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 בס"ד, י"ז באייר ה'תש"פ

 

 חתונה ללא מניין

אבל  ,מאודעצוב ונתנו. ל לאסוף אפילו עשרה אנשים לחתלצערנו, לא נוכ הרב,שלום  

דחייה נראית לנו וכל  ,הרבה לחתונה זוחיכינו תונה. נחנו מעדיפים שלא לדחות את החא

הברכות  יכולים אנו לברך אתם הא ?ונה ללא עשרהניתן לעשות חתהאם שה ביותר. ק

  ?מיוחדיש משהו אחר אם ה ?בחופהש

 

 וכלה יקרים ואהובים, ן חת 

נה, על האולם, החתוודשים חושבים אתם על חכבר קשה לכם. הסתם מאוד ן מ 

 . , הסעודההתזמורת

ם. יפול, וניתן גם להתרומלם, ממצב זה ניתן לים, אואתגרבטוח שהדברים קשים ומאני  

רגילה היא חתונה . לחוש גם את היתרונות ננסה אבל,שה, ואף עצוב. שהחיסרון קבוודאי 

. ות המרכזהופכים להירת, אולם, הסעודה והתזמוה לעתים,אבל גם מבלבל.  דבר מדהים,

שמות מדהים חיבור נעל כת ונבנית כאן. מתית שהולאפילים מעט על העוצמה האמלעתים 

 ש כעת.שמתרח

שה מקודשת לי בטבעת זו כדת מהרי את "זה של קידושין רגע וכלה יקרים, חתן  

ראל. להוסיף חוסן לכל עם יש זוכיםיצור בית של קדושה. לזוכים מרגש כל כך.  "וישראל

 דולה שלנו.הוא עוד בניין בגאולה הג שלכםת הבית ירושלים. להוסיף בניין בחורבוזוכים 

בנשמות וממת, יבור המדהים, בקדושה המרה, בקשר הגדול, בחבאהבה הגדולנתבונן  

 הנפלאות שהולכות להתחבר. 

צי שנה, אבל את לעשות את המסיבה גם בעוד חניתן . החתונה לא כדאי לדחותאת  

  !ור בנייןתקלות, ואנחנו רוצים ליצעשויות ליצור דחיות . ן לא כדי לדחותהנישואי

ה "הקבהחיבור שביניכם. ילו את מגיפת הקורונה, לא יפ גםהרוחות הגדולות ביותר,  גם 

 מות הגדולות שלכם.והוא זה שחיבר את הנשמזווג זיווגים 

אם תכם ושמח אתכם. ראל נמצא אתכם, אוהב אישעם  !גם במצב זה, אינם לבד דעו, 

 שראלעם י כיצדהרגישו  בחתונה, !היו באים להיות אתכםהיה אפשר, עשרות אלפים 

ה שתזכו לבנות בית של ", ובעת אתכםפשמלטאת אהבת ה' הגדולה אתכם, הרגישו  נמצא

ה "יו בעים אלו יהקשית מלא ברכת ה'. גדולה, בית של תורה, בית של שמחה, ביאהבה 

ה במעונכם, יותר ברכה ושמחיף עוד שלכם, וגם הקושי הזה, יוס הקשיים האחרונים

שתזכו ה "בעוברת על כל הקשיים. כל כך, שהיא גי, האהבה שלכם גדולה ושלמרות הקוש

 לעם ישראל כולו. יף אור גדול וסביחד להלהאיר אחד לשני, ו

 

לאחרונה גם על ידי רבנים במקומות שונים ה בהרנשאלתי  ת לשאלכם,הדומולות שא 

בעולם, שבהם יש איסור התקהלות, ויש זוג הרוצה להינשא ואין לו מניין. מה עליו 

 ות הדברים. ת הדין, ובסוף את מסקנלראות את יסודונסה נ לעשות?

 

 )מגילה כג:(:מהמשנה למדנו ברכת חתנים את הצורך בעשרה עבור  
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מתני׳ אין פורסין על שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין נושאין את כפיהם 

עמד ומושב ואין אומרים ואין קורין בתורה ואין מפטירין בנביא ואין עושין מ

 .ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים ואין מזמנין בשם פחות מעשרה

ברשימה זו מופיעים מקרים שונים כמו תפילה בציבור, נשיאת כפיים וקריאה בתורה.  

. שבע הברכות )עיינו רמב"ם, אישות, פ"י ה"גאת ברכת חתנים כוללת וכן "ברכת חתנים". 

 מהו המקור לצורך בעשרה בברכת חתנים?(. סין, נדון בהמשךלגבי ברכת האירו

 אומרת שיש צורך לעשות ברכת חתנים בעשרה:הגמרא בכתובות ז:  

גופא, אמר רב נחמן: אמר לי הונא בר נתן, תנא: מנין לברכת חתנים בעשרה? 

שנאמר: ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה. ורבי אבהו אמר: 

 רכו אלהים ה' ממקור ישראל.מהכא: במקהלות ב

לומדת אומרת שצריך עשרה בשביל ברכת חתנים )וכך גם במשנה במגילה כג:(, והגמרא  

מבועז שלקח עשרה אנשים. מדוע לקח עשרה אנשים? הרי שהמקור לכך הוא בתחילה 

לצורך נישואין די בשני עדים? כנראה, שעשה זאת לצורך ברכת חתנים. רבי אבהו למד זאת 

שהברכה על הדבר היוצר את עם ישראל )מקור ישראל, מקור האישה המוביל לפריה מכך 

)ואין קהל פחות מעשרה, כפי שלמדנו  ורביה( נעשה "במקהלות", כלומר, בעשרה

 .רש"י( –מהמרגלים 

 האם ברכת החתנים מעכבת? 

 )א', א( נאמר, שכלה בלא ברכה, אסורה על בעלה למרות שטבלה: כלה במסכת  

כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, מה נדה שלא טבלה אסורה לבעלה, 

  אף כלה בלא ברכה אסורה לבעלה. 

 האם "בלא ברכה" מתייחס לברכה או לחופה? 

)כתובות ז: ד"ה שמתייחד( כתב שדבר זה מתייחס רש"י בדבר זה נחלקו הראשונים.  

 כלומר, שללא ברכה היא אסורה על בעלה:לברכה, 

ין ברכת חתנים מתחלה דתניא במסכת כלה כלה בלא ברכה לפיכך מברכ

 אסורה לבעלה כנדה.

 . )שם(והר"ן )שם( הריטב"א וכך כתבו גם  

שכל האוכל  (א"י ה"פסחים פ)י הירושלמלדברי כך כתבו גם ראשונים רבים, בהסבר  

מצה בערב פסח כבא על ארוסתו בבית חמיו, כיוון שיש שבע ברכות עד המצה, כשם שיש 

שבע ברכות עד היתר האישות )אגודה, הלכות ערב פסח; דרשות המהרי"ל, פסח; אור זרוע 

כי כמו רה ללא שבע ברכות, שהאישה אסוהבינו  גם הם כך,אם ו פסחים סימן רנ"ו, ועוד(.

 ו. על ארוסתו בבית חמי אשב

(, שכל מסכת קידושין הגהות מרדכי פרק האיש מקדש רמז תקמה) מרדכיהכתב מאידך,  

הדין של ברכת חתנים הוא לכתחילה, ואינו מעכב, שהרי תמיד ברכות אינן מעכבות. את 

הכלה אסורה, וכתבו "בלא ברכה", כיוון שללא חופה מסכת כלה הוא מסביר, שכוונתה 

 שעושים את הברכה בשעת הנישואין: 

דמסתבר דכלה בלא ברכה דאסירא היינו בלא חופה אלא דנקט בלא ברכה 

 ...ושין ברכה בשעת נשואיןלפי שע

ובשום מקום לא מצינו ברכות מעכבות וכי תעלה על דעתך דאם אין 

עשרה במדינה לא תכנס אשה לפי שברכת חתנים בעשרה. ועוד אמרי' 

פרק הניזקין מעשה בארוס וארוסה שנשבו לבין העובדי כוכבים והשיאום 
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אבל  זה לזה אמרה לו בבקשה ממך אל תגע בי שאין לי כתובה ממך

משום כלה בלא ברכה לא נמנע מליגע בה ותו לא מידי שמשון בר' 

 אברהם זלה"ה.

מוסיף, שלא ייתכן שאם אין עשרה במדינה, לא יערכו חתונות! הוא גם מביא המרדכי  

על ארוס וארוסה שנשבו, והארוסה ביקשה מהארוס שלא יגע בה, כי אין מגטין נז. הוכחה 

 כבת אבל לא ברכה. לה כתובה. משמע, שרק כתובה מע

א על ארוסתו כבח, סמצה בערב פרי הראשונים, שהאוכל מדבהוכחה יל לעו הבאנ 

את  כבותשברכות מע אין ראיה ,אמנם ינו שהכוונה היא לשבע ברכות.והב יו,בבית חמ

שהרי לכו"ע מי שאינו יכול לברך על המצה חייב לאכול , ראיה הפוכההחתונה, אלא אולי 

קודם שמברך , הרי שברכות שמי שחייב לברך שבע, גם בדעת רש"ילומר המצה, לכן אפשר 

 .אין הברכה מעכבת, לברךכשאי אפשר אבל  ,אסורה כנידה

)שו"ת הרשב"א סימן אלף הרשב"א )אבן העזר ס"ב( מביא בכך מחלוקת בין הבית יוסף  

וקס"ז( שכתב ש"ברכת חתנים אינה בפחות מעשרה", אפילו בדיעבד, ובין מהר"י איסרלין 

ה מעכבת הסובר שברכת חתנים אינהגהות מיימוניות, סימן ק"מ( בשם כתבים ופסקים, )

 בדיעבד:

עיר שאין בה עשרה בני אדם לברכת נישואין ואי ונשאל הרשב"א על 

אפשר להביאם שם ממקום אחר והשיב ברכת חתנים אינה בפחות מעשרה. 

