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במקום הקדמה

כידוע, בימים אלו משתוללת מגפת ה'קורונה' ברחבי העולם. חלק 
התפשטות  את  למנוע  מנת  על  הממשלות  שנוקטות  מהצעדים 
המחלה הוא הטלת סגר על ערים ומקומות מסוימים אין יוצא ואין 

בא, וכן בתוך הערים עצמן ישנן הגבלות ביציאה מהבית.

הגבלות אלה מעוררות שאלות הלכתיות מעניינות במגוון תחומים 
כגון: עריכת 'מנייני מרפסות', עלייה לתורה בריחוק מקום מהספר 

תורה ועוד.

�

המאמר שלפנינו דן בשאלה המתעוררת כתוצאה מההגבלות הנ"ל 
שאחר  לתקופה  דווקא  נוגעת  השאלה  עיקר  אך  לחתונות,  בנוגע 

המגפה וכדלהלן בפנים. 

ידוע מאמר חז"ל )סוטה כא.( שהתורה "מגנא ומצלא", וביחוד בעת 
מהמגפה  כתוצאה  כאשר  שכן  ומכל  יתרה',  'שמירה  שצריך  כזאת 
להוסיף  הזמן  שזהו  פשוט  והכוללים,  הישיבות  הכנסת  בתי  נסגרו 

ביתר שאת בלימוד התורה כל אחד לפי כוחו.

�

זוכה  אני  אשר  הכולל  תורה'  של  ל'אכסניא  להודות  המקום  כאן 
ללמוד בו מתוך מנוחה והרחבת הדעת  'בית מדרש להוראה ומשפט 



4

הגה"ח הרב מאיר אהרן שיחי', יתן  - אור יעקב ואור זרוע' בראשות 
מתוך  לאלפים  תורה  להרביץ  וימשיך  נכונה  בריאות  יתברך  ה'  לו 

הרחבה בגו"ר.

כמו כן ברכת יישר כוח לכל ידידיי אשר קראו את המאמר והעירו 
והאירו את הערותיהם והארותיהם המועילות.

�

רבקה  ב"ג  ולכלה  עבאדי  עזרא  התמים  לחתן  טוב  מזל  ברכת 
למשפחת אסולין לרגל בואם בקשרי השידוכים יתן ה' יתברך שיהיה 
ביתם בניין עדי עד מיוסד על אדני התורה והמצווה כפי שמוארים 

במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בביאת  והשלימה  האמתית  לגאולה  נזכה  ומיד  שתיכף  רצון  ויהי 
'והקיצו  השלישי  המקדש  לבית  שמיא'  ענני  עם  'וארו  צדק  גואל 

ורננו שוכני עפר' במהרה בימינו אמן!

lih770770@gmail.com :להארות והערות

לוי יצחק הלל
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כידוע כעת משתוללת מגפת ה'קורונה' והרשויות אסרו להיאסף 
במקום אחד יותר מעשרה אנשים, אך דא עקא שישנם הרבה חתנים 
ואינם  אלו,  לימים  רב  זמן  לפני  כבר  נקבע  חתונתם  שזמן  וכלות 
בלבד,  בעשרה  וקידושין  חופה  עורכים  אלא  החתונה  את  דוחים 

וסעודת החתונה נעשית בצמצום של קרובי המשפחה בלבד. 

אמנם זוגות אלו מתכננים שאחר שיעברו ימי הזעם, יערכו 'מסיבת 
מרעים' עם כל הקרובים והידידים כנהוג בכל חתונה בהשתתפות 
מאות אנשים, על מנת שכולם יוכלו לשמוח בשמחתם, וסעודה זו 

תהיה כעין תחליף לסעודת החתונה שהייתה בצמצום. 

ושאלתם בפיהם: 

האם ניתן לברך 'שבע ברכות' בסעודה זו הנעשית זמן רב )מס' . 1
שבועות או אפילו חודשים(  אחר הנישואין? 

כל . 2 שהרי  במעונו'?  'שהשמחה  המזון  בברכת  לומר  ניתן  האם 
בלבבם  שמחה  להם  ויש  החתונה  מחמת  נעשית  הזו  החגיגה 

שקרוביהם וידידיהם משמחים אותם.

שאלה
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ימי  ושבעת  המשתה  ימי  שבעת  התקין  "משה  בירושלמי1  שנינו 
האבל".

וכן כתב הרמב"ם2 "מצות עשה להתאבל על הקרובים....אבל שאר 
השבעה ימים אינו דין תורה, אף על פי שנאמר בתורה ויעש לאביו 
אבל שבעת ימים ניתנה תורה ונתחדשה הלכה ומשה רבינו תקן להם 

לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי המשתה". 

וכך נפסק בשולחן ערוך3 "הנושא בתולה צריך לשמוח עמה ז' ימים, 
שלא יעשה מלאכה, ולא ישא ויתן בשוק, אלא אוכל ושותה ושמח 

עמה". 

בסעודות הנערכות בימים אלו מברכים – בתנאים מסוימים - 'שבע 

כתובות פרק א' הלכה א'.  )1
והאבלות  המשתה  ימי  ז'  האם  מחלוקת  ישנה  ה"א.  פ"א  אבל  הלכות   )2
הם מדאורייתא או מדרבנן, מדברי הרמב"ם כאן נמצא שהם מדרבנן מתקנת 
כלומר  "'משה התקין':  ז"ל  הירושלמי שם שכתב  ועיין קרבן העדה על  משה. 
וז' ימי אבל דכתיב ביעקב מלא  מדאורייתא אית לן שיהו שבעת ימי המשתה 
שבוע זאת וכתיב ויעש לאביו אבל שבעת ימים" ועיין ברדב"ז על הרמב"ם שם 
ובשיירי קרבן על הירושלמי שם ועיין ב'עלי תמר' על הירושלמי שהאריך בזה 

ומכמה פרטים עיי"ש.
אבן העזר הלכות קידושין סימן סד סעיף א.  )3

מעין הקדמה:

 המקור לחגיגת
ימי ה'שבע ברכות'
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מברכין  רבנן  "תנו  בגמרא4  הוא  זה  דין  מקור  ולכלה.  לחתן  ברכות' 
ברכת חתנים בעשרה כל שבעה" ]כלומר כל שבעת ימי המשתה[. 

כלומר יש לברך ברכת חתנים – 'שבע ברכות' כל שבעת ימי המשתה. 
בגמרא מפורט נוסח הברכות וסדרן. 

וכן נפסק בטור ובשו"ע5 סעיף א': "צריך לברך ברכת חתנים בבית 
החתן". ובסעיף ו': "עד כמה מברכים ברכה זו, אם היה אלמן שנשא 
אלמנה מברכין אותה ביום ראשון בלבד. ואם בחור שנשא אלמנה 
או אלמון שנשא בתולה, מברכין אותה כל שבעת ימי המשתה" עכ"ל.  

�

'שבע  לברך  ניתן  האם  לעיל  הנזכרת  בשאלה  לדון  באים  כשאנו 
לדון  יש  חתונתם,  אחר  חודשים  מס'  הזוג  שיעשו  בחגיגה  ברכות' 

בשאלה זו בשני אופנים: 

דחיית ימי ה'שבע ברכות' – האם ניתן להתחתן בחופה וקידושין . 1
ימי  התחלת  את  ולדחות  מצומצמת  במסגרת  המגיפה  בשעת 
ה'שבע ברכות' עד אחר שתעבור המגפה, ואז יחגגו את הנישואין 
באולם עם כל הידידים וכו', ומאותו יום יתחילו לחגוג את שבעת 
ימי ה'שבע ברכות' כך שניתן יהיה לברך 'שבע ברכות' ב"חתונה" 

שבאולם )בתור היום הראשון של ימי ה'שבע ברכות'(.

– אם נניח שהחתן . 2 לברך 'שבע ברכות' אחר שבעת ימי המשתה 
והכלה נישאו וחגגו את ימי ה'שבע ברכות' כמקובל בכל חתונה,  
עדיין יש לחקור האם ניתן לברך 'שבע ברכות' באירוע שיקיימו 
באולם – מספר חודשים אחר חתונתם - אחר שתעבור המגפה. 

כתובות ז ע"ב.  )4
אבן העזר סימן סב.  )5
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נחלקו הפוסקים.  ימי השבע ברכות  ניתן לדחות את  בעניין האם 
להלן אכתוב את דעות הפוסקים בזה לכאן ולכאן ומה שנראה עולה 

מדבריהם.

כתב6 רבינו ירוחם7 זה לשונו: 

"מברך ברכת חתנים בעיר אחת, והולך לעיר אחרת עם כלתו, אף 
על פי שנשתהא זמן מרובה בדרך עושה חופה בעיר שבא שמה ונוהג 

שמה שבעת ימי המשתה ונקרא ברכת חתנים בבית חתנים". 

יכול  אחר  למקום  החופה  אחר  כלתו  עם  החתן  הולך  אם  כלומר 
יעמיד  למקומו  וכשיגיע  ברכות'  ה'שבע  ימי  התחלת  את  'לדחות' 
חופה ויתחיל את ימי ה'שבע ברכות' ואפילו אם הגיעו לעירם אחר 

'זמן מרובה'. 

נתיב כ"ב ח"ב קפו ע"ג.  )6
נולד בפרובנס לפני כ- 700 שנה. בעקבות גירוש צרפת ]ה"א ס"ו[ עבר   )7
לספרד ולמד אצל הרא"ש ואצל ר' אברהם בן אסמעאל )תלמיד הרשב"א(. רבנו 
ירוחם כתב שני ספרי הלכה, שביחד הם מקיפים את כל ההלכות הנוהגות בזמן 
וחוה'  אדם  'תולדות  וספר  משפט',  'חושן  בנושאי  עוסק  'מישרים'  ספר  הזה: 
עוסק בנושאי או"ח, יו"ד ואבן העזר. הכינוי המקובל לספר על שני חלקיו הוא 
'ספר רבינו ירוחם'. בספר נמצא סיכום שיטות הפוסקים והכרעת ההלכה בכל 
נושא בו הוא דן. פעמים רבות מובאות בספרי רבנו ירוחם דעות של פוסקים 

מספרד ופרובנס וכן מנהגי קהילות, שלא ידועים לנו משום מקור אחר.

 דחיית ימי
ה'שבע ברכות'



11

נחלקו הפוסקים בהבנת דברי רבינו ירוחם – מהי הגדרת 'זמן מרובה':

הבנת ה'בית יוסף' בדברי רבינו ירוחם
דעת הבית יוסף שכוונת דברי רבינו ירוחם במילים "שנשתהא זמן 
והגיע  ימים  ארבעה  או  שלושה  בדרך  שהתעכב  היא  בדרך"  מרובה 
למקומו בתוך שבעה ימים מהחופה אך אם הגיע אחר שבעה ימים 

אינו מברך בשום אופן. 

כך גם פירש ה'בית יוסף' את דברי הטור8 בשם הרא"ש9 שכתב "וכן 
לפעמים שהולכים החתן והכלה לעיר אחרת צריך לברך שם ברכת 
חתנים", וכתב עליו ה'בית יוסף'10 "דבר פשוט הוא דהיינו דוקא תוך 
אבל  כל שבעה,  ברכת חתנים  ז:( מברכין  )כתובות  וכדתניא  שבעה 
אחר שבעה אף על פי שלא בירכו שבע ברכות כי אם בשעת נישואין 
בזה  חולקין  שראיתי  ולפי  פנים  בשום  ז'  לאחר  מברכין  ואין  סגי, 

כתבתיו11".

נמצא, שלדעת ה'בית יוסף' ימי ה'שבע ברכות' מתחילים מיד אחר 
החופה ואין אפשרות לעצרם. 

גם הרא"ש נראה שדעתו כה'בית יוסף', וזה לשון הרא"ש בתשובה12:

"וששאלת, חתן הבא ממקום אחר וכאן כנס אשה, ואחר שברך שבע 
ברכות מוליכה עמו למקומו מאימתי מונין שבעת ימי החופה, דע כי 
משעת הברכה מונין שבעה ימי החופה, כי החופה היא מקום יחוד חתן 
וכלה ומשעת הברכה שהותרו להתיחד מתחילין ז' ימי החופה הן בעיר 
שנעשית שם הברכה הן בעיר אחרת. וגם לא ידעתי טעם למה לא 

סימן סב.  )8
מסכת סוכה פרק הישן )כה ע"ב( סימן ח.  )9

סימן סב.  )10
אשר"י  להגהות  כוונתו  ואולי  החולקים,  הם  מי  כתב  לא  יוסף'  ה'בית   )11

בשם הגאונים, עיין לקמן.
כלל כו סימן ב.  )12
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יאכלו בעיר או בשדה אחר הברכה בכל מקום שירצו, שמא כך היא 
סברתם אם יאכל בעיר אחרי שבעה ברכות יתחילו בעיר שבעה ימי 
החופה ואז לא תצא כלה מחופתה, אבל אין הדעת נוטה כך שיהיו 
תלויין שבעה ימי החופה באכילה ראשונה אלא בשבעה ברכות כמו 

שכתבתי. ושלום כנפש אשר בן ה"ר יחיאל ז"ל".

