
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ·ÂÊÚÏ ¯ÂÒÈ‡ ÂÏ ˘È Ì‡‰ ˙ÂÎ¯· Ú·˘· Â‡ ‰�Â˙Á· ÏÎ‡˘ ÈÓ
˙ÂÎ¯· Ú·˘ ÂÎ¯·È˘ Ì„Â˜? 

 Ô˙˘¯Ù·ד ה''כ'Â‚Â ‰˘‡ ˘È‡ Á˜È ÈÎ '.  
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שאכל בחתונה או בשבע ברכות האם אסור לו 
ללכת קודם שיברכו השבע ברכות או דילמא ליכא איסור ללכת 

  .קודם שיברכו את השבע ברכות
  

Â˘· ‰�‰''¯ÙÂÒ ˙Ú„ ˙ כתב דמי שאוכל בחתונה ו''ע סימן כ''אה 
דחל עליו לשמוע את השבע , אסור לו לעזוב באמצע השמחה

  .כיון שאכל בסעודה, ברכות
  

· ÔÎÂÂ˘"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ שחיוב השבע כתב  ו'' סימן נ'אורח חיים חלק א
 ואף ,ברכות אחר הסעודה הוא על כל האוכלים מסעודת החופה

ב "ס' ע בסי"אהע ''בשאין רואין את החתן והכלה כמפורש על אלו ש

ברכות או '  ונמצא שאין רשאין לצאת קודם שמברכין הזא"י' סעי
ברכות כשאין להם פנאי לחכות ' שיברכו בפני עצמן בעשרה הז

א לכמה אנשים "אבל הא הוא דבר שא, עד אחר גמר הסעודה
חצות לחכות עד אחר גמר הסעודה שנמשך לפעמים עד אחר 

הלילה כשתים ושלש שעות ועד שיבואו לביתם הוא עוד יותר 
ולברך בעצמן , משעה ומוכרחין לקום בהשכמה לצורך פרנסתם

ברכות לא ימצאו מי שיזדקק להם וגם בעלי החופה והחתן ' ז
  .והכלה יקפידו וצריך לבקש עצה עבורם

  

„ ‰˘Ó ˙Â¯‚‡‰ ·˙ÎÂ‰Ï˜ ‰ˆÚ ˘È: דאלו הרוצים שלא לחכות 
ברכות יאמרו בפירוש קודם שישבו לאכול ' הסעודה וזעד גמר 

שאז אף , שאין מתכוונים להצטרף לקביעות עם שאר המסובין
  .שיושבין בשלחן אחד לא מתחייב בזימון

  

‡È·ÓÂ‰ÊÏ ‰È‡¯ : שכתב 'ג' ג סעי" קצמןח סי"ראוא "רמממה שכתב ה 
ם דאף שקבעו לאכול הוי "בטעם המנהג שלא לזמן בבית עכו

ו בלא קבע דכיון שיש לחוש ולירא כשישנו בנוסח כאילו אכל
ב לכן מתחלה לא קבעו "הברכה ולא יאמרו הרחמן יברך בעה

אלמא דלא מהני קביעות אכילה , עצמן רק לברך כל אחד לבדו
 אבל כשפירשו שאין קביעותן ,אלא בסתם שהוא גם לברך ביחד

לענין הברכה לברך יחד אלא כל אחד לבדו לא מחייב קביעות 
  .ה בזימוןכז
  

Â˘· Ï·‡"˜ÁˆÈ ˙Á�Ó ˙ ס " כתב מדחזינן בשג''חלק ב סימן מ
 דאסרו בפירוש לילך קודם ברכת ג"קצ' ח סי"אורע "ופוסקים וש

ובברכת חתנים סתמו ולא פרשו שיש איסור בזה לילך , זימון
מוכח לכאורה דבברכת חתנים ליכא איסור , קודם ברכת חתנים

אבל אין חיוב , ר סעודהרק המצוה הוא למי שהוא בגמ, בזה
  .פ לא עדיף מזימון"כ עכ"וא, להמתין עד גמר סעודה

  

Â˘· ÔÎÂ"¯‰Ó ˙"ÛÈÈË˘ È ל'' נשאל בשאלה הנ'סימן ז ,˜ÈÒÓÂ: דאין 
ל "אלא שמנמק הטעם בזה מפני דחז, קפידא כל כך על היחידים

הטילו החיוב על המסובין שישתדלו שיהיה כאן מי שיברך אותן 
אבל לא מוטל החיוב על כל , שמח חתן וכלההשבע ברכות כדי ל

אחד מהמסובין שנימא שהמברך יצטרך לכוון בברכותיו להוציא 
אלא סגי כשידעו שיהיה שם מי , את כל המסובין ידי חיובם
כ על היחידים "כ אין קפידא כ"וע, שיברך אותו השבע ברכות

ע ואינם מברכין שבע הברכות כיון "ז בפ"שיוצאין ומברכין ברהמ
פ הניחו שם מי שיברך ויודעים שישנם עדיין עשרה "כשע

ואינו דומה לחיוב הזימון שכבר נתחייב כל אחד לברך , מסובין
אבל ברכת חתן וכלה החיוב רק שיהיה כאן מי , ז בזימון"ברהמ

ת ציץ "ועיין שו, שיברך אותן הברכות לתכלית שמחת חתן וכלה
  . ד''א סימן פ''אליעזר חלק י

  

Â˘· ÔÎÂ" Ë·˘ ˙ÈÂÏ‰ נשאל בענין העוזבים סעודת א''סימן רע' חלק ט 
אם יש להם , ברכות' כ ז"ז שיברכו אח"שבע ברכות לפני בהמ

