כ השו"ת אלף לך שלמהנו לעיל ואולם לפי מה שביאר
כיון שחתן באופן אחר. דבאמת החתונה אינה מאורע של יחיד כי אם מאורע של רבים. ובלשונו של ר' שלמה קלוגר י"ל ד

 ,בהסבר מנהג זה שליט"א וכן שמעתי מאאמו"ר מאורע של רבים.הוה  דומה למלך ושמחת החתונה נמשכת על כל הקהל
וכמו שנתבאר, דהמאורע של החתונה אינו מוגבלת לחתן ולכלה ולשושבינים, אלא הרי הוא חל במידה מסויימת על הקהל 

  38כולו.

 ד. חב לאחריני
אין חוששין לקידושיו, ואפי' שניהם  -איתא בקידושין )סה.( "איתמר, אמר רב נחמן אמר שמואל: המקדש בעד אחד ו

שהקידושין מוגדרין  משוםבקידושין  תלמוע האינ החתן והכלההודאת  ."חייב לאחריני מודים...מאי הוי עלה?...הכא קא
 כדבר שחב לאחריני, והודאת בעל דין אינו מועיל במקום שחב לאחריני. 

חב לאחריני. רש"י )קידושין סה: ד"ה הכא( פירש שקרובי החתן והכלה נאסרים נים מדוע הקידושין מוגדרין כונחלקו הראשו
 ."שקרובותיה נאסרו בו וקרוביו נאסרין בה -הכא קא חייבה לאחריני נישואין אלו, וממילא הקידושין מחייב להם: "על ידי 

פרש"י ז"ל...וקשיא לי אי הכי גר וגיורת וא"נ מי שאין להם " אולם הרשב"א )שם( חולק ופירש החב לאחריני באופן אחר:
נימא הודאת בע"ד כמאה עדים...ומסתברא דה"פ מחייבא לאחריני קרובים שיאסרו מחמת קדושיהן דלא מחייבא לאחריני 

דנאסרה אכו"ע בהודאתה זו ואין לך מודה שנתקדשה שאינה מחייבת אחרים, וכן פי' ר"ח ז"ל פעמים שבא אחר וקדשה 
 פני שהאשה נאסרת אכולי עלמאלפי הרשב"א הקידושין הוין חב לאחריני מ ."ונמצאת בהודאתה מחייבת לאחרים, ע"כ

יהטא דבריו טעונים הסבר, דמה ענין איש מעלמא לאשה , וממילא הצבור כולו מתחייב בקידושין אלו. אך לפום רמחמתן
  זו המתקדשת עד שנגדיר אותו כמתחייב בקידושיה.

ונ"ל שלמושג "חב לאחריני" יש כאן משמעות " :שביאר חב לאחריני באופן אחר( סימן יט ועיין בשרידי אש )קידושין
מיוחדת, וכוונת הגמ' שמעשה קידושין פועל שתי פעולות, הוא אוסר את האשה לכל העולם ובו בזמן הוא מתיר אותה 
לבעלה. הקידושין נוגעים א"כ לא רק לאיש המקדש ולאשה המתקדשת, אלא נוגעים לכל העולם, ולכולם יש שייכות לדבר, 

אחריני" מבטא בחריפות את הרעיון שמעמד הקידושין איננו ו"חב" מתפרש כאן במובן של "נוגע". במילים אחרות "חב ל
ענין פרטי אלא נוגע לציבור כולו, ואין מעשה משפטי חשוב שכזה נעשה בחשאי בין הבעל והאשה לבדם. וכן הדבר במעשה 
 גירושין. וכיון שהעולם שייך לדבר, צריך שיהיה נוכח בשעת מעשה, והעדים הם הם הנציגים של העולם במעמד והם

הקדושין מוגדרין לדעת השרידי אש  ."שנותנים למעמד את התוקף המשפטי. ומכאן שעדי קידושין וגירושין הם עדי קיום
 כחב לאחריני מפני טיבו של הקידושין כדבר ש"איננו ענין פרטי אלא נוגע לציבור כולו". 

 ה. מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין
דהנה עיין  .ולכן הנישואין נוגעין לכל הצבור שקדושת כלל ישראל תלויה בחופה וקידושין הוא יסוד זהבהסבר והנראה 

ברכת : "שהברכה מסיימת בקדושת ישראל שקשורה לחופה וקידושין תובות )ז:( בגירסת ברכת האירוסין וחתימתהבכ
י: בא"י אמ"ה אשר קדשנו האירוסין מאי מברך? רבין בר רב אדא ורבה בר רב אדא, תרוייהו משמיה דרב יהודה אמר

במצותיו וצונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקדושין. רב אחא בריה דרבא 
 ."מסיים בה משמיה דרב יהודה: בא"י מקדש ישראל על ידי חופה וקדושין

ה פשוט שקדושת ישראל אינו נוגע אך ורק ונרא 39והנה מבואר מחתימת הברכה שקדושת ישראל תלויה בחופה וקידושין.
לחתן ולכלה עצמן, אלא הרי היא שייכת לצבור כולו. ואשר על כן, שמחת הנישואין שהיא נוגעת ללב לבה של קדושת 

 ישראל, הרי היא מאורע של הצבור והקהל כולו, וכמו שנתבאר. 