ובכתבי מה"ר איסרלן )תרומת הדשן ח"ב( סימן ק"מ כתב בשם תשובת 

המיימוני )תשו' דשייכי להל' אישות סי' יח( דאין ברכות מעכבות דיעבד 

בעלה כנדה היינו בלא חופה אלא דמסתברא דכלה בלא ברכה אסורה ל

דנקט בלא ברכה לפי שעושין ברכה בשעת נישואין וכי תעלה על דעתך 

אם אין במדינה עשרה שלא תנשא אשה משום דברכת חתנים בעשרה עד 

כאן לשונו. ואין דבריו נראין דמה טענה היא זו דאין הכי נמי שאם אין 

 . בעצמו שם עשרה שלא תנשא אשה ואין זה אלא כמכריח הדבר

שלא ייתכן שעיר שאין בה עשרה, הגהות מיימוניות, )שם( תמה על הוכחת הבית יוסף  

דמה טענה היא לא תתאפשר חתונה, כיוון שאכן ניתן לומר שלא יערכו נישואין באופן זה: "

שאם אין שם עשרה שלא תנשא אשה, ואין זה אלא כמכריע הדבר  ין הכי נמי,זו, דא

 ".בעצמו

לק על הדברים, וטען שאם אין אפשרות לעשות חתונה, אין לך דיעבד )שם( חהב"ח  

 גדול מזה. 

הר"ן וכך כתב הזמן שבו מברכים ברכת חתנים, לכאורה, מחלוקת זו משפיעה גם על  

 (:חידושי הר"ן מסכת פסחים דף ז עמוד ב)

ולענין ברכת נשואין נהגו שאין מברכין אלא לאחר שתכנס כלה לחופה, 

ות הללו אלא ברכות תהלה ושבח, תדע שהרי כל שבעה לפי שאין ברכ

מברכין אותה, וכן נראה מדברי בה"ג, אבל הרמב"ם ז"ל בפ"י מה' אישות 

כתב שצריך לברך אותן קודם נשואין, וכן דעת הרמב"ן ז"ל, ולא מפני 

שהוא בכלל מה שאמרו כל המצוות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן שהרי 

מפני שהחופה יחוד הוא ובעי ראויה לביאה,  אלו ברכת השבח הן, אלא

 והרי כלה בלא ברכה אסורה היא לבעלה כנדה.
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ולכן עקרונית היה ניתן לברכן לאחר ברכות השבח, מבאר שברכות אלו הן הר"ן  

)אישות פ"י( הרמב"ם שנכנסה לחופה, וכן הוא המנהג וכן דעת בה"ג. אמנם, הוא מביא את 

אמנם, טעם הדבר איננו מפני שצריך "עובר לפני החופה. שכתבו שמברכים אותם  והרמב"ן

לביאה, וכלה בלא ברכה אסורה לבעלה, לעשייתן", אלא מפני שחופה צריכה להיות ראויה 

 ולכן, צריך לברך ברכות אלו לפני החופה.

פירשו את המשפט "כלה בלא ברכה", כמתייחס הרמב"ם והרמב"ן לפי דברים אלו,  

 בע ברכות מעכבות את החתונה, וכדעת הרשב"א.ששומשמע לשבע הברכות, 

עצמו )אישות פ"י ה"ו( פסק שאם נשא אישה ולא  שהרמב"םאמנם, דבר זה קשה, כיוון  

 ברך ברכת חתנים, הרי זו נשואה גמורה, ומברך אפילו אחר כמה ימים:

המארס את האשה וברך ברכת חתנים ולא נתיחד עמה בביתו עדיין ארוסה 

חתנים עושה הנישואין אלא כניסה לחופה, אירס וכנס היא שאין ברכת 

לחופה ולא ברך ברכת חתנים הרי זו נשואה גמורה וחוזר ומברך אפילו 

אחר כמה ימים, ולא תנשא נדה עד שתטהר, ואין מברכין לה ברכת חתנים 

 עד שתטהר, ואם עבר ונשא וברך אינו חוזר ומברך.

, לביאה )ולכן אין הוא מתיר חופת נידה יש צורך שהחופה תהיה ראויההרמב"ם לשיטת  

-רמב"ם אישות פ"י ה"א –ולדעתו מי שנשאה בחופת נידה, אינה נשואה ונחשבת לארוסה 

אלא שכאשר נעשו נישואין ללא ברכות, "הרי זו נשואה גמורה", (, ולמרות זאת הוא כותב ב

מב"ם שכלה שחוזר ומברך אפילו אחרי כמה ימים. כיצד יסתדרו דברים אלו עם פסק הר

 בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה? 

)פסחים ז:( חילק בהקשר דומה, בין מציאות שבה האישה אינה ראויה מצד המאירי  

)כמו נידה(, שבמקרה זה אכן חופה לא תתפוס לדעת הרמב"ם, לבין מקרה של חופה עצמה 

כים )אמנם, אין הוא אומר את דבריו ברמב"ם, אלא חולק על הרמב"ם שמברללא ברכה 

 קודם נישואין(.

אולם, למרות אינה מתירה חיי אישות, אכן חופה ללא ברכה הרמב"ם ואם כך, לדעת  

 חיצוני. אלא פגם בטהרת האישה, זאת, האישה נחשבת לנשואה לגמרי, כיוון שאין זה פגם 

)מהר"ח מהרח"א )אישות, קונטרס חופת חתנים, ו'( בשם בשער המלך תירוץ אחר כתב  

אשר אישה נמצאת לאחר שבעה נקיים, אלא שלא טבלה, הרי שהחופה עולה אבולפיה(. כ

לה, כיוון שבידה לטבול. ממילא גם כאן, כיוון שבידם לברך ברכת חתנים גם לאחר החופה, 

 הרי שהחופה תופסת. 

הם יהיו שלדעת הרמב"ם לפי הסברים אלו, אם זוג נישא ללא שבע ברכות, הרי  

 ו.אסורים בחיי אישות עד שיברכ

הברכות אינן הרמב"ם )שם( חלק על הסבר זה. לדעתו, גם לדעת בשער המלך אמנם,  

מעכבות, וכאשר הרמב"ם כותב שהיא נשואה גמורה, כוונתו שהיא מותרת לבעלה )וכך הוא 

מדייק מהשוואת הלכה זו, לאישה שנשאת בלא כתובה, שהרמב"ם הדגיש שתהיה מותרת 

 לבעלה רק לאחר שיכתבו כתובה(. 

"ב(, והוסיף שרק הבא על ארוסתו בבית חמיו חלק א סימן שע)וכן כתב בשו"ת הרדב"ז  

 : 1מלקין אותו, אבל אם הכניסה לחופה אין מלקין אותו למרות שלא בירך את הברכות

                                                           

מעכבות, והוא יכול לבוא עליה. אמנם, במקום אחר )שו"ת  מדברי הרדב"ז הללו עולה שהברכות אינן  1

 הרדב"ז ח"ו סימן ב', אלפיים שכ"ו( כתב שאם לא ברכו לא יבוא עליה. 
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תדע דכניסה לחופה הוא העיקר ולא הברכות שהרי המארס את האשה 

ה וחוזר ומברך וכנסה לחופה ולא בירך ברכת חתנים הרי זו נשואה גמור

אפילו לאחר כמה ימים עכ"ל הרמב"ם ז"ל. ופי' ומשמע דמותר לבוא עליה 

אחר החופה אפי' שלא בירך ברכת חתנים וכן משמע מדכתב בראש הפרק 

והבא על ארוסתו בבית חמיו מכין אותו מכת מרדות משמע דוקא בבית 

אין  חמיו אבל אם הביאה לביתו שהכניסה לחופה אעפ"י שעדיין לא בירך

 .מכין אותו

)סימן ס"ב, הגב"י ס"ק ז( חלק עליו, וסבר שאם לא ברכו את בכנסת הגדולה מאידך,  

הברכות, האישה אסורה לבעלה, אלא אלו נישואין גמורים לעניין ירושה ולעניין טומאה 

 )שאם הוא כהן והיא מתה, יכול להיטמא לה(. 

שאסור ת מהר"י איסרלין, וסבר שמצד אחד לא קיבל אהבית יוסף, כך עולה גם מפסקי  

)אבן העזר נ"ה( בשו"ע ומצד שני, הביא להינשא ללא מניין, כי אסור להינשא ללא ברכות, 

שאם לא ברכו את הברכות הרי היא נשואה לכל דבר. משמע: שאמנם הרמב"ם, את דברי 

 היא נשואה, אבל אסור לבוא עליה. 

)ח"א סימן י"ב, נחלת שבעה באין הדבר הכרחי. הבית יוסף אמנם, גם בהבנת  

בכל התורה הברכות מעכבות, שהרי הבית יוסף מחודשים, אות יא( טען שלא ייתכן שלדעת 

הביאו שתי סיבות  והמרדכיאיסרלין המהר"י אין הברכות מעכבות את המצוות. וגם כולה 

לכך שהברכות לא יעכבו: א. לא ייתכן שאישה לא תינשא כשאין עשרה.  ב. מגטין נז. על 

ארוס וארוסה שנישבו, שמשמע שרק בגלל שאין כתובה אינם רשאים ליגע זה בזה, אבל 

דחה רק את טענה א' )וסבר שניתן הנחלת שבעה שהבית יוסף לא בגלל הברכות. ומעיר 

, ומשמע שהוא מקבל את 2נה( אבל לא דחה את הראיה מארוס וארוסהלדחות את החתו

 עיקר העניין, שהברכות אינן מעככות:

ולעניות דעתי נראה נראה פשוט דגם הבית יוסף מודה בעיקר הדין דבכל 

התורה אין הברכות מעכבות את המצוה, אך הבית יוסף חולק על הראיה 

אין במדינה עשרה שלא שהביא תשובת מיימוני וכי תעלה על דעתך אם 

תנשא וכו', על זה כתב הבית יוסף דאין דבריו נראין דמה טענה היא זו 

דאין הכי נמי וכו', ואין זה אלא כמכריח הדבר בעצמו, עכ"ל, הרי שהבית 

יוסף אינו חולק רק על הראיה אבל בעיקר הדין מודה, ותדע שהרי לא 

ס וארוסה, אלא ודאי פליג הבית יוסף ולא דחה הראייה שניה שהביא מארו

דאינו מעכב בדיעבד כלל, וקרא אסמכתא בעלמא הוא כאשר כתבו 

 התוספות וכן כתב הב"ח.