מיד  מתחילין  ימים  שבעה  "ואלו  להלכה:  כהרא"ש  פסק13  הרמ"א 
לאחר שבע ברכות שברך בראשונה", גם החלקת מחוקק14 נראה שפסק 
כה'בית יוסף' הרא"ש והרמ"א. וכן פסק15 הערוך השולחן: "שבעת ימי 
המשתה מתחילין מיד לאחר שבע ברכות שבירכו בראשונה, והיינו 
ואפילו   )....( הראשונה,  מסעודה  ולא  החופה  שעת  של  מהברכות 
החופה  שהעמיד  כגון  הראשון  למשתה  מהחופה  ימים  כמה  נמשך 
מ"מ נחשב  ומיד נסע עם כלתו לעיר אחרת ושהו בדרך כמה ימים 

השבעה מיום החופה". 

הבנת ה'טורי זהב' בדברי רבינו ירוחם
'חופה'  המושג  את  ולבאר  להקדים  יש  הט"ז  דברי  את  להבין  כדי 
בזמנם. בימינו אנו קוראים 'חופה' לפרוכת המתוחה על גבי יתדות 
שתחתיה עומדים החתן והכלה במעמד הקידושין16, אמנם בעבר היו 
בונים לחתן והכלה מקום מיוחד כמין אפריון שבו הם היו יושבים כל 
שבעת ימי המשתה ולשם היו באים האנשים לשמח אותם, למקום 

סימן סב סעיף ו'.  )13
שם סק"ז.  )14

סימן סב אות לא.  )15
ואכן כך כותב הרמ"א באבהע"ז סימן נה ס"א שהעמידה תחת הפרוכת   )16
הזו היא עיקר החופה )כלומר מבין כמה קנייני חופות שאנו עורכים כגון הינומא 
הרמ"א:  וז"ל  החופה(  קניין  עיקר  היא  הפרוכת  תחת  העמידה  הייחוד,  וחדר 
על  פרוסה  יריעה  שם  שמכניסים  מקום  חופה  לקרות  עכשיו  פשוט  "והמנהג 
גבי כלונסות, ומכניסים תחתיה החתן והכלה ברבים, ומקדשה שם ומברכין שם 
ברכת ארוסין ונשואין, ואח"כ מוליכים אותם לבית ואוכלים ביחד במקום צנוע, 

וזהו החופה הנוהגת עכשיו".
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זה היו קוראים בשם 'חופה'17. 

על פי האמור נבאר את דעת הט"ז: 

הט"ז18 חולק על ה'בית יוסף' בהבנת דברי רבינו ירוחם, ולשיטתו 
כוונת רבינו ירוחם כפשוטו שאם נוסעים החתן והכלה לעיר אחרת 
אחר החתונה, הם מתחילים לספור את שבעת ימי המשתה מהזמן 
רב מעבר  זמן  נסיעתם ארכה  ויעמידו חופה, אף אם  לעיר  שיגיעו 
לשבעה ימים מהחופה, וביאר הט"ז טעמו של רי"ו, משום שמדובר 
שבעיר שבה נישאו, החתן רק קידש את האשה ובירכו שבע ברכות 
ושמחה וממילא  'חופה' מיוחדת למשתה  אך לא קבעו  תחת החופה, 
עדיין לא החלו שבעת ימי המשתה, ולכן כשמגיעים לעיר אליה פניהם 
מועדות ומעמידים שם את ה'חופה' המיועדת למשתה ושמחה רק 
אז מתחילים שבעת ימי המשתה, והאריך שם בהוכחות, גם ביאר שם 

את דברי הטור והרא"ש19 ופסקי התוס' לשיטתו עיי"ש.

כתב בטור אבהע"ז סימן סב "מקום עיקר ישיבת חתן והכלה קרי חופה,   )17
ז', ונוהגין  ולא במקום העשוי לאקראי בעלמא, ושם מברכין ברכת חתנים כל 
באשכנז שעושין אפריון למושב החתן והכלה והוא נקרא חופה ושם מברכין ואם 
יצא משם לאכול בבית אחר ודעתו לחזור אח"כ לחופתו אין מברך שם שבעה 

ברכות".
סימן סב סק"ח.  )18

כלומר ביאר שם שדעת הרא"ש )בפסקיו על הש"ס מסכת סוכה. הובא   )19
לעיל בפנים( היא כביאורו )של הט"ז( בדברי רבינו ירוחם. וזה לשון הט"ז )שם( 
"וכן נראה לפרש דברי הרא"ש שמביא ב"י בדרך זה, שצריך לברך ברכת חתנים 
ז' ברכות" וכך ביאר הט"ז את  דהיינו שעדיין לא היה בית חתנים להם בשעת 
"אלא הדברים כמו שזכרנו, דתחילה  המשך דברי הרא"ש כמו שכתבם הטור: 
כתב )כלומר הטור בשם הרא"ש. הכותב( באם התחילו כבר ימי המשתה והיה 
שם חופה, ובזה אמרינן דאם כל החבורה הולכים עם החתן והכלה נעשה גם 
המקום השני מקום חופה, וכן אם לא היה עדיין בית חופה למשתה כלל והולכים 
לעיר אחרת ששם יהיה ימי המשתה צריכין לברך ברכת חתנים על המשתה ובזה 

אין צריך להליכת החבורה עמהם, והוא נכון מצד הסברא".

ולפי"ז ביאר שם הט"ז שאין מחלוקת בין הרא"ש לפסקי התוס', כיון שבפסקי 
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אמנם הט"ז מודה לבית יוסף שאם העמידו חופה למשתה ושמחה 
וממילא התחילו שבעת ימי המשתה, אי אפשר 'לעצרם' או לדחותם 

כלל. 

ונראה שהמחלוקת הנ"ל שייכת גם בנידון השאלה שלנו האם ניתן 
לדחות את התחלת ימי ה'שבע ברכות', דלדעת הב"י וסיעתו לא ניתן 

התוס' מדובר במקרה שונה ממה שדיבר הרא"ש, כלומר שהלכו החתן והכלה 
אחר שהתחילו שבעת ימי המשתה, ולכן אינם  )ללא בני החבורה( לעיר אחרת 
מהם  שנעקרה  כיון  חדשות  פנים  יש  אם  ואפילו  חתנים  ברכת  שם  מברכים 
משתה  ימי  התחילו  שכבר  מיירי  התוס'  "ובפסקי  הט"ז  וז"ל  החתונה,  שמחת 
במקום הראשון והולכים משם החתן וכלה אין צריך לברך ז' ברכות בעיר אחרת 
אפילו תוך ז' אפילו בפנים חדשות כי נעקר מהם שמחת חתונה כיון שהולכים 

ממקום שנעשה החתונה".

אך לכאורה לפי ביאורו של הט"ז בדברי הרא"ש )בפסקיו( שאם לא העמידו 
חופה למשתה ושמחה לא החלו ז' ימי המשתה )אף שברכו ברכת חתנים( וניתן 
בפנים(,  לעיל  )הובאו  בתשובה  מדבריו  ברא"ש  סתירה  יש  כן  אם  לדחותם, 
וכתשובה זו פסק הרמ"א )ס"ו(, שכתב שם הרא"ש בפירוש שהתחלת ימי השבע 
ברכות תלויה בברכת חתנים שבירך בראשונה שהיא המתירה את הייחוד?! וא"כ 

צ"ע לכאורה על ביאורו של הט"ז ברא"ש בפסקיו. 

אמנם לפי מה שביארתי לקמן בהערה 48 בדעת הרא"ש אתי שפיר גם כאן.

המשתה  ימי  שז'  בתשובה  הרא"ש  שכתב  שמה  הב'(  )באופן  ביארתי  ששם 
כוונתו אם  מתחילים מיד אחר ברכת החתנים הראשונה המתירה את היחוד, 
בירך את ברכת החתנים בחופה דווקא )ונפק"מ להתחלת זי"מ ביהודה עיי"ש(, 
אך אם בירך ז' ברכות שלא בחופה )כמו ביהודה שהיו מברכין בשעת האירוסין( 

לא החלו ז' ימי המשתה. 

ולפי"ז ניתן ליישב שאף לפי ביאורו של הט"ז בדברי הרא"ש בפסקיו אין סתירה 
לדבריו בתשובה, כי אף לפי דעת הרא"ש )בתשובה( ברכת חתנים מתחילה את 
ימי השבע ברכות רק אם היא נעשית בחופה )וצריך לומר שהכוונה בחופה של 
משתה ושמחה ולא ב'חופה' של קניין( ולא אם ברכוה סתם כך, ולכן אם דוחים 
את חופת המשתה ושמחה אף אם ברכו ז' ברכות עדיין לא התחילו שבעת ימי 
המשתה. אך עדיין צ"ע על ביאור זה )על פי מה שנשארתי שם בצ"ע על ביאור 

הרא"ש בתשובה(.
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לדחות אלא הם מתחילים באופן אוטומטי מיד אחר החופה, ולדעת 
הט"ז ניתן לדחות את התחלת ימי ה'שבע ברכות' באמצעות דחיית 
אחר  שונה  ובזמן  במקום  וקביעתה  ושמחה  המשתה  של  ה'חופה' 

שתסתיים המגפה.

אך עדיין יש לחקור בדעת הט"ז, שהרי בימינו עושים רק את ה'חופה' 
בשעת הקידושין ולא נוהגים לעשות חופה מיוחדת למשתה ושמחה 
'חופת משתה  אין  וממילא  ימים,  והכלה שבעה  שיישבו שם החתן 
ושמחה' שנוכל לדחותה, ואם כן לכאורה אין אפשרות לדחות את 

ימי ה'שבע ברכות'!

בירור דעת הט"ז
אמנם אחר שנדקדק נראה שלשיטת הט"ז אף בימינו ניתן לדחות 

את ימי ה'שבע ברכות'.

בהקדים, נפסק להלכה שאין לברך ברכת חתנים אלא רק במקום 
יוצא מחופתו לסעוד בבית אחר אין לברך שם  החופה, ואם החתן 
ברכת חתנים אף אם הסעודה נערכת לכבוד החתן והכלה, והטעם 
"אם  השו"ע21:  לשון  וזה  בחופה20',  אלא  שמחה  ש'אין  משום  הוא 
החתן יוצא מחופתו, אפילו כלתו עמו, והולכים לאכול בבית אחר, 
אין אומרים שם ברכת חתנים22" כלומר אין לברך שבע ברכות אלא רק 
ב'חופה'. הגדרת 'חופה' לעניין זה היא: בית החתן23. וכן מנהג עדות 
המזרח שבסעודות 'שבע ברכות' הנערכות לכבוד החתן והכלה אצל 
קרובי משפחה שונים אין מברכים שבע ברכות כיון שבית זה אינו 

מקום ה'חופה'.

ברכות  שבע  לברך  חב"ד  מנהג  וכן  אשכנז  קהילות  מנהג  אמנם 
במשך שבעת ימי המשתה בכל בית שבו נערכת סעודת 'שבע ברכות' 

סוכה כה ע"ב.  )20
אבן העזר סימן סב סעיף י.  )21

אך אם החתן והכלה עוקרים ממקומם לגמרי ואין דעתם לחזור עיי"ש   )22
הדין.

עיין מ"ש בילקו"י חופה וקידושין פי"ז ה"ו ובהערות שם.  )23
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לכבוד החתן והכלה, וצריך לבאר טעם המנהג.

הט"ז24 ביאר באריכות את המנהג ומכמה טעמים: 

כל מה שכתבו הפוסקים25 שלא לברך בבית אחר חוץ מחופתו . 1
הוא במקרה שהחתן והכלה הולכים לבית זה רק בשביל לאכול 
ואין בדעתם לשמוח בבית זה, אך אם הולכים לבית אחר בשביל 
לאכול ולשתות ולשמוח בשמחת הנישואין אזי גם בית זה נקרא 
ואם  במעונו'.  ו'שהשמחה  ברכות'  'שבע  שם  ומברכים  'חופה' 
ימי המשתה שברור  בז'  כן בסעודות ה'שבע ברכות' הנערכות 
גם  אלא  שם  ולשתות  לאכול  רק  אינה  והכלה  החתן  שכוונת 
לברך  מותר  כן  על  קרוביהם,  עם  הנישואין  בשמחת  לשמוח 

שם26. 

