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 רש"י        כתובות דף טז/ב  .1
כלה כמות  תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים

שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה אמרו להן בית שמאי 
אומרים לבית הלל הרי שהיתה חיגרת או סומא אומרי' לה כלה נאה 
וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק אמרו להם בית הלל לבית 

אומרים לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או  שמאי
יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו מכאן אמרו חכמים לעולם תהא 

 דעתו של אדם מעורבת עם הבריות 
כי אתא רב דימי אמר הכי משרו קמי כלתא במערבא לא כחל ולא 

ה הכי לא כי סמכו רבנן לרבי זירא שרו לי שרק ולא פירכוס ויעלת חן
 ...כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן

אמרו עליו על רבי יהודה בר אילעאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד 
לפני הכלה ואומר כלה נאה וחסודה רב שמואל בר רב יצחק מרקד 
אתלת א"ר זירא קא מכסיף לן סבא כי נח נפשיה איפסיק עמודא 

ק עמודא דנורא אלא דנורא בין דידיה לכולי עלמא וגמירי דלא אפסי
לסבא  שוטיתיהא"ר זירא אהנייה ליה  .אי לחד בדרא אי לתרי בדרא

 לסבא  שיטתיהלסבא ואמרי לה  שטותיהואמרי לה 
רב אחא מרכיב לה אכתפיה ומרקד אמרי ליה רבנן אנן מהו למיעבד 
הכי אמר להו אי דמיין עלייכו ככשורא לחיי ואי לא לא א"ר שמואל 

מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי לחבבה  בר נחמני א"ר יונתן
  על בעלה ולית הלכתא כוותיה.

..תנו רבנן מעבירין את המת מלפני כלה וזה וזה מלפני מלך ישראל 
אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר מלפני כלה ושבחוהו חכמים 
שבחוהו מכלל דשפיר עבד והא א"ר אשי אפילו למ"ד נשיא שמחל על 

מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול דאמר מר  כבודו כבודו מחול
 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך פרשת דרכים הואי 

תנו רבנן מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה אמרו עליו 
על רבי יהודה ברבי אלעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת 

אבל יש עמו ולהכנסת כלה במה דברים אמורים כשאין עמו כל צרכו 
כל צרכו אין מבטלין וכמה כל צרכו אמר רב שמואל בר איני משמיה 
דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תליסר אלפי 
גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי עולא אמר כגון דחייצי גברי 
מאבולא ועד סיכרא רב ששת ואיתימא רבי יוחנן אמר נטילתה 

בששים רבוא אף נטילתה בששים רבוא וה"מ כנתינתה מה נתינתה 
 אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא. למאן דקרי ותני

 

  מה אומרים לפניה: -כיצד מרקדים 
 לפי יופיה וחשיבותה מקלסין אותה: -כמות שהיא 

 חוט של חסד משוך עליה: -חסודה 
 מדברי ב"ה שאמרו ישבחנה: -מכאן אמרו 

לעשות  -יות תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבר
 לאיש ואיש כרצונו:

 משוררים: -משרו 
 אינה צריכה כחל: -לא כחל 

 צבע המאדים את הפנים: -ולא שרק 
קליעת שיער זו לא כחלה ולא שרקה ולא  -פירכוס 

 שיר )רש"י סנהדרין יד/א: פירכסה והרי היא יעלת חן:
 (.הוא לכלה נאה שמעלת חן בלא קישוט

 בל אחת:שלש בדין זורק אחת ומק -תלת 
שמזלזל בכבוד תלמידי חכמים  -מכסיף לן סבא 

 ונוהג קלות ראש בעצמו:
 שוט של הדס שהיה מרקד בו: -שוטיתיה 
 שיטתו ומנהגו: -שיטתיה 
 שהיה מתנהג כשוטה: -שטותיה 

 את הכלה: -מרכיב לה אכתפיה 
כקורה בעלמא שאין אתם מהרהרין  -כי כשורא 

 עליה:
בה נכנס יופיה כשרואה הכל מסתכלים  -לחבבה 

 בלבו:
כשכלה יוצאה מבית אביה לבית חתונתה  -מעבירין 

ונושאי מת יוצאים ובזו ובזו אוכלוסים הרבה ואין 
 רוצין להתערב מעבירין את המת )אפילו( דרך אחרת:

 פלוגתא בפרק קמא דקדושין: -אפילו למ"ד 
ישראל הוזהרו שישימו  -שום תשים עליך מלך 

שתהא אימתו עליהם  עליהם שימות הרבה כלומר
הלכך אין כבודו מחול שלפיכך ריבה הכתוב שימות 

