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 Summary –סיכום 

After the Chuppah ceremony, the custom for centuries was to take the couple from 
the synagogue courtyard/hall to their new residence and eat, drink, sing, and rejoice with 
them there for the seven days. With this fundamental parameter in place, the Chachamim 
instituted that Sheva Berachot should be said in the couple’s new home – colloquially referred 
to as “Chuppah” – or, at least, wherever they primarily reside. 

In a generation of large restaurants and catering halls and small young couples’ 
apartments in Washington Heights, hosting the many dozens of guests at a Sheva Berachot 
meal every night for six nights is often unrealistic. Though this was the standard practice in 
even mid-twentieth century Shiraz,1 over the centuries, different communities began allowing 
the celebration to instead “overflow” into a restaurant or gracious family member or friend’s 
home.  

For Ashkenazim, the Halacha is simple: if there’s a Seudah with Panim Chadashot and 
a noticeable quantity of food, drink, and joy in honor of the new couple, regardless of 
location, Sheva Berachot are recited, as the venue becomes an extension of their home in an 
expanded definition of Chuppah.2 

However, these Halachot are a little more complicated and complex for Sepharadim. 
As a rule, they follow the Shulchan Aruch, who seems to rule unequivocally that Sheva 
Berachot may only be recited in the Chattan and Kallah’s home and if they go elsewhere 
temporarily Sheva Berachot may not be recited. Only if they go “completely” to the new 
venue with the entire entourage does it take on the status of Chuppah and Beit Chattanim. 

Some authorities take the Shulchan Aruch literally and are stringent to define Beit 
Chattanim as the couple’s new home, but many find various avenues of rereading, reapplying, 

                                                             

1 Outcaste, Jewish Life in Southern Iran, by Laurence Loeb, page 204 
2 Taz (Even HaEzer 62:8), Sova Semachot (by Rav Sraya Deblitzky page 31), Minchat Shlomo (vol. 3 Siman 

103:20), Shalmei Simcha page 347, Kovetz Teshuvot (vol. 1 Siman 161), Shevet HaLevi (vol. 10 Siman 247:3) 



or evading the ruling of the Shulchan Aruch. As such, the final ruling is subject to major 
debate among contemporary authorities. 

Rav Ezra Attiah, venerated Rosh Yeshiva of Porat Yosef, and father to class of the 
most marvelous Sepharadic leaders of a generation ago, testified that the custom in 
Yerushalayim is to be stringent. Among his most noteworthy students, who take the Shulchan 
Aruch simply and limit Beit Chattanim to the home of the new couple, stand Chacham 
Ovadia Yosef,3 Chacham Ben Tzion Abba Shaul, 4 and Chacham Mordechai Eliyahu.5  

If the Seudah does not take place in the couple’s home, HaRav Ovadia allows one to 
at least recite HaGefen and Asher Bara. If there are Ashkenazim present at a Sepharadi 
Chattan’s Sheva Berachot, Rav Ovadia prefers they refrain from reciting the Sheva Berachot, 
unless they are individuals of note, such as the Chattan’s rabbi from yeshiva. However, if they 
do recite the Berachot, there is no reason to stop them and one should answer Amen. (see 
footnotes at length) 

At the same time, numerous authorities claim the custom in major centers of the 
Sepharadic world, including Yerushalayim, Teveria, Spain, Morocco, Djerba, Libya, Italy, 
Turkey, Yemen, and maybe Baghdad and Iran, is in fact to be lenient!  

Contemporary authorities who are lenient to allow reciting Sheva Berachot at a meal 
outside the home of the Chattan and Kallah include HaRav Chaim David HaLevi,6 HaRav 

                                                             

3 For Rav Ovadia, Beit Chattanim literally means the Chattan and Kallah’s new home and nothing else, even to the 
exclusion of their parents’ homes, as he interprets Shulchan Aruch to follow the view of the Rosh and Tosafot that 
Sheva Berachot may only be recited in their primary residence. (Yalkut Yosef, Sova Semachot 17:6,22-23) 
HaRav Avraham Yosef, chief rabbi of Cholon, clarified for me that, within his father’s position, if the couple does 

not yet have an apartment and is living in either side’s parents’ home, the home would have a status of Beit 
Chattanim and grant license to recite Sheva Berachot, as long as they have a private living space. (Moreshet.co.il) 
Though Rav Ovadia in certain circumstances allows Ashkenazim to recite the Berachot, Rav Elyashiv disagrees and 

forbids anyone from reciting them, even if the Kallah’s family is Ashkenazi. (Mishnat HaGrys page 62) See Sova 
Semachot (by Rav Sraya Deblitzky page 34). 

4 Chacham Ben Tzion took the position that Beit Chattanim is only the house of the couple or the Chattan’s 
parents. In fact, he celebrated the Sheva Berachot of his son, R’ Eliyahu Abba Shaul, in his own home for the entire 
week. SheHaSimcha Bimono may be recited at other locations, though. (Rabbenu HaOhr LeTzion vol. 2 page 14, 
Birkat Chattanim by R’ Moshe Paniri vol. 2 page 371 and 413) 

5 HaRav Mordechai Eliyahu defines Beit Chattanim as either the primary location of Simcha, in which the Chattan 
is, at least, sleeping or in his parents’ house, but nowhere else. If, on the last day, the entire entourage is invited 
somewhere or on the Shabbat Chattan, he does allow them to recite Sheva Berachot. In dire situations, an Ashkenazi 
who ate at the meal can recite the Berachot; otherwise, they may not even recite Asher Bara. (Kitzur Shulchan Aruch 
with addenda of HaRav Mordechai Eliyahu Siman 149 fn. 8, Ma’amar Mordechai vol. 2 Even HaEzer 6, “Hilchot 
Shidduchin and Chatunah” by R’ Shmuel Eliyahu) 

6 Rav Chaim David HaLevi, prolific author whose pen strokes produced the most lucid and eloquent of responsa, 
modern thinker with his eyes on the advancement of the Jewish Nation, and former Chief Rabbi of Tel Aviv, writes 

 



                                                             

that the Shulchan Aruch prefaces this ruling with “Yesh Omrim” (There are those who say), and perhaps it’s an 
implicit approval of a dissenting view. 
His son in law, Rav Shlomo Levi, Rosh Kollel Halacha in Yeshivat Har Etzion, follows up with a variety of 

suggestions to allow for leniency and concludes that those who don’t have a clear Minhag on the matter have what to 
rely on, but those who explicitly have a Minhag to be stringent should remain so. (Aseh Lecha Rav vol. 5 Siman 38-
39) 

 



Meir Mazuz,7 HaRav Moshe HaLevi,8 HaRav Ya’akov Hillel,9 HaRav Shalom Meshash,10 
HaRav Yosef Tzubari,11 Yitzchak Ratzabi,12 HaRav Eliyahu Ben Chaim, and Rav Yehuda 
Bracha13. 

                                                             

7 Rosh Yeshivat Kisse Rachamim and leader of Tunisian Jewry, Rav Meir Mazuz also takes the lenient position. 
(Alei Hadas page 770, Birkat Hashem vol. 5 page 70, Peninei Halacha Likutim vol. 3 4:13, Bayit Ne’eman vol. 1 
Even HaEzer 3:36) 

8 For two primary reasons, HaRav Moshe HaLevi, a former rebbe in Yeshivat Kisse Rachamim and prolific author 
who died young, takes the lenient position. Firstly, he claims the Shulchan Aruch’s position is based on an 
incomplete understanding of the Rosh’s opinion, upon which this ruling is based. Given that Rosh’s Talmidim, 
Rabbenu Peretz and Rabbenu Yerucham, are of the lenient persuasion, it’s difficult to claim they disagree with their 
teacher without indicating so explicitly. Also, the reality is that this is the primary Simcha of the week of Sheva 
Berachot, and, optimally, we must strive to make the Chattan and Kallah as jubilant as possible. One would only 
refrain in an alternative venue if the Chattan and Kallah would rather be celebrating elsewhere, specifically, in their 
apartment. (Birkat Hashem vol. 4 page 355, vol. 5 page 69) 
Also, he holds even if the Seudah isn’t made in the couples honor, one may at least recite Asher Bara. (Birkat 

Hashem vol. 4 page 392) 
9 Through a terrifically careful and comprehensive treatment and analysis of the topic, HaRav Ya’akov Hillel, Rosh 

Yeshiva of Ahavat Shalom institutions and recognized Mekubal, determines that Sheva Berachot may be recited at 
any meal organized for the Chattan and Kallah, if there’s some distinguishing factor of its purpose, such as seating 
the couple at the head of the table. In his view, Tosafot and the Rosh are of the view that one can only recite Sheva 
Berachot in a location designated and decorated as the main location of the Simcha, while the Ran holds that one can 
recite Sheva Berachot in any location yet recommends being stringent for the former view. Regardless of which view 
the Shulchan Aruch intends to rule like, nowadays, because of the Taz’s reasoning, there is no difference between the 
two opinions, and the Minhag of the Sepharadim has never been otherwise. Some may want to “sell” the venue 
temporarily to the Chattan and designate a room for their privacy to fulfill all opinions, but it’s not necessary. 
(Vayashov HaYam vol. 2 Siman 21) 

10 Former chief rabbi of Morocco and Yerushalayim, Rav Shalom Meshash writes that there is, in fact, no debate at 
all and all the Rishonim and the Shulchan Aruch agree that if the couple is invited to celebrate elsewhere, the new 
venue is considered Beit Chattanim. Unlike Rav Ya’akov Hillel’s interpretation, decorations do not need to be 
transferred. (Shemesh uMagen vol. 2 Even HaEzer 21:4, vol. 3 Even HaEzer 24-26, vol. 4 Even HaEzer 85, Ateret 
Avot vol. 3 28:34)  
Rav Shlomo Amar challenges this understanding of the Moroccan custom, given the fact that, in Morocco, the only 

venue of celebration was the couple’s residence, usually the parents’ home. Nonetheless, Rav Meshash and Rav 
Mazuz contend that the custom was still working under the assumption that had a different venue been sought out, 
it would have been just as acceptable. 

11 Former leader of the Yemenite community of Tel Aviv, Rav Yosef Tzubari writes to justify the practice by 
making a Kinyan to transfer ownership of the venue and food to the Chattan, though he does read the basic sources 
like those who prohibit it and calls attention to the fact that each community in Yemen had different customs and 
Halachic authorities and that it was simply uncommon to leave the couples’ home. In his eyes, there is no way to 
claim the custom in Yemen was uniform one way or another. (VaYitzbor Yosef Bar vol. 4 chapter 17, 26:7). 

12 Assuredly, Yemenite Halacha is well beyond the scope of this work, it’s noteworthy that one of their current 
leaders, Rav Yitzhak Ratzabi, rules leniently. (Shulchan Aruch HaMekutzar Siman 207:32)  

13 We commonly think Ashkenazim can recite Sheva Berachot outside the couples’ home and Sepharadim cannot, 
but, in fact, Rav Yehuda Bracha, Rosh Kollel of Yechaveh Da’at, proposes it should be the opposite! Given that the 
Tosafot and Rosh, the foremost Ashkenazi Rishonim, forbid it and the Ran, one of the greatest Sepharadi 
Rishonim, testifies the custom was to be lenient, Sepharadim should more readily lenient in practice than 
Ashkenazim! Therefore, we certainly have what to rely on, since it’s logical that the Shulchan Aruch agrees to the 

 



Certainly, one should speak with his family Rav to determine what the proper practice 
should be and not decide based on this list. It goes without saying that care must be taken 
with any sensitive Halachic topic to not cause any friction between the families or the couple. 

 ועוד חזון למועד

 רקע הסוגיא

 כתובות ז:

 סוכה כה:

ינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה, מאי טעמא? ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: חתן והשושב

וליכלו בסוכה, וליחדו בחופה!  -אין שמחה אלא בחופה.  -וליכלו בסוכה, וליחדו בסוכה!  -משום דבעו למיחדי 

אביי אמר: משום ייחוד. ורבא אמר: משום צער חתן.  -וליעבדו חופה בסוכה!  -אין שמחה אלא במקום סעודה.  -

ליכא, למאן דאמר  -איכא בינייהו: דשכיחי אינשי דנפקי ועיילי להתם. למאן דאמר משום ייחוד  -ינייהו? מאי ב

איכא. אמר רבי זירא: אנא אכלי בסוכה וחדי בחופה, וכל שכן דחדי ליבאי, דקא עבידנא תרתי.  -משום צער חתן 

משום רבי  ילין, וחייבין בקריאת שמע,תנו רבנן: חתן והשושבינין וכל בני חופה פטורין מן התפילה ומן התפ

 שילא אמרו: חתן פטור, והשושבינין וכל בני החופה חייבין.

 אין שמחה אלא בחופהתוס' סוכה כה: ד"ה 

משמע מכאן דאם יצא חתן מחופתו אפי' כלתו עמו והולכים לאכול בבית אחר דאין מברכין שהשמחה במעונו 

בחופה ובפ"ק דכתובות )דף ז: ושם( אמרינן נמי מברכין ברכת חתנים ולא ברכת חתנים כיון דאין שמחה אלא 

בבית חתנים משמע דוקא במקום חופה דהוא בית חתנים ומיהו אין ראיה משם דדלמא לאפוקי מדרבי יהודה קא 

אתי דאמר אף בבית האירוסין מברכין אותה וצריך לדקדק מה היא חופה דאי במקום שברכו תחלה ברכת 

יה חופה פעמים שאפי' ברחוב העיר מברכין אותה כשהעם מרובין ואין יכולין ליכנס בבית אלא נישואין קרי ל

מקום עיקר ישיבת חתן וכלה קרי ליה חופה ולא מקום העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכין ברכת חתנים כל 

 שבעה.

 סוכה פרק ב סימן ח רא"ש

החופה פטורין מן הסוכה כל ז' משום דבעי למיחדי. ואמר ר' אבא בר זבדא אמר רב החתנים והשושבינין וכל בני 

וליכלו וליחדו בסוכה אין שמחה אלא בחופה משמע מכאן דאם החתן יוצא מחופתו ואפילו כלתו עמו והולכין 

לאכול בבית אחר)ת( אין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים כיון שאין שמחה אלא בחופה ובפ"ק 

ין ברכת חתנים אלא בבית חתנים ומיהו אין ראיה משם דשמא אתא לאפוקי מדר' דכתובות נמי אמרינן אין מברכ

יהודה דאמר אף בבית האירוסין מברכין אותה וצ"ע מה היא החופה אי במקום שמברכין ברכת נישואין דהיינו 

 תחילת נישואין ולכך קרי ליה חופה אי אפשר לומר כך דלפעמים שמברכין אותה ברחוב העיר כשהעם מרובין

אלא במקום עיקר ישיבת החתן והכלה קרי ליה חופה ולא במקום העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכין ברכת 

חתנים כל שבעה ונוהגין באשכנז שעושין אפריון למושב החתן והכלה והוא נקרא חופה ונראה דמהכא אין 

א אין שמחה אלא ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים לאכול בבית אחר *דה"פ הכ

בחופה כיון שאין דעתו להניח חופה אלא כדי לאכול בסוכה ואח"כ חוזר לחופתו אבל אם הולך לגמרי לבית 

אחר הוא וחביריו אחריו ועושים אותו בית עיקר גם שם נקראת חופה ויכול לברך שם ברכת חתנים וכן היה 

ם ברכת חתנים וי"א שאם אוכלים בד' או מעשה באדם אחד)א( שהוליך כלתו לעיר אחרת והצריכוהו לברך ש

                                                             

Taz’s lenient interpretation, the custom has continued from pre-Expulsion Spain throughout the Sepharadic world, 
the reality has changed, and it’s a double Safek. Moreover, even one who is still doubtful may recite the Berachot at a 
venue filled with those who are lenient. (Birkat Yehuda vol. 4 Even HaEzer 14, vol. 5 Even HaEzer 9) 



בה' בתים שאין מברכין שהשמחה במעונו וברכת חתנים אינו אלא בבית החופה כדמשמע הכא שאין שמחה 

אלא בחופה ונראה שאם יש שמש ששימש בכל הבתים השמש מצרפן ומברכין בכולן ז' ברכות כדאמר בפרק 

שני בתים שהשמש מצרפן לזימון וה"ר יחיאל אמר בשם שלשה שאכלו )דף נ ב( גבי שתי חבורות שאוכלים ב

ה"ר יהודה שאפילו אין שם שמש כיון שהתחילו לאכול עם אותם שבחופה כולם חשובים כאחד לשמחה 

 ומברכין ברכת חתנים כיון שאוכלין מסעודה שתקנו בשביל החופה וכן עמא דבר**:

 טור אבן העזר סימן סב

וכתב א"א הרא"ש ז"ל וצריך לדקדק מה נקרא חופה אם במקום שמברכין  ואין מברכין אותם אלא במקום חופה

ברכת נישואין דהינו תחילת הנישואין יט(ולהכי קרי ליה חופה אי אפשר לומר כך כ(שלפעמים מברכין אותו 

ברחוב העיר כשהם מרובים אלא מקום עיקר ישיבת חתן והכלה קרי חופה ולא במקום העשוי לאקראי בעלמא 

ן ברכת חתנים כל ז' ונוהגין באשכנז שעושין אפריון למושב החתן והכלה והוא נקרא חופה ושם ושם מברכי

מברכין ואם יצא משם לאכול בבית אחר ודעתו לחזור אח"כ לחופתו אין מברך שם שבעה ברכות אבל אם הולך 

רכת חתנים כ[וכן לגמרי לבית אחר וכל החבורה עמו ונעשה אותו הבית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין שם ב

 לפעמים שהולכים החתן והכלה לעיר אחרת צריך לברך שם ברכת חתנים

 בית יוסף אבן העזר סימן סב סעיף י

ואין מברכין אותה אלא במקום חופה. כן כתבו התוספות והרא"ש והמרדכי בפרק הישן )סוכה כה: תוד"ה אין, 

והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה משום רא"ש סי' ח, מרדכי סי' תדשמ( אהא דקאמר התם החתן 

דבעו למיחדי וליכלו וליחדו בסוכה אין שמחה אלא בחופה משמע מכאן דאם החתן יוצא מחופתו ואפילו כלתו 

עמו והולכין לאכול בבית אחר אין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים כיון שאין שמחה אלא בחופה. 

תב וז"ל כתבו בתוספות דמהא שמעינן שאם יוצא חתן מחופתו אפילו כלתו עמו והולכין והר"ן )יא: ד"ה וכתבו( כ

לאכול בבית אחר אין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים דאין שמחה אלא בחופה ומשמע דאפילו 

באותה חצר עצמה וכדכתיבנא ובודאי שהשמחה במעונו אומרים אותה אפילו שלא בחופה דהא מכי רמו שערי 

אסינתא אמרינן ליה דליכא חופה וכיון שכך יש לנו לומר דאפילו שלא במקום חופה מברכין ברכת חתנים דהא ב

ברכה אע"ג דמשום שמחה קא אתיא לא תליא בחופה והכא הכי קאמר דעיקר שמחה ליתא אלא בחופה וכך 

אבל מכל מקום יש  נוהגים היום לברך ברכת חתנים בכל אחת מבתי החתונה כל זמן שהחתן או הכלה הם שם

 לחוש לדברי רבותינו הצרפתים בעלי התוספות עד כאן לשונויד:

וכתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל וצריך לדקדק מה נקרא חופה אם במקום שמברכין ברכת נישואין וכו' עד וכן עמא   

 והעיטור: דבר. הכל בפרק הנזכר. ועיין במה שכתבתי בסימן ס"א )צג: ד"ה ומ"ש ומה היא( בשם ארחות חיים

ומ"ש וכן לפעמים שהולכין החתן והכלה לעיר אחרת צריך לברך שם ברכת חתנים. דבר פשוט הוא דהיינו   

דוקא תוך שבעה וכדתניא )כתובות ז:( מברכין ברכת חתנים כל שבעה אבל אחר שבעה אע"פ שלא בירכו שבע 

י שראיתי חולקין בזה כתבתיו. ומה שכתב ברכות כי אם בשעת נישואין סגי ואין מברכין לאחר ז' בשום פנים ולפ

רבינו ירוחם )נכ"ב ח"ב קפו ע"ג( מברך ברכת חתנים בעיר אחת והולך לעיר אחרת עם כלתו אע"פ שנשתהא זמן 

מרובה בדרך עושה חופה בעיר שבא שמה ונוהג שמה שבעת ימי המשתה ונקרא ברכת חתנים בבית חתנים 

נו ג' או ד' ימים ומכל מקום תוך ז' הוא דאילו אחר ז' אין מקום עכ"ל נראה דנשתהא זמן מרובה דקאמר היי

לברכת חתנים. וזה שכתב הרא"ש לפעמים שהולכים החתן והכלה לעיר אחרת צריך לברך ברכת חתנים אינו 

סותר מה שכתוב בפסקי התוספות פ"ק דכתובות )אות לא( כשהחתן הולך עם כלתו לעיר אחרת אין לברך אלא 

דאיפשר דהתם מיירי כשהולכין לעיר אחרת לטייל ודעתם לחזור לביתם תוך ז' ודהרא"ש  בבית חתנים ע"כ

בהולכין להתיישב ולדור באותה עיר אחרת ואפילו את"ל דפליגי אנן אהרא"ש סמכינן דפוסק מובהק הוא וכל 

מה נקרא  שכן שאותו פסק לא נמצא בתוספות. ודע שתחלת דברי הרא"ש )סוכה פ"ב סי' ח( שכתב וצריך לדקדק

 חופה וכו' עד ושם מברכין ברכת חתנים כל ז' כ"כ ג"כ התוספות והמרדכי בפרק הנזכר:

 שלחן ערוך אבן העזר סימן סב סעיף י

י"א שאם החתן יוצא מחופתו, אפילו כלתו עמו, והולכים לאכול בבית אחר, אין אומרים שם ברכת חתנים; והני 

הלך לגמרי לבית אחר וכל החבורה עמו, נעשה אותו בית עיקר  מילי כשדעתו לחזור אחר כך לחופתו, אבל אם



גם שם נקרא חופה ומברכין ברכת חתנים. וכן לפעמים שהולכין החתן והכלה לעיר אחרת, צריך לברך שם 

 )ואין דעתו לחזור( )ב"י(.ברכת חתנים, אם הוא תוך שבעה 

 ט"ז אבן העזר סימן סב ס"ק ח

רבינו ירוחם בהולך לעיר אחרת עם כלתו אע"פ שנשתהו זמן מרובה בדרך ואין דעתו לחזור. בב"י כתב בשם 

עושה חופה בעיר שבא שמה ונוהג עמה שבעת ימי משתה ונקרא ברכת חתנים בבית חתנים עכ"ל וכתב ב"י על 

זה דהך זמן מרובה היינו עכ"פ תוך שבעה דאי לאחר שבעה אין מקום לברכת חתנים והא דכתב הרא"ש לפעמים 

החתן וכלה לעיר אחרת צריך לברך ברכת חתנים אינו סותר מ"ש בפסקי תוס' פרק קמא דכתובות  שהולכין

כשהחתן הולך עם כלתו לעיר אחרת אין צריך לברך ברכת חתנים ע"כ דאפשר דהתם איירי כשהולכים לעיר 

חרת אחרת לטייל ודעתם לחזור לביתם תוך שבעה ולהרא"ש כשהולכין להתיישב ולדור שם באותו עיר א

ואפילו את"ל דפליגי אנן אהרא"ש סמכינן דפוסק מובהק הוא עכ"ל ועל פי זה נמשכו דברי רמ"א בכאן ובאמת 

אין נראה נכון לפרש כן ולחלק בין דעתו לחזור או לא דלא הוזכר מזה ותו דרבינו ירוחם כתב בפירוש ואפילו 

בריו בחידות ולא במראה בפירוש ואפילו זמן מרובה ואנן נימא דוקא תוך ז' וכי ס"ד לומר דהפוסק יכתוב ד

באמורא תפסינן בגמ' דצריך לפרש דבריו וכל שכן בפוסקים ולענ"ד נראה דהדברים כפשוטן דרבינו ירוחם כתב 

בפירוש שבמקום שיבואו שם עושה חופה וכו' נמצא דעד הנה לא עשה חופה דהיינו שקובעים שמה לנהוג ימי 

לומר עושה חופה אחרת אלא ודאי דמיירי שבמקום הראשון לא עשה  משתה דאם כבר עשה שם חופה היה לו

שם חופה כלל למשתה ולשמחה אלא אחר שקידשה ובירך ברכת חתנים הלך עמה לעיר אחרת בזה אמרינן 

שפיר ששם עושה חופה לקבוע סעודה וזה מוכח עוד מדכתב ונוהג ז' ימי משתה ואי ס"ד שכבר היה שם במקום 

ה קצת זמן היה לו לומר ומשלים עליהם ז' ימי המשתה אלא ודאי כדפירשתי ומ"ש ב"י הראשון קביעות למשת

דאין מקום לברכת חתנים אחר ז' ודאי כן הוא אם התחילו ז' ימים מה שאין כן כאן שלא היתה התחלה כלל )ודאי 

ואח"כ ימי משתה נוהג( אפילו אחר ז' וזה דומה למ"ש במת קרוב של חתן או אביו דדינו שנוהג אבילות ברישא 

כדאיתא ביו"ד סי' שמ"ב וה"נ כן הוא וכן נראה לפרש דברי הרא"ש שמביא ב"י בדרך זה שצריך לברך ברכת 

חתנים דהיינו שעדיין היה בית חתנים להם בשעת ז' ברכות וכן משמע בדברי הטור שכתב אבל אם הולך לגמרי 

רא חופה ומברכין שם ברכת חתנים וכן לפעמים לבית אחר וכל החבורה עמו ונעשה אותו הבית עיקר גם שם נק

שהולכים החתן וכלה לעיר אחרת צריך )לברך שם( ברכת חתנים עכ"ל הרי כאן כתב )ב' בבות( והיה לו לכתוב 

בתחילה לבית אחר או לעיר אחרת ותו דתחילה כתב וכל החבורה עמו ובבא שנייה לא הוזכרה החבורה ואם 

יה לכתוב בסופו אלא אם הלכו לעיר אחרת ולא היה לו להזכיר החתן סמך עמ"ש ברישא כל החבורה לא ה

והכלה אלא הדברים כמו שזכרנו דתחילה כתב באם התחילו כבר ימי המשתה והיה שם חופה ובזה אמרינן 

דאם כל החבורה הולכים עם החתן והכלה נעשה גם המקום השני מקום חופה וכן אם לא היה עדיין בית חופה 

כים לעיר אחרת ששם יהיה ימי המשתה צריכין לברך ברכת חתנים על המשתה ובזה אין למשתה כלל והול

צריך להליכת החבורה עמהם והוא נכון מצד הסברא ובפסקי התוס' מיירי שכבר התחילו ימי משתה במקום 

כי  הראשון והולכים משם החתן וכלה אין צריך לברך ז' ברכות בעיר אחרת אפילו תוך ז' אפילו בפנים חדשות

נעקר מהם שמחת חתונה כיון שהולכים ממקום שנעשה החתונה וזה מבואר בלשון שכתב אין לברך ברכת 

חתנים אלא בבית חתנים הרי מבואר שהיה שם כבר בית חתנים במקום הראשון ומ"מ נראה פשוט דבכל גוונא 

 מברך אשר ברא ושהשמחה במעונו כדינו כל זה נראה לענ"ד ברור להלכה למעשה בס"ד:

 ים אבן העזר סימן סב ס"ק נחאוצר הפוסק

 אשכנזיםאחינו ה

 (קישור) שובע שמחות )הרב שריה דבילצקי( פרק א סעיף יז עמ' לא

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?550&pageid=P0016L


 



 



 



 



 



 



 (קישורשו"ת מנחת שלמה חלק ג סימן קג ס"ק כ )

 

https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?21016&pageid=P0037


 שלמי שמחה עמ' שמז

 (קישור) שו"ת קובץ תשובות חלק א סימן קכד

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?60047&pageid=P0268


 



 

 שו"ת שבט הלוי חלק י סימן רמז אות ג

לא נתקבל אצלנו לפסוק כתוס' סוכה כ"ה ע"ב דכשהחתן יוצא אפי' עם הכלה למק"א שאין מברכים, ואעפ"י דהא 

שגם החולקים עליהם הזכירו שצריכים ללכת למקום שיהי' קבוע להם, מכ"מ כ"ז הי' שייך אז, שהי' קביעות 

קביעות שמחה ואכילה,  חופה לאכילה ולשמחה, לא בדידן שהחופה עצמה רק לברכות ומצות נשואין לא לשם

וקדמונינו קבעו והנהיגו הדרך בכ"מ שמוסיפים אכילה או שמחה בסעודה שהחתן וכלה שם, זה לענ"ד למוד 

הזכות על אלה שכן מברכים גם בבהכ"נ וב"מ ז' ברכות בג' סעודות, וידעתי שרבינו המהרש"ל ביש"ש פ"ק 

 הנח להם לישראל אם עושים כנ"ל. דכתובות צוח על העושים ז' ברכות בסעודה שלישית, ומכ"מ

 כת הספרדים המחמירים

 ילקוט יוסף שובע שמחות חלק א פרק יז אות ו, כב, כג

ו. המנהג בארץ ישראל לברך שבע ברכות בסעודה שעושים בבית החתן במשך כל שבעת ימי המשתה, כשיש 

בן הרמב"ם בתשובה.  לפחות שנים שהם פנים חדשות, וכדעת הרמב"ם, וכמו שהעיד בשמו רבינו אברהם

]ושלא כמי שרצה לומר שדעת הרמב"ם שכל העשרה יהיו פנים חדשות, דליתא[. ואין מברכים שבע ברכות אלא 

כשיהיו ג' תנאים הנז': סעודה שעושים בבית החתן עצמו, כשיש שם עשרה אנשים, ושתי פנים חדשות ]וראה 

 לברך אלא ברכת אשר ברא.להלן בדין פנים חדשות בשבת[. אבל שלא בבית חתנים אין 

 אם מברכים שבע ברכות שלא בבית החתן  

על פי המבואר בשו"ת חזון עובדיה חלק א' )סימן מח(. והנה בגמרא )סוכה כה ב( אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב, חתן והשושבינין וכל 

בני החופה, פטורים מן הסוכה כל שבעה מאי טעמא, משום דבעי למחדי ]שצריכים לשמוח[. ופריך, וליכלו בסוכה. ומשני, אין שמחה 

לו בסוכה וליחדו בחופה, ומשני, אין שמחה אלא במקום סעודה. וכתבו התוס' שם, דמשמע מכאן שאם יצא אלא בחופה. ופריך, וליכ

החתן מחופתו אפילו כלתו עמו והולכים לאכול בבית אחר, שאין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים, כיון שאין שמחה אלא 

נים בבית חתנים, משמע דוקא במקום חופה שהוא בית חתנים. ומיהו אין בחופה. ובפ"ק דכתובות )ז ב( אמרינן נמי, מברכין ברכת חת

ראיה משם, דדלמא לאפוקי מדרבי יהודה קא אתי, דקאמר אף בבית אירוסין. וצריך לדקדק מה היא חופה, דאי במקום שבירכו תחלה 

ן יכולים ליכנס בבית. אלא מקום עיקר ברכת נישואין קרי ליה חופה, פעמים שאפילו ברחוב העיר מברכין אותה כשהעם מרובים, ואי

ישיבת החתן והכלה קרי ליה חופה, ולא מקום העשוי לאקראי בעלמא. ושם מברכין ברכת חתנים כל שבעה. ע"כ. ומבואר יוצא 



או מדבריהם, שאין לברך שבע ברכות אלא בבית החתן שזה עיקר דירתו. אבל אם עורכים לו סעודה בבית אחר, אפילו יהיה בית הוריו 

הורי הכלה, ואפילו אם הסעודה נערכת במיוחד לכבוד החתן והכלה, כיון שזו סעודת אקראי, ועיקר ישיבתו הוא בביתו, אין לברך שבע 

ברכות, אפילו יהיו שם פנים חדשות. וכן דעת האור זרוע בחלק ב' )סימן רצט( בשם הריב"א. וכן דעת המרדכי )סוכה שם(. וכן כתב 

ים, שאם הסעודה נערכת במקום אחר, אין מברכים שם ברכת חתנים, אף על פי שהחתן והכלה אוכלים שם המאירי בשם קצת מפרש

והסעודה נעשית בשבילם. וכן דעת הרשב"א והרמב"ן והריטב"א )כתובות ח א(. וכן הבין מרן הבית יוסף בדעת הרא"ש )פרק ב' דסוכה 

לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים לאכול בבית אחר, דהכא סימן ח'(, שכתב שם בזה"ל: ונראה דמהכא אין ראיה שאין 

הכי פירושו, אין שמחה אלא בחופה, כיון שאין דעתו להניח חופה אלא כדי לאכול בסוכה. ואח"כ חוזר לחופתו. אבל אם הולך לגמרי 

ם ברכת חתנים. וכן היה מעשה באדם אחד לבית אחר הוא וחביריו עמו, ועושים אותו בית עיקר, גם שם נקראת חופה, ויכול לברך ש

שהוליך כלתו לעיר אחרת, והצריכוהו לברך שם ברכת חתנים. ע"כ. והנה דברי הרא"ש יכולים להתפרש דמסכים בעיקר הדין להתוס', 

ו התוס' ורק שדחה הראיה מסוגיא דהכא. וכך הבין הב"י, שכתב על דברי הטור שאין מברכים ברכת חתנים שלא במקום חופה: כן כתב

הרא"ש והמרדכי, דאם החתן יוצא מחופתו ואפי' כלתו עמו, והולכים לאכול בבית אחר, אין מברכין וכו'. ומשמע שהבין בדעת הרא"ש 

דס"ל כהתוס'. אולם הטור )סי' סב( כתב: ואין מברכים אותם אלא במקום חופה, וכתב א"א הרא"ש, וצריך לדקדק מה נקרא חופה, אם 

ת נישואין, דהיינו תחלת הנישואין, ולהכי קרי ליה חופה, א"א לומר כן, שלפעמים מברכים אותם ברחוב העיר במקום שמברכים ברכ

כשהעם מרובים. אלא מקום עיקר ישיבת החתן והכלה קרי חופה, ולא במקום העשוי לאקראי בעלמא. דשם מברכים ברכת חתנים כל 

לה, והוא נקרא חופה, ושם מברכים. ואם יצא משם לאכול בבית אחר, ודעתו שבעה. ונוהגים באשכנז שעושים אפריון למושב החתן והכ

לחזור אח"כ לחופתו, אין מברכים שם שבע ברכות. אבל אם הולך לגמרי לבית אחר, וכל החבורה עמו, ונעשה אותו בית עיקר, גם שם 

', ואז אם יצא לאכול בבית אחר אין מברכים. נקרא חופה ומברכים שם ברכת חתנים. עכ"ל. ומשמע שהמנהג באשכנז לעשות אפריון וכו

אבל אם לא עושים אפריון, מברכים גם שלא בבית החתנים. אולם המאירי בכתובות )ז ב( כתב בשם גדולי המפרשים ]הראב"ד[ שהדברים 

שלו כלל. הא  פשוטים שאם החתן הולך לו לאכול בסעודת אחרים לכבודם, שאין מברכים שם שבע ברכות בשבילו, שאין אותה סעודה

אם אחרים מזמינים אותו ועושים לו סעודה בביתם לכבודו, יראה שהדין בזה כאילו הוא מתקין לו סעודה לשם. ע"כ. וכן כתב הר"ן שם, 

שנהגו עתה לברך ברכת חתנים בכל אחד מבתי החתונה כל זמן שהחתן או הכלה שם. וראה באוצר הפוסקים )סימן סב ס"ק נח( ובשו"ת 

 ה הנ"ל, שיטות הראשונים בזה.  חזון עובדי

ומרן בשלחן ערוך )סימן סב ס"ב( פסק, מברכין ברכת חתנים בבית חתנים אחר ברהמ"ז בכל סעודה וסעודה. ובסעיף י' פסק: יש אומרים 

לחופתו שאם החתן יוצא מחופתו אפי' כלתו עמו והולכים לאכול בבית אחר, אין אומרים שם ברכת חתנים, והני מילי כשדעתו לחזור 

אח"כ, אבל אם הולך לגמרי לבית אחר, וכל החבורה עמו ונעשה אותו בית עיקר, גם שם נקרא חופה ומברכים ברכת חתנים. ומבואר 

 שפסק כדעת התוס' והרא"ש והמרדכי הנ"ל. שאין לברך ברכת חתנים אלא בבית חתנים.  

אין זה ביאור דברי מרן, אלא חולק עליו. אלא שראיתי להגר"ש משאש ואמנם הט"ז )סי' סב סק"ז( כתב לחלק בין זמנם לזמנינו ]ובפשטות 

זצ"ל שכתב דרך אחרת בזה, ועוד חזון למועד[. וז"ל: ומלבד כל הנז' נראה דעכשיו יש לברך אפי' בבית אחר, דעיקר בית החופה כתבו 

גים באשכנז שעושים אפריון לכבוד החתן התוס' והרא"ש דהיינו מקום עיקר ישיבת החתן והכלה, וסיימו הרא"ש והטור וז"ל: ונוה

והכלה, והוא נקרא חופה. ושם מברכים שבע ברכות בכל יום. וברור הוא שגם דעת התוס' כן, במה שכתבו במקום עיקר ישיבת החתן 

כמו  והכלה. דהיינו בחדר שמייחדים שם החתן והכלה, ואין לזרים אתם רק בעת שמשמחים אותם. ומשום הכי לא הוי שמחה בסוכה,

שפירש רש"י ששם בוש לשחק עם כלתו, נמצא שיש שמחה יתירה לחתן ולכלה בבית החתן טפי משאר בתים. על כן חילקו שפיר בין 

הבתים. אבל עכשיו שאין קוראים חופה אלא למה שמקדשים מתחת לטלית הפרוסה על גבי כלונסאות, אין שום מעלה לבית שעושים בו 

ים. על כן נראה ברור שיש לברך ברכת חתנים בכל בית שעושים בו סעודה לכבוד החתן והכלה. ע"כ. סעודת הנישואין טפי מבתים אחר

ובאמת שכן הוא המנהג אצל האשכנזים גם היום, לברך שבע ברכות בכל סעודה שנעשית לכבוד החתן והכלה, אף אם אין הסעודה 

 בביתם.  