לחתן . 2 בונים  היו  והראשונים  הש"ס  שבזמן  לעיל  הוזכר  כבר 
ימי  שבעת  כל  נמצאים  היו  הם  ששם  מיוחדת  'חופה'  ולכלה 
המשתה ולשם היו מגיעים הקרובים והידידים לשמחם, ואם כן 
ב'חופה' משום  כל מה שאמרו שמברכים ברכת חתנים דווקא 
ש'אין שמחה אלא בחופה', הוא דווקא בזמנם, שהייתה עדיפות 
שמחים  היו  ששם  כיון  הבתים  שאר  פני  על  ל'חופה'  מיוחדת 
ברכות',  'שבע  מברכים  היו  לא  הבתים  בשאר  ולכן  ביותר27 
משא"כ בימינו שעושים 'חופה' רק בשעת הקידושין והנישואין 
ימי  שבעת  כל  שם  שיישבו  והכלה  לחתן  מיוחדת  חופה  ואין 
יותר בבית  גדולה  אין שום מעלה או שמחה  המשתה, ממילא 
שעורכים בו את החתונה )ובימינו האולם( יותר משאר הבתים, 
ולכן כל בית שיבואו החתן והכלה לאכול ולשתות ולשמוח שם 

אבהע"ז סימן סב סק"ז.  )24
כך מבאר שם את דברי הרא"ש והטור.  )25

טעם זה הינו מתאים אף לזמן הש"ס והראשונים שהיו נוהגים לעשות   )26
חופה מיוחדת למשתה ושמחה וכנזכר לעיל. ועיין הטעם הבא.

עיין בדברי הט"ז שמאריך שם להוכיח את שיטתו ע"פ דברי הגמ' בסוכה   )27
שחתן פטור מסוכה. עיי"ש היטב.
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את שמחת הנישואין נקרא אותו בית 'חופה' ששם יש שמחה, 
וניתן לברך שם 'שבע ברכות' ו'שהשמחה במעונו'28. 

ימי  את  לדחות  ניתן  בימינו  שאף  מובן  לעיל,  האמור  כל  פי  על 
ה'שבע ברכות' כדלקמן: 

חגיגת  היא  בימינו  ושמחה'  משתה  ה'חופת  הט"ז  שלשיטת  היות 
'שבע ברכות' בכל יום ויום בבתים שונים, אם כן, לפי ביאורו של הט"ז 
ירוחם שאם לא העמידו את ה'חופת משתה ושמחה'  בדברי רבינו 
אפילו אם השתהו זמן רב וכבר עברו יותר מז' ימים משעת הנישואין 
שיעמידו  מהיום  המשתה  ימי  שבעת  את  לזוג  מונים  מקום  מכל 
את ה'חופת משתה ושמחה',  אם כן, אף בנידון שלנו, אם לא יחגגו 
לחתן ולכלה בשבעה ימים שלאחר החתונה את ימי ה'שבע ברכות' 
שבעת  יידחו  ממילא  כנהוג,  וידידים  משפחה  קרובי  אצל  בסעודה 
וכו'  ימי המשתה, ואחר שיירגע המצב יעשו מסיבה גדולה באולם 
זו  וחגיגה  עימם  שישמחו  והידידים  הקרובים  כל  את  לשם  ויזמינו 
תהיה העמדת ה'חופת משתה ושמחה' ויוכלו לברך שם שבע ברכות 
'שבע  ונברך בהם  ימי המשתה  נספור את שבעת  והלאה  זה  ומיום 

ברכות' ו'שהשמחה במעונו'.

אמנם עדיין צריך עיון בזה, משום שהמנהג כיום הוא שאחר החופה 
והקידושין יושבים לאכול סעודת מצווה ונוטלים ידיים ל'המוציא' 
ובסיומה מברכים שבע ברכות. ויש לעיין מה נחשבת סעודה זו? האם 
היא חלק מה'חופה' וממילא אף שחוגגים ומברכים שבע ברכות אין 
זה נחשב שהעמידו את ה'חופת משתה ושמחה' ועדיין ניתן לדחות 
את התחלת שבעת ימי המשתה או נאמר שסעודה זו וברכת החתנים 
החלו  וממילא  ושמחה'  משתה  'חופת  העמדת  מהווה  שבסופה 

וסיים הט"ז שם שכן גם דעת מהר"ל מפראג, וז"ל הט"ז "אחר זמן ראיתי   )28
ואנו מברכין אף  וז"ל  ז"ל בפ"ק דכתובות שפסק כוותי  בכתבי מהר"ל מפראג 
במקום שלא היתה שם החופה, אף על גב דאמרינן בסוכה וליחדי בסוכה וליתבי 
בסוכה וקאמר שם אין שמחה אלא בחופה, שאני התם )כלומר בסוכה. הכותב( 
דלא יכול לשמוח כראוי אבל לענין הא מילתא איכא שמחה ומברכין שם עכ"ל".
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שבעת ימי המשתה ואי אפשר לדחותם )אלא אם כן לא ייטלו ידיים 
לסעודה אחר החופה ולא יברכו שבע ברכות(.

ונראה להוכיח קצת מסוגיא של 'פנים חדשות':

כידוע, בשביל לברך ברכת חתנים בסעודות 'שבע ברכות' שבשבעת 
ימי המשתה צריך שיהיו בסעודה 'פנים חדשות' כלומר אדם שלא 
השתתף בשמחת החתונה29, ומקור הדין בגמרא כתובות30 "רב אשי 
איקלע לבי רב כהנא, יומא קמא בריך כולהו; מכאן ואילך, אי איכא 
הוא,  בעלמא  שמחה  אפושי   - לא  ואי  כולהו,  בריך   - חדשות  פנים 
לבית  הגיע  אשי  רב  כלומר  ברא",  ואשר  במעונו  שהשמחה  מברך 
רב כהנא כשחגגו שם שמחת נישואין, ביום הראשון לנישואין בירך 
את כל שבעת הברכות, ובשאר שבעת ימי המשתה: אם היה 'פנים 
חדשות' בסעודה – היה מברך את כל שבעת הברכות, אך אם לא היו 
 - ]'ברכה אחריתא'  'אשר ברא'  'פנים חדשות' היה מברך רק ברכת 
וכן היה מוסיף בברכת הזימון  הברכה האחרונה משבעת הברכות[ 

'שהשמחה במעונו'. 

ונחלקו הראשונים31 בפירוש המילים "יומא קמא":

כלומר  הראשונה,  ולסעודה  הראשון  ליום  הכוונה   - הרא"ש  שיטת 
ובסעודה  החופה[  נערכה  בו  היום   =[ לנישואין  הראשון  ביום  רק 
הראשונה הנערכת באותו יום אפשר לברך 'שבע ברכות' ללא 'פנים 
חדשות', אך אם ערכו סעודות נוספות ביום הראשון לנישואין וכן 
מיום השני לנישואין והלאה אין מברכים 'שבע ברכות' אלא אם כן 

יש 'פנים חדשות'. 

עיין שו"ע סימן סב ס"ז מה ההגדרה של השתתפות בחתונה: שמיעת   )29
ה'שבע ברכות' בחופה או אכילה מהסעודה.

ח ע"א.  )30
הנצרך  את  הבאתי  ורק  הראשונים,  מחלוקת  בביאור  הארכתי  לא   )31
לעניינינו. ועיין בב"י אבהע"ז סי' סב ד"ה 'ומברכין אותה כל שבעה' והלאה וכן 

בב"ש סק"ה ובח"מ סק"ו עיי"ש באורך.
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שיטת ספר ה'אגודה'32 - הכוונה במילים "יומא קמא" היא לסעודה 
הראשונה הנערכת אחר החופה. כלומר יש לברך שבע ברכות בסעודה 
גם   – 'פנים חדשות'  ללא  אפילו   - אחר החופה  הנערכת  הראשונה 
אם הסעודה נעשתה אחר היום שנערכה בו החופה ]כגון שהחופה 

היתה ביום והסעודה בלילה שהוא כבר היום הבא[. 

הראשונה  הסעודה  הדעות  ב'  שלפי  לכאורה  נמצא  מקום  מכל 
קשורה לחופה ואינה חלק מהתחלת שבעת ימי המשתה, שהרי לב' 
הדעות ניתן לברך בסעודה הראשונה 'שבע ברכות' ואין צריך 'פנים 
חדשות', כלומר מברכים מכח החופה ]אלא שלרא"ש צריך שתהיה 
א. הסעודה הראשונה. ב. דווקא ביום שנערכה בו החופה, ולשיטת 
ה'אגודה' מספיק שהיא הסעודה הראשונה אפילו אם נערכה ביום 
בפירוש  הרא"ש  כתב  לעיל  שהובאה  הרא"ש  בתשובת  אך  אחר[. 
אלא  הראשונה  בסעודה  תלויה  אינה  המשתה  ימי  שבעת  שהתחלת 
כן אין הוכחה מהרא"ש לט"ז,  ואם  'שבע ברכות' שבחופה,  בברכת 

ואדרבה הרא"ש לא סובר כהט"ז אלא כהב"י וכדלעיל. 

אך עדיין יש ראיה לט"ז מדברי ספר ה'אגודה'33 שסעודת החתונה 

מחברו הוא הרב אלכסנדרי הכהן. חי בדורו של רבי יעקב בן הרא"ש   )32
'הטורים' שימש ברבנות בערים קלן, ורמיזא ופרנקפורט. ספר ה'אגודה'  בעל 

נכתב על סדר הש"ס ומסכם את המסקנא ההלכתית העולה מכל סוגיא.
ועיין בט"ז סי' ס"ב סק"ג שהביא את דברי מהר"ל מפראג, וז"ל הט"ז:   )33
"לשון מהר"ל מפראג ואם ברכו נישואין ביום מברכין בסעודה גם בלילה דלא 
זה  ולפי  הרא"ש  כתב  כן  חדשות  פנים  נחשבת  דסעודה  חדשות  מפנים  גרע 
פנים  שייך  ולא  היום  עבר  דכבר  כלל  בלילה  מברכין  אין  ביום  שניסת  אלמנה 
חדשות באלמנה ומ"מ במ"ס משמע דיומא קמא דקאמר היינו אף בערבית דאיתא 
התם רבותינו נהגו לומר בבוקר ברכת חתנים על כוס בפנים חדשות כל שבעה 
בבוקר  מברכין  ז'  דכל  משמע  ע"כ  אותה  מברכין  הסעודה  קודם  בערבית  וכן 
ובערב ואפילו ביום ז' משמע דמברכין אף בלילה ולפיכך באלמנה נמי מברכין 
ז' ברכות אף בלילה כך יראה עכ"ל" משמע מדברי הט"ז שסבירא ליה הפירוש 
"יומא קמא" כהאגודה ודלא כרא"ש )אך יש להעיר שעדיין נראה שיש חילוק 
אחר  הראשונה  הסעודה  אכלו  אפילו  ה'אגודה'  שלשיטת  ל'אגודה':  הט"ז  בין 

כמה ימים, ולט"ז בשם מהר"ל הוא דווקא בלילה הראשון. ועצ"ע(.
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אינה מהווה התחלה של שבעת ימי המשתה וכדלעיל, ואם כן ניתן 
לערוך את סעודת החתונה כרגיל עם 'המוציא' וכו' ובמשך שבעת 
הימים הבאים לא לחגוג כלום ובכך לדחות את ימי ה'שבע ברכות' 

עד ה'חתונה' הגדולה שיערכו באולם עם תזמורת וכו'. 

ימי  שבעת  של  התחלה  הינה  הנישואין  שסעודת  נאמר  אם  ואף 
המשתה, מכל מקום אם יחליטו בעלי השמחה שלא יערכו סעודה 
יעשו  לא  כן  וכמו  'מזונות',  עם  רק  אלא  וכו'  'המוציא'  עם  ממש 
'שמחה', מסתבר שבאופן כזה לא החלו שבעת ימי המשתה ולשיטת 

הט"ז יכולים לדחותם. 

מתחילים  המשתה  ימי  ששבעת  כתב  יחזקאל35  כנסת  בשו"ת34   
מהסעודה הראשונה36. ולכאורה היה נראה לומר שדעתו כהט"ז שאם 
יעכבו את סעודת הנישואין והשמחה יכולים לדחות את ימי ה'שבע 

ברכות'. 

