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 , כה( לג ירמיהו )  יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָשַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ָשְמִתי:  ְבִריִתיִאם ֹלא   ה' כֹּה ָאַמר  

 .פעמים( 7יז, מופיעה המילה -)בפרשת נח פרק ט פסוקים ח" מופיע פעמים לא מעטות בפרשה הקודמת ובפרשתנו בריתהביטוי " 

 פסוק יח(  פרק טו)  ָגדֹּל ְנַהר ְפָרת: ֵלאמֹּר ְלַזְרֲעָך ָנַתִתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ִמְנַהר ִמְצַרִים ַעד ַהָנָהר ַה  ְבִרית ֶאת ַאְבָרם    ה'ַבּיֹום ַההּוא ָכַרת 
 ד(  ,)שםִאָתְך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון גֹוִים:   ְבִריִתיֲאִני ִהֵנה   )יז, ב( ֵביִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרֶבה אֹוְתָך ִבְמאֹּד ְמאֹּד: ְבִריִתי ְוֶאְתָנה  

 ז(  ,)שםֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך: -עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלא  ִלְבִרית ֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹּרָֹּתם  ֵביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְר  ְבִריִתי ַוֲהִקמִֹּתי ֶאת  
 כא( ,)שם  קים ֶאת־ִיְצָח ָאִק   יְבִריִת ְוֶאת־ 

 :  )ו, יח(של הקב"ה  צדדית-חד הינה הבטחה  ,משמעות הברית אצל נח

 ִאָתְך ּוָבאָת ֶאל ַהֵתָבה ַאָתה ּוָבֶניָך ְוִאְשְתָך ּוְנֵשי ָבֶניָך ִאָתְך:  ְבִריִתי ַוֲהִקמִֹּתי ֶאת  

לאות שהשם נשבע לו שלא ימות הוא  "רש ראב"ע: י וכן פ ."רשעים שבדור וברית היה צריך על הפירות שלא ירקבו ויעפשו, ושלא יהרגוה"רש"י: רש יופ
ריתוטעם "תב בפרוש המילה: ואך כבר ראב"ע כ . "והברית הוא דבר השם כשיגזור אומר בלא תנאי ושיור ויקיים"ובלשון הרמב"ן:  ."ובניו במבול   - ב

הצדדיםשמן הסתם מחייב את  טרי,ס-וה אומר, יש כאן מהלך דוה.  "שבחרו שנים הסכמה, ודבר   . שני 

ה להים -' אהַויֹּאַמר ", אברהם אבינו מבין את עומק העניין, ולכן הוא שואל: ואמנם נָּ שֶׁ ירָּ י אִּ ה ֵאַדע כִּ אכן, בהמשך דברי ה' אל אברהם מתגלה   .)טו, ח( "ַבמָּ
 :יד(-)יז, ט הצד השני של המטבע

ם  זֹּאת ְבִריִתי ֲאֶשר ִתְשְמרּו ֵביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ִהּמֹול ָלכֶ ַוּיֹּאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאָתה ֶאת ְבִריִתי ִתְשמֹּר ַאָתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹּרָֹּתם: 
ּוֶבן ְשמַֹּנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ָכל ָזָכר ְלדֹּרֵֹּתיֶכם ְיִליד ָבִית ּוִמְקַנת ֶכֶסף ִמכֹּל ֶבן ֵנָכר  ּוְנַמְלֶתם ֵאת ְבַשר ָעְרַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאֹות ְבִרית ֵביִני ּוֵביֵניֶכם:  ָכל ָזָכר:

ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶשר ֹלא ִיּמֹול ֶאת ְבַשר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה   ִיּמֹול ְיִליד ֵביְתָך ּוִמְקַנת ַכְסֶפָך ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִבְבַשְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם:ִהּמֹול  ֲאֶשר ֹלא ִמַזְרֲעָך הּוא:
 ַהֶנֶפש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה ֶאת ְבִריִתי ֵהַפר:

 .שלו ה יקיים את חלקועל האדם לקיים את חלקו בהסכם, והקב"

י "הרמב"ן )שם( מראה מקום לפסוק בספר מלאכי:  ִריִת ַחת הּוא בְּ י נִּ ְפֵני ְשמִּ י ּומִּ ֵאנִּ ירָּ א ַויִּ ְּתֵנם לֹו מֹורָּ אֶׁ לֹום וָּ ים ְוַהשָּ ּתֹו ַהַחיִּ ה אִּ ְיתָּ הנביא נוזף   .)ב, ה( " הָּ
 :  ג(-)שם, ב ות יחסם המזלזל לעבודת הקורבנבכוהנים על 

ְרכֹוֵתיֶכם ְוַגם ָארֹוִתיָה ִכי ֵאיְנֶכם  ם ֹלא ָתִשימּו ַעל ֵלב ָלֵתת ָכבֹוד ִלְשִמי ָאַמר ְיהָֹּוה ְצָבאֹות ְוִשַלְחִתי ָבֶכם ֶאת ַהְּמֵאָרה ְוָארֹוִתי ֶאת  בִ ִאם ֹלא ִתְשְמעּו ְוִא 
 ֶרש ַחֵגיֶכם ְוָנָשא ֶאְתֶכם ֵאָליו:  ִהְנִני גֵֹּער ָלֶכם ֶאת ַהֶזַרע ְוֵזִריִתי ֶפֶרש ַעל ְפֵניֶכם פֶ ָשִמים ַעל ֵלב:  

 וכך אומר המלבי"ם:  אם הכוהנים אינם מקיימים את הברית, לא רק שאין ברכותיהם מתקיימות, אלא הן מזיקות. 

את שמי על בני ישראל ואני   ושמו' ה זל ע  מר שנא , בברכת כהנים אחר הקרבת הקרבן מה שאתם מברכים את העם  , וארותי את ברכותיכם
 . ך ברכותיכם לקללהואהפ  , אבל עתה שאתם מסלקים שמי מבני ישראל ומחללים אותו  .שעל ידכם יברך ה' את העם , 'אברכם

אֹות": תקייםיבמקום ש ַמר ה' ְצבָּ י אָּ ת ֵלוִּ י אֶׁ יתִּ ְהיֹות ְברִּ ה ַהזֹּאת לִּ ְצוָּ ם ֵאת ַהמִּ י ֲאֵליכֶׁ ַלְחּתִּ י שִּ ם כִּ יַדְעּתֶׁ ם  " : אתם – שם, ד() " וִּ ְכַשְלּתֶׁ ְך הִּ רֶׁ ן ַהדֶׁ ם מִּ ם ַסְרּתֶׁ ְוַאּתֶׁ
אֹות ַמר ה' ְצבָּ י אָּ ית ַהֵלוִּ ם ְברִּ ַחּתֶׁ ה שִּ ים ַבּתֹורָּ ם"וממילא:  –)שם, ח( " ַרבִּ עָּ ל הָּ ים ְלכָּ לִּ ים ּוְשפָּ ְבזִּ ם נִּ ְתכֶׁ י אֶׁ ַתּתִּ י נָּ ולא רק בבין אדם למקום   .)שם, ט( "...ְוַגם ֲאנִּ

 :טז(-)שם, י אשתואו ל רוהפרו את בריתם, אלא גם בין אדם לחב

ם ִכי ִחֵלל   ָאנּו ַמּדּוַע ִנְבַגד ִאיש ְבָאִחיו ְלַחֵלל ְבִרית ֲאבֵֹּתינּו: ֲהלֹוא ָאב ֶאָחד ְלֻכָלנּו ֲהלֹוא ֵאל ֶאָחד ְבָר  ָבְגָדה ְיהּוָדה ְותֹוֵעָבה ֶנֶעְשָתה ְבִיְשָרֵאל ּוִבירּוָשלִָ
ְוזֹּאת ֵשִנית ַתֲעשּו ַכּסֹות  ר ְועֶֹּנה ֵמָאֳהֵלי ַיֲעקֹּב ּוַמִגיש ִמְנָחה ַלה' ְצָבאֹות: ַיְכֵרת ה' ָלִאיש ֲאֶשר ַיֲעֶשָנה ֵע ְיהּוָדה קֶֹּדש ה' ֲאֶשר ָאֵהב ּוָבַעל ַבת ֵאל ֵנָכר: 

יְנָך ּוֵבין ֵאֶשת ְנעּוֶריָך ֲאֶשר ַאָתה  ַוֲאַמְרֶתם ַעל ָמה ַעל ִכי ה' ֵהִעיד בֵ ִּדְמָעה ֶאת ִמְזַבח ה' ְבִכי ַוֲאָנָקה ֵמֵאין עֹוד ְפנֹות ֶאל ַהִּמְנָחה ְוָלַקַחת ָרצֹון ִמֶּיְדֶכם: 
   ַאל ִיְבגֹּד:  ְוֹלא ֶאָחד ָעָשה ּוְשָאר רּוַח לֹו ּוָמה ָהֶאָחד ְמַבֵּקש ֶזַרע ֱאֹלִהים ְוִנְשַמְרֶתם ְברּוֲחֶכם ּוְבֵאֶשת ְנעּוֶריָך ָבַגְדָתה ָבּה ְוִהיא ֲחֶבְרְתָך ְוֵאֶשת ְבִריֶתָך: 

 א ִתְבגֹּדּו: י ָשֵנא ַשַלח ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְוִכָּסה ָחָמס ַעל ְלבּושֹו ָאַמר ה' ְצָבאֹות ְוִנְשַמְרֶתם ְברּוֲחֶכם ְוֹלכִ 

על אף שהיו איתם לאורך כל   בגידתם בנשותיהם,ך משמירת הברית הוא בגידה, והנביא מוכיח את העם על ההפ
 הדרך הקשה בשובם מגלות בבל.