  .היתר לכך
  

˜ÈÒÓÂ:ס והראשונים " אין להכחיש דמשמעות כל הלשונות בש
ע שם דהיינו שאם נמצאו עשרה גדולים " ובשוב"סימן סבטור 

 ברכות אם איכא 'ז דמצוה לברך כל ז"בשעת סיום סעודה ובהמ
אבל שיהיה חוב על כל יחיד שהוא שם או שהיה , פנים חדשות

י שהולך לפני זה לא "ברכות בפרט אם ע' שם לברך או לשמוע ז
ס "אין לזה משמעות בש, יחסר המזג מלברך הברכות כהלכה

  . וראשונים
  

ÈÂÏ‰ Ë·˘· ·˙ÂÎÂ: דלא ראיתי בכל הראיות שהביאו המחמירים 
 והם א"ב סי"ס' סיע "דמה שהביאו משו, תבזה שום ראיה מכרע

 בני החופה שנתחלקו לחבורות אפילו אם ה"סוכה כש "דברי הרא
אוכלים בבתים שאינם פתוחים למקום שהחתן שם דכולם 

היינו דהלכה , מברכים כיון שאוכלים מסעודה שהתקינו לחופה
ואם יבא הזמן , שכולם נחשבו כבני סעודת חופה או שבע ברכות

וגם יכולים , ז ויהיו עשרה חל עליהם חיוב הברכות"לברך בהמ
אבל שיהיה חיוב על היחיד מלהסתלק באמצע סעודה , לברך

  . משם' בפרט אם אינו מבטל בזה מצות אמירת הברכות אין ראי
  

Â˘· ‡È·‰˘ ‰ÓÂ''‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ ג"א ס"שצ' ד סי"ז מיו"פ' סי' ע חלק א"אה 
 והוכיח מזה דיש חיוב ,ברכות' דיש מתירין לאבל ליכנס לשמוע ז
דאם לא היה חיוב על , ברכות' על כל הנאספים בפרט לשמוע ז

  .כל הנאספים לאיזה צורך התירו לו
  

ÈÂÏ‰ Ë·˘· ‰Á„:דאטו חיוב חל גם על מי שאינו ,  דדבר זר כתב
גם אם נודה דיש , ברכות' שם להכניס עצמו לחיוב לשמוע הז

  .חיוב כזה אם כבר הוא שם
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·‰ ˙‡ Í¯·˘ ÈÓ‡ˆÈ Ì‡‰ ¯„ÒÎ ‡Ï˘ ˙ÂÎ¯· Ú·˘‰ Ï˘ ˙ÂÎ¯?  

¯Â˜ÁÏ ˘È בשבע ברכות ושכח הברכה של שוש תשיש שטעה  מי

כ שבירך הברכה שמח תשמח נזכר שלא בירך שוש תשיש ''ואח

מה יעשה האם יברך עוד הפעם מתחילה כדי שיהא על הסדר או 

  .דילמא הסדר אינו מעכב
  

·ËÈ‰ ¯‡·· ‰�‰ ל ברכת חתנים אין '' וז כתב'ק א''ב ס''ע סימן ס''אה

להם סדר ומי שחיסר אחת מהנה מברך אותה כשזוכר אגרות 

ל חזינן להדיא שלהלכה הברכות אינה ''ג עכ''ם סימן כ''הרמב

  .מעכבת
  

Â˘· ÔÎÂ''¯È‡Ó‰ ‡‚¯˘ ˙ ומסיק ,  נשאל בזה'ק ד''ז ס''סימן פ' חלק ד

 איבעיא להו בירך לכלהו שלא כסדר 'פרק אאיתא במסכת כלה 

הרי שאם אמר שלא כסדרן , ברכות אין מעכבות זו את זוש ''ת

  .אין מעכבת
  

¯È‡Ó‰ ‡‚¯˘‰ ‰˘˜ÓÂ : הרי הא דשוש תשיש אינה פותחת

בברוך משום דהויא סמוכה לחברתה ועכשיו שטעה אינה סמוכה 

כ איך יכול להיות שאינה צריך לברך כסדר הרי זה ''א, לחברתה

  .צריך ברכה
  

·· ı¯˙ÓÂ 'ÌÈ�ÙÂ‡:  

 אם יברך אחר הברכה של שמח תשמח גם כן הויא  הלא גם.‡

  .סמוכה לחברתה

, כיון שנתקן ברכה זו בלי פתיחה כיון שהוא סמוכה לחברתה. ·

ומביא , אפילו לא יסמוך לחברתה גם כן אינה פותחת בברכה

על הא דאיתא ' ק ב"סימן ס סח ''אורמגן אברהם ראיה מהא דכתב ה

ם הקדים שנייה או, סדר הברכות אינו מעכבבמחבר שם ד

ג דאינה " ואף עומקשה, לראשונה יצא ידי חובת ברכות

מ "פותחת בברוך וכל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה מ

ע אין "כיון דנתקנה סמוכה לחברתה אף כשקורא אותה בפ

  .בה שם ומלכות
  

 ¯ÙÒ·Â סימן ' ע חלק ד''ת אגרות משה אה''וכן כתב בשו, א"ב ס"ס' סיעצי ארזים

ל אם שכח ובירך אשר יצר קודם יוצר האדם " מיהו נ כתבח ''פ

ד בתר "יצירות ובין למ' ד כנגד ב"דשוב אינו מברך אותה דבין למ

מחשבה ברכה שנייה שניתקנה כנגד יצירת זכר ונקיבה והיא 

כך כתב , ויש חולקים שכן מברך, מעין הזיווג פוטרת הראשונה

  .ד''סימן רע' ת שבט הלוי חלק ח''בשו

  

Á ˘È Ì‡‰‚‚· ˘Ó˙˘Ó Â�È‡˘Î ‰˜ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ·ÂÈ?  

