
  הראל שפירא

  

  תורה חופה ומעשי	 טובי	

  

ברית לאחר  �ברכימהעומדי� בברית המילה אומרי� וציבור ש מובא 1במסכת שבת

  ."חופה ולמעשי� טובי�ל כש� שנכנס לברית כ� יכנס לתורה" –המילה 

פשר על , היינו .השלבי� שבברכה זוסדר הבאי� ננסה לעמוד ולבאר את פשר  בדברי�

  .� המעשי� הטובי�קיול החופהקדימת פשר ועל  ,קדימת התורה לחופה

  

  תורה וחופה

רק ותחילה תורה אד� שילמד נפסק להלכה ) ב ,רמוד "יו(ע "ובשו) ה, ת א"ת(� "ברמב

אי אפשר  ,אישה תחילהאד� שא� ישא כיוו! ש, והטע� לכ� הוא. כ� ישא אישה ראח

 פנויה ללמודתהיה עתו ואי! ד "ריחיי� בצווארו"מאחר ש ,כדבעי לו לעסוק בתורהיהיה 

   2.תורה

, היינו" (תורה", בברכה שהובאה בתחילת מאמרנווע מד ,בבירור כ! מוב! א� ,לאור כ�

כיוו! שכ� הוא סדר הדברי� הכרונולוגי המתבקש , "חופה"קודמת ל) לימוד התורה

  .והראוי

  :עולה בבירור שכ� הוא הסדר הראוי )כא, ה(ג� במשנה המפורסמת במסכת אבות 

 .לחופה 18ב!  כ�  רורק אח, לתלמוד 15ב! , למשנה 10ב! , למקרא 5נה נאמר שב! במש

  .שא אישהכ� ת ורק אחר) תלמוד, משנה, מקרא(קוד� תלמד תורה : ובמילי� אחרות

ק של זמני הלימוד השוני� המובאי� במשנה זו יג� ללא התיארו� המדוי, בנוס) לכ�

  :כדלהל!, ללמוד קוד� החופה שישממשנה זו נית! לראות , )מקוד�כמצויי! (

  .למצוות 13ב! ש –בנוס) לרשימה שציינו קוד�  –נאמר זו במשנה 

מדוע  – ?החובה להתחת! מיתר כל שאר המצוותמה נשתנתה , לכאורה מקו� יש לשאול

ת קיו� כל המצוות כול! מוטל כבר ואילו מועד חוב, 18גיל מועד החובה להתחת! הוא רק מ

  ?והמגיל בר מצו, 13גיל מ

הכנה מוקדמת של לימוד התורה  צריכי�מאי! שנישו ,הסיבה לכ� היאכנראה ש אלא

לבנות הוא ראוי  כ� ראחרק ו, של כל אד�מנת להשלי� דמותו ודעתו  עלוקיו� המצוות 

                                                           
כש� "וראה בראשוני� שיש שגרסו . [יז, מקור הדברי� הוא בתוספתא בברכות ו. ב"שבת קלז ע 1

� "וראה בש). כלפי הר� הנימול ולא, ולפי זה הברכה מוסבת כלפי אבי הב!..." (כ! תכניסהו... שהכנסתו
  ]. איזו גירסה עדיפה ומתי) א, ד רסה"יו(ז "ובט

הלכה נושא "בסוגיה ש� מובאי� דברי שמואל ש. ב"פסיקה זו היא לאור המובא בסוגיה בקידושי! כט ע 2
ריחיי� בצוארו ויעסוק "ולעומתו מובאי� דברי רבי יוחנ! שאמר ותמה , "כ� ילמוד תורה  אשה ואחר

וראה ש� את שיטות הראשוני� ". (ולא פליגי הא ל! והא להו: "ולאחר מכ! מסקנת הסוגיה היא, !"?בתורה
כתב "וראה עוד את דברי ה. בביאור מסקנת הסוגיה] !"ר, ה"יד רמ, י הזק!"ר' תוס, ת"ר, י"רש[השונות 

ברי רבי יוחנ! לבי! ד") ילמוד("שעמד על ההבדל בלשו! בי! דברי שמואל , בפתיחה למסכת גיטי!" סופר
  ).ויצא בעקבות כ� לפרש בדר� חדשה") יעסוק("
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ולכ! בלתי אפשרי הוא שמועד החובה להתחת! יהיה כבר מגיל , ולא לפני כ! בית בישראל