כח האמונה באל אחד, אלא את היושר והאמת, הן כלפי שמיא והן איש לאשתו  את לא רק מאברהם אבינו נלמד 
 ואיש לרעהו. 

 ( , יטיחבראשית ): ֲעשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָפטִכי ְיַדְעִתיו ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת ָבָניו ְוֶאת ֵביתֹו ַאֲחָריו ְוָשְמרּו ֶּדֶרְך ה' לַ 
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 :י( מז,או"ח )"ע וכתב הש

ון שדעתו לחזור וללמוד  כי ,אם הפסיק מללמוד ונתעסק בעסקיו
 . דלא הוי הפסק סא,כית הומרחץ וב שינה וה"ה ל  1.לא הוי הפסק

  הבא סעיף באלא ש ."ע ששינה לא הוי הפסקוכאן משמע שפשוט לשמ
וכן   .לא הוי הפסקדוי"א  .הוי הפסק"שנת קבע ביום על מיטתו  :הוא כותב

  ,קודם כבר כתב ששינה לא הוי הפסקהבסעיף ש קשה, ולכאורה –נהגו" 
שבסעיף י דיבר   ,צריך להסבירנו ועל כרח .וכאן מציג זאת בתור מחלוקת

שנת קבע  לגבי אבל  , וה הפסק, שהיא לכל הדעות לא מהועראי על שנת 
 . אעיף י על דין זה דיבר בס, ויש מחלוקת בדבר

 :כתוב (סימן מז או"ח )בטור 

ואינו צריך לחזור   , אף אם לומד בלילה הלילה הולך אחר היום
ז"ל בתשובת   דוני אביכתב א ,ואם ישן .זמן שלא ישןולברך כל 

וצריך   ,שאף ביום אם ישן שינת קבע על מטתו הוי הפסק ,שאלה
  - אבל אם רגיל להתנמנם מיושב על אצילי ידיו . לחזור ולברך

 .י הפסקשינת עראי היא ולא הו 

ת  והפסק בברכגדר  ,וכן דעת בעל הטורים , משמע מכאן שלדעת הרא"ש
אלא שיש   .ישן ביום צריך לברךואפילו  ,קא בשינהתלוי דו ההתור

  ,נה לא מפסיקהילדעתם שו ,והם ר"ת והאגור בשם אביו ,חולקים בדבר
 אלא הברכה מתחדשת בכל יום.

 
צריך לברך אין  תה דעתו לחזור וללמודיאם הי קאשדו דברי השו"ע,היו שרצו לדייק מ 1

 , חוזר ומברך.נמלך אחר כךאלא שלא חשב לחזור וללמוד אם  אבל ת התורה,שוב ברכו
שאפילו אם לא היה בדעתו  יםסוברו ,ועוד( הט"ז ) ויש חולקים .וכן כתב הרא"ש בתשובה

 .חוזר ומברך אם החליט ללמודאינו  –לחזור וללמוד  בתחילה

מד בלילה  אם ל"אף  :"ע ממה שכתב בסעיף יבווהקשה המג"א על הש
  . ואינו צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישן" ,הלילה הולך אחר היום שעבר

תלוי בשינה, והלא בסעיף יא  שהדבר  דעת הרא"ש,כאן פסק כ ,קשהו
כרא"ש או   - "ע וי סובר השוא"כ כמ .נת קבע ביום לא הוי הפסקיפסק שש

 כרבנו תם? 

באמת  ו ,שא"כרפוסק להלכה "ע והשש  יו לשו"ע תירץ,רע"א בהגהות 
נהגו שלא   ומכל מקום .וכך סוברים רוב הפוסקים ,הדבר תלוי בשינה

 ושחש משום ספק ברכות להקלש בע,אף שישן שנת ק לברך ביום
 ולכן כך כתב גם השו"ע.  לסברת ר"ת.

  ות התורהברכחיוב חלוקת האם הדבר תלוי במיף, שלהוסנראה ו
  - ע"והרמב"ם והש וזו דעת  , א דרבנןולמ"ד שה . מדאורייתא או מדרבנן

כמובא ) וכך נהגו הספרדים  , י זה ספק דרבנןכבספק לא מברכים  אכן 

 .גם בספק צריך לברך , רשב"א ועוד( ,)רמב"ןולמ"ד שהיא דאורייתא  .כה"ח(ב
  התורה  תכובר ספק אם בירך במקרה שיש לאדם ש כתב המשנ"ב  אכן  וכך

צטרך יום י ישן בלפי דעה זו גם ה לכאורהאם כן ו צריך לחזור ולברך.
 .מספק ךלבר

ששינה מצריכה ברכה   ,נראה שנוטים אחר דעת הרא"ש 2, למעשה הלכה
אם קם באמצע הלילה ללמוד וחזר לישון צריך לברך ברכת  ולכן  .נוספת
 .קבעשנת  אם ישןגם יום נוהגים שלא לברך אלא שב .התורה

  ואם היה ער כל הלילה, לפי דעת פוסקי אשכנז נראה שצריך לכוון לצאת 
וכך מובא בשם  , דואילו לפי פוסקי ספר .בברכה של אדם אחר שישן

 .יכול הוא בעצמו לברך , האר"י

 
 .תפילההלכות ופניני הלכה  ,ימן מז"ע סשצוילקוט יוסף קיפי על  2

 

 
לבחון האם יום החתונה הוא הוא היום שבו הזוג  במאמר זה נבקש 

הופכים מרווקים לנשואים. ואם הם הופכים לנשואים, האם מיד חלים  
תית על אשה  עליהם כל הדינים של זוג נשוי. בדגש על ההשלכה ההלכ
 נשואה: האם כלה חייבת בכיסוי ראש כבר במהלך החתונה? 

וי ראש למקור  .א ישה חיוב כיס  א

 נבאר תחילה את המקור לכיסוי ראש.

"אמר רב ששת: שער באשה ערוה, שנאמר   :ע"א( כד)ברכות  מובא בגמ'
 :ב(-כא, א)אה"ע  וכן פסק שו"ע שערך כעדר העזים".

ד... ואסור לשמוע קול ערוה  צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מא
והמתכוין לאחד מאלו הדברים, מכין אותו מכת   ראות שערה.או ל

  1יה לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנו מרדות. 
 . ואחת אשת איש

וסה  .ב וי ראש לאר  כיס

 2שו"ע מציין את דינה של אשת איש, מה יהיה הדין בארוסה? ה

רק נציין   3. אליו בצורה יסודית זהו דיון נרחב ולא כאן המקום להכנס
 : שהדבר מצוי במחלוקת אחרונים

 לש )אחהם: שו"ת מהר"י הלוי  ה ראש  תסו כלשארוסה צריכה המצדדים 

(סי' קצו)ת יאיר ו, חו(. סי' טהט"ז 
, וכן פסק (סי' עט ת)מהדו"רע"א שו"ת ,  4

 ך בגילוי הראש"."ובתולות ארוסות אסורות ליל :)סי' עה ס"ק יא( "במשנה

 
 .'פנויה'עיין בנושאי הכלים שם מה הכוונה  1
י טבעת )מה שנעשה היום בחתונה(, ולא יש להעיר, שארוסה היא אשה שהחתן קידש ע" 2

 שאנו קוראים היום ארוסה. מי
 .סי' א כת דמערובשד"ח  ,ס"ק כז אוצר הפוסקים סי' כאהרוצה להרחיב יעיין ב 3
אם כי, ייתכן שלא אמר כן למעשה, אלא רק כדי להפחיד את השואל ששאל שאלה  4

 מזעזעת ורצה להניאו ממעשיו.

)ח"א  המצדדים שאינה צריכה ללכת עם כיסוי ראש הם: שו"ת שבות יעקב

, שו"ת  )הובאה תשובתו בשו"ת מים רבים סי' כח( רבי יעקב בן מהרמ"ש  , סי' קג(
 , וראה שם שמביא פוסקים נוספים.(חלק ה סימן סב)יחווה דעת 

ה  .ג פה קונ ו יבת ח  ח

  זמן ה בכלאם  5נשואה?  האם הכלה ביום חתונתה נחשבת ארוסה או
.  תלוי במחלוקת הנ"ל בכיסוי ראשחיובה נחשבת ארוסה, אזי חתונתה 

 .  אך אם נחשבת נשואה, לכו"ע חייבת בכיסוי ראש

: מהו המעשה הגורם ע"א( נו)בכתובות  שאלה זו תלויה בשאלה המובאת 
 לארוסה להיות נשואה? 