                                                           
שררת הקרובים ובני משפחות שיהיה נעזר בהם ויוכל להשתרר, לפי שהוא נכשל ונענש בכל אחת ואחת משלש כוונות אלו, אבל יצטרך 
שתהיה כוונתו לשם שמים ושידבק במשפחה הגונה, לפי שהבנים נמשכים במדותיהם בטבע אחר משפחת האם, כי כן טבע היין להיות 

 טעמו נמשך אחר הכלי אשר עמד בתוכו".
וכן שמעתי מאאמו"ר שליט"א לבאר המנהג שהביא הריב"ש )שו"ת סימן פד( שהיו נוהגים בכל גלילות ישמעאל שביום החתונה היו  38

ץ עולים כל בני הקהל מגדולם ועד קטנים לקרות בתורה, כמו שאנו עושים בשמחת תורה: "עוד שאלת: מה שנהגו בכל גלילות אר
ישמעאל, שיום שמחת תורה, או יום חופת חתן, שכל בני הקהל מגדולם ועד קטנם קורין בתור' ומברכין, ולפעמים שצריך החזן להחזיר 

כי אולי מ"ש  ,ואם יש בו משום לא תשא ,חד וא' ג' פסוקי'. היש אסור בדברולקרות הסדר חמשה או ששה פעמי', כדי שיספיק לכל א
רא זה, קורא שבעה; אין פוחתין מהם, אבל מוסיפין עליהן; זהו כשהסדר ארוך, ולא יצטרך לקרות זה מה שקחז"ל )מגילה כא(: בשבת 

" ועיי"ש שהשיב הריב"ש שהוא מותר. וביאר אאמו"ר שליט"א בעיקר המנהג שנהגו כולם לעלות לתורה .כי הסדר מספיק לכל הקורין
 ור כולו ולא רק של החתן. כמו בשמחת תורה, משום שיום החתונה הוה מאורע של הצב

ועיין ברמב"ן )כתובות ז: ד"ה ונראה מזה( שנחלקו הגאונים אם חותמים ברכת אירוסין ב"מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין" או  39
ב"מקדש ישראל" בלבד. ועיי"ש שהביא דברי רב האי גאון שיצא בתקיפות נגד החותמים במקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין בטענה 

: "ונראה מזה שאין חותמין מקדש ישראל ע"י חופה וקידושין...וכתב רבינו האיי, גמרא היא בהדיא שאין קדושת ישראל תלויה בכך
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מקדש ישראל, וכך חותמים בב' ישיבות מימות חכמים הראשונים עד עכשיו, ותוספת זו שאתם מוסיפין גיעות היא, שאין קדושת 

עכ"ל רבינו האי גאון ז"ל, ובהלכות רבינו ז"ל מצאתי בא"י מקדש  ישראל תלויה בכך, ונאה לכם לחזור להלכה ולמנהגנו בהסכמת הכל,
 ישראל ע"י חופה וקדושין ובכתב ידו ז"ל נמחק ע"י חופה וקדושין ועיקר". 

ועיין מה שהשיב הים של שלמה על זה )כתובות פרק א סימן יז( שבאמת קדושת ישראל אכן קשורה לחופה וקידושין: "וכתב רבינו 
הוסיף על ידי חופה וקדושין, וכן דעת הרמב"ן, והטעם, שאין קדושת ישראל תלוים בכך, והרא"ש )סימן י"ב( והגהת האי גאון, שאין ל

מימוני )ה' אישות פ"ג אות ע'( כתבו, שהאידנא נהגו לומר על ידי חופה וקידושין, וכן נראה, כדי שיהיה סמוך לחתימה מעין חתימה, 
הגורם לכמה קדושות ופרישות, כשאתה מתכוין, איך החמירו ישראל בקדושתם, אפילו בדבר ואמת שהרבה קדושה תלוי בה, והוא דבר 

המותר, קל וחומר באסור להם, גם יש בו שבח, ודוגמא למתן תורה, שהקדוש ברוך הוא קידש לישראל בקדושי התורה, שהיא מורשה, 
  , וישראל זכו לאותה קדושה".אל תקרי מורשה, אלא מאורסה )ברכות נ"ז ע"א(, וענן על ההר, כעין חופה

ויש להעיר שגם לפי שרב האי גאון ודעימיה שכתבו שאין לחתום "מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין", מ"מ הם מודים שחותמים 
"מקדש ישראל" ושמברכים על קדושת ישראל בשעת הקידושין. וא"כ, גם לאלו שסוברים שאין לתלות קדושות ישראל דוקא במעשה 

ין של הקידושין והנישואין, מ"מ הם מודים שקדושת ישראל קשורה לקנין האישות ושייכת בשעת הקידושין ונישואין, ולכן מברכים הקנ
 עליה. 