  18.3בגיל , לאחר מספר שני�, אוחר יותררק מהמועד המתאי� הוא אלא , 13

אפשר להבי! את משמעותה , שיש חשיבות בהקדמת לימוד התורה לחופה ,דברי� אלוולפי 

באה , שכל העלייה וההתקדמות שיש לחת! בחתונה, מנהג זה בא להורות". שבת חת!"של 

ורה הוא ומתו� העלייה לת, כ! בשבת שלפני החתונה עולה החת! לתורה ועל, ח התורהומכ

אולי  ,� לערו� את שבת החת! לאחר החתונהמנהג הספרדילואילו .   ממשי� אל חתונתו

שהחתונה איננה , מראה החת!, שבעלייה לתורה בשבת שלאחר החתונה, אפשר לומר

ללמוד תורה דווקא בזכות החתונה הוא יוכל להמשי� , אלא להיפ�, פרישה מלימוד התורה

  4.כ! מיד לאחר החתונה הוא עולה לתורה עלו, ולהתעלות במעלות הרוחניות

  

לימוד חובת הינה שבתחילת מאמרנו הנאמרת בברכה " תורה"משמעות ביארנו ש, עד כה

  . "חופה"והראנו בפשטות את חובת קדימתה ל, תורה

עול תורה "שבברכה זו הינה " תורה"אפשר לפרש שמשמעות . באופ! אחרנית! ג� להסביר 

שכש� שנכנס , היא" כש� שנכנס לברית כ� יכנס לתורה"הברכה  ולפי זה כוונת". ומצוות

שזה כאמור בגיל " (חופה"יכנס ל כ� ראחרק ו, לבר מצווההיינו , למצוותכ� יכנס לברית 

18.(  

 שלושאשר מהווי�  ,השלבי� שעובר כל אד� מישראל שלושתבברכה זו מופיעי�  ,וא� כ!

כניסה תחת כנפי  ,קדושת כלל ישראלכניסה ל( ברית: נקודות ציו! משמעותיות בחייו

  .וחופה, )כניסה לעול תורה ומצוות( בר מצווה, )השכינה

  

אשר ברא " – "שבע ברכות"ג� בברכה השביעית ב הללושלבי� ה את שלושתנית! לראות 

  :כדלהל! – "אהבה ואחוה ושלו� ורעותוחדוה דיצה גילה רינה ששו! ושמחה חת! וכלה 

אמצע 1ָ פתאו�  י�שמופיע "חת! וכלה"ר מיקו� המילי� ו פשמה כאורה מוזר ותמוהל

  ?5שמחה והרעותהבי! כל לשונות רכה זו ְב 1ִ 

, המופיעי� בברכה זו" ששו! ושמחה"ידי שנציע פירוש אחר למילי�  עלנית! לענות על כ� 

  :כדלהל!

 בארנית! ל, כ! וכמו .6מילה הז "ששו!"ש) בהקשר אחר(מבארת  ב"ע מגילה טזבהגמרא 

  ".ישרי� משמחי לב' פקודי ה" הריש ,ותתורה ומצו וז" חהשמ"ש

                                                           
וכ� לדוגמא (שני� ה� פרק זמ! ראוי סביר ומשמעותי של לימוד  5  אולי מכיוו! ש? 18ומדוע דווקא גיל  3

כמובא , המקדש  היה שיעור זמ! לימוד העבודה של הלווי� שלאחריו היו ראויי� לעמוד ולשרת בבית
לומד מקרא חמש שני� וחמש "� נית! לראות מדברי משנה זו עצמה שיוצא ממנה שוכ� ג. א"בחולי! כד ע

שני� זהו פרק זמ!  5  כ! הרי לנו ש  וא�, )לשונו של הרב עובדיה מברטנורא" (שני� משנה וחמש שני� גמרא
  ).של לימוד

  .הרב אליעזר מלמד, 104עמוד , חלק ב, פ פניני הלכה"ע 4
  ).ט, נת! לד  דרבי  אבות" ('ששו! ושמחה גילה רינה דיצה צהלה וכו: אלו ה!. עשרה שמות נקרא שמחה" 5
אל ' ה ויאמרזו מילה שניתנה במאמר ולא בדיבור  – אמרת�" ("אמרת� על! הוא אומר שש אנכי וכ"... 6