אך אחר העיון נראה שאין ראיה מדבריו לדברי הט"ז. שכתב שם 
ימי  ששבעת  שכתב  דלעיל  הרא"ש  מתשובת  לדבריו  סתירה  שאין 
מדבר  שהרא"ש  כיון  שבחופה,  ברכות'  מ'שבע  מתחילים  המשתה 
ומתעכבים בדרך מספר  נסעו לעיר אחרת  והכלה  במקרה שהחתן 
ימים ואינם עורכים סעודה ולכן שבעת ימי המשתה שלהם נספרים 
בעיר  נשארים  אלא  נוסעים  כשאינם  משא"כ  החופה,  משעת 
ועורכים סעודת נישואין שאז שבעת ימי המשתה מתחילים להיספר 
רק משעת הסעודה. משמע שסובר שאם לא עורכים סעודה חזרנו 
נספרים משעת החופה  ושבעת הימים  לדינו של הרא"ש בתשובה 

ודלא כט"ז.

סימן נט.  )34
עיירות:  שלוש  של  )=ר"ת  אה"ו  קהילות  רב  קצנלבוגן.  יחזקאל  לרב   )35
אלטונה. המבורג. ואנדסבורג. קהילות אלו התאגדו לקהילה אחת ושמם היה 

'קהילות אה"ו'(. חי לפני כ-300 שנה חיבר את השו"ת כנסת יחזקאל. 
ועיין בפת"ש אבהע"ז סי' סב סקי"ב שכתב שם להשיג על דבריו מכח   )36

הח"מ הרמ"א והגאון מליסא עיי"ש.
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הוכחה מדברי ה'תפארת יעקב'
ימי  שבעת  את  לדחות  שניתן  נוספת  ראיה  להביא  נראה  לכאורה 

המשתה מדברי ה'תפארת יעקב':

פסק השו"ע37 בשם הרמב"ם: "יש לאדם לישא נשים רבות כאחד, 
צריך  לכולם כאחד, אבל לשמחם,  ומברך ברכת חתנים  ביום אחד, 
לשמוח עם כל אחת שמחה הראויה לה, אם בתולה שבעת ימים, ואם 

בעולה שלשה ימים, ואין מערבין שמחה בשמחה".

גזונדהייט38 כתב39 על  יצחק  בן  יעקב  יעקב להרב  ובספר תפארת 
פי דברי השו"ע הנ"ל, זה לשונו: "ולפי עניות דעתי נראה דלפי מה 
שכתב הרמב"ם ז"ל הביאו המחבר לעיל סעיף ב' בנושא נשים רבות 
דיכול  מבואר  א"כ  לה,  הראויה  שמחה  אחת  כל  עם  לשמוח  צריך 
לשמוח ז' ימי המשתה אחר שכלו ז' של שמחה מאחת, והנשואין היו 
כולם בשוה, א"כ מתחילין מעת שבידו לשמוח וכל שלא היה יכול 
לשמוח משום אין מערבין שמחה בשמחה מתחילין אחר השמחה 
של האחרת, א"כ הוא הדין נמי כשהיה בדרך ונשתהה באופן שלא 
היה יכול לשמוח עמה כראוי לה מתחילין מעת שבא למקום קבוע 

ואז מתחיל לשמוח ז' ימי המשתה". 

כלומר ה'תפארת יעקב' מוכיח מזה שפסקו הרמב"ם והשו"ע שאם 
את  אשה  לכל  חוגג  כן  פי  על  אף  אחד  ביום  נשים  כמה  נשא  אדם 
האשה  עם  לשמוח  צריך  אומרת  זאת  בנפרד,  ברכות'  ה'שבע  ימי 
צריך  מכן  לאחר  ברכות',  'שבע  לה  ומברך  ימים  שבעה  הראשונה 
'שבע  לה  ומברך  נוספים  ימים  שבעה  השניה  האשה  עם  לשמוח 

אבהע"ז סימן סב ס"ב.  )37
נולד בכסלו ה'תקע"ו בפולין בעיר פראגה הסמוכה לורשה עיר הבירה.   )38
למד אצל מהרא"ל צינץ בורשה, בגיל 26 החל להוציא את סדרת ספריו 'תפארת 
השולחן  של  וחו"מ  אבהע"ז  יו"ד  חלקי  ועל  וחולין  גיטין  מסכתות  על  יעקב' 
ערוך. שימש כרבה של ורשה בין השנים ה'תר"'ל – ה'תרל"ד. נפטר בי"ג אלול 

ה'תרל"ח.
אבהע"ז סימן סב ס"ו סק"ח, ועיין שם גם בסעי' י' סקט"ז.  )39
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ברכות' בימים אלו וכן הלאה משום ש'אין מערבין שמחה בשמחה', 
וכל זאת למרות שימי ה'שבע ברכות' של האשה השניה והלאה הם 

אחרי שבעה ימים מיום הנישואין! 

שבידו  מזמן  מתחילים  ברכות'  ה'שבע  שימי  מדבריהם  משמע 
לשמוח. וראה הערה40. 

ולפי דבריו אפשר לומר שאף בעניינינו כיון שהחתן והכלה לא יכלו 
לחגוג את שבעת ימי המשתה עקב איסור ההתאספות מצד הרשויות, 
אם כן יכולים לדחות את חגיגות שבעת ימי המשתה ולהתחיל אותם 
מאחר ביטול האיסור מצד הרשויות ולברך שבע ברכות כל שבעה 

ימים. וראה הערה41.

אמנם עדיין יש מקום לעיין בזה, משום שכל מה שהוכיח התפארת 
יעקב מהרמב"ם והשו"ע שניתן לדחות את שבעת ימי המשתה הוא 
לכאורה רק במקום שהחתן לא יכול לשמוח עם כלתו כגון שנשא כמה 
נשים שחייב לייחד לכל אשה שבעת ימי משתה לעצמה משום ש'אין 
מערבין שמחה בשמחה' או כגון שהם הולכים בדרך ואין להם פנאי 
לשמוח זה בזו וזו בזה ולכן יכולים לדחות את שבעת ימי המשתה, 
אך בנידון שלנו אף על פי שיש הסגר שלא לצאת לחוץ והקרובים 
לחתן  מניעה  אין  מקום  מכל  אותם  לשמח  יכולים  לא  והידידים 
שישמח עם כלתו בביתו, וכיון שכן נראה שלא נתיר להם לדחות את 

שבעת ימי המשתה.

וכתב שם ליישב דבריו עם תשובת הרא"ש שז' ימי המשתה מתחילים   )40
מיד אחר החופה )הובאה לעיל בפנים( ופסקה הרמ"א בהגה בס"ו, וז"ל: "וגם 
עשה  שלא  ובשביל  תיכף,  לשמוח  יכול  כשהיה  דוקא  לפרש  יש  הרא"ש  דברי 
סעודה רק אח"כ מ"מ מתחיל מעת נישואין, אבל כשלא היה יכול לשמוח אז 
מודה דמתחיל מעת שיכול לשמוח עמה, וא"צ לדחוק בדברי רבינו ירוחם כמו 

שדחקו הב"י וח"מ".
הבהרה: יש להדגיש שההיתר 'לדחות' את ימי ה'שבע ברכות' על פי דברי   )41
ה'תפארת יעקב' הוא רק במקומות שהרשויות אסרו להתאסף עשרה אנשים ביחד, 
שאז אי אפשר לברך 'שבע ברכות', אך במקומות שמותר להתאסף עשרה אנשים 

ויכולים לברך אי אפשר לדחות את ימי ה'שבע ברכות'.
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בסגנון אחר: ההיתר לדחות את שבעת ימי המשתה לא נאמר אלא 
כשהחתן לא יכול לשמוח עם כלתו כגון שהם בדרך או שנשא כמה 
נשים, אך אם החתן יכול לשמוח עם כלתו אף שאין אחרים יכולים 

לשמוח עמהם, אין היתר לדחות את שבעת ימי המשתה.

וכך גם נראה לכאורה מדיוק לשונו של התפארת יעקב שכתב "א"כ 
לשמוח  יכול  היה  שלא  באופן  ונשתהה  בדרך  כשהיה  נמי  הדין  הוא 

עמה כראוי לה" וכן כתב "דמתחיל מעת שיכול לשמוח עמה".

�

להלכה: כיון שיש מחלוקת הפוסקים האם ניתן לדחות את שבעת 
וסיעתו  ולט"ז  לדחות  ניתן  לא  וסיעתו  לב"י   – לא  או  המשתה  ימי 
ניתן לדחות – ובעצם המחלוקת היא האם לברך 'שבע ברכות' בימי 
המשתה הדחויים או לא, אם כן הרי כלל בידינו 'ספק ברכות להקל' 
ולכן הלכה כהב"י וסיעתו ואין לדחות את שבעת ימי המשתה ואין 

לברך בימים אלו 'שבע ברכות'.
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 לברך 'שבע ברכות' אחר
שבעת ימי המשתה

שנינו בגמרא כתובות42 "תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בעשרה כל 
שבעה" ]כלומר כל שבעת ימי המשתה[. 

וכן שנינו שם43 "רב אשי איקלע לבי רב כהנא, יומא קמא בריך כולהו 
]רב אשי הגיע לבית רב כהנא כשנערכה שם חגיגת נישואין, וביום 
בששת  ]כלומר  ואילך  מכאן  הברכות[  שבע  כל  את  בירך  הראשון 
הימים הנותרים[ אי איכא פנים חדשות - בריך כולהו, ואי לא - אפושי 
שמחה בעלמא הוא, מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא ]אם היה פנים 
 – חדשות  פנים  היו  לא  ואם  ברכות,  שבעה  כל  את  בירך   – חדשות 
אז הסעודה היא רק להרבות שמחה והיה מברך 'שהשמחה במעונו' 

ו'אשר ברא'[.

ובין לא אמר להו  משבעה ועד שלשים, בין אמר להו מחמת הלולא, 
מחמת הלולא - מברך שהשמחה במעונו ]מסוף שבעת ימי המשתה 
וידידיו  קרוביו  את  החתן  הזמין  אם  מהחופה,  יום  שלושים  עד 
לסעודה מברכים 'שהשמחה במעונו בין אם אמר שהסעודה מחמת 
החתונה ובין לא אמר[ מכאן ואילך, אי אמר להו מחמת הלולא - מברך 
שהשמחה במעונו, ואי לא – לא ]מאחרי שלושים יום, אם אמר החתן 

ז ע"ב.  )42
ח ע"א.  )43
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שעורך סעודה זו מחמת החתונה מברכים 'שהשמחה במעונו', ואם 
לא אמר אין מברכים[. 

מתי  ]עד  אימת?  עד  הלולא,  מחמת  א"ל  וכי  הגמרא:[  ]שואלת 
זו  סעודה  שעורך  החתן  אמר  אם  במעונו  'שהשמחה  מברכים 
ירחי שתא  אמר רב פפי משמיה דרבא: עד תריסר  מחמת החתונה?[ 
]ענה רב פפי משמו של רבא: עד שתים עשרה חודשים מהחופה[ 
ומעיקרא מאימת? ]וממתי מתחילים לומר 'שהשמחה במעונו' קודם 
פפא:  רב  ]אמר  באסינתא"  שערי  רמו  מכי  פפא:  רב  אמר  החתונה?[ 

ממתי שהטילו שעורים למים להכין שכר לחתונה[.  

מפשט דברי הגמרא משמע שאין לברך שבע ברכות אחר שבעת ימי 
המשתה:

ימי . 1 בשבעת  רק  שמברכים  משמע  שבעה"  "כל  אמרה  הגמרא 
המשתה.

הגמרא מספרת על רב אשי שהגיע לרב כהנא ובירך ביום הראשון . 2
של שמחת נישואין שבע ברכות, ובשאר שבעת ימי המשתה אם 
ו'אשר  לא היו פנים חדשות היה מברך רק 'שהשמחה במעונו' 
ברא' ]ברכה האחרונה מתוך השבע ברכות[, לאחר מכן עוברת 
הגמרא לדון בימים שאחרי שבעת ימי המשתה עד שנה לאחר 
החופה - ונוקטת בזה חילוקים שונים כדלעיל – אך שם כבר לא 
מוזכרות שבעת הברכות או אפילו ברכת 'אשר ברא' לבד, אלא 
רק 'שהשמחה במעונו', משמע שרק בשבעת ימי המשתה44 יש 

מקום לברך שבע ברכות ולא לאחר מכן. וכך פשוט בפוסקים. 