 הרבה:
ולא ניכר שעבר מלפניה אלא  -פרשת דרכים הוה 

 כאילו הוא צריך לפנות לאותו הדרך:
 מכריזין עליו שיבואו לכבדו: -שיפורי 

 פרק יח  -נתיב התורה  -ספר נתיבות עולם א  .2
כאשר האדם אין מונע מן המצוה, אף כי היה לפי דעת האנושי שלא יעשה המצוה ועם כל זה התבאר בפרק שלפני זה, כי מעלת המצוה 

הוא עושה המצוה, ולכך האדם כאשר הוא משפיל את עצמו או מתבזה על המצוה ועושה עם כל זה המצוה הוא מעלתו. ובפרק ב' 
 ...דכתובות )י"ד ע"ב( אמרו עליו על ר' יהודה בר אילעי

הזכיר כאן שלשה דברים שכאשר האדם עושה המצוה בענין זה הוא המצוה בשלימות, האחד שעשה המצוה דהיינו שהיה משמח חתן 
, כי המצוה הזאת היא לשמח חתן וכלה, וזה שהיה משמח חתן וכלה על ידי שהיה מרקד בשוטיתיה דאסא בשלימותוכלה ועשה המצוה 

הוה שמחה שלימה, ולכך אמר אהני שוטיתיה כלומר שטה של הדס שעשה על ידו המצוה בשלימות אהני ליה. ואמרי לה אהני ליה 
אשר עושה המצוה פעם אחד דבר זה הוא אקראי והמקרה אינו נחשב רק אם , וזה כי כבתמידותשיטתיה, ופירוש זה שהיה עושה המצוה 

שטה עושה המצוה בעצם לא במקרה ולכך אמר אהני ליה שיטתיה, פירוש אהני ליה השטה שלו שהיה נוהג כך תמיד עד שהיה אצלו 
טותיה פירוש שהיה מתבזה על לא במקרה בלבד. ואמרי לה אהני ליה ש בעצםלא סר מזה ודבר זה נחשב שהוא עושה המצוה  קבוע

לעשות המצוה אף שהיה נראה כשוטה על המצות, וזה שאמר אהני ליה שטותיה שהיה עושה  כופה יצרוהמצות, וזהו שכרו הגדול שהיה 
  עצמו כמו שוטה בשביל המצוה. והבן אלו דברים שרמזו כאן בענין זה:

 

 פרק ד  -נתיב גמילות חסדים  -ספר נתיבות עולם א  .3
כאשר מחבר האיש והאשה  בנין בית נחשבאמר כאלו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים, דבר זה מפני כי איש ואשה הן כמו ומה ש

ואינו  אלהי, והבנין הזה כמו שאמרנו הוא בנין בניןיחדיו, וכמו שתקנו בברכה והתקין לו ממנו בנין עדי עד הרי האיש והאשה יחד הם 
נחשב דבר זה כאשר משמח חתן וכלה ומחבר זיווגם יחד כאלו בונה חורבה אחת מחורבות ירושלים,  בנין אדם רק בנין אלהי, ולפיכך

משמח חתן וכלה שהיא שבודאי שהבונה חורבה מן חורבות ירושלים הוא בנין אלהי קדוש כאשר ידוע. והבן הדברים האלו ותדע כאשר 
  ואין להאריך בכאן: מצוה עליונה

  מז א סוטה .4
 חן מקח על מקחו.  ,חן אשה על בעלה ,שלשה חינות הן, חן מקום על יושביואמר רבי יוחנן 

 

 פרק א  -נתיב האמת  -ספר נתיבות עולם א  .5
 ...אמרו בפ"ב דכתובות )י"ז, ב'( תנו רבנן כיצד מרקדין עוד
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, ואנו אין סודה בעיניוכלפי הבעל שבחר בה היא חפי' כי אין נקרא זה דבר שקר, אע"ג שהכלה בעצמה אינה נאה וחסודה מכל מקום 
. וזה שאמר מי מצאה חן בעיניורק מצד שנמצא דבר בכלה זאת שהיא חסודה שהרי החתן נשאה והיא  מצד עצמהבאין לשבח אותה 

, וכן גבי כלה אין אנו רוצים בעיניואחר שלקח המקח הרי הי' נאה  גננושלקח מקח מן השוק ישבחנו או יגננו בעיניו, כלו' שאין ראוי שי
 אע"ג שהאמת היא שהכלה אינה נאה מכל מקום מצד החתן היא נאה.  מצד החתןבח הכלה מצד עצמה רק כאשר הוא לש