Ô˙˘¯Ù· חב''כ ' ÌÈ˘˙ ‡ÏÂ ÍÈ‚‚Ï ‰˜ÚÓ ˙È˘ÚÂ ˘„Á ˙È· ‰�·˙ ÈÎ 

Â�ÓÓ ÏÙÂ�‰ ÏÂÙÈ ÈÎ Í˙È·· ÌÈÓ„.   
  

¯Â˜ÁÏ ˘È גג שאין הדרך להשתמש בו האם יש בזה חיוב מעקה 

  .או דילמא אם אינו משתמש שם ליכא חיוב לעשות מעקה
  

‰�‰¯‰Ó· "˜È˘ Ì דמצות מעקה הוא תב כז''וה תקמ מצג מצות"על תרי 

ה מצוה שיעשה "בכל אופן אפילו אינו רוצה לשמש על הגג ואפ

  .מעקה לגגו
  

·ÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ ם שיק ''תמה על המהר א'' סימן רכ'חלק ה

 דלא מחוייב לעשות מעקה אם תב כג"מ' ב סי"חא "בתשובת הרשבד

חקרי  פרוכן הבין בס, עולים רק לזמן רב לתקן גגיהם או להטיח

א "הרשב' פ שהוא לשון השואל בת" ואע,ש"מ בדיני מעקה יע"סוף חולב 

  .הא הסכים לז"שם כנראה שם הרשב
  

ÈÂÏ‰ Ë·˘‰ ı¯˙ÓÂ: א לא קאמר אלא " דגם הרשבדיש לומר

כ לתשמיש קבוע "בגגות אשר מצד בניית גגות אינם ראויים כ

 לא מבעיא משופין אלא אפילו גגין שוין אם אינם עשויין מחומר

מ באופן ארעי "ומכ, כזה שראוי לדרוס ולהשתמש עליו בקביעות

כ כשהגג מצד "משא, אפשר לעלות עליו בזה אין חיוב מעקה

ל "עצמו ראוי לשמוש קבע אלא שהוא אינו עולה לעולם כזה י

  .במעקה מן התורהדחייב ם שיק ''המהרכהגאון 

ÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙ÂÎ¯· Ú·˘· ‡ˆÓ�˘ ÈÓ Ì‡‰  

Î¯· Ú·˘ Í¯·Ï ÏÂÎÈ Ì‡‰ ˙Â?  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שנמצא בשבע ברכות ולא השתתף בסעודה האם 

אפשר לכבד אותו בברכה בשבע ברכות או דילמא אי אפשר 

  .לכבד בברכה רק מי שאכל פת

  

¯ÙÒ· ‰�‰‡„ÒÁÂ ‡�ÈÁ  הביא ספקו של ה עוד"ג בד"א דף קיב ע"ח 

ד דלאו שפיר דמי שיברך "ולפע, וכתב, הזכור לאברהם בדין זה

  . ז"כל שלא נתחייב בבהמ, ל פתאיש אחר שלא אכ

  

Â ÔÎÂ˘·"„ÂÙ‡‰ ·˘Á ˙ שיש לתמוה , כתב, ה ומעולם" בד'א סימן ט"ח

על מה שיש נוהגים שמכבדים בסעודת חתן לברך שבע ברכות 

שהרי נראה ברור שברכת חתנים , גם למי שלא אכל פת עמהם

ואפשר שסוברים שכל שנתחייבו לברך , ז"היא כהוספה לבהמ

 ,חתנים יכול להוציאם גם מי שלא אכל פתז ובברכת "בהמ

  .ואינני יודע שום מקור לזה

  

ÔÈ·ÈÚ˘ËÓ ÔÂ‡‚‰ ÔÎÂ נהג שלא לברך שבע ברכות אם לא אכל 

   . ל''ואמר שנוהג כן דשמע מהגאון רבי מאיר אריק זצ

  

¯ÙÒ· Ï·‡‰ÚÂ˘È È�ÈÚÓ  דסגי בשלשה ,  היקל תרי קוליג"ב ע"מף ד

  .וכל לברך שבע ברכותושגם מי שלא סעד עמהם י, אוכלי פת

  

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ''¯È‡Ó‰ ‡‚¯˘ ˙ דאף אם לא אכל ח''סימן נ' חלק א 

  .יכול לברך שבע ברכות

  

ÍÚ·¯ÈÂ‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ·˙Î ÔÎÂל שהעולם מקילים '' זצ

  .בזה

  

Ò·Â¯Ù˙ÂÁÓ˘ Ú·Â˘  כתב ללמד זכות על המקילים בזה ט''עמוד ע, 

 שהראיות ליישב משום, ב"שהמחמיר בזה תע, ובכל זאת סיים

, ויש להחמיר בענין ספק ברכות, מנהג העולם אינן חזקות

  .'ש ביביע אומר וכו"וכמ

  

˙ÂÊÂÊÓ ÏÎ‡ Ì‡˘ ‰ËÈ˘ ˘ÈÂע''לכ,  יכול לברך שבע ברכות.  