בזה"ז אין מברכים שבע ברכות שלא בבית החתן. ואין הכרח לומר שהט"ז  ואמנם מרן בשלחן ערוך לא חילק כחילוק הנ"ל, ומשמע שגם

מפרש דברי מרן, די"ל דכתב כן לדעתו. ואשר על כן בכה"ג ניזל אחר המנהג באר"י, שאין אנו מברכים שבע ברכות אם עורכים סעודה 

שים, וגם יש שם ב' פנים חדשות. ואע"פ שיש שלא בבית החתן. ואפי' אם הסעודה נערכת במיוחד לכבוד החתן והכלה, ויש שם עשרה אנ

ראשונים שחלקו על זה, וכמבואר, וגם בקהלות אשכנזים נוהגים לברך שבע ברכות גם שלא בבית חתנים, מ"מ אין לנו לשנות מהמנהג 

ק"ל, שכך היה בדבר שכן נראים בפשטות דברי מרן. וכן אמר לנו מרן אאמו"ר שליט"א בשם ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטייה זצו

המנהג בירושלים משנים קדמוניות אצל הספרדים. ובודאי שכן יש לנהוג. ועיין בארץ חיים )סי' סב( שהביא מה שכתב הרב בית עובד 

)בדיני ברכת חתנים אות כב( שבארץ ישראל נוהגים לברך ברכת אשר ברא כל שבעה, אפי' אין מזמנים אחרים, אלא אוכל עם בני ביתו 

כתב שם )אות יג( דנוהגים בארץ ישראל שלא לברך ז' ברכות אלא דוקא בדאיכא שנים פנים חדשות. ועיין בשיטה מקובצת בלבד. ועוד 

 כתובות ז: ד"ה והוא שבאו. ובתשובת מהרי"א הלוי אחי הט"ז )סימן לז(. ואפילו שאין מרבים בשבילם. ע"ש.  

ירי ודעימייהו, שמברכים ברכת חתנים גם שלא בבית חתנים, ואף אם ואף על פי דאיכא הכא ספק ספיקא, דשמא הלכה כהראב"ד והמא

תמצא לומר כדעת התוס' הרא"ש והמרדכי דבעינן שיהיה בית חתנים, שמא כדעת הט"ז, מכל מקום הוי ספק ספיקא נגד מרן, שהרי מרן 

רן לא הביא דעה חולקת, ודרכו של מרן פסק להדיא שאין לברך ברכת חתנים אלא בבית חתנים. ואף שהביא זאת בשם יש אומרים, הרי מ

גם כשמביא דבר בשם יש אומרים, אם לא הביא דעה חולקת הכי נקיט לדינא, כמבואר באחרונים. ומאי דעבדינן ספק ספיקא נגד מרן 

פני עצמו השלחן ערוך, הוא דוקא היכא שמרן לא גילה דעתו להדיא היאך יהיה הדין בהצטרף ב' הספקות יחד, וגילה דעתו בכל ספק ב

לבד. אבל בנידון דידן הרי מרן כתב להדיא דלא כדעת הראב"ד והמאירי, וגם סתם דבריו ולא חילק בין זמן הגמרא לזמנינו ]כחילוק הט"ז[ 

ונמצא דהוי ספק ספיקא נגד מרן. ועוד בה, דהא לא עבדינן ספק ספיקא בברכות כנודע. ואף שיש חולקים ואומרים דמהני ספק ספיקא 

, מכל מקום כיון שהוא מחלוקת בפוסקים הדרינן לכללא דספק ברכות להקל. ועוד בה, דהכא המנהג תנא דמסייע לדברי מרן כדי לברך

השלחן ערוך. ומאחר שיש לנו עדות שכך היה המנהג, אין לנו כח לשנות המנהג מכח סברות וחילוקים, ולהסתמך על דברי הט"ז, ובפרט 

 זצ"ל.   שכך העיד בגודלו מוהר"ר עזרא עטיה



ואמנם היה מי שרצה להוכיח הנ"ל מהרדב"ז בתשו' ח"ד )סימן אלף שכ( שכתב, ומכל מקום אם יצאו מפני שבית החתן קטן מלהכיל את 

כל הקרואים, מברכים שם שבע ברכות, לפי ששם עיקר השמחה. ע"כ. ולפי זה לכאורה בזמן הזה שהדבר קשה לחתן לערוך את הסעודה 

בה שמחתו שהסעודה תהיה במקומות אחרים, הוי כבית החתן שקטן מהכיל. אלא שיש לחלק בין הדברים, שדברי בביתו כל שבעה, ואדר

הרדב"ז איירי על כמות האנשים שיבואו לשמחה, וברוב עם איכא שמחה יתירה לחתן, ולכן לדעתו מברכים בכהאי גוונא שבע ברכות גם 

שים גם לבית החתן, ורק משום מניעת טירחה, מאן לימא לן שיברכו ברכת חתנים. שלא בבית החתן. אבל בימינו שיכולים לבוא אותם אנ

ויש לפלפל עוד בזה. ועל כל פנים הרי מרן לא הזכיר חילוק זה, ומשמע דבכל אופן בעינן בית חתנים, שבזה שהאורחים באים לביתו שם 

ותיקנו ברכת חתנים רק בביתו. ואם כן היאך נבוא  השמחה מרובה. ולמרות שבכל סעודה יש לחתן שמחה, אך בביתו השמחה מרובה,

ונסמוך למעשה בעניני ברכות על פי סברות וחילוקים, נגד המבואר בשלחן ערוך ובפרט שהוא נגד המנהג. והרי אפילו נגד מרן אמרינן 

תמך על סברות וחילוקים ספק ברכות להקל, וכל שכן הכא שכן הוא דעת מרן הש"ע שקבלנו הוראותיו, וכן המנהג, ובודאי שאין להס

 לברך שבע ברכות שלא בבית חתנים, וכך דרך הפסק, לחוש לספק ברכות היכא דליכא מנהג לברך.

כב. בית הורי החתן אינו נחשב כבית חתנים, שהרי מיום החתונה בית הוריו הוא בית עראי שלו, ובית הקבע   

תן בית משלו[, ולכן אם עורכים שם סעודה שלו הוא במקום שדר ]אפילו אם דר רק בדירה שכורה, ואין לח

בשבעת ימי המשתה, אין לברך שם "שבע ברכות", אף אם יש שם ב' פנים חדשות ועשרה, אלא יברכו הגפן 

ואשר ברא בלבד. ]דמה שאנו מצריכים שיהיה בית חתן, היינו משום דשם יש לו שמחה יתירה, אבל בית אבי 

ב, מכל מקום אזיל הטעם שבשבילו מברכים ז' ברכות, ולכן אין בית החתן אפילו אם יקנה לו הבית לאותו ער

 הורי החתן כדין בית החתן[.

 בית הורי החתן לא חשיב כבית חתנים  

שרק בית החתן עצמו נחשב לבית חתנים, ששם דירתו הקבועה, ובית הוריו מיום החתונה נחשב לבית עראי. וכבר כתבו הראשונים הנ"ל 

החתן. והיינו בדירת קבע, ולא דירת עראי, שאין לחתן שמחה יתירה אלא כשהסעודה נערכת בבית קבע שלו,  שהכל תלוי בדירתו של

שבאים אליו אורחים לבית שהוא דר בו, ובית הוריו מיום החתונה נעשה כבר בית עראי בשבילו, ולכן אין לברך שם שבע ברכות. ואף 

תן, מסתמות דברי הראשונים ומרן השלחן ערוך משמע דדוקא בית חתנים, ולו שיש חולקים וסוברים שבית הורי החתן חשיב כבית הח

יהי אלא ספק, ספק ברכות להקל. וכן דעת מרן אאמו"ר שליט"א, דכיון שאמרו שיש שמחה יתירה לחתן בביתו שלו, כשבאים לבקרו והוא 

ג שמחה אחר. וכך צריך לומר בביאור החילוק בין בעל בעמיו, ממילא בבית הוריו אף שיש שמחה, לא נפיש שמחה כמו בביתו. והוא סו

בית חתנים שבזמן הזה, לשאר בתים, אף שבזמנם היה חילוק נוסף כמבואר בט"ז, מכל מקום עיקר יסוד הטעם לחלק בין בית חתנים 

 לשאר בתים הוא משום שמחה יתירה, וזה איכא גם בזמן הזה רק בבית החתן עצמו.

חתן וכלה ספרדיים, שלא בבית החתן, טוב שלא יברך את כל השבע ברכות,  כג. אשכנזי המשתתף בסעודת    

ואף על פי שמנהג האשכנזים לברך את כל ז' הברכות אף שלא בבית החתן, כל שיש שם פנים חדשות ועשרה 

אנשים, מכל מקום כיון שהחתן הוא ספרדי, יש ללכת אחר מנהג החתן. ומיהו המברך אין מוחין בידו, ובפרט 

שכנזי המברך הוא אחד הרמי"ם שהחתן למד אצלם בישיבה. ואם עברו ובירכו שבע ברכות גם שלא אם הא

בבית חתנים, יש לענות אמן אחר הברכות, דמאחר ויש כאן ספק ספיקא, מועיל הספק ספיקא לענין עניית אמן, 

 אבל לא לענין לברך

 אשכנזי המשתתף בסעודת שבע ברכות  

ם דין פנים חדשות הוא דין בחתן, שהחתן שמח יותר כשיש שם פנים חדשות, או שהוא לכבוד הפנים הנה נודעת מחלוקת הפוסקים א

חדשות השמחים בשמחת החתן. ]וראה להלן הערה כה[. ולהסוברים שהברכה היא לכבוד החתן והכלה, ממילא כל שהחתן והכלה הם 

אשכנזי אינו יכול לברך. ואף אם יהיו שם המסובים רובן  ספרדים אין לברך ברכת חתנים כל שהוא שלא בבית חתנים. ולכן אפילו

אשכנזים, העיקר תלוי בחתן. וכן דעת מרן אאמו"ר שליט"א. ומכל מקום חזינן מעשה רב שהביאו אשכנזי שיברך את כל השבע ברכות, 

וף לדידיה אין הברכות ברכות כשיש שם פנים חדשות, ועשרה, ]אך לא בבית החתן[ ומרן אאמו"ר הסכים שיברך אחר שקראו לו, דסוף ס

לבטלה. אך אמר דלכתחלה אין נכון לעשות כן. ומיהו מאחר ויש המחלקים בין זמנם לזמנינו, ויש כאן ספק ספיקא כמבואר לעיל, לפיכך 

 לא דמי לברכת הלל בראש חודש. ודו"ק.  

 לענות אמן אחר אשכנזי המברך ז' ברכות לחתן ספרדי שלא בבית חתנים  

אשכנזי מברך שבע ברכות בסעודות חתן וכלה, גם שלא בבית חתנים, וכפי מנהגם, אף שהחתן ספרדי, מכל מקום יש לו  ומינה שאם

לענות אמן אחר הברכות, דהנה גבי ברכת הלל בראש חודש, שהאשכנזים נוהגים כדעת התוס' והרמ"א לברך לקרוא את ההלל בראש 

ה אחריו אמן, אחר שסוף סוף לדעת הרמב"ם ומרן השלחן ערוך הויא ברכה לבטלה. חודש, ספרדי השומע ברכה זו מאשכנזי, אינו עונ

ואילו אשכנזי היה שואל את הרמב"ם אם לברך על ההלל בראש חודש או לא, בודאי שהיה משיב לו שלא יברך, הגם שהוא אשכנזי. ואף 

יוצאים ביד רמ"א, מכל מקום כיון שלדעת הרמב"ם ומרן על גב שהמברך יש לו סימוכין דאורייתא מדברי התוס' והרמ"א, והרי האשכנזים 

הוי ברכה לבטלה, לפיכך שב ואל תעשה עדיף, שלא לענות אמן אחר ברכה שיש בה ספק שמא היא ברכה לבטלה. וכיוצא בזה כתבנו 

רכה לבטלה, דגם בכמה דוכתי לענין ברכת להדליק נר של שבת, אם מברכים אותה אחר ההדלקה, שלדעת רוב ככל הראשונים הויא ב

בזה שב ואל תעשה עדיף, ולא יענה אמן אחר המברכות. ולכאורה הוא הדין בנידון דידן דספרדי השומע שבע ברכות מאשכנזי המברך 

לחתן ספרדי שלא בבית חתנים, דכיון שיש כאן ספק ברכה לבטלה, שב ואל תעשה עדיף, ולא יענה אמן. אך יש לחלק, דהכא איכא ספק 

מברכים שבע ברכות גם בכהאי גוונא, ושמא גם לדעת מרן יש לחלק בין זמנם לזמנינו, וכדעת הט"ז, וכיון דאיכא ספק ספיקא, דשמא 



ספיקא מהני ספק ספיקא לענין עניית אמן, דדוקא לענין ברכה לבטלה לא עבדינן ספק ספיקא בברכות, מה שאין כן לענין עניית אמן, 

עליה נאמר שהעולם כולו נזדעזע בעת שהקב"ה אמר לא תשא שם ה' אלהיך לשוא. והדבר שאינה חמורה כל כך כמו ברכה לבטלה, ש

דומה למה שנתבאר ביביע אומר, לגבי ברכת בורא נפשות על תה וקפה, או מרק חם, דהאשכנזים נוהגים לברך נפשות גם בכהאי גוונא, 

י השומע ברכת נפשות מאשכנזי המברך על תה וקפה, ואילו הספרדים אין מברכים נפשות אלא בשתה רביעית בבת אחת, ואפילו הכ

עונה אחריו אמן, דאיכא ספק ספיקא, דשמא הלכה כדעת הראב"ד ודעימיה, דגם בשתיה שיעור ההפסק בה כאכילה, ומברכים נפשות 

ה, שמא אחר תה וקפה, ואף אם תמצא לומר דהלכה כדעת מרן שאין מברכים נפשות על שתיה ששותים קימעא קימעא כמו תה וקפ

הלכה כמאן דאמר שבדבר שרגילים לשתותו קימעא קימעא מרן יודה שמברכים אחריו נפשות. ואף שאין הדין כן, מכל מקום חזי 

 לאיצטרופי לספק ספיקא לענין עניית אמן. והוא הדין לנידון דידן. ודו"ק.

 (קישור) סימן קנ עמ' תקעהמע' בי"ת שלחן המערכת חלק א 

 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?173736&pageid=17373600576


 





 

 רבנו האור לציון חלק ב עמ' יד

 קיצור שלחן ערוך עם הערות הרב מרדכי אליהו סימן קמט הערה ח

 אבן העזר סימן ו ב כרךשו"ת מאמר מרדכי 

 בענין שבע ברכות  

 ט"ו בשבט תדש"ן  

 לכבוד הבחור החשוב היקר מתלמידי ישיבת "תורה והוראה", ה"ה י. ע. הי"ו. השלום והברכה,  

 ואשריך, ויהי רצון שתעלה במעלות התורה מעלה מעלה.   -מתוך השאלות ניכר שיגע אתה בתורה   

על, הרי ועתה לשאלה הא' ששאלת והיא, כיצד מותר לברך שבע ברכות אחר הסעודה בליל א' לפני יחוד בפו  

 היא כארוסה.  

ושאלתך נבעה מפני שחשבת שעיקר הטעם מה שאנו הספרדים לא נוהגים ביחוד מיד אחר החופה, מפני שאנו   

סומכים על היחוד שנעשה בסוף הערב כשהולכים לביתם, ומדין אנן סהדי, כי הרי אין שם עדים בפועל. וזה אינו 

פקדא )ח"ב הל' קידושין בנהר פקוד בעמוד ט"ז ע"ב, י"ז, רק מטעם זה. אלא הטעם הוא כמו שהביא בשער המ



י"ח( שעיקר הטעם הוא שנהגו כסברות אחרות המובאות בשו"ע וברמ"א )אבה"ע סי' נ"ה סעי' א'(. ועיין בישכיל 

 עבדי )ח"ז סי' י'(.  

חופה כזו ולפיכך צריכים להקפיד שתהא פרוכת פרוסה מעליהם, וכן לפרוס טלית, ואם אפשר להושיבם תחת   

לבדם תבוא עליהם ברכה, כי להרבה פוסקים יחוד של בחור ובחורה אין צורך בראוי לביאה, משא"כ ביחוד של 

אלמנה וגרושה שצריך להיות ראוי לביאהב. ועיין שם. ועיין בארץ חיים )אה"ע סי' נ"ה סעי' א'( שהאריך בזה, 

 פ שאין שם פנים חדשות, וה"ה לנשואה.  עיי"ש. ולפיכך אפשר לברך שבע ברכות בסעודה ראשונה, ואע"

ובענין ברכת שבע ברכות בתוך שבעת ימי חופה, שלצערנו, כיום מטלטלים את החתן והכלה מבית לבית,   

מחבר לחבר וכו', אולם אם עושים זאת לשמחת חתן וכלה, תבוא עליהם ברכה. אומנם זו שמחה, אך לא שמחת 

"ע סי' ס"ב סעי' ה', י'(, וגם הרמ"א לא חלק ע"ז, רק הט"ז )ס"ק ז'( הביא חתן וכלה שקבעו חז"ל וכפסק מר"ן )אבה

סברות אחרות ואין לנו להתחכם ולאפשר לברך ברכות לבטלה שלדעת הרמב"םג זה חמור מאוד. וע"כ אין 

לברך אלא בבית החתן או במקום שקבוע לאכול שם, או לפחות קבוע לשינה שם. וביום האחרון או ביום שבת 

משפחה נמצאים ביחד לסעודה ולעליה לתורה, אפשר לברך. וכן אפשר בשעת הדחק להביא אשכנזי שכל ה

 שיברך, והוא שאכל שם, ואם לא, אין לברך אפי' ברכת אשר בראד.  

 ויהי רצון שתזכה להגדיל תורה ולהאדירה, בברכה וכל טוב.  

 מרדכי אליהו ראשון לציון הרב הראשי לישראל

 (קישור) נה להרב שמואל אליהוהלכות שידוכין וחתו

 שבע ברכות רק בבית חתנים 

במסכת כתובות דף ז/ב תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בבית חתנים: "תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בעשרה כל 

שאם החתן יוצא מחופתו אפילו כלתו עמו והולכים שבעה". וכתוב בשו"ע )אבן העזר סימן סב י( יש אומרים 

לאכול בבית אחר, אין אומרים שם ברכת חתנים והני מילי כשדעתו לחזור אחר כך לחופתו, אבל אם הולך 

לגמרי לבית אחר וכל החבורה עמו ונעשה אותו בית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין ברכת חתנים. וכן 

צריך לברך שם ברכת חתנים אם הוא תוך ז' )ואין דעתו לחזור(  -אחרת לפעמים שהולכין החתן והכלה לעיר 

 )ב"י(:

לכן אין מברכים שבע ברכות רק כשסועדים באותו מקום שנקבע למגורי החתן והכלה לכל שבעת הימים. 

אין לברך שבע ברכות, וכן ראוי לנהוג. ולדעת הט"ז מברכים בכל  -וכשאין הסעודה נערכת בבית החתן והכלה 

ום שיש שבע ברכות אפילו שאינו בית החתנים, וכך נוהגים האשכנזים למרות שהש"ך חולק עליו. ולמרות מק

שהרמ"א לא חלק על השו"ע בזה, שהוא לשון הגמרא. יש מקילים שאת השבע ברכות יברכו אותם מאחינו 

 האשכנזים הסומכים על הפוסקים שיש לברך, וכדעת הט"ז שם ס"ק ז'. 

ו החתן והכלה לאכול ולישון בבית ההורים. וכן אם ביום האחרון לשבעת הימים הוזמנו אמנם אם בשבת הלכ

זה נקרא "בית חתנים" ויכולים לברך גם שם שבע ברכות ]עיין  -החתן והכלה לבית אחר והלכו אתם משפחתם 

 שו"ע אהע"ז ס"ב י'[.

 שו"שערי עזרא )בצרי( חלק א סימן קה

 (קישוראבן העזר סימן לח )שו"ת עמק יהושע )מאמאן( חלק ג 

 (קישורחלק ה אבן העזר סימן ז ) ן(אשו"ת עמק יהושע )מאמ

https://www.yeshiva.org.il/midrash/12026
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?16466&pageid=P0129


 



 



 

 (קישוראבן העזר סימן א ) ושו"ת עמק יהושע )מאמאן( חלק 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?52217&pageid=P0081


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 (קישור( מנהגי חופה סעיף כג )הרב דוד עובדיהנהגו העם )

 

 (קישורפנירי( חלק ב פרק יד עמ' שעא )בית חתנים )הרב משה 

https://he.wikipedia.org/wiki/דוד_עובדיה
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?64095&pageid=P0246
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?169389&pageid=16938900119


 





 













 



 

 (קישור) 157החופה והקידושין )הרב אהרן זכאי( חלק א עמ' 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?60444&pageid=P0157


 



 



 חופת ציון עמ' תסא

 (קישורשו"ת אלקבץ חלק א אבן העזר סימן א )

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?175722&pageid=P0209


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 (קישורד אבן העזר סימן עו )-שו"ת אשר חנן חלק ג

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?156061&pageid=P0440




 









 

 (קישורז אבן העזר סימן קכא אות ה )-שו"ת אשר חנן חלק ו

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?175720&pageid=P0633




 

 שו"ת ברכת אפרים )בן פורת( חלק א סימן יז

 שו"ת אבני ישפה חלב ב סימן צד 

 (קישורשו"ת אבני ישפה חלק ב אבן העזר סימן צד )

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?23249&pageid=P0222


 





 

 (קישורשו"ת תולדות יצחק )בן שושן( חלק ב אבן העזר סימן יג )

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?26850&pageid=P0301


 



 



 



 (קישורשו"ת תולדות פרץ )מימון( אבן העזר סימן ה )

 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?85278&pageid=CM0085A


 



 אבן העזר סימן ח -שו"ת עטרת פז חלק א כרך ג 

נשאלתי הלום אודות חתן הגר במקום רחוק, ורוצה לעשות את שמחת "שבת חתן" במקום הנמצא סמוך ליודעיו 

ומכריו, ובהיות ואין לו מקום להכיל את כל האורחים והמוזמנים, לא בביתו ולא בבית הוריו, לכן שכר בתשלום 

לחופשה, ויש במבנה זה חדרים סמלי מבנה של ישיבה, אשר התלמידים שנמצאים בו במשך ימי השבוע יצאו 

לשינה וכן חדר אוכל גדול לאכילת הסעודות, וא"כ עתה כל המבנה הזה עומד לרשותו ולרשות המוזמנים 

האורחים והקרובים אשר הזמין לשמוח עימו, ונפשו בשאלתו שמאחר והוא שכר את מקום זה לצורך השבת 

 ירים לא לברך ז' ברכות אלא בבית החתן בלבד.  האם יוכל לברך את ז' הברכות בשלימותם לדידן שאנו מחמ

תשובה: כתבו התוס' במס' סוכה )כה ע"ב ד"ה אין שמחה( גבי הא דאיתא בגמ' )שם( א"ר אבא בר זבדא אמר רב   

חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה מ"ט משום דבעי למחדי, וליכלו בסוכה וליחדו 

בחופה וכו', וכתבו תוס', משמע מכאן דאם יצא חתן מחופתו אפילו כלתו עימו והולכים בסוכה, אין שמחה אלא 

לאכול בבית אחר דאין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים כיון דאין שמחה אלא בחופה. ובפ"ק 

ם דכתובות )ז ע"א( אמרינן נמי מברכין ברכת חתנים בבית חתנים, משמע דוקא במקום חופה דהוא בית חתני

וכו'. וצריך לדקדק מה היא חופה דאי במקום שברכו תחילה ברכת נשואין קרי ליה חופה, פעמים שאפי' ברחוב 

העיר מברכין אותה כשהעם מרובין ואין יכולין להכנס בבית, אלא מקום עיקר ישיבת חתן וכלה קרי ליה חופה, 

כ"ד. ע"ש. ומבואר עולה מדברי תוס' ולא מקום העשוי לאקראי בעלמא, ושם מברכין ברכת חתנים כל שבעה. ע

דאין לברך כל הז' הברכות אלא במקום שהוא עיקר ישיבת חתן וכלה והיינו בביתו. והכי נקטינן נמי לדינא דאין 

מברכין ברכת חתנים אלא בבית החתן, כיון שכדברי תוס' כתבו טובא מהראשונים ומכללם הרא"ש והמרדכי 

' קפט(, והר"ן בשם הרמב"ן במס' כתובות )שם(, וכ"כ גם באור זרוע )ח"ב סי' בסוכה )שם(, ובשו"ת תמים דעים )סי

רצט(, והובאו דברי האו"ז גם בריקאנטי )סי' רלג(, וכן מבואר גם בחידושי הרא"ה כתובות )ז ע"ב(, ובצרור החיים 

"ב, שכתב שם, לתלמיד הרשב"א )עמוד קעה(, וראה גם בחי' הריטב"א כתובות )ח ע"א( שמבואר בדבריו נמי כיו

והוי יודע שאין מברכים ברכת חתנים אלא במקום חופה כדאמרינן במס' סוכה אין שמחה אלא במקום חופה 

וכו'. וראה גם בחידושיו למס' סוכה )שם( שג"כ מבואר בדבריו כיו"ב שכתב שם, דאין מברכים ברכת חתנים אלא 

רכין. ע"ש. ואע"פ שמדברי שבולי הלקט ח"ב בחופה וחוץ ממנה לא מברכים ואפילו באותה חצר עצמה אין מב

)סי' עג( והמאירי בכתובות )שם( ובאורחות חיים ח"א )הל' ברכת המזון סי' סא( בשם הראב"ד מבואר שבכל 

סעודה שנעשית לכבוד חתן וכלה בכל מקום שיהיה יש לברך ז' הברכות, מ"מ אנן קיי"ל דספק ברכות להקל, 

ה"ע )סי' סב ס"י( שפסק כדברי התוס' והרא"ש שרק בבית החתן יש לברך ז' וכמתבאר נמי מדברי מרן בשו"ע אב

הברכות. ע"ש. ובפרט שדעת הראשונים שאין לברך אלא רק בבית החתן הם רבים וכמ"ש מהר"א מני בס' 

 זכרונות אליהו חאבה"ע )מערכת ב אות כז( והכי נקטינן. ע"ש.  

במקום עיקר ישיבת החתן והכלה קרי ליה חופה ולא במקום  ואולם הנה הרא"ש )שם, פ"ב דסוכה סי' ח( כתב,  

העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכין ברכת חתנים כל שבעה, ונוהגין באשכנז שעושין אפריון למושב החתן 

והכלה והוא נקרא חופה, ונראה דמהכא אין ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים 

שו הכא אין שמחה אלא בחופה כיון דאין דעתו להניח חופה אלא כדי לאכול לאכול בבית אחר, דהכי פירו

בסוכה ואח"כ חוזר לחופתו, אבל אם הולך לגמרי לבית אחר הוא וחבריו אחריו ועושים אותו בית עיקר גם שם 

נקראת חופה ויכול לברך שם ברכת חתנים, וכן היה מעשה באדם אחד שהוליך כלתו לעיר אחרת והצריכוהו 

ך שם ברכת חתנים. עכ"ל. והביא דבריו גם הטור באבה"ע )סו"ס סב(. ע"ש. וכ"פ נמי מרן בשו"ע אבה"ע )שם לבר

סעיף י( שכתב, י"א שאם החתן יוצא מחופתו אפי' כלתו עמו והולכים לאכול בבית אחר אין אומרים שם ברכת 

חר וכל החבורה עימו ונעשה אותו חתנים, והני מילי כשדעתו לחזור אח"כ לחופתו אבל אם הולך לגמרי לבית א

בית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין ברכת חתנים, וכן לפעמים שהולכין החתן והכלה לעיר אחרת צריך לברך 

שם ברכת חתנים אם הוא תוך ז'. הג"ה, ואין דעתו לחזור. ע"ש. וא"כ לכאורה הנה לפי דברי הרא"ש הללו דחזינן 

ות אלא רק בבית החתן, ובכ"ז ס"ל דכל שהלך החתן לבית אחר הוא וחבריו דמחד גיסא ס"ל דאין לברך ז' הברכ

ועושה את אותו בית עיקר אה"נ דמברך שם ז' ברכות, א"כ לכאורה ה"נ הוי בנידון דידן שלוקח החתן ושוכר את 

כדין  מקום זה לכל השבת ובא לשם הוא וכל קרוביו ומוזמניו דהוי כי דינא דהרא"ש ויכולים לברך שם ז' ברכות

 בית חופה.  

איברא דעי' לרב חיד"א בשו"ת חיים שאל ח"ב )סי' לה אות ד( שכתב שם, על אודות מה שנהגו באתריה דמר   

דכי איכא חופה בחג יום יום מז' ימי חופה ומזמינים מחשובי העיר לסעוד עם החתן וכלה כל יום חדשים 



לים בבית בלי סוכה אי שפיר עבדי. נראה דלא נכון לבקרים ועורכים שלחן בבית החתן, והקרואים עם החתן אוכ

לעשות כן דאפי' לדעת הרמב"ם לא פטר אלא בני חופה, והדבר פשוט וברור דבני החופה הם אותם האוכלים 

בבית החתונה כל ז' ימי חופה ימים ולילות עם החתן והכלה, ואלו קראו בשמותם בני החופה, אמנם אלה קריא'י 

דה אחת ותו לא ולמחרת קראו שם אחרים לסעודת מחר וכן על זה הדרך, אלו אינם קרואי'ם והולכים בסעו

נקראים בני חופה ואלו הקרואים כל אנשים דיין שעתן בסעודה א' ולאו בני חופה מיקרו. וכן מוכח מלשון הר"ן 

ן כל ז' שכתב דלא מיקרו עוסקים במצוה והא דפטירי מסוכה משום דמצטערים הם, כל היכא דלא חדו בהדי חת

ע"ש באורך, אלמא בני החופה הם השמחים עם החתן כל ז' ומהיכא תיתי לפטור הקרואים בכל יום חדשים 

לבקרים שאינם עם החתן אלא אותם שעות בלבד ביום ההוא לבד. ומסתיין לפסוק כהרמב"ם במה שמפורש 

שאינם מבני החופה נימא  בדבריו דהיינו בבני החופה שהם האוכלים ושמחים עם החתן כל ז'. אבל בקרואים

דיודה הרמב"ם דפטירי. וכבר ראיתי להרב גנת ורדים או"ח )סי' יג כלל ד( שהאריך בזה וצדד צדדים והעלה 

דהקרואים חייבים בסוכה ע"ש. ומה גם בזמנינו שכל בני החופה קורין ק"ש ומתפללים ומניחין תפילין, וגם 

בזמנינו נתפשט המנהג כמ"ש מור"ם בתשו' סי' קלב ומהר"ש  החתן עצמו ועיין בכנה"ג סי' לח מצדד בזה. אבל

הלוי והזכירה הרב כנה"ג ז"ל. וכמדומה לי קרוב לודאי שבעיה"ק ירושלם ת"ו גם החתן ובני חופה קובעים 

סעודתן בסוכה. ותשובת הרב תה"ד סי' ז לענין תפלה המעיין יראה שדעת הרב תה"ד לחייב בתפלה כדעת 

שמע מתה"ד דהקרואים נמי נקראו בני חופה יש לדחות כאשר יראה המעיין. באופן הרא"ש. ואע"ג דקצת מ

דיראה לדעתי הקצרה דהקרואים לא פטירי מסוכה וכמ"ש הרב גנת ורדים ז"ל. עכ"ל. ע"ש. וא"כ מבואר עולה 

מדברי רבינו החיד"א הללו דלא מקרי "בני חופה" אלא דוקא אותם הנמצאים עם החתן והכלה במשך כל ז' 

הימים והלילות, אבל אלו הנמצאים בסעודה אחת או שתים ולא כל שבעה לא מקרי "בני חופה". וא"כ הרי הכא 

קאמר הרא"ש "אבל אם הולך לגמרי לבית אחר וכל החבורה עימו" וכו', ולכאורה י"ל דהיינו דוקא כל כה"ג 

בשו"ת חיים שאל )הנ"ל( שהם שהולכים עם החתן לאותו בית אחר "בני חבורה" והיינו "בני חופה" המוזכר 

הנמצאים עימו ז' ימים, ובאמת הרי דבר כזה לא מצוי בינינו היום שיהיו בני חופה שנמצאים עם החתן והכלה 

במשך כל ז' הימים והלילות. וראה בס' בית חתנים )פרק ח הערה א( שהביא נמי כיו"ב דהרא"ש מיירי בהאי דינא 

והכלה במשך ז' ימים והם באים עימו לאותו בית אחר, ועל כן בזמה"ז  בכה"ג שיש בני חופה הנמצאים עם החתן

 דליכא בני חופה ובני חבורה קבועים המשמחים את החתן בכל ז' הימים, לכן אין לסמוך ע"ז. ע"ש.  

ברם בקושטא אם לדין יש תשובה, דהנה י"ל דהרא"ש ז"ל דקדק בלשונו ואמר דכל שהולך החתן "וכל   

קדק בלשונו ולא אמר "בני חופה" וכלשון המוזכר בגמ' סוכה )שם( לענין לפוטרם מן הסוכה, החבורה" עימו, וד

ולכך באמת י"ל דהרא"ש ורבינו החיד"א בתרי מילי מיירי, דרבינו החיד"א בשו"ת חיים שאל דקפיד מר שיהיו 

פוטרם מן הסוכה מדין בני החופה למשך כל ז' הימים והלילות עם החתן בענין "בני חופה" מיירי לענין שאין ל

העוסק במצוה פטור מן המצוה, דהתם להאי דינא הא דומיא דהחתן בעינן, שאז הוא נקרא עוסק במצוה ופטור 

מן המצוה, ולישנא נמי דייק דקרי ליה "בני חופה", והרי הוא כ"בן" ממש הקשור בטבורו לחופה ולעסקיה, 

"חופה" ועוד דלא קרי ליה "בני" אלא "חבורה"  משא"כ הכא נקט הרא"ש "וכל החבורה" חדא דלא קרי ליה

בעלמא, והיינו קרוביו ומיודעיו של החתן שהוא חפץ ביקרם ובקרבתם ובהכי סגי ליה ואע"פ שאינם עימו כל 

שבעה אלא קוראם לעיתים מזומנות במשך ז' ימים אלה, וא"כ הכי קאמר הרא"ש דכל שהחתן הולך לבית אחר 

ביו וידידיו באים עימו ג"כ לבית זה לשמוח עימו ונעשה אותו בית עיקר נקרא וכל החבורה באה לשם שהם קרו

המקום חופה ומברכים בו ז' הברכות, אבל לעולם לא בני חופה בעינן שיהיו נמצאים עימו ז' ימים, דמה לי להאי 

 מילתא דשמחה אם הם עימו ז' ימים בשלימותם או באים לשמוח עימו יום או יומיים. וק"ל.  

אה גם בדברי רבינו ירוחם )נתיב כב ח"ב, דף קפו ע"ג( שכתב נמי כיו"ב דדינא דהרא"ש הנ"ל, וז"ל: אם החתן ור  

יוצא מחופתו וכלתו עימו והולכין לאכול בבית אחר מברכים שם ברכת חתנים, כי לעולם במקום עיקר מושב 

ה אלא בחופה, הכי פירושו, כיון החתן והכלה נקרא חופה, והא דאמרינן וליכלו וליחדו בסוכה א"ל אין שמח

דאין דעתו להניח החופה אלא כדי לאכול בסוכה ואח"כ חוזר לחופתו ניחא, אבל אם הולך לגמרי לבית אחר 

הוא וכל חבורתו ועושה אותו בית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין שם ברכת חתנים. ע"ש. ולפי לשונו זה של 

ית עיקר" והיינו דתליא ביה מילתא שכיון שבא לשם על דעת שיהיה רבינו ירוחם חזינן דנקיט "ועושה אותו ב

מקום זה עיקר לו ולכל בני חבורתו לכן יכול לברך. וק"ל. דאין בו הלשון כדהרא"ש "ונעשה אותו הבית עיקר", 

שאז עדיין אפשר לבאר שכיון שבא לשם עם חבורתו דבר זה מחשיב שאותו בית נעשה עיקר, ויש להתעקש 

א דהרא"ש נקט בלשונו, "אבל אם הולך לגמרי לבית אחר וכל החבורה עימו ונעשה אותו הבית עיקר" ולומר שהו

וכו', דהיינו שכוין שהלך לשם עם חבורתו שהם הנמצאים עימו בכל העת של ז' ימים, והיינו דנקט נמי "חבורתו 

ם הוא הולך לבית זה ומביא עימו", א"כ עתה אותו ביה חדש נקרא בית חופה, אלא הכא נקיט רבינו ירוחם שא



לשם את חבורתו כיון שהוא עושה בית זה עיקר, והיינו שמביא לשם את בני חבורתו כלומר אפילו יודעיו ומכריו 

שאינם בני חופה הנמצאים עימו בכל העת, אלא שהם מכריו המוזמנים שלו בסתם והוא מביאם ומזמינם לשם, 

כל שהוא ולא להזמינם לבית חופה שהיה בו עד עתה. וק"ל. ודו"ק. כיון שעתה רצונו לעשות בית זה עיקר מטעם 

ורבינו ירוחם תלמיד רבינו הרא"ש הוי וכל דבריו בנויים ע"פ דברי הרא"ש, ולכן יש לנו לפרש את דברי הרא"ש 

במקום שאינם מפורשים ע"פ דברי רבינו ירוחם עי' במג"א )סי' תקנט סק"ח( וביד מלאכי )כללי שאר המחברים 

ת יז( ובדברינו בשו"ת עטרת פז ח"א חיו"ד )סי' ט עמוד רסא(. ע"ש. וממילא מאי דעולה לנו מדברי רבינו ירוחם או

הוא ג"כ דעת הרא"ש כי כאמור תרווייהו בהדי אההדי אגבהוה. וא"כ שוב י"ל כדאמרינן דכל שהחתן רוצה 

 לעשות בית זה עיקר מקום מושבו ממילא יכול לברך שם ז' ברכות.  

מה גם דהנה יש לומר דלכי תידוק תשכח שאת לשון זה "וכל החבורה עימו" נקטו הטור והשולחן ערוך, אבל ו  

הרא"ש בדבריו שם במס' סוכה )פ"ב סי' ח( נקט בלשונו "אבל אם הולך לגמרי לבית אחר וחבריו אחריו ועושין 

בס"ד דהיינו שהוא מזמין לשם את אותו בית עיקר" וכו', וא"כ לפי לשון זה דנקט הרא"ש שפיר י"ל כדברינו 

קרוביו ומכריו ולא בבני חבורה דומיא דבני חופה מיירי כלל, שהרי כלל לא נקט לישנא דהטור והשו"ע "וכל 

החבורה עימו" אלא "וחבריו אחריו" והיינו שכל המוזמנים שלו הוא מזמינם לשם ויבואו אחריו לשמוח עימו 

לדקדק דבעינן להרא"ש שיהיו לו בני חבורה דומיא דבני חופה שהם  כיון שהוא שם. וא"כ אין כאן מקום כלל

 נמצאים עימו ז' ימים ורק אז יברך. ודו"ק.  