החתן ואין כאן מדבר  עיניחן ב מעלת, דבר זה יותר ראוי לאומרו שהרי באמת היא חןאבל במערבא היו אומרים לא כחל ולא שרק ויעלת 
מר הכתוב מדבר שקר תרחק כי יש להרחיק השקר בכל מה שאפשר, כי אין לומר שקר תרחק כי החן הוא אצל החתן שנשאה. וזה שא

דבר שהוא שקר גמור רק כמו זה כלה נאה וחסודה שהיא נושאת חן בעיני הרואה או בלא כחל ובלא שרק ויעלת חן והחן הוא אל הרואה, 
הכל, סוף סוף הרי הכלה מצאה חן בעיני הרואה הוא  כדכתיב )אסתר ב'( ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה אע"ג שאינו ודאי כך אל

 החתן לכך אין זה שקר, וזה מבואר:
 

 ירושלמי מסכת פאה דף ד/א  .6
רבי שמואל בר רב  .כבוד בעולם הזה וחיים לעולם הבא "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד"וגמילת חסדים: דכתיב ..

חמי להדין סבא איך הוא מבהית  אמר ,דס קומי כליא והוה ר"ז חמי ליה ומיטמר מן קומויוהוה מה היצחק הוה נסיב שיבשתי
 .נפקת ברת קלא ואמרה דדמוך ר' שמואל בר רב יצחק גמיל חסידים ,וכיון דדמך הוה תלת שעין קלין וברקין בעלמאלן. 

והוון ברייתי אמרין  ,לציבורא הסינפקון למגלמל ליה חסד נחתת אישתא מן שמיא ואיתעבידא כעין שבשא דינור בין ער
 .ההייא דהדין סבא דקמת ליה שבשתי

 רבה בראשית פרשה נט פסקה ד  מדרש .7
כד דמך ר' שמואל בר רב יצחק  .וגו' "ימצא חיים צדקה וכבוד רודף צדקה וחסד"רבי שמואל בר רב יצחק פתח )משלי כא( 

למה כן דהוה לקיט מנהון שבשין  .ילניא טבייא דארעא דישראלדהוה מרקד אתלת שבשין נפקין רוחין ועלעולין ועקרון כל א
אמר רבי זעירא שבקותיה דהוא ידע מה הוא  .למה הוא מבזה את אוריתא ,ומהלך קדם כלה והוו רבנן אמרין למה עביד כדין

 .יבוראכד דמך נפקו למיגמל ליה חסד ונחתה שבשבה דנור ואיתעבידת כמו שבשבה דהדס ואפסיקת בין ערסא לצ .עביד
 .אמרין חמון דהדין סבא דקאי ולעי דקמה ליה שבשתיה

 

 יש כמה גיר' –אבות דרבי נתן פרק רביעי  .8
אל יבטלו ממשנתן ואם לאו  1ת"ח שיושבים ועוסקים בתורה ועברה לפניהם כלה או מטה של מת אם בידן כדי צרכן שני

 ויקלסו לכלה וילוו למת: 2נוניעמדו ויש
עד שעברה  3בידו כדי צרכו והיה משנין בה)ב( מעשה ברבי יהודה בר' אלעאי שהיה יושב ושונה לתלמידיו ועברה כלה ואחז  

 הכלה מלפניו:
)ג( שוב מעשה בר' יהודה בר' אלעאי שהיה יושב ושונה לתלמידיו ועברה כלה לפניו אמר מהו זה אמרו לו כלה שעברה אמר  

וא להם בני עמדו והתעסקו בכלה שכן מצינו בהקב"ה שנתעסק בכלה )שנאמר )בראשית ב( ויבן ה' אלהים את הצלע( ה
שהקב"ה נתעסק בכלה שנא' ויבן ה' אלהים את הצלע שכן קורין בכרכי הים לכלה  מצינונתעסק בכלה אני עאכ"ו. והיכן 

 בנאיתה. מכאן שתקנה הקב"ה לחוה וקשטה ככלה והביאה אצל אדם שנא' ויביאה אל האדם. 
 