נה, או  בעי רבין: נכנסה לחופה ולא נבעלה, מהו? חיבת חופה קו
 ? חיבת ביאה קונה 

הגמרא פושטת שחיבת חופה קונה. אם כן, המעשה הגורם לנישואין הוא  
כיון שהכניס האיש ארוסתו לחופה,  "   :)אה"ע סא, א( חופה. וכן מובא בשו"ע 

 נבעלה, הרי היא כאשתו לכל דבר".   אף על גב שלא

פה  .ד  גדר חו

על שאלה זו,  האם יש חופה ביום החתונה? כדי לענות  -כעת צריך לברר 
 צריך לברר מהי חופה. 

 כותב כך:   )אישות י, א( הרמב"ם

עד   ... כל זמן שהיא בבית אביה ,"סדמלבעלה אסורה הארוסה 
וייחוד זה הוא   .יחד עמה ויפרישנה לו י שיביא אותה לתוך ביתו וית 

 . והוא הנקרא נישואין בכל מקום  , הנקרא כניסה לחופה

ביתו וייחוד עמה.  שה ליהיא הבאת הא 'חופה'מדברי הרמב"ם משמע ש
 .(חופת נידהבן יש בעיה ולכ)  חוד הראוי לביאהילי ב' מבאר שכוונתו הכובהל

 
ן 5 החת ה שח"ו  ר מק רבות ב כות  השל ה זו  ל ה: לשא ה חשוב ר מתאו  הע ה  ה:  והכל החתונ ם  ביו

ם  הא הן  כ הוא  שתו, אם  רש את א החתן יו האם  ת,  ילו ג אב הו ך לנ רי האם צ ה,  כתוב האם יש 
ה מא ל . נט עוד הד ו ך  ש, א הרא בשאלת כיסוי  ים  מקד מת ל כאן אנו  כ ך ל שיי כון ו יון נ

. "ל הנ כות   ההשל

  איתמר פרץ // אחרי שנ"צ? ת התורהוברכ

  גולדשטייןהרב משה  // אש בחתונהכיסוי ר



 

 

"מתוך שאינו יכול לכנוס   ע"א( ב)כתובות בהוא למד כן ממה שמובא בגמ' 
ה  אינו מעלה לה מזונות; לפיכך, חלה הוא, או שחלתה היא,  - או שפירס

ה  ות  -נד מזונ ה  עלה ל מ ו  ". מדוע לא מעלה לה מזונות אם היא נידה,  אינ
זה   ואין כי חופההרי היא ראויה לנישואין! משמע שאינה ראויה לניש

 ייחוד ואינו יכול להתייחד עם נידה.

כאשר  גם וסובר ש , דוחה את ראיית הרמב"ם דפי הרי"ף(מ ע"א ות א)כתוב הר"ן 
כיון שחופה זו אינה מסורה לביאה,  אך בידו להכניסה לחופה,  היא נידה 

, מהגמ' הרמב"םעוד הוא מוסיף ומקשה על  לא חייבוהו חכמים לכנסה. 
 . ע"ש ,ע"א( יב)כתובות מגמ' בו ,ז ע"ב()נביבמות 

 לכן, מבין הר"ן שחופה היא הבאה לביתו לשם נישואין, גם ללא ייחוד.

 יםסובר )יומא יג ע"ב ד"ה לחדא(  תוס'ה : יש שיטות נוספות מהי חופה
מביא בשם   )כתובות סי' ד( ם ארחות חיי. יציאה עם הינומא היא החופהש

.  ששם מתייחדים וכדו' מוורדיםהעשויה סוכה מעין העיטור שהכוונה ל
 אשם.מביא אפשרות נוספת של פריסת סודר על ר )סי' תסא( תשב"ץוה

, יש קו משותף בין  חודיתניתן להבחין, שמלבד שיטת הרמב"ם שהיא יי
שה עזבה  ישיטות הראשונים, שהחתן צריך לעשות מעשה שימחיש שהא 

 6 את ביאת אביה ועברה לרשותו.

והבאה   ד א ייחוי, שחופה ה פוסק כרמב"ם סא(סי' ו)אה"ע סי' נה  השו"ע
 ואילו הרמ"א מביא את שאר שיטות הראשונים:  לביתו.

וי"א דחופה אינה יחוד, אלא כל שהביאה החתן לביתו לשם  
נשואין. וי"א שהחופה היא שפורסין סודר על ראשם בשעת  

 . הברכה. וי"א דחופת בתולה משיצאה בהינומא

החתן  שגם ללא ייחוד וסקים, פ )אה"ע סג, יז(וחזון איש נחלת שבעה, ואכן 
 נשואים.  והכלה נחשבים 

 כל השיטות, ולהתייחד בחתונה עצמה:לצאת ידי שנהגו הרמ"א מוסיף 

והמנהג פשוט עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסים שם יריעה  
פרוסה על גבי כלונסות, ומכניסים תחתיה החתן והכלה ברבים,  

כים  וסין ונשואין, ואח"כ מולי ומקדשה שם ומברכין שם ברכת אר
 7... חד במקום צנועאותם לבית ואוכלים בי 

)דף   הזוהר פרשת פינחס דברימ  , האחרונים מצאו סמך למנהג חדר הייחוד

 . ע"ש.רמא עמוד ב(

נחשבת יוצא, שאם התייחדו בחדר ייחוד בחתונה, לכו"ע האשה עכ"פ 
חובות שיש לאשה  הזכויות וה ובאותו רגע חלים על שניהם כל  , נשואה

י אשתו. כך שלצורך הענין, אם ח"ו החתן ימות  י בעלה ולאיש כלפכלפ
 ייחוד, אשה זו מקבלת כתובה, יושבת שבעה וכו'.  ה מיד לאחר חדר 

גדרת נשואה  מב"ם ושו"ע, האשה אינה מוך אם לא התייחדו, לדעת הרא
 ו, הם יוגדרו נשואים. ביתרק לאחר שהזוג יסע ל !!כל משך החתונה

על כך יש לתמוה: הרי בזמן החתונה, עם ישראל על כל גווניו, נוהג לחוש 
כנס תחת כלונסאות,  ילשיטות השונות של חופה: לכסות ראש הכלה, לה 

א להתייחד  ליתו. מדוע יש הנוהגים שלה תחת טכלאף מכניסים את ה יש ו
  8כלל!   ן הרי לפי שיטת הרמב"ם והשו"ע אין כאן נישואי  ?בחדר ייחוד

הייחוד  באמת אם החופה היא ו, שבע ברכות 'הפוח'עוד קשה: הרי ברכו ב
 בבית לאחר החתונה, יוצא שיש הפסק גדול בין שבע ברכות לבין החופה!

ובסוף תחת החופה  - ים שבע ברכות: בחתונה מברכים פעמיועוד
הסעודה. בשלמא למי שנוהג להתייחד, פעם אחת היא על החופה ופעם  

 
מיוחדת ומעניינת, וטענתו היא שהפוסקים סעיף יד( שיטה  נה 'ערוך השולחן )סי לבעל 6

לא פליגי, וכל שיטה הציגה דרך שונה לחופה. וכל מנהג שיעשו, יועיל. וכ"כ באוצר 
 ם פסקי הלכות.בש הפוסקים סי' נה

האם צריך ייחוד גמור? הב"ח מבין שמספיק למנוע מהרבים להיות במקום שבו נמצאים  7
 וסובר שצריך ייחוד גמור. ,חולק על דבריו למואשית בהוזהו ייחוד. אך  החתן והכלה,

כנס יב"ש צריכים למנוע מאנשים להה. לפי 1יש שתי השלכות מעשיות למחלוקת זו: 
. יש 2דקות(.   8-דקות ל 2)בין  הוא מוגדר בהלכה כייחודלחדר ייחוד למשך זמן מסוים ש

יחשב כדי שלא י פעם אנשים כנס לחדר ייחוד, אלא שמקפידים שיכנסו מדיינוהגים לה
 . לפי הב"ח זה לא מועיל, כי גם זה מוגדר ייחוד לענין חופה.ייחוד

במיוחד שרבים מהנוהגים שלא לעשות חדר ייחוד, הם אלו הפוסקים כשו"ע בשאר  8
 אורחות חייהם!