  

·ÂË Â�È‡ ÈÓ� È‡„Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÓÈ ˙ÂÎÈ¯‡ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·זב ''כ' ÔÚÓÏ ÍÏ Á˜˙ ÌÈ�·‰ ˙‡Â Ì‡‰ ˙‡ ÁÏ˘˙ ÁÏ˘ 

ÌÈÓÈ ˙Î¯‡‰Â ÍÏ ·ËÈÈ.  

  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם אריכות ימים הויא ברכה אף כשחי הרבה מאוד 

  .שנים או דילמא לחיות יותר מדאי זה לא ברכה

  

‰ ‰�‰˘¯‰Ó"‡ ז עמוד א''חידושי אגדות מסכת ברכות מ ' ˘Â„ÈÁ ÏÚ ·˙Î

ÏÂ„‚:כל העונה אמן יותר א''ז ע''ברכות מ'  על הא דאמרינן התם בגמ 

 שהוא סובר שעל ידי א''כותב המהרש, מדאי אינו אלא טועה

שיאריך באמן יאריך ימים ושנים כדאמרינן בסמוך כל המאריך 

„‡¯ÌÈÓÈ ˙ÂÎÈ  , והוא טועה,באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו

ÌÈ·ÂË Ô�È‡ ÈÓ� È‡„Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ�˘Âוהגיעו שנים אשר ו שכתוב כמ 

  .'תאמר אין לי בהם חפץ וגו



‰„Â˙ Ô·¯˜ ‡È·‰Ï ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È Ô˙Á ÚÂ„Ó?  

והוא ,  קרבן תודה בא על הנסויקרא פרק ו ¯·È‡·ÈÈÁ· Â�È˙‡ הנה 

הוא , לשון הודאה אם היה חולה ונתרפא מביא קרבן תודה

‡Â , "ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה "ב''ז כ''תהלים ק שכתוב

‰ÏÎÂ Ô˙Á ˙ÁÓ˘ ÔÂ‚Î ˙ÂÁÓ˘ ¯‡˘,קול  "א''ג י''ירמיה ל  שנאמר

חזינן מדבריו , "'המביאים תודה בית ' ששון וקול שמחה וגו

  .חידוש גדול שחתן וכלה צריך להביא קרבן תודה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :הרי רק ארבעה , מדוע חייב חתן להביא קרבן תודה

  .אנשים מביאים קרבן תודה וחתן אינו אחד מהם
  

 ‰„Â‰È ÈËÂ˜Ï· ·˙ÎÂפרשת צו¯Â‚Ó ˙Ó‡ È¯Ó‡‰ Ì˘· : דלכן מביא 

שה זיווגו של אדם  קא''ע' סוטה ב' פ מה דאמרינן בגמ''תודה ע

, יוצא דנשואי אשה הויא כמו קריעת ים סוף, כקריאת ים סוף

לכן חתן , והנה אחד מארבעה שצריכים להודות זה יורדי הים

  .מביא קרבן תודה
  

¯˘‡ È�„ÚÓ: אבל טעם זה רק בדרך חסידות ועדיין צריך לבאר 

 . ע''פ הלכה מדוע מביאים קרבן תודה וצ''טעם ע

  

‰Ï ‰˘‡ ‰ÏÂÎÈ ÍÈ‡Ú ˘„˜˙'' ÁÈÏ˘ È  

Ú È�‰Ó ‡Ï ¯˜Ù‰ È¯‰''‰ÁÂÏ˘ È?  

‰˘‡ ˘È‡ Á˜È ÈÎ Ô˙˘¯Ù·.  
  

‰ ‰�‰¯"Ô כיון שהתורה אמרה כי יקח ל''כתב וז'  עמוד א'נדרים ל 

 לא כל הימנה , ולא אמרה כי תלקח אשה לאיש,איש אשה

 ב''ע' קדושין ה' נן בגמה אמרי" ומש,שתכניס עצמה לרשות הבעל

כ איך ''א, רסת לך אין בדבריה ממשדאי אמרה היא הריני מאו

 אלא מכיון שהיא מסכמת לקדושי האיש היא ,חל קדושין

מבטלת דעתה ורצונה ומשוי נפשה אצל הבעל כדבר של הפקר 

והבעל מכניסה לרשותו הלכך אין אנו דנין בקדושין מצד האשה 

  .אלא מצד הבעל
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:דכל קדושי  ף''מדפי הרי ב''ע' פסחים גן '' לפי מה שכתב הר

כ איך יכולה האשה לשלוח שליח לקדש ''א, אשה הויא כהפקר

 האשה מתקדשת בה א''א ע''קדושין מאת עצמה כמבואר במשנה 

י שליח '' שהפקר עף''ב מדפי הרי''ע' פסחים גן כתב ''הרי הר, ובשלוחה

כך , כ איך מהני שהאשה שולחת שליח להתקדש''א, לא מהני

וכן , א''ח סימן קנ''ת בית שערים אור''וכן בשו, ז''ע סימן ט''ת נטע שורק אה''בשומקשה 

  .ו''טוכן בשפע חיים נשואין סימן , שליחות' בילקוט הגרשוני כללים אות ש

  

ÌÈˆ¯˙Ó˘ ˘È:ן האשה אינה מכנסת עצמה " משום דלדעת הר

 אלא דמשוי נפשה כחפץ של הפקר ובהפקר אין ,לרשות הבעל

 וכן כאן , זוכה בחפץחדהמפקיר צריך להיות שם בשעה שא

האשה כששולחת שליח לקבל קידושין היא מפקרת עצמה לבעל 

י השליח ושליחותו הוא רק לזכות לה "וזה אינה עושה כלל ע

כך תירץ , כ אינו שליח כלל להפקיר"בכסף קידושין או בשטר וא

  .א''ח סימן קנ''ת בית שערים אור''וכן בשו, ז''ע סימן ט''ת נטע שורק אה''בשו
  

·‡ ·ÈˆÈ È¯·„‰ Ô¯Ó Ï ו''שפע חיים נישואין סימן טבספרו ‰Ê ıÂ¯˙ ‰Á„: 