בנפרד  הקידושין(  )כלומר  האירוסין  את  עושים  שהיו  בזמנים  אמנם   )44
מהנישואין, ובמקומות שהמנהג היה שהחתן והכלה מתייחדים אחר האירוסין, 
מברכים ברכת חתנים אף בבית האירוסין, אך בזמנינו זה לא שייך כיון שכיום 
אירוסין'  'ברכת  מברך  וממילא  ביחד  והנישואין  האירוסין  את  לעשות  המנהג 

ו'ברכת חתנים' בבת אחת.
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רבינו ישעיה די טראני
ישעיה  רבי  די טראני46,  ישעיה  רבינו  ישנה תשובה45 מעניינת של 
נשאל בקשר לאדם הנשוי זמן רב, וכעת חפץ לעשות 'שידור חוזר' 
מחתונתו ולערוך חופה וקידושין עם שושבינים וכו' האם יכול לברך 

ברכת אירוסין ושבע ברכות של נישואין, ורבי ישעיה עונה לו כך: 

"ומה שכתבת אלי על מי שיש לו ברכת אירוסין ושבע ברכות בתוך 
הקהל ועדה, והוא עם אשתו זמן הרבה ורוצה לחדש שמחתו לשים 
אין  ונישואין,  אירוסין  ברכת  עוד  לומר  אדם  יכול  אם  שושבינין, 
אשתו  את  שכנס  כיון  כמוך,  חכם  לאדם  לשאול  ראויין  הללו  הדברים 
לברך  חכמים  התירו  לא  לעשות  עוד  נשאר  מה  ברכות  שבע  ובירכום 
חדשות,  פנים  דאיכא  והוא  החופה,  ימי  בשבעת  אלא  ברכות  שבע 
ומשבעה ועד תלתין אפילו אשר ברא בלחוד אינו ראוי לברך וכל שכן 
ז' ברכות, ומאי זה כח נתיר לזה לחדש שמחתו ולברך תשע47 ברכות 
אין זה כי אם חוכא וטלולא, אם  ז' פעמים,  ולישא שם שמים לשוא 
נתאוה האיש הזה להיות חתן בכל שנה יתן גט ויחזור ויקדש ויכנוס 

ואז יברך ברכת אירוסין ונישואין"48. 

תשובות הרי"ד טראני סימן ל'.  )45
היה מגדולי ראשוני איטליה. נולד באיטליה לפני 850 שנה בערך. למד   )46
באשכנז בישיבתו של רבי שמחה משפיירא ביחד עם רבי יצחק מוינא בעל ה"אור 
זרוע". חיבר מספר חיבורים ביניהם: פסקי רי"ד. תוספות רי"ד. ספר המכריע. 
תשובות הרי"ד ועוד. שמו המלא הוא: רבי ישעיה ב"ר מאלי די טראני. הרי"ד 
מכונה גם בשם 'רבי ישעיה הראשון' או 'רבי ישעיה הזקן', כינויים אלו נועדו 
להבדיל בינו לבין נכדו שאף הוא שמו רבי ישעיה, נכדו מכונה בשם 'ריא"ז' – 

'רבי ישעיה אחרון ז"ל'. 
נראה  ויותר  והדס,  נשואין  ברכות  וששה  אירוסין  וברכת  היינו בפה"ג   )47
הרי"ד  תשובות  על  בהערות  )כ"כ  פעמים"  "ז'  שמסיים:  כפי  "שבע"  לגרוס 
יוסף  אברהם  הרב  ע"י  ירושלים.  השלם,  הישראלי  התלמוד  מכון  בהוצאת 

וורטהיימר. וכן מסתבר(.
רבי ישעיה מוכיח את דבריו שם ז"ל: " ושמא יעלה בלב אדם להתיר   )48
דבר זה מדגרסינן בפרק קמא דכתובות: "ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים 
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משמע  "אף"  דמדקאמר  אותם",  מברכין  האירוסין  בבית  אף  אומר  יהודה  ר' 
שמברכין אותן בבית האירוסין ועוד חוזרין ומברכין אותן בשעה שירצו לכנוס, 
אין הדבר כן דכיון דברכום ז' ברכות שוב אין חוזרין ומברכין אותן פעם שניה 
"מברכין  ת"ק  דקאמר  אמאי  קאי  "אף"  דקאמר  והאי  חתונתם  ימי  בז'  אם  כי 
כל  אבל  בביתו  ומוליכה  אותה  כשמוסרין  דהיינו  חתנים"  בבית  חתנים  ברכת 
בבית  "אף  אומר  יהודה  ור'  אותו  מברכין  אין  אביה  בבית  עומדת  שהכלה  זמן 
האירוסין מברכין אותן" וכמפרש אביי דביהודה שנו מפני שמתיחד עמה ומפני 
שכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה היה מנהגן לכונסם מיד ולברכם ז' ברכות 
ואע"פ שלא הוליך עדיין הכלה בביתו, אבל מיהו כיון שבירכום מאז ז' ברכות 

שוב אינן חוזרין ומברכים". 

ז:( כתב: "ונראה לי שכיון שבירך שבע ברכות משעת  ובפסקי רי"ד )כתובות 
אירוסין אסור עוד לברך בשעת הנישואין דהוו להו ברכה לבטלה. אי נמי יש 
לומר משום אפושי שמחה דכל מה שמברכין בתוך שבעת ימי חתונתו אין בהן 
משום ברכה לבטלה, והכא נמי עיקר חתונתו הנישואין הן, שמה שבירך בשעת 
האירוסין לא בירך כי אם להתיר הייחוד, ועיקר חתונתו זו היא הילכך מברכין 

אותן בשעת הנישואין", עכ"ל.

הרי"ד בתשובה הנ"ל )סימן ל( פסק כהצד הראשון שהביא בפסקיו שאם בירכו 
אומרים  יש  הביא  הריטב"א  אמנם  נישואין.  בשעת  לברך  אין  אירוסין  בשעת 
הסוברים - כהצד השני שהביא הרי"ד בפסקיו - שיש לברך אף בשעת נישואין, 
ומכמה טעמים, זה לשונו: "ויש אומרים שצריך לחזור ולברך בשעת נישואין, 
א. מפני אותם שלא היו באירוסין שלא יתמהו כיצד נכנסת כלה לחופה בלא 
ברכה. ב. ועוד דשעת נישואין דמיא למילתא אחריתי ולא גריעא מפנים חדשות 

כל שבעה".

זמן שבעת ימי המשתה 'ביהודה' - לשיטת הרא"ש 

ומדי דברי נראה לחקור, לדעת הרא"ש בתשובה )כלל כו סימן ב( שהובא לעיל 
בפנים, שסובר שמיד כשבירך 'ברכת חתנים' מתחילים ז' ימי המשתה )ולאפוקי 
שהתחלתם אינה תלויה בסעודה ראשונה שאחר החופה וכדומה וכמ"ש הח"מ 
סק"ז שם(, מתי היו חוגגים ז' ימי משתה במקומות - כמו ביהודה -  שהיו מברכים 
ברכת חתנים באירוסין כדי שהחתן והכלה יוכלו להתייחד מיד אחר האירוסין? 

לכאורה היה נראה פשוט שאף לדעת הרא"ש לא החלו שבעת ימי המשתה עד 
שיעמיד חופה בשעת הנישואין, כי לא מסתבר שיחגגו את שבעת ימי המשתה 

קודם החופה. 



28

אך מלשונו של הרא"ש שכתב "ומשעת הברכה שהותרו להתיחד מתחילין ז' ימי 
החופה" משמע שהכול תלוי בברכה, ואם ברכו ברכת חתנים בשעת האירוסין 

והותרו להתייחד ממילא מתחילים ז' ימי המשתה! 

ואם נאמר שדעת הרא"ש כהסברא הראשונה בפסקי רי"ד – שאם ברכו ברכת 
חתנים בשעת אירוסין שוב אין לברך ברכת חתנים בשעת נישואין -  א"כ הרא"ש 
לשיטתו שז' ימי המשתה מתחילים מיד אחרי הברכה המתירה את הייחוד, ולכן 
במקומות - כמו ביהודה – שהיו מברכים ברכת חתנים בזמן האירוסין אכן היו 
חוגגים ז' ימי משתה אחר האירוסין ומברכים בימים אלו ברכת חתנים, ובשעת 
החופה לא היו מברכים ברכת חתנים, וקצת ראיה לזה, שהרי הרמ"א פסק )סי' 
סב ס"ו( את תשובת הרא"ש לדינא וכתב "ואלו שבעה ימים מתחילין מיד לאחר 
שבע ברכות שבירך בראשונה" ואולי אפשר קצת להוכיח מדנקט הרמ"א הלשון 
"בראשונה" ולא "בחופה" משמע שאף אם בירך ברכת חתנים בשעת האירוסין 
)ללא חופה( מיד מתחילים ז' ימי המשתה. אך עדיין קשה לומר כך כי לא מסתבר 

שיחגגו את ימי ה'שבע ברכות' קודם החופה. 

אמנם כד דייקת שפיר בלשונו של הרא"ש משמע שלא הכל תלוי בברכה ממש, 
שכתב ז"ל: "דע כי משעת הברכה מונין שבעה ימי החופה, כי החופה היא מקום 
יחוד חתן וכלה ומשעת הברכה שהותרו להתיחד מתחילין ז' ימי החופה", ונראה 
ז' ימי המשתה מתחילים אחר ברכת החתנים  לומר בדבריו שאמנם דעתו ש- 
המתירה את החתן והכלה להתייחד, אבל זאת בתנאי שהברכה תיעשה בחופה 

דווקא. 

להתיר  במטרה  רק  האירוסין  בבית  חתנים  ברכת  שמברכים  במקומות  ולכן 
בחופה,  ז' ימי המשתה רק אחרי שיברכו ברכת חתנים  את הייחוד לא יתחילו 
וכמו שכתב מעין זה בפסקי רי"ד שהובאו לעיל בסברא השניה בדבריו המתירה 
לברך ברכת חתנים בחופה אף שברכו כבר בשעת אירוסין משום "שמה שבירך 
בשעת האירוסין לא בירך כי אם להתיר הייחוד, ועיקר חתונתו זו היא )כלומר 
בשעת החופה. הכותב( הילכך מברכין אותן בשעת הנישואין", וי"ל מעין סברא 
ז'  החלו  לא  מ"מ  האירוסין  בשעת  חתנים  ברכת  שבירך  שאף  בעניינינו  גם  זו 
בחופה  חתנים  ברכת  שיברכו  אחרי  עד  כלומר  החופה  אחרי  עד  המשתה  ימי 
)ולפי ביאור זה צריך לומר שהרא"ש סובר כהסברא השניה בפסקי רי"ד שמותר 
לברך ברכת חתנים בחופה אף שבירכו בשעת אירוסין(, כיון שמה שבירך בשעת 
האירוסין הוא רק כדי להתיר את הייחוד, ועיקר ברכת חתנים שממנה מתחיל ז' 
ימי המשתה היא הברכה בשעת החופה, ועדיין צ"ע. ]משום ש: א. מפשט לשונו 
של הרא"ש משמע שתחילת ז' ימי המשתה תלויים בברכה המתירה את היחוד 
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תשובה נוספת49 של רבי ישעיה בעניין ברכת שבע ברכות בחגיגות 
נישואין לפי מנהג יהודי רומניאה:

ברומניאה היה נהוג לערוך חגיגה גדולה זמן מסוים אחר הנישואין 
והייתה נקראת 'איש – טיפנומטא50' ונשאל רבי ישעיה האם יש לברך 

שבע ברכות בחגיגה זו, וזה לשון התשובה: 

"ומה שכתבתם אלי על דבר ההוה תמיד ברומניאה שסמוך לאירוסין 
נהוגין  מרובה  לזמן  הבעל.  עם  ברכות  בשבע  ארוסה  ליחד  כונסין 
לעשות הילולים גדולים וקורין להם איש – טיפנומטא ובידוע שהוא 
ומלכות  שם  להזכיר  שמורין  הקהלות  מחכמי  ויש  שמחתם  עיקר 
בברכות כמי שלא כנס מעולם ויש שאוסרים ואומרים ברוך שהכל 
ברא לכבודו ברוך יוצר האדם וכו'. טעם האוסרים נ"ל שכיון שכנס 

אדם את אשתו כו' כדכתבית לעיל51". 