שניה היא על סעודת הנישואין. אך מי שלא נוהג להתייחד, מדוע לברך  
חופה, הרי כל זמן שלא התייחדו  ה פעמיים? אם הפעם הראשונה היא על 

הסעודה, מדוע   ה היא על י ה. ואם הפעם השניאין סיבה לברך פעם שני
 9ברכות אלו גם על החופה שתהיה כשיגיעו לביתם? שלא נחשיב 

עונה תשובה אחת לשלושת השאלות,   ()ח"ז סימן יישכיל עבדי בשו"ת 
ומסביר שיש מנהג קדום המובא בכל בו ובאבודרהם שחופה היא פריסת  

יש לכך סיוע   טלית, וא"צ לחשוש לשיטת הרמב"ם שחופה היא ייחוד.
 אשר)כיעבד, גם ללא ייחוד שפוסק שבד עצמו בסי' סא מדברי השו"ע

אם כן, האשה נשואה מיד לאחר החופה, ולא   , האשה נשואה.הכלה נידה(
 רק כשיגיע הזוג לביתו.

דרך אחרת עמו, והוא מוכיח   )ח"ה, אה"ע סי' ח( שו"ת יביע אומרבאמנם, 
י. ומה  מפוסקים רבים שללא ייחוד אינם נשואים, ודלא כישכיל עבד

לה, צריך לומר שסובר ' שבדיעבד חופת נידה מועישו"ע בסי' סאהשפסק 
  , פנ"י מסביר ברמב"ם שחופה היא ייחודה . ()אה"ע סי' גפני יהושע הכדעת 

 אך אינו חייב להיות ייחוד גמור הראוי לביאה. 

ישכיל עבדי באריכות  בעל דברי את יביע אומר דחה בעל אך, למרות ש
יקרית  ין כיצד תירץ את שאלתו הע ובטוב טעם, אני הקטן לא זכיתי להב

ע לא נהגו להתייחד בזמן החתונה, הרי זו המטרה של ישכיל עבדי: מדו
 10שלשמה התכנסנו!

ברכות השבח, ואינן   ן ששבע ברכות ה ,יבי"א ה מתרץ את השאלה השניה 
 . בזה לא לא שייך הפסקיממ וצריכות להיות עובר לעשייתן, 

אך במהדורה החדשה של יביע אומר  .את השאלה השלישית אינו מתרץ
. 11וי"ל דשמחה אריכתא היא, ולאו כמחוסר מעשה דמי הערה: " מופיעה

 ". ויש לצרף בזה דברי האומרים דחופה היינו בטלית כנ"ל

מדוע כאן  ו 12. ות להקלעל כך קשה לי: הרי יש לנו כלל שספק ברכ
 13סומכים על שיטות שלא נפסקו בשו"ע, כדי לברך?

סומכים על   ולא  ,ועוד, מדוע סומכים על שיטות אלו רק לענין ברכה
שנישא ביום שישי, אם  דוגמא: זוג ל שיטות אלו בדברים נוספים?

בשבת.  עשות קניין יתייחדו רק בשבת, יעברו על תקנת חכמים שלא ל
שבת. משמע שלא סמך על  היתייחדו לפני ש  הציע יביע אומר בסי' ט

 . וצ"ע. שיטות אלו להקל בדברים אחרים 

עכ"פ אין בכח שאלות אלו לשנות את המציאות, שיש זוגות שאינם  
 מתייחדים בזמן החתונה, ולפי הרמב"ם אינם מוגדרים כנשואים. 

הא .ה כיסוי ראש? אם  מיד ב יבת  ה, האם חי וא וגדרת נש  שה מ

שלא חייבת בכיסוי ראש עד שתיבעל.  ,סובר )ח"א סי' קג( ו"ת שבות יעקבש
"אם יש עדים שיצאת   :)טו ע"ב(בכתובות  רי המשנה ראייתו היא מדב

משמע שביום החתונה יוצאת   כתובתה מאתים". -בהינומא וראשה פרוע 
שהולכין כך   "וכן הוא מנהגינואך אין לה כיסוי ראש. והוסיף:  , עם הינומא

דכל   ,כתבנוש ו אלא ודאי כמוסיים: "  ביום חתונתם עם שערות סתורים".
ומזה למד שארוסה אינה  ) שלא נבעלה מותרת להלוך כמו כל הבתולות"

 צריכה כיסוי ראש, וכפי שהובא לעיל(.

אמנם סובר שארוסה צריכה כיסוי ראש, אך מסכים   )סי' ט( שו"ת ר"י הלוי 
וציא שערה, וכפי שהובא במשנה  שביום החתונה ספציפית יכולה לה

 בכתובות. וכה דבריו:

כיון שלא נהגו שתלך כך אלא פעם אחת בעת הליכתן מבית  
ולא נתכוונה בזה לפריצות אלא כולם נהגו כך בעת יציאתן  , אביהן

 
ה היא על שמחת החתן והכלה. אך כיון שעדיין ישהפעם השני ,רה"י הרב סרף תירץ 9

שבע  ת החתונהתחילבמברכים  ל שמחת חתן וכלהאינם נשואים, כדי שיוכלו לברך ע
 שכעת התחילה שמחת החתן והכלה. ,ברכות, והם כעין יצירת החלות

שהסיבה שנהגו שלא להתייחד  ,כותב ילקוט יוסף )שובע שמחות חלק א פרק יב(ב 10
שכיום והוא אף בגדר פריצות. אך אם זה כך, כיון  ,בזמן החתונה היא שאין הדבר צנוע

והוא הפך לחלק מטקס  ,רבים וטובים נוהגים להתייחד, כבר אין הדבר בגדר חוסר צניעות
 וצ"ע. החתונה. והיינו מצפים שכעת יהיה ניתן להתייחד.

 ישא של דבריו. וצ"ע.לא כ"כ הבנתי את הר 11
 שו"ע.היביע אומר, שסומך עליו גם כנגד פסקי הו של משנתבוד מאיסודי כלל זה  12
 צו שכאשר יש מנהג, לא אומרים סב"ל.יש שתירו 13



 

 

ליכא  משום ד .. ., בקצת גילוי כזה אין כאן שום איסור מבית אביהן
 . איסורא אלא במתכוונת לפריצות ולעבור על דת יהודים 

שלפי הרמב"ם לא מספיק   , לימד זכות (נה )ח"ד סי' שו"ת עשה לך רבב
ר שצריכה כיסוי ראש  אמנם, למעשה סוב ייחוד וצריך גם הבאה לביתו.

 מיד כשהיא מוגדרת נשואה. 

ותוכן פסק גם  והנהג ובות     :סי' רצד( )כרך ד תש

שואה, ומנהגנו למעשה  אפילו ארוסה חייבת לכסות ראשה וכ"ש נ 
להחמיר שמיד אחרי החופה שהיא אשת איש גמורה צריכה  

 . לכסות כל שערותיה

וסףוכן פסק  וט י  :(כיסוי ראש לכלה -שובע שמחות א פרק יג ) ילק

אין הכלה חייבת לכסות את ראשה מיד לאחר שבע ברכות שתחת  
החופה, מפני שעדיין דינה כארוסה עד אחר הייחוד, לפי מנהגינו  

למנהג האשכנזים  שאין מתייחדים אלא לאחר הסעודה. אבל 
 . הכלה לכסות את שערות ראשה מיד לאחר היחוד צריכה 

ה  . ו יק פס עשה  ה  למ

. מחד, יש כמה סיבות  לכה למעשה, רבתה המבוכה בין פוסקי דורנוה
לחייב בכיסוי ראש: כאשר נכנסו הזוג לחדר ייחוד בחתונה, הרי לכו"ע  
היא נשואה. גם כאשר לא נכנסו לחדר ייחוד, יש סיבה לשים כיסוי ראש, 

דברים לגבי או מצד ש משנה ברורה(הדעת )וכד שהיא כעת ארוסה או מצ
שיטות הראשונים שחופה   סומכים על אחרים שאנו עושים בחתונה 

 .)ישכיל עבדי( איננה ייחוד

ואכן, כלות רבות, מגיעות לחתונה כשפאה על ראשם או מכסות ראשם  
 14לאחר חדר ייחוד. 

מוגדרת   י הרמב"ם והשו"ע אינה , אם לא נכנסו לחדר ייחוד, לפמאידך
או  ,)לפי הראשונים החולקים על הרמב"םמוגדרת נשואה היא נשואה. גם אם 

החתונה אינה חייבת   יום, יש פוסקים הסוברים שבכשנכנסו לחדר ייחוד(
ראש   שמות כיסוי בכיסוי ראש. ואכן, אין להתעלם מכך שכלות רבות אינן 

 בחתונה. 

לה יש לה על  מקה ךאבחתונה,  ראש סוישים כי לכן נראה, שכלה צריכה ל
 מי שתסמוך.

 
. מדוע שאלה זו לא עלתה בדורות קודמים? .ש 14 ב היה ברור שגם ראשית, למשנ" ת

ארוסה צריכה כיסוי ראש, כך שהשאלה על החתונה עצמה אינה רלוונטית.  שנית, בעבר 
ע"ב(:  יז)בכתובות  ההינומא היתה יותר אטומה ממה שאנו מכירים היום.  וכבר כתב רש"י

ופעמים שמנמנמת  ,נויה כמו שעושין במקומצעיף על ראשה משורבב על עינ -"קריתא 
וממילא ההינומא  ולכך נקרא הינומא על שם תנומה". ,עיניה מגולין בתוכו מתוך שאין

שלישית, צורת החתונה היתה שונה באופן קיצוני ממה שעושים  שימשה ככיסוי ראש.
 היום, ייתכן שלא היה צורך לשאול שאלה כזו, ואכמ"ל.