וכתב דליכא למימר שהאשה מפקרת עצמה מיד בעת מנוי 

כ אחר שאשה תמנה שליח לקבל קדושין תהיה '' דא,השליח

ועיין , הפקר לכל וכל אחד יוכל לקדשה וזה לא שמענו מעולם

  .ת בית שערים שמיישב בעוד אופנים''בשו

Ê ‰ÓÏ˙Â�ÏÈ‡ ¯‡˘Ï ‡ÏÂ ÔÙ‚Ï ‡˜ÂÂ„ ‰ÓÂ„ ÔÂ‚‰ ‚ÂÂÈ? 

 ‡˙È‡ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו '' תא''ט ע''פסחים מ' בגמ

משל לענבי , וישא בת תלמידי חכמים וישיא בתו לתלמיד חכם

  .הגפן בענבי הגפן
  

˘¯‰Ó‰ ‰˘˜‰Â''Ì˘ ‡, מדוע זיווג הגון דומה לגפן ולא לשאר 

  .ש מה שתירץ''עיפירות 
  

„ÂÚ‰˘˜  :‰„Â‰È È¯‰· ÚÓ˘È „ÂÚ ÌÈ˘˜·Ó קול ששון וקול 

נשאלת השאלה בשלמא קול ששון , שמחה קול חתן וקול כלה

אבל מה שייך לומר קול חתן וקול , וקול שמחה זה קול מיוחד

  . וכי לחתן או לכלה יש קול שונה משאר אנשים, כלה
  

ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÂÈ ÏÎ ÔÈÏÈÙ˙ ˙Á�‰ ¯Á‡מקשה ,  וארשתיך לי לעולם

,  סופר מדוע אנו מבקשים שכל הזמן נהיה רק ארוסיםהחתם

ד ''כך שמעתי הקושיא בשם גאב, כ נשואין''הרי צריך להיות אירוסין ואח

  .א''ירושלים הגאון הצדיק רבי טוביה וויס שליט
  

¯˘‡ È�„ÚÓ :דהנה באמת כל אדם  ,נראה לתרץ הכל באופן אחד

, מזהה ושמח ואין שמחה גדולה יותר ''שמתחתן מודה להקב

ק מגארליץ בנו של הדברי חיים שהיה פוגש חתן ''וידוע שהרה

בימי השבע ברכות היה אומר לו אני לא שלך תוציא אותי 

פירוש כשהיה רואה שהחתן זחה דעתו כאילו כל , מהרשימה

והנה אם יש לו , ובאמת זה השמחה שיש לחתן, העולם שלו

 עובר וכמה זמן שיותר, שכל לחתן אז השמחה נשאר כל החיים

אבל יש אנשים שכמה זמן , מזמן הנשואין הוא יותר שמח

  .שעובר יותר מזמן הנשואין הם לא כל כך שמחים
  

�‰ ÈÙÏ''ÏÎ‰ ı¯Â˙Ó Ï : דהנה ביין יש טבע שלא נמצא בשאר

ורק ביין המיושן משובח , דבכלהו המיושן גרוע, משקין ומאכלים

תבח לכן מברכים שכמו ביין כמה שיותר זמן עובר מש, יותר

כן נמי שהזיווג כמה שיותר זמן מהנשואין עובר ישתבח , היין

לכן דימה לגפן , ויהיה יותר מאושר ויותר מאושר, יותר ויותר

  .ולא לשאר פירות
  

‰È�˘ ‡È˘Â˜ ·˘ÂÈÓ ÔÎÂ: דהנה כשחתן מדבר לזוגתו בימי השבע 

ברכות וכן גם להשווער שלו מדבר עם כזה עדינות ודרך ארץ 

ו מדבר בקול שקט עד שצריכים להתקופף וכשרוצה לבקש משה

להבין מה בקשתו וכשעובר כמה ימים משבע ברכות אפשר כבר 

ה שהקול ''לכן מבקשים להקב, לשמוע מהחדר השני מה רוצה

  ".˜ÏÎ ÏÂ˜Â Ô˙Á ÏÂ‰"וזהו , העדין שיש לחתן ישאר כל הזמן
  

˙È˘ÈÏ˘ ‡È˘Â˜ ·˘ÂÈÓ ÔÎÂ: דלכן מבקשים שרוצים להיות 

שיהא שמחים ומרוצים כמו באירוסין ,  הכוונהארוסים כל הזמן

שאז הזמן השמחה הכי גדול שיש לכן רוצים שוארשתיך יהיה 

  .לעולם
  

Â·˙Î˘ ˘ÈÂ: דלכן זה דומה לגפן כמו שבגפן אחד נשען על השני 

על השני כן נמי כשמתחתנים צריך ללכת בדרכי אבות ולהישען 

  .ולא לחפש דרכים חדשים, עליהם
  

ÌÈ¯‡·Ó ‰Ê·Â:רב  דהמשמח חתן'מ ב''ע' ברכות ו'  דאיתא בגמ הא 

 דקשה ,כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים נחמן בר יצחק אמר

אלא רוצים , מדוע לא אמרו כאילו בנה בית מפואר בירושלים

לומר לחתן יסודות יש כבר מה שלמדת בבית אביך ועל זה אתה 

  .הולך לבנות



.    