]וע"ע בס' אוצר הפוסקים הל' קידושין )סי' סב סעיף י ס"ק נח, דף מז ע"א( שהביאו שם מס' המנהגים למהר"ר   

יצחק אייזיק טירנא )במנהגי כל השנה( שכתב, ואם יצאו החתן והכלה לסעוד בבית אחר ועושין אותו בית עיקר 

עשו את אותו בית שיצאו אליו עיקר סגי ולא אקראי מברכין ז' ברכות. עכ"ל. ע"ש. ובאמת משמע לפ"ז שכל ש

בהכי וא"צ ענין החבורה וכו'. ברם בקושטא הנה ראיתי בס' המנהגים בתוכו ומצאתי דאת העיקר החסירו מן 

הספר, דשם הלשון הוא "ועושין אותו בית עיקר ולא אקראי, מברכין ז' ברכות יומא קמא או אשר ברא תוך ז'". 

יו אלה דדוקא גבי יומא קמא קאמר הכי דמברך ז' אבל אה"נ בשאר ימים לא, עכ"ל. יעו"ש. וא"כ מבואר בדבר

 ובס' אוצה"פ הנ"ל כתבו דבריו בסתם שמשמע דבכל ז' הימים יכול לברך ז"ב, ולא היא. ודו"ק[.  

ובאמת דכל כי האי דנידון דידן בודאי שיש לקוראו למקום זה "בית עיקר" שהרי עמד זה ושכרו בממון, והוא גר   

ו בחדר המיוחד לו, ואוכל שם ושמח שם יחד עם כל משפחתו וידידיו במשך השבת כולה, ואין לך "עיקר" גדול ב

מזה, שבודאי הוא שמח במקום זה ויתובי מיתבא דעתיה. ועכ"פ בודאי שאינו "מקום העשוי לאקראי בעלמא" 

ר את המקום בממון דאמרינן שכתבו התוס' דסוכה )הנ"ל( דבכה"ג לא מברכים, ובפרט כל כי האי שעמד ושכ

ביה שכירות ליומיה ממכר הוא, ]ועי' בזה היטב להרא"ש גופיה בתשובותיו )כלל א סי' א וסי' ו(, ובשו"ת 

מהרשד"ם חחו"מ )סי' ש(, ובשו"ת דברי ריבות )סי' רסא( שכן נקטינן לענין כמה וכמה דברים. יעו"ש. וראה עוד 

ת תרומת הדשן )ח"א סי' שיח( שכן הוא בענין אונאה דוקא, וראה בזה גם בגמ' בב"מ )נו ע"ב( ובתוס' )שם( ובשו"

בשו"ת מהרלב"ח )סי' כח( ובשד"ח כללים )מערכת ש כלל פב(. ע"ש. וכתבנו מזה במקום אחר בס"ד. ואכמ"ל[. 

וע"ע גם בשו"ת הרדב"ז ח"ד )סי' אלף שכ( שכתב שם, ולענין אם יצאו החתן והכלה מבית חופתם לאכול בבית 

חר אין מברכים שם ברכת חתנים דאין שמחה אלא במקום החופה וכו', ומ"מ אם יצאו מפני שבית החופה קטן א

מהכיל הקרואים מברכין שם שבע ברכות לפי ששם הוא עיקר השמחה, ועוד מסתברא לי שאין הדברים אמורים 

מחה ומברכין שבע אלא בשאר סעודות, אבל בסעודה ראשונה שהחתן והכלה והשושבינין שם שם עיקר הש

ברכות. והר"ן ז"ל כתב וכך נוהגים לברך בכל אחד מבתי החתונה וכו' אבל מכל מקום יש לחוש לדברי רבותינו 

הצרפתים בעלי התוס'. עכ"ל. ע"ש. ומבואר עולה מדבריו אלה של הרדב"ז דלעולם ס"ל שאע"ג דנקטינן כדעת 

מ"מ כל היכא שבית החופה קטן מהכיל הקרואים ולכן תוס' והרא"ש שאין לברך ז' ברכות אלא רק בבית החתן, 

יצאו משם והלכו למקום גדול אה"נ דיכולין לברך הז' ברכות לפי ששם הוא עיקר השמחה, וא"כ ה"נ בנידון דידן 

הכי הוי שלהכי עברו למקום זה של מבנה הישיבה כיון שמקומם צר מהכיל, ובפרט שעמדו ושכרו את מקום זה 

יה שכירות ליומיה ממכר הוא ונעשה כביתו שלו אה"נ דיש לסמוך בזה על הרדב"ז לברך בכסף שכאמור י"ל ב

ז"ב, ובפרט שהרדב"ז חייש בתשובתו שם לסב"ל וכמבואר בדבריו שם, ובכ"ז כל כה"ג שיצא החתן מבית החופה 

 כיון שצר המקום מהכיל אה"נ דס"ל לברך, שפיר יש לומר שיש לנו לסמוך עם דבריו.  

דהנה יש להוסיף, גבי הא דהביא הרא"ש )הנ"ל( וכדבריו אלה פסק נמי מרן בשו"ע אבה"ע )שם(, שכתב, ומה גם   

דכל שהלך החתן לעיר אחרת צריך לברך שם ברכת חתנים, ועי' למרן בב"י )שם( שעמד להעיר על דברי הרא"ש 

עיר אחרת אין לברך אלא הללו מדברי פסקי התוס' פ"ק דכתובות )אות לא( שכתבו, שכשהחתן הולך עם כלתו ל



בבית חתנים, וא"כ חזינן דלא יברך בבית שהולך שם, וכתב הב"י, דאפשר דהתם מיירי שהולכים לעיר אחרת 

לטייל ודעתם לחזור לביתם תוך ז' והרא"ש מיירי בהולכין להתיישב ולדור באותה עיר אחרת. ואפילו את"ל 

אותו פסק לא נמצא בתוספות. ע"ש. וא"כ מבואר הכא דפליגי אנן אהרא"ש סמכינן דפוסק מובהק הוא וכ"ש ש

בדברי הב"י דנקיט ב' ישובים בענין זה דהרא"ש ופסקי תוס', לביאור קמא לא פליגי והתוס' מיירי בהולכים לטייל 

ודעתם לחזור תוך ז' והרא"ש מיירי בהולכין להתיישב ולדור באותה העיר, ועוד דלעולם פליגי, ואפ"ה נקטינן 

שהולך לעיר אחרת אפילו דעתו לחזור יכול לברך שם, ועל דברי הרא"ש סמכינן ולא על תוס'.  כהרא"ש דכל

ולדינא נראה דנקטינן כתירוץ קמא דהב"י, דלעולם לא פליגי תוס' והרא"ש ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא 

אכן הביא שם את פליגי דאפושי פלוגתא לא מפשינן, וראה גם ביד אהרן בחאבה"ע )סי' סב בהגב"י אות ח( ש

תירוצו הראשון של הבית יוסף, וכתב שלפ"ז אין מקום למש"כ בס' קול שחל )סי' יג(, והיינו שכתב שם בס' הנז' 

בענין חתן המתארח בעיר אחרת ועשו שם סעודה לכבודו והעלה שאפשר לברך ז' ברכות, וע"ז כתב היד אהרן 

"ש. ומשמע שאכן נקיט לדינא כתירוצו הראשון של הב"י. שאכן לפי תירוצו הראשון של הב"י אין לברך בכה"ג. ע

ובאמת לכאורה לפ"ז הנה מש"כ הג"ה בסוף דברי השו"ע )הנ"ל, גבי חתן ההולך לעיר אחרת שצריך לברך ברכת 

חתנים( "ואין דעתו לחזור" האי מילתא לא הוי דעת הרמ"א בלבד אלא אף לדעת מרן הוא דאין לברך ז' ברכות 

 אחרת אלא א"כ אין דעתו לחזור, שכן היא דעת הרא"ש לפי ביאור מרן בבית יוסף.   בחתן ההולך לעיר

והן אמת דעדיין יש לחדד את דברי הב"י בביאורו הראשון דתוס' והרא"ש לא פליגי, ולומר, דהדברים   

ור מדוקדקים דהתוס' מיירי דוקא בהולד לטייל ודעתו לחזור בתוך ז', והרא"ש מיירי בהולך להתיישב ולד

באותה העיר, ולעולם דכל שהוא הולך להתיישב ולדור באותה העיר דמברך ברכת חתנים היינו אע"פ שדעתו 

לחזור בתוך ז' ימים, דהא הב"י נקט בלשונו "ודהרא"ש בהולכין להתיישב ולדור באותה עיר אחרת", ולא קאמר 

ל שהולך לדור בעיר אחרת סגי, והוי והוסיף "ולא יחזור בתוך ז' ימים", ומשמע לכאורה דבהא לא קפיד אלא כ

כיש לו ב' בתים אחד בעיר זו ואחר בעיר אחרת דלא נימא כיון שעשה החופה בבית זה לא יברך בבית שבעיר 

אחרת קמ"ל דלא הוי הכי אלא אף בעיר האחרת יברך כיון שסו"ס הוא ביתו. וא"כ לכאורה ה"נ בנידון דידן, 

ושכר את מקום זה למשך השבת ושכירות ליומיה ממכר הוא כנ"ל, שחתן זה נמצא בעיר אחרת ועכשיו עמד 

א"כ נמצא שהוי כבא לגור בעיר אחרת, וכאמור כל כי הא שבא לגור בעיר אחרת ושם הוא ביתו יברך ז' ברכות 

אפילו שדעתו לחזור לביתו שמקדם בתוך ז' הימים. וק"ל. וא"כ לפ"ז מה שהוסיף הרמ"א "ודעתו לחזור" לא הוי 

רן, כי לעולם דעת מרן בב"י בביאור דברי הרא"ש כל שהחתן הולך לדור בעיר אחרת ושם ביתו אפילו לדעת מ

דעתו לחזור תוך ז' נמי יברך. אבל מ"מ נראה מדברי הרמ"א שאינו מבאר הכי בב"י, אלא ס"ל שכל שהלך לדור 

לבאר כן דלא לאפושי בפלוגתא בעיר אחרת מיירי שאין דעתו לחזור תוך ז' ימים ורק אז יברך. וצ"ע אם יש לנו 

בביאור דברי הרא"ש בין מרן להרמ"א, וגם שמדברי הפוסקים ז"ל נראה שהם מבארים את דברי הרא"ש אליבא 

 דתירוצו של הב"י כפשוטם דהיינו דוקא בהלך לעיר אחרת ולא יחזור אלא אחר ז' ימים.  

נבאר בדברי הרא"ש דאם הלך לדור בעיר אחרת ברם הנה בנידון דידן עדין יש להוסיף ולומר, דלעולם אף אם   

ודעתו לחזור תוך ז' דלא יברך, שמא מיירי דוקא בכה"ג שבידו לחזור לביתו למקומו הראשון, אבל כל כי האי 

גוונא שהוא נמצא באותה עיר אחרת בשבת דאין באפשרותו לחזור למקומו הראשון ממילא יכול לברך, דאפשר 

בהלך לדור בעיר אחרת ודעתו לחזור בתוך ז' דלא יברך, היינו כיון דאין לו לומר דכל האי דס"ל להרא"ש ש

גמירות דעת ולא סמכא דעתיה להשאר בבית זה וכל רגע יכול לשוב לביתו הראשון, אפילו שקבע ביתו זה 

מעיקרא להשאר בו כמה ימים כיון דבכל רגע יכול להשתנות הדבר ממילא לית ליה יתובי דעתא ושמחה, 

ל כי הכא שנמצא בבית זה בשבת שאין באפשרותו לחזור למקומו הראשון ומעיקרא נמי בא על דעת כן משא"כ כ

להשאר כאן במקום זה עד מוצש"ק, וא"כ סמכא דעתיה ויתובי מיתבא דעתיה ומרגיש הזמן והמקום הזה כביתו 

ב' בתים, אה"נ דיכול  ממש, ובאמת הוא נמי נחשב כביתו שלו שכאמור שכירות ליומיה ממכר הוא והוי כיש לו

 לברך. ודו"ק. וק"ל.  

וע"ע בקונטרס אות לטובה בס' רוב דגן למהר"י עטייה )סי' כב ד"ה ועוד יש( שג"כ עמד שם בדברי הרא"ש ופסקי   

התוס' הנ"ל שהביא הב"י דלכאורה יש בין דבריהם סתירה, ועמד לבאר הדברים, דהנה יש לדקדק בלשון פיסקי 

דכשחתן הולך עם כלתו לעיר אחרת אין לברך אלא בבית חתנים, דמאי קאמרי אין לברך התוס' הללו שכתבו, 

אלא בבית חתנים, הא הול"ל שאין לברך סתם, ותו כיון שהולכים החתן והכלה לאותה עיר מקום שיושבים 

ים חשיב ודאי בית חתנים, אלא מזה נראה אפשר, דכוונת דבריהם הוא שבזמן הליכתם כשאוכלין בדרך ובכפר

שעוברים שם אין לברך, אלא בבית חתנים והיינו כשמגיעים לאותה עיר שבאו אליה וקובעים שם בית אז 

מברכים. וכל עצמם של תוס' באו לאפוקי שלא יברכו בדרך בזמן הליכתם, ונראה דגם הרא"ש ודעימיה מודה 



יכת הדרך והעברת הכפרים בהא, וזה נכנס בכלל דבריו שכתב ולא במקום העשוי לאקראי בעלמא, ובודאי בהל

הוא אקראי וכו"ע מודו דבכה"ג אין לברך. עכ"ד. ע"ש. וא"כ לפי ביאור דבריו אלה עולה דלעולם לא פליגי ובין 

לדעת התוס' ובין לדעת הרא"ש כל שיוצאין לעיר אחרת להיות בבית קבוע שם אכן כשיגיעו לשם יברכו, והיינו 

רק תוס' באו לאפוקי שבדרך לא יברך, וגם הרא"ש מודה בזה, אבל אפילו כשדעתם לחזור תוך ז' ימים, אלא 

באותו הבית שהולכים לדור שם יברכו כיון שעתה הוא מקום עיקר מושבם, אפילו שדעתם לחזור תוך ז' ימים, 

וכך נראה כוונת דבריו שם שהרי בא ליישב בזה את דברי תוס' והרא"ש בביאור אחר שאינו ענין לחזרה תוך ז' 

וק"ל. וראה גם בביאור תפארת יעקב על השו"ע אבה"ע )סי' סב ס"ק טו( שכתב נמי כיו"ב, דכוונת התוס' ימים. 

הוא דכל שיצא ממקום למקום אין לברך אלא רק בבית חתנים, והיינו שעושה בית חתנים במקום אחר, ולא יברך 

ל שיגיע למקום שקבע לו שם בדרך או במקום שאין שם בית חתנים. ע"ש. וא"כ מדבריו מבואר נמי דלעולם כ

עיקר מקום מושבו להיות, דחשיב בית חתנים, יברך שם ז"ב אע"ג שדעתו לחזור תוך ז' ימים, והיינו בין לתוס' 

 ובין לדעת הרא"ש. ודו"ק.  

וראה גם בשו"ת קול שחל )סי' יד דף לא ע"ב, והובא באוצה"פ שם ס"ק נח, והוא נמי התשובה שהביא הט"ז   

סי' סב סק"ז( שהאריך להוכיח שם דאין כוונת הרא"ש כמו שנראה לכאורה מדבריו דדוקא  בשו"ע אבה"ע

כשהולך לבית אחר ושם יגמור את כל ז' ימי המשתה אז דוקא יברך ברכת חתנים באותו בית אחר וכו', אלא 

הכרחית כוונתו היא דדוקא בסוכה שאין בה כלל שמחה אין מברכין כיון שאינו הולך לשם אלא רק לאכילה 

לצאת ידי חובת מצוה, ותמיד חושב לחזור עם כלתו לבית חופתו דשם הוא שמחתו, משא"כ בהולך לשמוח עם 

כלתו בבית אחר אף שיחזור אח"כ לבית הראשון מ"מ באותה שעה שהוא שמח בבית שני נקרא גם אותו הבית 

ים. וכתב דעל דרך זה מתפרשים אז חופה, דכיון שהוא שמח עתה בבית זה מה חסר לו אז שלא יברך ברכת חתנ

גם דברי הטור שכתב דאם יצא לאכול בבית אחר ודעתו אח"כ לחזור לחופתו אין מברך וכו', פי' שאינו הולך 

לשמוח בבית אחר אלא רק לאכול לחוד אכילה הכרחית כדרך כל אדם ולא נעשה בשביל שמחת נישואין אלא 

ופתו, אז לא יברך בבית אחר, וכן נראה לפרש גם את דברי דעתו לקיים שמחתו אחר האכילה בשובו אל מקום ח

המרדכי והגהות אשרי שכתבו בשם רבינו יצחק ב"ר אברהם במעשה שהיה שהחתן ושושביניו סועדים בבית 

אחר שלא בבית החופה ולא הניח לברך שם ב"ח, דמיירי ג"כ בדרך זה שלא היו סועדים שם דרך שמחת נישואין, 

בוד חתן וכלה ודעתו היה לחזור ולשמוח בבית החופה, אבל בנידון דידיה שהזכיר שם ולא נעשית הסעודה לכ

בשאלה שאחר מקרוביו או אוהביו עושה סעודה לכבוד חתן וכלה לשמח אותם שם מדוע לא יברך הברכות אין 

. עכ"ד. לך בית חופה גדול מזה, דמה לי מקום שמשמחין בו ב' או ז' ימים ומה לי מקום שמשמחין בו יום אחד

ע"ש. ומבואר עולה מדבריו אלה של הקול שחל דהוא מבאר בדברי הרא"ש שכל שיוצא החתן והכלה ע"מ 

לשמוח באותו מקום שמוזמן לשם אע"פ שלא ישהה שם עד אחר ז' ימי החופה שפיר יברך שם ב"ח, והרא"ש בא 

פי המבואר בדברי הרב יד לאפוקי רק מילתא שהולך ע"מ לאכול אכילה הכרחית בלא לשמוח. איברא דהנה ל

אהרן )הנ"ל( חזינן דהוא דוחה את דבריו של הקול שחל ע"פ דבריו של מרן בב"י שכתב לחלק בדברי הרא"ש בין 

אם יוצא לעיר אחרת עד אחר ז' ימים לבין אם יחזור לביתו בתוך ז' ימים, שלפי חילוק זה אין לחלק שום חילוק 

ן לנו לחלק כדברים אשר ראינו לעיל ע"פ הרב אות לטובה ותפארת אחר בדברי הרא"ש, וממילא לפ"ז ה"ה דאי

 יעקב דלפי דבריהם אפילו דעתו לחזור בתוך ז' ימים אמרינן דיברך ב"ח.  

וגם עתה ראיתי במאירי כתובות )ז ע"ב סוד"ה זה שאמרו( שכתב שם בסיום דבריו ]אחר שהביא שם בריש   

ין לברך ז"ב אלא רק במקום חופה, ואת דעת הראשונים דפליגי הדברים את ב' הדעות דעת תוס' ודעימיהו שא

שבכל בית שהחתן הולך לשם יש לברך וכו'[, וז"ל: ומכל מקום הדברים פשוטים שאם החתן הולך לו לאכול 

בסעודת אחרים לכבדם שאין מברכים שם שבע ברכות בשבילו שאין אותה סעודה שלו כלל, הא אם אחרים 

ו סעודה בביתם לכבודו יראה שהדין בזו כאילו הוא מתקין לו סעודה לשם, אלא שיש מזמינים אותו ועושין ל

מפקפקין בה. עכ"ל. ע"ש. וחזינן מהא דאכן המאירי עמד בדבריו ומחלק כחילוק זה שהביא הקול שחל ובתשובה 

ם ז"ב, המוזכרת בט"ז )הנ"ל( לחלק בין אם הולך החתן לאכול סתם סעודה הכרחית אצל אחרים שאין לברך ש

לבין אם הולך לאכול ולשמוח אצל אחרים שאכן יברך שם. ואולם סיים המאירי וכתב "אלא שיש מפקפקין בה" 

כלומר בחילוק זה, ובפשטות נראה שכוונתו לשיטת התוס' והרא"ש ודעימיהו שהזכיר בריש דבריו שלשיטתם 

רים לשמוח ג"כ לא יברך. )וראה גם אין לברך אלא בבית החתן דוקא, ולהכי לדעתם אף בכה"ג שמוזמן אצל אח

בדברי הרב המגיה )שם אות ג( שג"כ ביאר כן דנראה שהכוונה היא לשיטת תוס' והרא"ש. ע"ש(. וממילא לפ"ז 

שפיר חזינן כדאמרינן שבאמת לפי הרא"ש נראה עיקר כאשר ביאר בו מרן הב"י דהחילוק הוא דוקא אם הולך 

ל שהולך לבית אחר ודעתו לחזור בתוך ז' דלא יברך. דהא חזינן דהמאירי ע"מ לחזור תוך ז' ימים או לאחר ז', דכ

 מפקפק בחילוק זה שהזכיר אם יש לחלקו אליבא דהרא"ש ודעימיה. וק"ל. ודו"ק.  



ברם בקושטא הנה ראיתי הלום בדברי הריטב"א בחידושיו למס' כתובות )ח ע"א סוד"ה והוי יודע( שכתב שם   

הכלה ממקום למקום, אי איכא חופה בדרך במקום לינה מברכים ז' ברכות בפנים  בזה"ל: ואותן שמוליכין את

חדשות, ואי לא לא מברכים אלא שהשמחה במעונו ואשר ברא אע"ג דאיכא פנים חדשות, וזה נראה נכון ועיקר. 

ים עכ"ל. ע"ש. והרי כאמור לעיל חזינן דהריטב"א ס"ל כדעת התוס' והרא"ש ודעימיהו שאין לברך ברכת חתנ

אלא רק במקום חופה וכו', ואפ"ה חזינן הכא דס"ל שכל דאיכא חופה במקום לינה דמברך ז' ברכות, ומשמע 

דמיירי אפילו בדעתו לחזור משם לביתו, דהא קאמר שהוא "בדרך" והיינו שלא ישאר לשהות שם כל משך הזמן 

ה דמברך שם ז' ברכות. וגם עדין יש עד אחר ז' ימים, אלא הוא הולך בדרכו, ובכ"ז קאמר דכיון שהוא מקום לינ

מקום להתעורר בדברים שהרי ראינו דמרן בב"י בתירוצו השני ס"ל דלעולם פליגי התוס' והרא"ש ואנן נקטינן 

כדברי הרא"ש, והיינו שיש לברך בכל גוונא אפילו כשדעתו לחזור, ואף אם נגיד דלא פליגי התוס' והרא"ש הרי 

ליגי כדברי הרב קול שחל והרב אות לטובה והרב תפארת יעקב דלפי חילוקם עדיין יש לבאר את הדברים דלא פ

בין דברי תוס' והרא"ש אכן יוצא דיש לברך לכו"ע בין לתוס' ובין להרא"ש בבית שהולך לגור בו בכל גווני אפילו 

יש לברך, שדעתו לחזור לביתו הראשון בתוך ז' ימים, ויהיה סיעתא לזה מדברי הריטב"א שאפילו בדעתו לחזור 

ואף שלפי הריטב"א חזינן דיש לברך אפילו בדרך ולפי שיטת הפוסקים הללו אין לברך בדרך שהרי כתבו שאת 

זה באו תוס' לאפוקי, מ"מ הא מיהא חדא נלמוד מדברי הריטב"א דכל שהוא גר ממש בבית דיש לו לברך אע"פ 

נא שהולך לבית אחרים אפילו שהולך לשמוח שדעתו לחזור. וגם גבי הא דחזינן דהמאירי נקיט דבכל כי האי גוו

י"ל דאליבא דדעת התוס' והרא"ש לא יוכל לברך שם, חדא י"ל שהמאירי נקט כן בדרך ספק והיינו שכתב דיש 

מפקפקין בה, וגם עוד י"ל דכל מה שכתב שיש מפקפקין בה היינו גבי ההולך לבית אחרים לאכול ולשמוח, אבל 

ור בו ויאכל וישן שם בהא לא קאמר מידי, ולעולם בכה"ג אפילו שדעתו לחזור לעולם בהולך לבית שלו שהוא יג

 בתוך ז' שפיר יברך שם. וק"ל.  

ובהא שהבאנו לעיל לבאר בדברי הרא"ש דמאי דנקט "וכל החבורה" דלאו דוקא הוא דלעולם לא בעינן הכא   

שמביא לשם את קרוביו ומוזמניו וכו'.  שיהיה לו חבורה כבני חופה שהם הנמצאים עימו כל הז' ימים, אלא היינו

הנה ראיתי עוד בט"ז אבה"ע )סי' סב סק"ח( שעמד שם בארוכה לבאר את דברי הרא"ש ועמד לדקדק בדבריו 

מדוע כתב ב' בבות אלו אם החתן הולך לגמרי לבית אחר וכל החבורה עימו וכו', וכן לפעמים כשיוצאים החתן 

נה הזכיר וכל החבורה עימו ובבא השניה לא הזכיר החבורה, ועמד והכלה לעיר אחרת וכו', דבבבא הראשו

בעוד כמה דקדוקים בין ב' בבות אלו שכתב הרא"ש, ולכן ביאר שם הט"ז בדברי הרא"ש, דבסיפא מיירי הרא"ש 

באופן שקידש את הכלה ועשה נישואין בברכת חתנים והלך תיכף ומיד לעיר אחרת ששם הוא מקום החופה 

משתה ועל כן סגי בכך שהחתן והכלה הולכים לשם. אבל ברישא מיירי שכבר עשו חופה במקום ושם יהיו ימי ה

הקידושין וכבר התחילו שם בימי המשתה, ובזה אמרינן דאם עתה כל בני החבורה הולכים עם החתן והכלה 

ה של הט"ז נעשה גם המקום השני מקום חופה. יעו"ש בט"ז במה שהאריך ודקדק בזה. ע"ש. וא"כ לפי דבריו אל

אכן חזינן דהוא מבאר שענין זה שכתב הרא"ש שהולכים בני החבורה עם החתן והכלה הוא בדקדוק ובדוקא, 

כיון שמיירי באופן שעוזב את מקום החופה שהתחיל שם כבר את ימי המשתה אחר הנישואין ושהה שם כמה 

זה אם התחיל בימי המשתה או לא וכו' ימים, והולך למקום אחר. ברם הנה י"ל דהט"ז כתב כן כיון שע"פ חילוק 

הוא מיישב את דבריו של הרא"ש עם דברי פסקי התוס' הנ"ל, אבל הא חזינן לדידן דבלאו הכי יש לנו חילוקים 

אחרים בין דברי התוס' והרא"ש, ומכללם החילוק של מרן ז"ל דנקיט חילוק אחר בדברי הרא"ש, ובאמת לפ"ז י"ל 

מנים ולא דוקא בני חופה הנמצאים עימו בכל עת אלא הכוונה על מוזמנים כדאמרינן דהחבורה היינו המוז

ומכרים, וכאשר עולה כן טפי בבירור מדברי רבינו ירוחם וכנ"ל, וכאשר דקדקנו כן אף מדברי הרא"ש גופיה, 

ם ואדרבה י"ל דמהא דחזינן דהרא"ש לא הקפיד בסיפא בענין יוצא לעיר אחרת דבעינן שיצא עם חבורתו, ש"מ דג

ברישא לא קפיד מר אלא הא דקאמר וכל החבורה היינו מיודעיו ומוזמניו הנמצאים עמו לעיתים מזומנות, 

וברישא דנקיט ענין החבורה אורחא דמילתא הוא כיון דמיירי שעבר רק לבית אחר וא"כ דרך הוא שיבואו אלו 

אחרת וכיצד יבואו עימו, ועל כן לא הקרובים גם למקום זה כיון שהוא באותו עיר, אבל בסיפא מיירי שעבר לעיר 

 הזכיר החבורה כיון דלאו אורחא דמילתא הוא ואין זה מעכב לדינא. וק"ל.  

ומה גם דבכלל מה שעמד הט"ז לדקדק בין ב' הבבות וכו', הנה באמת מאי דדבר זה הוי כב' בבות הוא דוקא   

ואם יצא משם לאכול בבית אחר ודעתו  בדברי הטור והשו"ע )שם( שהם כתבו ונקטו כלשון הזה, דהטור כתב:

לחזור אח"כ לחופתו אין מברך שם שבעה ברכות אבל אם הולך לגמרי לבית אחר וכל החבורה עמו ונעשה אותו 

הבית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין שם ברכת חתנים, וכן לפעמים שהולכים החתן והכלה לעיר אחרת 

מרן: י"א שאם החתן יוצא מחופתו אפילו כלתו עמו, והולכים צריך לברך שם ברכת חתנים. וכן בשו"ע כתב 

לאכול בבית אחר, אין אומרים שם ברכת חתנים, והני מילי כשדעתו לחזור אחר כך לחופתו, אבל אם הלך 



לגמרי לבית אחר וכל החבורה עמו, נעשה אותו בית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין ברכת חתנים. וכן 

הכלה לעיר אחרת, צריך לברך שם ברכת חתנים, אם הוא תוך שבעה. ע"ש. וא"כ חזינן לפעמים שהולכין החתן ו

מדבריהם אלה דאכן איכא הכא ב' בבות הליכה לבית אחר ויציאה לעיר אחרת. אבל באמת הנה בדברי הרא"ש 

לבית  גופיה לא מבואר כלל שענין זה הוא ב' בבות דהנה הלשון בדברי הרא"ש )שם( הוא: אבל אם הולך לגמרי

אחר הוא וחבריו אחריו ועושים אותו בית עיקר גם שם נקראת חופה ויכול לברך שם ברכת חתנים, וכן היה 

מעשה באדם אחד שהוליך כלתו לעיר אחרת והצריכוהו לברך שם ברכת חתנים. עכ"ל. ע"ש. וחזינן מהא דאין 

תו בית עיקר יש לו לברך שם ז"ב כאן ב' בבות כלל אלא נקט בסתם דינא דכל שהולך לבית אחר ועושה את או

וכו', ועל האי דינא הביא בסתם מעשה שהיה באחד שהוליך כלתו וכו', אבל לעולם הכל דין אחד וענין אחד הוא 

ואין כאן ב' בבות וב' דינים כלל, וא"כ אדרבה דמהא דלא חזינן במעשה שהביא שצריך ללכת עם החתן כל בני 

דהתם נמי לא בעינן ואין זה מעכב שיבואו עימו בני החבורה לבית האחר, החבורה א"כ יוכיח הסיפא על הרישא 

אלא כאמור אורחא דמילתא נקט ומיירי במוזמנים שלו סתם וכמו שביארנו בס"ד, וברישא דמיירי שהוא נשאר 

באותה העיר אלא רק עובר לבית אחר א"כ אורחא דמילתא שיבואו אליו לשם כל אותם מכריו ומיודעיו שהם 

הנמצאים עימו באותה העיר, אבל בסיפא בסיפור המעשה שעבר לעיר אחרת הוא הולך לשם לבד ולאו  חבריו

אורחא דמילתא שיבואו לשם חבריו ממקום שנמצאים בו ולהכי לא נקט ליה הרא"ש התם, וכאמור שבאמת אין 

 זה מעכב ואדרבה יוכיח סיפא דהרא"ש על רישא דמילתיה. ודו"ק.  

ל האמור שיש כאן צדדים נכונים לומר שיש לברך בכה"ג ז' ברכות עדיין צריך למודעי ויש ומכל מקום על אף כ  

לעיין ולהתיישב הדק היטב בדברים משום לתא דסב"ל, דשמא י"ל דלעולם אף בכה"ג שעמד זה ושכר את מקום 

צמו. וצ"ע מבנה זה ובא לשמוח שם במשך שבת שלימה בכ"ז אין לו לברך ז"ב, כיון שאינו ממש בית החתן ע

 למעשה.    

 כת הספרדים המקילים

 שו"ת עשה לך רב חלק ה סימנין לח

 ברכת חתנים שלא בבית החתן

 הנני מאשר קבלת מכתבך מיום כ"ט תשרי דנא, והריני להשיבך על שאלתך כדלהלן:

ימי ב"ה בישיבתנו היו בזמן האחרון מספר חתונות ונשתרש המנהג שהחתן וכלתו באים לכאן באחד משבעת 

המשתה כדי שנשמחם ואף יסיים את סעודת המצוה בשבע ברכות. ידוע שמנהג הספרדים לברך שבע ברכות 

בבית החתן. האם הספרדים הלומדים כאן יכולים לברך אחת מהשבע ברכות, או שמא עקב זאת שאין השמחה 

 בבית חתנים יש חשש ברכה לבטלה.

ותיה: א"ר אבא בר זבדא אמר רב: חתן והשושבינין וכל כדי להשיב על שאלה זאת נצטרך לברר ההלכה ממקור

בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעת הימים. מ"ט משום דבעו למיחדי. וליכלו בסוכה וליחדו בסוכה, אין 

שמחה אלא בחופה )סוכה כ"ה ב(. וכתבו התוס' )שם ד"ה אין( משמע מכאן דאם יצא חתן מחופתו אפילו כלתו 

בית אחר דאין מברכים שהשמחה במעונו, ולא ברכת חתנים כיון דאין שמחה אלא עמו והולכים לאכול ב

בחופה. ובפ"ק דכתובות )ז' ב( אמרינן נמי מברכין ברכת חתנים בבית חתנים, משמע דוקא במקום חופה דהוא 

וצריך בית חתנים. ומיהו אין ראיה משם דדילמא לאפוקי מדר"י קא אתי דאמר אף בבית האירוסין מברכין אותה. 

לדקדק מה היא חופה, דאי במקום שבירכו תחלה ברכת נישואין קרי ליה חופה, פעמים שאפילו ברחוב העיר 

מברכים אותה כשהעם מרובים ואין יכולים ליכנס בבית, אלא מקום ישיבת חתן וכלה קרי ליה חופה ולא מקום 

 העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכים ברכת חתנים כל שבעה ע"כ.

ם( העתיק דברי התוס' והוסיף: ונוהגין באשכנז שעושין אפריון למושב החתן והכלה והוא נקרא והרא"ש )ש

חופה )והוסיף( ונראה דמכאן אין ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים לאכול בבית 

אח"כ חוזר אחר, דה"פ הכא אין שמחה אלא בחופה כיון שאין דעתו להניח חופה אלא כדי לאכול בסוכה ו

לחופתו, אבל אם הולך לגמרי לבית אחר הוא וחבריו אחריו ועושים אותו בית עיקר, גם שם נקראת חופה ויכול 

 לברך שם ברכת חתנים עכ"ל.



וכל הנ"ל העתיק הטור )באהע"ז סימן ס"ב(, וכתב שם מרן הב"י בשם הר"ן, דמהא שמעינן שאם יוצא החתן 

כול בבית אחר אין מברכים שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים דאין מחופתו אפילו כלתו עמו והולכים לא

שמחה אלא בחופה. ומשמע דאפילו באותה חצר עצמה וכדכתיבנא. ובודאי שהשמחה במעונו אומרים אותה 

אפילו שלא במקום חופה, דהא מכי רמו שערי באסינתא אמרינן ליה דליכא חופה, וכיון שכך יש לנו לומר 

ופה מברכים ברכת חתנים, דהא ברכה אע"ג דמשום שמחה אתיא לא תליא בחופה, והכא דאפילו שלא במקום ח

הכי קאמר דעיקר שמחה ליתא אלא בחופה. וכך נוהגים היום לברך ברכת חתנים בכל אחת מבתי החתונה כל 

 זמן שהחתן והכלה הם שם, אבל מ"מ יש לחוש לדברי רבותינו הצרפתים בעלי התוס'.

מרן בשו"ע )אהע"ז סימן ס"ב ס"י( וזו לשונו: יש אומרים שאם החתן יוצא מחופתו אפילו  ברוח כל הנ"ל פסק גם

כלתו עמו והולכים לאכול בבית אחר אין אומרים שם ברכת חתנים. וה"מ בשדעתו לחזור אח"כ לחופתו אבל אם 

 כת חתנים עכ"ל.הולך לגמרי לבית אחר וכל החבורה עמו ונעשה אותו בית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין בר

זהב שלא הסכימו לכל הנ"ל. ודעתם ברורה שגם כאשר יוצאים  -וידועים דברי גדולי האחרונים ובראשם הטורי 

החתן וכלתו לאכול במקום אחר יש לברך ברכת חתנים. וטעמם שלא אמרו בגמרא אין שמחה אלא בחופה 

אבל אם הולך לבית אחר לשמוח שם עם  משום שאכילה בסוכה אין שם שמחת נישואין דאין המקום ראוי לכך.

כלתו אף שיחזור אח"כ לבית הראשון מ"מ באותה שעה שהוא שמח בבית שני גם אותו בית הוא חופה, והדברים 

 ארוכים בגדולי האחרונים.

 ועל זה סומכים האשכנזים לברך ברכת חתנים בכל בית שהחתן והכלה אוכלים שם, וכך נתפשט המנהג ביניהם.

חתנים אלא במקום  -פרדים שקבלו הוראות מרן הב"י הלא פשוט ביותר שאין להם לברך ברכת ולכאורה לס

החופה בלבד, היינו מקום שנקבע תחלה לישיבת החתן וכלה כל שבעת ימי המשתה. ואעפ"י שאין אנו רשאים 

ב דין זה בשם אפילו לגמגם נגד דברי מרן הב"י, נראה שבנדון דידן יש למצוא דרך ברשות מרן עצמו. שהנה כת

חמד כללי הפוסקים סימן י"ג אות כ"ד( אעפ"י שלמעשה אין חולקים. אבל נראה  -"יש אומרים" )עיין בשדי 

שעדותו של הר"ן שהעתיק מרן דבריו בב"י, שהעיד "וכך נוהגים היו לברך ברכת חתנים בכל אחד מבתי החתונה 

התוס' ועוד שמצאנו להמאירי )בכתובות ז' ב(  כל זמן שהחתן והכלה הם שם", היו לו מקור הסתייגות מדברי

שהביא שיטת התוס' הנ"ל בסוכה, ואח"כ הביא דעת "יש אומרים שכל מקום שהחתן מתקין בו סעודה מברכין בו 

ברכת חתנים". ובסוף דבריו כתב וזו לשונו: "ומכל מקום הדברים פשוטים שאם החתן הולך לו לאכול בסעודת 

שבע ברכות בשבילו, שאין אותה סעודה שלו כלל. הא אם אחרים מזמנים אותו אחרים לכבדם שאין מברכין 

 ועושים לו סעודה בביתם לכבודו יראה שהדין בזו כאילו הוא מתקין לו סעודה לשם עכ"ל.