 מועד קטן דף כז/ב  .9
בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו עד שהיו קרוביו מניחין אותו ובורחין עד שבא רבן גמליאל ונהג 

נא נהוג עלמא אפילו בצרדא קלות ראש בעצמו ויצא בכלי פשתן ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשתן אמר רב פפא והאיד
 בר זוזא.:

 

 פרק נר מצוה )מח(  -מסכת פסחים  -השל"ה הקדוש  ספר .10
להיות חסיד ולאחוז בדרכי הראשונים, יגמול חסד עם חתנים לשם שמים ויכבדם וישבחם, ומהאל יתברך תהא משכורתו שלמה.  הרוצה

הנה מסעודת חתן ואינו משמחו כו', מפני שיש בכלה פנים לכאן ולכאן, , כמו שאמרו ברכות )ו, א(, כל הנשמחת חתןורז"ל הזכירו ביותר 
אם החתן אי דמיא עליו ככשורא יעשה כההוא סבא ואי לא לא. עוד נראה לי דירבה תחבולות ביותר לשמח חתן, וישבח לפניו הכלה, כי 

הזכירו הכלה, כהא דאמרו והכנסת כלה  הכנסה לחופה. ובענין וזהו שמחתהוטוב לב אז החתן מאהב את הכלה ומחזיר אחריה  שמח
לפרש, כי לפנים בישראל היו נוהגין להוציא הכלה מבית אביה ולהכניסה לבית החתן והחתן כונסה  לילחופה ולא אמרו חתן. והיה נראה 

אוי לאדם לטרוח אליו. אמנם עיקר הפירוש הוא הכנסת הכלה שמסייע לנדונייתה ולתכשיטיה שתוכל ליכנס לחופה. וכן מצאתי. על כן ר
 בזה בגופו ובנפשו ובמאודו ויהיה עושה ומעשה: 

דאמרן לעיל דעדיפא מצות שמחת חתן וכלה משאר חסדים, ומדה של טובה מרובה, זהו דווקא כשהוא חסד של אמת, שעושה כן  והא
פרשה ח', אמר רבי שמלאי, מצינו ולא לתשלום גמול, וילך בדרכי קונו יתברך שגמל עם אדם וחוה חסד של אמת. וברבה סוף  לשם שמים

 ...חתנים מנין, ויברך אותם אלהים, ומקשט כלות מנין, ויבן ה' אלהים את הצלע, מבקר חולים מנין רךשהקב"ה מב
 פרק נר מצוה )כח(  -מסכת סוכה  -ספר השל"ה הקדוש  .11

חת בית השואבה באבוקות של אור שבידיהם מה שאמרו רבותינו ז"ל ]במשנה פרק החליל[ שחסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בשמ וכן
ואומרים לפניהם שירות ותשבחות, והלוים בכנורות ובנבלים ובמצלתים ובחצוצרות בכלי שיר בלא מספר כו', ואבוקות של אור היו 

מפני זה הטעם אותן כלפי מעלה ומקבלין אותן, ויש בקיאין לעשות כן בארבע או בשמונה אבוקות, וזורק זו ומקבל זו.  קיןבידם וזור
, כמו שאמרו במשנה דלעיל שמחת מצוהחס ושלום, אלא משום  שמחת שחוקהוא, כי בודאי לא היו עושים החסידים האלקיים משום 

ותשבחות ברכות והודאות בקול נגינות ובקול שמחה. ובודאי שמחה כזו שהיא שמחת  שירות)סוכה נא, ב( שהיו אומרים לפניהם דברי 
שלא יראה כקלות לה משום פרסומי ניסא, ולפיכך לא היה זריקת אבוקות אלא על ידי גדולים וחסידים כאמור, הבורא היא מצוה גדו
שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה וכו',  [יז, א תובות. ועוד שהיה עושה רבי יודא בר אלעאי ]בפרק קמא דכראש וכשמחת בחורים

זה משום קלות  לא עשו החסידים האלוושה בדין, זורק אחת ומקבל אחת. ובודאי רב שמואל בר יצחק מרקד אתלת, פירש רש"י, של
ראש חס ושלום, אלא משום שמחת חתן וכלה שהיא מצוה גדולה. וקבלו שכר על זה, כמו שאיתא שם כי נח נפשיה אפסיק עמודא דנורא 

 ה מרקד וכו': וכו', ואמר רב זירא אהני ליה שוטיתא לסבא וכו'. ופירש רש"י, שוט של הדס שהי
 אות ]רו[  -ספר מנורת המאור  .12

 שתמצא חן. ומצוה לשמחה ולהללה, כדי . ונקרא זה גם כן 'גמילות חסד'כשם שאדם מצוה לשמח את החתן כך מצוה לשמח את הכלה
עם  יגמל חסד ולאחז בדרכי הראשונים, חסידעל כן הרוצה להיות  ...בותובעיני החתן ולפי שתהא חביבה עליו, כדגרסינן במסכת כת

 ויכבדם וישבחם ומהאל יתברך יבוא משכרתו שלמה: לשם שמיםהחתנים 
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ביחס למעשה זה אמר ר' זירא כמה אותו רב מבייש אותנו )ישנו סיפור מקביל בגמרא בבלי 

ן. אולם מה )כתובות יז, ב(. בפשטות הכוונה היא שלא מתאים לרב חשוב לרקוד כמו ילד קט

שמעניין בתלמוד הירושלמי הוא שישנו מקור נוסף )עבודה זרה ג, א( בו אומר ר' זירא שרב 

 שמואל בר רב יצחק יודע מה שהוא עושה.