ונראה לי דאסמכתא זו לאו אסמכתא גמורה היא, כי אסמכתא הוא 

שהוציאו הלימוד מן הפסוק אך שצריך הפסוק לילפותא אחריתא שיותר 

קרא אסמכתא בעלמא,  משמע מיניה או זולת זה איזה מניעה, ועל כן אמר

שחכמים תקנוה אך מצאו לו סמך מן המקרא אף על פי שאינו ראיה 

 ...גמורה

                                                           

)ח"ב אבן העזר סימן ו'( שהאריך בכל הדברים הללו, ושם )אות ו( כתב שהראיה בשו"ת יביע אומר ועיין   2

ו מיהודה ושם ברכו ברכת חתנים ששם היו מברכים מארוס וארוסה אינה הכרחית, כיוון שייתכן שהם הי

)ושם הקשה ששם גם כתבו כתובה, וביאר שאולי כתבו כתובה  ברכת חתנים כבר בבית האירוסין

 . ונאבדה, ע"ש(
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 . 3מוסיף שכל הדרשה של ברכות היא אסמכתא בעלמאהנחלת שבעה   

 

 דעת הרמ"א: 

וכתב  שהברכות אינן מעכבותהמרדכי ( כתב כדעת ז)אבן העזר, ס"ב, אות בדרכי משה  

בתשובת רש"י ומהר"י ווייל ותרומת הדשן והגהות פים, וכך שכך עולה מדעת ראשונים נוס

 (: 4ד"ה ר' יהודה )כתובות ז:יימוניות, ושכך עולה גם מתוס' מ

)ז( וכ"כ המרדכי בהגהות דקידושין )דף תרס"ג ע"ג( )סי' תקמה( דאין 

הברכות מעכבות והא דאמרינן כלה בלא ברכה אסורה ר"ל בלא חופה 

הברכה לעשות תחת החופה אבל הברכות אינן ונקט ברכה משום דדרך 

מעכבות דאטו במקום דליכא עשרה לא יעשה נישואין ולכך אם קידש 

אשה בטעות וגם הנישואין היו בטעות ונמצא הברכות שבירך הכל היה 

בטעות אפילו הכי אין צריך לחזור ולברך שנית כי הברכות שבירך 

ובת רש"י )מהד' אלפנביין ראשונה סגי וכ"כ שם )ע"ד( )סי' תקמו( בשם תש

סי' קצז( דאע"ג דצריך לחזור ולקדש מכל מקום אין צריך לחזור ולברך 

וכן פסק בתשובה מהרי"ו )שו"ת מהר"י ווייל( סימן ז' ובפסקי מהרא"י 

)תרומת הדשן ח"ב( סימן ק"מ ובתשובת מיימוני סוף הלכות אישות סימן 

בות דאם נכנסו לחופה י"ח וי"ט האריך בזה וכן הוא בתוספות פ"ק דכתו

 אין הברכה מעכב ועיין שם בדף ז' ע"א )ד"ה רבי יהודה(:

לא שכתב שלכתחילה )שם ס"ק ח( שאכן הברכות אינן מעכבות, אבדרכי משה והוסיף  

 :להדר אחר עשרה כדי לברך את הברכותטוב 

)ח( ואין דבריו נראין אלא אין הברכות מעכבות כמו שנתבאר לעיל  

 . תחלה יש ליזהר ולהדר אחר עשרהבסמוך ומיהו לכ

)ס"ב אות ה(. לדעתו, כשאין עשרה ניתן להתיר להינשא, כי הב"ח כדרך זו סבר גם  

הברכות אינן מעכבות, ולכן ישא אותה ויברך לאחר כמה ימים כשימצא עשרה, ולא ייתכן 

גדול  שמשום שאינו יכול לברך, יבטל מצוות עשה דאורייתא של פרו ורבו, ו"אין לך דיעבד

 מזה", ולא יעלה על הדעת לדחות נישואין בגלל ברכות:

אין מברכין ברכת חתנים אלא בעשרה וכו'. מימרא דרבי יוחנן בפ"ק 

דכתובות ומשמע לכאורה דאם אין עשרה לא תנשא אשה וכן פסק הרשב"א 

בתשובה הביאה ב"י אבל מהרא"י בכתביו סימן ק"מ כתב דאין ברכות 

מעכבות וכתב בשם תשובת מיימוני דכלה בלא ברכה דאסורה לבעלה 

וכו' וכי תעלה על דעתך אם אין במדינה עשרה  כנדה היינו בלא חופה

שלא תנשא אשה משום דברכת חתנים בעשרה עכ"ל וב"י השיג על זה 

ואמר דאין הכי נמי שאם אין שם י' שלא תנשא אשה ואין זה אלא 

כמכריח הדבר בעצמו עכ"ל ואיכא לתמוה הלא הרמב"ם פסק דבנכנסה 

מורה משום דאין לחופה ולא בירך ברכת חתנים הרי היא כנשואה ג

                                                           

אמנם, במסכת כלה )פ"א( ובפרקי דרבי אליעזר )פרק ט"ז( כתבו שברכת חתנים מן התורה, אבל מסתבר   3

שזו אסמכתא, שעיקר לימודם הוא מהפסוק של "ויברכו את רבקה" שנאמר על ידי לבן!  ושם גם לא היו 

 עשרה )עיין תוס' כתובות ז: ד"ה שנאמר(. 

לשם חופה עושים ברכה מתחלה כדי שתהיה כלה  לפי שפעמים בא עליה שלאכותבים ש"התוס'   4

 ". מכאן ניתן לדייק, שאם בא עליה לשם נישואין, הרי שגם ללא ברכה הדבר מותר. בברכה
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הברכות מעכבות א"כ הכא נמי אם אין במדינה עשרה אין הברכות 

מעכבות ויש לו לכנסה עכשיו בלא ברכה ואח"כ יברך אחר כמה ימים 

כשימצא עשרה דאין לך דיעבד גדול מזה דאין שם עשרה וכי יעלה על 

הדעת דמשום ברכה דאינה אלא תקנת חכמים ואינה מעכבת לא תנשא 

מצות עשה דאורייתא דפרו ורבו והכי עיקר ואף על גב  אשה ויבטל

דבגמרא )כתובות ז ב( נפקא לן ברכת חתנים מקרא אסמכתא בעלמא הוא 

 . כמ"ש התוספות )שם ד"ה שנאמר(

)ס"ק ג( שאם אין עשרה במדינה זו, וצריך לטרוח הרבה החלקת מחוקק כך סבור גם  

בבית מברך אפילו לאחר כמה ימים. גם כדי להשיג עשרה, ישא אותה בלא ברכות, וחוזר ו

 )ס"ק ד( כתב שברכות הנישואין אינן מעכבות. שמואל 

  

 לסיכום:  

כך  –לפי ראשונים רבים ניתן לראות שכלה בלא ברכות הנישואין אינה מותרת לבעלה  

)אם כי, ייתכן שהרשב"א בדעת הרשב"א  וכך הבין הבית יוסףוהריטב"א והר"ן י רש"פירשו 

אפשר להינשא בפחות מעשרה, ללא סובר שן ברכת חתנים בפחות מעשרה, אך שאיסובר 

וכן בערוך  ,הלכות אישות פ"יביד המלך , וכן כתב עיין שו"ת מהרלנ"ח סימן א' – ברכות

 (. ב, יב"סהשלחן 

 החופה. הברכות אינן מעכבות, אלא רק הגהות מיימוניות והמרדכי לפי מאידך,  

)ודבר זה מפורש הנישואין תקפים  יש מקום להבין שאמנם ללא ברכותבדעת הרמב"ם 

א. או הנישואין תקפים: . כנסת הגדולהוכך עולה מברמב"ם(, אבל האישה אסורה לבעלה )

מפני שהברכה היא עיכוב חיצוני ולא בטהרתה של האישה.  ב. או מפני שבידם לברך שבע 

כנסת  – ]ומשמעות תקיפות הנישואין היא לעניין ירושה ולעניין שיכול להיטמא לה ברכות

לבעלה, וברכות אינן מעכבות )שער המלך מותרת (, אך יש מקום להבין שהאישה הגדולה[

 ברמב"ם(. והרדב"ז 

הדברים אינם ברורים. מצד אחד, משמע שהחמיר בכך )כי דחה הבית יוסף בדעת  

את המהר"י איסרלין, ואפילו כשאין אפשרות להינשא בעיר(, אך מצד שני, הביא את 

נישאה בלא ברכות הרי זו נשואה. את דבריו ניתן להבין בשתי צורות: א. הרמב"ם שאם 

ניתן להבין שהיא נשואה לעניין ירושה וטומאה, אך אסורה לבעלה ]כנסת הגדולה[, ואם 

כך, הבית יוסף פסק להחמיר בכך. ב. אפשר להבין שהיא נשואה לגמרי אף לעניין אישות, 

 אלא רק את ראייתו הראשונה ]נחלת שבעה[. והבית יוסף לא דחה את המהר"י איסרלין,

שבמקרה שאין אפשרות להשיג והחלקת מחוקק והבית שמואל והב"ח הרמ"א דעת ו

עשרה, שיעשו את החופה ללא עשרה וללא ברכות )ואם תהיה אפשרות יברכו מאוחר יותר, 

שלא , שכתב ש"אין הדבר צריך הכרע, )כתובות פ"א, י"גהים של שלמה כדלהלן(. וכן דעת 

לעשות את )שיובא להלן( סבור שעיקר הדין בנודע ביהודה אמרו שהברכות מעכבות"(, וגם 

שבמקרה זה יעשו וכך בשו"ת נחלת שבעה וביד המלך ובשו"ת הרדב"ז, החופה ללא ברכות. 

 חופה ללא ברכות. 

 

 האם ניתן לברך כשאין עשרה?
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ל על חתונה שהיו בה )מהדורה קמא, אבן העזר סימן נ"ו( נשאבשו"ת נודע ביהודה 

הוא כותב, שאמנם אין לברך וברכו בה ברכת האירוסין וברכות הנישואין. פחות מעשרה, 

 ברכות אלו בפחות מעשרה, אבל בדיעבד אם ברכו, הברכות חלות. 

)מגילה פ"ד ה"ד(. הירושלמי אומר הירושלמי טרם שנביא את הוכחתו, נביא את סוגיית 

גומר". כלומר, גם ביחס לברכת חתנים,  –על המשנה ש"התחילו בעשרה והלכו להן מקצתן 

 אם התחילו בעשרה, ויצאו מקצתן, ממשיכים את הברכות. 