אירוסין  עורכים  היו  כך:  היה  ברומניאה  שהסדר  כוונתו  כלומר 
שבהם החתן היה מקדש את הכלה בטבעת וכיו"ב, ובזמן האירוסין52 

– כמו שכתב: "ומשעת הברכה שהותרו להתיחד מתחילין ז' ימי החופה" - ולא 
חילק בין אם מברך בחופה או לא. ב. אולי דעתו של הרא"ש שביהודה לא היו 
חוגגים ז' ימי משתה אחר החופה אלא מיד אחר האירוסין. אך קשה לומר שהיו 
חוגגים ביהודה זי"מ אחר האירוסין: א. אם כן לכאורה הרי"ד בפסקיו בסברא 
השניה לא היה שותק מזה, וגם מפשט דבריו שם לא משמע כן )ואפ"ל שאפילו 
משמע בפירוש מדבריו שחגיגת זי"מ הייתה אחר החופה אף ביהודה(. ב. לענ"ד 

נראה שזה חידוש והיה צריך להיכתב בפוסקים ולא מצאתי כן(.

ועדיין צ"ע בכל זה.
תשובות הרי"ד טראני סימן לז.  )49

מילה זו מקורה בשפה היוונית, ופירושה: "חג ההכנסה אל תוך הזרים"   )50
בסוטה  המשנה  עם  זאת  להשוות  מעניין  "הכותרות",  או  בזרים"  "הכתרה  או 
פרק ט' משנה י"ד גבי עטרות חתנים ועטרות כלות )עיין בספר 'באהלי יעקב' 

לר' שמחה אסף במאמר 'לחיי המשפחה של יהודי ביזאנץ' הערה 40(. 
כוונתו לתשובתו בסימן ל שהובאה לעיל.  )51

הלשון בתשובה הוא "סמוך לאירוסין כונסין ליחד ארוסה" ואין הכוונה   )52
שהיו מחכים זמן אחר האירוסין ואז היו מברכים ומייחדים אלא הכוונה שבזמן 
גופא היו מברכים את שבע הברכות ומייחדים את החתן  האירוסין )קידושין( 
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היו מייחדים את הכלה עם החתן ומברכים להם שבע ברכות53, וזמן 
רב אחר כך היו עושים חגיגה גדולה )"איש – טיפנומטא"( ועליה דן 
רי"ד ומביא שנחלקו בזה חכמי הקהילות, יש מתירים לברך ז' ברכות 
בשם ומלכות כמי שלא כנס מעולם ויש אוסרים לברך אלא רק בלא 
שם ומלכות 'ברוך יוצר האדם' וכו', ונראה שדעתו כהאוסרים שכתב 
פסק  ושם  לעיל"  כדכתבית  כו'  אדם  שכנס  "שכיון  משום  שטעמם 

בפירוש לאסור, והבאתי תשובתו בלשונה לעיל. 

על כל פנים משמע מתשובות רי"ד הנ"ל שאין מקום לברך שבע 
ברכות אחר שבעת ימי המשתה.

אמנם יש לציין שמתשובות הרי"ד אין ראיה חותכת לעניינינו, משום 
שבתשובות שם מדובר שחגגו את החתונה כסדר הנהוג ולא היה מיעוט 
שמחה, ובמקרה כזה מובן שאין היתר לחזור ולברך שבע ברכות, אך 
שמחתם  אין  הקורונה  מגפת  בצל  המתחתנים  הזוגות  שלנו,  בנידון 
יש  לכאורה  כן  ואם  הרגיל,  כסדר  חתונתם  את  חוגגים  ואינם  שלמה 

יותר סברא לברך שבע ברכות אף אם עברו מס' חודשים מהחתונה.  

והכלה וכמו היה נהוג בזמן הש"ס בארץ יהודה, ומוכח כן מתשובה אחרת של 
רי"ד )סימן מז( שם כתב: "וכל מנהג בני רומניאה נראה לי שהוא מנהג בני יהודה 
שאע"פ שאתם מיחדים ועושין ז' ברכות אין אתם עושין אלא שלא יבא עליה 
באיסור, ולא שתהא גמורה לו מיד כאשה גמורה להתחייב במזונותיה ולזכות 
במעשי ידיה ולכל ענייני אישות, ואע"פ שהולכת האשה ולנה עמו בתוך ביתו 
לא קנאה )...( וכל אותן הביאות הן ביאות אירוסין ואינה יוצאת מרשות אביה 

עד שימסרנה לו לשם נישואין".
קודם  האם  החופה  את  עורכים  היו  מתי  כותב  לא  בתשובתו  הרי"ד   )53
חגיגת ה'איש – טיפנומטא' או לאחריה. אם נניח שהחופה הייתה נערכת קודם 
ה'איש – טיפנומטא' אם כן תשובה זו דנה ממש במקרה שלנו של חגיגות חתונה 
לא  כן  )ואם  ברכות,  שבע  לברך  לאסור  הרי"ד  כתב  ובפירוש  החופה  שאחרי 
מובנת דעת המתירים לברך ב'שם ומלכות' שהרי מכל מקום כבר כנסה לחופה 
ומדוע יברך שוב 'כמי שלא כנס מעולם'?(, ונראה להוכיח הנחה זו מסוף דברי 
את  אדם  שכנס  "שכיון  לשונו  זה  האוסרים  טעם  שם  שכתב  בתשובתו,  הרי"ד 
אשתו כו' כדכתבית לעיל" משמע שמדובר שכבר כנס את אשתו בחופה קודם 

חגיגת ה'איש – טיפנומטא'.
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שו"ת 'פנים מאירות' ו'תשובה מאהבה'
בשו"ת54 פנים מאירות55 דן בשאלה אודות כלה שהתחתנה בנידתה, 
ימי המשתה הגיע זמנה לטבול והמנהג באותו מקום  ואחר שבעת 
לעשות סעודה לכבוד ליל הטבילה, ושאלוהו האם יש לברך 'שבע 
ראשונה  בביאה  היא  החיבה  שעיקר  כיון  הסעודה  באותה  ברכות' 

והוי כפנים חדשות או על כל פנים לברך את ברכת 'אשר ברא'. 

ימי המשתה,  ברכות אחר שבעת  לברך שבע  וענה: שפשוט שאין 
הכלה  כאשר  מועיל  חופה  קניין  האם  הפוסקים56  שנחלקו  משום 
בנידה,  אף  מועיל  החופה  קניין  שפעולת  הרא"ש   דדעת  נידה, 
ודעת הרמב"ם שקניין חופה אינו מועיל כאשר הכלה נידה. אם כן 
על  סומכים  אלא  שתטהר,  עד  להמתין  מדקדקים  אנו  שאין  לדידן 
דעת הרא"ש, ממילא ברור שאין לברך שבע ברכות אחר שבעת ימי 
המשתה כי כבר בירכו בשעת החופה, ואף לשיטת הרמב"ם שקניין 
חופה לא מועיל בנידה ואם כן יש לכאורה לברך שבע ברכות אחר 
זו, למעשה אף לשיטתו  ובנידון שלנו יש לברך בסעודה  שנטהרה, 
עד  נדה  תנשא  "ולא  לשונו:  זה  הרמב"ם57  שכתב  משום  לברך  אין 
שתטהר, ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר, ואם עבר ונשא 
וברך אינו חוזר ומברך" ודייק מלשונו של הרמב"ם שאם בירך בחופה 
כשהייתה נידה אינו חוזר ומברך58 אפילו אם טבלה בתוך שבעת ימי 
המשתה כיון שבדיעבד יצא ידי חובתו בברכה שבחופה, וקל וחומר 

ח"ב סימן קכ"ה.  )54
נולד  א"ש.  מהר"ם  בכינויו  גם  ידוע  איזנשטט,  מאיר  רבי  היה  שמו   )55
בסביבות שנת ה"א ת"ל  בפולין ונפטר באוסטריה בשנת ה"א תק"ד. ר' יהונתן 
אייבשיץ גדל ולמד אצלו בהיותו נער יתום. היה סבו של בעל ה'פתחי תשובה' 

והוא מביא אותו הרבה פעמים בתואר אא"ז )= אדוני אבי זקני(.
עיין בטור אבן העזר סימן ס"א.  )56

הלכות אישות פרק י הלכה ו.  )57
פשוט שאם יש פנים חדשות חוזר ומברך, רק כוונתו לדייק מהרמב"ם   )58
החופה  שברכות  כיון  נטהרה  שעכשיו  מכח  לברך  אין  חדשות  פנים  אין  שאם 

מועילות בדיעבד. ופשוט.
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שאין לברך אם טבלה אחר שבעת ימי המשתה.  

לא  )אך  הנ"ל  הרמב"ם  את  ג"כ  הביא  מאהבה60  תשובה  ובשו"ת59 
קיבל את דיוקו של ה'פנים מאירות' ברמב"ם( והביא עוד הוכחות 
שאין לברך שבע ברכות אחר שבעת ימי המשתה. ונשאר שם ב'צריך 
כמו סעודת שבת,  כ'פנים חדשות'  נחשבת  ב"מ  עיון' האם סעודת 
'פנים  יצטרכו  שלא  המשתה  ימי  שבעת  בתוך  טבלה  שאם  לעניין 
חדשות' אלא הסעודה עצמה תשמש כפנים חדשות.  ולמעשה סיים 
פנים  ימי המשתה אפי' עם  זי"ן  כלות  "אבל אחר  זה לשונו:  דבריו 

חדשות המברך שום ברכה היא לבטלה". 

נמצא מהגמרא והפוסקים הנ"ל שפשוט שאין לברך שבע ברכות 
אחר שבעת ימי המשתה61.

דעת הגהות אשר"י בשם הגאונים
שפירסה  כלה  לגבי  הגאונים  בשם  פסק63  אשר"י62  בהגהות  אמנם 
נקיים  שבעה  שיעברו  שאחר  שנבעלה(,  )קודם  החופה  אחר  נידה 
ברכות  ז'  מברכין  המשתה(  ימי  ז'  אחר  טבלה  אם  )אפילו  וטבילה 

חלק א סימן סב.  )59
ונפטר  תקי"ד  ה"א  בשנת  בפראג  נולד  פלקלס.  אלעזר  רבי  היה  שמו   )60
שם בשנת ה"א תקפ"ו. היה תלמידו המובהק של ר' יחזקאל לנדא, בעל ה'נודע 
ביהודה', ושימש כדיין בבית דינו של הנוב"י בפראג. לאחר פטירת רבו, מילא ר' 

אלעזר את מקומו כרב העיר.
א"כ  שלמה  הזוג  שמחת  שאין  שלנו  שבנידון  לעיל  שהובאה  והסברא   )61
אולי יש מקום לברך שבע ברכות אף אחר שבעת ימי המשתה כשיחגגו ברוב עם 
ותהיה שמחתם שלמה – אינה נראית כל כך, משום שעיקר תקנת חכמים לברך 
והפוסקים.  וכמשמעות הפשוטה מהגמרא  ימי המשתה  דווקא בשבעת  היתה 

ועיין לקמן בפנים.
הגהות אשר"י הוא בעצם לקט פסקים מאת ראשוני אשכנז: תוספות,   )62
הראבי"ה, אור זרוע, 'מהרי"ח' - ר' יחזקיה ממגדינבורג ועוד, שמהווים השלמה 
לדברי הרא"ש. מלקט 'הגהות אשרי' הוא ר' ישראל מקרמז', חי באוסטריה לפני 

600 שנה בערך. הוא אבי - סבו של בעל 'תרומת הדשן' - ר' ישראל איסרלין.
כתובות פ"ה ס"ו.  )63
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מתקנת הגאונים, זה לשונו:

ודאי  נדה  ופרסה  לחופה  ונכנסה  הואיל  פסק  המקצעות  "ובספר 
דפסקו  כיון  הגאונים  רבותינו  תיקנו  ומ"מ  ביאה,  חיבת  לה  פסקה 
והויא  חתנים,  ברכת  ומברכין  אותה  מכניסין  וטובלת  נקיים  שבעה 
. וכן   . לה חיבת חופה וחיבת ביאה בהדדי וגובה הכל מן הנישואין 

הלכתא". 

משמע אם כן שלשיטת הגהות אשר"י )בשם הגאונים( מברכים ז' 
ברכות אף אחר ז' ימי המשתה!

על  לסמוך  שאין  אהובה64  בני  ספר  בשם  תשובה  הפתחי  כתב  אך 
לסמוך  אין  "אבל  אהובה:  בני  ספר  לשון  וזה  אשר"י,  הגהות  דברי 
על זה דאפשר דתקנו דלא יברכו אז בשעת חופה כי אם אח"כ, אבל 
אם כבר ברכו בשעת חופה אין לחזור ולברך, ועוד דזה תליא במה 
ברכה  ולתקן  לחדש  הגאונים  ביד  כח  יש  אי  הפוסקים  שנסתפקו 
ספק  ביה  אמרינן  ספק  אלא  יהיה  ולא  עדיף  תעשה  ואל  שב  ולכך 

ברכות להקל". 

