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 שבת שלפני החתונה 
 מרבים בשמחה

והוא מנהג קדום    שבת שלפני החתונה מרבים בו בשמחה לכבוד החתן  . א 
עוד כתב הובא בתורת השלמים יו''ד   ד''ה   רשב''א משמרת הבית בית ז' שער שני ) 

סק''ד  קצ''ב  אשכנז,  ,  (סי'  לבני  לא    ת קהילו בזמנינו  ] בפרט  הספרדים 
מצאנו  . אלא עושים עיקר שמחה לחתן בשבת אחר החתונה[  נוהגים כן 

 .כיבואר   ו כמה שמות לשבת ז 
השפע. . ב  זוה''ק    הורדת  ע''פ  יתרו( ידוע  השבוע    )פ'  של  הברכות  שכל 

השבת שקודם החתונה כולל בתוכה את  תלויין בשבת שלפניו, ממילא  
בשמחה ובקדושה  השפעות של החתונה, ולפי מה שהוא השבת  ה כל  

)אמרי פנחס שער תוה''א אות נ''ה, מושיען של ישראל ח''ג עמ' ל''ה  כן יהיה אח''כ  

יו''ט(,  ולב   בשם הקדושת  זמן מסוגל להתפלל  קש ולהכין ליום  ולכן הוא 
 החתונה וליום שמחת לבו.

 שמות של השבת
בשם    .שפינהול''ץ  . ג  החתונה  שלפני  השבת  את  קראו  קדמונים  בספרי 

ופירושו    )מהרי''ל הל' תשעה באב הובא במג''א סי' תקנ''א סק''ו(, 'שפינהול''ץ'  
)ס' נוהג כצאן יוסף  , כלומר ה'בן' דהיינו החתן, 'שמח'  מלשון 'שב''ן על''ץ 

 למהרי''י שמש מפראנקפורט ערך נישואין אות ב'(.
אשכנזים    אויפרו''ף. . ד  השבת בזמנינו  מנהג  שם  '' 'אויפרו   לקרוא  על  ף', 

 .והוא השם הנפוץ ביותר ,  )לקמן אות כ''ח(   שבו עולה החתן לתורה 
'פאר   שפיל.-פאר  . ה  אותו  שקוראים  שהוא  -ויש  קטנה  שפיל'  שמחה 

 כהקדמה לשמחה הגדולה של יום הנישואין.
 להתברך אצל צדיקים 

הרבנים,    אצל יש נוהגים שהחתן הולך להתברך בשבת קודם החתונה   . ו 
יפה  יעלה  שהזיווג  לו  שיאחלו  העיר,  וחכמי  מנהג  צדיקים  היה  וכך   ,

כ''ב(,   קדום בירושלים  אות  חו''כ  ואם אינו הולך בשבת    )שדי חמד מערכת 
 עצמו, ילך בימים שבין שבת לחתונה.

 חתן דומה למלך
 חתן כמלך 

אליעזר   . ז  דרבי  וז''ל הפרקי  דומה למלך',  'שחתן  חז''ל    )פט''ז(, מצינו בדברי 
מקלסין  הכל  חתן  כך  אותו,  מקלסין  הכל  המלך  מה  למלך,  דומה    החתן 
אותו שבעת ימי המשתה. מה המלך לובש בגדי כבוד, כך החתן לובש בגדי  
כבוד. מה המלך שמחה ומשתה לפניו כל הימים, כך החתן שמחה ומשתה  
לפניו כל שבעת הימים. מה המלך אינו יוצא לשוק לבדו, כך החתן אינו  
פניו   החתן  כך  החמה,  כאור  מאירות  פניו  המלך  מה  לבדו.  לשוק  יוצא 

 ''והוא כחתן יוצא מחופתו''.  )תהילים ט''ו, ו'( ור החמה שנאמר  מאירות כא 
 מאימתי נקרא מלך 