.  ם שפירא שאין לצאת עם כיסוי ראש כי זה מוציא לעז עלהאבר הרביש שמועה בשם  ש
. ראשונים. לכאורה מוציא לעז על ראשונים לא שייך כאשר עוברים על איסור תורה,  ת

ייתכן שהראשונים כן שמו כיסוי ראש. לכן היה לי תמוה  ,ואכמ"ל. מה גם שכפי שכתבתי
הם את הרב מנחם ינובי ,. שאלתי מספר תלמידי חכמים על כךהרב שפיראשכך אמר 

והבין  יראהרב שפבעצמו דיבר על כך עם והוא  ,בורשטיין שאמר לי שאין לדבר שחר
 עם כיסוי ראש. שכלה תצאשאין בעיה 

 

 
פרשת  ות על  ובות לשאל  : נחתש

אתיים שעורים בשקל בשער שומרון". השליש אשר למלך מפקפק ואומר: ע מתנבא בתקופת יהורם: "כעת מחר סאה סולת בשקל וס אלישא.  .1
ות בה' עושה  "הנה וב "י העם שרץ בלהיטות אל עבר שלל ממחנה ארם  ס למוות ע ה שנדר. עונשו של השליש הי, היהיה כדבר הזה?!"מייםש אר
 .ם ב פרק ז(י)מלכ

השמאם לא אפתח לכם את "ב.   למרבה הפלא זהו לא ישי ריבו, אלא הנביא מלאכי בפרק ג פס' י.  -די" והריקותי לכם ברכה עד בלי  ייםארובות 

עיר .2 ש לשרוף את המגדל. כל העיר מתקבצת על גג המגדל, וכמובן  העיר וניג , הוא לוכד את לחם בעיר תבץעל נך בן ירובכשאבימל - מגדל הו  ה
 שם מגיע החלק המפורסם שבו האישה משליכה על אבימל פלח רכב, והורגת אותו.

הים נאמר 'כותב: "ג' פעמ ב, מח()לרש"י בדברים  .3 הז היום  חגים ועוד כמה עמים בקשר ל] שבהם הוזכר ביטוי זה  סיפורים 4 שיש". אך האמת  'בעצם 

 .)שם(ובמות משה בדברים של אברהם,   המילהת נח, בברית פרשת המבול ב, בתחיל)כמה פעמים(יציאת מצרים  . ואלו הם:[ )ויקרא כג(בפרשת אמור 

וב  : ה לחיד תש וזו   - 'פנחסבל 'ס'. אם נכניס את המילה 'נח' לבין האותיות פ' וס', נקהאות  –פ'. תחילת המילה 'סוף' האות  –סוף המילה 'סוף'  ה
 שכוייח למי שפתר עוד בשבת! .התשובה

פרשת  ש ות ל ך אל  : לך-ל

ובי סעות מתואר שאברם חוזר ונוטע אהלו "בתחילת הפרשה מתוארים מסעות אברם. באחד המ .1 ית אל  העיבין ב . על אלו אנשים נאמר  "ן 
 ? "..."וישבו בין בית אל ובין העי

רכושם  היה על אלו עוד אנשים נאמר: "כי  היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו". : "ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדו, כי על לוט ואברם נאמר .2
 ? שבת יחדו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם"מרב 

בינךלזול של הגר בשרה, שרה מטיחה באברם: " בעקבות הז .3 פוט ה' ביני ו  מר למי, ובאיזה הקשר, בדיוק אותו ביטוי? ". מי איש

ו  4האם תוכלו למנות רהם יורד למצרים. ם בנו של חם, ובפרשתנו אבלד מצריודמת נובפרשה הק .4  של מלכי מצרים?  ת שוניםשמ

לכים  : ")בין היתר(הקב"ה מברך את אברהם  .5 יצאוומ ך   "? ומלכים מחלציך יצאו"  – ך בלשון דומה ". איזה עוד אדם בתנ"ך בורממ

 

 
של ברית   וה על ברית המילה. מהותה ובפרשת השבוע אברהם אבינו מצ 

על כך שאנו חלק מעם ישראל ואנו  ם בבשרנו אות המילה היא לחתו
"וחוק בשארו שם וצאצאיו   : וכמו שאומרים בברכת המילה ,שייכים לה'

נו "אם  בזכות דברי אברהם בפרשת  .)שבת קלז ע"ב(חתם באות ברית קודש" 
)סוטה יז בחוט של תכלת ורצועה של תפילין  ה עם ישראל זכ  ,..."מחוט

ות אלו יש קשר לקריעת ים  לה'. למצו שייכותנוגם הם אותות על ש ,(ע"א

בשה" אנו מבקשים שה' יגאל אותנו שנית בזכות  יובפיוט "יום ל 1סוף
 כמו שגאל את אבותינו על ים סוף ואמרו לפניו שירה.   ,מצוות אלו

ושמו חתום בראשי הבתים. הפיוט   ,מחבר השיר הוא ר' יהודה הלוי
פסח, אך יש   רו בברכת אמת ויציב בשביעי שלבמקורו נועד לאומ

 
 ,"בזכות המילה אני קורע להן את הים" )מכילתא דר' ישמעאל בשלח מס' דויהי - מילה 1

הינצל? מימינם ל"ומי גרם להם לישראל  - ; מכילתא דרשב"י יד, טו(. תפיליןג השפר
ומשמאלם... מימינם זו מזוזה  שעתידין ישראל לעשות ומשמאלם זו תפילין" )מכילתא 

מדרש אגדה במדבר טו,  - כט(. ציצית ,מכילתא דרשב"י שם ;ו שהפר ,דר' ישמעאל שם
 והובא ברש"י שם. .עד שאמרו שירה "משעברו מיצי מספר הימיםלציצית ה את שרוק ,לח

  אביעד וינברג ואיתן שיר // מונחים בתנ"ך

  מלאכי גוטמן // יום ליבשה



 

 

. מבנה  2מקומות שנהגו לאומרו גם כשיש ברית מילה ובזמנים אחרים 
וצלע שלישית המחולקת לשנים:   ,שתי צלעות עם חרוז אחד :השיר הוא

והחצי השני מתחרז עם   ,החצי הראשון מתחרז עם החרוז הקודם
" הראשון: ")לדוגמא בבית " ליםהמשפט "שירה חדשה שבחו גאו ", "ְדּתָּ ְדּתָּ

ת   ים...ְגאּו "/"ִלים""דְּ  :(ִל

הְלַיב   אשר  3ֹום יבו ב ה ֲחד   - )מצולות ים( ִליםֶנֶהְפכו  ְמצו   ש ָׁ יר  הש ִׁ חו  ְגאו   ש ָׁ ב ְ   :ִליםש ִׁ

ים] ר ה סידו הרב מ מט  שנש  :בית 

ְכב ַ  אשר ֹום י ַצר נִׁ ָׁ ב ְ ָׁ ְוֵאַלי ֶנְחמַ  ,(4)נכבדת ע"י שנפרעת מהצר ְדת  י ,ְדת  ְך/ְולִׁ 'עֹוז  ְולָּ

סַ  ָׁ יִׁ י עֹול   ',ְדת  ִׁ פ  יָך  "יםלִ "מִׁ ַסְדּתָּ עֹּז ְלַמַען צֹוְררֶׁ ים יִּ ים ְויְֹּנקִּ י עֹוְללִּ פִּ )כמו שכתוב "מִּ

ְתַנֵקם" )תהלים ח, ג( ית אֹוֵיב ּומִּ כלומר, אפילו הילדים הקטנים והתינוקות הכירו  .ְלַהְשבִּ
הכתוב מפי עוללים ויונקים "וכן פירוש  .שם ל ע"ב( ;בשכינה ואמרו שירה )סוטה יא ע"ב

יסדת ברוה"ק עוז שהיא השירה שמספר בה עוזו של הקב"ה... ונאמר בה עזי וזמרת יה 
גו' וסיים בהאי קרא דמייתי למען צורריך להשבית אויב גו'... שהשבית וכלה צורריך 

ה ֲחד   .(מהרש"א. ואויב של ישראל שהם המצרים שנטבעו בים" יר  חו  ש ִׁ ב ְ ה ש ִׁ  [ִליםְגאו   ש  

ַתְר ִה  ְעת   ב ְ ַ ת ֲענ  ִמיתְטב  כאשר גרם  ,)ה' הטביע בתרמית את מצרים ִמית, ַרְגֵלי ב ַ