ואעפ"י שפשוט שעיני קדשו של מרן לא ראו דברי המאירי, אולי מזלו ראה, ולכן לא כתב דין זה כדרכו בסתם, 

ומרים", ולכן רשות נתונה לנו להתיר ברכת חתנים בכל מקום שמתכנסים שם לסעוד לכבוד אלא בשם "יש א

 החתן והכלה.

וגדולי האחרונים אף הם נראה דעתם כן, וכבר נשאל מרן החבי"ף )בספרו רוח חיים על אהע"ז סימן ס"ב( 

יעות האהל לפני במעשה בחתן וכלה שעשו נישואין בבית אחד ושם עשו החופה שהוא אפריון שפורסים יר

הפתח ושם הוא קבוע. ובתוך ימי החופה היה סעודת ברית מילה לאחיו של החתן שהוא דר בדירה אחרת 

למטה מאותה דירה. ויען הם קרובים בישלו כל המאכלים בבית החופה ועשו סעודת ברית מילה למטה בדירה 

אומרים שבע ברכות או לא. ואחרי אחרת שאין שם החופה ולא הכלה כי אם החתן ושושביניו, ונסתפקו אם 

שהביא דברי הראשונים ודברי רבני האחרונים )עיין בדבריו( סיים וכתב: וכל שכן בנדון דידן דיש לברך שבע 

ברכות. ובאמת שאחרי המחי"ר יש מקום לגמגם בפסק זה, )כפי שמובן בפשיטות למעיין(, אלא שאנו נענה 

דידן, שהרי בנדונו של הרב החבי"ף לא היתה זו סעודה לכבוד החתן אחריו ונאמר, דכ"ש בן בנו של כ"ש בנדון 

והכלה אלא לכבוד ברית מילה, ואף גם זאת הכלה לא היתה שם כלל, ונטתה דעתו לברך שבע ברכות, וק"ו 

יצחק )מערכת בית דס"ב ע"א( שהסכימו רבני  -לנדון דידן. אח"כ הביא הרב שם עוד שני מקרים בשם הפחד 

 ברכת חתנים אפילו שלא בבית החופה ממש עיי"ש באורך.הישיבה לברך 

ועוד לבי אומר לי, שגם מרן שפסק בפשיטות שאין לברך ברכת חתנים אלא בבית החופה בלבד, היינו דוקא 

בזמנו, שנהגו בודאי כמבואר לעיל, ועיני ראו בימי ילדותי שעדיין כך נהגו בירושלים שקבעו מושב לחתן וכלה 

וכל שבעת ימי המשתה לא זזו ממקומם, וכל בני המשפחה והשושבינין סובבום בשירה  ועשו להם אפריון,

ושמחה כל שבעת הימים, על כגון דא אמר מרן הב"י דינה אבל בזמנינו בעוה"ר גם בקרב הצבור שומרי תורה 



ם מנין ומצוות אינן יכולים להקפיד על ישיבת חופה כל שבעת הימים במקום מיוחד, ולהזמין אליהם מידי יו

ובתוכם פנים חדשות כדי לברך ברכת חתנים, מפאת דוחק השעה שכל זה עולה הוצאות גדולות מאד, וביטול 

עבודה לבני המשפחה, והחתן והכלה יושבים בביתם ככל האדם, ולכן מוזמנים הם לסעודות בבית בני 

ה מראש שכל מקום שבו המשפחה וידידים, וכל אחד מקבל עליו לשמחם בסעודה אחת, והרי זה כאילו הותנ

יסבו החתן והכלה לסעודה הוא מקום החופה, ואפילו מרן יסכים לכך, שאל"כ הרי ביטלנו לגמרי ברכת חתנים 

 בשבעת ימי המשתה.

כל זה כתבתי לך דעתי להלכה, אבל למעשה ירא אנכי להורות כן מחשש ברכה לבטלה, אא"כ יסכימו עמי עוד 

נביא קדשנו: עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה  שני בעלי הוראה. וה' יזכנו ליעוד

 קול חתן וקול כלה.

 שו"ת עשה לך רב חלק ה סימן לט

 1ל"בנושא הנ

שהרי , כיון שזה מכבר הטרידני ענין זה, שמחתי מאד למקרא תשובתו החשובה' וכו' שלום רב וכו' לכבוד וכו

וכבר פשט המנהג אצל חלק גדול מהציבור , בבתיהם שבעת ימי המשתההיום אין החתנים נוהגים לישב 

 .שעושים שבע ברכות בכל מקום שמוזמנים אליו

שהלא כידוע כאשר , כתב יש מקום להרהורים וספקות בענין' דא עקא שאין השמחה שלימה כיון שכפי שכב

חולקים היה לפחות מביא זאת ולו רצה שנתחשב בדעת ה, דעתו שכך יש לנהוג", יש אומרים"מרן פוסק בשם 

אם כי איני ראוי לענות בתריה כיון . ולכן יש פנים לכאן ולכאן בענין זה, א כמנהגו בהרבה מקומות"א וי"בשם י

 .שהואיל לשאול לדעתי אכתבנה בקיצור

ואין שמחה אלא , חתנות -מצד עיקר הדין נראה שיש תחילה להבין מדוע פסקו הראשונים שיש לברך רק בבית 

אם הכינו סעודה מיוחדת לכבוד , הלא לכאורה גם בזמנם שהיו רגילים לעשות בבית שבעה ימים, מקום חופהב

ויתכן שמשום כך פסקו חלק מהראשונים שרק בסוכה לא יברכו . החתן והכלה האם שמחתם נפגמה בשל כך

הראשונים  ורוב' אולם התוס. אולם בשאר כל מקום מברכים, כיון ששם כנראה שהשמחה באמת נפגמה

, ן נלמד שגם אם עשו סעודה מיוחדת לחתן וכלה"ומהר, שחולקים וסוברים שבכל מקרה לא יברכו בבית אחר

ויש , אין לעשות זאת' ושלפי דעת התוס, ן שמנהגם לברך בסעודות כאלה"לדעתם אין לברך שהרי כתב הר

ם בבית אחר במיוחד לחתן וכלה אפילו אם זה המנהג ושעושי' ן הבין שלפי התוס"א שהר"ז. לחשוש לשיטתם

 .כ מדוע לא כתב הוא את החילוקים של האחרונים"שאל, אין מברכים

ויתכן שזוג זה שמח יותר , אם יש יותר שמחה או פחות שמחה, הבינו שקשה למדוד בכל מקרה' וכנראה שהתוס

תקנו את הברכה דוקא ולכן , ואין לדבר סוף, ובסוכה ביום חם שמחים וביום קר פחות שמחים, פה והשני שם

א שמעתה לא קובעת מדת השמחה אלא "ז, למקום השמחה העיקרי שהוא בית החתן ולא בשום מקום אחר

 .(המקום הוא הקובע, י שעיקר הסעודה באכילה"כעין קביעות מקום לענין סעודה שאעפ)המקום 

נוסעים ממקום למקום בתוך  והם, היום המצב השתנה וכמעט שאין לחתן וכלה קביעות מקום, כל זה היה בזמנם

כ לא יברכו "והשאלה היא האם נאמר שיברכו בכל מקום או שאעפי. ימי המשתה ובכלל היום אורח החיים שונה

שהרי הם תקנו דוקא בשמחה , אלא במקומם כיון שאין בידינו כח לתקן ברכה על מצב שהם לא תקנו ברכה

 -ר כותב שבטלנו ברכת "גם לא יצוייר שנגיע למצב שכתו. ואנו רוצים לתקן שיברכו בכל מקום, במקום החופה

, אולם בידוע אין זו הברכה הראשונה שמתבטלת כתוצאה משינוי באורח החיים, אף כי באמת חבל מאד, חתנים

ולכן אולי צריך לומר שאם , שכתבו האחרונים לא לברך, ומצאנו כמה ברכות בעיקר של שמחה ושהחיינו ועוד

מה גם שקשה לנו להשוות את השמחה של אז לשמחה של . לנו אין כח לתקן זאת, החופהלא תיקנו אלא במקום 

והיו מנהגים רבים , ויתכן שאז היתה שמחה גדולה יותר שהרי היתה חבורה שלימה עם החתן כל הזמן, היום

ים ואילו היום החתן והכלה מטלטלים ממקום למקום עוסקים בענינים רב, שהחתן היה כמלך כל שבעת הימים

ל מה שנראה לי מעיקר הדין לו היינו חוששים "כל הנ. במשך כל שבעת הימים וסממני מלכות מהם והלאה



אמנם למעשה מצאנו כבר חבל נביאים עדת אחרונים גם אשכנזים וגם ספרדים , ן והראשונים"לדברי הר

ג "בעל הכנה, ש"ערוה ,ז"הט, ש"ובהם היש, מ שיוכלו לברך בכל מקום ברכת חתנים"שחילקו חילוקים שונים ע

 .מ לקיים מצות שבע ברכות"וכיון שהלכה כבתראי היה נראה שיש לסמוך על חילוקים אלו ע, ועוד הרבה

מבחינה עקרונית נראה לי שלא צריך להיות בזה הבדל בין האשכנזים לספרדים שהרי גם האחרונים האשכנזים 

ולכן , רובם מסבירים שגם מרן יודה במקרה כזהאלא , אינם באים לחלוק על מרן שציטט דברי הרבה ראשונים

א "והרי מדברי הרמ, בזה גם הספרדים יוכלו להעמיד דבריו כמו שהאשכנזים עושים כדי לקיים מנהג הברכות

 .וגם האשכנזים לא באו לחלוק עליו בדרך זה, משה משמע שמסכים לדברי מרן -בדרכי 

אלא מכך , ספרדים אינו נובע מכך שקבלנו פסקי מרןמכח זה אומר בזהירות רבה שההבדל בין האשכנזים ל

כ "וא, ר מעיד שנהגו בירושלים"שאצל הספרדים עד לפני דור או שנים אכן נהגו שישב החתן בביתו כפי שכת

וקשה גם לומר שהיה מנהג שלא לברך במקום , ממילא לא הוצרכו לשנות דין מרן כפי שהיה אצל האשכנזים

וכיון שלא נהגו ללכת למקום אחר . צ"ך בסימן ק"אין לומר בזה מנהג כדברי השאחר שהרי מילתא דלא שכיחא 

, שאנו נמצאים עתה בעצם התהליך של השינוי, כ אפשר לומר לגבי הספרדים"א. זה היה מילתא דלא שכיחא

ואולי בעוד , כ כך"ג שנהגו אצלם ג"וכמו ששמע בכנה, ז ושאר האחרונים שמקילים"כפי שקרה אצלם בימי הט

וכך ידוע אצל , ורק בירושלים עדיין נשמר המנהג כבימי מרן, הילות ספרדים נהגו כבר כאשכנזים בזהק

ככל מנהג שמשתנה בתחילה החרדים יותר נמנעים משינוי והשינוי מתחיל מהציבור . התימנים שזה המנהג

וגם בעניננו ידוע שהרבה מאד ספרדים נוהגים למעשה , כ מוצאים את הסמך ההלכתי לענין"הרחב ורק אח

ודאי יקומו בעתיד . ולעומת זאת יש המחמירים בזה שלא לברך, ברכות וחלקם גם בני תורה -לברך שבע 

 .ואז יתכן שכולם ינהגו כך, ר מצדיקו בתשובתו"להצדיק המנהג וכמו שכת

 .מחשבה בשאלה זולגבי השאלה שבעטיה נכתבה התשובה יתכן שיש צדדים נוספים ל

ברכות בסוף הסעודה  -ומנהגם שלהם ודאי שצריך לברך שבע , לכאורה כאן מדובר בחתן וכלה אשכנזים. א

שהרי המברך שבע ברכות אינו מברך לעצמו אלא לציבור , וכיון שכך יתכן שגם לספרדי יותר לברך, י דין"עפ

וכשם שיש . ואין כאן ברכה לבטלה, קרה כזהולכן יש לדון להתיר לו לברך במ, כולו ולחתן וכלה ולכבודם

י שהוא עצמו לא "מתירים לברך גם למי שלא השתתף בסעודה כיון שהיתה סעודה שחייבה את הברכות אעפ

אולם אפשר לומר שדוקא לגבי אכילה צריך , ונכון שיש מחמירים בזה שלא יברך מי שלא אכל. חייב בזה

ואילו אצלנו לגבי הברכה הרי מדובר בספרדי שנוטל חלק מלא  ,כ אינו נוטל חלק בשמחה"שהמברך יאכל שאל

ואולי נאמר שהמנהג בענין זה תלוי ברוב המסובים ולא כפי שנתכבד , והבעיא היא מצד המנהג בלבד, בשמחה

 .בברכה ועדיין ענין זה טעון ליבון

ראוי , ברכות או לאו יתכן שכאן יש מקום להחמיר יותר כיון שכאשר דנים על מצב הענין אם לקיים שבע. ב

ואילו כאן השמחה , לחפש דרך ולו גם דחוקה כדי לקיים את המנהג ולברך ולא לבטל לגמרי את שבעה ברכות

, יברך אשכנזי במקומו, אם לא יברך הוא, כ מדוע לו להכניס ראשו בספקות"וא, ישנה וכל הענין של כיבוד בלבד
 .והכל על מקומו יבוא בשלום

 -בזה יכולים גם הספרדים לברך שבע , ד באותם מקומות שאין מנהג ברור"ת רבה שלענלסיכום אומר בזהירו

נראה , ואילו אנשים שאצלם המנהג ידוע שלא לברך במקום אחר, ברכות כמו שמקובל היום ואין למחות בידם

 .ברכות אלא במקום חופה כמנהג אבותיהם -שיחמירו בזה ולא יברכו שבע 

 .שמעיקר הדין רשאי לברך והמחמיר תבוא עליו הברכהנראה , ל"ולגבי השואל הנ

, א שנשאל בענין זה שהרי כבר נפוץ המנהג לברך בכל מקום"ג בצרי שליט"להרה" עזרא -שערי "ר בספר "ושו

וכנראה שזה מנהג , ל שהמנהג להחמיר בזה ולא לברך במקום אחר"ג עטייא ז"וכתב ששמע מפורשות מהרה

 .ירושלים

 שלמה לו', מעומקא דלבא וכואסיים שוב בברכות 



 (קישורשנה ) חלק ד עמ' 'ברכת ה

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?22775&pageid=P0359


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 (קישור) חלק ה עמ' סטברכת ה' 
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 (קישורנפש חיה מע' ח אות י עמ' נה )
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 לוחלק א אבן העזר סימן ג אות  שו"ת בית נאמן

 כאשו"ת וישב הים חלק ב סימן 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?157161&pageid=P0782


   אם מברכין שם שבע ברכות, סעודת חתן וכלה שעשאוה בבית ידידים שהזמינום

 :שאלה  

כאשר סועדים ושמחים , נפשי בשאלתי אודות השבע ברכות שמברכין בשבעת ימי הנשואין לאחר ברכת המזון

פעם בבית זה ופעם בבית , בכל מקום שקובעים הסעודה והשמחה לכבודן אם יכולים לברכם, עם החתן והכלה

ובאים לשם החתן והכלה ובני חבורתם , וכאשר נהוג שמזמינים אותם הקרובים והידידים לביתם, אחר

או שאין . וגם החתן והכלה הולכים לביתם, ושוב הולך כל אחד לביתו, והמשפחות למשך זמן הסעודה בלבד

ואם יש חילוק בזה בזמנינו . החתן שיחדו וקבעו אותו לחופה ולשמחה לכל שבעת ימי המשתהלברכן אלא בבית 

 .שאין נוהגין לעשות הסעודות והשמחה במקום חופה המיוחד וקבוע

דאין שמחה ( ב"ה ע"בסוכה דף כ)כי היא גמרא ערוכה , ושאלתי בזה לחכם אחד ואמר לי שאין זה צריך לפנים

וכן נפסק . דלענין שבע ברכות איתמר(, ה אין שמחה אלא בחופה"ד)ם התוספות וכמו שכתבו ש, אלא בחופה

ש דאין לברך ברכת חתנים "ם והתוספות והרא"וכדעת הרמב, בפשיטות'( וי' ב סעיף ה"אבן העזר סימן ס)ע "בש

רסם וכמפו, ק הספרדים כדעת מרן"וכן הוא מנהג ק(, ב"ע' דף ז)וכדאיתא להדיא בכתובות , אלא בבית חתנות

באופן דרק אם יעברו החתן והכלה לבית אחר ששם יגורו עד סוף שבעת . ו כהיום"ק ירושלם ת"מנהג זה בעיה

וכיון שראיתי בכמה הזדמנויות בסעודות . ל"כ דברי החכם הנ"ע. אז יוכלו לברך שם ברכת חתנים, ימי החופה

וכאשר שאלתי , באין פוצה פה ומצפצףוברכו שם שבע ברכות , ששם ישבו תלמידי חכמים מובהקים, חתן וכלה

שכתב דבזמן הזה (, שם)ז "אמרו לי שסומכים על הט, והיפך המנהג, ע"פיהם על מה נוהגים היפך פסק מרן בש

יכולים לברך ברכת חתנים בכל מקום שסועדים , שאין קובעים מקום אחד לחופה למשך כל שבעת ימי המשתה

ז נגד "ק הספרדים לסמוך בזה על הט"ח שאין ראוי לנו ק"אותו ת ולעומתם השיב לי. ושמחים עם החתן והכלה

ר שילבן סוגיא זו "ואבקש מכת. ואנחנו לא נדע מה נעשה ואיך ראוי לנהוג. פסק מרן מלכא שקבלנו הוראותיו

   .ה"ושכמ, ויורה לנו באיזה דרך ישכון אור

 תשובה  

דפשיטא ליה לאותו חכם שאין שאלה זו צריכה דמאי , אמרתי להודיע, הנה טרם נבוא לדון ולהשיב בשאלתכם

והוא דהגם דכמה . שגה בזה שגיאה גדולה, ע בדין ובמנהג"ס ובש"ושהדברים פשוטים ומבוארים בש, לפנים

, ודצריכין עשרה, כגון הא דמברכין אותן כל שבעה, ס להדיא לענין מתי מברכין שבע ברכות"הלכות נאמרו בש

ורוב דינים אלו נתבארו , ועוד, ושמברכין אותן דוקא בנשואין ולא באירוסין, וגם שיהיו עמהם פנים חדשות

מכל מקום . ש"עי( ב"סימן ס)ע אבן העזר "ונפסקו להלכה בש(, א"ע' ב וח"ע' דף ז)בכתובות , בסוגיא שבדוכתא

, וקותלא נזכר שם בכתובות בהדי אותם הלכות פס, הא דנידון דידן שאין לברך ברכת חתנים אלא במקום חופה

מסוגיית הגמרא , שדייקו דין זה דאין ברכת חתנים אלא בחופה, רק המקור לזה הוא בתוספות במסכת סוכה שם

ואכן הגם . ל"ובדרך אגב דייקו כן התוספות מלשון הגמרא הנ, העוסקת בענין עוסק במצוה פטור מן המצוה, שם

ל כל פנים יש זה לעומת זה מערכה מול ע, שישנה מערכה של גדולי הראשונים המסכימים עם חידוש התוספות

ושאין ענין מקום החופה תנאי הכרחי כלל , מערכה הרבה מגדולי הראשונים הסוברים דאין מקום לדיוק זה כלל

ועוד . ולפי שיטתם אתי שפיר שלא הזכירה הגמרא בכתובות שם מאומה מזה. כדי לברך ברכת חתנים בסעודה

בכל זאת הם מודים דאפשר להעביר ולהעתיק , רכת חתנים אלא בחופהל דאין מברכין ב"דאפילו הסוברים כנ

 .אפילו לא יגורו החתן והכלה באותו בית שני וכמו שנבאר, החופה מבית לבית

אינו , ל"שמקורו בגמרא דכתובות הנ, מברכין ברכת חתנים בבית חתנים(: ה"ב ס"ע סימן ס"אה)ע "ש מרן בש"ומ

, ש שהביאם הטור"ל דברי הרא"העתיק מרן ז( שם' בסעיף י)ע "והגם שבש. וכאשר נבאר בהמשך, ענין לזה כלל

דמוכח שלא , ולא כתבו בסתם, הרי כתב מרן דין זה בשם יש אומרים, ל"שלכאורה אזלי כשיטת התוספות הנ

באופן שכל הסוגיא הזו במקורותיה וענפיה היא אינה בכלל . ש"כיוון לפסוק בהחלט כדעת התוספות והרא

וגם . והדברים צריכין עיון וליבון ובירור כדי לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, רה והלכה פסוקהמשנה ברו

וצריכין , אין ראיה מאיזה יחידים הנוהגים היום כמורה הוראה פלוני או אלמוני, ק הספרדים בזה"לגבי מנהג ק

 .לברר ענין המנהגים על פי הכתוב בספרי הפוסקים המעידים על זה



ולצדד ולפלפל , ל לאור דעות גדולי הראשונים החולקים בה"תחילה לערוך את הסוגיא דסוכה הנוהנה אמרתי ב

והגם שיש מצדדים ואופנים אלו . בהבנת הדברים בכמה אופנים העולים על הדעת שיש בהם נפקותא לדינא

לפרוס י 'בכל זאת לפי שעה אמרתי אתנהלה לעט, שכבר דנו בהם גדולי הפוסקים האחרונים המה בספרתן

ה נביא גם דעות הפוסקים "כ אי"ואח, בלי להזדקק לדברי האחרונים בתחילה, הסוגיא כשמלה במקורותיה

 .ונעלה דבריהם ונייחסם למקורותיהם שבצדדים שהעלינו בדברינו בביאור הסוגיא בשורשה, האחרונים בזה

על הרוב וכפי )הפוסקים  ולהעתיק לשונות, ומודע לבינה שעלתה בהסכמה לבוא בדרך ארוכה בתשובתי זאת

כדי שיובנו הדברים היטב ולא , ומה שיש לדקדק ולפלפל בדבריהם, ולבאר בפירוש כוונתם, בשלימותם( הצורך

   .ד"וזה החלי בס. יהיה מקום לבעל דין לחלוק ולגמגם בדברים המפורשים

   מקור הדין בגמרא ובירורים בדעת רש"י  

כיון שלולי דיוקן וחידושן להצריך ברכת חתנים , ש בסוגיין"התוספות והראוהנה בתחילה נבאר שיטת . א  

מאחר , לא היו הראשונים החולקים עליהם נכנסין לבית הספק בזה כלל לדון ולהורות בו, במקום חופה דוקא

ועוד שריהטת הסוגיא בסוכה , שהגמרא בכתובות שם לא הזכירה כלל בין תנאי ברכת חתנים ענין מקום חופה

   .מ"ותול, אלא בדיני פיטור החתן והשושבינין מן הסוכה, אינה עוסקת בדיני שבע ברכות כלל שם

ואכן כל הראשונים הקדומים שלפני התוספות לא הביאו בדבריהם כתנאי לברכת חתנים אלא מה שנזכר   

יהודה והוא אמר רב . ר מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה"ת: ל"וז( ב"ע' דף ז)להדיא בגמרא דכתובות 

ואותם הזכירו , ובפנים חדשות, ובכל שבעה, בעשרה, והרי הם שלשה תנאים בלבד. כ"ע, שבאו פנים חדשות

(, ג"א דף נ"ח)ורב עמרם (, ט"דף ק)ג "רס, והם הגאונים בסידוריהם. ותו לא, הראשונים הקדומים המה בספרתם

פרשת חיי שרה )ובשאילתות '(, קדמונים סימן ח)ובתשובות הגאונים (, ריש הלכות כתובות)ובהלכות גדולות 

(, ה"ב עמוד קצ"ח, אלבק)ובספר האשכול (, ב"סימן תע)ומחזור ויטרי (, בכתובות שם)ף "והרי(, ו"שאילתא ט

ה "וכאשר נוכיח בע, ם"וכן יש להבין בדעת הרמב(. בכתובות שם)ד "ובתוספות רי(, ב"סימן שנ)והרוקח 

, התוספות דאין לברך ברכת חתנים אלא בחופת שמחה אינו ריהטת סוגייאןומוכח מזה שדיוקן של . בהמשך

   .ולכן נבוא לבאר דבריהם בזה, ודין זה חדשוהו התוספות מדיוקן שבגמרא דסוכה

חתן והשושבינין וכל בני החופה , אמר רב אבא בר זבדא אמר רב: ל"וז( ב"ה ע"סוכה דף כ)איתא בגמרא   

אין שמחה אלא , וליכלו בסוכה וליחדו בסוכה. אי טעמא משום דבעו למחדימ. פטורים מן הסוכה כל שבעה

אביי אמר משום , וליעבדו חופה בסוכה. אין שמחה אלא במקום סעודה, וליכלו בסוכה וליחדו בחופה. בחופה

ד משום "למ. איכא בינייהו דשכיחי אינשי דנפקי ועיילי להתם, מאי בינייהו. ורבא אמר משום צער חתן, יחוד

וכל שכן דחדי ליבאי דקא , אמר רב זירא אנא אכלי בסוכה וחדי בחופה. איכא, ד משום צער חתן"למ. ליכא, יחוד

ואין דרך , דסתם סוכה היו עושין בגגותיהם, משום יחוד. לשמח, למחדי: י"ופירש שם רש. ל"עכ, עבידנא תרתי

, צער חתן. ויתייחד אחר עם הכלה, כיוושמא ירד החתן לעשות צר, ביאה ויציאה שם לרבים תמיד מפני הטורח

[ שמחת]שתי מצוות סוכה ומצות , תרתי. שהמקום צר ופתוח שאין לה אלא שלש דפנות ובוש לשחק עם כלתו

   .ל"עכ', נשואין וכו

ל פטרו את החתן ובני לוויתו ממצות סוכה כיון שהם עסוקים במצות שמחת "ל שחז"והנה מתבאר מהגמרא הנ  

וגם שתהיה שם סעודה ", חופה"מקום הראוי לשמחה הנקרא , מחה זו מותנית בשני תנאיםומבואר שש. החתן

   .'(בסוף אות ד)ה "ודעת רב זירא נבאר בהמשך אי. לכבודן

ולא קישר כלל בין חיוב , לשמח, שפירש למחדי, י בסוגיין אין גילוי מפורש לשאלה דנידונינו"והנה מפירוש רש  

דנראה מזה דאין נפקותא בכל זה אלא לענין פיטור החתן ושושביניו ממצוות , שמחה זו לענין ברכת חתנים

ש לפרש דצער "כי מ, י להדיא"לא ביאר רש" חופה"וגם מהו גדר . סוכה כיון שעסוקין במצות שמחת חתן וכלה

עיקרו בא לפרש את החסרון שיש בקביעת החופה בסוכה מצד צער , החתן הוא מה שאינו יכול לשחק עם כלתו

דאפשר דעיקר , אבל לא כיוון לקבוע שגדר החופה הוא מקום שיכול החתן להתייחד עם כלתו בדוקא, החתן

י כתוספות דיש ללמוד חיוב ברכות חתנים בחופה "אם בכלל סובר רש)החופה הצריכה כדי לברך שבעה ברכות 

, ובעים החופה בסוכהורק פירש למה יש צער לחתן אם ק. הוא מקום הנקבע לשמחתן(, דוקא מהגמרא דסוכה



אלא דאפשר לדחות . י שאין זה תנאי לעיכובא לקביעת מקום חופה בעלמא"אעפ, דאינו יכול להתייחד עם כלתו

מוכרח שמקום שקובעים בו החופה צריך שיהיה בו גם האפשרות על כל , דלעולם מאחר דבהכי יש צער לחתן

   .י"וצ, פנים להתייחד שם

דאין לברך ברכת חתנים אלא בחופה דוקא. וביאור שיטת בשיטת התוספות שחידשו   

   הרמב"ם

הגם שפשטות הגמרא , דייקו מזה לגבי דין שבע ברכות( ה אין שמחה אלא בחופה"בד)והנה התוספות שם . ב  

דאין , והולכים לאכול בבית אחר, אפילו כלתו עמו, משמע מכאן דאם יצא חתן מחופתו: ל"וז, לא איירי בהכי

' דף ז)ובפרק קמא דכתובות . שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים כיון דאין שמחה אלא בחופה[ שם]מברכין 

ומיהו אין . דהוא בית חתנים, משמע דוקא במקום חופה, מברכין ברכת חתנים בבית חתנים: אמרינן נמי( ב"ע

צריך לדקדק מה היא ו. דדילמא לאפוקי מדרבי יהודה קאתי דאמר אף בבית האירוסין מברכין אותה, ראיה משם

פעמים שאפילו ברחוב העיר מברכין אותה , דאי במקום שברכו תחילה ברכת נשואין קרו ליה חופה, חופה

ולא מקום העשוי , אלא מקום עיקר ישיבת חתן וכלה קרי ליה חופה. כשהעם מרובין ואין יכולין ליכנס בבית

   .ל"עכ, ושם מברכין ברכת חתנים כל שבעה, לאקראי בעלמא

שאמרה מברכין ברכת ( ב"ע' דף ז)שהגמרא דכתובות , חדא. הרי נמצינו למדים מדברי התוספות כמה יסודות  

אלא הכוונה בזמן ", בית חתנים"דהוא הנקרא , אין הכוונה למקום שקבעו לחופה כל שבעה, חתנים בבית חתנים

הודה מברכין שבע ברכות גם בזמן שלדעת רבי י, דהיינו בזמן האירוסין", בית אירוסין"ולאפוקי , הנשואין

דדילמא לאפוקי מדרבי : ומה שכתבו התוספות. ואילו לדעת חכמים אין מברכין אלא בזמן הנשואין, האירוסין

, דמשמע דעל כל פנים יש משם קצת ראיה שאין מברכין ברכת חתנים אלא במקום הקבוע לחופה, יהודה קאתי

   .ובהמשך יתבאר, ולא כתבה בעת הנשואין" בית חתנים"היינו מפני דסוף סוף נקטה הברייתא בלשונה 

, הכוונה לשעת הנשואין, דנקטה הברייתא" בית חתנים"ואכן כן פירשו כל הראשונים בסוגיין דכתובות ד  

למקום מיוחד וקבוע  ואין הכוונה, ולאפוקי מדרבי יהודה דאמר דגם בשעת האירוסין מברכין ברכת חתנים

. ודברי התוספות בזה כבר הזכרנו לעיל. כ"ע, כשנכנסה לחופת נישואין, י פירש שם בבית חתנים"שרש. לחופה

כך , כשם שמברכין ברכת חתנים בשעת הנשואין: ל"כתב וז( דכתובות' בפרק א)ז "ובשלטי הגבורים משם הריא

( ב"ע' בכתובות על דף ז)כ המאירי "וכ". בית"במקום " שעה"הרי דנקט . מברכין ברכת אירוסין בשעת אירוסין

' ל בשעת קדושין אין מברכין שם ז"ר, אבל בבית האירוסין, ל בשעה שנכנסה לחופה"בבית חתנים ר: ל"וז

וכן פירש . ל"עכ, ברכת חתנים אין מברכין עד שעת החופה(: א"ח ע"דף צ)כ בתניא רבתי "וכ. ל"עכ, ברכות

י "פירש רש, בבית חתנים: ל"וז( כתובות שם)ל בזה בשיטה מקובצת "של הראשונים הנלהדיא שיחתן וכוונתן 

פירוש בבית שעושין בו , ולא בעי לפרושי דאתא לאשמועינן דדוקא בבית חתנים. כ"ע, כשנכנסה לחופת נשואין

ירוסין ורבי יהודה פליג ואמר דאפילו בבית הא, ולא בבית אחרת שלא עשו בו החופה, החופה מברכין אותה

אלמא , דהא מפרש אביי וקאמר דביהודה שנו, דהא ודאי ליתא, בבית שעשו בו האירוסין, פירוש, מברכין אותה

ולא איכפת לן באיזה בית , אלא אי מברכין בשעת חופה או מברכין בשעת קדושין, דפלוגתייהו לאו בהכי תליא

, ל"כ כן נראה לי עכ"ע, ן כל ברכת חתניםאף בבית האירוסין כשמקדשה מברכי: י"והיינו שמסיים רש, שיהיה

ל "הרי לן להדיא מזה שמה שדחו בתוספות הראיה מכתובות שאמרו ברכת חתנים בבית חתנים שר. ב"עיש

   .הכי פירשו כל הראשונים, בשעת הנשואין

היא , ל"עוד נמצינו למדים מדברי התוספות שהבינו שהשמחה דחתן וכלה שהזכירה הגמרא בסוכה הנ  

וממילא דאם . פטורין החתן ושושביניו מן הסוכה, וכיון שאין שמחה בסוכה. הקובעת גם לענין שבע ברכות

או בבית אחר הדומה לסוכה כפי , כדי לאכול בסוכה, יוצאים החתן והכלה מהמקום הקבוע ומיוחד לשמחתן

   .אין מברכין שם ברכת חתנים, שיתבאר

ולא מקום , הוא המקום הקבוע לישיבת החתן והכלה ולשמחתן", פהחו"עוד נמצינו למדים מהתוספות דגדר   

   .אלא בחופה(, וממילא ברכת חתנים, )אין שמחה: ופירשו דעל זה אמרו בגמרא שם. ארעי



ולפנינו נזכיר דברי . עוד נמצינו למדים מדברי התוספות שדעתן לפסוק כרב אבא בר זבדא ולא כרב זירא  

   .ש שפסק כרב זירא"הרא

ויש לעורר כמה ספיקות בכוונתם . ואין דבריהם מבוארים ככל הצורך, הנה דברי התוספות באו בקיצור גדולו  

אם נאמר שהכוונה לבית מגוריהם ששם מתייחדים , והם. ש דחופה היא מקום עיקר ישיבת החתן והכלה"במ

תוספות בפירוש דחופה וזה כיון שלא כתבו ה. או כוונתם אל המקום שנקבע לשמחתן כל שבעה, החתן והכלה

ועוד יש להסתפק אם ניתן לקבוע החופה בכל יום . או שהוא בית החתן, כ"הוא המקום שבו מתייחדים חו

גם צריך לדעת איך ובמה קובעין אותו אם אינו בית . ל"וספק זה הוא לפי שני הפירושים הנ, במקום אחר

והבינו התוספות דהוא הדין בית , שמחה בסוכהועוד יש להסתפק לפי דברי התוספות לגבי הא דאין . מגוריהם

דאם קבעו , או לא, דומיא דסוכה שהוא לעולם מקום ארעי, אם הוא דוקא בלא קבע אותו למקום השמחה, אחר

ש שנביאם "ואכן ישנם מספיקות אלו שמתבארים ונכרעים בדברי הרא. לשמחה מברכין שם ברכת חתנים

   .ה"בסמוך אי

וצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם : ל"כתב וז'( הלכה ג' פרק י)ם בהלכות אישות "והנה רבינו הרמב  

ם בשבע "אולם הדבר פשוט דשם איירי הרמב. משמע דרק בבית החתן יש לברך ברכת חתנים. כ"ע' הנשואין וכו

ות שם ומקורו מהברייתא הראשונה שבכתוב. ולא במשך שבעת ימי המשתה, ברכות שמברכין בשעת הנשואין

, רבי יהודה אומר אף בבית הארוסין מברכין אותה, ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים"ת: ל"וז( ב"ע' דף ז)

לפסוק " בבית החתן"ם "כ בפשטות יש לומר דלכן כתב הרמב"וא. וכמו שציין למקורו המגיד משנה שם

וככל , מדרבי יהודה ולאפוקי, כחכמים דמברכין ברכת חתנים רק בשעת הנשואין ולא בשעת הארוסין

ל בבית "ולא נקט כלשון שאמרו חז, אלא דעדיין צריך להבין למה שינה וכתב בבית החתן. הראשונים הנזכרים

   .ועיין לפנינו. חתנים

ם דין ברכת חתנים שמברכין בסעודות שאוכלין עם "הביא הרמב'( הלכה ט' פרק ב)אולם בהלכות ברכות   

ומקורו . כ"ע, כל שבעת ימי המשתה' בבית חתנים מברכין ברכת חתנים וכו: ל"וכתב וז, החתן וכלה כל שבעה

והנה יש לעורר . כ"ע', מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה וכו: ל"מהברייתא השניה שבכתובות שם וז

ם דייק והוסיף כן דגם במשך שבעת ימי "למה רבינו הרמב, א"בבית חתנים"דמאחר שבברייתא זו לא גריס 

ל דאין מברכין ברכת "ל כהתוספות הנ"והיה נראה להבין לכאורה דס. ן מברכין אלא בבית חתניםהמשתה אי

וכמו שהבינו בפשיטות , שהוא הוא בית חתנים, חתנים אלא במקום הקבוע להסעודות והשמחה הנקרא חופה

   .התוספות

והסמיך וסיפח לשם דין , דמאחר דעסיק התם בהלכות ברכות המזון, ם"אלא יותר נראה להבין בכוונת הרמב  

הוכרח לפרש שיחתו ולכתוב להדיא כן , וברכת המזון של סעודות חתן וכלה, ברכת המזון של סעודות אבלים

וכעין זה '. בבית האבל אומר וכו[ ברכת המזון]וכשמברכין : ל"וז' וכמו שכתב שם בהלכה ח, לדעת אהיכא קאי

בכל סעודה [ של ברכת המזון]ת חתנים אחר ארבע ברכות אלו בבית חתנים מברכין ברכ: ל"וז' כתב גם בהלכה ט

דהרי אם לא היה מפרש שיחתו וכוונתו שם דאיירי בברכת המזון שבבית האבל או . כ"ע, וסעודה שאוכלים שם

דאין שם עיקר הסוגיא העוסקת בדיני אבילות או ברכות , לא היו דבריו מובנים על מה קאי, שבבית חתנים

דהרי הראשונים הסוברים , וגדולה מזו. ל כהתוספות"ם ס"ל דהרמב"שאין מקום לדייק מזה כנבאופן . חתנים

ואם , כותבין כן במפורש בלשון שלילה דאין לברך אלא בחופה וכדומה, דאין לברך ברכת חתנים אלא בחופה

   .ק"ודו, ל"ם היה לו לכתוב כן להדיא וכנ"כך היה סובר הרמב

Beit Chatanim for Rashi and Tosafot and others means Zeman Nissuin, just like Beit Erusin 

means Zeman Erusin. No Ra’ayah from the Rambam’s leshonot. He’s usig a consistent structure 

and telling us the metziut – yichud beveit hahattan. 