מתקשה בדין זה. כיצד ייתכן שניתן להמשיך בפחות מעשרה? הרי יש הנודע ביהודה 

סבור, שניתן לגמור, רק בגלל שבדיעבד ניתן לברך א כאן חשש ברכה לבטלה? לכן הו

בפחות מעשרה )ורק בגלל קדושת השם דרשו לכתחילה עשרה(, אבל אם היתה זו ברכה 

 לבטלה, לא היו מתירים לסיים.

קשה לראות כאן הוכחה של ממש, שהרי ייתכן שזו היתה תקנת חז"ל, שכיוון אמנם, 

היו מתחילים בפחות מעשרה, לא היה בכך  ניתן להמשיך )למרות שאםשהתחילו בהיתר, 

התקשה בשו"ת יביע אומר )שם, אות ז( (. גם ד סימן ז'"חת שבט הלוי "שוין עי. ולא כלום

שו"ע אם לא היו תשעה שענו לחזרת הש"ץ, קרוב פי השהרי ל בדברי הנודע ביהודה,

 בעשרה ויצאו מקצתן, גומרים. אם התחילו ברכותיו להיות לבטלה, ולמרות זאת 

במגילה כג: שצריכים עשרה, אינם לעיכובא. אמנם, לדעת הנודע ביהודה, כל הרשימה 

)מגילה ה( עולה שרשימה זו היא אפילו בדיעבד )עיין שם בשו"ת יביע בעל המאור מדברי 

 אומר(.

)ס"ב בערוך השלחן אבל הנודע ביהודה, )סימן ס"ב ס"ק ז( הביא את בפתחי תשובה 

 ו מועיל אפילו בדיעבד. ס"ק יג( כתב שמשמע מכל הפוסקים שאם ברכו בפחות מעשרה אינ

שאם ברכו בפחות מעשרה, אין הדבר ברור, ולכן ילכו לחופה וכתב הנודע ביהודה, 

 אחרת ויעמדו ליד החתן והכלה, ויכוונו לצאת בשבע הברכות שם:

העולה מזה דאפילו לברך מחדש אין חיוב ולפי שראיות הנ"ל אינן ברורות 

יעמדו גם הזוג הזה סמוך כל כך אין הפסד שכאשר יזדמן שם נישואין 

 .5לחופה ויכוונו לצאת בברכה שיברכו להחתן וכלה האחרים

מברכים את החתן ואת הכלה, ומה יועיל לכאורה בברכת חתנים פתרון זה מפתיע! 

ואלו שמברכים לא מתכוונים כלל הדבר שהם יעמדו בחתונה אחרת וישמעו ברכת חתנים? 

 על הזוג הנוסף אלא רק על החתן והכלה שתחת החופה! 

פרט לכך, אפילו במצוות אחרות, כמו תקיעת שופר, יש צורך שהמברך יתכוון להוציא 

 )תקפ"ט, ט(:בשו"ע ידי חובה את האדם הספציפי או את כל מי שרוצה לצאת. כך מבואר 

מע תקיעתו ושמע השומע ונתכוין לצאת מי שתקע ונתכוין להוציא כל השו

ידי חובתו אע"פ שאין התוקע מתכוין לפלוני זה ששמע תקיעתו ואינו 

יודעו יצא שהרי נתכוין להוציא לכל מי שישמענו לפיכך מי שהיה מהלך 

בדרך או יושב בתוך ביתו ושמע תקיעו' משליח צבור יצא אם נתכוין 

 .די חובתןלצאת שהרי ש"ץ מתכוין להוציא את הרבים י

מבואר בשו"ע שהשומע שופר יוצא רק בגלל שהתוקע התכוון להוציא "לכל מי  

)שם המשנה ברורה שישמענו", אולם, אם לא התכוון לכך, לא ייצא ידי חובה. וכך ביאר 

                                                           

אמנם, בעיקר שאלתנו, סבור הנודע ביהודה, שאם אין עשרה ניתן לעשות את הנישואין ללא   5

 יברך: –ברכות, וכאשר יזדמנו עשרה 
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ס"ק יז, על פי החיי אדם(, ש"אם היו תוקעין בבית לחולה וליולדת, והיה ביתו סמוך לו 

 נתכוין זה להוציא אלא החולה".  ושמע, לא יצא, דמסתמא לא

אמנם, בעיה זו של כוונה ניתן לפתור. ניתן לבקש מהמברכים להתכוון גם על זוג זה.  

 האם באופן זה ניתן לברך ברכות אלו עבור שני זוגות?

בסוגיה בכתובות )ח.( אומר שקיבל מרבותיו שאי אפשר לעשות ברכת חתנים הריטב"א  

 לשני זוגות:

 רבותמשום חתונת  רביםנקט לשון  'מן המנין החתניםאין 'והא דאמרינן 

זו אחר זו וכדאיתא התם מאי בוגרות בוגרות דעלמא אבל אין  הבאות

לערב ברכה אחת לשני חתנים בבת אחת שאין לערבב שמחה בשמחה וכן 

 ל. קבלתי מרבותי ז"

ך ברכת סבר הפוך. לדעתו, לא רק שאין בעיה לבר)ח"א תמ"ה( בשו"ת הרדב"ז אמנם,  

לברך ברכה אחת )אך מתיר עדיף חתנים לשני זוגות יחדיו, אלא שאם מחתנים שני זוגות, 

)הלכות הרמב"ם כך הוא מביא מדברי לעשות ברכות נפרדות אם יש הקפדה של החתנים(. 

אישות פ"י( שכתב שאדם יכול לישא נשים רבות ולברך ברכת חתנים אחת. ומדייק הרדב"ז, 

עם כמה נשים( היה צריך לאסור, כי אין מערבין שמחה בשמחה, שלמרות שבאדם אחד )

הרמב"ם התיר, וק"ו בשני חתנים שכל אחד שמח לעצמו, ואין בעיה לברך ברכה אחת 

לשניהם )אמנם, היה מקום לומר שהרמב"ם התיר רק בחתן אחד ונשים רבות, ששם אותו 

 :הרא"ש, וכן הביא מעשה שכך נהג חתן מקיים את המצווה(

ממני אודיעך דעתי בשני חתנים בבית אחת אי עדיף לברך לשניהם  שאלת

 יחד ברכה אחת או לכל אחד ואחד עדיף טפי זה שלא בפני זה:

בתשובה בריש כתובות תניא ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין 

ומדקתני וחתנים בלשון רבים משמע להדיא דמברכין לשני חתנים יחד. 

פ"י מהלכות אישות יש לו לאדם לישא וגדולה מזו כתב הרמב"ם ז"ל 

נשים רבות ומברך ברכת חתנים לכולן כאחת אבל לשמחה צריך לשמוח 

עם כל אחת שמחה הראויה לה ע"כ. למדנו מדבריו ז"ל שאין השמחה 

בשעת הברכה אלא בשעת אכילה ושתיה. עוד למדנו דאפילו באדם א' לא 

חתנים שכל אחד אמרינן ברכות אין מערבין שמחה בשמחה וכ"ש בשני 

שמח לעצמו דפשיטא דמברכין לשניהם יחד וכן עשה הרא"ש ז"ל הלכה 

למעשה וכן כתב הרא"ש ז"ל בתשובה וכן היה נוהג רבינו יחיאל ז"ל 

לעשות חופת יתום או יתומה עם אחד מבניו וכן היא הסכמת הפוסקים 

אשר אנו רגילים לסמוך עליהם הילכך כיון ששני החתנים בבית אחת וכל 

אחד שמח לעצמו לא שייך בהא אין מערבין שמחה בשמחה דלא אמרינן 

הכי אלא כיעקב שנשא שתי נשים וכן הרגל ושמחת החופה שהכל לאדם 

אחד ולכך שייך בהו ערוב שמחה אבל ב' חופות שעושין שני אנשים עם 

שתי נשים לא שייך בהו ערוב שמחה ומכ"ש לענין הברכות וכיון שכן לא 

כיון דאיפשר בברכה אחת ואע"ג דכתב הריטב"א ז"ל מפשינן בברכות 

בריש כתובות וז"ל והא דאמרינן חתנים מן המנין נקט לשון רבים משום 

                                                                                                                                                          

ין הברכות מעכבות ואף לכתחילה רשאי לעשות נישואין אם אי אפשר למצוא לדעת רוב הפוסקים שא' 

 ".עשרה ורשאי לישא בלא ברכה ואין הברכות מעכבות הביאה וכשיזדמנו לו עשרה יברך
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חתונות רבות הבאות זו אחר זו וכדאמרינן התם מאי בוגרות בוגרות 

דעלמא אבל אין לברך ברכה אחת לשני חתנים בבית אחת שאין לערב 

ל ע"כ. ורבו זה הוא הרא"ה ז"ל לא שמחה בשמחה וכן קבלתי מרבינו ז"

הרשב"א ז"ל שהרי הוא כתב להפך מ"מ לא נניח סברת הראשונים 

והאחרונים מפני סברת רבו ותו דפשטא דלישנא דחתנים מן המנין לא 

משמע הכי. ומ"מ היכא דחתנים גופייהו מקפידים בהכי יש לסמוך על 

ימוני ומוציאין את סברת הריטב"א ז"ל ורבו ז"ל. וכן כתוב ג"כ בהגהה במי

האחד לבית אחר ומברכין וחוזרין ומברכין לזה וכן עשית אני מעשה לפי 

שהחתנים היו מקפידין אבל במקום דליכא קפידא מברכין ברכה א' והכי 

 עדיף.

אם ניקח את כיוונו של הנודע ביהודה, ונאמר שניתן לברך ברכות חתנים לשתי  

א ברכות, אולם, יעשו אותה במקביל לחתונה חתונות, ניתן להציע שיעשו את החופה לל

במקום אחר שבו מותר שיהיו עשרה אנשים. אומרי הברכות יתכוונו לשני הזוגות, והזוג 

כיוון זה  אמנם,השני יראה אותם בזום. באופן זה, ייתכן שיוצאים ידי שבע הברכות. 

בדרך זו, י המשתה, עדיף שלא לנהוג שישיגו מניין בתוך שבעת ימ חודש, ואם הם חושביםמ

להם כל דעים שלא תהיה אם יו אולם,ך ברכת חתנים בעשרה. וכך יוכלו אחר כך לבר

זוג שמתחתן שות במקביל להרי שלעעת ימי המשתה, אפשרות למצוא עשרה בכל שב

 בכך הידור. , יש (שומעים בזוםו)בע ברכות ואומר ש

 

האם ניתן לברך שבע ברכות בפחות מעשרה, כאשר יש יותר 

 מעשרה בזום? 