פוסקים שגם לפני החתונה נאמר על  כמה  מבואר ב   גם לפני החתונה. . ח 
ויש שמבארים    )א''ר סי' תרי''ט ע''פ כנסת הגדולה(, חתן שהוא דומה למלך  

שי  שבוע  שכב   חול שבאותו  אומרים  ויש  'מלך',  כבר  נקרא  ר  נישואין 
למחילת   החתן  כבר  זוכה  שמאז  מלך  נקרא  החתונה  שלפני  בשבת 

 )ס' ישורון מלך בשם המנחת יצחק(.עוונות  
מתי. . ט  הרגשת    עד  אבל  המשתה,  ימי  שבעת  כלות  עד  הוא  מלך  שם 

, שחתן הוא מלך  שתלוי בחתן עצמו   היותו 'מלך', שמעתי פעם משפט 
נוהג  נוהג כלפי אשתו כמלכה, משום שאם הוא  זמן שהוא  כלפיה    כל 

 רבי מרדכי יוסף קאמיונקא(.מו''ר  )   ..לעבד   ך כשפחה, אזי הוא ייהפ 

 תספורת 
ל''ג, ף, עפה''כ  '' מנהג ישראל שהחתן מסתפר לפני שבת אויפרו  . י  )ישעיה 

וי''א י''ז(   עיניך'',  תחזינה  ביפיו  לחתן    ''מלך  מותר  הספירה  בימי  שגם 
  )דגול מרבבה או''ח סי' תצ''ג( שפינהאל''ץ   –להסתפר בערב שבת אויפרו''ף  

 הרי מבואר שדין מלך יש כבר בשבת שלפני החתונה.
 בגדים חדשים

הבגדים   . יא  לובש  שהחתן  שלפני  ה המנהג  בשבת  כבר  לחתונה  חדשים 
 ל' לובשו כבר בשבת אויפרו''ף.'' החתונה, וחתן שמתעטר ב'שטריימ 

השטריימ  . יב  שאדמו''ר    ל.'' מלבישים  חסידים  ש מנהג  מלביש  הוא 
השבת  לפני  לחתן  של  השטריימ''ל  בכתר  למלך  הכתרה  כעין  והוא   ,

אודות    מלכות להתלבש בלבוש המיוחד לשבת  מש''כ  שטריימ''ל  דיני  )עי' 

והלאה(   206בגליון   ל''א  תפילין .  אות  הלבשת  כעין  שהוא  שמציינים  ויש 
ראשו  לעשותו שגם    נה בפעם  בדרך    נוהגים  אומרים  יש  כי  צדיק,  ע''י 

 .)רבי פנחס מקוריץ(   פילין ת מקום  ב טריימ''ל  ש מליצה, שב''ת ר''ת  
כשלובשים שטריימל חדש אפשר לברך   ברכת שהחיינו על שטריימל. . יג 

ות 'תבלה  לאחל  שאין  ואע''פ  'שהחיינו',  ברכת  שאין עליו  כמו  חדש' 
שא''כ היו צריכים להמית    הנעשים מעור  ות מאחלים על נעליים חדש

תחילה   אחרת  רכ''ג(, בהמה  סי'  סוף  או''ח  שהחיינו   )רמ''א  ברכת  מ''מ 
 אפשר לברך.  

''פ שאין מברכים 'שהחיינו' במי ששחט פעם ראשונה משום שהוא  ואע  . יד 
לבריה   ס''ב(, מזיק  כ''ח  סי'  יו''ד  הבהמה    )רמ''א  את  שוחט  הוא  שם  מ''מ 

אבל   השחיטה,  של  זמן  אותו  על  שהחיינו  לברך  וא''א  שעה  באותה 
בבגד של עור או שטריימל, הרי הוא לא הרג בהמה או חיה בידיו, וגם  

)פמ''ג סי' כ''ב משב''ז סק''א, שד''מ אסיפת  הבהמה    ה נהרג אינו מברך בזמן ש 

 דינים מע' ברכות סי' ב' אות כ'(.

