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The Fast of the Chassan & Kallah 
Based on Lekutei Sichos, Vol. 30 

Halacha: Fast 

Ramo, Shulchan Aruch, Even Haezer 61:1 

 שהחתן והכלה מתענין ביום חופתן  נהגו

Reason 1: Yom Kippur 

Teshuvos Maharam Mintz, 109 (quoted in Beis Shmuel ibid. 6, see Baer Heitev) 

 תיהן ויום כפור דידהושנמחלין עוונוסליחה דידהו  דהוי

Reason 2: Staying Sober 

Teshuvos Maharam Mintz, 109 (quoted in Beis Shmuel ibid. 6, see Baer Heitev) 

 שעת הקידושין תכרו ולא יהי' דעתן מיושבת עליהן ב שמא יש 

Reason 3: Cherishing the Mitzvah 

Rokeach, Siman 353 

בה עליהם )לכן נוהגין( כדרך שעושין חסידים הראשונים שהיו מתענין על מצוה  מפני שמצוה חבי

 החביבה, כגון לולב ושאר דברים

Nafka Mina: Hashlama & After Tzeis Hakochavim 

 

 טעם ג'  טעם ב'  טעם א'  חתן והכלה ביום חופתן תענית  

 מצוה ות ה בחבי תכרו שמא יש יום כפור כ 

 להשלימו ורךצין א לים להשראוי  השלמת התענית

 עד אחרי החופה  וכבים הכ את  רק עד צ  וכבים הכאת  אחרה החופה עד אחר צ נת

 שלילה והעדר האכילה  חלות דין תענית  הגדרת מהות התענית 
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THE FAST OF A CHOSSON 

AND KALLAH ON THE DAY OF 

THEIR CHUPAH 

REASON 1 REASON 2 REASON 3 

A Personal Yom Kippur Staying Sober Cherishing the Mitzvah 

COMPENSATION 
Appropriate to 

Compensate 
Not Required to Compensate 

POSTPONED CHUPAH PAST 

TZEIS HAKOCHAVIM 
Until Tzeis Hakochavim Until After the Chupah 

DEFINING THE FAST Categorized as a “Tanis” Denying Food and Drink 

The Core of the Reasoning 

• All agree Yom HaChupah is a day of atonement 

• Teshuvah on Yom Kippur 

Breisa: Rebbi and Rabanan 

Shavuos 13a 

עבירות   כל  על  אומר:  רבי  תניא, 

לא   בין  תשובה  עשה  בין  שבתורה, 

 ... יום הכפורים מכפר   -עשה תשובה  

 ]ורבנן חולקין[

It was taught: Rabbi said: For all transgressions of the Torah, whether 
he repented or not, the Day of Atonement brings atonement… 

[And the Rabbonan argue] 

• Fasting to Arouse Teshuva 

Rambam: Why we fast 

Rambam, Hilchos Ta’anis 5:1 

מתענים   ישראל  שכל  ימים  שם  יש 

כדי   בהן  בהם מפני הצרות שאירעו 

לפתוח דרכי התשובה  לעורר הלבבות  

הרעים   למעשינו  זכרון  זה  ויהיה 

ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה  

הצרות.   אותן  ולנו  להם  שגרם  עד 

להיטיב   נשוב  אלו  דברים  שבזכרון 

עון   ואת  עונם  את  והתודו  שנאמר 

 . אבותם וגו'

There are days when the entire Jewish people fast because of the 
calamities that occurred to them then, to arouse [their] hearts and 
initiate [them in] the paths of repentance. This will serve as a 
reminder of our wicked conduct and that of our ancestors, which 
resembles our present conduct and therefore brought these 
calamities upon them and upon us. By reminding ourselves of these 
matters, we will repent and improve [our conduct], as [Leviticus 
26:40] states: "And they will confess their sin and the sin of their 
ancestors." 
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 טעם ג'  טעם ב'  טעם א'  חתן והכלה ביום חופתן תענית  