 לברכת חתנים? מדוע צריך עשרה

 הרשימה של המשנה, המצריכה עשרה:דנה במקור של הגמרא במגילה כג:  

ונקדשתי 'מה"מ אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן דאמר קרא )ויקרא כב, לב( 

 ...כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה -' בתוך בני ישראל

ם עמודו ואין עושין מעמד ומושב פחות מעשרה: כיון דבעי למימר עמדו יקרי

 שבו יקרים שבו בציר מעשרה לאו אורח ארעא: 

ואין אומרים ברכת אבלים וברכת חתנים )וכו'(: מאי ברכת אבלים ברכת 

רחבה דא"ר יצחק א"ר יוחנן ברכת אבלים בעשרה ואין אבלים מן המנין 

 ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין: 

כיון דבעי למימר נברך ואין מזמנין על המזון בשם פחות מעשרה )וכו'(: 

 לאלהינו בציר מעשרה לאו אורח ארעא:

היא מתייחסת כנראה מסבירה בתחילה שצריך עשרה לכל דבר שבקדושה. הגמרא 

וכו'. אחר כך היא שואלת על דברים נוספים, והיא לא  6לתפילה בציבור ולקריאת התורה

 מסבירה שגם הם בגדר דבר שבקדושה אלא נותנת נימוקים אחרים:

                                                           

מדין וא בתורה בעשרה, ולא בין שזו תקנה דרבנן לקר, ה(מסכת מגילה דף יג עמוד ב)הר"ן על הרי"ף   6

דתקנתא דרבנן הוא ולא תקון  - בתורה ואין מפטירין בנביא בפחות מעשרהואין קורין "דברים שבקדושה 

 . מאירי סבר שהוא מדין דבר שבקדושהב ,אמנם ."אלא בצבור
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כיוון שאומרים שם את הנוסח "עמדו יקרים  –ד ומושב )כשחוזרים מלוויית המת( מעמ

 עמודו...", לא מתאים שיהיו פחות מעשרה )אין זו דרך ארץ שיהיו פחות מעשרה(.

הגמרא לא מסבירה על עשרה )אלא רק בכתובות ח.(  –ברכת אבלים וברכת חתנים 

 ורק דנה האם החתן והאבל הם חלק מהעשרה.

כיוון שצריך לומר "אלקינו", לא מתאים לומר זאת בפחות מעשרה )אין  –בשם ה' זימון 

 דרך ארץ לומר בפחות מעשרה(. 

פשטות הדברים שאין היא  –לא ברור מדברים אלו מה המעמד של "ברכת חתנים" 

בגדר דברים שבקדושה, ורק תחילת הרשימה במשנה היא מדין דברים שבקדושה, אולם, 

וייתכן שלא שאלו על ברכת חתנים, כיוון שמדובר על דברים שבקדושה. אין הדבר הכרחי, 

 מצאנו לכאורה התייחסות לשאלה זו בדברי הראשונים: 

השיטה מקובצת מדברי כך משמע "דברים שבקדושה".  ברכת חתנים היא בגדר .א

 )כתובות ז:( בשם הגאונים:

מא מנין לברכת חתנים בעשרה שנאמר ויקח בועז עשרה אנשים. פי' סת

דמילתא שלא כנסן אלא לברכת חתנים דאי משום עדים או קנין בתרי 

סגיא ליה הא לא כנסן אלא לברכה בלבד ומפני שדבר שבקדושה הוא 

 . לברך את השם כינס עשרה. לשון הגאונים ז"ל

דברים דומים עולים מפני יהושע )כתובות ח.(. יש צורך בעשרה, כדי שתהיה "השראת  

ל עצמו, כיוון שצריך השארת באבלות יש צורך בעשרה פרט לאבשכינה". הוא מסביר ש

והאבל נמצא בעצב, והשכינה אינה שורה מתוך עצבות. אולם, לגבי חתונה, החתן  שכינה

 מצטרף לעשרה, כי הוא שרוי בשמחה של מצווה:

נ"ל הטעם דכיון דברכת חתנים ואבלים בעשרה וקי"ל כל בי עשרה 

מתוך עצבות לכן ראוי שיהיו י' בלא  שכינתא שריא ואין השכינה שורה

אבל משא"כ בחתן אדרבה הוא שרוי בשמחה של מצוה ולכך מצטרף 

 .לעשרה

אמנם, ייתכן שאין הדברים זהים. אמנם, גם לדברים שבקדושה וגם לחופה צריך  

"השראת שכינה" אבל אין זה אומר שחופה היא בגדר דברים שבקדושה, וייתכן 

 אמנם,. שהקריטריונים יהיו שונים, ואולי מקלים יותר )למשל, כפי שראינו בנודע ביהודה

 (. וזהו חידוש גדול מאוד, וכדלעיללדברים שבקדושה,  הוא התייחס שם גם

 .7הצורך בעשרה הוא משום כבוד הציבור .ב

שאלו מדוע  גאונים )עם תשובות ופסקים מחכמי פרובינצא, סימן תש"ס(תשובות הב

 : לא אומרים קדיש בחופה, וענו

ואם יש נפשך לומר למה לא יאמרו קדיש בהכנסת כלה לחופה שהיא מצוה 

והיא בעשרה אי אפשר לומר כן שהרי הצבור אינם באים אלא לכבוד 

ן הקדיש בלא שום בעלמא ואינם אומרים מאומה ועל מה יקדשו שהרי אי

 .אמירה של מצוה או של שבח

                                                           

)כתובות ח.( לגבי ברכת 'שהכל ברא לכבודו', "שאינה מן הסדר, אלא לאסיפת רש"י וכך עולה מדברי   7

רש"י לא אומר שנאמר בעשרה דוקא, מפני  אמנם,ום היא, וברכה זו לכך נתקנה". העם... ואסיפה זו כבוד המק

שאם הברכות היו נאמרים  לומראפשר  מנם,, אלכבודםברכה זו  מברכיםאלא שכיון שיש ציבור  כבוד הציבור,

. (או שגם פחות מעשרה נחשבים הציבור שמתאסף לגמול חסד)בפחות מעשרה אולי היו מדלגים ברכה זו 

 אמנם, להלן נראה את הדבר ביחס לכל הברכות. 
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מבואר מדבריהם שהציבור בברכת חתנים "אינם באים אלא לכבוד בעלמא". משמע 

לכבוד המאורע, לתת מדבריהם, שאין צורך בעשרה מדין דברים שבקדושה, אלא 

 . 8חשיבות לברכות

לות" )שם( כותב שהצורך בעשרה לברכת חתנים הוא משום "במקהגם בתוס' רי"ד  

ברוב עם, איננו מדין דברים שבקדושה, אלא לתת  –ומשום "ברוב עם הדרת מלך" 

 לברכו ברבים": –כבוד למקום, וכך הוא כותב בהמשך ש"זו האסיפה היא על כבודו 

תחילה מברך שהכל ברא לכבודו משום דברכת חתנים צריכה עשרה ' פי

האסיפה היא כדכתיב במקהלות ברכו ד' וכתיב ברוב עם הדרת מלך וזו 

 .ם משו"ה מתחיל ומברך שהכל בראעל כבודו לברכו ברבי

שהצורך בעשרה איננו משום  )אבן העזר, ס"ב, יא(בערוך השלחן וכך כתב במפורש  

 :מדרך הכבוד'דבר שבקדושה' אלא 

 דלאו דבר שבקדושה הואואע"ג  ...אין מברכין ברכת חתנים אלא בעשרה

שהכל 'מ"מ כיון דאומרים  ,כקדיש וקדושה שלא יתאמרו בפחות מעשרה

אין מדרך הכבוד  ,ומזכירין בנין ירושלים לכבוד הנאספים 'בודוכברא ל

 . להזכירם בפחות מעשרה

)הגר"י ענגיל, כתובות ח:( על פי השאילתות, בגליוני הש"ס כיוון דומה, כותב 

להרבות את השמחה הוא בכדי  שהטעם שיש צורך בעשרה אנשים לברכת חתנים

מעין זאת גם "דברכת חתנים בעשרה, מפאת היות השמחה עצומה ביותר". 

)כתובות ח( שברכת חתנים היא על שמחת לבו של החתן )על פי בדברות משה 

(, וחייבוהו לשמוח בשמחה של עשרה, . וכן ברשב"א בכתובות ז.ב. באלפס הר"ן

 בריבוי עם. 

ח(, וכך ניתן לראות -אלו, מבואר בראשונים בכתובות )זהיסוד של השמחה בברכות 

)כתובות פ"א ה"א(. כזכור, המשנה במגילה )כג:( הביאה הירושלמי גם בדברי 

רשימה של דברים שמצריכים עשרה, וביניהם: ברכת חתנים וברכת אבלים. 

מסבירים את החיבור בין שתי הברכות "מה כאן מנחם עמו, אף כאן בירושלמי 

 וייתכן כאמור, שגם הצורך בעשרה הוא משום שמחה.  עמו".משמח 

שכפי שראינו, סבור שמעיקר הדין לא הנודע ביהודה, כך היה נראה להסביר את 

היה צריך עשרה לשבע ברכות, ולמרות שאין לברך שבע ברכות בפחות מעשרה, 

בכל אופן, אם ברכו אין לברך אחר כך שוב, אף אם ימצאו עשרה )אלא יעמדו 

לא היה דברים שבקדושה, ופה אחרת, ויתכוונו לצאת(. אם היה מדובר על בח

מקום לחשוב על כך שהברכות יועילו בפחות מעשרה אפילו בדיעבד )למרות 

, שאחת הראיות של הנוב"י היא מדין יצאו מקצתן, שמדבר על דברים שבקדושה

(. ואכן, קדושה, אין עשרה מעכביםה, שאפילו בדברים בביהוד אולם, דעת הנודע

יקר טעם שבע שעבתשובה אחרת )מהדורה תנינא, אבן העזר, סימן פ"ב( ביאר 

)וכדברי הרשב"א והר"ן. אמנם, הוא לא ברכות הוא מדין שמחת החתן והכלה 

 מדבר שם דווקא על עשרה, אלא על עצם תקנת הברכות(. 

