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בשבוע שלפני החתונהב נמנעים החו״כ מלהתראות אפילו ביוםג.

״ידוע ומפורסם אשר בעת שמחת נשואיןד קומען נשמות האבות 
מן העולם האמת, ביז ג׳ דורות למפרע איז בכל ישראל, און פראן 

וואס מער און מער״.

ידוע ומפורסם.. מער: שם )לח, ב(.

נוגעים  ודאי  בפרט,  לחתונה  השייכים  "המנהגים  א. 
לכולם - כיון שבנישואין צריך הרי להתגלות הכח האין 
סוף בדור ישרים יבורך, והתגלות כח האין סוף נמשך ע"י 
נשיא הדור, לכן צריכים לנהוג במנהגי בית הרב" )שיחות 

קודש תשי"ד ע' קיב(.

ב. מנהג כ"ק אד"ש מה"מ: בשבוע שלפני החתונה הלך 
בליווי שומר )כפ"ח גליון 500 ע' 17( "כפי ההוראה של 
כ"ק מו"ח אדמו"ר, שאין על חתן להמצא ביחידות החל 
)לקו"ש  . משום שמירה"   . הנישואין  לפני  ימים  ממספר 

ח"א ע' 52(.

בנוגע  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מדברי  ג. 
להמשך הפגישות לאחר קישורי התנאים: "כמה שפחות 
להיפגש יותר טוב. להיפגש לא יותר מפעם אחת בשבוע, 
נהייתה  בשבוע.  אחת  מפעם  יותר  לא  בטלפון  ולדבר 
פריצות אשר חתן וכלה מצטלמים יחד לפני החתונה, זוהי 
ביחד"  להצטלם  אסור  החופה  אחרי  עד  גדולה.  פריצות 
טבת  כ"ד  גרונר-שטיינברגר  לחתונת  בתשורה  )נדפס 

תשס"ה(.

להרבות  אם  החתונה  עריכת  אופן  "בענין  החתונה:  ד. 
בחובות  כניסה  עם  זה  קשור  שאז  וכו',  הקרואים  מספר 
. הרי לדעתי אין כדאי הדבר. וכבר ידוע פסק   . גדולים 
הישר  הדרך  הוא  המיצוע  הדרך  אשר   .  . ז"ל  הרמב"ם 

והנכון" )אג"ק ח"י ע' קלא(

ענין נוסף: "כאשר עורכים חתונה עם מחיצה כפי שדורשת 
"שהשמחה  שיאמרו  התורה  פוסקת  הקדושה  תורתנו 
במעונו" דהיינו שכאשר מזכירים את שם ה' ב"ה מזכירים 
לו שתהיה שמחה ולהמשיך זאת בעולם ולכל לראש לחתן 
ולכלה . . אם רוצים באמת שהתורה הק' תפסוק שאפשר 
לומר בחתונה שהשמחה במעונו ושעל ידי זה יהיו שמחים 
אחר כך כל החיים, אומר השולחן ערוך שהחתונה צריכה 

להיות עם מחיצה" )אג"ק ח"ט ע' א(.

על  צדקה  קופת  תהיה  הנישואין  שבסעודת  לנהוג  "יש 
הלכה  )שערי  והכלה"  החתן  יושבים  אצלם  השולחנות 

ומנהג ח"ד ע' קכה(.

"ישמח את החתן וכלה בניגוני חב"ד וכיוצא בזה" )אג"ק 
ח"ג ע' רמב(.

על  שבנוסף  הוא  ישראל  "מנהג  לעניים:  סעודה  עריכת 
עושים  הקרובים  סעודת  על  ובנוסף  וכלה  החתן  סעודת 
ח"ב  תשל"ו  קודש  )שיחות  לעניים"  במיוחד  סעודה  גם 
ע' 461( "כולל ובמיוחד לערוך סעודת עניים כפי שהיה 
מנהג ישראל בזמנים שעברו שבכל חתונה היתה סעודה 
המובחר"  מן  נותנים  היו  שם  ודוקא  עניים  בשביל  גם 

)התוועדויות תנש"א ח"ד ע' 225(.

מנהגי נישואין א

� הוספות�

 מנהגי נישואין: מלוקט ממכתבי ושיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
– ממנהגי כ"ק מו"ח אדמו"ר )מוהריי"צ( נ"ע.

״חתן בשבת שלפני חופתו קוראין אותו לתורה. דחו"כ מקיימים 
את העולם להעמיד בנים עוסקים בתורה. לזאת הנה קוראין אותו 

לקרוא האותיות שבתורה שהם המקיימים עשרה מאמרות״.

חתן . . מאמרות: דרושי חתונה, תרפ״ט )בספר הקונטרסים יט, ב. עיי״ש בארוכה(.



ספר המנהגים 45

מזמורי  תאמר  שהכלה  צוה  נ״ע  )מוהריי״צ(  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק 
תהלים מסוימים ביום החופהה, איזה - איני יודע. ובאם אפשר - 

תאמר התהלים כולו, וממילא יהי׳ בזה גם מזמורים הנ״לו.

כ״ק מו״ח אדמו״ר התענה ג״כ ביום החופה של בנותיו תחיינהח, 
באם החופה בעוד יום, אין החו״כ צריכים להשלים התעניתט.

]הטעם לתענית חתן וכלה ראה לקמן ע' 11[

צדקה ביום החופה: "נכון וראוי שהחתן והכלה יתנו  ה. 
בבוקר.  החתונה,  יום  שמחתם,  ביום  מממונם  צדקה 
בטובתם  החפץ  וכל  הוריהם,  גם  כן  שיעשו   - טוב  ומה 

וברכותיהם" )התוועדויות תשד"מ ח"ד ע' 2242(.

ההורים,  והורי  מההורים  החל  אליהם  הקרובים  כל  "וכן 
שעד"ז  וי"ל  המשפחה,  בני  וכל  וכו',  והסבתות  הסבים 
ינהגו גם המחנכים והמחנכות שלהם", "והשדכנים", "יתנו 
לצדקה ביום החופה או קודם החופה, בהוספה מיוחדת" 

)התוועדויות תש"נ ח"ב ע' 29. ח"ג ע' 113(. 

ו. מנהג כ"ק אד"ש מה"מ: אמר תהילים בכל המעת-לעת 
שלפני החופה וכן למד בספר ראשית חכמה )בית משיח 

גליון 162 ע' 23(.

 ז. לימודים קודם החתונה: "סדר הלימוד עד החתונה - 
לכל לראש הלכות הצריכות ומתחדשות מעת הנישואין. 
בחסידות - מאמרי עבודה. בשאר הזמן - בהתייעצות עם 

המשפיע שי'" )אג"ק חכ"ד ע' שיז(.