שישו "   לדוגמא . שמחה מהולה בעצב= ששו! : ונוסי) עוד).  י"רש  " תשמוראברה� ואתה את בריתי 
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ברית משמעות� היא בעצ� , חילת ברכה זוהמופיעי� בת" ששו! ושמחה"ועל פי זה נציע ש

וא� כ! "). חת! וכלה("ולאחריה� מוזכר בברכה זו החופה , מילה וכניסה לעול תורה

אכ! בוודאי ו, כה זושלושת השלבי� המשמעותיי� בחיי כל אד� מצוייני� בתחילת בר

 גילה רינה דיצה וחדוהל היזכאזי אז  הללושלבי� ה תשלושאת כל אד� לאחר שיעבור ש

  7.אהבה ואחוה ושלו� ורעות

אלוקינו ישמע בהרי יהודה ובחוצות ' מהרה ה" – השביעית וכ� ג� בהמש� הברכה

 ,תנולאור הצע ,היאונה ושהכ, "ירושלי� קול ששו! וקול שמחה קול חת! וקול כלה

  .הללושלבי� ה לשלושת

  .לחופה מי�קוד ,הכניסה לעול התורהוה! , לימוד התורהה! ש ,כ! א�ראינו 

  

  חופה ומעשי	 טובי	

 הוא פשוט, בנוס) לכ�. עמדנו מקוד� בהרחבה "חופה"ל "תורה"על פשר הקדמת ה

ולכ! החיוב , שהרי התלמוד מביא לידי מעשה, "מעשי� טובי�"לא) קודמת  "תורה"ש

  .מה וכיצד לעשות ולהתנהגשנדע מנת  על ,קוד� –ד תורה ללמו

וכי רק לאחר החופה יש  – "מעשי� טובי�"קודמת ל "חופה"ל "בברכה הנמדוע  ,קשהא� 

  !?וכי רק לאחר החופה עושי� מעשי� טובי� ! ?חיוב במעשי� טובי�

  .� שוני�כיווניארבעה בויפתרו את הקושיה שילכו , תירוצי� לקושיה זו להל! נציג שמונה

  

  "מעשי	 טובי	"ל אחרתמשמעות 

ידי מת! משמעות שונה מ!  להל! עוקרי� את הקושיה ממקומה עלשני התירוצי� שנציג 

  .ל"שבברכה הנ" מעשי� טובי�"המקובל ל

ל אי! "א� בברכה הנ, "חופה"קודמי� לאמנ� מעשי� טובי� אכ! , לפי התירוצי� שלהל!

והוא , למשהו אחרבכלל אלא הכוונה היא , הכוונה למעשי� טובי� כפשוט� של דברי�

  .אכ! באמת זמנו לאחר החופה

בני� "היא " מעשי� טובי�"ל כוונת "העלה כאפשרות שבברכה הנ 8רבי דוד פארדו 

כיוו! שאי! הכוונה בברכה זו למעשי� טובי� , כ! אי! מקו� לקושיה שלעיל ועל, 9"טובי�

הכוונה היא אלא  –זמ! לפני החופה  ובה� אמנ� אכ! מחוייב עוד הרבה –ממש כפשוטו 

                                                                                                                                                                      
למנהג ( לא מברכי� שהחיינו ולכ! ג�, צער לתינוקוכ� ג� במילה יש ". תאבלי� עליהאתה משוש כל המ

 .)האשכנזי�
כ�  ואחר, ה ברא תחילה ששו! ושמחה"הקב: ל"ההר שמעתי לתר8 כ� את הקושיה הנ  ומהרב שלמה מ! 7

ה� אלו . ברא מיד את החת! והכלה שה� הכלי הכי מושל� והכי מתאי� והכי מסוגל לששו! ושמחה
מיד לאחר שנאמר , ולכ!. השמחה שורה באופ! העצו� והשל� ביותר –יותר מכל אחד אחר  –במעונ� ש
ומודל שכזה מצאנו לדוגמא בבריאת ". (חת! וכלה) אשר ברא"(נאמר מיד " אשר ברא ששו! ושמחה"