להם להיכנס למים ואח"כ הטביע אותם שם. ו'ענמית' הכוונה ל"ענמים" שהם מבניו של 
ו לַ ו  , (בראשית י, יג .מצרים ית 'ַפֲעֵמי ש  ע  , 'י פו  ב ַ )רגלי עם ישראל(' מ ִ )היו יפות  5'ִליםנ ְ

בנעליהם, שאחד מן הנסים שהיו בקריעת ים סוף הוא שהים נעשה ממש כיבשה 
חו  ְגאו   .ונעליהם לא התלכלכו בטיט( ב ְ ה ש ִׁ ש   ה ֲחד  יר   :ִליםש ִׁ

ל רֹוַאי וְּ  ו   )הרואים אותי בכבודי( מרוב התפעלותכ  וי"ג "ישירון"  ,)מלשון הבטה( רו ןְיש 

י  וכן, סה "ישורון"(מ כך גם לגיר)וי" ֵבית הֹודִׁ ְֹר  )בבית המקדש(ב ְ  , (6)הלוייםרו ן ְיש 

ֵאל ְיש    ם", )דברים לג, כו. אין כמו האלוקים של ישראל( "רו ן"ֵאין כ   י ֹלא ְכצּוֵרנּו צּורָּ   כִּ

 
עמודים  30-מקום לאומרו הובאו בקונטרס מיוחד בן כאיזה זמן והמנהגים השונים ב 2

הכולל בתוכו גם פירושים ממחזורים  ,שחובר על הפיוט ע"י ר' חיים ישראל טעסלער
 שונים. מי שמעוניין שאשלח לו את הקובץ יכול לפנות אלי.

םוכלשון הפס' " ,שהים נהפך ליבשה ואז שבחו גאולים ,יש שגרסו "ים" 3 ְך י  ַפ ה  ה  ש  ַיב  לְּ
ל..." )תהלים סו, ו( גֶׁ ר ַיַעְברּו ְברָּ הָּ שבשביעי  ,ג( פסק ע"פ הפמ"ג. ובמשנ"ב )סי' תצ ס"ק יַבנָּ

ובזמנים אחרים אומרים "ים"  ,כי ביום זה נהפכו ליבשה ,ושמיני של פסח אומרים "יום"
 ,ום"ובהוצאות החדשות חשבו שזו טעות והגיהו "י ,)ובשעה"צ שם הגירסה הנכונה "ים"

 ם בדברי הפמ"ג. ועי' מה שכתב על כך בקונטרס הנ"ל(.וכך שבשו ג
י ה'  4 י ֲאנִּ ם כִּ ְצַריִּ ְדעּו מִּ יוְויָּ ש  ר  פ  בֹו ּובְּ כְּ ִר ה בְּ עֹ רְּ ַפ ִדי בְּ בְּ ִהכ   .)שמות יד, יח( בְּ
י  5 י שּובִּ ִמית שּובִּ ֱחזּו ַבשּוַלמִּ ַהּׁשּוַל ְך ַמה ּתֶׁ ה בָּ ֱחזֶׁ י ְונֶׁ י שּובִּ ְמחַֹּלת ַה שּובִּ ם: ַמה ית כִּ יִּ פּו ַמֲחנָּ י 

ְך ַמִי ע  ים  )=רגליך( פְּ ִל ע  יב...ַבנְּ דִּ  .ב(-)שיר השירים ז, א ַבת נָּ
שבמוספי שבת היו שרים את שירת  (,לא ע"א)נראה שהכוונה לדברי הגמ' במס' ר"ה  6

ה  האזינו ע"פ החלוקה הזי"ו ל"ך ובמנחה של שבת היו שרים אז ישיר )משה( ומי כמוכ
ובשירת האזינו מופיע "ואויבינו פלילים" ובשירת הים "מי כמוכה ואז ישיר )ישראל(. 

 וכן משמעות המילים "כי לא כצורנו צורם".  .כמו "אין כאל ישורון"לים ה' " שהוא בא

י ישראל דברים לב, לא. אויבינו עצמם דנים ומבינים שאין כאלקי ) "ִליםְואֹוְיֵבינו  ְפלִׁ

חו  ְגאו   .שפטו על מעשיהם(יאויבינו י / נו צורםולא כצור ב ְ ה ש ִׁ ש   ה ֲחד  יר   :ִליםש ִׁ

ַלי דְּ  ן ת    )דגלי השבטים(ג  ֵ א   ,ִריםכ  ש ְ ְפז   ,מעם ישראל ִריםַעל ַהנ ִׁ ט נִׁ  ִריםו ְתַלק ֵ

ב   ,  ")ישראל הפזורים בארצות( ט ש ִׁ ְמַלק ֵ שִּ ") "ִליםכ ִׁ ה ַביֹום ַההּוא ַיְחבֹּט ה' מִּ יָּ ת  ְוהָּ בֹּלֶׁ

ֵאל ְשרָּ ד ְבֵני יִּ חָּ ם ְּתֻלְקטּו ְלַאַחד אֶׁ ם ְוַאּתֶׁ יִּ ְצרָּ ר ַעד ַנַחל מִּ הָּ והלשון  .)ישעיהו כז, יב( "ַהנָּ
חו  ְגאו   ."כמלקט שבלים" מישעיהו יז, ה( ב ְ ה ש ִׁ ש   ה ֲחד  יר   :ִליםש ִׁ

ים עִׁ ַה  ומגיע לישראל שתגאל אותם כיון שהם:  אִׁ ךָׁ ב   ְך. מ ְ ַליִּ ֱעבֹּר עָּ אֶׁ י )וָּ פִּ ְפרֹּש ְכנָּ אֶׁ .. וָּ

ְך  ַבע לָּ שָּ אֶׁ ֵתְך וָּ ְרוָּ ה עֶׁ ֲאַכסֶׁ ְך וָּ ַליִּ בֹוא עָּ א  ְךו  ִרית אֹת  י )יחזקאל טז  ִבבְּ י לִּ ְהיִּ י ה' ַוּתִּ , ְנֻאם ֲאדֹּנָּ
ית חֹות  , ח(( ְברִׁ ֶטן , )ברית המילה(ְמךָׁ ב ִׁ ֶ ב  )סמוך ללידה/ישראל "העמוסים מני ו מִׁ

וֹ ְמךָׁ ְלש ִׁ  בטן"( מ  ה נִׁ חו  ְגאו  . ִלים,  ֵהמ   ב ְ ה ש ִׁ ש   ה ֲחד  יר   :ִליםש ִׁ

ְראָּ /ְראו  ה   םאֹותוֹ  ההֶׁ ל רֹוֵאי, התפילין( -)האותות שהם עבדי ה' תָׁ ם אוֹ  רואה/ְלכ    תָׁ

יָך" לֶׁ א עָּ ְקרָּ י ֵשם ה' נִּ ץ כִּ רֶׁ אָּ ל ַעֵמי הָּ אּו כָּ ְנֵפי ְכסו  (, דברים כח, י .)"ְורָּ ַ םְוַעל כ  ,     תָׁ

י)ַי( לִּ  ִליםֲעׂשו  ְגדִׁ ְך ַעל ַאְרַבע ַכְנפֹות ְכסּוְתָך"ים )"ְגדִּ ה לָּ ה  .(דברים כב, יב .ַּתֲעשֶׁ ש   ה ֲחד  יר  ש ִׁ

חו  ְגאו   ב ְ  :ִליםש ִׁ

ְרש ֶ לְּ  י זֹאת" נִׁ ר" ֶמת"מִׁ ְדבָּ ן ַהמִּ ה מִּ י זֹּאת עֹּלָּ שיר השירים ג,  .)לאומה שנרשם עליה "מִּ

ַחר"/ שם ח, ה ;ו ה ְכמֹו שָּ פָּ ְשקָּ י זֹּאת ַהנִּ ר נ א" ,(ישם ו,  ."מִּ ֶ י , ֶמתְדַבר א   7"ַהכ  "ְלמִׁ

י ,)ברית המילה(" ֶמתַהחֹוֶת  תִׁ ְ י "ַהפ  כלומר  )הציציות, על שם "פתיל תכלת"." ִליםו ְלמִׁ

יר   .הכר האומה ששמרה על סימניה ונשארה נאמנה לך( חו  ְגאו  ש ִׁ ב ְ ה ש ִׁ ש    :ִליםה ֲחד 

ית ְלַקד ְ  לכןוְּ  נִׁ ֵ ו ב ש  ה ש  ָׁ ה ַביֹום ַההּוא )לך לאשה. כמ"ש "ְוהָּ ש  ֹו יָּ ד ית י  ִנ י שֵׁ ֲאדֹנ  יף  יֹוִס

מֹו ַע ר  א  ת שְּ נֹות א  ר  ִלקְּ ְנעָּ שִּ ם ּומִּ כּוש ּוֵמֵעילָּ ַפְתרֹוס ּומִּ ם ּומִּ ְצַריִּ מִּ ֵאר ֵמַאשּור ּומִּ שָּ ר יִּ ֲאשֶׁ
ם"ּו ֵיי ַהיָּ ת ּוֵמאִּ ְר , ישעיהו יא, יא( .ֵמֲחמָּ יף ְלג  ֹוסִׁ ה  ְוַאל ת  ָׁ תה בזמן )כמו שגרשת או ש 