                                                           

הל יכולים או לימוד ולכן אין הקאין כאן תפילה שירה אמואולי כוונתו היא שאין ת, ייתכן לדחו אמנם,  8

לי מדובר על דברים למרות שאו) "מאללכבוד בע"סיבית בצורה פארי הם באים לומר קדיש, שה

 . (שבקדושה
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הירושלמי כיוון כזה עולה לכאורה מדברי . הצורך בעשרה הוא משום פרסום .ג

מי, )כתובות ז:( הביאו את הירושלהתוס' לברכת חתנים. עשרים שסבור שצריך 

 אולם, הם סוברים שאין חילוק בין עשרה לעשרים, ודי בעשרה. 

לכאורה, הדבר פשוט שלצורך דברים שבקדושה די בעשרה. מדברי הירושלמי, וגם 

מדברי התוס' )שלא דחה את הירושלמי בגלל דברים שבקדושה( משמע שהצורך 

ריך ולכן היה מקום לחשוב שצפרסום הוא מסיבה אחרת, ולכאורה הסיבה היא 

 . 9יותר מעשרה )וכפי שדעת הירושלמי למעשה(

במורה נבוכים )חלק ג', פרק מ"ט(. הוא מסביר שלא די הרמב"ם יסוד זה כתב 

בשביל לישא אישה, אלא צריך קידושין ונישואין, כדי לפרסם את הדבר, בייחוד 

בכדי לפרסם וכפי שכתוב "ויקח בעז עשרה אנשים". משמע, שהצורך בעשרה הוא 

 ישואין. את הנ

הגמרא בכתובות ח. מביאה שני מקורות לכך חיזוק נוסף לגישה זו.  אניתן להבי

שצריך עשרה: או מבעז שלקח עשרה אנשים או מכך שכתוב "במקהלות עם ברכו 

ה' ". מקור זה של "במקהלות" ניתן להבין בשתי צורות: האחד, מדובר על מניין 

ל הוא עשרה )עיין רש"י(. השני, לכל דבר ומקהלות בא לומר שצריך 'קהל', וקה

)רי"ט המ"ב כיוון כזה ניתן אולי לראות בדברי פרסום. מקהלות בא לומר שצריך 

ס"ק ו(. נחלקו הפוסקים האם לצורך הגומל צריך עשרה בנוסף למברך, או שהמברך 

 כלול בעשרה. המ"ב מקל בכך וסובר שהוא כלול בעשרה, ומנמק:

כל דין דעשרה ילפינן מוירוממוהו בקהל נראה דיש להקל וסמך לדבר דהא 

מבמקהלות ברכו ה'  דתנים דילפינן ג"כ לחד מ"עם א"כ כמו גבי ברכת ח

ה ואפ"ה חתנים מן המנין וכ"ש ברכה דקילא דלכמה פוסקים מספר עשר

  ד...אינו מעכב כלל דיעב

כלומר, יש לדמות ברכת הגומל לברכת חתנים. בברכת הגומל הצורך בעשרה הוא מדין 

"וירומוהו בקהל עם", ובברכת חתנים מ"במקהלות ברכו ה' ", וכשם שבברכת חתנים די 

 בעשרה כולל החתן, כך גם בברכת הגומל.

את הנס לפרסם מכל מקום, הדימוי לברכת הגומל, מראה לכאורה שכשם שצריך 

בעשרה )אם ברכת חתנים היתה מדין דברים פרסום של החופה בעשרה, כך צריך 

 היה כלל מקום לדמותה לברכת הגומל(. שבקדושה, לא 

שמדליקים נרות חנוכה בבית , מור וקציעה)תרע"א( בשם מהביאור הלכה כך עולה גם 

הכנסת "כדי לפרסם הנס במקהלות בעינן דוקא שיהיו עשרה", וכפי שמצאנו "בכל פרסומי 

מילתא בעלמא, דלא סגי בלאו עשרה", והוא מביא כראיה את הסוגיה בכתובות של 

לנר חנוכה בבית כנסת, במקהלות" לגבי ברכת חתנים. ואם כך, ברכת חתנים דומה "

 . 10ובשניהם הצורך בעשרה הוא משום פרסומי מילתא

 

 האם ניתן לצרף עשרה בזום בשביל אמירת ברכת חתנים ושבע ברכות?

                                                           

והיה מקום לדון בכך גם בעקבות הדעות בסוגיה בברכות מט: המדברות על הזכרות שונות בזימון כאשר   9

 . ואכמ"ל. מ"במקהלות" ד, ושם ר' יוסי הגלילי לומיש יותר מעשרה

כמו ברכת  ,שצריך לברך במקהלות, ומקהלות זה בעשרהא.  :י דברים שוניםנייתכן שהוא אומר ש אמנם,  10

 חתנים.

פוק ואייתי לי וכדאמר ליה שמואל לרב חנא בגדתאה: "ב. בסוגיא בכתובות נלמד שפרסומי מילתא בעשרה 

  . "קנה - בי עשרה, ואימא לך באנפייהו: המזכה לעובר
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ובכן, אם מדובר על דברים שבקדושה, ברור שאי אפשר לצרף, כיוון שמניין צריך להיות 

ם אחד, שרק באופן זה ישנה השראת שכינה )עיין בתשובה שכתבתי לגבי תפילה במקו

באמצעות זום(. אולם, אם מדובר על "כבוד", ייתכן שצירוף בזום יועיל, ובוודאי אם מדובר 

ל רסום, אביש לבחון את רמת הפ) סוף הדברים מתפרסמים על "פרסום", שהרי סוף

בכמות  בלפרסום רואף זוכות  ,ודזכרות בצורה טובה מאתבר שכיום חתונות בזום נסמ

 . (המשתתפים

אם ניתן לצרף שתי ביחס לתפילה נחלקו הראשונים האמנם, יש לבחון נקודה זו. 

קבוצות על ידי ראיה )עיין בהרחבה בתשובה שלי על תפילת מרפסות(. מה הדין בצירוף 

)תר"צ ד"ה צריך( מביא מחלוקת בעניין זה ביחס הביאור הלכה שכזה בשבע ברכות? 

אינו יוצא באופן זה כשצריך פרסום, ואילו לדעת הלכות קטנות לדעת לקריאת המגילה. 

כותב שנראה להחמיר שצריך ללכת ובביאור הלכה יוצא בכך לכתחילה גם בפרסום. הלבוש 

צריך להיות פרסום , כיוון שעבור להיות איתם ממש, ולא להסתפק בצירוף על ידי ראיה

 איתם ממש. 

ואמנם, ייתכן שאם רואים אחד את השני בזום, בכל אופן יש כאן פרסום מספיק. 

בהרחבה בתשובה ועיינו בכך )פות י, יש בכך עד"מרפסות"ליצור מניין שאם ניתן  ן,כמוב

 . (בתי על מניין מרפסותשכת

לקבל את סברת ערוך השלחן, וכתב שברור שחופה  בשבט הלוי )ח' רע"ט( לא הסכים

היא בגדר דברים שבקדושה, שאין לך קידוש השם גדול מזה, שמפרסמים ומברכים על 

קדושת ישראל, ולכן מסיימים את ברכת האירוסין "מקדש עמו ישראל על ידי חופה 

 בגאונים. וקידושין". אמנם, כאמור, יש הדים לסברת ערוך השלחן כבר 

א מדין דבר סימן י'( כתב שגדר ברכת חתנים הו יביע אומר )ח"ה אבן העזרכך גם ב

 שבקדושה. ולפי סברות אלו אי אפשר יהיה לומר ברכת חתנים באמצעות זום. 

 

 

 ברכת "אשר ברא"

, כתובות ג. בדפי הרי"ףר"ן ברכה זו אומרים גם כאשר יש רק שלושה אנשים )

 ב, ד.אבן העזר ס" א"רמוכך נפסק ב .11והרא"ש פר' א' סימן י"ג .והריטב"א בכתובות ח

(, וגם כאשר אין פנים חדשות. ובתוס' רי"ד שם על הדף, כתב שאפילו היחיד אומרה

י( קרא לברכה האחרונה "ברכת חתנים" )למרות שבהלכות -)ברכות פ"ב הלכות טברמב"ם 

אישות פ"י ה"ג, קורא לכל השבע ברכות "ברכות חתנים", אבל כנראה שהאחרונה היא 

 החשובה שבכולן(. 

כפי שראינו, ברכה זו אומרים אפילו בשלושה. אולם, יש לעיין בדבר, וניתן להבין בשתי 

 צורות:

זו שהיא תמצית הברכה והשמחה לחתן ולכלה, נתקנה אפילו ייתכן שברכה  .א

בשלושה, ורק שאר הברכות, שיש בהם מבוא כללי על בריאת האדם והעולם 

 וכדומה, נתקנו בעשרה. 

                                                           

בדפי הרי"ף( והרשב"א )שו"ת הרשב"א, ח"א תרמ"ו, אלף קסז( שהבינו  ובניגוד לרמב"ן )עיין ר"ן שם ג.  11

 .לא מוחלטים בנושא זהי( -ברי הרמב"ם )ברכות פ"ב הלכות טשצריך עשרה גם לברכה זו. וד

ר"ן, ריטב"א, רא"ש אפילו אחד.  : תוס' רי"ד: כמות האנשים הנדרשים לברכת "אשר ברא" – ואם כך 

 עשרה.רמב"ן ורשב"א: שלושה.  ושו"ע: 
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ברכת אשר ברא בחופה צריכה עשרה כמו שאר הברכות. רק כאשר מברכים אותה  .ב

 בסעודה, ניתן להסתפק בשלושה.

 ( כתב:)כתובות א', סימן י"גהרא"ש 

ואשר ברא יש שכתבו דבעי י' ויש שכתבו דלא בעי י' דלא הוזכרו עשרה 

 ר. דומיא דבועז וממקור ישראל וכן מסתב הזיווג ברכת כל כשמברכין אלא

לכאורה ניתן להבין בדבריו שכל הצורך בעשרה הוא כאשר מברכים "כל ברכת הזיווג", 

ברא" בנפרד, אין צורך בעשרה,  כלומר כל השבע ברכות, אולם, אם מברכים ברכת "אשר

)ח"ב סימן מ"ב(, בשו"ת מנחת יצחק אפילו כשהדבר נעשה מתחת החופה. בדרך זו הבין 

 וכך פסק להלכה, שכאשר אין עשרה אנשים בחופה, ניתן לומר ברכת "אשר ברא". 