כלומר ה'בני אהובה' פוסק שאין לסמוך על דברי ההגהות אשר"י 
משתי סיבות:

יתכן שהוראת הגאונים לברך אחר ז' ימי המשתה היא רק אם . 1
לא ברכו ז' ברכות בשעת החופה, אך אם ברכו בשעת החופה אין 

לברך ז' ברכות אחר ז' ימי המשתה.

ברכות . 2 לתקן  הגאונים  ביד  כח  יש  האם  מסתפקים  הפוסקים 
וכיון שיש  אחר חתימת התלמוד, ולכן 'שב ואל תעשה עדיף', 

כאן ספק אין לברך, כיון שכלל בידינו 'ספק ברכות להקל'.  

וכן הסכים גם הפתחי תשובה65 ועוד אחרונים66. 

ספרו של רבי יהונתן אייבשיץ על הרמב"ם. הלכות אישות פ"י ה"ו.  )64
אבהע"ז סימן סב סק"כ.  )65

שו"ת פנים מאירות ותשובה מאהבה שם וכדלעיל וכן בבית מאיר.  )66
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ובשו"ת67 חתם סופר בתחילה כתב ליישב את מנהג העולם לברך ז' 
ברכות בסעודה זו אף שהיא אחר ז' ימי המשתה אך סיים את דבריו: 
"מ"מ לדינא אין נ"ל מכאן ואילך לעשות כן ולחוש לברכה לבטלה 

וראוי לבטל המנהג"68. 

ובראשונים שבמקרים מסוימים  נמצא, שאף שיש דעות בגאונים 
ניתן לברך ז' ברכות אף אחר שבעת ימי המשתה, מכל מקום דעות 
אלו לא התקבלו להלכה, ולכן להלכה אין לברך ז' ברכות אחר שבעת 

ימי המשתה.

חלק ג )אבן העזר א( סימן קכב.  )67
ושנה את פסקו בסימן קכג, זה לשונו: "וזה הנושא אשה בימי נדת דותה   )68
מברך אהנישואין הראוי' לבעילה אחר זמן כשתטהר, וא"כ בשעת נישואים כבר 
בירך על שניהם ושוב לא יברכו לו בשעת בעילת מצוה, ובתשובה אחרת עשיתי 
קצת סמוכים ממנהג עולם שנוהגים לברך, אבל לא משנת חסידים היא וטוב לבטל 
ו' ע"ב  זו כתב מהרש"ל )כתובות דף  המנהג". ועל עצם המנהג לערוך סעודה 
בתשובה  וכן  נרגא",  בי'  שדיתי  בחבורי  "אבל  כו'(   לבעול  מה  בד"ה  תוספות 
ביתה  אנשים  לאסוף  סעודה  אז  לעשות  שאין  נלע"ד  "וכן  כתב  שם  מאהבה 
ושמח  להסתיר הטבילה  להם  אפשר  אי  אשר  ביתו  לאנשי  סעודה  די לעשות 
את אשתו אבל להזמין אנשים על סעודה זו מידי הרהור לא יצאו והכל יודעי' 
שהכלה נכנסת לחופה כו'" ובפנים מאירות שם הביא סמך למנהג לערוך סעודה 

זו מהזוהר עיי"ש.
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 אמירת 'שהשמחה במעונו'
בברכת המזון

שאחר  החתונה  בסעודת  במעונו'69  'שהשמחה  מברכים  אנו  כיום 
החופה,  שאחר  המשתה  ימי  שבעת  שבכל  בסעודות  וכן  החופה, 
אמנם בעבר – בזמן הש"ס ואף לאחר מכן – המנהג היה שונה במקצת 

כדלהלן. 

החתונה  שקודם  בימים  שכבר  מתארת  כתובות70  במסכת  הגמ' 
היו  מסוימים  ובאופנים  במעונו',  'שהשמחה  לומר  מתחילים  היו 
אחר  חודשים  מספר  אפילו  במעונו'  'שהשמחה  לברך  ממשיכים 

החתונה עד שנים עשר חודש אחר החופה, וזה לשון הגמ' שם71: 

"משבעה ועד שלשים - בין אמר להו מחמת הלולא ובין לא אמר 

פירוש ברכת 'שהשמחה במעונו': כתב בשיטה מקובצת )כתובות ח.( זה   )69
לבורא שהשמחה  נברך  לומר  ורצה  אמר,  הבורא  כלפי  זו  ברכה  "לשון  לשונו: 
שלימה במעון שלו שאין לו לא עצב ולא דאגה תלמידי הרב רבינו יונה ז"ל". וכ"כ 
"ופירוש שהשמחה במעונו, שהשמחה השלימה  זה לשונו:  הכלבו )סימן עה( 
במעונו של ה', ולא לפנינו, לפי שהיכולת שלו לחדש לו פנים חדשות, שהרי 
נבראים  ויום  יום  ובכל  מעון  נקרא  שירה  אומרים  השרת  מלאכי  שבו  הרקיע 
מלאכים, אבל השמחה השפלה והחסרה אצלנו, שאין אנו יכולין להביא פנים 

חדשות לרצוננו".
ח ע"א.  )70

'שבע  לברך  "ב.  הקטע:  בתחילת  לעיל  עיין  הגמרא  של  מלא  לביאור   )71
ברכות' אחר שבעת ימי המשתה".
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להו מחמת הלולא מברך שהשמחה במעונו, מכאן ואילך - אי אמר 
א''ל  וכי  לא,  לא  ואי  במעונו  שהשמחה  מברך  הלולא  מחמת  להו 
מחמת הלולא עד אימת? אמר רב פפי משמיה דרבא עד תריסר ירחי 

שתא. 

ומעיקרא מאימת? אמר רב פפא מכי רמו שערי באסינתא".

מדברי הגמרא נמצא שהמנהג לברך 'שהשמחה במעונו' היה כך:

שעורים  שורים  הבית  בני  שהיו  מזמן   – החתונה  שקודם  בימים 
לברך  מתחילים  היו  כבר  החופה  בשביל  שכר  עשיית  לצורך  במים 

'שהשמחה במעונו'72.

בימים שאחר שבעת ימי המשתה – תלוי: 

מסיום שבעת ימי המשתה עד שלושים יום שאחרי החופה – אם 
זו  שסעודה  למוזמנים  אמר  אם  בין  לסעודה,  אנשים  הזמין  החתן 
נעשית כחלק משמחת החתונה ובין לא אמר להם מברכים 'שהשמחה 

במעונו'.

משלושים יום שאחרי החופה עד סוף שנים עשר חודש מהחופה 
– אם החתן הזמין אנשים לסעודה, והודיע להם שסעודה זו נעשית 
לא  אם  אך  במעונו'  'שהשמחה  מברכים  החתונה,  שמחת  מחמת 

הודיע כך אין מברכים.

וכן היו נוהגים העם למעשה.

מדוע לא נוהגים כך בימינו?
אכן הרמב"ם73 פוסק למעשה את דין הגמרא, זה לשונו:

"הסועד בבית חתנים משיתחילו להתעסק בצרכי סעודת נישואין 
שהשמחה  נברך  מברך  הנישואין  אחר  יום  שלשים  עד  ולהכינה 

רש"י מביא פירוש נוסף ל"מכי רמו שערי באסינתא" – "וי''א לשם החתן   )72
והכלה זורעין שעורין בעציץ לומר פרו ורבו וצמחו כשעורים הללו".

הלכות ברכות פרק ה הלכה ה.  )73
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במעונו שאכלנו משלו )...( וכן סעודה שעושין אותה אחר הנישואין 
מחמת הנישואין עד שנים עשר חדש מברך שהשמחה במעונו". 

בזמן  שהיה  המנהג  את  שמביא  לאחרי  העזר74  באבן  הטור  אמנם 
הגמרא וכמפורט לעיל, מסיים וזה לשונו: "והאידנא ערבה )כלומר 
כלל  אותו  לומר  ואין  שמחה  כל  שמש"(  "הערב  מלשון  החשיכה, 

)כלומר אין לומר 'שהשמחה במעונו'( אחר שבעה". 

הסמ"ג76:  כותב75  וכך  גדול.  המצוות  מספר  הוא  הטור  דברי  מקור 
באו  לא  אפילו  במעונו  שהשמחה  מברך  שלשים  ועד  "ומשבעה 
קרואים לכבוד החופה. ובזמן הזה ערבה כל שמחה ולא נהגו לברך כלל 

אחר שבעת ימי המשתה".  

שבימינו  משום  שמחה',  כל  'ערבה  שבימינו  הסמ"ג  דעת  כלומר 
אין  ולכן  בגלות77,  והצער  הצרות  קושי  עקב  השמחות  'התקלקלו' 

סימן סב.  )74
עשין סימן מח.  )75

שמו של הסמ"ג הוא רבי משה מקוצי. נולד בצרפת לפני כ700 שנה והיה   )76
מבעלי התוספות, בין רבותיו היו: רבי יהודה החסיד, רבינו ברוך בעל 'התרומה' 

והר"ש משאנץ. 
הסמ"ג לא ביאר מדוע בימינו 'ערבה כל שמחה', אך כתב מהרש"ל ב'ים   )77
זה לשונו: "והאידנא, בוודאי שערבה כל  יב,  של שלמה' כתובות פרק א סימן 
שמחה"  כל  הרבים  בעוונותינו  שערבה   ... המחיה  וצער  הגלות,  וקושי  שמחה, 
וכמ"ש בפנים. גם בכלבו )סימן עה( כתב: "אבל נמנעו מלברך אותה אחר שבעה, 
לפי שעברו השמחות עד כי יבא שילה ונבא ציון ברינה" וכ"כ בארחות חיים )הל' 
ברהמ"ז סי' יג( בשם הראב"ד. ]יש להעיר שב'בית מאיר' )סב,ז( כתב "דהנהיגו 
הגאונים למנוע מלומר שהשמחה במעונו אחר ז'" והרי הסמ"ג כתב זאת, ומדוע 

נקט 'הגאונים' וצ"ע[.

ביאור המהרש"ל( שטעם  )ע"פ  זה של הסמ"ג  בדין  לעיין  אמנם עדיין צריך 
דבריו ש'ערבה כל שמחה' הוא משום קושי הגלות וכו' והרי גם בזמן הגמרא היה 
קושי של חורבן הבית גלות וצרות וכו' ולא מצינו שהפסיקו לומר 'שהשמחה 
במעונו'! ומדוע דווקא בימיו של הסמ"ג התחדש ש'ערבה כל שמחה'? ומדוע 
לא  מדוע  מנוחה  ישנה  שיחסית  בימינו  שכן  כל  אחריו?  נמשכו  הפוסקים  כל 

נחזור לומר 'שהשמחה במעונו'? ועצ"ע.
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לברך 'שהשמחה במעונו' אלא בשבעת ימי המשתה בלבד.  

וכן פסק בהגהות מיימוניות על הרמב"ם78. גם ה'בית יוסף' כתב על 
דברי הסמ"ג: "כך נהגו העולם". 

וכך פסק להלכה בשולחן ערוך79 שקודם הביא כהטור את כל דיני 
הגמרא, אך במסקנה כתב כהסמ"ג: "והאידנא ערבה כל שמחה ואין 

אומרים שהשמחה במעונו אלא בשבעת ימי המשתה". 

אמנם יש לדקדק שהטור הביא את דברי הסמ"ג  וכתב "והאידנא 
ערבה כל שמחה ואין לומר אותו כלל אחר שבעה" כלומר הסמ"ג דיבר 
רק על הימים שאחרי שבעת ימי המשתה אך בימים שקודם החופה 
השאיר את הדין על דינא דגמרא ואומרים 'שהשמחה במעונו' מאז 

ש'רמו שערי באסינתא'. 

אמנם בבדק הבית80 ל'בית יוסף' כתב שאף שהסמ"ג פסק ש'ערבה 
כל שמחה' רק ביחס לימים שאחר שבעת ימי המשתה, מ"מ משמע 
נהגו  וכך  החופה  שקודם  בימים  גם  שמחה'  כל  ש'ערבה  שכן  שכל 

העולם, וכך פסק למעשה בשו"ע וכנזכר לעיל. 