ְמ , (8הגלות  ה  ְוַהֲעֵלה אֹור ש ִׁ ָׁ א אֹוֵרְך " )כמ"ש ש  י בָּ י כִּ י אֹורִּ חקּומִּ ר  ְך ז  ַלִי ע  ה'  בֹוד  כְּ י ּו : כִּ

ֵנה  ים הִּ ל ְלֻאמִּ פֶׁ ץ ַוֲערָּ רֶׁ ה אֶׁ ְך ְיַכסֶׁ ה"ַהחֹּשֶׁ א  ר  ְך יֵׁ ַלִי ע  בֹודֹו  כְּ ה' ּו ַרח  זְּ ְך ִי ַלִי ע  ; ב-ישעיהו ס, א .וְּ
שֵׁ " מְּ עֹוד ִש בֹוא  ֵסף  ְךֹלא י  יֵרֵחְך ֹלא ֵיאָּ םוִּ ל  עֹו ר  אֹו ְך לְּ ל  ה  י  הְּ ה' ִי י  ְבֵלְך" ִכ ְלמּו ְיֵמי אֶׁ שם  .ְושָּ

סו  ַהצ ְ  ,(פס' כ ה ֲחד   .שם ד, ו( ;)שיר השירים ב, יז " )של הגלות( ִליםל  "ְונ  יר  הש ִׁ ָׁ חו   ש  ב ְ ש ִׁ

 :ִליםְגאו  

 בבית האחרון חוזר לדבר מעין הפתיחה:
ים יְּ  ידִׁ מ, )"אלקי אבי וארוממנהו"( ךָׁ רֹוְממו   ()עם ישראלדִׁ ד ְ ה קִׁ יר  ש ִׁ  ואמרו:,  9ךָׁ ו  ב ְ

מוֹ  י כ  ה"מִׁ אֵ 'ה'  ",כָׁ חו  ְגאו   .)"מי כמוכה באלים ה' "(' ִליםב   ב ְ ה ש ִׁ ש   ה ֲחד  יר   .ִליםש ִׁ

 
ִלים... 7 ִתי ַהפְּ ת וְּ מ  ַהחֹת  ִמי  א לְּ ר נ  ה )בראשית לח, כה( ַהכ  ֵאלֶׁ ה הָּ  .ְוַהַמטֶׁ
ַמר  8 ִר ה' כֹּה אָּ כְּ ר  פ  ה סֵׁ ז  י  ה  אֵׁ ִתי ַלחְּ ר ִש ש  ם ֲא כ  מְּ ם לֹו  יתּות ִא ְתכֶׁ י אֶׁ ַכְרּתִּ ר מָּ נֹוַשי ֲאשֶׁ י מִּ אֹו מִּ

ם )ישעיהו נ, א( ְמכֶׁ ה אִּ ם ֻשְלחָּ ְשֵעיכֶׁ ם ּוְבפִּ ְמַכְרּתֶׁ ם נִּ  .ֵהן ַבֲעוֹּנֵֹּתיכֶׁ
ִרים 9 מּו ש  מֹות ּתֹוֵפפֹות ) ִקדְּ ים ְבתֹוְך ֲעלָּ  .תהלים סח, כו(ַאַחר נְֹּגנִּ

 

 
אמנם כולם היום   א כהן טהור.אחת הדרישות בשריפת פרה אדומה הי

הדין של 'חרב  לפי  –שנטמאים במת  בכלים , נטמאים במת, ואם לא במת
 כחלל' שבו נעסוק בשבועות הקרובים אי"ה. 

בחלל חרב או   , כל אשר יגע על פני השדה" :)במדבר יט, טז( נאמר בתורה 
בכמה   ודרשו חז''ל . "יטמא שבעת ימים ,במת או בעצם אדם או בקבר

, (, ועודשבת קא ע"ב) "חרב הרי הוא כחלל" – 'בחלל חרב'מהמילים  מקומות
לא זו בלבד שנעשתה טמא מת וטעונה   , שחרב שנגעה במת ,כלומר
 נעשה אף הוא טמא מת.והנוגע בה   ,אלא אף נעשתה כמת עצמו , הזאה

ריאלאמנם הרב  ה א במאמרים מקיפים שהתפרסמו במקומות  עזרי
ת התנאיים יש ראיות רבות לכך  שונים, יצא לחדש ולטעון שבמקורו

בר הוא  'חרב כחלל'שהמושג  מחו כלי  ה שה שע ה    דינושאז  ,למת רק באות
  כמת עצמו ואם ייגע בו האדם בעודו מחובר למת הוא נעשה טמא מת

 . (. ע"שודלא כרמב"ם וראב"ד הל' טומאת מת פ"ה ה"גואף בכלי מתכת. )

בכל   ' שנוהגטומאה בחיבורין' דומה למושג 'חרב כחלל'המושג  ,לפי זה
שהכלים   ,כגון הנושא נבלה .םס בגדיוביכ דין הטומאות שנאמר בהן 

נטמאו כאילו נגעו בטומאה   ,ומאהדם נוגע בהם בשעת חיבורו לטשהא
 גדולה יותר.  ןחדש ששרשרת החיבוריאלא שבמת הת .  עצמה

ות כך למשל  משני בתחילת אהלות התפרשו על ידי פרשני המשנה   ה
משמע דווקא בזמן   לשונן ו, 'חרב כחלל'כעוסקות בדין  )רמב''ם, ר''ש ותפא''י(

במת   הנוגעים כלים  . הנגיעה: "אדם הנוגע במת טמא טומאת שבעה..
. פשטות ב(-)אהלות א, א מאת שבעה" ואדם בכלים וכלים באדם טמאין טו

 . שמדובר דווקא בזמן הנגיעה  משמע 'הנוגעים' ו 'הנוגע'הלשון 

פתאוכך גם לשון  וכך גם   .ים במת'הנוגע ...'הגוי והבהמה)אהלות א, ד(  התוס
ם הנוגעים במת  בין דין הכלי ה(-)שם, ד נראה מההשוואה שעורכת המשנה

לבין אדם הנוגע בזב, והרי אדם הנוגע בזב מטמא רק בשעת חיבורו לזב 
, ומהשוואת המשנה משתמע שגם במת  )ה, א(בזבים כמבואר במשנה 

 מדובר דווקא בשעת החיבור.

פריוכן    :נאמר (לקפרשת חוקת פסקה ) בס

בא   ',בחלל חרב'לפי שהוא אומר  ...'אשר יגע בו הטמא יטמא וכל '
ומה כלים   הכתוב ולימד על החרב שהיא טמאה טומאת שבעה...

 . הרי הם טמאים  -הנוגעים במת   , הנוגע בכלים , הנוגעים באדם

משמע   "כלים הנוגעים באדם הנוגע בכלים הנוגעים במת "  מלשון הספרי 
גם פשטות לשון הפסוק  להדיא שמדובר בטומאה בחיבורין. וכך 

ם מן הסתם היו על האדם בשעת חיבורו שהרי הבגדי  ", וכבסתם בגדיכם"
 והבגדים הם דוגמה לחיבורין בכל מקום בתורה.  ,לטומאה

  הרב דניאל סגרון // כחלל חרב



 

 

 

 

ישר /ָך ֶלְך ל   ידמןיבהאש ה אהרן פר  שליט"א  , הרב 

 ֶלְך ְלָך 

ים ְלֵאיְדָך ֵמַאְרְצָך ְשטּוַפת ֶגֶשם ְוָדם, ּוַמּבּול ֶשל ֵאש ים צֹוֲהלִׁ   .ַוֲאָנשִׁ

מֹוֶלֶדת  ים ְמַאְּבֵני ְלָבבֹות.ֵּב ּומִׁ ת, ְכמֹו ֶעֶבד ְליֹוְצֵרי ְלֵבנִׁ יד ַּביִׁ ילִׁ  יְתָך ָשם ַאָתה כִׁ

ת ֶש ּומִׁ  י ָאח ֶשָהַלְך ַאֲחֶריָךל ַאָּבא ְּב ַּביִׁ י ֵאם, ּוְבלִׁ ְכָנֶפיָך. ,לִׁ  ְוַנְפשֹו ְתַבֵקש ְמנּוָחה בִׁ

 ֶלְך ְלָך 

יםה, ְוֶאל ַאְלֵפי ְרָבבֹות ֶש יָךֵאַלי ְוֵאלֶ   ַאֲחַרי ַאֲחֶריָך. ,ֹוְלכִׁ

יעֹות ְלָבב ְפַתח ָּבה ֶאת ְירִׁ ְנָחֶליָה, ֶשָיבֹוא ְויִׁ ְנדֹוד ּבִׁ יָנה ְלרֹוֶעה ֶשיִׁ  ֹו.ֶאל ֲאָדָמה ְיֵבָשה ְוֵריָקה ַהַמְמתִׁ