� כ� ביו� הרביעי הוא ברא את הכלי המתאי  ואחר, )החומר(ה ברא ביו� הראשו! את האור "הקב: העול�
קול ששו! וקול "ועוד נראה להציע בפשטות שתחילת הברכה מיוסדת על לשו! הכתוב ).   שבו ישרה האור

  ).יא,לג; י,כה; ט,טז; לד,ירמיהו ז" (שמחה קול חת! וקול כלה
  .ד"ירושלי� תשנ, נה נד' עמ, וגשל. הוצאת ח, סדר זרעי�, חסדי דוד, רבי דוד פארדו 8
הוי אומר בניו  אד�ה! מעשה ידיו של  איזה: "ב האומרת"א בשבת לב עוכנראה שהסתמ� על דברי הגמר 9

 ".ובנותיו של אד�
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שכש� שנכנס , שבברכה שלפנינו האיחול הוא, לפי ביאורו כ! יוצא א�. לבני� טובי�

יזכה לבני�  כ� ואחר, כ� יזכה להיכנס לחופה ואחר, לברית כ� יזכה להיכנס לתורה

  .ת הלאהלשטובי� שימשיכו את השו

ולפי , "אומנות"ל היא "ה הנבברכ" מעשי� טובי�"הציע לפרש שכוונת  10הרב פירוטינסקי

, לאחר שאד� נשא אשה והקי� את ביתו .אכ! חיוב זה מתחיל רק לאחר החופה ,כ! זה א�

, ל לפי ביאורו"המובא בברכה הנ, סדר שלבי� זה. הרי שעכשיו עליו לעמול לפרנסת ביתו

מולו חייב האב ל": בתיאור חובות האב כלפי בנו) א"דושי! כט עיק(ל "בחזמופיע כ� 

כ�  ורק אחר" חופה"קוד�  –" ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות

  11".מעשי� טובי�"היינו , "אומנות"

  

  מעשי	 טובי	לחופה ואחר למועד 

� כפשוט – פירושו הוא ,"מעשי� טובי�"כעת נחזור להבנה הפשוטה והמסתברת יותר ש

  .דומהעשיית מצוות וכ, עשיית מעשי� טובי� – של דברי�

בניגוד לסדר ל "מוזכרי� בברכה הנ" מעשי� טובי�"קושייתנו היתה מדוע , כזכור

  .יהולא לפנ" חופה"הלאחר  –הכרונולוגי 

את המועד  ,באופ! אחר ממה שאנו סבורי� עד כה, שני התירוצי� שלהל! יבארו לנו

ו בעניי! תירו8 אחד יחדש לנ. ל"כרונלוגי המדוייק של אחד השלבי� המוזכרי� בברכה הנה

ולפי ביאורי� אלו  .ותירו8 שני יחדש לנו בעניי! המועד של המעשי� טובי� ,מועד החופה

  .אכ! חופה קודמת למעשי� טובי�

ולכ! קשה היה , לחופה לכתחילה ראויהוא הגיל ה 18שגיל  ההנחהקושייתנו התבססה על 

  .לנו מדוע חובת קיו� המעשי� הטובי� הינה רק לאחר מכ!

בברכה זו  וכתב שלדעתו תקנו חכמי� לומר 12"ט"מעדני יו"בעל הבא  ,זו בניגוד להנחה

) ב"סנהדרי! עו ע(ל "חופה קוד� מעשי� טובי� כדי לרמוז ולהורות לנו את מה שאמרו חז

" חופה"ולכ! הקדימו  .שמצוה להשיא את בניו ובנותיו סמו� לפירק! כשעוד� קטני�

ולכ! ברור , 13לגיל  13החופה הוא בסמו�דברי� אלו זמ! כיוו! שלפי , "מעשי� טובי�"ל

  .13המתחיל רק לאחר גיל  "מעשי� טובי�"לזמ! חובת קיו� ה �קוד "חופה"זמ! הש

בקושייתנו . הפרי� את אחת ההנחות שעמדה בבסיס קושייתנו 14הרב דוד אבודרה�ג� 

ולכ! התקשינו מדוע , 13הוא מיד לאחר גיל " מעשי� טובי�"הנחנו שמועד תחולת ה

                                                           
 .ג"ניו יארק תשל, רסג' עמ, לקוטי הלכות אות כו, סימ! רסה, ספר הברית, הרב משה בונ� פירוטינסקי 10
לאחר . ולפי פירוש הרב עובדיה מברטנורא כ� הוא ג� הסדר במשנה המוזכרת לעיל ממסכת אבות 11