 יושב בראש
בשבת זו, וכן בכל ימי המשתה, מושיבים את החתן בראש המסובים,  . טו 

למלך  דומה  שהוא  משום  הכנסת,  בבית  תע''ז(  וכן  אות  ויטרי   , )מחזור 
)ישעי'  שמיסב בראש, שנאמר  מנין לחתן    )מו''ק דף כ''ח ע''ב(וע''פ הגמ'  

)מדרש תלפיות  פאר'', מה כהן בראש, אף חתן בראש   ''כחתן יכהן ס''א, י'( 
 ענף חתן וכלה(. 

 חתן אינו הולך יחידי
הדין. . טז  שמירה    מעיקר  צריך  יחידי  חתן  יוצא  קטרוג ואינו    ח''ו   משום 

שמחה  ע''ב(,    בשעת  נ''ד  דף  ברוכת  כמו  )גמ'  מלך  דין  משום  בו  יש  וגם 
מה המלך אינו יוצא לשוק לבדו, כך    ( ז')לעיל אות  שהבאנו מפרקי דר''א  
 ., וכן הוא לגבי הכלה יחידי החתן אינו יוצא לשוק  

דגמרא    ממתי. . יז  שמירה  מדינא  והלאה דין  מחופה  ימי    הוא  ז'  סוף  עד 
ס''א,    רמ''א ) המשתה   ס''ד  סי'  עד''ר( שו אהע''ז  סי'  ח''ט  הלוי  שבט  גם  י''א    , ''ת 

דוגמת כהן גדול ביוהכ''פ שהיה צריך שמירה מפני    בעצם יום החופה 
 .  וי''א כבר מלילה קודם החופה   , )חופת חתנים(גודל הזמן  

יש נוהגים שחתן צריך שמירה גם כמה ימים לפני החתונה,    ע''פ מנהג. . יח 
)הגרשז''א, הליכות שלמה ח''א  ויתכן שהוא ממוצאי שבת שלפני החתונה  

ס''ג(,  צריך    עמ'  אינו  זו  מנהג  לפי  גם  מוקדם,  אויפרו''ף  וכשעושים 
 )שו''ת ישיב יצחק ח''א סי' ל''ד(.שמירה אלא משבת לפני החתונה  

 מרת  נתרם לע''נ
 ע''הסןניב''ר 

  זענטאו' כסלו תרצ''ב
 

 נא לא לעיין בגליון
בשעת התפילה 
 וקריאת התורה

 גפ''תש ויצא רשתפ           |           רוףפומנהגי אוי דיני       

ב''ר ר' נתרם לע''נ 

  ז''ל רהםאב
 טאסמנו''כ ה' כסלו תרי''ד 
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 ''עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים''
 וקול כלה קול חתן



 בכל מקום שהם  לכבוד ידידי ומכירי וכל באי 'חדר הוראה' וקוראי העלון
בהשתתפות   פניכם  ולקבל  להזמינכם  לתורה  באשמח  העליה  שמחת 

היקר   זאב  לבני  לשמוחיהודה  שנזכה  ויה''ר  של  בשמחת  ני''ו  ן 

 רן בלייער חיים אה   ישראל בביאת גואל צדק בב''א,     ידידכם 

 שמחת האויפרוף
 ם החתן לבית הכנסת מלווי 

בשחרית    ת ושבינים מוליכים את החתן לבית הכנס ש נוהגים שה   שי''ל פיר''ן. . יט 
וי''א הטעם    אותם   וגם אחרים באים ומלווים מביתו   ובזמרה,  כדי  בשירה 

לפניו   אותו  ומזרזים  אותו,  מוליכים  לילך  רוצה  שאדם  הדרך  על  לרמז 
    המטעמים(. )ס'    ביתו החדש ולאחריו שיזכור לבחור בדרך הטובה ל 