ְּבָך י, לִׁ ֶאל ָמקֹום ֶנְעָלם ְּבלִׁ י ָמָצאתִׁ ֵננִׁ ָשא ֶאת ֵעיֶניָך, ְותֹאַמר הִׁ  ֵני ֶשאֹוַבד.ְפ , ֶשֵאָליו ַרק תִׁ

 ֶלְך ְלָך

ים. ֶאל ים ַלַחיִׁ ים ְנָפשֹות ּוְמדֹוְבבִׁ ים, ָשם גֹוְנזִׁ ְלעּוֵלי ְסָפרִׁ ְדָרשֹות ְועִׁ  ָּבֵתי מִׁ

ָמֶהם ְכמֹו ֵעגֶ  ְרקֹוד עִׁ ְדָמָמה ּוְבַרַעש ָגדֹול, ְותִׁ ים ּבִׁ ְשָמעִׁ ים ַהנִׁ  .הל ֶּבן ְשָנתֹו ְלעֹולָ ֶאל ַטל ּוָמָטר קֹולֹות ּוְבָרקִׁ

י, ַאל תִׁ  ָזֵהר ְלָך ְּבנִׁ ֵמי ֶנֶגר, ַרק ֵמַעְצָמם.ְוהִׁ ים מִׁ ְתַמְלאִׁ ים, ֶשֵאיָנם מִׁ  ְטַּבע ְּבַמֲעַמֵקי ּבֹורֹות ֶנֶפש ְצֵמאִׁ

 

ַתי  ים/ יֵו מָׁ יָׁש ִ ִיים ת ְ דָׁ ו  ַהג ְ  ְוהו א ֶפִלאיַעש  

ֹל  ים ֶנֶאְספו  ַהכ  דִׁ ַגן ְיל   ב ְ

ֹמַע פ" ש ְ ת קֹול. לִׁ י ב ַ ִׁ פ   ש מִׁ

ה עֵ  רו ר  ֶהם ב ְ ה ל  ֹונ  אש   ת רִׁ

ה. לְ  בו ר  י ַהג ְ ִׁ פ  ם מִׁ  ך  ְלך  ַאְבר 
 

ְמעו   אֹות ג   ת   ש ְ ם מִׁ ה ֵעיַניִׁ יק  קִׁ ש ְ  ב ִׁ

ה.  ֶהם ֲחקו ק  ְהיֶה ב   ת ִׁ ֶ י  ה ש   ַמֲעׂשִׁ

ה  ח  פ   ש ְ ן מֹוֶלֶדת ו מִׁ ַזב ֵאית  יַצד ע  ֵ  כ 

טְ  בִׁ יק ב ְ ְרחִׁ יר הִׁ כ ִׁ ה. ְלֶאֶרץ לֹא הִׁ  ח 
 

ב ו לְ  ע  ה ר  ׂש  ם י ַרד פ   ְצַריִׁ  מִׁ

ַחת ַרד.  ו ְבַהְבט   קֹונֹו לֹא מ 

יו  ל  ְפַרד ֵמע  ְלֵקל ַאְחי נֹו ְונִׁ  קִׁ

יו.  ְתנ  ַזר מ  ילֹו א  ל זֹאת ְלַהצ ִׁ  ו ְבכ 
 

וֹ  מ  ה עִׁ ְכְרת  ֵאש  נִׁ ית ב   רִׁ ֹוף ב ְ  ו ְלַבס 

ֹו.  ֶרץ ְלַזְרעֹו ַעמ  א  ל ה  ֵתת ֶאת כ    ל 

ְך ג    ֶ חֹש  ֶ הְוַאף ש  ְגל  יד נִׁ תִׁ ע  ֶ  דֹול ב 

ְכֶלה לֹה יִׁ י כ   יעֹו כ ִׁ ה.  הֹודִׁ ל   ְגא   ב ִׁ
 

ַחק,  ן ְוצ  י ַלג ַ קִׁ ְצח  ְתאֹום יִׁ ִׁ ְכַנס פ   נִׁ

ַקק.  ַבע ְוח  ר!" ק  ח  ם ו ְמא  ְקד    "ֵאין מ 

ע  ֵני ַאְרב   ב ב ְ ים מֹוש ַ לֹוש ִׁ יםגֵ ֵמאֹות ו ש ְ  רִׁ

ה לֹוַמר  ים. ְוַחי  ב ַאת   רִׁ ת  ין ַהב ְ ֵ 1מב 

 
גזרה הגזירה של ארבע בברית בין הבתרים נ - מ ,בשמות י ירש" 1

מוכיח מהולדת יצחק. עיין שם שהוא  לו להימנותשהתחי ,מאות שנה
 זאת באריכות מחישוב השנים הכתובות בתורה.

ן הַ  ֶ ה י ַלד ב  ן ֵמא  ֶ ד ֲהֵרי ב  ק  ֶע   נ 

ע ם ַאְרב ַ ש    ַקד,  ו מִׁ ים ש   נִׁ  ֵמאֹות ש  

ֹון  ב  יף ַלֶחש ְ ֹוסִׁ ים ת  נִׁ  למ"ד ש  

י ה ים ה  ְבעִׁ ן ש ִׁ ֶ ב  ֶ ד ש  ֵ מֹון.  ְוַלמ   ַאב ה 
 

א! ע כ ִׁ דו  י  וְ  ן י צ  ר  ים ֵמח  ְבעִׁ ֵמש  ְוש ִׁ ן ח  ֶ  י ב 

א,  ְמצ  ח ְותִׁ כ ַ ש ְ ְרֲחך  ת ִׁ ן ַעל כ   ֵ ם כ   ְואִׁ

ַמר ל ֶא  נ  ֶ ֶֹדם ש  ק  ֶ י ְלך  ְלך  ש  ְברִׁ עִׁ  ֹו ל 

ר ש    ב  ! כ ְ ה  ח  ְבט  ֶרץ ַהמ   א  ה הו א ב    2ה 
 

ֵרַדת  ְ ים פ  ִׁ ְלֲחמֹות ַעמ   לֹוט ו מִׁ

ים  ים ְקדו מִׁ ו רִׁ פ  ה סִׁ ֹא ֵהמ    ַהל 

ה  ש   ר  ית ַהפ   ו ו י ֵראש ִׁ א צִׁ ְמצ   ְונִׁ

ה.  ש   ַֹח ַהַהק   כ  ֹל מִׁ  3ַאֲחרֹון ַלכ 
 

ים ים ְוַרכ ִׁ יבִׁ ים ֲחבִׁ דִׁ י ו ם ְיל   , ו ְלסִׁ

ַבחו רוֹ  ֲארו  ב ְ ש    א ת ִׁ ים. ַאל נ   ֵתיֶכם ֵרקִׁ

ה  לֹא ת ְ  ַנְתֶכם ְזכו ת  נ  ַֹער ג ְ  ש 

ַאר,  ש ְ יד נִׁ תִׁ ע  ֶ ֶכם ְלַעי ֵן ב   ַאְך ל 

ְראֹות  ף" לִׁ ק   יף ְונִׁ ילו  ַרק "ַמק ִׁ ֹואִׁ  ְולו  ת 

טֵ  ש ְ ִׁ אי פ  ֶכם ַוד ַ אֹות... יְֶחַסר ל  ְקר   י מִׁ

 
 , 70מפתיע לגלות שאברהם היה בארץ כנען בברית בין הבתרים בן  2

לארץ בגיל  לשוב -ונאמר לו "לך לך" ולכאורה חזר לחרן לאחר מכן 
וכן פירשו התוספות  ,מדרש סדר עולםוכן מופיע במפורש ב .75

 וכן כתב הרמב"ן בסוף פרשת נח ועוד מפרשים רבים. ע"ב, בברכות ז 
וכי מדוע נשתנו   .הסבר הפרשה באופן זה מעלה קושיות רבות 3

סדרי המאורעות? מה קדם למה? מדוע אברהם חזר לחרן אחרי 
חזר עמו ושוב חזר לסדום? אך שכבר היה בארץ כנען? מדוע לוט 

שכל מטרתו לעורר לכך שהדברים אינם  ,שאין זה נושא החיבור ןכיו
 תמיד כפי שלמדנו בגן, אניח לקורא לעיין ולחקור.

 

 .ה שחסר לה, חייבת היא ליתן לאומה כל מהישיבה  אבל בכללות..."

  – חיים, היא הספרות והשירהננו, והפועלים הרבה על המזוכיון שבין כל הדברים המושכים את הלב ב 

 "...מקצוע יהיה לנו משלנואנו לראות שגם בזה המוכרחים 
 (קמט, א אגרות הראי"ה,)ראי"ה קוק, 

 
ים:  רא הקו מת לב  תשו יל מ ה ה  םדיתל ר ז מדו כתוב ל  ,רוצים ל

מנים  - העלוןלמוז כת  ר ע מ  !פנות ל

 