בבית "ולא ", בבית החתן"בלשונו מלשון הברייתא וכתב אלא דפש גבן להבין דלמה בהלכות אישות שם שינה   

ל דהנשואין בעינן שתהיה בבית החתן "ם לשיטתיה דס"אלא ברור הדבר ופשוט דאזיל התם הרמב". חתנים

עד שיביא : ל"וז'( בהלכה א)ש שם להדיא "וכמ ,ובזה קונה אותה בקנין חופה, ושם מתייחד עם הכלה, דוקא



והוא הנקרא נשואין בכל , ויחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה, ה ויפרישנה לואותה לתוך ביתו ויתיחד עמ

   .ל"עכ, מקום

ואם כוונתו , ם מהי מציאות חופת הנשואין"דהרי בכאן ביאר בפירוש רבינו הרמב, ש לעיל"ומזה גם הוכחה למ  

לפרש מה היא היה צריך ", בבית חתנים"ש "בהלכות ברכות היתה לחדש דין חופת שמחה לכל שבעה במ

בית "מדלא כתב גם שם בהלכות ברכות , ש גבי חופת נשואין"כמ" בית החתן"דודאי אינה , מציאות חופה זו

אלא כדי ", בית חתנים"שלא כתב בהלכות ברכות שם , אלא מוכרח כדאמרן. וכלשונו בהלכות אישות", החתן

באופן דעולה לן . מ"ותול, ן וכלהלפרש דבריו דקאי בברכת המזון שאומרים בסעודות שעושין לשמחת חת

אבל בסעודות . ל דבשעת הנשואין בעינן חופה ממש שהיא יחוד חתן וכלה בבית החתן"ם דס"בדעת הרמב

ל כשאר קדמוני "וס, ם שום חופה לענין חיוב ברכות חתנים"דשבעת ימי המשתה לא הצריך רבינו הרמב

הגם דבברייתא קמייתא הזכיר בית , בה בית חתניםוכפשט לשון הברייתא השניה שלא הוזכר , הראשונים בזה

ובשבעת ימי המשתה אין חופה , דמוכח מזה דבשעת הנשואין על כל פנים בעינן שום חופה לעיכובא, חתנים

' ב סעיף א"אבן העזר סימן ס)ע "ומבואר לפי זה דמרן בש. ד"והדברים ברורים בס, לעיכובא לענין ברכת חתנים

והן לגבי ברכת חתנים שמברכין , הן לגבי ברכת חתנים בשעת נשואין, ל"ם הנ"בשהעתיק לשונות הרמ'( וה

   .מ"על דעת וכוונה והבנה זו העתיקם ותול, בסעודות כל שבעה

   בשיטת הרא"ש. וביאור ענין חופת כל שבעה לדעתו שהוא המקום שקבעו לסעודה ולשמחה  

ונוהגים : ל"שוב כתב וז, דברי התוספות הנזכריםאחר שהעתיק '(, דסוכה סימן ח' פרק ב)ש שם "והרא. ג  

ונראה דמהכא אין ראיה שאין לברך ברכת . באשכנז שעושין אפריון למושב החתן והכלה והוא נקרא חופה

כיון שאין , אין שמחה אלא בחופה: דהכי פירושו הכא, חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים לאכול בבית אחר

אבל אם הולך לגמרי לבית אחר הוא וחביריו . כ חוזר לחופתו"ואח, ול בסוכהדעתו להניח החופה אלא כדי לאכ

כן היה מעשה באדם אחד . ויכול לברך שם ברכת חתנים, גם שם נקרא חופה, ועושין אותו בית עיקר, אחריו

א שאם אוכלים בארבע או בחמש בתים "וי. שהוליך כלתו לעיר אחרת והצריכוהו לברך שם ברכת חתנים

ובאחד מן , ובכולם אוכלים המשתתפים בשמחת חתן וכלה, מו בבית אחד שיש שם כמה חדריםפירוש כ]

, אלא בבית החופה( אינו)שאין מברכין שהשמחה במעונו וברכת חתנים [, החדרים יושבים שם החתן והכלה

ש ונראה שאם יש שמש ששימ. כדמשמע הכא שאין שמחה אלא בחופה[, פירוש בחדר שיושבים שם חתן וכלה]

גבי ( ב"ע' ברכות דף נ)כדאמר בפרק שלשה שאכלו , ומברכין בכולן שבע ברכות, השמש מצרפן, בכל הבתים

ר יהודה שאפילו אין שם "ר יחיאל אמר בשם ה"וה. שהשמש מצרפן לזימון, שתי חבורות שאוכלים בשני בתים

כיון , ומברכין ברכת חתנים, כולם חשובים כאחד לשמחה, כיון שהתחילו לאכול עם אותם שבחופה, שמש

רבא אמר , אביי אמר משום יחוד, וליעבדו חופה בסוכה. וכן עמא דבר, שאוכלין מסעודה שתיקנו בשביל החופה

יש פוסקין . אמר כל שכן דחדי ליבאי טפי דעבדינן תרתי, רבי זירא אכל בסוכה וחדי בסוכהב. משום צער חתן

אתא שייל , רבי יצחק בר מוריין הוה שושביניה דחד בר נש(: וגייןבס)ומביאין ראיה מן הירושלמי , כרבי זירא

. ל דמוך במטללתך"א, ואתא שייל לרבי, רבי מונא הוה שושביניה דרבי יעקב. אמר ליה דמוך בגו מטללתך, א"לר

ונראה שיש [. שבבבלי דחתן ושושביניו פטורין מן הסוכה]ל לא הביא אלא דברי רבי אבא "אבל הרב אלפסי ז

ש דבר דבור על "ונבוא לפרש דברי הרא. ל"ש ז"ל הרא"עכ, ל"וכן כתב בעל העיטור ז, ת כעובדין דירושלמילעשו

   .שדבריו הם דברי יסוד ומפתח להבנת כל הסוגיא, אופנו

ונוהגים באשכנז שעושין אפריון למושב החתן : ש"ש במ"ותחילה צריכין אנו לדעת מה היתה כוונת הרא  

וכתבו שהיא מקום , דהרי הביא כן ביחס למה ששאלו בתוספות מה היא חופה. כ"ע, חופהוהוא נקרא , והכלה

ומה תלויה החופה במקום , ש אם כן למה נקרא מקום זה חופה"ונתקשה הרא. ל"וכנ, עיקר ישיבת החתן וכלה

תוב גדר לא מצאנו למי שיכ, דהרי בשיטות המפרשים החולקים בגדרי החופה של נישואין. )ישיבת החתן והכלה

שהרי שללו בתוספות . ל"ונראה להבין בכוונתו דבא לפרש וליישב דברי התוספות הנ(. ועיין לפנינו, מחודש זה

ולפי פירושם הרי אינו , האפשרות שנפרש דהכוונה היא להחופה שעמדו תחתיה החתן וכלה בשעת הנשואין

דנוהגים באשכנז שעושין אפריון  ש"ולזה כתב הרא. מובן למה נקרא מקום עיקר ישיבת החתן וכלה חופה

כ בשעת "שעומדין תחתיה החו, ובא לחדש דכמו שיש חופה מיוחדת לקנין הנשואין. למושב החתן וכלה

שבה יושבין  ,כן יש חופה מיוחדת לשמחה לשבעת ימי המשתה, ה"וכמו שנבאר עניינה לפנינו אי, הנשואין



. כ"להכיר שאותו מקום הוא עיקר מקום ישיבת החוולדעת ו, והיינו לקביעות מקום השמחה בתוכה, כ"החו

ושמפרש , ש בזה"ד להבין בכוונת הרא"כן נלע. על שם אותו אפריון", חופה"ולכן נקרא מקום הקבוע לשמחה 

ש "שכתב בפירוש דברי הרא'( דכתובות סימן כ' בפרק א)ל בים של שלמה "וכן ראיתי להרש. כן בדעת התוספות

שודאי היא חופה , בא למעט דחופה שאנו עושין אפילו ברחוב העיר דלא מקרי חופה ונראה שלא: ל"הנזכרים וז

, ושם מברכין כל שבעה, מושב החתן והכלה[ מקום]אלא , רק שאינו קרוי עיקר חופה לשמחה', לשם נשואין וכו

ופה עליה ושם ח, ובחופה זו היא נקנית, לעולם חופה שלנו אתחלתא דנשואין היא, אבל להיות תחילת הנשואין

ב עמוד "ף ח"במצוה ק)ק מצוריך וראיתי שם "שוב הגיע לידי ספר הסמ. ושמחתי שכוונתי לדעת גדול. ל"עכ' וכו

. ברכות 'והיא בבית חתנים שבה מברכין ז, כ"וחופה הוא שקרוי ישיבת חו: ל"ל וז"שכתב להדיא חילוק הנ( ט"צ

הרי להדיא . ל"עכ', כיון שפירס טליתו וכו, בהוחופה שנזכרת אצל קדושין זו פריסת הבגד כדכתיב בבגדו 

, שחילוק זה מבואר גם בהפרישה'( באות ו)ועיין לפנינו . שחילק בין חופת הנשואין לחופת השמחה לכל שבעה

   .ש"יע

חדא אם חופת השמחה דכל שבעה היא מקום מגוריהם דחתן . ל"ועדיין יש להסתפק בכל זה בכמה ספיקות וכנ  

או אם הוא מקום שיחדו עבורם לשמוח בו משך שבעת ימי המשתה , עיקר מקום ישיבתם שהוא נקרא, וכלה

. ל יש לפרשו לכאן או לכאן"דהרי לשון התוספות הנ, אבל אינו מקום מגוריהם, בסעודות ושאר מיני שמחות

ולא , המדנקטו מקום עיקר ישיבת החתן והכלה נקרא חופ, אבל על כל פנים ברור הדבר שהצריכו קביעות מקום

או , ש אם קביעות המקום הוא על ידי העמדת האפריון"ויש להסתפק בכוונת הרא. מקום העשוי לאקראי בעלמא

והנפקא מינה . הגם שקביעות השם חופה הוא מחמת האפריון, שהוא רק לסימנא ולקישוט בעלמא ולא לעיכובא

אם , ם החופה מבית זה לבית אחרש דיכולים להעתיק מקו"דלדעת הרא, תהיה כפי מה שנבאר בהמשך דברינו

או דבעינן להעתיק ולהעביר גם , כסימן לקביעת המקום השני לחופה, די להעתיק ולהעביר את האפריון לבד

   .ה"ועיין לפנינו בע. כ לבית השני כדי שיקרא חופה"עיקר מקום דיורם של החו

'( ה סעיף א"ע סימן נ"באה)ם "י מרן ומורנתבארו בשלחן ערוך בדבר, והנה לענין גדר חופה הקונה לשם נשואין  

א דלא "וי(. ם"רמב)דיש אומרים דחופה הוא מה שמביא החתן את הכלה לביתו ומתייחד עמה . כמה שיטות

כתב בדעת '( א אות א"בסימן ס)ובדרישה (. ]א"ן בשם י"ר)רק שיכניסנה לביתו לשם נשואין , בעינן יחוד ממש

כ להדיא "וכ, ש"ואפילו ברשות אחרים עי, אלא כל מקום מיוחד שהוכן לכך, הטור דלאו דוקא ביתו של החתן

דרכי משה )א שחופה הוא ענין כיסוי פני הכלה "וי[. א"י בסימן ס"הארחות חיים בשם העיטור שהביא דבריו הב

א דפריסת סודר על ראשה בשעת הברכה היא חופה "וי(. ה לחדא"ב ד"ג ע"א בשם התוספות יומא דף י"סימן ס

א דהיום נוהגים לפרוס יריעה על גבי כלונסאות ועומדים תחתיה החתן "וכתב עוד הרמ(. ח בהלכות קדושין"א)

   .ש"ושוב הולכים לביתם ואוכלים ביחד במקום צנוע עי, והכלה בשעת ברכות האירוסין והנשואין

וכבר , של החתן והכלה שהוא המקום המיוחד לשמחתן, והנה לענין מהו הגדר דחופת כל שבעה אנו דנין בכאן  

   .ומה שעדיין אנו מסופקים בו, ש בזה"הזכרנו דברי התוספות והרא

שהביאם הבית יוסף '( בהלכות כתובות אות ד)ש הם כפי דברי הארחות חיים "ועל כל פנים נראה שדברי הרא  

כגון סדינים , ח בשם העיטור חופה שמוסרה האב ומכניסה בבית שיש בו חידוש"כתב בא: ל"וז( א"בסימן ס)

ובה מתייחדים שניהם שקורין [, לפי המנהג]ויש עושין סוכה מוורדים או מהדס , ש"המצויירין שקורין קורטינ

מדגרסינן בסוכה , לאו מילתא היאג, והאומר חופה הוא סודר שחופין בו ראשיהם בשעת ברכה. ז"ו בלע"טאלמ

מ מקום מיוחד כעין כילה "ש, לחופה' עד שיכנס וכו[: ובבלי כתובות( ]ירושלמי. )וליחדו בחופה( ב"ה ע"דף כ)

אלו הן חופות חתנים סדינים [: בסוטה( ]בסוכה)ובירושלמי . שיושבין שניהם עם השושבינין היא חופה

ויש שם מקום , אבל באלמנה כיון שנכנסה לשם נשואין[, שיש שם שמחה]והמנהג הזה בבתולה '. המצויירים וכו

   .ל"עכ, והרי הוא כבית שיש בו חופה, יחד שםמיוחד והצעת המטה להתי

על כל פנים מדבריו יש ללמוד גם כן , והגם דעיקר דברי הארחות חיים הם לגבי סוג החופה הקונה לנשואין  

ל שנוהגים באשכנז "ש הנ"שהביא מקור המנהג שהזכיר הרא, לגבי מהו הנקרא חופה של שמחת כל שבעה

ומסתמא דזה איירי במשך , והזכיר שבו יושבין החתן והכלה עם השושבינין, מהירושלמי', לעשות אפריון וכו

ועל כל פנים מן הסתם היו נוהגים . דאז אינם יושבים אלא עומדים תחתיו, ולא בשעת נשואין, שבעת ימי המשתה



אלא שמהתוספות אנו לומדים דאין הכרח . ושם שמחו כל שבעה, ושם עשו הנשואין, לקבוע החופה בבית החתן

ועל כל פנים צריכין לדעתן לקבוע מקום לשמחת . דכל שבעה באותו מקום שעשו הנשואין" החופה"להעמיד 

   .ל"וככל הנ, ש בתוספות שיהיה מקום קבוע ולא עראי"כמ, שבעת הימים

וזה בודאי , ן וכלה עם השושביניןוהנה מדברי הארחות חיים אנו לומדים שתחת הכילה היו יושבין שניהם חת  

ולפי הצד שפירשנו בכוונת התוספות דבעינן גם כן שיהיה המקום ראוי . בעת הסעודות והשמחה כל שבעה

באופן שברור . שהשושבינין עוזבים מקום הכילה, בודאי היינו רק לאחר גמר הסעודות והשמחה, להתייחד בו

רק כשיפנו משם האורחים בגמר , הכילה מקום ראוי ליחודהדבר על כל פנים שבשעת הסעודות והשמחה אין 

   .כ"והרי לן על כל פנים דעיקר ענין חופת כל שבעה הוא מקום המיוחד לשמחת חו. הסעודה

דהרי הבאנו . לדין חופה הנוהגת לשמחת כל שבעה, והנה נראה דיש ללמוד מדין חופה הקונה לשם נשואין  

בעינן שיתייחד החתן עם הכלה '(, הלכה א' הלכות אישות פרק י)ם "דלדעת הרמב, לעיל מחלוקת הראשונים

והארחות חיים בשם העיטור , ן"אולם הר. באופן שחופה הוא מקום יחוד ממש כפשוטו, בביתו במקום סתר

או , אלא הבאת הכלה לבית החתן, סוברים דחופה לאו היינו יחוד ממש'(, ב חלק ב"נתיב כ)ורבינו ירוחם , ל"הנ

ומשמע מלשון הארחות חיים דאופן קביעת המקום . ונקרא חופה, קונה, חר המיוחד לכך לשם נשואיןלמקום א

   .י קישוט האפריון"הוא ע

ם לגבי דין חופה הקונה שהוא יחוד "העתיק מרן בסתם לדברי הרמב'( ה סעיף א"סימן נ)ע "והנה הגם דבש  

שם הלכה )ם "היפך דעת הרמב, ן דקונה"בפשיטות כהרפסק '(, א סעיף א"בסימן ס)הרי לגבי חופת נדה , ממש

ע סימן "חלק אה)ת בית יהודה עייאש "וכבר הקשה אהדדי שני סעיפים אלו בשו. כיון דאין צריכין יחוד ממש'(, ב

אבל אינו , ם להצריך יחוד ממש"שלכתחילה חשש מרן לדעת הרמב, ונראה פשר הדבר. ע"ונשאר בצ'(, ג

. נקרא חופה וקונה, או מקום אחר המוכן לכך, ן דכל שהכניסה לביתו"וקט כדעת הרומעיקר הדין נ, לעיכובא

מוכרח שכן הבינו בדעת מרן , וידוע שמנהג הספרדים משך הדורות שאין מצריכין יחוד ממש בשעת הנשואין

 .  ק"ןד ודו"שפוסק להלכה ולמעשה כדעת הר

, ן"ל דלא בעינן יחוד ממש וכדעת הר"קיי, לקניןוהנה כיון דבעיקר החופה שהוא בשעת הנשואין הגורם   

דהרי , לא בעינן שתהיה מקום יחוד ממש, מסתמא דהוא הדין בחופה הנוהגת כל שבעה לשם שמחת הנשואין

שרוב ככל היום , ל"כל עיקרו של החופה דכל שבעה הוא לשם שמחה ביחד עם השושבינין ובני החבורה וכנ

   .ד"ן הנשואין שעניינו יחוד למולא לשם קני, אוכלים ושמחים עמהם

, כ"ומסתמא שכן הוא כוונת התוספות ג, שבודאי אינו מצריך מקום יחוד, ש"ומעתה נחזור לביאור כוונת הרא  

דדעת הטור לגבי עיקר חופת נשואין היא '( א אות א"בסימן ס)וכן כתב הדרישה . וכצד השני שצידדנו בדבריהם

וגם לא צריך שיכניסנה לביתו , שלא צריך יחוד ממש[, ל"וכנ, כל שבעהדאיירי בחופת ]ב "ש דסימן ס"כהרא

שחופת , ב"ש דנידונינו דסימן ס"מוכרח שהבין הדרישה בכוונת הרא. ש"אלא בכל מקום שיחדו לכך עי, ממש

נראה שהוא [ הטור]ודעת רבינו : ל הדרישה שם"וז. ואינו דוקא בבית החתן, כל שבעה אינו מקום יחוד ממש

, דחופה היינו שמביאים את החתן והכלה למקום מיוחד שהוכן לכך באיזה מקום שיהיה, ברא רביעיתסובר ס

ואין צריך שיתייחד עמה בסתר . ש"ב לקמן בשם הרא"ש בסימן ס"וכן משמע במ. ברשותו או ברשות אחרים

כתב בסוף סימן זה דהא , דאין לומר דצריך להתייחד עמה בסתר, אלא אפילו בפני כל, כלשון יחוד בכל מקום

י שאינה ראויה "ולכן סבר נמי שחופת נדה הוי חופה גמורה אעפ', אבל אינה נכנסת עמו בסתר וכו: ש"בשם הרא

כ בית יוסף בשם "וכ. ן"ם וסברא הראשונה שהביא הר"ש הרמב"שאין צריך שיתייחד עמה בסתר כמ, לביאה

י שאביא בסמוך "וכן משמע בהגהות אשר. ש"שחופה היינו מקום מיוחד לכך עי, ארחות חיים בסימן זה

לדין חופה , הרי להדיא שהשוה דין חופה הקונה לנשואין. ל"עכ, ג שלא נסתרו ביחד"שחופה היא אע, בפרישה

דלא בעינן מקום , ב גופא"ש בההיא דסימן ס"ופירש להדיא בדעת הטור והרא, ל"דכל שבעה שהיא לשמחה וכנ

דמחופת , ואין דההליכה למקום מיוחד לשם הנשואין הוא הוא החופהומשם למד לגבי חופת הנש, יחוד ממש

שפירש בדעת '( ע סימן ג"חלק אה)ת בית יהודה עייאש "וכן ראיתי בשו. כל שבעה למד גדר חופת הנשואין

. ב"ש הטור בשמו בסימן ס"וכמ, ל המקום המוכן ומקושט לכבוד שמחתן"אלא ר, ש דחופה לאו היינו יחוד"הרא



ש דמושב החתן "ש הטור בשם הרא"דמוכח ממ, להדיא בספר שער המלך בסוף קונטרס חופת חתניםוכן כתב 

   .לה"עכ, ל דלא בעינן יחוד"מבואר הוא דס, והכלה באפריון נקרא חופה

ש "בדעת התוספות והרא( ז"ב סימן קפ"ח)ל "וכן כתב להדיא בספר משפט וצדקה ביעקב להרב יעקב אבן צור ז  

מה שנראה לענין דינא : ל"וז, י שאינו מקום יחוד ממש"ישיבת החתן והכלה קרי ליה חופה אעפל דמקום "דס

ע סימן "באה)ל הכריע כמותו "ומרן ז, צריך יחוד בסתר( פרק עשירי מאישות)ם "שעם היות שלדעת הרמב, הוא

החופות הנהוגות הן שהרי רוב . אית לן למימר דקדמונינו חלקם בחיים לא הוה קים להו כוותייהו בהא(, ה"נ

ואם איתא דלא , ולעולם אין החתן מתייחד עם הכלה בסתר ובהגפת דלתות וכדומה עד הלילה, בערב שבת

אין : ל"וז'( ד סעיף ה"בסימן ס)ופסק כוותייהו מרן , ש"ם והרא"הרי כתבו הרמב, מיקרי חופה אלא יחוד בסתר

ל וכל חכמי הדורות "והיאך קדמונינו ז. ל"עכוהוה ליה כקונה בשבת ', כונסין בתולה לחופה בשבת וכו

(, ב"ה ע"דף כ)אלא ודאי דהוה קים להו כתוספות שכתבו בסוכה . הנמשכים אחריהם לא חששו להם לזה

אם . דמקום עיקר ישיבת חתן וכלה קרי חופה(, ב"סימן ס)והביאו הטור באבן העזר (, ג"ג ע"דף ס)ש שם "והרא

ושם , שעולה לה החתן עם הכלה, הקבועה בביתם[ ש כעין ספה שלנו היוםפירו]כן לדידן המטה מלוחות ארז 

בשם ארחות חיים שכתב בשם ( א"סימן ס)וכתב מרן בבית יוסף . זוהי חופה, עיקר ישיבתם כל שבעת הימים

מ מקום מיוחד "עד ש', כגון סדינים וכו, חופה הוא שמוסרה האב ומכניסה בבית שיש בו חידוש: ל"העיטור וז

אלו הן חופות חתנים סדינין : ובירושלמי דסוטה. כילה שיושבים שניהם עם השושבינין היא חופהכעין 

לכך , ל שהמטה ההיא היא החופה"אם כן אית לן למימר דמשום דקים להו לקדמונינו ז. ל"עכ' המצויירים וכו

הויא , ילו בפני רביםוכיון שיעלה שם החתן עם הכלה אפ, הנהיגו לקבוע בה סדינים מלמעלה ומהצדדין כנודע

ואפילו , ביום[ ההיא]ואם כן לפי זה יש ליזהר כשהחופה בערב שבת שיעלה החתן עם הכלה למטה '. חופה וכו

   .לו"עכ, ונמצא שקנאה קודם שבת', שלא בדרך יחוד כנזכר לעיל וכו

כל שבעה אינה  דחופה הקונה לשם נשואין וחופת, ש"נמצינו למדים מדבריו שהבין בכוונת התוספות והרא  

ואפילו יושבים , אלא קביעות מקום מושב החשוב והמקושט לשם חופה שאינו עשוי לשינה וליחוד, מקום יחוד

ואכן יש להבין מזה בפשיטות שבזמנינו שלא נהגו להעמיד אפריון או קשוטין . נקרא חופה וקונה, שם בפני רבים

ש יהיה מקום מושב מכובד "התוספות והרא מעתה גדר חופה לדעת, אחרים ליחד את המקום כבית חופה

ובמקום עמידת אותו מושב , כ במקום שעושין שם הסעודות והשמחה כפי מנהגי המקומות"שמיחדים להם לחו

אלא גם עצם , ונראה דלפי זה שאין קישוט האפריון לעיכובא. יקרא חופה הקבוע להם לשמחתן כל שבעה

ובכל מקום כפי מנהגי קביעות סדר . ורם להקרא בשם חופהוהוא הג, המושב המיוחד הוא הקישוט והסימן

, כ"כל שניכר באופן ישיבתן של חו, כך תהיה קביעת מקום החופה, הישיבה שלהם במקום הסעודה והשמחה

כן ', מנין לחתן שמיסב בראש וכו( ב"ח ע"במועד קטן דף כ)וכעין שאמרו , שסיבת המסיבה היא לכבוד נישואיהן

   .ד"ד ברור בס"נלע

והמיוחד לשמחת כל שבעה בדעת התוספות , ולאור כל האמור יוצא לנו בבירור גדר החופה הקונה לנשואין  

, כ נקרא חופה"דמה שאמרו דמקום עיקר ישיבת החו, המצריכין קביעת חופה כדי לברך שבע ברכות, ש"והרא

מקום שקובעים להם מקום חשוב אלא בכל , דלא במקום יחודם תליא מילתא, דאינו מקום מגוריהם דחתן וכלה

וקובע , וקונה לנשואין, נקרא חופה, ומיוחד לעמוד תחתיו או לישב שם בשעת הנשואין ובעת שמחת הנשואין

ק מצוריך "ואכן שוב מצאנו במפורש שיטה זו בהסמ. ל"וככל הנ, למקום שמחת כל שבעה לענין שבעה ברכות

בכל מקום שהחתן וכלה ונוי חופה ' ש לברך ברכת חתנים וכוי: ל בהגהה השניה"וז( ט"ב עמוד צ"ף ח"מצוה ק)

ושם בהגהה הראשונה להדיא שלל האפשרות לומר דבית החתן הוא מצד עצמו מקום חופה . ל"עכ', הולכים וכו

ואפילו החתן . אבל במקום אחר לא, שעשו שם הכילה: ל"שכתב בביאור ענין החופה וז, אפילו בלי סימן האפריון

הרי במפורש דבית החתן הגם שהוא . ל"עכ, ואפילו ברשות החתן אין מברכין חוץ מן החופה. והכלה עמהם

שמועיל תיקון זה , כ ככל מקום אחר"והוי א, י קביעת אפריון"לא חשיבא חופה אלא ע, כ"מקום יחודם דחו

וכן . מאדק היטב "ודו. אבל אין לו לבית החתן שום מעליותא בפני עצמו להחשב חופה, לעשותו מקום חופה

   .ש"בדעת הרא( ב"בסימן ס)ח "וכן פירש להדיא הב. בדעת רבינו פרץ'( אות ה)פירשנו לפנינו 



עוד בשיטת הרא"ש שמחלק בין יוצא מחופתו לאכול בסוכה, לבין קובע הסעודה והשמחה   

   בבית אחר

על ראיית התוספות  שכוונתו לחלוקהנה נראה לכאורה מדבריו . ש"ועתה נשוב לבאר המשך דברי הרא. ד  

ונראה דמהכא אין ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים : והוא שכתב, מהגמרא דסוכה

ש התוספות דאם יוצאים לאכול בבית אחר אין לברך שם "והרי שדבריו הם היפך מ', )לאכול בבית אחר וכו

ש לחלוק "ואין להקשות דאם כוונת הרא. ל"נכוונתו להגמרא דסוכה ה, דנקט" דמהכא"ותיבת (. ברכת חתנים

ועוד שהוא גם כן . חדא דכן דרכו תמיד. על התוספות למה העתיק בתחילה את כל דברי התוספות כמות שהם

דעל כל פנים בעינן מקום קבוע לחופה עם הסעודה והשמחה כדי לברך שבע ברכות , מסכים ליסוד התוספות

שלא בא לחדש אלא דיכולים לשנות ולהעביר קביעות מקום החופה , ךוכמו שנבאר בכוונתו בהמש, באותו בית

   .והשמחה ממקום למקום

דכמו , הנה התוספות הבינו. ל"ש לראיית התוספות מהגמרא דסוכה הנ"ועתה נבוא לפרש דחייתו של הרא  

למושב שהוא המקום הקבוע , דאי אפשר לשמוח בסוכה כיון שאין שמחה אלא בחופה, שאמרו שם לגבי סוכה

שאין לברך שם ברכת , כן הוא לגבי כל בית אחר שילכו שם החתן והכלה לסעוד שם, ל"החתן והכלה וכנ

והוא דכל טעם הליכתם אל הסוכה הוא לא כדי . ש דאין מזה ראיה מסוכה לבית אחר"ועל זה כתב הרא. חתנים

לא כיוונו להעתיק לשם עיקר אבל , אלא הוא רק כדי לאכול שם כדי לצאת ידי חובת מצות סוכה, לשמוח שם

, לא כיוון להניח אותו לגמרי, נמצא שכשיצא מן החופה. שלזה קבעו כבר לה מקום בחופה, מקום השמחה

יחזור למקום החופה , אלא חושב שמיד שיסיים לאכול בסוכה כמצוותו, שהרי עדיין מצות השמחה רובצת עליו

לשם תיכף שיסיים לאכול סעודתו כדי להמשיך  ודעתו עליו כל הזמן לחזור, שהוא עיקר מקום שמחתו

שלא , ולא כיוון כלל להעבירו אל הסוכה, נמצא שלא העתיק מקום השמחה העיקרי ממקום החופה .בשמחתו

אבל אין מזה ראיה כלל להיכא שירצו . ל"היתה כוונת הליכתו לשם אלא כדי לאכול שם מפני מצות סוכה וכנ

אם , אם באותו חצר, להעתיק מקום עיקר החופה והשמחה לבית אחרהחתן והכלה ובני החבורה להעביר ו

, אבל אם הולך לגמרי לבית אחר הוא וחבריו אחריו: ל"ש וז"והוא שכתב הרא. אם בעיר אחרת, באותו עיר

והרי . כ"ע, ויכול לברך שם ברכת חתנים, גם שם נקראת חופה[ מקום הקביעות לשמחה]ועושין אותו בית עיקר 

אין , אפילו אם כולם יוצאים לשם ביחד, דבסוכה. לבין ההליכה לבית אחר, בין ההליכה לסוכה ש"שחילק הרא

ועדיין דעתן לחזור ולשמוח במקום , אלא לאכול שם בלבד כמצוותו, כוונתן להעתיק עיקר מקום השמחה לשם

לבית אחר אבל כאשר הולכין החתן והכלה עם המלווים אותן . שהוא המקום הקבוע מראש לכך, החופה

ואין דעתן כלל נגררת , הרי ברור שכוונתם לקבוע אותו בית עתה לעיקר מקום החופה והשמחה, לשמוח שם

כבר נתקו עצמן , כי מאחר שקבעו השמחה במקום החדש. בתר הבית הראשון ששם היה החופה מתחילה

וזה . לענין קביעות השמחהכי במקום החדש יש כל מה שהם צריכין , ואין להם קשר אליו עוד, מהמקום הראשון

גם שם נקראת חופה ויכול ', ועושין אותו עיקר וכו', אבל אם הולך לגמרי לבית אחר וכו: ש"שכתב שם הרא

כי , ש היינו לומר שאין דעתו כלל על המקום הראשון"דנקט הרא" לגמרי"דתיבת . כ"לברך שם ברכת חתנים ע

וההוכחה לכך שהרי  .מרי מלחשוב על המקום הראשוןוניתק דעתו לג, כבר העיקר אצלו הוא המקום החדש

ל "ר, גם שם נקרא חופה: ש"ומ. דזהו העושה מעתה בית השני לעיקר קביעות החופה, הלך לשם עם בני חבורתו
   .דשפיר יכולין להעתיק מקום החופה לבית אחר

עד לסוף שבעת ימי  ל שלגמרי הולך לבית האחר על מנת לקבוע עיקר דירתו שם"אבל אין נראה לפרש דר  

וכמו שהוכחנו באות הקודם שאין קביעות החופה תלויה בהיותה במקום , דאין זה במשמעות הדברים, הנשואין

וכל שעושה כן יכול , דלא בעינן אלא קביעות מקום ועשייתו לעיקר מקום החופה והשמחה, כ"מגוריהם של החו

שאותו מקום יחשב כעיקר מקום השמחה באותו  דלא בעינן אלא, לשנות ולהחליף המקום כמה וכמה פעמים

כל שאין דעתו נגררת עדיין לחשוב על מקום , כ ישנה אותו ויעבור למקום חדש"הגם שאח, עת וזמן שהוא שם

שהוא , דהרי ענין הצורך למקום קבוע אנו למדים ממה שאמרו גבי סוכה. הראשון כעיקר מקום קביעות החופה

שהוא שההליכה לשם אינו לשם קביעות , מקום שאין בו חסרון הסוכה לענין זהוממילא כל , דוגמא למקום ארעי

שפיר הוי מקום הראוי להקרא חופה כאשר הולכין לשם על מנת לשמוח , מקום לשמחה אלא לשם דבר אחר

וההכרח לזה . ואפילו להעביר לשם השמחה לאחר שקבעו אותה מתחילה במקום אחר יועיל. כ"שם עם החו



אם כן , ש דבעינן העברת מקום הדיור עצמו לאותו מקום השני כדי שיחשב חופה"כוונת הרא הוא דאם היתה

ונראה דמהכא אין ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים לגור שם עד : היה לו לומר

מקום משמע להדיא דכל שקובעים שם באותו , ומדכתב רק שהולכים לאכול שם'. סוף שבעת ימי המשתה וכו

דהרי , והאמת שזאת ראיה והכרח אלימתא. ומברכין שם ברכת חתנים, נקרא חופה, השני הסעודה והשמחה

ש לעשות עיקר החילוק בין "ואם היתה כוונת הרא, שהולכין לאכול בבית השני, כ כלשון זו"התוספות כתבו ג

ומדכתב , הלשון ולכתוב כן להדיאהיה צריך לשנות , לבין אם הולכין שם לגור, אם הולכין שם רק לאכול בלבד

מוכח בדעתו דקביעות המקום לאכילה ולשמחה עושה אותו , סתם כהתוספות דהולכין שם לאכול בלבד

ועיין עוד בזה . ד"והדברים ברורים בס. ולא בעינן שיגור באותו מקום לכל משך שבעת ימי המשתה, לחופה

   .'(באות ו)לפנינו 

. ולא לחלוק עליהם, ש היתה לפרש כל זה בדעת התוספות גופא"וונת הראאפשר דכ, והשתא דאתינן להכי  

והלא שם איירי דוקא , ל"דכיון שהביאו התוספות ראיה מהגמרא דסוכה הנ, ש"והוא דהיה פשיטא לו להרא

שנשאר אצלם , הרי דעתן עדיין על המקום הראשון, להסוכה, באופן שכאשר יוצאים ממקום החופה דמעיקרא

ולא על מנת להעביר לשם , ורק הלכו למקום השני מפני איזו סיבה צדדית, מושבם הקבוע לשמחהכעיקר מקום 

ולכן כתבו שאין מברכים שם ברכת , ולעקור ולנתק דעתן מלחשוב עוד על המקום הראשון, מקום עיקר השמחה

והולכים לאכול  ,אפילו כלתו עמו, דאם יצא החתן מחופתו: ל"וכן מדוקדק בדברי התוספות שכתבו וז. חתנים

, הרי שלא הזכירו כלל שיוצאים ביחד עם כל בני החבורה ובני המשפחות. כ"ע', דאין מברכין וכו, בבית אחר

והוא כיון דאיירי התוספות דוקא באופן שכל מגמת הליכתם לשם אינו , ועל מנת לשמוח במקום השני החדש

לכן אין לברך במקום השני , רה במקום הראשוןודעתן לענין השמחה עדיין קשו, אלא רק כדי לאכול שם בלבד

ולא לשם המשך שמחת , שכל ההליכה לשם היא בדרך ארעי לאכול שם בלבד, דהוי כסוכה ממש, ברכת חתנים

   .ל"וככל הנ, הנשואין שתקבע לשם כעיקר

קום ש היא לומר שכל מה שכתבו התוספות דאם יוצא למ"באופן דלפי כל האמור יוצא דאפשר שכוונת הרא  

אבל בכגון הא שמעביר ומעתיק מקום השמחה למקום אחר , הוא בכגון ההיא דסוכה, ח"אחר אין מברכין שם ב

וכדוגמא , דשם נעשה מעתה מקום החופה, שפיר דמי לברך שם ברכת חתנים, הראוי לקביעת מקום חופה שם

, עיקר מקום קביעות השמחה ועושין אותו בית, ש דאם הולך לגמרי לבית אחר הוא וחביריו אחריו"שנקט הרא

והרי בהמשך דברי הגמרא שם פירשה עוד להדיא שאי אפשר להעביר . ח"גם שם נקרא חופה ויכול לברך שם ב

ואי משום צער החתן שאינו יכול להתייחד , אי משום חשש איסור יחוד, אל הסוכה עיקר מקום החופה והשמחה

ולא מסתבר אם כן שנאמר שעלתה . לקבוע בו מקום חופהואינו מתאים כלל , דהוא מקום פרוץ וצר, עם הכלה

ולכן , על דעת התוספות ללמוד מזה שאין לקבוע מקום החופה בבית אחר שאין בו חסרונות אלו של הסוכה

דרק בהסוכה אי אפשר לקבוע מקום החופה כמבואר , בודאי שיועיל להעביר אליו מקום החופה והשמחה

. כיון שאין בו אותן החסרונות שהזכירו לגבי סוכה, גמרא דתועיל ההעברהאבל לבית אחר מוכח מה, בגמרא שם

ושדוקא , לא לסוכה ולא למקום אחר, דאם לא כן היתה צריכה הגמרא לומר דאין מועיל שום העברה כלל

ומדתלתה סיבת , או אם עובר לדור במקום השני לכל המשך ימי המשתה, ח"במקום החופה הראשונה מברכין ב

ומועילה , מוכח דלהעביר החופה למקום שראוי לקבוע בו חופה שפיר דמי, ונות הסוכה בלבדהדבר בחסר

, כ לפי שעה"אפילו כאשר עוברין לשם רק כדי לאכול ולשמוח שם עם החו, ח"ההעברה גם לברך שם ב

, ש היתה לפרש כל הנזכר בדעת התוספות גופא"ושפיר מוכח מזה שכוונת הרא. ש"וכמבואר בדברי הרא

   .ש לחלוק על התוספות"ולא כפי שצידדנו מעיקרא לומר שבא הרא, דאי שיודו בכגון האשבו

כיון שכוונתו היתה להסביר , ש כל לשון התוספות בפתח דבריו"ולפי זה אתי שפיר בשופי מה שהעתיק הרא  