בשעה ששלשה אנשים הולכים יחד, החשוב הוא ההולך   החתן באמצע. . כ 
גמ' יומא  )   ו שמאל ל באמצע, והבא אחריו בחשיבות הולך לימינו, ואחריו  

ע''א(,   ל''ז  באמצע דף  עומד  החתן  החתן,  את  כשמוליכים  גם  כדין    לכן 
אביו,  מלך  בכבוד  חייב  שהחתן  החתן  של  אביו  עומד  ולימינו   ,

הוא  משתתף ן  המחות כש ו  כשמול ,  הוא  וכן  לשמאלו.  את  י עומד  כים 
 החתן לחופה, שהאב לימין החתן, ואם הכלה לימין הכלה.

כיוון שהגיע זמן תפילת שחרית אסור    הקדמת פני חבירו לפני שחרית. . כא 
הקדוש   של  דשמו  משום  שלום  לו  ליתן  חבירו  לפתח  להקדים  לאדם 

ואין ראוי להזכיר שמו של הקב''ה    )שו"ע או''ח סי' פ''ט ס''ב( ברוך הוא שלום 
 (. 103)מ''ב סקי''א, ועי' מש''כ גליון  על האדם ולכבדו קודם שמכבד להקב''ה  

לוותו לבית הכנסת כנהוג,  ל מ''מ מותר ללכת לבית חתן קודם שחרית ו  . כב 
ודומה לחפצי שמים  דהוה בכלל שמחת חתן  )שו"ת משנת יוסף ח''ה סי' כ'(, 

דים לחתן ולמחותנים בשלום ואפילו לא  ועוד כמה טעמים, ומ''מ לא יק 
'צפרא דמרי טב' משום שהולכים לשם בכוונה להקביל פניהם   בלשון 

ס''ג( ולא רק אגב סיבה אחרת   גליון ) אבל ברכת מזל טוב    )חסד לאלפים 
 מותר לאחל כנ''ל.  אות י''ח( שם  ) וגוט שבת    אות י''ז( ח''ח שם  

 כיבוד לפני תפילה בבית החתן 
כשבאים המלווים לבית החתן ללוותו לבית הכנסת, אין לערוך    אכילה. . כג 

הגשת כיבוד קל במיני מזונות, מיני מתיקה, שוקולד וכדומה, כי אסור  
כי קודם צריכים לקבל עול    )שו''ע או''ח סי' פ''ט ס''ג( לאכול לפני התפילה  

אכילה   במיני  הגוף  להנות  ואח''כ  בתפילה  שמים  סקכ''א( מלכות    )מ''ב 
 )זוה''ק ויקהל רט''ו ע''ב, קב הישר פ' ס''א(.ו הפוסקים בחומר הענין  והאריכ 

)שו''ע שם  תפילה  ה ועל אף שמי שצריך לאכול לרפואה מותר גם קודם   . כד 
הגיש זה לכולם  אין ל  מ''מ   )שם ס''ד ומ''ב סקכ''ה(, וכן מי שרעב הרבה  ס''ג(  

  באסיפת חברים  אכול את זה בצורה של כיבוד קל כי גם כשמותר, אין ל 
ובזה גם   )מ''ב סקכ''ב(, כי אז באים להתעכב בעשיית צרכיו לפני התפילה 

לפני   האסורה  באכילה  לאכול  רשאים  שאינם  אחרים  מכשילים 
שמזלזלים   בארה''ב  מקומות  וראינו  בהפסדם,  שכרם  ויצאה  התפילה, 

 .כי אין זה 'כיבוד קל אלא זלזול חמור'.  בזה, ויש למנוע מזה 
אמנם מותר להגיש שתייה קפה עם סוכר וחלב, שבזה נוהגים    שתיה. . כה 

)מ''ב סקכ''ב,  גאות להקל בזמנינו שמועיל הרבה לתפילה ואין בזה משום 
גליון   מש''כ  מ''ז(,    103ועי'  אלא אות  חברים  באסיפת  ישתו  שלא    ובלבד 