  
  

éëøåòî øæåç äøéáò øáòù éî òåãîäáåùú úåùòì ìåëé éøä äîçìîä   
êìîì äðùîä áúëù äî ìò íúù÷äù äî á ÷øô äèåñ úåëìä'  åãéáù úåøéáò ìò äáåùú äùòù éîã
äîçìîì úëìì ìåëéå äîçìîäî øæåç åðéà ,à''äîçìîäî øæåç úåøéáò øáòù éî òåãî ë , úéáì äéä

øåæçì êøèöé àìå äáåùúá øäøäéù åì øîåì ïéã ,ðéøîàã àäî àðù éàîîâá ï ' ìò äùà ùã÷îä
åáìá äáåùú øåäøä àîù úùãå÷î òùø àöîðå ÷éãö àåäù úðî ,à''äáåùú äùòé éîð ïàëù ë ,

íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
 íéðôåà äîëá õøúì äàøðãçàä{äëáã áåùàå àèçà øîà àèçùë éøééàã ''îâá àúéà â 'ô àîåé'' ä

ò'' áã äáåùú úåùòì åãéá ïé÷éôñî ïéàéðùä{ êøèöé àìù éãë äáåùúá øäøäé àì à÷åãã ïðéùééç 
äîçìîì êìéì ,ò ùã÷îá ìáà'' ïðéùééç ïë ìò äáåùúá øåæçì äöåøù åúòã äìâî ÷éãö éðàù î

äáåùú øäøä àîù.  
  

èéìù ãéøô äãåäé äùî ïåàâä'' àñ .ìéæøá àìåàô  
ðòì äàøð''ò èåùô ã''úçðîá áúëù äî ô êåðéç ñù äåöî''à úåà óåñ ã 'äøôëá éåìú åðéà òùøå ÷éãöã ,

îâá øàåáîëå ãáìá äáåùúá øôëúî ïéà ïéã úéá úåúéîå úåúéøë éáééçå äùòú àì ìò øáòá àäã '
ô àîåé'' åã àëéàã 'äøôë é÷åìéç ,îã àìà'' äøôë ïééãò åì ïéàù óà ÷éãö éåä äáåùú øäøäù ïåéë î

ò'' ãáì äáåùúä éàåáî øáëå òåøæ øåàá ïë øà ÷ìç 'é÷ ïîéñ'' á àì åãéáù úåøéáòä éðôî øæåçù ïàë äæ éôìå
äáåùúá øäøäéù éâñ ,÷éãö äùòðù óàã ,î'' íä úåøéáòäã áéùç ïééãò äæá øôëúð àìù ïåéë î

åãéá , äøåà ïø÷á áúëù äî ïáåî äæ éôìåî äèåñ''ò ã'' á äæ ïéà äùò ìò øáò íàù àéâåñäî òîùîã
ò øæåçù äøéáòäéì ,ãáì äáåùúá øôëúî äùò ìò øáòã àîåéá àúéà äðäã , øåæçì êéøö ïéà ïëìå

åãéá äøéáòä ïéà áåùå äáåùú øäøäéù éã úîàá äæì éë.  
  

èéìù ùèéåã óñåé áøä'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá  
õøúì äàøð ,ò' úåøéáò éñåé éáø è÷ð òåãî éøéàîä èå÷ìéá ÷ééãù äî ô"åãéáù " ìæâì äðååëäã àìà

äàðåäå ,îâá àúéà éðäáã 'øéæçéù ãò äáåùú éðäî àìã ,ãáìá äáåùú øåäøä éðäî àì ïëì.  
øùà éðãòî:äæ õåøú éúéàø éðà íâ  ,îâá àúéà éøäã äù÷ ìáà 'î äèåñ''ò ã'' á ïéìéôú ïéá çñá íâã

äîçìîä éëøòî øæåç ùàø ìù ïéìéôúì ãé ìù .  
  

øîåà éìåà úåøéáò åì ùéù øîàù éîì åðéîàä òåãîäîçìîì úëìì äöåø åðéàù íåùî ïë   
áîøä íùá íúáúëù äî''ã ï éìéìâä éñåé éáø úòãì ááìä êøå àøéä äøåúá áåúëã àäã øáåñù

äîçìîä éëøòî øæåç ,åãéáù úåøéáòî àøéá éøééî ,îùë à÷ååã äæ äéàø àéá íéãòá äøéáòä ìò
åãéáù ,ãø÷ù úåðòèá íéøæåç íòä úéáøî åéä ïë éìåì.  

  

äùî ÷çöé áøäèéìù øòðééì '' àíéìùåøé  
øéòäì äàøð ,êùôð àîî àäã ,ïéãá øæåç éøä äøéáò úîàá äùò íà , äùòù øîåàå äùò àì íàå

øåæçì ìåëé ïë íâå åéùëò åøåáéãá ø÷ù ìò øáò éøä , ÷ø ø÷ù øåáéãá øåñéà ïéàã àîéð íà óàå
î úåðåîîá'' ìù ïéìéôú ïéá çùù éîî òøâ àìå ÷åçéø ìù áåéç ùé éàãåá î øæåçã ùàø ìùì ãé

äîçìîä éëøòî.  
    