סוכה לשאר ועל פי יסוד סברת התוספות גופא שחילקו בין , ל"בדברי התוספות גופא כל החילוק והחידוש הנ

דיוצא ממילא דאם מעבירים ומעתיקים מקום החופה והשמחה לבית אחר שאין בו חסרונות הסוכה , דוכתי

   .ק היטב מאד"ודו, כל שנעתק קשר דעתו מהבית הראשון לגמרי, ח"שפיר דמי לברך שם ב, שהוא מקום ארעי

ויכולין להעתיק קביעות השמחה , זהשאין שום הגבלה בדבר , ונראה לפי כל האמור מילתא בטעמו ובנימוקו  

   .ל"כל שהמקום החדש הוא מעתה עיקר מקום קביעות החופה וככל הנ, ממקום למקום כמה פעמים



כן היה מעשה באדם אחד שהוליך כלתו לעיר אחרת : ל"ש שם וז"וגדולה מזאת יש ללמוד ממה שכתב הרא  

ושם , החתן והכלה בלבד למקום הקביעות החדשדאפילו אם ילכו רק , כ"והצריכוה לברך שם ברכת חתנים ע

. גם כן שפיר דמי לברך עמם ברכת חתנים, יאכלו וישמחו עם אנשים אחרים שלא היו במקום הקביעות הראשון

ובכל זאת הצריכו להם לברך ברכת , והוא דהרי סתם וכתב שהלכו לאותה עיר אחרת רק החתן והכלה בלבד

, אלא דיש קצת מקום לדחות זה. ום חופה חדש לשם עם אנשים אחריםמוכרח שיכולים לקבוע מק, חתנים שם

לא יועיל אלא אם כל בני החבורה , ששם גם מקום החופה הראשון, דלהעביר החופה ממקום למקום באותו עיר

כיון ששם נמצאים , יחשב עדיין שדעתן עליו, שאם ישארו בני החבורה במקום הקביעות הראשון, יוצאין עמהם

דאפילו אם יקבעו להם שם מקום חופה ושמחה עם , ורק החתן והכלה יצאו למקום השני, בורה ביחדכל בני הח

שאז ודאי , ואין ראיה מכשיוצאין והולכין לעיר אחרת. אפשר שדעתן עדיין נגררת בתר המקום הראשון, אחרים

ותר נראה שתועיל אבל י. אפילו שהניחו שם כל בני החבורה, כיוונו לנתק עצמן ממקום הקביעות הראשון

כל שבאותה שעה קבעו שם , אפילו אם הניחו מבני החבורה במקום הראשון, קביעות חדשה אפילו באותה העיר

דאין הא דהולכים אתם בני . שפיר דמי, והעתיקו דעתן ממקום הראשון, במקום השני מקום השמחה עם אחרים

אבל . בוע מעתה השמחה באותו מקום השניהחופה לאותו מקום השני רק לסימן והוכחה בעלמא שכוונתם לק

, ורצו לקבוע עתה השמחה לשם עם אחרים מבני המשפחה, אין הכי נמי דאם הלכו לשם לבדן רק החתן והכלה

   .ד"כן נלע. וזה ברור, ודאי שתועיל העברת החופה למקום השני, אלא בכוונה ורצון, שלא נעשה הדבר בהזדמן

ב "ואחר שבירך ז, שנשאל אודות חתן הבא ממקום אחר וכאן כנס אשה'( סימן בו "כלל כ)ש "ת הרא"ועיין בשו  

והשיב בפשיטות שמונים . מאימתי מונים שבעת ימי החופה, מוליכה עמו למקומו[ בשעת החופה והנשואין' פי]

וכתב שאין טעם לדחות . ולא בסעודה ראשונה שאחרי החופה תליא מילתא, ימי החופה תיכף מעת הנשואין' ז

או בשדה יעשה סעודה בכל , או בדרך בעיר אחרת, אלא או בעיר שכנס, הסעודה הראשונה עד שיגיע למקומו

בכל מקום [ ברכת הנשואין' פי]לא ידעתי טעם למה לא יאכלו בעיר או בשדה אחר הברכה : ל"וז. מקום שירצו

ויברכו , כסעודות כל שבעה ושיחשבו, הכוונה שיאכלו", יאכלו"ש "ופשוט וברור שכוונתו במ. ל"עכ, שירצו

וביתר , ש היא כפי שביארנו לעיל"ומכאן דדעת הרא. ומה בכך, דאכילה סתם ודאי שיאכלו בדרך, ברכת חתנים

ודעתן עליו , כל שבאותו המקום נמצאים החתן והכלה, שאפשר לקבוע חופה בכל מקום שירצו, שאת ועוז

שגם בדרך הליכתן ונסיעתן יעשו בכל יום ובכל מקום  ל"ור. ואין דעתן על מקום אחר, באותו זמן לשמוח שם

   .ח"שירצו סעודה לשמחתם ויברכו ב

אבל בסיום דבריו . ואליבא דאביי ורבא, ש בדעת רב אבא בר זבדא"והנה כל זה כתבנו לבאר בכוונת שיטת הרא  

ש "וביאור הראיה כמ. ל"וכנ, ופסק כוותיה על פי ראיה מהירושלמי דסוגיין, ש לדעת רב זירא"הרי הביא הרא

דאם לא כן , דגם החתן ישן בסוכה, דמוכח ממה שהורו שם לשושבינין לישן בסוכה'(, אות ב)בקרבן נתנאל שם 

והרי שדעת . ש"עי, אלא מוכח דגם החתן חייב בסוכה, והמצטער פטור מן הסוכה, היו מצטערין שנפרדין ממנו

ל שאין החופה תנאי הכרחי "והיינו דס. חת הנשואיןרב זירא היא שיכול החתן לקיים בסוכה גם מצות שמ

ש "הנה גירסת רבנו הרא, כ"אנא אכלי בסוכה וחדי בחופה ע: והגם דגירסת הגמרא לפנינו היא. לשמחה זו

הנה מוכח מלשון הטור דהעיקר , ל"ש כגירסת הגמרא הנ"ח הגיה ברא"והגם שבהגהות הב. וחדי בסוכה: היתה

וחתן ' ל כתב וכו"ש ז"א הרא"וא(: מ"ח סימן תר"באו)ל הטור "דז, ש"מן בראש כגירסא דק"בדעת אביו הרא

הרי דאין החופה תנאי הכרחי . ל"עכ, שאפשר לו לשמוח בסוכה, חייב בסוכה, י שפטור מכל המצות"אעפ

ועיין בדרישה שם שהאריך להוכיח דעיקר הגירסא בגמרא היא כגירסא . ש"לשמחה לדעת רב זירא לשיטת הרא

, ואינהו הוו בקיאי בגירסא טפי מינן, לא גרסו בגמרא הכא[ הטור]ש ורבנו "ונראה דהרא: ל"וסיים וז, ש"שברא

והגם שהפוסקים . ב"ונראה דפסק כוותיה דרב זירא עיש, ועיין במאירי בסוכה שם שהביא שתי הגירסאות. ל"עכ

', מ סעיף ו"ח סימן תר"ע או"עיין ש), ל"רק לגבי חיוב סוכה וכנ, לא העתיקו דעת רב זירא לגבי דין שבע ברכות

ג "ועיין שם במשנה ברורה אות ל. שפסק מרן כרב אבא בר זבדא שהחתן ושושביניו פטורים ממצות סוכה

(, וכרב זירא, וסיים בשם האחרונים דראוי לחתן להחמיר על עצמו, ש לחייב את החתן בסוכה"שהביא בשם הרא

יש לברך ברכת חתנים בסוכה , דאפשר לשמוח בסוכה בלי חופה ל"על כל פנים נראה שלדעתו של רב זירא דס

ל לרב זירא בעלמא דאין "דבאמת ס, אולם יש לדחות. ה בכל מקום אחר שהולכים לשם"וה, במקום הסעודה

, מצות שמחת נשואין, ולא יצא לחלוק רק מפני שיכול לקיים שניהם. שמחה אלא בחופה כמו רב אבא בר זבדא



ומשום זה התיר לחתן לצאת מחופתו ולאכול בסוכה ולשמוח שם ולברך שם ברכת  ,ומצות אכילה בסוכה

יודה שאין לצאת מהחופה הראשון לאכול במקום אחר כל שאינו קובע , אבל בעלמא דליכא מצות סוכה. חתנים

דיפרשו ואכן לגורסין כן נראה (. ה וחתן"בד)ש "אבל גירסת הבית יוסף בגמרא היא כגירסא דקמן עי. שם החופה

מצות , בכל זאת כדי שיוכל לקיים שתיהן, ל דהגם שבעלמא אין שמחה אלא במקום סעודה"בדעת רב זירא דס

ולהמשיך עיקר השמחה בחופה שבבית , סבר דאפשר לעשות הסעודה בסוכה, שמחת הנשואין ומצות סוכה

ולכן , ענין שבע ברכות ש לגבי"ע לא העתיק הסיפא של דברי הרא"ואיך שיהיה כבר כתבנו שבש. בלא סעודה

   .אין נפקותא לדינא בזה

דעות הראשונים החולקים באם מעיקרא צריך חופה לברכת חתנים, או לא, ואם צריך, אם   

   אפשר להעבירו

, ש דסבירא להו דעל כל פנים בעינן לייחד מקום לחופה ולשמחה"ד דעת התוספות והרא"ועתה שביררנו בס. ה  

אלא שקביעות זו יכולים כל אימת , שם מברכים ברכת חתנים כל שבעה, עו החופהודוקא במקום שיחדו וקב

, ולאו דוקא בית החתן ומקום יחודם של החתן והכלה הוא הנקרא חופה, שירצו להעבירו מבית זה לבית אחר

נעלה ונבוא להביא דברי הראשונים הסוברים כוותייהו . אלא בכל מקום שירצו לקבוע שם השמחה נקרא חופה

   .ד"וזה החלי בס. ושוב נביא דעות הראשונים החולקים עליהם, בזה

הנדפסים )ן בחידושיו לכתובות "כתב הרמב. ובתחילה נזכיר הראשונים שכתבו כשיטת התוספות בסתמות  

כי אין שמחה , ושמעתי שאין לברך ברכת חתנים ואשר ברא אלא בחופה: ל"וז( א"ע' על דף ח, א"בחידושי הרשב

ה בחידושיו לכתובות שם "והרא(, ט"סימן קפ)ת תמים דעים "וכן כתב בשו. ן שם"והביאו הר. כ"ע, אלא בחופה

ובספר , ש"בדיעה ראשונה עי( בסוכה שם)א "והריטב(, א"ע' על דף ח, מ"בהנד)א שם "והרשב(, ב"ע' על דף ז)

(. ה"עמוד קע)ובצרור החיים , (ז"ב דסוכה אות ט"פ)ובאגודה (, ב"בהלכות אירוסין ונשואין סוף אות קי)המנהיג 

הוסיף וכתב , ל"לאחר שהעתיק כל דברי התוספות הנ(, ד"א ע"ט דף ס"בהלכות סוכה סימן רצ)וכן באור זרוע 

ר "ולא הניח רבינו יצחק ב, וכבר היה מעשה שהיו סועדים החתן ושושבינין במקום אחר שלא בבית החופה: ל"וז

וההגהות (, ם"בסוכה סימן תשד)והעתיקו דבריו המרדכי . ל"עכ, אברהם לברך שבע ברכות מהך דשמעתין

ב דהלכות "בפ)וכן הביא דברי התוספות בהגהות מיימוניות (. ג"בסימן רל)והריקנטי (, בסוכה שם)י "אשר

ולא הזכירו , הרי שכל הראשונים הנזכרים כתבו דין קביעת חופה לצורך חיוב ברכת חתנים'(. ברכות הלכה י

   .והיינו כדברי התוספות ממש, החופה ממקום למקום אפשרות של העברת

ב "נתיב כ)עיין ברבינו ירוחם . ש ונקטו כוותיה"אבל לעומתם מצאנו כמה מגדולי הראשונים שהביאו דעת הרא  

והולכין לאכול בבית , אם החתן יוצא מחופתו וכלתו עמו: ל"וז, ש רבו להלכה"שסתם כהרא( ג"ו ע"ב דף קפ"ח

כי לעולם במקום עיקר מושב החתן והכלה נקרא , באותו בית שאוכלים שם ברכת חתנים מברכין שם, אחר

. ש בין סוכה לבית אחר שקובעים לעיקר מקום השמחהז"ב שנימק זה על פי החילוק של הרא"עיש', חופה וכו

אף על פי שנשתהה , והולך לעיר אחרת עם כלתו, מברך ברכת חתנים עם כלתו בעיר אחת: ל"עוד כתב שם וז

ונוהג שם שבעה ימי , עושה חופה בעיר שבא שמה[, י"ב, והוא עדיין בתוך שבעה ימי המשתה]זמן מרובה בדרך 

והרי מבואר . ל"כ התוספות עכ"כ, ונקרא ברכת חתנים בבית חתנים[, דין שבעה ימי המשתה' פי]המשתה 

ופה לשמוח שם בשמחת הנשואין מברכין שם דבכל מקום שהולכין החתן והכלה וקובעים שם מקום ח, בלשונו

   .והרי שייחס הדברים אל התוספות עצמן. ברכת חתנים

: ל"וז, אלא שהוסיף לבאר ולהגדיר מהו חופה, ש"כתב כדברי הרא, גם בתוספות רבינו פרץ למסכת סוכה שם  

ושין שם ברכת נשואין ל בבית שע"דאין לומר ר. ל בית ששם החופה החתן והכלה וכל בני חופה"ובית חתנים ר

ואם כן ודאי יש לנו לומר דמברכין בכל מקום כיון שהחתן והכלה , שהרי לפעמים עושין אותה ברחוב העיר, לבד

וכמו החתן והכלה , ומשמע מדבריו שהבין דחופה היינו חפצא ודבר מסויים. ל"עכ, וכל בני החופה הולכין לשם

או כל היכר אחר שעושין כדי להורות שהשמחה לכבוד , )פריוןל דחופה היינו הא"דנראה מזה דס, ובני החופה

וכן היה מעשה : ל"וסיים שם וז. כ עם החתן והכלה למקום הקביעות החדש"ואותו צריכין להוליך ג(, חתן וכלה

וכדבריו ממש כתב . ל"עכ, וכן עמא דבר, י לברך ברכת חתנים"באדם שהוליך כלתו לעיר אחרת והצריכו ר

   .'(בסוף אות ג)ל "וכנ( ט"ב עמוד צ"ף ח"מצוה ק)ק מצוריך "הסמ



ואילו , י שלא לברך כשיוצאים מהחופה לאכול במקום אחר"ל כתב שהורה ר"ומה שיש להרגיש דבאור זרוע הנ  

נראה ליישב דשני , ואף אם אחד הם. י לברך בהולכין לעיר אחרת"ל כתב שהורה ר"בתוספות רבינו פרץ הנ

ופעם שאכלו שם באופן ארעי בלי קביעת החופה , חופה במקום השני והורה לברךפעם שקבעו ה, הוראות היו

וכן נראה מלשונות השמועות דתרי . ש בדברי התוספות גופא"וכהחילוק שעשה הרא. והורה שלא לברך, שם

   .ואילו רבינו פרץ כתב שהוליך כלתו לעיר אחרת, שבאור זרוע כתב שהלכו לסעוד במקום אחר, עובדא הוו

אם לא שקבע החופה בפירוש במקום , שבאותו עיר ודאי דעתו על המקום הראשון, אפשר דזהו בעצם החילוקו  

. ק"ודו, ומעתיק עצמו ממקום הראשון, מן הסתם דעתו לקבוע החופה שם, אבל כשהולכין לעיר אחרת. השני

א תרין "י וריצב"דר ואפשר. י"אבל בלי לייחס ההוראה לר, ש הביא השמועה שהזכירה רבינו פרץ"וגם הרא

   .ש"כ פסק כהרא"שג( במנהגי כל השנה)א טירנא "ועיין בספר המנהגים להרי. נינהו

והנה : ל"כתב וז, לאחר שהעתיק דברי התוספות'( דהלכות ברכות בהלכה ה' בפרק ה)והנה בהגהות מימוניות   

כת חתנים דהיינו אשר ברא בליל ל היה מנהיג לברך שהשמחה במעונו ובר"זצ[ מ מרוטנבורג"מהר]מורי רבינו 

י שאין אוכלים במקום שאכלו "אעפ, שלאחר הנשואין כשעושים משתה אצל החתן והכלה' מוצאי שבת יום א

וציוה לעשות כשסעדתי אצלו , וכן הורה לי, וכן עשה מעשה בעצמו, אלא בבית החתן והכלה, בסעודת הנשואין

שלא אכלו במקום : ל"אלא שהוסיף בסיום הלשון וז, י"אשר וכן הביא בקיצור בהגהות. ל"עכ, בסעודת הלילה

   .ל"עכ, משמע שם שמברך אשר ברא כל שבעה, אבל אם אכלו במקום סעודת נשואין, שאכלו סעודת נשואין

והנה נראה דסבירא ליה דאין לברך ברכת חתנים כל שבעה אלא במקום שעשו מעיקרא הסעודה הראשונה   

ובכל . כ במקום אחר אין מברכין שם ברכת חתנים כל שבעה"כלין וסועדין עם החואבל אם או, שלאחר הנשואין

שהוא במקום , זאת בסעודה שעושין למחרת הנשואין התיר לברך ברכת חתנים שלא במקום החופה העיקרי

והוי ככל מקום , כוונתו הגם שאין זה מקום החופה העיקרי, ש בבית החתן והכלה"ומ. שעשו הסעודה הראשונה

ויש להסתפק בדעתו אם יועיל העברת החופה או העמדת אפריון . בכל זאת התיר לברך שם ברכת חתנים, אחר

או שצריכין לקבוע הסעודות דוקא במקום שעמדה , ש"וכשיטת הרא, ח כל שבעה"במקום אחר כדי לברך שם ב

ודה הראשונה שעושין ורק בסע, ולא מועיל להעבירה וכסתמות דברי התוספות, החופה בשעת סעודת הנשואין

ואפשר דיש לדחוק . ולא ידענו טעמו ונימוקו בחילוק זה. לאחר סעודת הנשואין התיר אפילו שלא בבית החופה

ש דכל שהעבירו החופה למקום "אלא כוונתו כהרא, קצת ולפרש בכוונתו דלאו דוקא סעודה ראשונה קאמר

ועל כל פנים . בהוה באותה עובדא איירי, דנקטוסעודה ראשונה , אחר שפיר דמי לברך בכל שבעת ימי המשתה

ואין , והוי ככל בית אחר לענין זה ,ל דבית החתן והכלה אין בו שום מעליותא מצד עצמו"מבואר מדבריו דס

ק "משם הסמ', וכעין זה כתבנו לעיל בסוף אות ג. )ש"וכהרא, הדבר תלוי אלא בקביעות החופה שם באותה שעה

ל בים של שלמה "ר להרש"ושו(. בביאור דברי הפרישה' ועיין להלן אות ו .מצוריך בהגהה הראשונה שם

( ג"ב אות י"בסימן ס)ועיין בדרכי משה הארוך . ש"ש עי"מ כהרא"שכתב דדעת מהר'( א סימן כ"בכתובות פ)
   .שהביאו

צריך  דכדי לברך שבעה ברכות, כולם מתנבאים בסגנון אחד כשיטת התוספות, הרי לן חבל נביאים ראשונים  

דמקום החופה אפשר להעתיקו ולקובעו , ש"וגם מהם הסוברים להדיא כהרא. מקום קבוע לחופה ולשמחה

ש ביתר שאת ועוז ובבהירות "ואכן בדברי הרבינו ירוחם ובתוספות רבינו פרץ מבוארת שיטת הרא. במקום אחר

ואין . ח"מברכין שם ב, עהכ לשמוח ולסעוד בבית אחר וקובעים שם החופה באותה ש"דכל שהולכין חו, רבה

ויתכן דגם שאר הראשונים הסוברים . ושום מקום דוחק וקושי כלל, בדבריהם שום צד וצל של ספק בדבר זה

וכפי שפירש בדעת , ש בדעתן כן"או שעל כל פנים יפרש הרא, יודו בו, הגם שלא הזכירו חילוק זה, כהתוספות

   .התוספות

ש המצריכין על כל פנים מקום קבוע "גמרי על יסוד התוספות והראאולם לעומתם מצאנו שיטה החולקת ל  

, ל שום הכרח להצריך מקום קבוע לחופה כדי לברך שם שבע ברכות"וסוברת דאין מהגמרא דסוכה הנ, לחופה

   .מברכין שם שבע ברכות, אלא בכל מקום שאוכלים ושמחים שם עם החתן והכלה



, אפילו כלתו עמו, בתוספות דמהא שמעינן שאם יוצא חתן מחופתו וכתבו: ל"כתב וז( שם)ן בסוכה "הנה הר  

ומשמע . דאין שמחה אלא בחופה, אין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים, והולכים לאכול בבית אחר

דהא מכי , ובודאי שהשמחה במעונו אומרים אותה אפילו שלא בחופה. וכדכתיבנא, דאפילו באותה חצר עצמה

וכיון שכן יש לומר דאפילו שלא במקום . דליכא חופה[, א"ע' כתובות דף ח]תא אמרינן ליה רמו שערי באסינ

, והכא הכי קאמרינן. לא תליא בחופה, ג דמשום שמחה קא אתיא"דהא ברכה אע .חופה מברכין ברכת חתנים

זמן שהחתן כל , וכך נוהגין היום לברך ברכת חתנים בכל אחת מבתי החתונה. דעיקר שמחה ליתא אלא בחופה

   .ל"עכ, אבל מכל מקום יש לחוש לדברי רבותינו הצרפתים בעלי התוספות. או הכלה הם שם

, איירי בעיקר מצות שמחת חתן וכלה, אין שמחה אלא בחופה: שהגמרא בסוכה שאמרה ,וביאור דבריו  

ינה ענין ותנאי אבל שמחה כזו א. ואותה שמחה אי אפשר לקיימה אלא בחופה, שהעוסק בה פטור ממצות סוכה

 ,ל על כל סעודה שאוכלים ושמחים בה עם החתן והכלה ובני חבורתם"דאותן קבעו חז, לחיוב ברכת חתנים

אומרים אותה , ל"ש התוספות הנ"וכמ, ח לזה"דהרי השמחה במעונו שדינה שוה לדין ב. פ שאינה בחופה"אע

באופן דהסוגיא . ה קובע לברכת חתניםמוכח מזה דאין מקום החופ. אפילו לפני הנשואין בעוד שאין חופה

אלא עוסקת בעיקר מצות שמחת חתן וכלה שהיא דוחה מצות , בסוכה אינה נוגעת כלל לענין ברכת חתנים

ולא בעי גם כן מקום קבוע וראוי , אבל ברכת חתנים לא בעי חופה. כיון שאי אפשר לקיימה אלא בחופה, סוכה

וכל זה . ח"כ מברכין שם ב"ג, בסוכה או במקום אחר שהוא ארעי כ"דאפילו אם עשו סעודה לשמחת חו, לחופה

ן כדי לנמק ולבסס המנהג שנהגו במקומו ובזמנו לברך ברכת חתנים בכל מקום שסועדים ושמחים עם "כתב הר

ל בתים של המשפחות והידידים שבהם עושין הסעודה והשמחה "שר", בתי החתונה"הנקראים , החתן והכלה

ן דראוי לחוש לדעת "ועל כל פנים סיים הר. בלי הצטרכות מקום קבוע לחופה, כ"כל שבעה לכבוד החו

ן שמותר לברך "ובודאי היינו שמעיקר הדין פוסק הר. ולהצריך מקום חופה קבוע לברכת חתנים, התוספות

ב וכמו שייש, ס"ושאין שום קושיא על מנהג זה מהש, וכהמנהג, ברכת חתנים בכל מקום בלי קביעות מקום חופה

והגם . ולהצריך מקום חופה קבוע, אלא דלכתחילה חשש לצאת ידי שיטת התוספות, ס לפי שיטה זו"דברי הש

ולא , ן הסובר כהתוספות"הביא בענין זה רק דעת הרמב( ה וחתנים"ף בד"בדפי הרי' דף ג)שבפירושו לכתובות 

   .הוא עיקר הסוגיא בדוכתא שלפרט זה, ש במסכת סוכה"נראה דסמך עצמו על מ, הזכיר לא פרכא ולא מנהג

ד שאם זמנו החתן "כתב הראב: ל"וז(, א"א הלכות ברכת המזון סימן ס"ח)ד "וכן כתב בארחות חיים בשם הראב  

וכן בספר (. ל"א הנ"ן והרשב"ש ששוב הביא גם שיטת הרמב"עי'. )שאומרים שם שבע ברכות וכו, בבית אחר

ד ופסק "הביא באחרונה דעת הראב( ז"עמוד קי', סוף אות ז' שער ה, שערי ברכות, חלק בית תפלה)הבתים 

ה "וכ. כ"ע, וסיים ונראין דבריו, מברכין שבע ברכות, ד כתב כל מקום שהחתן מסב שם"והראב: ל"וז, כוותיה

, א שאפילו שבע ברכות אומרים במקום שיושבים חתן וכלה"וי: ל"א בשם יש אומרים בסוכה שם וז"בריטב

אלא למעוטי שאין אומרים שבעה ברכות , ולא אמרינן אין שמחה אלא בחופה, ופהי שאינו מקום ח"אעפ

ומסתברא כל : ל"וז(, ב"ה ע"דף ס, בשער ברכת חתנים)כ הרב בעל העיטור "וכ. לח"עכ, תוספות, באירוסין

בהלכות )כ בספר תניא רבתי "וכ. ל"עכ, משמחין ומזכירין ומברכין, שעתא דאיכא סעודתא ואית בה עשרה

. דמברכין כל שבעה כל היכא דאיכא סעודתא ואיכא משמחים, בשם בעל העיטור( ד"ח ע"אירוסין ונשואין דף צ

וכן הזכיר שיטה זו . ש"עי, ן"ושוב הביא כסברת הר, ובספר המכתם בסוכה שם הביא בתחילה דעת התוספות

, אוכל ואפילו חוץ לחופה בית חתנים נקרא במקום שהחתן: ל"וז( ט"ב עמוד צ"ף ח"מצוה ק)ק מצוריך "הסמ

(, ה"סימן רצ)י "ועיין בספר פרדס הגדול לרש. ל"עכ', ח וכו"ואם קראו לו ועשו לו סעודה בשבילו מברכין שם ב

שכתב נהגו לעשות סעודה ביום הראשון בבית , ל דאין עדיפות לבית החתן יותר ממקום אחר"דנראה משם דס

   .ש"עי, רך בבית הכלה שבע ברכותוכתב בפירוש לב, הכלה וביום שני בבית החתן

ומכל מקום יש אומרים שכל : ל"כתב וז, לאחר שהביא שיטת התוספות( ב"ע' דף ז)והנה המאירי בכתובות   

אלא למעט בית , בית חתנים[ בכתובות]ולא אמרו כאן , מברכין בו ברכת חתנים, מקום שחתן מתקין בו סעודה

מפני שהוא צריך לשמוח ולשעשע בחברת רעים ובכמה מיני שמחה אלא , ולא פטרוהו מן הסוכה. האירוסין

אלא לישב בה כל , וכבר ידעת שמצות סוכה לא באכילה לבד היא, וסתם סוכה אין בה שיעור לכך, ושעשועט

, וכל שהוא מתקין סעודתו לשם, השמחה[ עיקר]אינן תלויות במקום [ ברכת חתנים' פי]אבל הברכות . היום

ומביאים ראיה ממה שאמרו , נסמכים בה[ ח"ד שהביאו הא"הראב]ואף גדולי המפרשים . םמברכין ברכת חתני



סבר רב ירמיה מימר , ברכת חתנים כל שבעה(: ב"ע' דף ל' הלכה ד' פרק ד)בתלמוד המערב שבמסכת מגילה 

יה רב אמר ל. על דרך שעושין ביום ראשון, כלומר שלא יברכום אלא במעמד חתן וכלה, מפקין כלתא כל שבעה

אף כאן , אלא מה כאן מנחם עמו, אית לך מימר מפקין מיתא כל שבעה, יוסא הא תני ברכת אבלים כל שבעה

אלמא כל שהחתן מתקן . ל ענייני החתונה"ר, אף כאן מזכירין, ל ענייני האבילות"ר, מה כאן מזכירין. משמח עמו

ראיה אצלי שהרי ביהודה היו מברכין אותן ועוד . מברכין, ומזכירין עמו, הואיל ומשמח עמו, לו סעודה שם

מכל מקום הדברים פשוטים שאם החתן . אלא כעין חופה כמו שביארנוי, י שלא היתה שם חופה גמורה"אעפ

הא . שאין אותה סעודה שלו כלל, שאין מברכין שם שבע ברכות בשבילו, הולך לו לאכול בסעודת אחרים לכבדם

. יראה שהדין בזו כאילו הוא מתקין לו סעודה לשם, סעודה בביתם לכבודוועושין לו , אם אחרים מזמינים אותו

   .ל"עכ, אלא שיש מפקפקין בזה

, ן"וכטעם וחילוק שכתב הר, ן"שנוטה לפסוק כעיקר יסוד המנהג שהביא הר, הרי קמן דעת המאירי כמבואר  

, החתן והשושבינין מהסוכהכסוג השמחה יתירה שהזכירו גבי פיטור , דאין סוג השמחה הגורם לשבע ברכות

ח בכל סעודה שמתקין לו החתן "ולעולם מברכים ב. שאינה אלא בחופה, שהוא עיקר מצות שמחת חתן וכלה

דאם החתן בעצמו מתקין לו הסעודה , אולם כתב בזה שלש דרגות. ובלי יחוד מקום של חופה, בכל מקום שהוא

והוא הדין . ספק שצריכין לברך שם ברכת חתנים אין, שהוא בעצמו רצה והזמין הסעודה שם, באותו מקום

כיון שסוף סוף לא החתן בעצמו , אלא דיש מפקפקין בזו, כשאחרים מזמינים אותו לביתם לסעודה שעשו לכבודו

כיון שאין אותה , אבל אם החתן והכלה הולכין לסעודת אחרים כדי לכבד אותם. מתקין לו הסעודה לשם

ד דמה שהמשפחה "ונראה לענ. )בודאי אין לברך שם ברכת חתנים, רחיןאלא לכבוד המא, הסעודה לכבודן

ועושין כך בהתייעצות עם , והידידים נוהגין בזמנינו לקבוע כל אחד באיזה יום סעודה בביתם לכבוד החתן

ובשליחותם ועל , כיון שהקרובים כוונתם רק לסייע לחתן ולכלה, נקרא שהחתן מתקין אותה, החתן ובהסכמתו

ואפשר שלזה גופא כיוון . ואין זה דומה למה שאחרים מזמינים אותו לביתם, עושין הסעודות בביתםדעתן 

ש בפירושו "ונראה שסמך על מ. ועיין להמאירי בסוכה שם שהביא בפירושו רק את שיטת התוספות(. המאירי

ש לעיל בזה "ועיין מ, אובסיום דבריו שם פסק כרב זיר. לכתובות ששם קבע עצמו לדון בנושא זה לאורכו ולרחבו

   .ש"בדעת הרא

ולא פטרוהו מן הסוכה אלא מפני שהוא צריך : ש"עוד יש לנו כאן מקום לעיין ולדקדק מדברי המאירי במ  

דמזה יש . כ"ע, וסתם סוכה אין בה שיעור לכך, ובכמה מיני שמחה ושעשוע, לשמוח ולשעשע בחברת רעים

לכן הוא , י פירש שכיון שהוא מקום צר ופתוח"שרש, ין צער החתןלענ, ללמוד לענין פירוש הגמרא בסוכה שם

שהחופה צריכה להיות גם כן , והרי דייקנו לעיל מזה שיש קצת מקום להבין מכך. )בוש לשחק שם עם כלתו

ורבא אמר : ל"פירש וז( ג"שם ע)אולם באור זרוע (. מקום שראוי על כל פנים שיוכל החתן להתייחד בה עם כלתו

והרי . כ"ע, כל בני חופה[ ביה]וחתן בעי מקום מרווח דליכנסו , דסוכה אינה מרווחת, ם צער חתןגזרה משו

. ר שכן פירש להדיא בסוכה שם"ושו. וכדעת האור זרוע, שדברי המאירי מורים לכך שכן הבין בגדר צער חתן

או משום , דזה אי אפשרותירצו אביי ורבא , וליעבדו חופה בסוכה: והרי לן מהא דכששאלה הגמרא בסוכה שם

ולכן פסקו דבסוכה . יוצא לנו מזה דקביעת מקום החופה בעינן במקום מרווח דוקא, או משום צער חתן, יחוד

   .כ"באה להורות כפירוש זה ג" צר"דתיבת , ש צר ופתוח"י רמז לזה במ"וגם רש. ל"וכנ, א לעשות חופה"א

כ איירי "וא(, ה תרתי"בד)י בסוכה שם "כ רש"וכ, ב הרגלועיין שם במאירי שסיים דכל זה איירי בשכנס בער  

כ יוצא שדיון הגמרא הוא להעביר את החופה מהבית "וא. באופן שכבר עשה סעודה אחת לפחות לפני החג

והיינו כיון שסתם , וכרבא, ל דזה אי אפשר משום צער החתן"ופסקו כנ, שעשו בו הסעודה הראשונה אל הסוכה

ל דהגם שסובר כהתוספות "מוכח מזה בדעת האור זרוע הנ. ו מתאים לקבוע שם חופהסוכה הוא מקום צר ואינ

ובאופן זה אין שום , שפיר דמי, בכל זאת מודה שאם רוצה החתן להעביר הסוכה למקום אחר מרווח, ל"וכנ

ודמועילה העברת החופה לכל מקום שאין בו , ש"ומכאן ראיה והכרח מדברי הגמרא עצמה לשיטת הרא. פקפוק

אלא דיד הדוחה עדיין נטויה לומר שעשו . ד"ש עוד בזה בס"מ'( באות ז)ועיין לפנינו . החסרונות שישנם בסוכה

. והסעודה הראשונה של הנשואין רוצים לעשותה בסוכה, רק החופה והנשואין בערב הרגל סמוך לכניסת החג

, ולא על העברתו, בעו במקום צרולפי זה הגמרא נתנה טעם זה דצער החתן על תחילת קביעת המקום שאין לקו

   .י"וצ, כ אין ראיה דלעולם מועיל להעביר החופה למקום מרווח"וא



שיטת ( א: החולקות בדין זה נמצא בסיכום לפי כל האמור שישנם שתי שיטות עיקריות בדברי הראשונים  

שאינה אלא בחופה  וכי אותה שמחה העיקרית, ש ודעימייהו הסוברים דאין שמחה אלא בחופה"התוספות והרא

ושצריכין לקבוע החופה במקום מיוחד שבו ישנם התנאים . רק היא הקובעת ומחייבת לברך שבע ברכות, דוקא

ושעל כל פנים אם רוצים . ושיהיה מקום קבוע ולא ארעי, שיהיה מקום מרווח וצנוע, הצריכין לקביעת חופה

, ים הצריכין להיותו ראוי למקום קביעת חופהלהעביר ולקבוע החופה והשמחה בבית אחר שגם בו ישנם התנא

ובתנאי שהליכתן לשם תהיה לשם שמחת , ואפילו לפי שעה, שפיר דמי להעביר לשם החופה והקביעות

שמורה שאין , ובאופן שאין דעתן עוד באותה שעה על המקום החופה הראשון, הנשואין ולא לשום סיבה אחרת

ושחושבים עוד לחזור למקום הראשון כדי להמשיך , ת שמחתןבמקום זה השני כל התנאים הצריכין להשלמ

, ועל כל פנים צריך שתהיה קביעת החופה הן בראשונה. וכמו כאשר הולכין לאכול בסוכה, ולהשלים שמחתן

י "ע, באופן שיעשו הקביעות או העברתה על פי יחוד המקום לשם אתר שמחת הנשואין, והן בשניה ובשלישית

( ב. לה או סוג מושב מיוחד המורה שנקבע המקום לשם חופה לשמחת החתן והכלההנחת איזה קישוט ככי

דמה . ח"י חופה לענין חיוב ב"ן ודעימייהו הסוברים דמעיקרא אין צריך יחוד מקום כלל ע"ד והר"שיטת הראב

אבל , הכוונה לענין עיקר חיוב השמחה של הנשואין כל שבעה, שאמרו בסוכה שם דאין שמחה אלא בחופה

אלא שבכל מקום שרצון . אינו תלוי בשמחה שכזו, כ"החיוב לברך שבע ברכות בסעודות שעורכין לכבוד החו

ולא , ושהסעודה נעשית לשם ולכבוד החתן והכלה, פעם בבית אחר, פעם בבית זה, החתן לסעוד עם מריעיו

ולא ייחדו המקום , מהואפילו אם עשו הסעודה במקום ארעי כסוכה וכדו, ח"מברכין שם ב, לשום סיבה אחרת

ואפילו אם בדעתן לחזור אחר הסעודה למקום הקבוע להם לעיקר , י אפריון או שום קישוט אחר"לשם חופה ע

, כ לכבודן באותה שעה"כל שסועדין יחד עם החו, ח"שפיר דמי לברך שם ב, ולהמשיך שם השמחה, שמחתן

   .ח"מברכין שם ב

אלא שההבדל . כ"ח בכל מקום שסועדים ושמחים עם החו"רכין בן מב"ש והן לדעת הר"הרי דהן לדעת הרא  

ושיהיה המקום קבוע , י חופה כקישוט אפריון וכדומה"ש צריך לקבוע המקום ע"שלדעת הרא, ביניהם הוא

ן אין "ולדעת הר. ושיש בו כל הצריך ונחוץ לשמחתו באופן שאין דעתו עוד על המקום הראשון, וראוי ולא ארעי

אלא , ולא לעיקר השמחה שאינה אלא בחופה, י קישוט"ולא ליחוד המקום ע, ע ומתאיםצורך למקום קבו

והדברים פשוטים וברורים , מ"שתהיה הסעודה בהסכמת ורצון החתן ולכבודו ולא לסיבה או מטרה אחרת ותול

   .ד"בס

   בביאור שיטת הטור והש"ע, ושעיקר דעת מרן לפסוק כהר"ן  

בסימן )הנה כתב הטור . י"ובתחילה נביא מקורותיו מהטור והב. פסק מרן בשלחן ערוךועתה נפנה עיונינו אל . ו  

אם , וצריך לדקדק מה נקרא חופה: ל"ש ז"א הרא"וכתב א. ואין מברכין אותה אלא במקום חופה: ל"וז( ב"ס