     'שתה וצא'.
 קידוש אחר התפילה 

זו בליל   . כו  שבת, לא בסעודה  מלפנים היה נהוג לערוך השמחה של שבת 
כמו פירות ויין וכדומה  בפני המסובים מיני תרגימא קבועה אלא בהגשת 

ע'(,  סי'  יאיר  חות  באב,  תשעה  הל'  השמחה    )מהרי''ל  לערוך  המנהג  ובזמנינו 
 )שלחן העזר ח''ב דף י''ד ע''ב(. בשבת בבוקר עם גמר תפילת מוסף  

 חתן עולה לתורה 
 הוצאה והכנסה 

)יוסף אומץ סי'    ת ס''ת והכנס   ת בת זו בהוצא נוהגים לכבד את החתן בש  . כז 
 .(, רביד הזהב פ''א ס''ז ס''ד 

 חיוב עליה 
מג''א או''ח סוף סי'  החתן עולה לתורה בשבת זו שקודם החתונה   . כח  )לבוש, 

וחיובו קודם לכל שאר חיובים בבית הכנסת חוץ מנער בר מצוה    רפ''ה( 
 )ביאה''ל סי' קל''ו(.  ה ם שוו יה שחיוב 

ברכות. . כט  שבע  לתורה,  ב גם    שבת  לעלות  לחתן  יש  ברכות  שבע  שבת 
טעם למה הוא עולה לתורה בשני השבתות, י''א כדי שיבחין בין תורה  ה ו 

)יבמות  'פ הגמ' שלמד קודם הנישואין ובין תורה שלמד לאחר הנישואין ע' 
 )ס' מטעמים(. דהשרוי בלא אשה, שרוי בלא תורה ובלא ברכה    דף ס''ב ע''ב( 

מלך. . ל  פעמיים,    מדין  עולה  למה  נאמר  טעם  מלך  ש ועוד  כדין  הוא 
אף החתן עולה לתורה ב'    )דברים י''ז י''ח(, פרי תורות  ב' ס ו  עצמ כותב ל ש 

 )מדרש תלפיות ענף חו''כ(.פעמים  
מובא בשם צדיקים שאם כי חתונת חתן וכלה הוא ביום    ת הנפשות.נו חת  . לא 

  עליית החתן לתורה   ת בע   מת הנפשות של הזוג מתקיי   חתונת החופה, אמנם  
, וכיון שהוא דבר רוחני, רק התורה הוא שיוכל לאגד אותם  בשבת אויפרו''ף 

בזיווגן    ת תורה שמחים בשמחה עילאי החתן ל בחתונה. ממילא בעת עליית 
 .הנשגב   שהחתן לא יפספס את גודל הרגע , וכדאי  של הנפשות 

 
 
 ב 
 
 
 

 מזמרים לפניו 
וכשקוראים    'יעמוד'. . לב  לתורה,  החתן  עליית  בשעה  שמחה  ו  ל עורכים 

ו בקול חזק ובניגון 'יעמוד החתן פלוני בן פלוני חזק'  ל לתורה, קוראים  
 )המטעמים ערך חו''כ אות קמ''ב(.

וכן עם גמר קריאתו והברכה שלאחריה מזמרים לפניו    בגמר הקריאה. . לג 
י''ג  יש שמזמרים סתם ניגון, ויש    ד'(,   )לבוש, מג''א הנ''ל, שלחן העזר ח''ב דף 

ומיוחד    אשכנז מקהילות   יחיד  'אחד  פיוט  של  נוסח  ל  -א שמזמרים 
 נדרש לבר לבב אשר שואל אך טוב לישראל, הללוי'ה'.