ìåçî åãåáë ïéà åãåáë ìò ìçîù êìî éøä äáåùú éðäî êéà  
íéðåøçà íùá íúù÷äù äî úåøéáò ìò äáåùú éðäî êéà , êìî úà äæáî äøéáò øáåòù éî éøä

á÷ä íéëìîä éëìî''ä ,à''äáåùú éðäî êéà ë ,îé÷ éøä''ìåçî åãåáë ïéà åãåáë ìò ìçîù êìî ì ,
íúöøúåíéðôåà äùîçá .  

  

èéìù øðôä éåìä éëãøî äùî áøä'' àíéìùåøé  
ò õøúì äàøð'' ìàøùé úãîçá áúëù äî ôò÷ äåöî''' âã ìåëé ïéà àáäì ìò à÷ååã êìîì ìåçîì ìò

åãåáë ,ìåçîì ìåëé øáòù øáã ìò ìáà ,à''á÷äã øéôù éúà ë''åøáò øáëù íéøáã ìò åðì ìçåî ä.  
  

èéìù úåéìâøî ìåàù áøä'' àãåîúéìéò ïéòé  
õøúì äàøð ,ñåúäã 'é ïéøãäðñá''ò è''ã à''ø ä ' éàðéìåçî êìîä ìù åãåáë ïéàù íòèäã åáúë , íåùî

íåùú íåù øîà÷ àø÷ã , úåöî òé÷ôäì ìåëé ïéàå àåä êë íå÷îä úåöîã íåùî åì àá ãåáëäã
íå÷îä ,á÷ä ìöà êééù äæ íòè ïéàã øéôù éúà äæ éôì''ä.  

èôùåäéì øúåî äéä êéàíéîëç éãéîìú ÷ùðì äãåäé êìî   
ìåçî åãåáë ïéà åãåáë ìò ìçîù êìî éøä  

îâá ïðéøîàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ë úåëî''ò ã'' îà '  ÷åñôä ìò"ä éàøé úà 'ãáëé" äæ 
äãåäé êìî èôùåäé ,íëç ãéîìú äàåø äéäù äòùáù ,åì àøå÷å å÷ùðîå å÷áçîå åàñëî ãîåò äéä 

éáø éáø éáà éáà ,éøî éøî ,åãåáëá ìæìæì øúåî äéä êéà äù÷ã ,øåñéà øáåò éøä , ìò ìçîù êìîã
ìåçî åãåáë ïéà åãåáë ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù íéåáìãðî íäøáà ãåã éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''óã ìò óã ñ  
îâá øàåáîë ïðáø éëìî ïàîã úåàøäì åúðååë äéä äæ äáøãàã õøúì äàøð 'ñ ïéèéâ'' áîä íäå íéëì

ãåáëä òéâî íäìå íéúéîàä ,øåñéà äéä àì ïëì.  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
åãåáë ìò ìåçîì øúåî åáøìã øðì êåøòä íùá õåøéú íúàáäù äî , àäî äæì äéàø àéáäì äàøð

îâá ïðéøîàã 'ã úåëøá 'ò'' àéì øîàå åáø úùåáéôîá êìîð äéä êìîä ãåãù éúùåá àìå éúðã äôé ä
åëå åîù úùåáéôî àì àðú 'ùøáå äëìäá ãåã éðô ùééáî äéäù àìà''íù é  äòåè äéäù íéîòôù

 ãåáëã êçøë ìò àìà åãåáë ìò ìåçîì ìåëé äéä êéàå êìî äéä ãåã àìä äøåàëìå úéòè åì øîàå
éðàù äøåúä ãåáëå åáø ,ñåúä åáúë ïëå 'é ïéøãäðñ'' èåáëî óéãò äøåú ãåáëãêìî ã ,ùøáå'' íù ù

îâì ïééöî 'ìàøùé êìîì íãå÷ íëçã úåéøåä.   
  

äøä''èéìù âðåé ÷çöé éáø â'' àø''ùîù úéáá î  
åæ àéùå÷ åù÷äù íéðåøçàä éðä ìë ìò éúàìôð úåàøåð , ìåàù úá ìëéî íîéã÷ä øáë åæ àéùå÷ àä

 áåúëù åîëå êìîä ãåã úùàá ìàåîù 'å 'é''ãä éðôì æò ìëá øëøëî ãåãå  'ëä ïåøà úà åàéáä øùà ' áåúëå
ë äùøô ' éðéòì íåéä äìâð øùà ìàøùé êìî íåéä ãáëð äî øîàúå ãåã úàø÷ì ìåàù úá ìëéî àöúå

íé÷éøä ãçà úåìâð úåìâäë åéãáò úåäîà ,åâå ãåã øîàéå äì äðò ãåãå 'ä éðôì éú÷çùå ' ãåò éúéì÷ðå
äãáëà íîò úøîà øùà úåäîàä íòå éðéòá ìôù éúééäå úàæî.  

  

èéìù õéáøåä ìàéçé áøä'' àúéìéò øúéá  
åùáã ïééöì ùé'' øéàé úåç úø ïîéñ'' äåìà íéàùåðá ïã , êìîä ãåãë äùåã÷ åá ùéù øáãáù åúð÷ñîå

êìî ìù ïéøèìôá äìåãâ ïéàù íåùî éðàù øëøëîå ææôî äéäù , íéìôèî øåãä éìåãâù ïðéæçãëå
äëåñ úééùòá.  