לפעמים ש, אי אפשר לומר כך, ולהכי קרי ליה חופה, דהיינו תחילת הנשואין, במקום שמברכין ברכת נישואין

ולא במקום העשוי , אלא מקום עיקר ישיבת חתן וכלה קרי חופה, מברכין אותו ברחוב העיר כשהם מרובין

, ונוהגים באשכנז שעושין אפריון למושב החתן והכלה. ושם מברכין ברכת חתנים כל שבעה, לאקראי בעלמא

אין מברך שם , כ לחופתו"אחואם יצא משם לאכול בבית אחר ודעתו לחזור . והוא נקרא חופה ושם מברכין

, גם שם נקרא חופה, ונעשה אותו הבית עיקר, אבל אם הולך לגמרי לבית אחר וכל החבורה עמו. שבעה ברכות

', צריך לברך שם ברכת חתנים וכו, וכן לפעמים שהולכין החתן והכלה לעיר אחרת. ומברכין שם ברכת חתנים

   .ל"עכ

, וכלל עיקר דבריהם במשפט אחד, שקיצר בהבאת דברי התוספות והנה המדקדק בסגנון דברי הטור יראה  

כי ליסוד , ש"בביאור שיטת הרא'( באות ד) ל"והטעם כנ, כ"ע, ואין מברכין אותה אלא במקום חופה: ש"והוא במ

, לגבי גדר החופה מהו, גם הקדים המאוחר בדבריהם בראש דבריו. ש"זה שבדברי התוספות מסכים גם הרא

ש כשני "ושוב הביא פסק התוספות ופסק אביו הרא. ש"ומה שהוסיף עליהם הרא, התוספות וכתב בזה דברי

דהיינו שאם יצאו החתן והכלה מהחופה לאכול בבית אחר לא על , ש"וכפי שחילק ויישב הרא, צדדין שבנידון

וכמו , כותאין מברכין שם שבעה בר, ודעתן עדיין לחזור למקום הראשון, מנת לקבוע אותו בית כעיקר החופה

והסיחו דעתן , ואם קבעו אותו בית שני לעיקר מקום החופה(, וכתוספות, )כשיוצא מחופתו כדי לאכול בסוכה

   .(ש"כהרא)אז מברכין ברכת חתנים במקום השני , מהמקום הראשון



כל , דמועיל העתקת מקום החופה ממקום אחד למקום אחר, ש בזה"והרי שפסק כחילוק ויישוב אביו הרא  

'( באות ד)והנה לאור כל מה שביארנו לעיל . שאין דעתו עוד על המקום הראשון, שהולך למקום השני לגמרי

, כ לחופתו"ש הטור דאם יצא מהחופה כדי לאכול בבית אחר ודעתו לחזור אח"מבואר הדבר דמ, ש"בדעת הרא

עדיין על החופה לחזור ודעתו , אלא רק לאכול שם, כוונתו שלא חשב כלל לקבוע השמחה באותו בית השני

ל שהולך שם "דר, אבל אם הולך לגמרי לבית השני. ולכן אינו מברך בבית השני ברכת חתנים, אליה ולשמוח בה

כיון שיש לו , ובזמן השמחה שעושה שם אינו חושב על המקום הראשון, על מנת לשמוח שם בשמחת חתן וכלה

והרי על . ום השני חופה ויכול לברך שם ברכת חתניםאז נקרא גם מק, כל צרכי הסעודה והשמחה במקום השני

   .ש מעורים וקשורים זה בזה כשיטה ודרך אחת"כל פנים שהביא דברי התוספות והרא

בפרק הישן האריכו שם התוספות דמשמע דחתן היוצא : ל"ח שם וז"ואכן ביאור דברי הטור על נכון כתב הב  

כדאמר התם אין , יכי לברוכי ברכת חתנים והשמחה במעונומחופתו לבית אחר אפילו לוקח הכלה עמו לא צר

משמע בבית אחר אין , ק דכתובות מברכין ברכת חתנים בבית חתנים"ומדקאמר נמי פ. שמחה אלא בחופה

והא דקאמר . ל דמברכין אפילו בבית אחר כיון שהחתן והכלה אוכלים שם"מיהו י[. כ דעת התוספות"ע. ]מברכין

וכל מקום שהחתן והכלה אוכלים שם עם בני החופה בית חתנים . פוקי אלא בית אירוסיןלא אתא לא, בית חתנים

אלא , ולגבי סוכה דוקא קאמר כיון שאין דעתו להניח שם החופה בסוכה. ומברכין שם ברכת חתנים, קרינן ליה

לגמרי בבית אבל כשהלך . ולפיכך פטורים מן הסוכה, אין שמחה אלא בחופה, כדי לאכול שם לקיים מצות סוכה

וכן הם . ק ישן דכן עמא דבריא"וכתב סמ. וכן בהולך לעיר אחרת. כ מניח שם החופה ובית חתנים הוי"א, אחר

   .ל"עכ, ש"דברי הרא

דקביעות . ממש כפי שכתבנו לעיל, ש והטור"ח בכוונת הרא"הרי קמן דברים מפורשים שהבין ופירש הב  

או עם , מציאות מה שהחתן והכלה אוכלים שם עם בני החופההחופה באיזה מקום שתהיה אינה תלויה אלא ב

וזוהי מציאות בית . שגם אותם אחרים נקראים עתה בני החופה, וכגון שהלכו לעיר אחרת, אחרים באשר הם שם

בכל " וזה יכול להיות. שהוא מקום המוכן ומיועד לצורך קביעות הסעודות והשמחה שם, ל"חתנים שהזכירו חז

כל ששם יושבין החתן והכלה ובני החבורה לאכול ולשמוח , הן ברשותם של אחרים, ן ברשותםה, שירצו" מקום

באופן שמקום זה הוא עראי , ובתנאי שאין דעתן על מקום אחר שהוא עיקר המקום שקבעו למקום שמחתן. שם

ין לגמרי ש שכשהולכ"ומ. ל"וכעין סוכה שכל הליכתן לאכול שם הוא רק כדי לקיים המצוה בלבד וכנ, אצלם

ל דצריך להעביר "ק מצוריך הנ"כוונתו כמפורש בהסמ, כ"כ מניח שם החופה ובית חתנים הוי ע"למקום אחר א

ל אפריון "אין ר, ש"וכפי שהוכחנו לעיל בדעת הרא. למקום השני גם את נוי החופה כדי לקובעו כמקום חופה

זהו הנקרא , כ המוכיח שלכבודן השמחה"אלא כל דבר מיוחד שעושין להיכר באופן ובמקום ישיבת החו, ממש

וששניהם הולכים בדרך , ש בא לבאר שיטת התוספות"ח מוכח שהבין שהרא"ועל כל פנים גם מדברי הב. חופה

 .אחת

וכתב )ש "ל שם לאחר שהביא דעת הרא"וז'(, דכתובות סימן כ' על פרק א)וכן כתב בספר ים של שלמה   

אלא , בפרט במדינתי שאין שם מושב קבוע לחתן וכלה, ים כדבריהםואנו נוהג: כתב(, מ"ל למהר"דכוותיה ס

ש דכל "והרי לן שהבין בדעת הרא. ל"עכ, היכא שאוכלים החתן עם הכלה והשושבינין קרוי מקום חופה

י העברת דיורם "ולא בעינן קביעות ממש ע, דשם נקרא חופה, ח"מברכין שם ב, כ בבית אחר"שאוכלים עם החו

   .ימי המשתה לשם לכל משך שבעת

שהקשה דלמה הביא הטור דברי אביו , ד בכוונת דבריו"ונלע. ודבריו צריכין ביאור'(. אות כ)ועיין בפרישה שם   

ושם הביא , א ששם עיקר דיני חופה"היה לו להביא דבריו בסימן ס, ב"ש בענין מה נקרא חופה בסימן ס"הרא

ש מלפרש דחופה "הוא שכיון ששללו התוספות והראויישב בתירוץ השני שהטעם . שאר הדעות והשיטות בזה

מכיון , ופירשו שזה לא יתכן, דהכוונה היא להחופה של מקום הנשואין, שאמרו לגבי שמחת כל שבעה

ובודאי דלא שייך שיאכלו וישמחו שם כל , שלפעמים עושין אותה החופה ברחובה של עיר שזהו מקום עראי

, שיש בו קביעות, הוא מקום עיקר ישיבת החתן והכלה, כל שבעה ולזה הוכיחו שחופה שאמרו לשמחת, שבעה

ומה שמברכים . ואין אוכלים שם, ל"מה שאין כן החופה של הנשואין שאין בו קביעות כנ. ושם סועדים ושמחים

פירוש שהתירו לעשות כן רק בפעם הראשונה בשעת , ]היינו באקראי בעלמא, שם שבע ברכות בשעת הנשואין



ש דברכת חתנים כל שבעה אין "ולכן הסיקו בתוספות והרא. ל לברך שם כל שבעה בקביעות אסוראב[, הנשואין

באופן שכוונתו של הפרישה . ב"עיש, מברכין אלא במקום שיש קביעות שהוא מקום עיקר ישיבת החתן והכלה

לא להקפיד  ומכיון שבשעת הנשואין נהגו, כ"הוא מקום קבוע לשמחת החו" חופה"דעיקר גדר , לחלק וליישב

ב דעוסק בחופת כל שבעה "אלא בסימן ס, א"ש בסימן ס"לכן לא כתב הטור את דברי אביו הרא, על חופה קבועה

   .שנהגו בה כדין לעשותה מקום קבוע

דמשמע , ואיך אמר שאין מברכין אלא במקום חופה: ש"והנה בנו של הפרישה הגיה והוסיף בדבריו שם לגבי מ  

ז כתב בנו בהגהות כתונת פסים "וע. כ"והלא לא אכלו שם ע, שהיתה בשעת הנשואיןמקום החופה דמעיקרא 

וכמו , דאי אפשר לפרש במקום שמתייחדין שם חתן וכלה, כי אם במקום סעודה[ שנקרא חופה]שאין זה : ל"וז

א שם דה[, ל"ם וכנ"והוא לדעת הרמב', ומה היא החופה שתתייחד עמו וכו: ל"וז' בסעיף א]א "שכתב בסימן ס

הרי להדיא שכתב שמקום החופה דכל . ל"עכ, אלא במקום סעודה, אין רגילים לאכול ולברך ברכת חתנים

אלא הוא המקום הקבוע לסעודות , כבשעת הנשואין, שבעה אינו במקום שמתייחדים חתן וכלה לשם קנין חופה

. ייחדים החתן והכלהוכתב בפירוש שאין דרך לקבוע הסעודות במקום שמת. הנשואין ולהשמחה כל שבעה

ולא , שכתב דהעיקר בחופת כל שבעה הוא היותו מקום קבוע לסעודה, וכוונתו לפרש דברי אביו הפרישה

דגם מקום היחוד של חתן וכלה דבעינן על , ועל זה הוסיף בנו. ששם אין דרך לאכול, במקום ארעי ברחוב העיר

מאחר שאין דרך לקבוע , למקום חופת כל שבעהכ אינו מתאים "ג[, ם"לדעת הרמב]כל פנים בשעת הנשואין 

ק מצוריך שכתב להדיא שאין בית החתן "דברי הסמ'( סוף אות ג)וכבר הבאנו לעיל . הסעודות במקום היחוד

וככל מקום אחר שאינו , י כילה וכדומה"כ חשיב חופה בלי שמיחדים אותו לשם חופה ע"ומקום יחודם דחו

והרי לנו מכל האמור שגדר קביעות מקום חופה לכל שבעה הוא במה . ל"וככל הנ, ארעי שצריך לקובעו בחופה

   .מ"ותול, י הכנת וקישוט המקום לשם זה"כ לשם שמחת נשואין עם ידידיהם ע"שאוכלים שם החו

ש והמרדכי בפרק "והנה מרן בבית יוסף ציין והעתיק בתחילה מקורות הטור מהתוספות שהביאו דבריהם הרא  

ן שהמנהג דלא כהתוספות להצריך מקום קבוע "ושוב הביא דברי הר. דבעינן חופה קבועה דסבירא להו, הישן

ושאין קושיא על זה מהסוגיא , אלא בכל מקום שסועדים עם החתן והכלה מברכין שם שבע ברכות, לחופה

טת ושעל כל פנים יש לחוש להצריך לכתחילה מקום חופה קבוע כשי, ל"דשם איירי בעיקר השמחה וכנ, בסוכה

י "עוד הביא שם בב. ש שהביאם הטור"ושוב ציין למקורו של דברי הרא. וכנעתק דבריו לעיל, התוספות

, כ לעיר אחרת"ש כתב דכשהולכים חו"שברא. ק דכתובות"ל לפסקי התוספות בפ"ש הנ"הפלוגתא שבין הרא

י "וכתב הב. בעירוובפסקי התוספות כתבו שאין לברך בעיר אחרת אלא בבית חתנים ש, ח"שצריך לברך שם ב

. ודעתן לחזור לביתם תוך שבעה, ליישב דאפשר דבפסקי התוספות איירי כשהולכין שם לטייל ולא לגור שם

דאפילו אם תמצא לומר , י"עוד תירץ הב. ש איירי בהולכין להתיישב ולדור באותה עיר האחרת"ואילו הרא

, ח או לא"אם מועיל הקביעות לענין ב, מקום חופהפירוש דפליגי בהולכין לעיר אחרת ורוצין לקבוע שם , דפליגי

והיינו שחולקים . ש מועילה הקביעות"ולהרא. ח"ואין לברך שם ב, דלדעת פסקי התוספות אין מועילה הקביעות

וכל שכן דאותו פסק הכתוב בפסקי , ש סמכינן דפוסק מובהק הוא"אנן על הרא: וסיים הבית יוסף. דקאמר

ופשוט הדבר דבתירוצו השני חזר בו הבית יוסף . י"ד של הב"את, לפנינו לא נמצא בתוספות, התוספות

שהעמיד את דברי פסקי התוספות דמיירי בהולך לטיול ודעתו לחזור תוך , מהאוקימתא דבתירוצו הראשון

   .ש בהולך לדור ולהתיישב"ואת דברי הרא, שבעה

ל שזהו לעיכובא "אין ר, לטייל לבין הולך לדורי בתירוצו הראשון שחילק בין הולך "והנה ביאור דבריו של הב  

דהרי אפילו אם הולכים שם רק לטייל יום או , כ"ל מקום שיתייחדו שם חו"שילך לדור שם כיון דבעינן חופה שר

אלא מוכח . כיון שמטרת הליכתם הוא לטייל, ובכל זאת לא יברכו שם, גם יצטרכו לישן שם באותה עיר, יומיים

דמדהניחו עיקר , אלא הכל תלוי בדעתן ביחס לקביעות מקום שמחתן, במקום שינה ויחוד דאין הדבר תלוי כלל

מאחר דאין להם שם , אי אפשר להם לברך בעיר השניה, לכן אם דעתן עדיין לחזור אליה, החופה בעירם

בין מקום דכמו כשאנו מחלקים באותה עיר . י שפירושו באקראי"והיינו דלטייל דנקט הב. וכמו בסוכה, קביעות

. הוי ההליכה למטרת טיול דוגמת אופן הארעי, כעין זה מעיר לעיר אחרת, הוי סוכה דוגמא לארעי, קבוע לארעי

דהוי , ח"אז שפיר דמי לברך שם ב, ורצונם לקבוע חופה במקום החדש, ואם הסיחו דעתן מהחופה שבעירם

דעתן ביחס להחופה הראשונה והשניה באופן שהכל תלוי ב. ותו לא דמי לסוכה, כהולך לגמרי למקום השני



מסתמא דלא , ובדעתן לחזור תוך שבעה לעירם, דאם הלכו רק כדי לטייל, י"ולזה כתב ליישב מרן הב. מ"ותול

. ל"וכבסוכה וכנ, ואי אפשר להם לברך במקום השני דמעמדן בו ארעית, הסיחו דעתן ממקום חופה הראשון

בודאי שהסיחו דעתן מהחופה , הלכו לדור שם באותה עיראבל אם . ובאופן זה איירי הפסקי התוספות

וכל זה אליבא דכולי . ש"ובהכי איירי הרא, דחשיבא הקביעות החדשה, וצריכין לברך בעיר השניה, הראשונה

   .י שבאה להשוות בין הדעות"עלמא לפי התירוץ הראשון של הב

דמר איירי , כדי לחלק ולהשוות ביניהם, ש"באופן דהא דנקט מרן הבית יוסף בדעת הפסקי תוספות והרא  

מן הסתם לא , והוא כי ההולכים לטייל. לדוגמא בעלמא נקט לשונות אלו, ומר איירי בהלכו לדור, בהלכו לטייל

וכדי . וההולכים לדור בודאי הסיחו דעתן ממקום החופה הראשון, הסיחו דעתן ממקום החופה הראשון כבסוכה

כדי להבהיר , תפס הבית יוסף בלשונו שני הקצוות היותר ברורים ומוגדרים, ל שבין הפסקים"ליישב הסתירה הנ

אלא בגמר דעתן ביחס , אבל לעולם אין הדבר תלוי בהולכין לטיול או לדיור ממש. את החילוק שביניהם

וכן נראה ברור שהבין . והסיח דעתן מהחופה הראשונה שבעירם, לקביעות מקום החופה שבעיר החדשה

[ בעיר אחרת]דהא דמברכין שם : י וכתב"שסיכם דברי הב'(, סוף אות י)י בדרכי משה הארוך "הב א בכוונת"הרמ

הרי להדיא . כ"ע, כ בפסקי התוספות"וכ. הא כשדעתו לחזור אין מברכין שם, היינו כשאין דעתו לחזור, ח"ב

, בעלמא וכדכתיבנא ל שאינם אלא לדוגמא"דמוכח דס, י לדור ולהתיישב ולטייל וכדומה"שלא כתב לשונות הב

   .מ"ותול, והעיקר הקובע לדינא הוא באם הסיחו דעתן או קבעו דעתן

ודעתן לחזור , דאפשר דהתם מיירי כשהולכין לעיר אחרת לטייל: ל"ש הבית יוסף בדעת הפסקי תוספות וז"ומ  

מר שלדעת אין כוונתו לו. כ"ע, ש בהולכין להתיישב ולדור באותה עיר אחרת"ודהרא, לביתם תוך שבעה

ושאז , ועל מנת שלא לחזור לתוך שבעה למקום החופה הראשון, ש בעינן שילכו לעיר החדשה לדור שם"הרא

ועוד . ש"י תנאי זה בדעת הרא"שהרי לא כתב מרן הב. ח בעיר האחרת"ש שצריכין לברך ב"ל להרא"דוקא ס

דמדהלכו רק לטיול מסתמא דעתן , אלא כהוכחה וסימן, דאפילו בדעת הפסקי תוספות לא כתב כן בדעתן כתנאי

ושלכן חשיבא הקביעות בעיר . ל בדברינו"וכנ, וכדמצינו בסוכה, לחזור למקום החופה הראשון תוך שבעה

היינו כיון שכל הדיון לענין קביעות מקום לברכת חתנים הוא תוך , והא דנקט תוך שבעה. החדשה כארעית

ושלכן לא חשיבא , תן לחזור לחופתן הראשונה תוך שבעהזהו הוכחה שדע, ולכן מדהלכו לטיול. שבעה דוקא

וכל זה כתב הבית יוסף רק בביאור דברי הפסקי תוספות דקאי . ל"הקביעות בעיר החדשה להיותה ארעית וכנ

אין הדבר תלוי באם דעתן לחזור תוך שבעה , ש שלא הלכו לטיול אלא לדור שם"אבל בדעת הרא, בדהלכו לטייל

ופשוט דהא דנקט הבית יוסף בדהלכו לעיר אחרת לטייל . מ"החופה במקום החדש ותולאלא בקביעות , או לא

דכיון שדעתו , ש בין סוכה לבית אחר שבאותה עיר"היינו ממש כמו שחילק הרא, דאיירי כשדעתן לחזור לעירם

דעתו על  ל שבודאי"ר, הא דנקט דעתו לחזור, כן בנידונינו דכאן. על חופתו הוי הליכתו לסוכה כלמקום ארעי

   .ולא נאמרו הדברים בדרך תנאי כלל, חופתו שבעירו מאחר שיציאתו משם היתה רק ארעית כדי לטייל

ש "הוא דאי אפשר בשום אופן לפרש בכוונת הרא, ש"וההכרח לפרש כן בכוונת הבית יוסף בפירוש דעת הרא  

, חזור למקום הראשון תוך שבעהובמפורש באופן שלא י, ל דדוקא אם הולך למקום השני על מנת לדור שם"שר

ש היתה מעיקרא לחלוק על הנראה לכאורה בכוונת "דהרי כל כוונת הרא, שדוקא אז יברכו שם ברכת חתנים

דמהכא : ל"ש וז"וכתב הרא. דאין מועיל להעביר החופה כלל ממקום הראשון למקום אחר, התוספות בסוכה שם

דנראה להדיא . כ"ע', והכלה הולכין לאכול בבית אחר וכואין ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן 

וקובעים , מלשונו שבא להתיר לברך ברכת חתנים בכל מקום שהולכים לשם כדי לאכול שם עם החתן והכלה

וכמו שהוא כן בהולכין , ובתנאי שאין דעתן בעת שהותם שם על מקום החופה הראשון, השמחה שם בחופה

היה צריך לומר אין מכאן ראיה דאם הולכין לדור ולהתיישב בבית , ל"ש כנ"ראדאם היה דעת ה. לאכול בסוכה

במקום שהחתן והכלה הולכים לאכול : ומדכתב סתם, אחר לכל משך שבעת ימי המשתה שאין מברכין שם

, ולא זמן שהותם שם שיהיה עד גמר כל שבעת ימי המשתה, ולא התיישבות, ולא הזכיר לא דיור, בבית אחר

ולא בדיור , הרי דבאכילה גרידא תליא מילתא לענין קביעת החופה במקום השני, לאכול שם: תםאלא כתב ס

ואי אפשר בשום אופן להעלות על הדעת שכן יפרש מרן בדעת . ושלא יהיה בדעתן לחזור כל שבעה, קבוע כלל

שלא יהיה , ל"כנברור ופשוט שכוונתו , ש בלישניה דבעינן שילכו לגמרי לבית האחר"והגם שנקט הרא. ש"הרא

אלא בעינן שינתקו אז דעתן ממקום החופה הראשון , דדעתן גם אז על החופה העיקרי, דומיא להליכתם לסוכה



ל שהלכו לגור ולהתיישב באותו "ואין כוונתו בתיבת לגמרי דנקט שר .כדי שיקבע החופה במקום החדש, לגמרי

ועושין אותו בית : ש"והיינו שסיים הרא'(. באות ד)ש גופא לעיל "ש כל זה כבר בביאור דעת הרא"כמ, מקום

, דרק בהא תליא מילתא שקובעין מקום החופה והשמחה בבית השני באופן בלעדי באותה שעה, ל"דר, עיקר

   .ד"והדברים ברורים בס. מ"ותול

ופה דכל שידוע לנו שדעתן לקבוע ח, גם לאור הבנתו של הבית יוסףש כמבואר "ולענייננו יוצא דעת הרא  

, כ צריכין לברך"ג, ולא יישנו שמה, אפילו אם רק הולכין לשם לכמה שעות, ח"ומברכים שמה ב, במקום שני די

ובזמן שהותם שם אינם חושבים אז כלל , כיון שעיקר הדבר תלוי בגמר דעתן לקבוע השמחה באותו מקום החדש

וא דוגמא ואופן בעלמא להורות שאין שה, ש הבית יוסף שהלכו לדור שם"והיינו כמ, על מקום החופה הראשון

   .מ"ותול, דעתן על מקום חופה הראשון

והוא דאפילו אם , אבל לפי התירוץ השני שכתב שם. י"וכל זה כתבנו לפי היישוב הראשון שכתב מרן בב  

הרי . ש"ל כהרא"קיי, דסבירא להו דלא מברכין, ש בדהלכו לעיר אחרת"חולקים הפסקי תוספות על הרא

ובודאי היינו , ש להצריך לברך ברכת חתנים באותו עיר האחרת"הכריע והסכים מרן לפסוק כהראשלהדיא 

ואין דעתו אז על המקום , באופן שידוע לן דכוונתו ורצונו לקבוע שם עתה מקום החופה והשמחה העיקרי

בזמן היותו שם הוא ש, דהגורם לחיוב שבע ברכות, ש"דעיקר יסוד הענין לדעת מרן בביאור שיטת הרא. הראשון

ש על "כן מוכח שפיר מכל הלשונות שהבאנו לעיל המבארים כוונת הרא. אין דעתו לחזור לחופתו הראשונה

   .וברור שכך היתה כוונתו של מרן בבית יוסף, נכון

כ "ש היינו כדנראה מהלשון של המעשה שהלכו החו"ונראה עוד לומר דכל זה דפליגי הפסקי תוספות והרא  

אבל , ש לעיל"ולכן יש חשש טפי שדעתן עדיין על המקום הראשון וכמ, בדן בלי לווי בני החבורהלעיר אחרת ל

, או שידוע לן שרצונם לשמוח גם עם בני המשפחה שבעיר האחרת, אם הולכין עם כל בני החבורה או מקצתן

כמו שכתב טעם ו, ח"וכולי עלמא יודו דצריכין לברך שם ב, פשיטא שכוונתן לקבוע השמחה שם במקום השני

   .וכמובא לעיל, ש"וחילוק זה בפירוש הרא

שהעתיק '(, ב סעיף י"סימן ס)ע "ממילא מובנים דברי מרן בש, ש והטור"ולאחר שביארנו על נכון כוונת הרא  

אין , והולכים לאכול בבית אחר, אפילו כלתו עמו, יש אומרים שאם החתן יוצא מחופתו: ל"דבריהם כלשונם וז

וכל , אבל אם הולך לגמרי לבית אחר, כ לחופתו"והני מילי שדעתו לחזור אח. רכת חתניםאומרים שם ב

וכן לפעמים שהולכים . ומברכים שם ברכת חתנים, גם שם נקרא חופה, ונעשה אותו בית עיקר, החבורה עמו

ואין דעתו : ל"א וז"והוסיף שם הרמ. צריך לברך שם ברכת חתנים אם הוא תוך שבעה, החתן והכלה לעיר אחרת

דהגם דבעינן מקום חופה , ש והטור וכחילוקם"ע כדברי הרא"והרי לנו שמרן העתיק בש. ל"עכ, י"ב, לחזור

בכל זאת אפשר להעבירו מבית זה לבית , שהוא המקום שקבע לסעודה ולשמחה בשבעת ימי המשתה, קבוע

באופן שאין , מקום החופה החדשוקבע עצמו ב, כל שניתק עצמו ודעתו ממקום החופה הראשון, ל"אחר וככל הנ

ואין דעתו : א שכתב"וזהו כוונת הרמ. דעתו עוד לחזור למקום הראשון בעת שהוא סועד ושמח במקום השני

, שבזמן שקובע הסעודה והשמחה במקום השני, ל"י יישובו של הבית יוסף הנ"היינו לפרש הדברים עפ, לחזור

אז אכילתו במקום השני הוי כיציאתו , שאם דעתו לחזור, צריך שלא יהיה בדעתו כלל לחזור למקום הראשון

כן מוכח . ח במקום החדש"ובאופן זה אין לברך ב, י"והיינו כמו לטייל דנקט הב, מחופתו כדי לאכול בסוכה

, ל שהבין דהעיקר הקובע הוא רק באם דעתו לחזור או לא"א בספרו דרכי משה הארוך וכנ"מדברי הרמ

   .מ"ותול

לא נזקק לכל אותן לשונות שכתב בדרך , כל פנים דכאשר בא מרן לפסוק את הדין בשלחנו הטהורוהרי לן על   

והעתיק דברי הטור כהוייתן ממש בלי , י ליישב בין סתירת הפסקים כגון לדור ולהתיישב או לטייל"פלפולא בב

י לומר שהם "זכיר בבמוכח מזה כמו שכתבנו לעיל שלא כיוון בכל אותן לשונות שה. תוספת נימוקים והסברים

באופן שדין עיר אחרת , אלא שהם כדוגמא בעלמא להורות האם דעתו לחזור או אין דעתו לחזור, כתנאי ובדוקא

ע שהעתיק דברי הטור "ועוד יש להבין בכוונת מרן בש. כדין סוכה או בית אחר באותה עיר לכל הפרטים

ש אפילו אם הפסקי תוספות "דסומכים על הרא ,דסמך עיקר על יישובו השני שהוא עיקר מסקנתו, כהוויתן



י בביאור דעת "ע ככל אותן לשונות שכתב בב"ולכן לא נזקק לפרש ולהעמיס בדברי הטור שהעתיקן בש, חולקים

   .ק"ודו'(, באות ד)ל בדברינו לעיל "וככל הנ, דחזר בו מזה לפרש הדברים כפשטן, הפסקי תוספות

', והני מילי כשדעתו לחזור וכו: ל תחילת דברי מרן באותו סעיף שכתבע( ז"ק ט"שם ס)והנה בחלקת מחוקק   

. ל"כלומר בתוך שבעת ימי המשתה דעתו לחזור עכ: ל"כתב וז, ח במקום השני"ל שאז אין יכול לברך ב"דר

ש בדין קביעת החופה "י כדי ליישב בין הפסקי תוספות להרא"ונראה שדבריו הם על פי החילוק שכתב מרן הב

אולם המעיין הישר יראה בעליל שחילוק זה אינו שייך בכאן ברישא . חתן וכלה לעיר אחרת וכדלעילכשהלכו 

ש והטור בקביעת החופה במקום "דלהדיא תלו הדבר הרא, דאיירי בהעברת החופה מבית לבית שבאותה העיר

, מ"ארעי ותולכל שנעשה הסעודה במקום הראוי שהוא קבוע ולא , כ"השני לפי שעה לסעודה ולשמחה עם החו

   .ח"י שאחר כך יחזרו לחופתם ואפילו באותו יום מברכין שם ב"ואעפ, ש לעיל"וכמ

ופירש בכוונת , כ לעיר אחרת"ש שחולקים בדהלכו חו"בבואו ליישב בין הפסקי תוספות להרא, י"אלא דהב  

להשתמש בלשון זו המחודשת נזקק , ל"וככל הנ, הפסקי תוספות דאיירו בדהלכו לטייל ודעתן לחזור תוך שבעה

, דמסתמא שבדהלכו לעיר אחרת, כי בהוה דיבר ובהתאם למציאות, ש ולא בטור"שאינה נזכרת לא בדברי הרא

כתב , ח בעיר האחרת"וממילא כשדנים אם יכולים לברך ב, וכן בחזרתן, מתעכבים בדרך הליכתם יום או יומיים

, לחזור תוך שבעה לחופה הראשונה שבעיר אחרת או לאלפי סגנון מציאות הנידון דהדבר תלוי באם דעתן 

ש דאיירי בהלכו לדור "ולהרא. נקרא שדעתן לחזור תוך שבעה, ל דאיירי בדהלכו לטיול"ולפסקי התוספות דס

י לפרש דאין מועיל קביעת מקום החופה "אבל לא עלתה על לבו של מרן הב. הכוונה לומר לקבוע שם חופה, שם

דלדוגמא , ובמפורש כשאין דעתו לחזור תוך שבעה, מ לדור ולהתיישב"וסע לשם עכ נ"בעיר השניה אלא א

וממילא כאשר . ל"דשייכי לשונות אלו וכנ, כיון שהמדובר הוא בנסיעה מעיר לעיר, בעלמא נקט לשונות אלו

פשיטא דאין צריך כלל שיקבעו דירתן בבית השני למשך כל שבעת ימי , הנידון הוא מבית לבית באותה עיר

ל דאין מועיל קביעות חופה בבית שני שבאותה העיר אלא אם כן "ל למרן ז"דהרי אי אפשר שנאמר דס. המשתה

ש והטור בביאור הסוגיא "שהרי פירוש זה מנגד לכוונת הרא, יעבור לדור שם עד סוף שבעת ימי המשתה

, מנת לסעוד ולשמוח שםשלא הצריכו אלא שהליכתן לבית השני תהיה על , ל"ע וככל הנ"שכוותייהו פסק בש

ואכן כל האחרונים . ולא זכיתי להבינם כלל, מ שגבו ממני"באופן שדברי הח. מ"ותול, ובאותה שעה בלבד

ש לעיל "ש והטור כמ"ולהדיא פירשו בכוונת הרא, התעלמו מדבריו ולא הזכירו כלל משיטתו שצריכין תנאי זה

. ל"ה רבינו ירוחם ותוספות רבינו פרץ וכנ"ה, שיטתו זווכן מוכח מגדולי הראשונים ההולכים ב. אנו בעניותין

   .וכאשר נביא בהמשך דברינו, וכן העלו לדינא כל פוסקי האחרונים

ולפי חומר הקושיא, דמצוה ליישב דברי הח"מ, יש לפרש שכוונתו להודיע דמאחר שברישא לא כתב מרן   

י שלא נטעה לחשוב דבעינן שלא יהיה דעתו שיעור זמן דשבעת ימים, וכתב סתם שאין דעתו לחזור, לכן כד

לחזור גם מעבר לשבעת ימי המשתה, דרק אז יקרא חופה, לכן ביאר הדברים הח"מ וכתב דכל מה שאנו דנים 

בזה, ומחלקים בין אם דעתו לחזור לבין אין דעתו לחזור, הוא דוקא תוך שבעת ימי המשתה, שהם הימים שקבעו 

רך לקביעות מעבר לזה, ודי בקביעות אותן הימים בעצמן דשבעת ימי חז"ל למשתה ולשמחה, אבל אין צו

המשתה. ולעולם כל שקבע, ואפילו לפי שעה בלבד, חשיבא הקביעות. והוצרך לפרש כן ברישא דוקא שלא 

הזכיר מרן בלשונו שיעור כלל, אבל בסיפא שכתב שיעור דתוך שבעה, לא הוצרך לפרש, דפשיטא דדברי הרמ"א 

   .ו לחזור, קאי אמ"ש מרן "תוך שבעה". ועיין היטב בלשון הש"ע, ותביןשכתב ואין דעת

והשתא דאתינא להכי נראה להבין בכוונת הגר"א שציין על דברי הרמ"א שבסוף הסעיף שכתב וז"ל: ואין דעתו   

ותה לחזור, ע"כ, כתב הגר"א וז"ל: כנ"ל, ע"כ. ור"ל דכמו ברישא דכתב מרן גבי מעביר החופה מבית לבית שבא

העיר דבעינן אין דעתו לחזור, כך באותו משקל מעיר לעיר אחרת בעינן הכי, ולאפוקי מהמציין בהגהת הרמ"א 

שמקורו מהב"י, דכאילו כוונת הרמ"א להעמיס בלשון הש"ע את הצדדים שכתב בב"י ביישוב סתירת הפוסקים, 

דאינו, אלא כוונתו להשלים בלשון  ולהצריך העברת מקום המגורין כדי לקבוע מקום חופה, ולזה כתב הגר"א,

הסיפא, כאותה לשון המפורשת ברישא, וכפי המובן בסתימות הדברים, וככל הנ"ל. והגם שבדרכי משה הארוך 

נראה שאכן מביא כן מהב"י, בכל זאת כוונת הגר"א נראה שבא לאפוקי שלא נבין שהרמ"א רוצה לפרש גם בש"ע 

להודיע שגם הסיפא איירי ממש כהרישא דבעינן אין דעתו לחזור  כאן כצדדים ההם שכתב בב"י, אלא כוונתו

   .ותול"מ, ודו"ק. ועיין בט"ז )שם ס"ק ח'( מ"ש בדעת הרמ"א



א שאם החתן יוצא מחופתו לבית אחר אפילו כלתו עמו "י: ל"שכתב וז'( א סעיף י"סימן ס) בלבושועיין   

אבל אם הולך ', אין אומרים שם ברכת חתנים וכו, שהולכים לאכול בבית אחר שאין הסעודה בשביל הנשואין

שאין הסעודה "ע שהעתיק תיבות "ומדהוסיף בלשון הש. ל"עכ, ח"גם שם נקרא חופה ומברכין ב', לגמרי וכו

ושאם הסעודה לכבוד הנשואין אז נקרא , ל דדוקא בכי האי גוונא אין מברכין"הרי מוכח דס", בשביל הנשואין

   .והדברים ברורים, כ חופה"ם גונקרא ש, שהלכו לשם לגמרי

והנה לאור כל הנזכר נראין הדברים לכאורה שבא מרן לפסוק כדעת התוספות דבעינן על כל פנים מקום קבוע   

אפשר להעביר הקביעות , דאם יש סילוק גמור ממקום החופה הראשון, וכחילוקם, ש והטור"וגם כהרא, לחופה

, שהביאו בבית יוסף הסובר שאין צריך מעיקרא קביעות לחופה ן"ולא כדעת הר, ליב"וככל הנ, למקום אחר

אולם . אפילו במקום ארעי כסוכה, ח"מברכין ב, ובכל מקום שיושבים החתן והכלה ובני החופה ואוכלים שם

לעומת דעה החולקת שהביאם , דהרי בעלמא כשדעת מרן להכריע ולפסוק כדעת פוסק אחד, אין זה מוכרח

אולם . ודוחה מהלכה השיטה האחרת, שאז חותך וקובע כאותה שיטה, לסתום כוותיההרי דרכו , ביתה יוסף

מוכח מזה שיש . ולא בסתם, ש בשם יש אומרים"והביא דעת הרא, כאן בנידונינו שינה דרכו בקודש נהדר

מקום י מצאתי ראיתי דיש ויש 'ואכן כאשר יצאתי לחפש. והדבר אומר דורשני, ואין הענין כפשוטו, דברים בגו

, ן"ל כהר"אלא בא להורות דמעיקר הדין קיי, ש"שלא בא לפסוק כהרא, להבין בכוונת מרן בתר איפכא ממש

   .ש להצריך קביעות חופה"אלא דיש מקום לחוש לדעת הרא

( ט"ע אות י"בכללי הש, ח"חלק או)בקונטרס הכללים שבראש ספרו  שלחן גבוהוהוא על פי הכלל שכתב הרב   

, דעתו לפסוק כאותה סברה אחרת שלא הביאה, הסברה אחת בלשון מחלוקת[ ע"בש]כשמביא  'ודע וכו: ל"וז

כ בספרו "וכ. ל"עכ, ש"יע( ב"ק ל"ס ס"ד סימן ק"יו)וכמו שכתבתי בהלכות רבית , מדלא הביא סברה זו בסתם

(, א"אות כג "ע סימן י"כללי הש)בכללי הפוסקים שדי חמד והביאו ב'(. ק ה"י ס"ח סימן תר"חלק או)ל "הנ

דהרי עינינו הרואות במקומות רבו מספר שמשתמש מרן , ובאמת נראה דזה לא יתכן כלל: ל"והקשה עליו וז