מאידך, כל אותן שיטות בראשונים ובפוסקים שדנו בחופה בפחות מעשרה, לא הציעו 

מכך היה נראה, שגם הברכה האחרונה, אפשרית בשלושה רק  .לומר לפחות ברכה אחרונה

 החופה. ולא במסגרת הסעודה במסגרת 

שר ניתן להבין לפי זה, שהברכה במעמד החופה דורשת עשרה "במקהלות", ואילו כא

היא נמצאת בתוך ברכת המזון, היא במעמד אחר, ואולי כחלק מברכת המזון )כפי שמשמע 

ייתכן עוד, ברמב"ם ביחס לכל שבע הברכות(, ואולי רק שם הקלו לברך ברכה זו בשלושה. 

שברכה זו נתקנה על שמחה "אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה דיצה 

רה עבור שמחה זו )וכפי שנתבאר לעיל(, אולם אחר כך, וחדווה...". בחופה, יש צורך בעש

ולכן, לאחר שכבר ברכו פעם אחת את השבע ברכות, ניתן תוספת שמחה, מדובר רק על 

 לברך ברכה זו גם בשלושה. 

)ס"ב, ד(, שכתב שמברכים ברכת חתנים בעשרה, גם מתחת השלחן ערוך כך פשטות 

אחר ברכת המזון אלא ברכת אשר ברא,  לחופה וגם בברכת המזון, אבל "כשאין אומרים

 :אינו צריך עשרה"

 גדולים ובני חורין וחתן מן המנין בעשרה אלא אין מברכים ברכת חתנים

 אחר ברכת המזון בין כשאומרים אותה בשעת נשואין בין כשאומרים אותה

   'אלא ברכת אשר ברא אינו צריך י אבל כשאין אומרים אחר ברכת המזון

 (ומ"מ ג' בעינן)

משמע, שרק בברכת המזון לא צריך עשרה לברכה זו. אמנם, אין הדבר הכרחי, וייתכן 

שהשו"ע מתאר את המציאות הרגילה, שבה ברכה זו נאמרת בברכת המזון, אולם, הוא 

   תחת החופה.גם  12מסכים עקרונית שניתן לברכה בשלושה

מנם, היו כאלו שפקפקו אם ניתן לומר את הברכה האחרונה ללא מניין ולמעשה, א

ועוד(, אבל הרבה פוסקים סברו שניתן לומר ברכה  13)ערוך השלחן ס"ב, יב, יביע אומר שם

ושם אף הוסיף שבאופן זה  (ס"ב, ד)קונטרס אחרון בספר המקנה זו בשלושה, וכן כתב 

שדה חמד )שופטים אות יד(; ן איש חי ב; נחשבת ככלה עם ברכה ובוודאי מותרת לבעלה

                                                           

זה, אם י לפל זימון. הצורך בשלושה הוא בגלביאר ש (שם)א "גרהא. "הרמהצורך בשלושה הוסיף את   12

 בים שני עדיםשאין צורך בכך, שהרי חיי להתיר גם ללא שלושה, למרות תירים בחופה, היה מקוםמ

 לא תמיד יש שלושה.וממי

 מדבריו עולה שעדיף שידחו את החתונה, אך לא הכריע כך בוודאות למעשה:  13

ולפע"ד יש לצדד שלא ישא בלי ז' ברכות. ועד חזון למועד לדון בזה למעשה. והשי"ת 

 יאיר עינינו בתוה"ק אמן.
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ושו"ת מנחת יצחק )אבן העזר ס"ב( שו"ת משפטי עוזיאל )מערכת ברכות סימן ג' אות ו'(, 

 )ח"ב סימן מ"ב( ועוד. 

המרכז של השמחה והמרכז של כאמור, ייתכן שחז"ל אפשרו לומר ברכה זו שיש בה את 

רי יהודה ובחוצות ירושלים, )בקשת הגאולה של כלל ישראל "ישמע בעכל השבע ברכות 

ילדים וילדות  –השווה לזכריה  –קול ששון וקול שמחה... ונערים ממשתה נגינתם" 

וייתכן שעבור שאר הברכות דרשו דווקא עשרה, בשלושה, משחקים ברחובות ירושלים( גם 

 ולא עבור החתן לבדו. יצרו אותם מראש עבור הקהל המסובב את החתן, ואולי אף 

ניתן לומר את למעשה, נראה שניתן להקל, אבל כיוון שיש בכך ספק מסוים,  

הברכה האחרונה כאשר יש עשרה השותפים דרך זום. לפי הטעם של פרסום, הדבר אמור 

וכיוון שממילא רבים מתירים לומר ברכה זו ללא להועיל, ואולי גם לפי הטעם של כבוד, 

 . עשרה, ניתן לצרף את שני הדברים ולהקל בכך

 

 ברכת האירוסין

 האם יש צורך בעשרה עבור ברכת האירוסין?

יש צורך בעשרה גם עבור ברכת השאילתות )כתובות ב. באלפס( כותב שלפי הר"ן  

ברכה זו אינה צריכה עשרה, ויכול לאומרה החתן רב שמואל הנגיד, האירוסין, ואילו לפי 

 בפני עצמו. 

 :מהותה של ברכת האירוסיןבכדי לחדד יותר את הדברים, יש לבאר את  

ברכים אותה לפני החופה, )ובכל זאת מברכת השבח )כתובות ז:( הבין שזו הר"ן  .א

)שם( שלא מברכים "אשר הרא"ש וכך כתב יך ייחוד הראוי לביאה(. כיוון שצר

האיסור וההיתר קידשנו במצוותיו וציוונו לקדש את האישה", אלא מברכים על 

 המצוות. זו ברכת אין לנו את הנשואות(, ומכאן ש )שאסר לנו את הארוסות, והתיר

ברכת המצוות, שזו  )אבן העזר ס"ב( הבינוהבית יוסף )אישות פכ"ג ה"ג( והרמב"ם  .ב

 )ל"ד, א(. בשו"ע  כןו'. ןוצריך לברך לפני החופה, כי צריך לברך 'עובר לעשיית

ודי בכך שיאמרנה ברכת המצוות, כנראה, שלפי שיטת רב שמואל הנגיד, מדובר על  

ותיקנו אותה בעשרה או השבח השאילתות, ייתכן שברכה זו היא ברכת  לפיבפני עצמו. 

שאין צורך רוב הראשונים הבינו ביחס לשבע ברכות.  שביארנומסיבות אחרות, בדומה למה 

לא ברכות, וובות עוסקת רק בשבע העבור ברכת האירוסין )ואם כך, הסוגיה בכתבעשרה 

וכן כתב הרמב"ם, ( על פי 64)ח"ב עמ' הארחות חיים סין(. וכך כתב גם ברכות האירוב

 )סימן ע"ה(.הכלבו 

 דין, לברכת האירוסין. העולה שלא צריך עשרה מעיקר השלחן ערוך מפסק  

 בסימן ס"ב ד, הוא כתב במפורש לגבי ברכת חתנים )שבע ברכות( שצריכים עשרה: 

 ...ובני חוריןגדולים אין מברכים ברכת חתנים אלא בעשרה 

 :רק לכתחילהכותב השו"ע שצריך עשרה לברכת האירוסין, לעומת זאת, ביחס  

 .לכתחילהברכת ארוסין צריכים עשרה 

בטיב וכך כתב )ס"ב, יא(. ובערוך השלחן )שם ס"ק ז( בבית שמואל וכן כתבו  

גם  )ל"ד ס"ק ז(, וביאר שהגמרא דיברה רק על ברכת חתנים, ומדוע לא הזכירהקידושין 

שבכתובות כג. וגם הוסיף, ברכת אירוסין? משמע, שבברכת אירוסין אין צורך בעשרה. 

עולה שיש אנשים שמקדשים בצנעה )עבדי אינשי שמקדשי בצנעה(, וקשה לומר שעושים 

 כך ללא ברכה כלל, ודלא כתיקון חכמים. 
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אך לא את האירוסין, ולכן, כאשר נערכת חתונה בפחות מעשרה, ניתן לומר ברכת 

 השבע ברכות. 

 

 סיכוםל

 כפי שראינו, נחלקו הפוסקים בכמה דברים:

האם שבע ברכות מצריכות עשרה. בכך, הדעה המוסכמת היא שיש צורך בעשרה  .א

אלא שנחלקו האם בדיעבד הברכות חלו אם ברכו ללא עשרה )נודע ביהודה, שלכן 

 או שלא חלו כלל.לא הצריך לברך שנית, אלא רק לעמוד סמוך לחופה של אחרים( 

שבע ברכות, כאשר אין אפשרות לעשות כעת עם האם ניתן לעשות חופה ללא  .ב

אי אפשר לעשות חופה בלא עשרה. מאידך, הבנת הב"י: י פלהרשב"א  דעתעשרה: 

הגהות המיימונית, לפי שיטות רבות ניתן לעשות חתונה ללא עשרה )וללא ברכות(: 

אל, נודע ביהודה, נחלת שבעה, יד מרדכי, רמ"א, ב"ח, חלקת מחוקק, בית שמו

ך לא אמר שלא א רק אסר ברכות, א"שבייתכן שגם הרו) המלך, שו"ת הרדב"ז

 . (בנו לעיללהינשא, וכפי שכת

א. דברים שבקדושה.  ב. כבוד הציבור.  ג. פרסום. מדוע צריך עשרה בשבע ברכות?  .ג

יש ראיות לכל הדרכים, אם כי אחרוני זמננו חששו בדרך כלל לכך שמדובר על 

זה דרך ייתכן שיהיה ניתן לצרף עשרה לעניין  –דברים שבקדושה. אם די בפרסום 

 זום. 