 מצוה ות ה בחבי תכרו שמא יש יום כפור כ 

 יום מחילה וסליחה להחתן והכלה
צריכים עשית תשובה  

 לכפרתן 
 ( מכפר עיצומו של יום )חופתן

 רבי  רבנן  -לפי שיטת  

 

THE FAST OF A CHOSSON 

AND KALLAH ON THE DAY OF 

THEIR CHUPAH 

REASON 1 REASON 2 REASON 3 

A Personal Yom Kippur Staying Sober Cherishing the Mitzvah 

A DAY OF ATONEMENT FOR 

THE CHOSSON AND KALLAH 

Teshuva is a 
Prerequisite to 

Atonement 
The Essence of the Day (of Chupah) Atones 

IN ACCORDANCE WITH THE 

OPINION OF - 
Rabbonan Rebbi 

Two Opinions within the Opinion of Rebbi 

Rambam: A “Combination” of Both Opinions 

Rambam, Hilchos Teshuva 1:3 

  לשביםעצמו של יום הכפורים מכפר  

 . שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם

The essence of Yom Kippur atones for those who repent as [Leviticus 
16:30] states: "This day will atone for you." 

 

 טעם ג'  טעם ב'  טעם א'  חתן והכלה ביום חופתן תענית  

 מצוה ות ה בחבי תכרו שמא יש יום כפור כ 

 צריך תשובה ממש יום מחילה וסליחה להחתן והכלה
אין צריך לתשובה  

 בשביל הסליחה 

 היות צריך ל 

 תנועה של שיבה 

 רמב"ם  רבי  רבנן  -לפי שיטת  

 

THE FAST OF A CHOSSON 

AND KALLAH ON THE DAY OF 

THEIR CHUPAH 

REASON 1 REASON 2 REASON 3 

A Personal Yom Kippur Staying Sober Cherishing the Mitzvah 

A DAY OF ATONEMENT FOR 

THE CHOSSON AND KALLAH 
Need for Complete 

Teshuva 
No Need for Teshuva to 

Attain Atonement 
Need for a “movement” 

of Teshuva 

IN ACCORDANCE WITH THE 

OPINION OF - 
Rabbonan Rebbi Rambam 
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Three that are Atoned 

Yerushalmi: Chachom, Chosson, Nasi 

Talmud Yerushalmi, Bikurim 3:3 

 ... מכפרת חכם חתן נשיא גדולה

 : חכם

 

Kedoshim, 19:32 

יָבה֙ ָתקּ֔ום  ֵ֤י שֵׂ נֵׂ ֵ֑ן ִמפְּ ֵ֣י ָזקֵׂ נֵׂ ָתָּ֖ פְּ ָהַָֽדרְּ  You shall rise before a venerable person and you shall respect the וְּ
elderly 

  ': מה כתיב בתרי

Kedoshim, 19:33 

ָּ֖ר ָךָ֛ גֵׂ ִכָֽי־ָיגּ֧ור ִאתְּ  .When a stranger sojourns with you etc גו'  וְּ

מה הגר מוחלין לו על כל עוונותיו  

  שנתמנה מוחלין לו על כל אף חכם  

 . עוונותיו

 : חתן 

 

Toldos, 28:9 

ֶאת־  ַוִיַקַּ֡ח  ֵ֑אל  ָמעֵׂ ֶאל־ִישְּ ָשָּ֖ו  עֵׂ ֵֶּ֥לךְּ  ַויֵׂ

ֵ֨אל ָמעֵׂ  ... ָמֲָֽחַלֵ֣ת ַבת־ִישְּ

So Esau went to Ishmael, and he took Mahalath, the daughter of 
Ishmael… 

?  והלא בשמת שמה  ,וכי מחלת שמה

 . לו כל עוונותיו אלא שנמחלו -

 : נשיא

 

Shmuel I, 13:1 

כֵֹ֑ו ָמלְּ  …Saul was a year in his reign ... ֶבן־ָשָנָּ֖ה ָשאֵּ֣ול בְּ

  אלא שנמחלו לו   -?  וכי בן שנה הי'

 . כל עוונותיו( על)
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Rashi: Ger, Gedulah, Chosson 

Vayishlach 36:3 

ַמֵּ֥ת   ֶאת־ָבשְּ ֲאחֵֹּ֥ות וְּ ָּ֖אל  ָמעֵׂ ַבת־ִישְּ

ָביָֹֽות:   נְּ

Also Basemath, daughter of Ishmael, sister of Nebaioth. 