במקור שהבאנו מהירושלמי פאה מובא שר' זירא התחבא מפניו של רב שמואל בר רב יצחק, ורק 

זו של התחבאות באה לומר שאמירת ר'  אחרי כן הוא אמר: כמה הוא מבייש אותנו. עצם פעולת

זירא הייתה מתוך יראת כבוד )ואז מובן גם המקור בעבודה זרה, וכמו כן עיין ירושלמי ברכות ב, 

 שממחיש רעיון זה(.  –א בסיפור של ר' אלעזר שהתחבא מפני ר' יוחנן 

נה גם בתלמוד אם כך הם פני הדברים חייבים לפרש את דבריו של ר' זירא אחרת )ייתכן שזו הכוו

הבבלי, אולם בתלמוד הירושלמי הדברים מוכרחים(. הסבר הדברים הוא שר' זירא אמר שרב 

שמואל מבייש אותנו בכך שמזכיר לנו את חובתנו לרקוד ולפזז לפני הכלה, חובה שאין אנו 

 מקיימים.

ע העלאת נושא הריקוד של רב שמואל בר רב יצחק מזכיר לנו את הוויכוח בין מיכל לדוד, על רק

ארון ה' לירושלים. מיכל אומרת לדוד שלא מתאים למלך לפזז ולכרכר לפני העם. דוד המלך עונה 

לה שאנחנו נמצאים עכשיו במציאות של לפני ה' ובמציאות כזו כולנו שווים. גם המלך שווה 

ליהודי הפשוט )יש להאריך בירושלמי בנושא זה שלפני ה' כולנו שווים( ואין כל בעיה לפזז 

 ולכרכר.

מכאן יוצא שאם הירושלמי מסביר שגם רבנים חשובים צריכים לרקוד לכבוד חתן וכלה, 

 'עמידה לפני ה' '. –שמציאות זו של חופה היא למעשה 

 תלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה דף יח/א 
ס כד דמך רבי שמואל בר רב יצחק איתעקרין ארזייא דארעא דישראל אמרין דהוה נסיב שושיבתה ומקל 

קומי כלייה והוון רבנן מרננין ביה. אמר לון רבי זעירא ארפון ליה לית אהן סבא ידע מה עביד. כיון דדמך 
קלון וברקי בעלמא. חייא דאהן סבא  שעיןנחתת אישתא מן שמייא ואפסק בין ערסא לקהלא והוון תלת 

  יסדא.דעבדת ליה שושבתא ונפקת ביה קלא ואמרה ווי דדמך שמואל בר רב יצחק גמיל ח
 

 יש כמה גיר' –אבות דרבי נתן פרק רביעי 
אל יבטלו  4ת"ח שיושבים ועוסקים בתורה ועברה לפניהם כלה או מטה של מת אם בידן כדי צרכן שני

 ויקלסו לכלה וילוו למת: 5נונממשנתן ואם לאו יעמדו ויש
בידו כדי צרכו והיה )ב( מעשה ברבי יהודה בר' אלעאי שהיה יושב ושונה לתלמידיו ועברה כלה ואחז  

 עד שעברה הכלה מלפניו: 6משנין בה
)ג( שוב מעשה בר' יהודה בר' אלעאי שהיה יושב ושונה לתלמידיו ועברה כלה לפניו אמר מהו זה אמרו  

לו כלה שעברה אמר להם בני עמדו והתעסקו בכלה שכן מצינו בהקב"ה שנתעסק בכלה )שנאמר )בראשית 
שהקב"ה נתעסק בכלה שנא' ויבן  מצינווא נתעסק בכלה אני עאכ"ו. והיכן ב( ויבן ה' אלהים את הצלע( ה

ה' אלהים את הצלע שכן קורין בכרכי הים לכלה בנאיתה. מכאן שתקנה הקב"ה לחוה וקשטה ככלה 
והביאה אצל אדם שנא' ויביאה אל האדם. פעם אחת נעשה הקב"ה שושבין לאדם מכאן ואילך אדם קונה 

חוה מאדם מכאן ואילך מקדש אדם את  טלהצם מעצמי ובשר מבשרי(. פעם אחת נשושבין לעצמו )שנאמר ע
 בת חבירו:
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