נחלקו כמה אנשים צריך, אך להלכה נפסק בשו"ע שדי בשלושה.  –ברכת אשר ברא  .ד

אבל תחת החופה צריך עשרה רק בברכת המזון די בשלושה, יש מקום לבחון, האם 

, או שמא גם תחת החופה, ניתן לברך ברכה זו בפני )ערוך השלחן, יביע אומר(

בן הוכן הקלו נחשבת ככלה עם ברכה, )המקנה הקל, ואף כתב שבאופן זה שלושה 

 (. איש חי, שדי חמד, משפטי עוזיאל, מנחת יצחק

לדעת השאילתות צריך עשרה, אולם, לפי רוב הראשונים  –ברכת האירוסין  .ה

 .תחילהצריך עשרה רק לכוהשו"ע, 

 

)כסא רחמים על מסכת כלה, עמ' ב(. הוא כותב החיד"א על כל זה יש להוסיף את דברי  

כל המדינה, ואינו יכול ללכת למדינה אחרת, מותר להינשא שכאשר אין עשרה בכל העיר וב

מילתא דלא שכיחא, ולא גזרו בה רבנן. ללא עשרה וללא ברכות, כיוון שדבר זה הוא 

קשה להעלות על הדעת ואין, ם, בעניין נישבכל נושא, אולשסברה כזו לא תאמר  בר,סתמ

 שהתקשה גם כות, וכפי שראינו לעילת כזו, כשיש בעיה של בריגזרו על מציאול "שחז

 ח. "הב

ובכן ניתן לומר גם על הנדון שלנו, שאם אכן יש בעיה לערוך חופה בעשרה, הרי  

נן, וניתן יהיה לערוך שהמציאות שלנו היא בוודאי מילתא דלא שכיחא, ולא גזרו בכך רב

 את החופה ללא עשרה. 

 

 למעשה

 כך יעשו. –אם ניתן להמתין כמה ימים ולערוך את החופה בעשרה  .א
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ניתן להינשא  –אם המתנה לא תועיל או שחוששים שמא יהיה סגר חמור יותר  .ב

)בגלל חששות ותקלות שעשויים ועדיף שלא לדחות את החתונה , ללא עשרה

 להתרחש, וגם בכדי להקדים את המצווה ]ע"פ הנודע ביהודה[(. 

 .במקרה שעורכים חופה ללא עשרה: מברכים בורא פרי הגפן וברכת האירוסין .ג

שיהיו  , אבל ראויאחרונה של שבע ברכות )"אשר ברא"(הברכה ניתן לומר גם את ה .ד

 ".עשרה בזום בשעה שמברכים ברכת "אשר ברא

אם . את החופה ללא ברכות לעשותניתן חרות לא מברכים. ת שש הברכות האא .ה

יהיו עשרה אנשים. במקביל לחתונה במקום אחר שבו שא יש הידור להינאפשר, 

והזוג ללא העשרה, יראה את אומרי הברכות אומרי הברכות יתכוונו לשני הזוגות, 

 זום. באופן זה, ייתכן שיוצאים ידי שבע הברכות. דרך 

אם לא ברכו שבע ברכות, וגם לא התכוונו לצאת ידי חובה דרך הזום, אזי אם  .ו

 יזדמנו להם עשרה, יאמרו אז את שבע הברכות. 14בתוך שבעת ימי המשתה

אם נמצאים בתוך שבעת ימי והתכוונו לצאת, אם שמעו שבע ברכות דרך זום,  .ז

 יצאו בכך גם עבור החופה.ו ,סעודה ויאמרו שבע ברכות יעשותה, שהמ

או )ה ועברו שבעת ימי המשתכוונו לצאת, תברכות דרך זום והשמעו שבע אם  .ח

הרי שאם יזדמנו אחר כך לחתונה אחרת, , (אפשרות לעשות סעודה שאין להם

ונו בהן גם בשביל עצמם )ואם הזוג השני ירצה, ניתן להודיע יקשיבו לברכות ויתכו

 זאת לאומרי הברכות, ובכך יש יתרון(. 

יש  אלא אם כן) יאמרו רק את ברכת 'אשר ברא' רק שלושה,שבהן יש  בסעודות .ט

 . (עשרה

ניתן לעשות שבע ברכות גם  ,ותסעשרה הרואים אחד את השני דרך מרפ ישאם  .י

 .15בחתונה

ומאוחר יותר, אפילו לאחר כמה בוע של השבע ברכות, לא היו עשרה בשאם  .יא

ויש שמחה גדולה, יש שפחה ויש עשרה מ, וכעת הגיעו בני ות יצאו מן הסגרשבוע

 . 16"שמחה במעונושה", וכן "נודה לשמך"ת המזון בסעודה בברכמקום להתיר לומר 

                                                           

 עד מתי ניתן לברך ברכת חתנים?  14

כתב שאם לא ברכו בחופה "חוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים". ביש"ש הבין ברמב"ם שאפילו  ברמב"ם 

לאחר שבעת ימי המשתה ניתן לברך ברכת חתנים, ואילו היש"ש עצמו סבור שניתן לברך בדיעבד רק 

 בתוך שבעת ימי המשתה.

 פרט בארוחות, כיבאף להקל יותר, , וכאן ניתן י בהרחבה על תפילת מרפסותתשובה שכתבתעיינו ב  15

ת מוסכם ת המזון, צירוף דרך מרפסוובברכ רכות הן חלק מברכת המזון,ם ואחרים, שבע ב"לשיטת הרמב

 .יותר מאשר בתפילה

שים דעד שנים עשר חו "שמחה במעונוהש"מבואר שאומרים  :בבכתובות רא בגמ – "מחה במעונושהש"  16

סעודה כל לא הובא בפוסקים, שעד חודש, יש חידוש שושם עמ' קט. )ג "בסידור רסק , וכך פסמהחתונה

 אמנם,. (ה"הה "הלכות ברכות פ) ם"רמבהו ("ר בראאש", אומרים ברכת "מפני החתונה"שהחתן הכין 

לומר , ולכן אין "כל שמחהערבה "תבו שכיום כועוד ראשונים,  (גיבורים על הדףשם בשלטי ה)ג "הסמ

 . (ב, יג"אבן העזר ס)ע "בשווכך נפסק  תוספת זו לאחר שבעה,

זמן הטבילה , וודם החופהקנידה נשאל על אישה שפירסה  (ד"ב סימן קכ"ח)ת פנים מאירות "בשו אמנם, 

שנהגו לומר היו לה. בליל הטבי ת סעודה, ונהגו במקרה זה, לעשושבעת ימי המשתהדחה עד לאחר נ

ן ברכת כימכניסין אותה ומבר" שם בסימן ו'י בכתובות "רות אשוכן כתב בהגה) זו שבע ברכות בסעודה

ולמרות . "שהשמחה במעונו" ע ברכות, אבל כותב שניתן לומרמאירות אוסר לומר שבנים פה. ("חתנים

הוא כי ערבה כל לאחר השבעה, הרי שטעם הדבר  "שהשמחה במעונו"ים ע שכיום לא אומר"שנפסק בשו
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יהיו  כל הקשיים שחווים כעת,חה ואהבה, ושבנות בית שמהזוגות ליזכו ה ש"ובע

 תברך. ה י"גדולה ולהצלחה מרובה בעפתח לשמחה 

  

 

                                                                                                                                                          

, ולכן ניתן "החתן והכלהשמחה של עיקר "הוא שכעת ת מצווה, הרי אולם, אם לא בעל בעילשמחה, 

 . "עונומחה במשהש"לומר 

בוודאי שיש כעת שני, מצד  תן והכלה היו ביחד בצורה מלאה.חאחד, המצד  ?המקרה שלנו דומהם הא 

 ת תשובה מאהבה"שוה את ראנענות על הדברים, ל ידכבהחתונה. וחדת, ומעין השלמה של שמחה מי

הוא לא בטוח ינת הסברה ולמרות שמבח ,שהשמחה במעונור גם הוא כותב למעשה לומב. "סא סימן "ח

  :לדקדקאין  – שכיוון שאין כאן הזכרת השםשיש לומר, הרי 

שכתב  ואףנראה לי שהשמחה במעונו י"ל  מכל מקום'עוד שם וז"ל  בעל פנים מאירותשכתב ומה " 

דהאידנא ערבה כל שמחה ואין אומרים שהשמתה במעונו אלא בזי"ן ימי  (אה"ע ס"ס ס"א) ע"ובש

המשתה מ"מ כה"ג שלא בעל בעילת מצוה והיום עיקר שמחה של התתן והכלה כו' וכן נראה לי להלכה 

רי שאין בזו חאבל אייש"ה בח"מ סק"ח וב"ש סק"ו וע לסתור ולבנות קצתיש לי גם בזה   .עכ"ל 'למעשה

לה, שאין כאן חשש ברכה לבט (שם)בשיטה מקובצת זה כתב כבר יקרון ע ."לפלפלי נהזכרת השם אין רצו

לגבי . ח"ח סימן כ"או)ת גינת וורדים "ובשוכן לומר, שהיה לו ספק אם יש תיר לומר, למרות ולכן ה

, תכאן ברכה בשם ומלכואין ש" (ילה של שבעת הימיםאחר הלונמשך ל התחילו מבעוד יוםסעודה ש

 . "נעשיתוכלה  בשביל שמחת חתןעודה זו , ותו דסכהבאמצע ברק ואינה הפס

 .(ק כ"ב ס"סש, "בפת הובאו) "נודה לשמך"וכתב כך גם לגבי א, "וף סימן סזאת גם בבית מאיר בסומעין  

וכיוון שמדינא , ש של ברכה לבטלהואין כאן חש תוספת זוק בה שלנו, כיוון שאין לדקדכך, גם במקרואם 

 "זכר"חדת, ובני הזוג מחפשים , ויש כאן שמחה מיו(ם"בוכך פסק הרמ)ב חודשים "ימרא יש לומר כל דג

בה שמחה ודה זו, אם אכן יש עבס "שהשמחה במעונו"ף וא "נודה לשמך"לומר לחופה, נראה שניתן 

 מרובה. 

עיין ) חזרה שמחה לישראלה "יום שבויות הפסיקו לומר, אולם, כלמקום לומר, שבגלל צער הג והיה] 

ונבא כי יבא שלה, שמחות, עד הלפי שעברו שבעה, תה אחר אומלברך עו שנמנ"ה "סימן עלשון הכלבו 

ובניין  יאת גואל צדקבמלואה, עד בדיין לא עה השמחת שלמרוה באנו לציון, ", ואם כאן, ב"ציון ברינה

עשה כך נגד נומכל מקום, לא  ינא דגמרא,ב חודש, כד"חתונה עד י, אולי היה מקום לומר בכל (המקדש

 [. משתהנאמר רק בשבעת ימי הובמקרה רגיל בוודאי שהמנהג, 
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