זמן  עד  ובעבודה  בהנהגה  בלימוד  סדר  ששואל  "במה 
הנשואין . . איזה שבועות מקודם הרי צריך ללמוד הלכות 
הצריכות בהלכות נדה וכו' וטוב יותר שילמוד בחברותא 
ובימים הסמוכים  עם האברכים הנשואים מאנ"ש שיחיו. 
הקדושה  שער  חכמה  בראשית  ללמוד  הנשואין,  לימי 
דודי  לכה  "ומאמר  קכט(  ע'  ח"ה  )אג"ק  י"ז"  ט"ז,  פט"ו, 
בקונטרס דרושי חתונה )לכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע(" )אג"ק חי"ח ע' ת(.

 ח. "אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר נהגו שביום החופה גם הורי 
עניין  יש  אצלם  שגם  וכיון  מתענים.  היו  והכלה  החתן 

קודש  )שיחות  הכנה"  גם  אצלם  להיות  צריך  התענית 
תשי"ד ע' שעו(.

"אמרו חז"ל "ליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא". והענין 
בזה, כידוע שע"י הנישואין נעשה גילוי והמשכת כח הא"ס 

בנבראים, ולכן נעמד השטן כנגד זה ומעורר "תיגרא".

ומובן,  ה"תיגרא".  את  לבטל  כדי   - הוא  התענית  וענין 
שטעם זה שייך גם אצל ההורים.

שברצוני  הדברים,  את  שיפרשו  כאלו  יהיו  מסתמא   -
להנהיג, שגם הורי החתן והכלה יתענו ביום החופה ולכן 
טעם  לבאר  אם,  כי  לכך,  כוונתי  שאין  להבהיר  ברצוני 
והידר  כללית  נשמה  שהי'  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  להנהגת 
את  לחקות  ענין שצריך  זה  ואין  כו'.  הידורים  מיני  בכל 
ההנהגה שלו. אם רוצים לחקות את הנהגתו של הרבי - 
והידוריו  עבודתו  עניני  לשאר  בנוגע  תחילה  זאת  יעשו 
בכל עניני תומ"צ, ולא להתחיל בענין של תעניות. ובכל 
אופן - יכולים ליתן צדקה במקום התענית" )שיחות קודש 

תשי"ח ע' רעח(.

תהי'  שהחתונה  סברתה  שהיתה  במכתבה  "לסיומה  ט.   
דוקא ביום שמותר לצום בו,

ידוע הכתוב ופי' חכמינו ז"ל, ניתנו מרועה אחד, ז.א. שגם 
הענין דתענית ביום החופה, גם ההוראה שביום ראש חדש 
אין להתענות, כי אם ביום שלפני זה, ותקפו כמו שמתענה 
והיינו הך, שזהו שולל  ניתנו,  ביום החופה, מרועה אחד 
הדבר  עלה  לא  לצערי  אשר  שבמכתבה,  הביטוי  בהחלט 

בידי" )אג"ק חכ"ב ע' קנב(.

� הוספות�

מנהג בית הרב: החתן מסדר לימודיו באופן אשר עוד קודם החתונהז 
יקבל סמיכה )לרב(.

]הטעם במנהג זה - ראה לקמן ע' 10[
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יחזור   - - מי מהמחותנים(  )באם אי אפשר   - נוהגין אשר החתן 
בעת הקבלת פניםי את ד״ה לכה דודי דשנת תרפ״טיא.

נוהגין . . דשנת תרפ״ט: מאמר זה אמרו כ״ק אדמו״ר )מהוריי״צ( נ״ע בעת הקבלת פנים של חתונת בתו הרבנית חי׳ 

מושקא שתליט״א וחתנו כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, וטרם שפתח באמירת המאמר אמר שע״י אמירת מאמר 
זה מזמין הוא את האבות הקדושים להשתתף בהחתונה )המאמר והשיחה נדפסו בספר הקונטרסים כרך א׳ ]כ, א[(.

שושביניןיב - המנהג שיהי׳ - מכל צד - זוג נשוי.

הסדר במעמד הקבלת פנים: "הרבי ריי"צ הורה לנגן  י. 
ניגונים מכל האדמורי"ם שקדמו לו, ולפני כל ניגון אמר 
כשהוא  אדמו"ר...  של  ניגונו  את  לשיר  הולכים  עכשיו 
נוקב בכינוייהם "הזקן" "האמצעי" וכך הלאה" )ימי מלך 

ח"א ע' 272(.

האחרונות  בשנים  אנ"ש  נוהגים  אשר  הדבר  "נכון  יא. 
בקונטרס  הנדפס  דודי,  לכה  המאמר  בחתונה  לחזור 
דרושי חתונה פ"ט, והוא ע"פ דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר . . 
שבמאמר זה נכללו תורתם של הרביים רבותינו נשיאינו 
החל מרבנו הזקן, וכפי שאמר אז, כ"ק מו"ח אדמו"ר, זהו 

בתור הזמנה שישתתפו בהחתונה.

או  המאמר  את  לקצר  כלל  מקום  שאין  ג"כ  מובן  מזה 
לחזור רק חלק ממנו, ובפרט שלא נסמן בהמאמר החלק 
יאמרו  או  וכשיקצרו  זה,  נשיא  של  והחלק  זה  נשיא  של 
רק חלק, הרי אין ידוע מה שיחסר עי"ז ובכל אופן ברור 

שחסר" )אג"ק חי"ז ע' צח(.

מ"מ  אחרות,  בחתונות  מאמרים  עוד  אמר  שהרבי  "הגם 
ומה  הרביים,  לכל  המאמר  של  השייכות  את  ידע  הרבי 
את  אמר  שהרבי  בשעה  אחרים  מאמרים  לחזור  צריכים 
המאמר הזה ובחר בו בתור הזמנה. ובמילא יחזרו את 'לכה 

דודי' כמו שהוא" )שיחות קודש תשי"ג ע' 292(.

מלך  אדמו"ר  כ"ק  כתב  מהמאמר  קטע  רק  שחזר  לחתן 
המשיח שליט"א )אג"ק חט"ו ע' תא(: "ושולח הנני מכתבי 
יחזור עוד  מהיר דחוף, בכדי שעכ"פ בתוך חדש החופה 
אלו  כל  את  ויעורר  ויפרסם  בשלימות.  המאמר  הפעם 
הנ"ל  יעשה  ולהבא  מכאך  שעכ"פ  הם,  דומה  שבמצב 

כדרוש".

"ובמקומות שנהגו שמפסיקים באמצע המאמר, בכלל כבר 
אמרו שמנהג זה יש לבטלו, שהרי הוא היפך כבוד התורה, 
זכות משום שלא לבייש את מי שאין לו,  אף שמלמדים 
הרי כבר הי' מעשה בפולין ואז הורה כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

שבמקום שרוצים דוקא לקיים המנהג, הנה יחזור מקודם 
המאמר כולו, ואחרי כן יתחיל עוד הפעם ויפסיקוהו אז" 

)אג"ק חי"ז ע' צח(.