  
÷ä ìò äôåçá ãéòäì íéãòä íéìåëé êéàäìëä úà íéàåø íðéà éøä ïéùåã  

äôåçä úòá äìëä éðô úà íéñëîù úåîå÷î äáøäá åâäðã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî ,ò'' ô
 áúëù äîîøä''àì ïîéñ øæòä ïáà ''á óéòñ à' åòåðöä úåìëä éðô úåñëì ïéâäåðú , êéà úåù÷äì ùéã

ëä úà íéàåø íðéà éøä ïéùåã÷ä ìò äôåçá ãéòäì íéãòä íéìåëéäì ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù øòééìá ïøäà íééç éáø ïåàâä'' àåî''øéî úáéùéá äøåáç ùàøå íéìùåøéá ö  
øéòäì äàøð ,åîî íòô éúòîùã''áàâ ø''èéìù íéìùåøé ã''áùééì à , àìå íåé÷ éãéò íä ïéùåãé÷ éãòã

äéàø éãéò ,úùã÷úîä éî ììë úòãì íéëéøö àì íåé÷ éãòáå ,ìç àì íãòìáù àìàïéùåãé÷ä  , íäå
ïéùåã÷ä ìåçéù éãë úùã÷úîå ùã÷î ïéá ïéùåãé÷ äùòîä úåàøì íéëéøö ÷ø .  

  

èéìù õéáåðéáø ïåéö ïá óñåé áøä''é àìåëùà úîø àúòîù é÷åñòì ììåë íéìùåø  
 ïçìùä êåøòä ìòá áúëù äî óéñåäì äàøðäàá''ì ïîéñ ò''ñ à''è ÷ ' åîëå ïåîî øáã øáã ïðéôìéã

äî úåðåîî éðéãáùïéùåã÷å ïéèéâá ïë äééàø àìá äòéãé éð , äì íéðúåðùë åðéìöàã íù áúë ãåòå
úö÷îá äúøåö äìâúéù çøëäá ïéùåã÷ä íãå÷ ïéñåøéà ìù ñåëî úåúùì.  

  

èéìù âøáãìåâ ìàøùé áøä'' àíéìùåøé  
 ãåã çøåà ùãçä øôñáã ïééöì äàøðò''éø î'' áúëî''òøâä é''öæ øâðéæìù é'' íúçä ìöàù ãéòîù ì

ôåñ éøîâì ìëä úà úåñëì åâäð âøåáùøôá øåùá ïééò''äà øôåñ íúç ú''÷ ïîéñ ò ' éáø åéîçù àéáî íðîà
òéæ àéîì÷î ììä''äìëä éðô úà úåàøì øùôà äéäù ÷ã éåñëá äìëä éðô úà úåñëì ãéô÷î äéä à ,

éòå''ðä øôñá ïééöã éàî ãåò ù''ëá ì''æ.  
  

ìàøùéî íãà ìù äîùð úàéöé úòá ãîåòù éî òåãîòåø÷ì áééç   
îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî '÷ úáù''ò ä''á ,ë ïè÷ ãòåî ïëå''ò ä''ùá ÷ñôð ïëå à'' ò

øåé''ù ïîéñ ã''ñ î''ä ÷ 'òåø÷ì áééç äîùð úàéöé úòùá úîä ìò ãîåòä øîåà øæòìà ïá ïåòîù éáø ,
óøùðù äøåú øôñì äîåã äæ äîì àä ,äøåú øôñì ïåéîãä äî íäù÷äå ,åíéðôåà äîëá íúöøú.  

  

èéìù éæðëùà äîìù ïåàâä''' àïåèñåá ììåë ùàø íéìùåøé  
ïôåà ãåòá õøúì äàøð ,ò'' íùäù úå÷åîò úìâîá áúëù äî ô"ìàøùé " éë æîøîé ùù íéùéø àåá

à úåéúåìà äøåú''çø ìñôðå äøåú øôñäî úåà ÷çîð åìéàë äæ éøä ìàøùéî ãçà øèôð øùàë ë''ì .  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ'' é  

ãáëðä áéãðä åðéãéãé  

 áøäìäàèù ïøäà èéìù'' à  

éñðàî  

æîá åãëð úãìåä úçîù ìâøì''è  

 åðúçì ïá  

 áøäøðééèù òùåäé á÷òé èéìù'' à

íéìùåøé  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

é åéöìç éàöåé ìëî úçð äåø  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 

 áøäáàè éáö äîìù èéìù'' à  
äéðúð æðàö úéø÷  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøä éëãøî áøä ïáäãåäé æ''ì  
âøåáðéæåì÷ æðàö ìä÷ä ùàø  

áìð"é ò''îùú ìåìà â''ú â.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

ïåàâä éáø  æàø ïøäàèéìù'' à  
åç øå÷éá íéìåçä úéá áøíéì  

÷éãöä ïåàâä åéáà úîùð éåìéòì   

 éáøá÷òé ìàåîù ìàôø öæ'' ì  
 áøä ïáìéøòá áåã äùî öæ'' ìæàø  

ãáà''ïëðéî ÷  
áìð"é ò 'ðùú ìåìà''ú ã.ð.ö.á.ä.  

áåè ìæî úëøá  

ëì'' ÷ïøî åîãàä''ùîù úéá áåìòìî ø èéìù''à  

 øîë åðá ñðëéä úçîù ìâøìøòá áåã éð''å  

úååöîäå äøåúä ìåòì  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð úåàøì äëæéù àåòø àäé  

åéäðôé øùà ìëá çéìö  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø öíàèùøáìä ìëéî ìàéçé èéìù'' à  

 íéìùåøé æðàö úáéùé éðçåø çéâùî  

 øîë åðá ñðëéä úçîù ìâøìàâøù ìà÷æçé éð''å  

úååöîäå äøåúä ìåòì  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

öåé ìëîäðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éà  
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