גם הכלבו81 סובר שאף בימים שקודם החופה אין אומרים 'שהשמחה 
דמברכין  רז"ל  שאמרו  "ומה  לשונו:  וזה  אחר,  מטעם  אך  במעונו', 
מילי  הני  ]באסיתא[  )באסגיתא(  שערי  רמו  מכי  במעונו  שהשמחה 
דלא  אנן  אבל  השמחה,  התחילו  וכבר  מעיקרא  דמקדשי  לדידהו 
מקדשינן רובא דעלמא עד יום הנשואין, לא מברכינן שהשמחה במעונו 
אפילו בסעודת ליל חמישי שעושה שושבין לחתן" כלומר רק בזמן 
הש"ס היו אומרים 'שהשמחה במעונו' משעה שהטילו שעורים במים 
משום שמנהגם היה לקדש זמן ארוך קודם הנישואין וכבר התחילה 
אצלם השמחה, משא"כ למנהגנו שרוב העולם עורכים את הקידושין 
והנישואין ביום אחד, אם כן עדיין לא התחילה השמחה ולכן אין לברך 

הל' ברכות פ"ה אות ג.  )78
אבה"ע סימן סב סי"ג.  )79

אבה"ע סי' סב.  )80
סימן עה.  )81
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'שהשמחה במעונו' קודם הנישואין )ועיין בפרישה לקמן(. 

הבית  בבדק  יוסף'  ה'בית  שיטת  את  הביא  אריה'82  ב'גור  אמנם 
)בהבנת הסמ"ג( וכן את דברי הכלבו, אך דקדק שמפשט דברי הטור 
שבעת  לאחר  שרק  משמע  הסמ"ג,  את  שהביאו  מיימוניות  והגהות 
ימי המשתה 'ערבה כל שמחה' ואין אומרים 'שהשמחה במעונו', אך 
קודם החופה אומרים 'שהשמחה במעונו' משעת הטלת השעורים 
במים לצורך הכנת השכר וכדלעיל, וסיים שכך פסק בשלטי גבורים83 

בשם ריא"ז, ומשמע שכך מסיק לדינא84.  

אמירת 'שהשמחה במעונו' בסעודה שנעשית כמה 
חודשים אחר החתונה

שלפני  בלילה  החתן  לכבוד  סעודה  לערוך  מנהג  מביא  הפרישה 
החופה. הפרישה85 דן האם 'מברכים 'שהשמחה במעונו' בסעודה זו 
אף שהיא קודם החופה, הפרישה ניסה להוכיח זאת מכך שהרי בגמרא 
במעונו'  'שהשמחה  לברך  אפשר  הדין  שמעיקר  ראינו  ובפוסקים 
אפילו קודם החופה מזמן שמתחילים להכין את צרכי החופה, ורק 
משום ש'ערבה כל שמחה' אין נוהגין לברך, אבל בסעודה זו שהיא 
התחלת  נקראת  והיא  יתירה  שמחה  בה  יש  החופה  קודם  לילה 

נישואין ואם כן יש לברך בה 'שהשמחה במעונו'!

הגמרא  בזמן  שדווקא  משום  לברך,  שלא  הפרישה  פסק  למעשה 
היו  לכן  מקדשים(  )כלומר  מארסים  היו  השידוכים  בשעת  שכבר 
מברכים אחר כך 'שהשמחה במעונו' אף קודם החופה, משא"כ בימינו 
שהקידושין נעשים רק בשעת הנישואין אם כן כל שלא קידש אין 

סימן סב סעיף יג.  )82
כתובות ב' ע"ב מדפי הרי"ף אות ה'.  )83

דין  את  שם  ש'הרחיב'  קכב  סימן  א(  )אבהע"ז  ח"ג  חת"ס  שו"ת  ועיין   )84
'ערבה כל שמחה' אף על ברכות חתנים שבשבעת ימי המשתה והביא שכן היה 
מנהגם לברך שבע ברכות רק ביום הא' לנישואין, וז"ל "ומימי לא שמענו ולא 

ראינו בפפ"דמיין שברכו מיום שני ואילך שום ברכה", עיי"ש בדבריו באורך.
סימן סב סקכ"ה.  )85
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שמחה כל כך כי יש חשש שמא יחזרו בהם, ולכן אין לברך 'שהשמחה 
במעונו' אפילו בסעודה הנערכת בלילה שלפני החופה. 

מדברי הפרישה הנ"ל לכאורה ניתן להוכיח לעניינינו, שהרי הזוג 
קרובים  מספר  בנוכחות  שנערכה  מצומצמת  בחתונה  התחתן  הזה 
מספר  באולם  שעורכים  הגדולה  וה"חתונה"  מצומצם,  וידידים 
חודשים אחר החתונה האמתית מטרתה היא שכל הקרובים והידידים 
יוכלו להשתתף בשמחת החתן והכלה, ואם כן יש לברך בסעודה זו 
'שהשמחה במעונו', שהרי מעיקר הדין אפשר לברך עד שנה אחר 
כל  ש'ערבה  ואף  החתונה,  מחמת  נעשית  הסעודה  באם  החתונה 
יתרה'  'שמחה  זו ברור שישנה  שמחה' מכל מקום היות שבסעודה 
להיות  צריכה  שהייתה  החגיגה  את  להחליף  נועדה  זו  חגיגה  )כי 
בשעת הנישואין עצמם( אם כן בזה לא נאמר 'ערבה כל שמחה'86, 
וגם הטעם שכתב הפרישה לשלול אמירת 'שהשמחה במעונו' משום 
שכל שלא קידש אין שמחה כל כך כי יש חשש שמא יחזרו בהם – לא 
כיון שסעודת ה'חתונה' הנערכת באולם היא אחר  שייך בעניינינו, 

שקידש )ואף נשא( החתן את הכלה ואין חשש שמא יחזרו בהם.

 ]כמובן שאם הסעודה באולם תיערך לאחר שתים עשרה חודשים 
אף  שהרי  במעונו',  'שהשמחה  לברך  אין  האמתי  החתונה  מתאריך 

מדין הגמרא אין לברך אחר שתים עשרה חודשים. ופשוט[. 

הפרישה.  מדברי  כדהוכחתי  כתב88  מקודש'87  שב'עזר  ראיתי,  שוב 

לפני  לילה  הנעשית  הסעודה  גבי  הנ"ל  הפרישה  להוכיח  שרצה  וכמו   )86
החופה.

שמו: רבי אברהם דוד ב"ר אשר אנשיל ווהרמן נולד בנדבורנא שבפולין   )87
בשנת תקל"א. למד בבוטשאטש עם חברו רבי חיים מטשרנוביץ, ונודע כלמדן 
חשוב. היה בקשר עם ר' יעקב מליסא בעל 'נתיבות המשפט' ועם ר' אפרים זלמן 
מרגליות מברודי, והיה מחסידי ר' משה ליב מסאסוב. ספריו: 'דעת קדושים' על 
יו"ד, 'אשל אברהם' על או"ח, 'עזר מקודש' על אה"ע, 'כסף קודשים' על חו"מ 
 - אברהם'  'אשל  ספרו  בזכות  בעיקר  התפרסם  הוא  תר"א.  בשנת  נפטר  ועוד. 
ביאור על שו"ע או"ח )כדי להבדיל בינו לבין החלק 'אשל אברהם' של הפירוש 

'פרי מגדים' מכונה ספרו 'אשל אברהם מבוטשאטש'(. 
סימן סב סעיף יג ד"ה 'אלא בשבעת ימי משתה'.  )88
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כניסת  קודם  שישי  ביום  הייתה  שהחופה  מקרה  גבי  שם  שכתב 
השבת, ולאחר שבוע בליל שישי היה ל"ט של הכלה, ופסק שם לומר 
'שהשמחה במעונו' בסעודת לילה זה, וטעמו זה לשונו: "שבדרישה 
ז"ל באבן העזר כתב שבסעודה בלילה שלפני החופה אין  ופרישה 
עד  קידושין  שאין  נוהגים  שאנו  מצד  במעונו,  שהשמחה  אומרים 
החופה, וזולת זה היה ראוי לומר הגם שערבה כל שמחה כיון שנוהגים 
שמחה  ליה  הוה  סעודה  שעושים  שכל  בזה  הוא  וכן  שמחה,  לעשות 

ואוקמינן אדינא דש"ס שאומרים שהשמחה במעונו עד י"ב חודש"89. 

כלומר דעת ה'עזר מקודש' היא שאף שכתבו הפוסקים ש'האידנא 
ערבה כל שמחה' זהו באופן כללי שאם אדם יזמין את חברו לסעודה 
בתוך שלושים יום או בתוך שנה לחופה לא יברכו 'שהשמחה במעונו', 
אבל אם יש מנהג לעשות שמחה בזה לא אומרים 'ערבה כל שמחה', 
וכן במקום  שעושים סעודה ויש שמחה כמו בסעודת ל"ט אומרים 

'שהשמחה במעונו'. 

וא"כ הוא הדין בעניינינו שעושים סעודה ושמחה כיון שלא הצליחו 
לחגוג אותה כראוי בשל הסגר הרשויות יש לומר 'שהשמחה במעונו'. 

וכתב בפתחי תשובה90 בשם זקנו  בעל שו"ת פנים מאירות שבסעודה 
הנערכת בל"ט של ב"מ שאחר ז' ימי המשתה אפשר לומר 'שהשמחה 
והיום  ואף ש'ערבה כל שמחה' מ"מ היות שלא בעל ב"מ  במעונו', 
עיקר השמחה של חתן וכלה לכן יכול לברך. ובשו"ת תשובה מאהבה91 
העיר על דברי הפנים מאירות שהורה לברך 'שהשמחה במעונו' וזה 
בזו  ולבנות.... אבל אחרי שאין  לי קצת לסתור  יש  "גם בזה  לשונו: 
הזכרת השם אין רצוני לפלפל" ומסיק שם שיכול לומר בסעודה זו 

עוד כתב שם ה'עזר מקודש': "לומר שהשמחה במעונו משמע בש"ס דאין   )89
צריך להיות פנים חדשות, ואומרים מהתחלת הכנה וגם בסעודות שאינם על ידי 
הנשואין, וכשהם מחמת הנשואין אמרו עד י"ב חודש ומסתמא לא שייך בכל זה 
פנים חדשות, ולזה גם עכשיו שמיעטו לומר שהשמחה במעונו מכל מקום אין 

צריך פנים חדשות".
סימן סב סק"כ.  )90

ח"א סימן סב.  )91
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'שהשמחה במעונו' אף אחר ז' ימי המשתה וכפסק ה'פנים מאירות'. 

ומדבריהם יש קצת ראיה לעניינינו, שהיות ולא חגגו לחתן ולכלה 
כראוי ממילא יש להם שמחה גדולה בחגיגה באולם עם כל הקרובים 
דינא  הוא  שכך  וביחוד  במעונו',  'שהשמחה  לברך  וניתן  והידידים 
ה'.  שם  הזכרת  כאן  שאין  יותר  ועוד  מהחופה(  שנה  )בתוך  דגמרא 
ואף ש'ערבה כל שמחה' כבר הוכחנו מדברי הפרישה והעזר מקודש 

שלא אמרינן בזה 'ערבה כל שמחה'. 
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סיכום הדברים - 
הלכה למעשה

דחיית ימי ה'שבע ברכות' – לשיטת הב"י וסיעתו אי אפשר לדחות 
את ימי ה'שבע ברכות', אך לשיטת הט"ז ניתן לדחותם אם לא יתחילו 
לחגוג אותם ב'חופת משתה ושמחה', וסעודת החתונה עצמה נראה 
ששייכת לחופה ואינה מהווה התחלה של ימי ה'שבע ברכות' )עיין 
שיטות הראשונים בפנים והחילוקים(. אמנם למעשה הלכה כהב"י 

משום ש'ספק ברכות להקל'. 

הגמרא  משמעות   – המשתה  ימי  שבעת  אחר  ברכות'  'שבע  לברך 
כתב  וכן  המשתה  ימי  שבעת  אחר  ברכות  ז'  לברך  שאין  בכתובות 
בתשובות רי"ד, אמנם בהגהות אשר"י הביא בשם הגאונים שבמקרים 
מסוימים ניתן לברך אף אחר שבעת ימי המשתה אך הפוסקים דחו 
את דברי הגאונים והגהות אשר"י מההלכה, ולמעשה אין לברך שבע 

ברכות אחר שבעת ימי המשתה. 

הנערכת  ה'חתונה'  בסעודת  המזון  בברכת  במעונו'  'שהשמחה  לומר 
באולם מס' חודשים אחר החתונה האמתית – נראה מדברי ה'פרישה' 
)בתנאי  במעונו'  'שהשמחה  לומר  שמותר  מקודש'  ב'עזר  כתב  וכן 

שלא עברו שנים עשר חודשים מהחופה(.