החוגים  לשאר  גם  אלא  לאנ"ש  רק  לא  שייך  זה  "באמת 
שגם הם יחזרו בחתונות שלהם את המאמר 'לכה דודי'. . 
מכיון שכל היהודים יהיו מי שיהיו המשכת החיות אליהם 

היא ע"י הנשיאים" )שיחות קודש תשי"ג ע' 292(.

חודש  בתחלת  ע"ה:  גרונר  ליב  יהודה  ר'  המזכיר  סיפר 
אלול תשי"ד שבוע לפני החתונה כתבתי להרבי, מיוסד 
הרבי  של  פנים  הקבלת  בעת  הריי"צ  הרבי  שיחת  על 
בקשתי  תורתם,  אמירת  ע"י  הרביים  את  שמזמינים   -
שיורני  אי"ה,  קידושין  המסדר  יהי'  שהרבי  שלמרות 
איזה חלק מתורתו לומר בעת הקבלת פנים בתור הזמנה 
אופרופעניש  בשבת  אבל  תשובה,  קיבלתי  לא  לחתונה. 

אמר הרבי המאמר לכה דודי תרפ"ט עם הוספות.

תרפ"ט  דשנת  דודי  לכה  המאמר  כשאמרתי   - ולפי"ז 
בש"ק.  אמר  שהרבי  מההוספות  מקומות  בג'  הוספתי   -
מה  "נו,  שאלני:  הרבי  אצלי  כשהייתי  החתונה  למחרת 
עשית בנוגע למאמר" - אמרתי שעשיתי כנ"ל. הרבי שאל 
אמר  ואח"כ  ואמרתי.  ואיפה,  שהוספת  ההוספות  הן  מה 
הרבי: "דבר נכון מאד בטח ממנו יראו אחרים ויעשו, כדאי 
לפרסם זה שגם שאר החתנים יעשו כן" )תשורה לחתונת 

טננבאום-דוכמן כ"ד אד"ר תשס"ד(.

יב. "תפקידם הפשוט של השושבינים הוא: כיון שהחתן 
והכלה היו עד עתה זרים ורחוקים זה מזה, הרי קשה להם, 
מפני הבושה וכדומה, להימצא בבת אחת במצב של קרבה 
השושבינים,  של  לסיוע  נזקקים  הם  ולפיכך  בחתונתם, 
בהם  לתמוך  כדי  הכלה,  של  או  החתן  של  רעים  שהם 

ולעודדם בהתקרבות זה לזה" )לקו"ש חכ"ב ע' 61(.

"מנהג ישראל שאשה מעוברת לא תהיה שושבינה . . לא 
עלתה בידי לברר מנהג חב"ד בזה. - והרי צער גדול הוא 

� הוספות�
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לאם המעוברת שלא תהא שושבינה בחתונת בנה או בתה 
וכיו"ב )וגם - מילתא דתמי' רבתי(.

משא"כ באם תסובב גם היא )ובעלה( את החו"כ ועוד זוג 
)נוסף על הורי הכלה(. וכלפי שמיא גליא מי מהם בגדר 

שושבינים ממש" )לקו"ש חכ"ב ע' 58(.

ענין נוסף: "לכתבו אודות שושבין, שיש סברא ע"ד פלוני, 
ולאידך גיסא יש לו טעם להיפך, ובמקום חשש שאז יהי' 

עלבון מצדם של פ'.

ובת  בן  בכבוד  ענין שנוגע  ובפרט כשמעורב  דא  ובכגון 
ג'  שמסתובבים  ז.א.  שושבין,  הזוג  על  מוסיפין  ישראל, 
השושבין,  זוגות  שתי  הם  מי  גליא  שמיא  וכלפי  זוגות, 
ומטעם הנ"ל מובן שכל זה צריך להעשות מבלי הדגשה" 

)אג"ק ח"כ ע' שיד(.

יג. "אלא שלובשים אותו תחת מלבוש העליון כדי שיהיה 
בלי בליטה" )אג"ק ח"ה ע' פז(.

*( הערת המו״ל: כיסוי פני הכלה.

� הוספות�

אחר(  לאיש  נשואה  האם  אם  )וכן  לאשה אחרת  נשוי  האב  באם 
כדאי שנוסף על שושבינין זוג נשוי יסובבו גם האב עם זוג׳ )או האם 

עם בעלה(.

הכלה  ואת  החו״כ,  של  האבות  מוליכים  החתן  את  אשר  נוהגין 
מוליכות האמהות של החו״כ. 

בעת שמוליכין את החתן לבאדעקעניש*, וכן אח״כ כשמוליכין 
החתן והכלה להחופה - מנגנים ניגון אדה״ז של הד' בבות.

]הטעם בהנהגה זו ראה לקמן ע' 13[

נוהגין אשר גם השושבינין - הן האנשים והן הנשים יסובבו את 
החתן ביחד עם הכלה.

מנהגנו אשר החתן תחת החופה מלובש קיטליג, ומפני זה ביוהכ״פ 
שלאחרי חתונתו אין לובש קיטל ומתחיל בשנה שלאחרי׳.

מתירים כל הקשרים שבלבושי החתן )כמו העניבה, בשרוך הנעל 
וכיו״ב(.
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שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הורה  פעם  אך  יד. 
בכיסו  איתו  יהיה  החופה  שבעת  חתונתו  לפני  לחתן 
הרה"ח  סיפר  כמו"כ  הריי"צ.  אדמו"ר  כ"ק  של  תמונה 
דוד רסקין שבהיותו ביחידות קודם חתונתו נאמר לו בין 
השאר שיזכור את הרבי בעת החופה )תשורה לחתונת חן-

רוזנפלד י"א אדר תשנ"ח(.

הבאת פ"נ לחתן: "ישנו מנהג אצל חסידי פולין שנותנים 
לחתן קוויטלאך )פדיונות( כי חתן ביום חתונתו מוחלין לו 
על כל עוונותיו, במילא ביכולתו לפעול מילוי הבקשות. 
אבל אעפ"כ אין ענין להתנהג כך כיוון שזה יכול להביא 
בכחם  החתן  את  לשמח  שבאים  אלו  אמנם  ישות.  לידי 
)שיחות  שידוכים"  שצריכים  הבחורים  עבור   .  . לבקש 

קודש תשי"ג ע' 383(.

של  האצבע  על  לענוד  מתחיל  החתן  הטבעת  "את  טו. 
הכלה במילים 'הרי את', ובמילה האחרונה, 'וישראל', הוא 
ומסיר את היד שלו - שבזה  מיטיב את ענידת הטבעת, 
יוצאת הטבעת מהרשות שלו ונעשית שלה" )שיחות קודש 

תשי"ד ע' קיז(.