ב! עשרי� : "ב"ופירש הרע, "ב! עשרי� לרדו)"נאמר מיד " ב! שמונה עשרה לחפה"שנאמר במשנה זו 
לאחר שלמד מקרא משנה וגמרא ונשא אשה והוליד בני� צרי� הוא לחזור ולבקש , לרדו) אחר מזונותיו

  ".אחר מזונות
 . וסו) בכורות אות , ש"ט על הרא"מעדני יו, הרב יו� טוב ליפמא! הלוי בעליר 12
לפני גיל ) הרבה(זה " סמו� לפירק!"ט שהביא מחלוקת ראשוני� הא� זמ! "וראה ש� בדברי המעדני יו 13

  . או לאחר גיל בר מצוה מיד בסמו�, בר מצוה
) 12במקור שהובא בהערה (ט "וראה במעדני יו. ג"ירושלי� תשכ, שנא' עמ, מילה וברכותיה, אבודרה� 14

 .שהקשה על דבריו



5 תורה חופה ומעשי� טובי�

הרב דוד אבודרה� ". חופה"מופיעה רק לאחר ה" מעשי� טובי�"ל הזכרת ה"הנ בברכה

ג "כבר מגיל י –כמו יתר המצוות  –מתחילה " מעשי� טובי�"טע! שאמנ� החובה לקיי� 

ולפי  .גיל עשרי� שנהעד קיו� המצוות אינו חל  החיוב בעונשי� על אימכל מקו� א� , שנה

 ,בצדק, לכ!. החופההגיע מועד , בגיל שמונה עשרה, כבר שנתיי� קוד� לכ! ,כ! א�זה 

מועד החופה קוד� הוא למועד החיוב בעונשי�  :היינו, "מעשי� טובי�"קודמת ל" חופה"

  .א� ה� אינ� טובי� על מעשיו

  

  בסידור מבנה הברכה לשוניי	/תירוצי	 טכניי	

הוא " חופה"מועד הש –� הקודמי� שלא כמו התירוצי –סוברי� , התירוצי� שנראה כעת

כמו , הוא מגיל חיוב במצוות" מעשי� טובי�"ומועד ה, )כדברי המשנה באבות( 18בגיל 

מיקו� , לדעת�. מתורצת שפיר לדעת�כ! הקושיה  פי על וא), ההבנה הפשוטה והסבירה

ולא מסיבות , לשוניות/ל נובע מסיבות טכניות"בסו) הברכה הנ" מעשי� טובי�"ה

  .ת כמו שהנחנו עד כהמהותיו

את לסיי� מנת  עלבמכוו! נה ש; ל"הנ שהסדר בתו� הברכהאפשר שתיר8  15רדוארבי דוד פ

שסיו� הברכה במילי� אלו הרי , פ הצעתו"ע, כנראה ."מעשי� טובי�"הברכה במילי� 

  .הוא סיו� מכובד נאה וטוב

מות או צירופי שבשורה של ש, תיר8 שכ� דר� הלשו! והסגנו! 16פרופסור פרידמ!ואילו 

זו ולכ! , וכל הארו� בא בסו), ישנה נטייה שכל הקצר קוד�, מילי� הבאי� בזה אחר זה

  17).הברות 4( "שי� טובי�מעֲ "בברכה זו ל ודמתק) הברות 2( "חופה"הסיבה לכ� ש

  

  דווקא לאחר החופה מעשי	 טובי	

אה הסבירה וכנר –חזור להבנה המקורית וננבוא כעת , בניגוד לכל מה שראינו עד כה

מעשי� טובי� כפשוט� של  נ�הי" מעשי� טובי�. "ל"של הברכה הנ –והמתקבלת יותר 

הוא כבר  "מעשי� הטובי�"הכניסה לומועד  18הוא גיל  "חופה"הכניסה למועד . דברי�

, כ! פי על א). השפיעו על מבנה סדר הברכה לשוניות/לא סיבות טכניות, בנוס). 13מגיל 

                                                           
  ).8שהובא בהערה  במקור(נד ' עמ 15
הוצאת האקדמיה , כר� שלושי� וחמישה, לשוננו: בתו�', כל הקצר קוד�, 'פרופסור שמא יהודה פרידמ! 16