הס''ת.כס מ  . לד  את  את    ים  לכסות  צריך  החתן  לכבוד  שמזמרים  בשעה 
)א''ר סי' קל''ט הס''ת שאין זה לכבודה של תורה שתהא מגולה לזמן רב  

 ילכלך הס''ת.  ו ים מיני מתיקה, שלא יתקלקל א רק ובפרט כשזו 'ח(,  סק'
 זורקים מיני מתיקה 

ע''פ הגמ'    לפניו אחר הקריאה זורקים על החתן מיני מתיקה ומזמרים   . לה 
יין בצינורות לפני חתן וכלה, וזורקים לפניהם   ממשיכין  )ברכות דף נ' ע''ב( 
ואגוזים  סק''ה(   קליות  ס''א  ו'  סי'  העזר  זורקות    , )שלחן  שהנשים  ונוהגים 
 .מעזרת הנשים 

מנהג הוא לזרוק אגוזים, משום 'אגוז' בגימט' 'חט' וגם בגימט'  ה   אגוזים. . לו 
 תק''מ(.)טעמי מנהגים אות ת   ו עוונותי חתן על כל 'טוב', לרמז שמוחלין ל 

פרי,    שקדים. . לז  להוציא  שממהרין  מין  שהן  'שקדים'  לזרוק  נוהגים  גם 
 )שם(. לרמז שכמו כן יזכה החתן להוציא פירותיו ולהוליד תולדות  

גרועים עם    צימוקים. . לח  צימוקים, משום שהם ענבים  לזרוק  נוהגים  וגם 
חוה   כמו  חטא  לידי  להביאו  אשתו  תוכל  שלא  לרמז  לחלוחית,  מעט 

ה, אבל ענבים אלו גרועים המה ואין בהם  שסחטה ענבים ונתנה לבעל 
 )שם(.לחלוחית  

ומלכלכים   . לט  רכים  שהם  מאחר  צימוקים  לזרוק  שלא  שהעירו  יש  מ''מ 
אבל כשנותנים    )מ''ב סי' קע''א סקכ''א(,   והם עצמם נמאסים   הבית הכנסת 

   מניעה.  ה סיבת  אין בזה    ( מ')אות  אותם בתוך אריזות ופעקלא''ך  
  –רוב נוהגים לשים כמה מיני מתיקה בתוך חבילות קטנות  ל  פעקלא''ך. . מ 

ולזורק  שמלמעלה    ם פעקלא''ך  שידע  לחתן  בזה  ומרמזים  החתן,  על 
ני פעקלא''ך, אכן ידע שבתוך החבילה יש גם ממתקים  י זורקים הרבה מ 

 )ס' נעימת החיים עמ' רט''ז בשם צדיקים(.
 אב הרחמים 

'אב הרחמים' שעדיין אין לחתן דין חתן לפטור  '' בשבת אויפרו  . מא  ף אומרים 
 )ס' ישמח לב ח''א עמ' שס''ג בשם הגר''ח קנייבסקי(. מאמירת תפילת 'אב הרחמים'  

 אויפרוף מוקדם
 לפני שיוצא מעירו 

ומזמרים    חתן שעוזב את עירו לפני השבת שקודם החתונה   חיוב עליה. . מב 
אז  אזי  אותו  בשבת  הוא    מחיוב ,  לתורה  את  בעליה  עוזב  שהוא  לפני 

 ., ביאה''ל שם( , מג''א סי' רפ''ב סקי''ח )הלבוש עירו כי הוא עיקר החיוב  
לתורה  ו  . מג  שוב  עולה  הוא  אז  אותו  מזמרים  אם  החתונה,  שלפני  בשבת 

אבל אינו דוחה אחרים, ואם אין מזמרים אותו אזי אינו מחויב לעלות  
 אות כ''א(.  137)ביאה''ל שם, עי' מש''כ גליון לתורה  

ף מוקדם, אין החתן צריך שמירה  '' כבר כתבנו שאחרי אויפרו   שמירה. . מד 
 נה.שבת שלפני החתו ה אלא מאחרי  

 
 