וכמו מ"ם  כמו סמ"ך  להיות  צריכה  נישואין  "טבעת  טז. 
עגולה )כסמ"ך( מבפנים ומרובעת )כמ"ם( מבחוץ . . אבל 
אעפ"כ המנהג בפועל לקדש בטבעת עגולה )גם מבחוץ( 

ושל זהב דווקא" )תורת מנחם ח"ב ע' 252(.

יז. "ישנם כאלו שחורטים על הטבעת את יום הנישואין, 
שזה וודאי לא צריך להיות בשעת הנישואין . . הרבי דייק 
ששום דבר לא יהיה על הטבעת, הוא צווה לשפשף אפילו 

את החותם שמראה על סוג הזהב" )שיחות קודש שם(.

� הוספות�

לא יהיו בכיסו מטבעות, חפץ כסף, זהב ואבנים טובות וכיו״ב בעת 
הקדושיןיד. )וכן לא בלבושיו כמו מחט כסף כו', ועאכו״כ שלא יהי׳ 

בידיו(.
]הטעם בהנהגה זו ראה לקמן ע' 13[

�

מקדשין בטבעתטו של זהבטז חלקה, שלא יהי׳ חרות בה )גם לא בפניםיז( 
שום דבר.

מקדשין בטבעת של זהב*: עפ׳׳י הוראת כ״ק אדמו״ר )מהוריי״צ( נ״ע שאמר ע׳׳ז: ״כך שמעתי]א[. וי׳׳ל שהוא עפ׳׳י תקו״ז 

ת׳׳ה, ת׳׳י, תכ׳׳א )מכתב כ״ק אדמו׳׳ר מלך המשיח שליט״א ]נדפס באג"ק חכ"א ע' קלא[(]ב[.

]א[ הובא בשיחות קודש תשי"ד )ע' קטז( שם נכתב: 
"לכאורה טבעת צריכה להיות של כסף, - מצד כמה 
גם  ב.  כסף.  ובשוה  בכסף  הוא  הלשון  א.  טעמים: 
בקבלה יש מקום לכך שטבעת צריכה להיות מכסף 
דווקא. ג. נישואין הוא הרי עניין של אהבה . . וכסף 
הוא מלשון אהבה כמו שכתוב נכסוף נכספתי שמצד 
אבל  כסף,  של  טבעת  להיות  לכאורה  הוצרך  זה 
ירצה  א'  זהב. טעמים - כל  לפועל היה טבעת של 
לומר, אבל כך היה, - הרבי נהג לומר, כך שמעתי".

 

]ב[ בטעם הדבר שמקדשים בטבעת ולא בכסף כותב 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )באג"ק חכ"א ע' 
קלא( שזהו ע"פ תקוני זהר )תיקונים ה', י' וכ"א( שם 
נכתב: "איתמר לגבי כלה תהא לי מקודשת בטבעת 
)אצבע(  על  מקיף  היא  ש"הטבעת  הוא  והטעם  זו". 
הכלה ובא מהחתן", ואילו "הכלה מסובבת את החתן 
ז' פעמים, שזהו מקיף על החתן הבא מהכלה . . ושני 
המקיפים אלו באים תחת החופה שזהו מקיף הכללי 

על החתן והכלה גם יחד".

*( הערת המו״ל: נראה שהערה זו נדפסה בטעות בספר המנהגים בעמוד שלאחרי - במנהגי שמחות, וע"כ החזרנו 
אותה למקומה המתאים.
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� הוספות�

בנוגע לניקוד ברכת שמח תשמח - כמדומה ברור שאומרים שמח 
כולו פתח.

]הטעם בהנהגה זו - ראה לקמן ע' 13[

הכוס שעליו מברכין את השבע ברכותיח - לאחרי שיטעמו ממנו 
ברגלו  החתן  שובר  זה  וכוס  לסיימו  שהוא  למי  נותנים  החו״כ, 

הימנית.

]בענין אלו המברכים לעצמם בסעודת נישואין - ראה לקמן ע' 13[

במשך שבעת ימי המשתהכ משתדלים שהחתן או הכלה לא ילכו 
לבדםכא, גם שניהם יחד לא, אלא בלוית עוד אחד.

]המקור להנהגה זו ראה לקמן ע' 14[

כסף  של  כף  מניחים  יחוד,  לחדר  שנכנסים  קודם  החופה  לאחרי 
על האסקופה וההתן צועד ״איבער איר״ - עליו מלמעלה, ואח״כ 

נכנסת הכלה וכו'יט.

יח. מנהג כ"ק אד"ש מה"מ: כשסידר קידושין אמר 'סברי 
מרנן' קודם ברכת בורא פרי הגפן )ע"פ סרט ההקלטה(.

של  השמאלית  רגל  על  קלות  לדרוך  למנהג  בנוגע  יט. 
הכלה אחר החופה כדי שיתקיים הענין של "והוא ימשל 
אינו  א(  שליט"א:  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  אמר  בך" 
צניעות ב( מה צורך יש בסגולות הרי דבר זה סגולה הוא 
יתנהג  מצידו  הוא  ואם  בבית  נשמע  קולו  שיהא  בכדי 
רצונו  באם  ג(  בבית  נשמע  קולו  יהיה  במילא  כדבעי 
ייכנס  שהחתן   - אחרת  סגולה  לך  אתן  בסגולה,  דווקא 
הראשון בחדר יחוד, ואם שכח להכנס הראשון לחדר יחוד, 
חן- לחתונת  )תשורה  קודם  שיכנס  לבית  כשנכנסים  אז 

רוזנפלד י"א אדר תשנ"ח(.

למסור  ביקש  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  כ. 
לחתנים, שבמשך השבע ברכות - נוסף על אמירת מאמר 

אם  בנגלה,  ענין  גם  לומר  החתן  ישתדל   - סעודה  בכל 
)תשורה  יותר מפעם אחת  פנים  כל  לא בכל סעודה, על 

מחתונת רייכמן י"א תמוז תשנ"ז(.

בסמיכות  הנמצאים  עורכים  האחרון  ברכות  השבע  "את 
מקום ב"בית חיינו" - "בית רבינו שבבבל" וכבכל שאר 
תמימים  תומכי  בישיבת  זה  שיהיה  משתדלים  המקומות 
 ,88 עמ'  עולם  )שמחת  בזה"  וכיוצא  ליובאוויטש  בית 

וש"נ(.

דבש"  ל"ירח  נוסעים  החתונה  שאחרי  סדר,  "ישנו  כא. 
"מה  לעשות  אפשר  וממילא  אותו  מכירין  שאין  למקום 
במה  יודעים  שאינם  אלו   - הגמרא.  כלשון  חפץ"  שלבו 
יעשו  אל  שיודעים  אלו  וגם  ברכה  עליהם  תבא  מדובר 

זאת" )שיחות קודש תשט"ז ע' 124(.
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עושים שתי חופות של שתי אחיותכב בשבוע אחד, אבל לא ביום 
אחד.