  .206 192, 129 117' עמ, א"ירושלי� תשל, ללשו! עברית
והוא בא , )אנגלית ועוד, גרמנית, לאטינית, יונית: כגו!(וכתב שכלל זה כוחו יפה לגבי הרבה שפות  17

ולא ', ח! וחסד'בעברית אומרי� : לדוגמא. תפילה ועוד, שירה, מליצות שבנאומי�, ת שמות פרטיי�ברשימו
ורבי� ', יו� ולילה', 'דל ואביו!', 'חוק ומשפט'וכ! '; רחמי� וחסד'ולא ', חסד ורחמי�'אומרי� '; חסד וח!'

ובעיקר הראה  .בנוסחאות תפילה ובברכות, וכ� הדגי� והראה את השימוש בכלל זה במקרא. כאלה
וא) הראה , במאמרו באריכות מרובה ומרשימה ביותר את השימוש בכלל זה במספר עצו� של משניות

פ כלל זה הוא א) יישב את קושיית הרבה "ע.  שלפעמי� קושיות של הפרשני� מתיישבות באמצעות כלל זה
עמו ישראל על ידי  מקדש("שבברכת אירוסי! " חופה וקידושי!"מרבותינו הראשוני� שהקשו על הסדר 

לאור , לדעתו. לאחר הקידושי!, כיוו! שהחופה היא אחרונה, שלכאורה הסדר מהופ�, ")חופה וקידושי!
ראה לעומת כ� ). [הברות 3" (קידושי!"מופיעה לפני ) הברות 2" (חופה"ברור מדוע בברכה זו , ל"הכלל הנ

, )סימ! יב, פרק א, כתובות(ש "רא, )ימ! קלבס, כתובות(מרדכי , )ד,ברכת חתני� סב' ה(את תירוצי העיטור 
, 71ב בציוני� "ס השל� לכתובות ז ע"וראה עוד בדק. (לקושיה זו) ה והנגיד"ב ד"כתובות ז ע(נימוקי יוס) 

78.[(  



6 הראל שפירא

שנראה הגיוני ומתבקש כמו , "חופה"לאחר ה" מעשי� טובי�"ההמאחר את , סדר הברכה

  :בשתי האפשרויות שנציג להל!

וידעו כי האד� , לתו� תכונות הנפש שלו, אד�הל ירדו לסו) דעתו של "אפשר לומר שחז

ואז קשה להבחי! א� הוא עושה  ,שומר תורה ומצוות, בעת הימצאו בבית הוריו, בבחרותו

אבל  .מתו� יראת כבוד כלפי הוריוא) רק ולפעמי� , ראהזאת מתו� אהבה או מתו� י

אז באה לידי  ,כשהוא בונה את ביתו ועומד ברשות עצמו מכל הבחינות, אחרי החתונה

. א� לאו נפשית א� בנה את ביתו בקדושה וטהרה ובמעשי� טובי� ביטוי הכרתו הדתית

בי� א) לאחר אנחנו מאחלי� ומברכי� בברית המילה שיזכה לעשות מעשי� טו, לכ!

  . ובכ� ג� יבואו מעשי� טובי� אלו ויעידו ג� על העבר. כאשר הוא ברשות עצמו, החופה

אלא עיקר  ,לפני החופהג� לומר שבוודאי יש לעשות מעשי� טובי� תר8 ולעוד אפשר ו

המעשי� הטובי� ה� לאחר החתונה בי! בני הזוג כשה� חיי� יחדיו כל הזמ! ובבחינת עזר 

ל אנחנו מאחלי� ומברכי� לר� הנימול שיזכה להצליח ולקיי� "ה הנובברכ 18.זה לזה

      .   מעשי� טובי� אלו לאחר שיבוא בברית הנישואי!

                                                           
 .א בי! בני הזוגהו" ואהבת לרע� כמו�"מה של מצוות שעיקר קיו, י הקדוש"וכ! אמר האר 18