Rashi 

 בשמת בת ישמעאל: 

 ולהלן קורא לה )כח ט( מחלת. 

שמואל   ספר  מדרש  באגדת  מצינו 

 : )פרק יז(

 : שלשה מוחלין להן עונותיהם 

 גר שנתגייר, 

 והעולה לגדולה, 

 והנושא אשה, 

נקראת  ולמד   לכך  מכאן,  הטעם 

 מחלת שנמחלו עונותיה: 

Basemath, daughter of Ishmael: 

Elsewhere [Scripture] calls her Mahalath (above 28:9). 

I found in the Aggadah of the midrash on the Book of Samuel (ch. 17): 

There are three people whose iniquities are forgiven: 

One who converts to Judaism, 

One who is promoted to a high position, 

And one who marries. 

The proof [of the last one] is derived from here (28:9). For this reason, 
she was called Mahalath ( ָמֲחַלת), because his (Esau’s) sins were 
forgiven ( ְנְמֲחלו). 

• Why the Yerushalmi does not include Ger: 
An entirely new individual 

• Why Rashi does include Ger: 
The change that is required 

• The need for Teshuva 

 ירושלמי  רש"י  ג' מוחלין להן עוונותיהן

 נשיא  , חתן , חכם הנושא אשה   , גדולה , גר

 מכפרת )עצמה(   גדולה תשובה כגר בודאי עשו  ההשתוות עם גר שנתגייר

 

THREE PEOPLE WHOSE 

INIQUITIES ARE FORGIVEN 

RASHI YERUSHALMI 

Ger, Greatness, Chosson Chachom, Chosson, Nasi 

EQUATION TO GER Only if they do Teshuva like a Ger 
The (essential) Elevation to Greatness 

Atones for Iniquities 
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• A third approach: 

Midrash: Eisav Contemplated Teshuva 

Midrash, Breishis Rabbah 67:13 

 . שמחל לו הקב"ה על כל עוונותיו  "מחלת " , נתן דעתו להתגייר [ עשו]

• Three Opinions: 

 צורך התשובה לחתן וכלה
 ביום חופתם

 מדרש  ירושלמי  רש"י 

 צריך תשובה ממש
 אין צריך לתשובה 

 הסליחה בשביל  

 היות צריך ל 

 תנועה של שיבה 

הכפרה היא מצד עצם   ביאור

וגדולה,  ישואין הענין דנ

דוקא   היאאלא שכפרה זו  

 כאשר ישנו ענין התשובה 

 כענין עיצומו של יום 

 ביום כפור 

רק תנועה של קירוב  אפילו  

לטוב מועיל למחילת  

עוונותיו שנמחלים ע"י ענין  

 הנשואין 

 

THE NEED FOR A 

CHOSSON TO DO 

TESHUVA TO ATTAIN 

ATONEMENT 

RASHI YERUSHALMI MIDRASH 

Need for Complete Teshuva 
No Need for Teshuva to 

Attain Atonement 
Need for a “movement” of 

Teshuva 

EXPLANATION The atonement is 
essentially due to the 

marriage; however, this can 
only be achieved through 

Teshuva 

Like Yom Kippur, the 
greatness of the day 

itself brings atonement 

Even a “movement” to good, 
brings atonement at the 

wedding 

Nefesh Hahalacha 

• The common denominator between all three: 
Spiritual offspring 

• The moment we decidee to create spiritual children – “Mochalin Lo…” 

• Final point: 

Why do we learn this from Esav? 

Rashi 

 על נשיו: 

הוסיף רשעה על רשעתו, שלא גירש  

 את הראשונות: 

To his other wives: 

He added wickedness upon his wickedness, for he did not divorce the 
first ones. 

 