עושים שתי חופות . . ביום אחד: הוראת כ׳׳ק אדמו״ר )מהוריי"צ( נ״ע.

בחצי  רק  חופה  לעשות  הוא  מנהגנו  תשרי  בחדש  שגם  כמדומה 
חדש הראשון, ובמקום עשיית חופה בחדש חשון עושים זה בחדש 

כסלו, גם בחצי השני של חדש כסלו. 
כמדומה: : ממכתב כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ]נדפס באג"ק חי"ז ע' שו, רעז. חח"י ע' טז[.

בחדש אדר וכן בחדש אלול עושים החופה בכל ימי החודש, כיון 
שהוא חודש הרחמים.

בחודש אלול: : הוראת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ]נדפסה באג"ק ח"כ ע' דש[.

שלא  שכותב  "ומה  אחד:  בשבוע  אחים  שני  נשואי  כב. 
ענינים  לי  שמזכיר  השני'  פעם  כבר  זה  הנה  כו'  ישלוט 
כאלו, וגם אז כתבתי לו דמאן דלא קפיר לא קפדינן עמי' 

א'  ביום  ישאו  שלא  שאמרו  שכיון  אלו  בענינים  ובפרט 
ה"ז גופא שאל"כ הוא אין מקום לחשש כלל וכלל" )אג"ק 

ח"ח ע' קנד(.

� הוספות�

]להרחבת מנהג זה וקודמו ראה לקמן ע' 14[

�
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לאחר  לחתונה  להגיע  שצריך  הטעם 
סמיכה:

נתבאר בלקו”ש1:  ״כ”ק מו”ח אדמו”ר 
אביו  מפי  נצטווה  נישואיו  סיפר, שלפני 
ולקבל  ללמוד  נ”ע  )מהודש”ב(  הרבי 
לפי  והיתר(  )איסור  להודאה  סמיכה 
גם  נצטווה  הסיפור  ממגנת  המשתמע 
נישואיו מפי  נ”ע לפני  )מוהרש”ב(  הרבי 
אביו)הרבי מוהר”ש( לקבל סמיכה באחד, 
הרבי  לבנו  מוהר”ש  הרבי  של  ממכתביו 
הוא  ההיא  מהתקופה  נ”ע  מוהרש”ב 

מתארהו בתואר:  ״בני הרב”.

מסיפור זה מובן שקיים יחס בין ההוראה 
לנישואין ומהווה הכשרה להם.

ההלכה  פסק  הוא  ההוראה  של  ענינה 
- דין אמת לאמתו. כל הסברות והדעות 
השונות בתורה הן אמיתיות, וכלשון רז”ל: 
אלו ואלו דברי אלקים חיים. אבל יתרונן 
של ההלכות הוא שהן אינן אמת בלבד. הן 
-  ״אמת לאמתו”. מעלתן היא שאינן רק  
והוי’  חיים”. אלא כמרז”ל  ״דברי אלקים 
ההלכות  שורש  כמותו,  שהלכה   - עמו 

הוא משם הוי’.

אמנם,  יכול,  ומפולפל  שנון  אדם 
אלקים  דברי  טובות,  סברות  להשכיל 
מקום  ויש  ארעיות  שהן  אלא  חיים, 
פסק  אותן.  המערערות  אחרות  לסברות 

הלכה, לעומת זה הוא נצחי וקיים לעד.

1( לקו”ש ח”א ע’ 53 ואילך.

בסברא  להתקל  מוכן  להיות  הדיין  על 
הנוגדת את ההלכה, ולמרות זאת לפסוק 
של  כוחה  זה  ההלכה.  לפסק  בהתאם 
ענין  היא  לערעור,  ניתנת  שאינה  הלכה, 

קיים, אמת לאמתו.

מזכירין  למה  המשנה:  משמעות  וזו 
כמותו?  הלכה  אין  הרי   - יחיד  דברי 
 - אחד  פירוש  לפי   - המשנה  ומתרצת 
נזכרת במשנה דעתהיחיד,  היתה  שלולא 
נוגדת  היה עלול להופיע מישהו בסברא 
את  ידה  על  לדחות  ולנסות  ההלכה  את 
ההלכה. אך דברי היחיד, שהוזכרו במשנה 
כזו  סברא  הועלתה  שכבר  להורות  באים 

ולמרות זאת אין ההלכה כמותה.

הוראה  של  השייכות  תתבהר  זה  ולפי 
לנישואין, משום שהנישואין - ענינם כמו 

ההלכה: בנין נצחי, בנין עדי עד.

ביאור הנ”ל ביתר פירוט:

באופן  חלוקים,  האדם  וצרכי  עניני 
כללי, לשלשה סוגים: מזון; לבוש ובית. 
יתרונו של הבית הוא בתמידיותו. בכמה 
לבית,  לבוש  בין  השוני  מבואר  מקומות 
אמנם  יתכן  זמני.  הוא תשמיש  שהלבוש 
בלבד,  לשעתו  הוא  אך  טוב,  מלבוש 
תמידי,  תשמיש  הוא  הבית  לעומתו 

וכביטוי השגור - בנין עדי-עד.

היות וכל עניני העולם - מופיעים בתורה 
ומקור מציאותם הוא בתורה, הרי  ״אסתכל 
גם  משתקפים  עלמא”,  וברא  באורייתא 

בתורה בחינות הלבוש והבית.

הרחבות
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הסברות הן בדוגמת לבושים, הן טובות 
הפעולה  ופועלות  לשעתן  ומועילות 
מצוות  מתקיימת  על-ידן  גם  רצויה, 
הוא  כך  רק  כן:  על  ויתר  תלמוד-תורה, 
סדר הלימודי, אלא, שהן עלולות להסתר 
אחר כך. מאידך, פסקי הלכות הם כענין 

הבית - דבר תמידי.

השוה  הצד  בירור  ביתר  יובן  זה  ולפי 
בישראל,  בית  בנין  נישואין,  שבין 
לסמיכות הוראה: שניהם הם כענין הבית.

 - להוראה  נישואין  שבין  המשותף 
כשם שהוא באורח כללי, כן הוא מתבטא 

בפרטי ענינים, כדלהלן:

ההוראה תלויה בגיל של ארבעים שנה, 
אינש  קאים  לא  רז”ל  מאמר  יסוד  על 

אדעתא דרבי’ עד ארבעין שנין.

בנישואי  נתקלים  אנו  דומה  בתופעה 
הראשונים  הנישואין   - ורבקה  יצחק 
בן  יצחק  ויהי   - בתורה:  המסופרים 

ארבעים שנה בקחתו את רבקה.

זה תוכן הנאמר במדרש ומובא ברש”י, 
שלפני נישואי יצחק, כתב לו אביו שטר 

דייתיקי ומסר לו כל נכסיו.

״קאי  של   בענין  זאת  להסביר  ואפשר 
את  בנפשו  קלט  יצחק  דרביה”:  אדעתא 
כל עניני אברהם, רבו, ועם היותו  ״קאי 

אדעתא דרביה” - באו הנישואין.

טעם  את  להסביר  יש  האמור  פי  ועל 
סמיכות  לקבלת  השתדלות  של  המנהג 

להוראה לפני הנישואין -

היא  בכלל  העולם  שהתהוות  כשם  כי, 
״אסתכל  כמאמר   התורה,  באמצעות 

באורייתא וברא עלמא” כן עולמו הפרטי 
של כל אחד מתהווה על-ידי ההסתכלות 
שהחתן  נהוג  כך  ומשום   - כנ”ל  בתורה 

עולה לתורה לפני נישואיו -

בישראל,  בית  להקים  העומד  ולכן, 
ב”עולם”. עליו להקדים בנין בית בתורה. 
הקמתו  ידי  ועל  ההוראה,   - והיינו 
ביתו  את  ומקים  בונה  הוא  בתורה,  בית 
ישרים  בדור  עד,  עדי  בנין   - ב”עולם” 

יבורך”.

הטעם לתענית חתן וכלה:

בלקו”ש2   מבוארים  בהרחבה  הדברים 
״כמה טעמים נאמרו ע”ז ש”נהגו שהחתן 
״דהוי  א(   חופתן”:  ביום  מתענין  והכלה 
ויום  עוונותיהן  שנמחלין  דידהו  סליחה 
כפור דידהו”; ב(:  ״שמא ישתכרו ולא יהי’ 
דעתן מיושבת עליהן בשעת הקידושין” ג( 
מפני שמצוה חביבה עליהם )לכן נוהגין( 
שהיו  הראשונים  חסידים  שעושין  כדרך 
לולב  כגון  החביבה,  מצוה  על  מתענין 

ושאר דברים.

בין  בפוסקים  שנאמר  מהחילוקים  וא’ 
הני טעמי הוא: לטעם הא’ ראוי להשלים 
התענית, משא”כ לטעם הב’ והג’ - א”צ 
נתאחרה  אם  )ולאידך  כפשוט  להשלימו, 
החופה עד אחר צה”כ - לטעם הא’ א”צ 
להתענות רק עד צה”כ, ולטעם הב’ והג’ 

- צריכים להתענות עד אחרי החופה(.

וי”ל שאפי’ את”ל שגם לטעם הא’ )דהוא 
להשלים  צריך  אין  שלהם(  סליחה  יום 
התענית - כיון שגם תענית שעות נחשב 
ג’  הני  בין  עיקרי  חילוק  יש   - כתענית 

2( לקו”ש ח”ל ע’ 164 ואילך.
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טעמי בהגדרת מהות התענית: לטעם הא’ 
וגם  יש כאן חלות דין תענית על הגברא 
דאין  והג’,  הב’  לטעם  משא”כ  היום;  על 
כ”א  הגברא,  על  אפי’  תענית,  חלות  בזה 

רק שלילה והעדר האכילה.

הפוסקים  )גם  דלכו”ע  פשוט  והנה 
החופה  יום  הרי  והג’(  הב’  הטעם  שנקטו 
הוא יום מחילה וסליחה להחתן והכלה . .

טעמים  שנתנו  שהפוסקים  צ”ל,  ולפ”ז 
שמחילתם  להו  סבירא  להתענית  אחרים 
ותענית  בתשובה  תלוי’  אינה  החו”כ  של 
ע”י  באה  המחילה  אלא  תשובה,  של 

הנשואין לבד.

החתן  של  חופתם  יום  שלכו”ע  ומכיון 
)ע”ד  וסליחה  מחילה  יום  הוי  והכלה 
בין  שהמחלוקת  לומר,  יש  כיפור(,  יום 
זקוקים  אם   - שבפוסקים  הנ”ל  הטעמים 
 - הכפרה  בשביל  תשובה  של  לתענית 
בענין  שמצינו  הפלוגתא  בדוגמת  היא 
כפרת יום הכפורים: לדעת רבי בין עשה 
תשובה בין לא עשה תשובה יוה”כ מכפר, 
דעיצומו של יוה”כ מכפר, ולדעת רבנן - 

רק אם עשה תשובה יוה”כ מכפר.

ועד”ז הוא בנדו”ד, דהאומרים דמתענין 
משום דהוי יום סליחה ויו”כ דידהו, ס”ל 
דחתן וכלה צריכים עשית תשובה לכפרתן, 
)כמ”ש  תשובה  של  תענית  תוכן  דזהו 
הרמב”ם דהצום הוא  ״כדי לעורר הלבבות 
שנקטו  ואלו  התשובה”(,  דרכי  לפתוח 
הטעם הב’ והג’ הנ”ל - ס”ל דהכפרה היא 
דעת  ע”ד  )חופתן(,  יום  של  עיצומו  מצד 

רבי )הנ”ל( בנוגע ליוה”כ.

יו”כ  שאין  דס”ל  לרבנן,  אפילו  אמנם 
מכפר בלי תשובה, מוכח מדברי הרמב”ם 

אלא  מהתשובה,  באה  הכפרה  דאין 
מעיצומו של יום הכפורים, אלא שעיצומו 
של יוה”כ מכפר דוקא כאשר ישנה תשובת 

האדם.

הרמב”ם   שכתב  מזה  מזו:  ויתירה 
״עיצומו של יום הכפורים מכפר לשבים” 
וכיו”ב,  התשובה”  עם  ״מכפר  אמר   ולא 
כפרת  מועילה  הרמב”ם  דלדעת  מוכח 
עשה  שלא  לזה  גם  היום  של  עיצומו 
עם  )תשובה  חטאיו  על  )גמורה(  תשובה 
כל גדרי’ ותנאי’ - חרטה על העבר וקבלה 
טובה על להבא בוידוי דברים(, אלא שהוא 
וגדר של  ״שב” ששב  נמצא רק בתנועה 

ופונה לה’.

באופן  שיטות  ג’  שיש  נמצא  זה  וע”פ 
לתשובה:  ויחסה  דיו”כ  ומחילה  הסליחה 
א( דעת רבי שאין צריך לתשובה בשביל 
הסליחה; ב( דעת רבנן )בפשטות( שצריך 
)לפי  הרמב”ם  שיטת  ג(  ממש;  תשובה 
של  תנועה  שצ”ל  רבנן(  בדעת  פירושו 

שיבה, אבל לא מעשה תשובה ממש.

אלו  שיטות  שלש  שמעין  לומר,  ויש 
ביו”כ הן ג’ השיטות הנ”ל בגדר הסליחה 

ומחילה ביום החופה:

בשביל  רק  היא  שהתענית  הטעם  לפי 
נמצא   - הקנין  בשעת  הדעת  צלילות 
שאין לסליחה כל קשר עם התענית; לפי 
הטעם דהוי תענית של תשובה - ה”ז כמו 
הטעם  ולפי  )בפשטות(;  רבנן  לדעת  יו”כ 
המצוה,  חביבות  משום  הוא  שהתענית 
 - ביו”כ  הרמב”ם  שיטת  ע”ד  שהוא  י”ל 
אינו לתשובה,  סו”ס אף שהתענית  שהרי 
הרי בחביבות של מצוות הקב”ה - יש בה 

קירוב ושיבה להקב”ה”.
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הטעם שמנגנים ד’ בבות בהולכת החתן 
והכלה לחופה:

נראה לומר שזהו ע”פ דברי הזהר3 ״כד 
אתיין לה לחופה בכמה מיני נגונא, צריכין 
בשירות  לתתא  לון  לאתערא  ישראל 
ותושבחות בכל מיני נגונא” ]כשמביאים 
ניגון,  מיני  בכמה  לחופה  הכלה  את 
צריכים ישראל להתעורר למטה בשירות 

ותושבחות בכל מיני ניגון[.

הסרת כל התכשיטים מבגדי החתן:

הולך  שהחתן  מובא4  העזר  בשולחן 
לחופה בכיסים ריקים כדי להזכיר לו יום 
המיתה שאז  ״אין מלוין לו לאדם לא כסף 

ולא זהב”.

התכשיטים  להורדת  טעם  שכתבו5  ויש 
ללבוש  שלא  גזרו  הבית  שבחורבן  כיון 
אנו  ואין  כלות6  ועטרות  חתנים  עטרות 
יודעים אלו תכשיטים בדיוק אסרו, ולכן 

- מספק - מחמירים בהכל.

תשמח”  ״שמח  ברכת  לאמירת  הטעם 
בניקוד פתח:

המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  כתב 
על  הרמז  לומר  אפשר  ״ואולי  שליט״א7: 
הימין  קו  בחכמה  דפתח  מפני  דא”ח  פי 
מענין  )להעיר  בבינה  צירי  כן  שאין  מה 
אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי ותהי 
לי לאשה בביאוה”ז פרשת אמור( . . וראה 

3( ח”ג רל, ב.

4( ח”ב ע’ קלו, א.

5( קובץ המסורה ח”ה ע’ נא.

6( שו”ע או”ח סי’ תק”ס סעי’ ד’.

7( אג”ק ח”ג ע’ צב.

הוספות לתורה אור ד”ה להבין שרש חלב 
ודבש ספ”א בהכרעת האריז”ל דחכמה רק 

חסד”.

 - נישואין  בסעודת  לעצמם  המברכים 
לענין שבע ברכות:

המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  ממכתב 
שליט”א8: 

 ״במה דשאילנא קדמיכון: המשתתפים 
המדינה  וכמנהג  נישואין,  בסעודת 
מהם  )וכמה  חבורות  חבורות  מסובים 
שולחנה  על  כאו”א  מעשרה(  יותר 
לכל  עי”ז(  )ומצרפים  משמשים  ושמשים 
כמה   - הסעודה  ובהתארך  השולחנות, 
מהחבורות מברכין לעצמן, מבלי לחכות 
החו”כ  אשר  הראשי,  שבשלחן  לברהמ”ז 
מסובין עליו, ומבלי אמירת ז’ ברכות וגם 

לא שהשמחה במעונו וכו’. 

אי יאות פתגמא למעביד הכא ולמיפטר 
נפשיה מז’ ברכות וכו’. 

אחד  כל  לא  א(  המנהג:  סיבת  וכנראה 
)מפני  בסעודה  להאריך  יכול  ואחד 
וכיו”ב  זמנו  על  חס  הבריאות,  הטרדות, 
ע”י  באה  האריכות  שלפעמים  ובפרט 
ענינים בלתי רצויים( ב( אמירת ז’ ברכות 
דהחתן  הראשי  בשולחן  אמירתן  קודם 

וכלה - תעורר קפידת המחותנים.

שכולם  א(  המנהג:  שינוי  זה  פי  ועל   
שכמה  תגרום   - הסעודה  סוף  עד  יחכו 
ועי”ז  כלל  זו  בסעודה  מלהשתתף  ימנעו 
יוגרע משמחת חו”כ אז, נוסף על הטינא 
שבלב מהמחותנים על הבלתי משתתפים, 

8( אג”ק חי”ד ע’ רטו.
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בשולחנות  שיברכו  ב(  במוחש.  וכנראה 
הנ”ל ז”ב בשני כוסות, כבודים - יש חשש 
לקפידה הנ”ל, ואלו שיחששו להקפידה - 

מלכתחילה לא יבואו.

וכיון שבשני האופנים - ענין של מצוה 
ואין  ביותר  המנהג  שנתפשט  וגם  ישנו, 
מוחה, מצוה ליישב המנהג, וי”ל שמיוסד 
על שלשה: א( שו”ע סקצ”ג סוס”א: למנוע 
קפידת בעל הבית מותר לעשרה להחלק. 
זה  טעם  הי’  לא  אם  אף  סוס”ג  שם  ב( 
מספיק מ”מ בכבר נהגו כך, הוי כאילו לא 
קבעו עצמן ביחד, וראה שו”ע יו”ד ספ”ח 
ס,ב. ג( עפמש”כ בשו”ע אה”ע סימן ס”ב 
בט”ז סק”ז וערוך השולחן )סקל”ח. הובא 
באם  תלוי  ז”ב  דחיוב  כת”ר(  במכתב  גם 
האכילה היא גם לשמחת חו”כ - יש לומר 
דמחשבת המסובים מקודם דבאם תתארך 
הסעודה יברך בלא ז”ב - הרי זה שלילת 
ז’  ענין  חל  לא  חו”כ,  לשמחת  קביעתו 

ברכות מעיקרא, וק”ל”.

שלא יצאו החו”כ יחידים: 

צריכים  וכלה  שחתן  בגמרא9  איתא 
שימור ופירש רש”י שישמרו מן המזיקים 
ערוך  וכתב  בהם.  מתגרים  שמקנאתם 
השלחן10 שמטעם זה אסור לחו”כ להיות 
ע”פ  מנהגנו  ולפי  בבית.  ואפילו  לבד 
אין לחתן להמצא  הריי”צ11  הוראת הרבי 
לא  )הוא  ימים  ממספר  החל  בבית  לבד 
הנ”ל  וע”פ  החתונה.  לפני  בכמה(  נקב 
נראה שגם על הכלה אין להיות לבד לפני 

החתונה.

9( ברכות נד, ב.

10( סימן סד, ג.

11( ראה לקו”ש ח”א ע’ 52.

יחידים  החו”כ  יצאת  לאי  טעם  ועוד 
איתא בפרקי דרבי אליעזר12 שהוא משום 
יוצא לשוק לבדו  כבוד  ״מה המלך אינו 
והובא  לבדו”  לשוק  יוצא  אינו  החתן  כך 
זה  ומטעם  א(.  )סד,  ברמ”א  להלכה 
האיסור הוא רק לצאת מהבית אבל בתוך 
הליווי  אשר  מובן  ועפ”ז  מותר.  הבית 
לאחר החתונה הוא מפני כבוד אבל לפני 

החתונה הוא מטעם שמירה, כנ”ל13.

זמנים המתאימים לקביעת החתונה:

הוא  מנהגנו  תשרי  "בחדש  תשרי: 
לעשות חופה רק בחצי חדש הראשון"14.

אך במ"א15: "מנהג ישראל שאין נושאין 
בעשי"ת", ע"כ נשארו רק הימים שבין יום 

כיפור לחג סוכות.

בתוככי  נוהגים  שאין  "כמדומה  חשון: 
אנ"ש לעשות חתונה בחדש זה"16.

האפשרי  כפי  להשתדל  "כדאי  כסלו: 
ופדות  גאולתנו  בחדש  החתונה  שתהי' 

נפשנו ירחא תליתאי מתחלת השנה"17.

בחדש  החתונה  זמן  לקביעות  "בהנוגע 
לאנ"ש  ובפרט  הגאולה  חדש  הוא  כסלו 

ותלמידי התמימים"18.

חשון  בחדש  חופה  עשיית  "ובמקום 
עושים זה בחדש כסלו, גם בחצי השני של 

12( פט”ז.

13( לקו”ש, שם.

14( כדלעיל ע' 9. אג"ק חי"ז ע' שו.

15( שם ח"ט ע' רה.

16( שם חי"ז ע' רעז, הובא גם לעיל ע' 9.

17( שם ח"י ע' קלא.

18( שם חכ"א ע' תו.
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חדש כסלו"19.

לערוך  בחוגנו  נוהגים  "אין  טבת: 
חתונות בחדש האמור"20.

שבט: "אין רגיל כל כך לעשות חתונה 
בחדשי טבת ושבט"21, "ואם בחדש שבט 

אזי בחציו הראשון"22.

לקבוע  להשתדל  יש  "לדעתי  אדר: 
החתונה בחדש אדר"23.

ידוע מנהגנו הוא אשר עושים ההחונה 
בחדש כסלו או באדר"24.

"טוב יותר לעשות זה בחדש אדר, שעל 
שמחה  ימי  שהם  נאמר  כולו  החדש  כל 

ויו"ט"25.

לקבוע  להשתדל  יש  "לדעתי  ניסן: 
החתונה בחדש אדר או ניסן"26.

לא  העומר  ספירת  מצד  הנה  אייר: 
מאיזה  "ואם  החודש  בכל  לעשות  שייך 
אזי  בעומר,  בל"ג  בדוקא  רוצה  טעם 
כמבואר  בזה  שיש  דיעות  החילוקי  מפני 
באחרונים, יש לעשותה ביום ו'27 אבל לא 

בליל אור ליום ו'"28.

19( לעיל ע' 9. אג"ק חי"ח ע' טז.

20( שם.

21( אג"ק ח"ה ע' נב.

22( שם ח"ז ע' פח. חי"ט ע' קמה.

23( שם ח"ז ע' פח.

24( שם ח"ה ע' נב.

25( שם חי"ט ע' קמה.

26( שם ח"ז ע' פח.

27( ל”ג בעומר דאותה שנה )תשי”ד( חל ביום 
שישי.

28( שם ח"ח ע' שיח.

סיון,  חדש  בראש  שלא  "מובן  סיון: 
שהוא בימי ספירת העומר29".

אפשרי  אם  יותר  טוב  בכלל  "והנה 
או  דשבועות  חג  באסרו  תהי'  שהחתונה 
הראשון  חדש  חצי  עד  שאחריו  בהימים 

דסיון"30.

תמוז: "אפשר שיהי' בר"ח תמוז"31.

זמן  קביעות  אודות  "במ"ש  אב:  מנחם 
מובן  מנ"א,  לחדש  תחי'  אחותו  חתונת 
מנ"א  לחדש  דקביעות  הענין   .  . הפלא 
יותר  טוב   - דא  כגון  בחדשים  שאפילו 
שיהי'  יום  באיזה  מאשר  תמוז  בתחלת 

בחדש אב"32.

"במנ"א בימי יא-טו"33.

"כיון  החודש"34,  כל  "במשך  אלול: 
"מסוגל  ואף  הרחמים"35,  חודש  שהוא 

אלול לזה ביתר שאת"36.

החתונה  לאופן  "בהנוגע  בשבוע:  יום 
מה טוב שיהי' לא ביום ראשון בשבוע"37.

"פשט המנהג לישא נשים בערב שבת, 
ולהעיר שכמה נישואין אצל נשיאי חב"ד 

היו ביום השישי"38.

29( שם ח"ט ע' מו.

30( שם ח"ח ע' שיח.

31( שם ח"ט ע' מו.

32( שם חט"ז ע' רב.

33( שם חכ"ד ע' שנב.

34( שם.

35( לעיל ע' 9. אג"ק ח"כ ע' דש.

36( שם חכ"ב ע' שיד.

37( שם חח"י ע' רז.

38( התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 256 בשוה"ג.



ספר המנהגים 16PB

אך בפעם אחרת כתב כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א39: "הגבלות בימינו אלה 
בנוגע לימי החתונה - מלבד המפורשים, 
ואיחור  לדחית  מביאים   - ופשוט  כמובן 
מקרים,  בכו"כ  מביאים   - החתונה  זמן 
בעוה"ר - למכשולים בעניני צניעות וכו' 
וד"ל. וצע"ג ביותר הכדאיות הן,  דחו"כ, 

או אדרבא".

ובדומה לזה העיד ר' יהודה-ליב גרונר 
שפעם אמר לו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
ותאמר  דווארקין,  להרב  'תכנס  שליט"א 

39( מכתי"ק.

דינים  פוסק  רב  שבתור  מבקש,  שאני  לו 
שיפסוק לבטל כל ההגבלות בקשר לזמן 
חתונה, הן בנוגע לחדשים והן בנוגע לימי 
להתחתן  יוכלו  שהחו"כ  בכדי  החודש, 
מה שהוא יותר מוקדם גם בנוגע לימים'. 
לאחר שר' יהודה-ליב גרונר מסר דברים 
שמבטלים  פסק  הוא  דווראקין  לרב  אלו 
בנוגע  הן  שהיו  ההגבלות  אותם  כל  את 
והן בנוגע לימים. לאחר שמסר  לחדשים 
הורה  שליט"א  מה"מ  אדמו"ר  לכ"ק  זאת 

לו לפרסם זאת.

לזכות

 כ״ק אדמו״ר 
 מלך המשיח 

שליט״א

מהרה יגלה אכי״ר