ע "וכתבו הפוסקים בשם הרב הסמ[. ופוסק כוותיה, ]בדבר שהוא בלי חולק[ דיש מי שאומר וכדומה]בלשון זה 

(. ב"אות קס)ג גופיה לכלל זה בכלליו "שו וכן קבעו להלכה הרב, דכן הוא דרך מרן'(, ק ח"ז ס"מ סימן ט"חו)

וכותב מרן בשלחנו הטהור , דבמקום שיש מחלוקת, ד דכוונתו לומר"לכן נלע: ל"ויישב הרב שדי חמד שם וז

אז הוא דאמרינן דדעתו לפסוק כהסברה [, יש אומרים או יש מי שאומר]בלשון מחלוקת [ דעה אחת מהן בלבד]

כותב מרן בלשון זה יש מי [ ל שהיא דעה יחידאה"ר]בר שאין בו מחלוקת אך אם בד. ע"האחרת שלא הביאה בש

ל השדי "עכ[, שכוונתו לפסוק כאותה דעה, ]ע ודעימיה"בהא ודאי אמרינן ככלליה דרב הסמ, שאומר וכיוצא

ג "ולא היה חלק זה מספר שו'(, ק ד"ב ס"ד סימן ק"חלק יו)ג בספרו "ואכן כן פירש חילוק זה להדיא הרב שו. חמד

מ אין בכחי לחלוק על "וכתב ומ, ועיין בשדי חמד שם מה שפלפל עוד וצידד בזה. ש שם"ח כמ"לפני הרב שד

   .ל"ג בסברא בעלמא עכ"הרב שו

ן מאידך "ודעת הר, ש מחד גיסא"דעת התוספות והרא, והרי בהא דקמן מרן הביא בבית יוסף שתי דעות  

ולפי . ולא סתם כדעתן, יש אומרים שהוא לשון מחלוקתש בשם "ע כתב רק דעת התוספות והרא"ובש, גיסא

ן שמברכין ברכת חתנים בכל מקום שאוכלים שם "ל יוצא שבא מרן לפסוק להלכה כהר"ג הנ"דברי הרב שו

   .החתן והכלה בלי קביעת מקום חופה

וקא ומביא ד, דתמוה לומר שהדעה שפוסק כמותה אינו מזכירה, ומה שתמה בשדי חמד שם על הכלל הזה  

שבזמן מרן המנהג הנפוץ והמקובל היה , יש ליישב בכאן ולהסביר ולהטעים הדברים. הדעה שאינה מוסכמת

ואם כן הא '(, באות ז)וכדלהלן , וכמו שהיה גם לאחר זמן מרן, ן גופא"וכמו שהיה כן בזמנו של הר, ן"כדעת הר

, יה זה דבר ידוע ומפורסם לכלה, דמברכין ברכת חתנים בכל מקום שאוכלים החתן והכלה גם בלי חופה

מאחר שמפורסם הדבר שנוהגים , ולא היה מן הצורך להזכירו, וממושכלות ראשונות כיון שכן עושין כולם

א הגם שאינו מסכים אתם "ש על כל פנים בלשון י"והסיבה שראה מרן להעתיק דעת התוספות והרא. ן"כהר

כיון , להראות מקום לסברתם שיש מקום לחוש לה היא, ן"מעיקר הדין כיון שהמנהג הקבוע היה כדעת הר

, בכל זאת לרווחא דמילתא ולחומרא, והגם שההלכה והמנהג אינו כן. ן כתב לחוש לדבריהם"שאפילו הר



ע "ולכן רק את דבריהם העתיק בש, ש להצריך מקום קבוע לחופה"המליץ מרן לחוש לדעת התוספות והרא
   .בשם יש אומרים להורות על זה

והוא ממושכלות ראשונות , דעיקר הדין אין צורך לכותבו כיון שכך המנהג, זה נתיישבה הקושיא הנזכרת ולפי  

א להורות שאינה "וכתבה בשם י, כ"ורק החומרא הזכירה מרן להורות שיש לה מקום ג, שכך נוהגים כולי עלמא

יש בדבר זה שהביא רק הדעת  לראות איזה טעם, כ מרן"וצריך לעיין לעת הפנאי בשאר דוכתי שכ. הלכה פסוקה

   .ל בזה עתה"ואכמ, ולא כתב כלל הדעה שסובר כמותה לדינא, א"החולקת בשם י

ש בשם יש "רק את דעת הרא' ולאחר ההתבוננות נראה דעדיף מינה יש לפרש כאן בכוונת מרן שהביא בסעיף י  

ם "ל לשון הרמב"העתיק מרן ז' והוא דהרי בסעיף א, דנראה תמוה לכאורה, ן"ולא הזכיר לדעת הר, אומרים

העתיק ' ושוב בסעיף ה. בהלכות אישות לגבי דין חופת נשואין דבעינן שיתייחדו החתן והכלה בביתו של החתן

והרי כבר . ח בבית חתנים"מברכין ב: ל"וכתב וז, ח כל שבעה"דין חיוב ב, ם בהלכות ברכות"מלשון הרמב

, ן"ד והר"וכהראב, ל כהראשונים הקדמונים שלפני התוספות"דסם "בדעת רבינו הרמב'( באות ב)ביארנו לעיל 

ודבית חתנים דנקט היינו כל מקום ששמחים שם עם , ח דכל שבעה"דלא בעינן חופה כל עיקר לענין חיוב ב

ושלכן לא . ושהוצרך לפרש זה בדבריו שם להיות דעוסק שם בהלכות ברכת המזון, כ בסעודות כל שבעה"החו

כבר סתם ' כ שבסעיף ה"נמצא א. ל"וככל הנ, אין מברכין ברכת חתנים אלא בחופה וכדומהכתב בלשון שלילה ד

ם שהעתיק שם קרי בחיל שאינו "שהרי לשון הרמב, ן"ד והר"ל להלכה כשיטת הראב"דס, ופירש מרן דעתו

א ומהשתא מובן בשופי וברווח מה שהבי. ל"מדלא כתב כן בלשון שלילה וכנ, ח דכל שבעה"מצריך חופה לב

גילה דעתו בסתם לפסוק כדעת ' דסמך על מה שכבר בסעיף ה, ש בשם יש אומרים"את דעת הרא' בסעיף י

דאין , ומהשתא הוו סידור דבריו על פי הכלל דסתם ויש הלכה כסתם. ן"ד והר"דאזיל בשיטת הראב, ם"הרמב

   .בזה פלוגתא

, ן וכהמנהג שהזכיר"לדינא הוא כדעת הרל דהעיקר "דס, ועל כל פנים יוצא לנו מבירור דעת מרן בהכא  

דכן נאה ויאה לנו  .ולא בעינן מקום חופה קבוע כלל, ח בכל מקום שאוכלים שם החתן והכלה"שמברכין ב

ת פעולת צדיק שגם הבין בכוונת "ועיין לפנינו שנביא דברי שו. ע על פי כללי הפוסקים"להבין ולפרש דברי הש

   .מרן כדעת הרב שלחן גבוהיג

   ן במשך כל הדורות"ק הספרדים שנהגו כהר"ועדויות אודות מנהג ק, ז"שיטת הרדבב  
 ז"הרדבאמרתי להביא בתחילה דברי , ע ונושאי כליו"וטרם שנבוא לעיין בדברי האחרונים מפרשי הש. ז  

ב ובכלל דבריו כת, שעמד בכמה ספיקות בענין סעודה הראשונה שבעת הנשואין( ט"ד סימן רמ"ח)בתשובותיו 

דאין שמחה , אין מברכין שם ברכת חתנים, ולענין אם יצאו החתן והכלה מבית חופתם לאכול בבית אחר: ל"וז

מברכין שם שבע , ומכל מקום אם יצאו מפני שבית החופה קטן מהכיל הקרואים'. אלא במקום החופה וכו

אלא [, שמחה אלא בחופהדאין ]ומסתברא לי שאין הדברים אמורים . לפי ששם הוא עיקר השמחה, ברכות

ומברכין שבע , שם עיקר השמחה, כיון שהחתן והכלה והשושבינין שם, אבל בסעודה ראשונה, בשאר סעודות

כל זמן שהחתן או הכלה , ל כתב דכך נוהגין היום לברך ברכת חתנים בכל אחת מבתי החתונה"ן ז"והר. ברכות

   .ל"עכ, ד כתבתי"והנלע. התוספות מ יש לחוש לדברי רבותינו הצרפתים בעלי"אבל מ, הם שם

דמעיקרא סבירא ליה שדברי התוספות דאין מברכין ברכת חתנים אלא במקום חופה . ונראה ביאור דבריו  

אלא שהוסיף דאפילו התוספות יודו . והן אשאר סעודות, קאי הן על סעודה הראשונה שבעת הנשואין, הקבוע

, וכגון שבאו אורחים רבים לסעוד ולשמוח עמהם, ית החופה צרמפני שב, דאם יצאו לאכול במקום אחר מרווח

ל לא נאמרו אלא בשאר "אלא דשוב כתב דנראה דדברי התוספות הנ. ח כיון דשם עיקר השמחה"דמברכין שם ב

כי שם , וכגון שעשו החופה ברחוב וסעדו בבית, אבל בסעודה הראשונה לא קפדינן אמקום חופה, סעודות

ן דלא בעינן קביעות "ושוב הביא דעת הר. כ ובני החופה כולם שם"וחו, קר השמחהבמקום הסעודה היא עי

דדעתו מעיקר הדין כהתוספות דבעינן , ד כתבתי"ש והנלע"וסיים במ. ח אפילו בשאר ימים"מקום חופה לברך ב

דמי אלא דעל כל פנים גם התוספות יודו שאם יוצאים מהחופה למקום מרווח יותר שפיר , מקום קבוע לחופה

כל שניחא להו , ש בדעת התוספות דמועילה העברת החופה ממקום למקום"והיינו כעין דברי הרא. לברך



הרי הם הם דברי , ז לא הזכיר להדיא שזו דעת התוספות"והגם שהרדב. לאפושי בו שמחה מכל סיבה וטעם שיש

   .וסמך על המעיין, התוספות

הבין דמה שנוהגים לקבוע הסעודות והשמחה שלכבוד החתן ז נראה ברור דיש ל"ולאור דברים אלו של הרדב  

היינו כי בדעתן אינם תולים השמחה במקום , והכלה בכל יום בבית אחר מבתי החתונה של המשפחות והידידים

וכגון שאותו , אם בבית זה או באחר, אלא דעתן להרבות בשמחה בכל מקום שמתאים לכך, שעשו החופה דוקא

או מפני כל סיבה , או שנוח לבוא לשם אורחים אחרים הבאים לשמחם, וטוב לשמוח בומקום הוא מקום מרווח 

ז לשיטת התוספות "וכסברת הרדב, וניחא להו בהכי לקבוע שם השמחה, אחרת הגורמת לאפושי שמחה

   .ל"וכנ

ן "דברי הרומנהגינו כ: ל"ל סיים וז"ז הנ"לאחר שהעתיק דברי הרדב( ז"בהגהות הטור שם אות כ) ג"הכנהוהנה   

ועיין בספר חינא וחסדא על מסכת כתובות . ל"ז שצידד ונטה לפסוק כהתוספות וכנ"ל ודלא כהרדב"ור. ל"עכ

דתפסו , ל שם"ע ז"והש[ בהרב יעקב בעל הטורים]ה "ולענין הלכה עיין בהריב: ל"שכתב בנידונינו וז( ב"ע' דף ז)

דהיינו דמברכין שבע ברכות והשמחה , ש"ן עי"הרג בסוף דבריו דמנהגינו כדברי "וכתב הכנה. ש"כדברי הרא

שהסיק דהמנהג ]שם [ ג"של הכנה]ומשמע מדבריו [. בלי לקבוע שם חופה]במעונו אפילו הלכו למקום אחר 

ז בסעודה "כי לדעת הרדב, ]דהיינו אפילו בסעודה שניה ואילך[, ל"ז הנ"ן לאחר העתקת לשון הרדב"כהר

וכן אפילו דהבית שהחופה שם [, ל"וכנ, ח בכל מקום שיאכלו שם"ברך בראשונה ודאי לכולי עלמא יכולים ל

פירוש כגון ששם נמצאים בני , ]והלכו למקום אחר לאפושי שמחה טפי על שום סיבה כמובן, היא מרווחת

וציין לדבריו בספר זכרונות . ל"עכ[, וכיוצא, משפחה וידידים אחרים שאינם נמצאים במקום החופה הראשון

   .(ז"אות כ' חלק אבן העזר מערכת ב)ל "א מני ז"אליהו להגר

ן דפליג על התוספות "ל להלכה כשיטת הר"ל דקיי"ג והרב חינא וחסדא דס"הרי מבואר מדברי הכנה  

אולם אפשר דכוונתם לומר . ש"ע שפסק כהרא"ן בש"ל בזה כפסק מר"ל דלא קיי"וקצת משמע דר. ש"והרא

וכמו שביארנו לעיל על פי יסוד הכלל שהביא הרב , ע"גם בכוונת מרן בשל שכן יש להבין "ור, ן"דמנהגינו כהר

ועל כל פנים כיון שהמנהג ברור . ע"ן ודלא כהש"אלא דיותר נראה שכוונתם לומר דהמנהג כהר. שלחן גבוה

   .הכי נקטינן ואין כאן חשש ברכה לבטלה, כן

ן שהיה מגדולי הראשונים כבר העיד "כי הר. ק הספרדים משך הדורות"ומכל זה הוכחה ברורה למנהג ק  

ואין צריך מקום , שהמנהג בזמנו בספרד היה לברך ברכת חתנים בכל מקום שאוכלים ושמחים עם החתן וכלה

ושלכן לא הוצרך להזכיר דבר , ן והמנהג"ל שפסק כהר"והרי כבר לעיל ביארנו בדעת מרן ז .קבוע לחופה כלל

ש בשם יש אומרים "אלא לכתוב דעת התוספות והרא, כולי עלמא שהוא ממושכלות ראשונות שכן נוהגים, זה

והרי . ל"וככל הנ, ן"וכל זה על פי יסוד המנהג שהיה נפוץ בזמנו לנהוג כהר. להורות שיש מקום לחוש לדבריהם

שהיה ( ג"סוף סימן ע)ך "ת הרב"וכן מוכח בשו. ן"נהגו כהר, שהיה בדור שלאחריו, ג"רואים אנו שגם בזמן הכנה

ש בפחד יצחק "וכן היה מנהג עיר פירארא כמ. עיין שם, ח בכל מקום שסועדים לכבוד החתן"גן לברך במנה

ש "כמ, י גדולי רבניה על סמך מנהג קדום"וכן נתייסד המנהג בתימן ע(. ב"ערך ברכת חתנים כל שבעה דף ס)

ה מהאחרונים ממש כלפני ל שהי"וכן מוכח מדברי הרב חינא וחסדא הנ(. ב"ג סימן רנ"ח)ת פעולת צדיק "בשו

ק הספרדים משך כל "מוכח מכל זה שק. ולא הראה שום מקום לפקפק בדבר, שפסק כהמנהג הזה, מאה שנה

   .ועיין לפנינו עוד בזה. ן"הדורות נהגו כהר

   וראיות שנתקבלו דבריו להלכה ולמעשה בספרי פוסקי הדורות, ז בנידון"סיכום שיטת הט  
, הביא תשובה שהשיב להלכה בנידון זה ממש'( ק ז"ב ס"בסימן ס)ע "בהגהותיו על השז "הט והנה רבינו. ח  

אדם שעושה נשואין : ל השאלה"וז'(, א טור ב"ד דף ל"סימן י)ונדפסה גם בספר קול שחל שעם שאגת אריה 

ן או שעשה לכבודו ועושה סעודה לחת, ודרך שאחד מקרוביו או אוהביו מסייע לו בהוצאות הנשואין, לבתו

כי ראיתי ', אם יש לברך שם ברכת הנשואין או לא וכו, ומזמין שם קצת מאוהביו ביום אחד מימי הנשואין, וכלה

   .אם עבדי שפיר או לא, הרבה פעמים שמברכין אפילו בבית אחר



כתב דבהשקפה ראשונה היה מקום , ל"ש הנ"ודברי הרא, ז לאחר שהעתיק דברי הגמרא בסוכה שם"והנה הט  

דאם עוקרים עצמן החתן והכלה והשושבינין לגמרי ממקום החופה , ש שרצונו לפרש"כוונת הראלהבין ב

ש "ל להרא"אז ס, וקובעים שם החופה על מנת לגמור שבעת ימי הנשואין שם, והולכים למקום אחר, הראשון

למקצתו  אבל אם הולך לשמוח בבית אחר. דאז נעקר קביעות החופה מהבית הראשון, ח"דיכולין לברך שם ב

כיון שלא עקר לגמרי ממקום החופה הראשון עד לסוף ימי , כ לבית חופתו"על מנת לחזור אח, של יום או כולו

   .אין לברך בבית השני, הנשואין

אין מכאן ראיה שאין לברך במקום : ל"ש וז"חדא דמדכתב הרא. ז פירוש זה מכמה טעמים"אולם שוב דחה הט  

. ודלא כסתמות התוספות, ח"ל דבאופן זה הוא בא להתיר לברך ב"ור', ר וכוכ הולכים לאכול בבית אח"שהחו

כ לבית אחר וקובעים שם דירתם עד סוף ימי "ח כאשר הולכין החו"ומדלא כתב דאין מכאן ראיה שאין לברך ב

וכל שהעבירו , ש כולי האי"מוכח דאין מצריך הרא, באופן שלגמרי עקרו עצמן מהחופה הראשונה, המשתה

   .למקום אחר אפילו לפי שעה נקרא שם חופה ומברכין השמחה

, דמשמע שכאשר עושה השמחה בבית האחר, גם שם נקרא חופה: ש בסיום דבריו"ש הרא"עוד הביא ראיה ממ  

כיון שעדיין דעתו לחזור , ל שהקביעות הראשונה לא נעקרה ממקומה"שר, גם דייקא, גם אותו בית נקרא חופה

ומברכין , לכן גם שם נקרא חופה, אבל כיון שעכשיו שמחים במקום השני. ום השנילשם אחר גמר השמחה במק

   .ח"שם ב

ממה שלמדו התוספות דין זה , ח על שמחה שקובעין בבית אחר אפילו לפי שעה"עוד הביא ראיה שמברכין ב  

לפי שעה לאכול מוכח מהא דאם יוצא , ח"לכן לא מברכין שם ב, והוא דכיון דאין שמחה בסוכה כלל, מסוכה

. שפיר מברכין, כיון שאין בו החסרונות שיש בסוכה, פ לפי שעה"שיש שם שמחה עכ, ולשמוח בבית אחר

ועל . כ"הגם שיחזור לשם אח, אין דעתו אז על המקום הראשון, דבאותה שעה שעסוק בשמחה במקום השני

דאפילו כשמעביר הסעודה , ה בסוכהדמנין לנו לדייק מהא דאין שמח. קביעת שמחה זו דלפי שעה שפיר מברכין

הלא כל , וקביעות חדשה מוחלטת במקום השני, והשמחה מבית זה לבית אחר צריך עקירה מהמקום הראשון

הא בבית אחר כל שיש שמחה לפי שעה וקובעים , הטעם דאין מברכין בסוכה הוא מכיון שאין שם שמחה כלל

וחושב לחזור לשם אחר גמר , ותו מהבית הראשון לגמריי שלא עקר קביע"אעפ, מוכח דמברכין, גם שם החופה

   .השמחה בבית זה

דדוקא , ואין כאן אלא חילוק אחד, ש באמת הוא כן"ל פשוט דדעת הרא"אלא נ: ז בסיכום שיטתו"ל הט"וז  

אף שיחזור אחר כך , מה שאין כן בהולך לשמוח עם כלתו בבית אחר, אין מברכין, בסוכה שאין בה כלל שמחה

ש "ועל כן לא הזכיר הרא, מ באותה שעה שהוא שמח בבית שני נקרא גם אותו הבית אז חופה"מ, הראשון לבית

ואז יהיה עיקר . ל לאכול ולשמוח שם כדרך אכילת נשואין"ור. ותו לא[ אחר]תחילה אלא הולך לאכול בבית 

אבל , ועל זה שפיר מסיים. דאינה ראויה לכך, מה שאין כן באכילת סוכה דאין שם שמחת נשואין. שמחתו שם

ואין הולך שם רק לאכילה הכרחית , שאין לבבו שלם בשמחה, לאפוקי מסוכה', אם הולך לגמרי לבית אחר וכו

מה שאין כן בהולך לאכול . דשם הוא שמחתו, ותמיד חושב לחזור עם כלתו לבית חופתו, לצאת ידי חובת מצוה

מה חסר לו אז שלא , חופתו כיון שיש לו שמחה בבית זה דבאותו שעה אינו חושב על בית, ולשתות בבית אחר

וכן נראה לפרש '. ע דלעיל וכו"כ דברי הטור אה"ועל דרך זה מתפרשים ג. יברך שהשמחה במעונו וברכת חתנים

כ לשמח "אבל בנידון דידן שאדם אחד עושה סעודה לכבוד חו'. י וכו"וההגהות אשר', גם בדברי המרדכי וכו

דמה לי מקום שמשמחים בו שנים או שלשה . אין לך בית החופה גדול מזה, יברך הברכות מדוע לא, אותו שם

   .ל"עכ, או מה לי מקום שמשמחים בו יום אחד, ימים

וכפי המציאות , ל"כאשר ביאר הסוגיא בסוכה לאור פירושי הראשונים הנ, ז מעיקר הדין"והנה כל זה כתב הט  

אולם שוב כתב לחלק דבזמנינו נשתנתה המציאות וממילא . לכל שבעהשהיתה נהוגה בזמנם לקבוע בית חתנות 

ש בביאור "וביאר באופן מוחלט שעיקר המובן של חופה שדיברו אודותיה התוספות והרא. נשתנה גם הדין

ומקשטים אותו , היא מקום מיוחד וקבוע ששם מתייחדים החתן והכלה בשבעת ימי המשתה, הגמרא דסוכה

' דף י)והביא ראיה לזה מהגמרא דכתובות . ושם גם שמחים אתם בני החופה, לסימנא טבאמקום באפריון וכילה 

והכניסם ', והאכילם והשקם וכו, וראה רבי שמחמת רעבון בא הדבר ההוא, באחד שבעל ולא מצא דם( ב"ע



יש  ולכן שם דוקא, דמוכח מזה דהחדר שיכול החתן לבעול שם נקרא בית חופה'. ובעל ומצא דם וכו, לחופה

. יותר מבתים אחריםיד, ודעתן עליו להיות המקום מיוחד קבוע ומקושט ליחודם ולשמחתן, להם שמחה יתירה

להתייחד שם ולקבוע שם אפריון , כ"ולכן מאחר שבזמנינו נתבטל המנהג הזה לקבוע בית חופה מיוחד לחו

, פרוסה על כלונסאותח תחת המטלית ה"לא נקרא חופה אלא בשעת הנשואין שאז מברכין ב, ולשמוח בו

שאין קובעים מקום אחד ליחוד ולשמחה מקושט ומוכן לכך לכל , ונתבטל לגמרי שם חופה בשבעת ימי המשתה

. ד"את, ח"מברכים שם ב, כ"ובכל מקום שאוכלים ושמחים עם החו, ולכן אין הבדל בין הבתים, ימי המשתה' ז

כת חתנים בכל בית שעושין בו סעודה לכבוד החתן על כן נראה ברור דיש לברך בר: ל"ועל זה סיים ופסק וז

   .ל"עכ, ד דאין פוצה פה עכשיו שלא לברך"נלע', ן וכו"וכל שכן לפי מה שאמר הר, והכלה ושמחים שם

ל דענין השמחה של חתן וכלה בשבעת ימי המשתה היא מצוה וחובה "דס, ז שבסיפא"ונראה לפרש בדעת הט  

ומה . ועיקרה של המצוה אינה תלויה במקום מסוים, בני החבורה לשמחם ועל, כ לשמוח"על החו, בפני עצמה

וכיון שהיו נוהגים , ל שדבר זה תלוי בדעת בני אדם"ר, אין שמחה אלא בחופה: שאמרה הגמרא בסוכה שם

ואין , אבל בזמנינו שנתבטל מנהג זה, ממילא רק באותו מקום היו שמחים, לקבוע מקום מיוחד לשמחתן וליחודם

, ח כל שבעה"כ ולא יברכו עוד ב"לא מחמת זה תתבטל מעתה מצוות שמחת חו, ם מקום מיוחד לשמחתןקובעי

ובזה לא יתקשה . כיון שדעתן לקבוע השמחה בכך, ושם יברכו, אלא ישמחו בכל מקום שסועדים עמהם ושמחים

ח עוד בסעודות "היה ראוי שלא יברכו כלל ב, ז דמאחר שבזמנינו אין מקום חופה קבוע לכל שבעה"על הט

והיא תלויה , כי הברכות תוקנו על השמחה עצמה, ל"והטעם כנ. כיון שאין שם חופה, כ"שאוכלים שם חו

   .ואין סומכים עוד על מקום מסוים מיוחד וקבוע דוקא, ובזמנינו דעתן לשמוח בסעודות בכל מקום שהם. בדעתן

שפסק ( ק דכתובות"בפ)ל "ל מפראג ז"בכתבי מהראחר זמן ראיתי : ל"ז וז"ל כתב הט"והנה בסוף תשובתו הנ  

, ג דאמרינן בסוכה וליחדי בסוכה וליתבי בסוכה"אע, ואנו מברכין אף במקום שלא היתה שם החופה: ל"כוותי וז

אבל לענין הא מילתא איכא שמחה . שאני התם דלא יכול לשמוח כראוי, וקאמר שם אין שמחה אלא בחופה

דרק בסוכה אמרו דאין , ש"ז בביאור דברי הרא"ל כחילוקו של הט"המהר הרי שחילק. ל"עכ, ומברכין שם

שעל כל פנים יש שמחה שם באותה , אבל בבית אחר שפיר מברכין, כיון דאין המקום ראוי לשמחה, מברכין

דלא בעינן חופה כל , ן"ל כהר"אלא דיותר נראה להבין בדבריו דס. ואז אין דעתו על החופה הראשונהטו, שעה

   .ל"וק, ן"ז צירף בסוף את דעת הר"דהרי גם הט, ז מביא ממנו ראיה רק לענין דינא"והט. עיקר

ושכן משמע , ושהמרדכי כתב כתוספות, ן"ש והר"הביא דעות התוספות והרא( ג"ק י"שם ס) ובבית שמואל  

ל "והמהרז "דברור שכוונתו לפסוק כהט, ש"עי, ל"ז ושכן פסק המהר"ושוב הביא דעת הט. מסקנת הדרכי משה

ואם היה דעתו לחלוק , ובפרט שהם אחרוני הפוסקים, ל"שהכריעו ופסקו להלכה כנ, שהביא דעתן באחרונה

וכן הבינו כל האחרונים בפשיטות שדעת . ולא היה מביא דעתן בסתם, עליהם ולהחמיר כנגדם היה מגלה דעתו

דעכשיו ( ד"ק י"ס)הבאר היטב  וכן כתב בפשיטות. ה"וכאשר נביא דבריהם בהמשך אי, ז"ש לפסוק כהט"הב

   .ל"ג עכ"ן ועיין בכנה"כ הר"וכ, ל"ז מהר"ט, ב אפילו במקום דלא היה החופה"מברכין ז

דבזמנינו שאין עושין חופה , ז"ש הט"שצידד שם הרב השואל ממש כמ( ג"בסימן ע) ך"ת הרב"בשווכן ראיתי   

ך שם נטה להסכים לזה כדי "והרב. כ"החומברכין בכל מקום ששמחים עם , מיוחדת לכל שבעת ימי המשתה

   .ש"אלא שסיים דלמעשה צריך להתיישב עי. ושכן מורה הסברא, לקיים המנהג שכן נהגו

העתיק בתחילה כל דברי (, ב"א וריש ע"ב ע"דף ס, ערך ברכת חתנים כל שבעה', באות ב) פחד יצחקובספר   

ושוב הזכיר מעשה שהיה בפירארא . ל"ז והמהר"הט ש שבסיום דבריו הזכיר שיטת"ושוב הביא דברי הב, ן"הר

והורו רבני הישיבה הכללית לברך , ועשו לו סעודה בבית אחר, ה שהוכרח החתן לצאת מחופתו"בשנת התפ

. ולא בית החתן, אפילו לא יהיה בית החופה, ח באחד מן הבתים אשר שם החתונה ושם תהיה גם הכלה"ב

ש "עי, כ"אלא בתר היכן שנמצאים חו, אזלינן בתר חופה או בית החתןונראה להבין בכוונתו שבא לומר דלא 

והסכימו , ברכות בבית אחר' ברכו ז, ושוב הביא עוד מעשה שכאשר הוצרך החתן לצאת מן החופה. ק"ודו

ז "ש שפסק כהט"והב, ן"ונראה שמה שהעתיק מתחילה רק דברי הר. ש"להוראה זו המורים רבני בית הדין עי

ל שהורו רבני פירארא "הוא כדי להורות מקום לההוראות הנ, ש"הביא גם דעת התוספות והראולא , ל"והמהר



ומשמע מדבריו . ולא בעינן במקום חופה דוקא, ח בכל מקום שאוכלים שם החתן והכלה"ובית דינם דיש לברך ב

   .ב"עיש, שם שכן הוא מנהג פירארא

( ב"ג סימן רנ"ח) פעולת צדיקת "ל בשו"יחיא צאלח זר "ה הר"וראיתי לאחד המיוחד מגאוני פוסקי תימן ה  

כוונתו בזה להורות , ולא סתם להדיא כוותיה, ש בשם יש אומרים"והשיב דמדכתב מרן דעת הרא, שנשאל בזה

, והיינו כעין שהבאנו לעיל בדעת מרן. )ש"והביא סמוכים לכלל זה מהפוסקים עי, מקום לפסוק כדעת החולקים

ד שכתבו לברך "ן והארחות חיים בשם הראב"והזכיר בדבריו לשיטת הר(. שדי חמדבשם הרב שלחן גבוה וה

וכתב עוד שלהיות . כ"גם הביא דעת ספר התניא בשם בעל העיטור שכ. כ"בכל מקום שאוכלים ושמחים עם החו

ז והבית שמואל והבאר היטב לחלוק על "לכן מצאו פתח הט, ש בשם יש אומרים"ע דעת הרא"שכתב מרן בש

וסיים שעל פי הדברים הנזכרים נתייסד המנהג [. ש"פירוש אפילו אם נאמר שכיוון מרן לפסוק כהרא. ]זו שיטה

והביא שם סמוכין . ח בכל מקום שסועדים ושמחים יחד עם החתן"אצל גדולי המורים מחכמי תימן לברך ב

הפוסקים בזה לומר  ואל תרף ידיך בראותך מחלוקת: ל"וסיים וז. ש"עי ,שהוא מנהג קדמון אצלםלהוכיח 

מוכרע ועומד , אבל במקום דאיכא מנהג, דזה לא נאמר אלא במקום שאין מנהג קבוע, דספק ברכות להקל

ומי שהוא אוהב האמת בלתי פניה יכיר ויודה , ואין צריך להאריך בדבר הפשוט כזה', ומינה לא תזוז וכו, הוא

ז "והן בפסיקא כהט, ן ודעימיה"וגיא לדעת הרהן בהבנת הס, ודבריו ברורים. ל"עכ, בפה מלא בכל הנזכר

ומשמע שם דהוא אפילו אם עיקר הסעודה הוא לשמחת , )וכן לענין קיום המנהג לברך בכל מקום, ודעימיה

   .ק"ודו, וככל הנזכר(, ש"מילה עי

(, א"ז ע"ש בדף קי"עי)ל בספרו ישא ברכה על רבינו ירוחם "ז רבי שמואל אשכנזיוכן נראה שפוסק בזה הגאון   

וכתב , ל"ז והמהר"ש שפסק כהט"ושוב הביא להב, שהביא שם עיקרי הדעות החולקות בשיטות הראשונים

דמבואר שכוונתו . ודחה תמיהתו בשתי ידיו, ל"ושוב הביא תמיהת הקרבן נתנאל על המהר. ח"כ גם הרב ב"שכ

   .ש"עי, ז ודעמיה"לפסוק כהט

בדיני ברכת חתנים אחר )ש בספרו סידור בית עובד "ל והב"מהרז וה"והנה שוב ראיתי שכן פסק להדיא כהט  

ק הספרדים די בכל אתר ואתר לפסוק כהרב בית עובד ולסמוך עליו "וידוע שנהגו ק(. ח"אות י, ברכת המזון

זולתי זעיר שם זעיר שם שגדולי האחרונים שנתפשטו ונתקבלו הוראותיהם ברבים כמרן הבן . בכל הלכותיו

ל "ח טוב ז"הביא מרן הרי( ו"פרשת שופטים אות ט' שנה א)והנה בבן איש חי . פסקו אחרת איש חי ודכוותיה

אבל לא כתב דין כשיוצא חתן מחופתו אם , והזכיר רוב ככל הפרטים שבדין זה, דיני שבע ברכות כל שבעה

   .ש"עי, מברך או לא

ח במעשה שהלך החתן בלי "הורה לברך ב( א"ב אות י"ע סימן ס"אה)ל בספרו רוח חיים "ז י'ח פאלאג"הגרוכן   

שלא , ועשו הסעודה בבית אבי הבן, שהכינו האוכל בבית החופה, הכלה לאכול בסעודת ברית מילה של אחיו

   .ש"ל כיעו"ז הנ"בהסתמכו על פסק הט, בבית החופה

, פרדיםז בזה נתקבלה בלי שום חולק ופוצה פה ומצפצף בכל תפוצות ישראל אשכנזים וס"ואכן דעת הט  

   .ועל פיו יחנו ועל פיו יסעו כל בית ישראל בענין זה, שכולם מעתיקים דבריו להלכה

וקבלנו הוראות מרן ולא , ע"ז חולק על פסק מרן בש"ומכאן דמה שדימה אותו חכם הנזכר בשאלה שכאילו הט  

פירש כוונתו על נכון לאור אלא  ,ז אינו חולק כלל על דעת מרן"דהט. הרי דברים אלו אין להם מקום כלל. זולתו

, מכל מקום ניתן להעבירו ממקום למקום, דהגם דבעינן חופה קבועה לשמחה, ש"מקורותיו בתוספות וברא

ז "וגם הט. דמעיקרא לא בעינן חופה כלל, ש"ן ולא כהרא"ואדרבא אנו פירשנו דדעת מרן לפסוק כהר. מ"ותול

, ז כלל"נמצא דלמעשה אין שום חידוש בדברי הט. דבריו ש בסיום"וכמ, ן סניף עיקרי לפסקו"הרי עשה דעת הר

ועוד עשה . ש"ז על נכון מה היא כוונת הרא"הרי פירש הט, ש"שהרי אפילו אם היתה כוונת מרן לפסוק כהרא

שלפי זה בכל מקום , חילוק מסתבר מדעתו לגבי המציאות הנהוגה כהיום שאין עושין חופה קבועה כלל

ן דאין "ש יודו להר"והיינו לומר שבזמנינו גם התוספות והרא, ח"מברכין שם בכ "שאוכלים ושמחים עם החו

והרי , ולמעשה דבריו בחילוק זה הם ברורים. ומן הסתם שגם מרן יודה לזה. ח"צריכין חופה קבועה כדי לברך ב

ואדרבא כולם מביאים , ז"שלא נמצא לשום פוסק שחולק בזה להדיא על הט, דבריו נתקבלו על כל הבאים אחריו



ק הספרדים קבלנו עלינו "באופן שאין מקום כלל לטעון בדין זה דאנו ק. ל"וככל הנ, דבריו בסתימות בספריהם

ח בכל "ק הספרדים לברך ב"ומה גם בהא דהוא מנהג קדום במשך כל הדורות שנהגו ק. פסקי מרן ולא זולתו

בנידונינו , ל דספק ברכות להקל"כן הגם שבעלמא קייאם , ל"מקום שאוכלין ושמחים עם החתן והכלה וככל הנ

   .ל"כיון שהסכימו כל הפוסקים שנגד המנהג לא אומרים סב, לא שייך חשש זה

ז ופסקו "וטרם נסיים פרק זה נביא עוד מדברי אחרוני הפוסקים שהסכימו בפשיטות להט  

   .כוותיה
פסק וסתם ברוב פשיטות , הדעות החולקות בזהלאחר שהביא עיקרי ( ו"שם אות ל) ערוך השלחןהנה בספר   

נתייסד אלא כשיש מקום חופה קבוע לחתן ולהכלה עם [ לא]אמנם כל עיקר דין זה : ל"ש וז"ז והב"כדעת הט

וזו אחת מן החופות . כמו שכתב הטור, כמו אפריון שעושין באשכנז, השושבינין על כל שבעת ימי המשתה

כ אין "ואח, אבל אצלנו שהחופה היא ברחוב. שם באקראי אין שם שמחהולכן כשסרים מ. ה"שביארנו בסימן נ

ואוכלים , הדבר פשוט דבכל מקום שמתאספים החתן והכלה והחבורה, מקום קבוע לשבעת ימי המשתה

דנעשה שם , כמו בהולך לגמרי לבית אחר או לעיר אחרת באין דעתו לחזור, הוא כמקום החופה, ושמחים שם

לכן לאיזה , כן אצלנו כיון שאין אנו רגילים לקבוע מקום קבוע על שבעת ימי המשתה כמו. ש"מקום חופה כמ

[ ז בפירוש עיקר הדין"ל דכוונתו להלבוש והט"נ]ויש מהגדולים . מקום שמתאספין שם הוא מקום השמחה

אין  ,אפילו דעתן לחזור למקום אפריון, והלכו לאקראי למקום אחר, שאמרו עוד דאפילו במקום אפריון קבוע

אבל אם שמחים , ואין שמחים שם כלל, כמו בסוכה וכיוצא בזה, הפטור אלא כשאוכלים במקום אחר דרך הכרח

אומרים , את החתן והכלה והחבורה למשתה לאחד מאוהבים וקרובים[ פירוש מזמינים]כגון שמבקשים , שם

אין [ ע"ז בכוונת הטור וש"ור הטפירוש בביא]ונהי דבזה (. ש"ז ב"ט)שם הברכות אפילו דעתן לחזור להאפריון 

כיון שאין אצלנו אפריון קבוע לכל שבעת ימי , מכל מקום אצלנו לדינא ודאי הדין כן, ע מורה כן"לשון הטור והש

ש דאין לשון הטור "ומ. ל"עכ[ ז שבין המציאות בזמנינו להמציאות דעיקר הדין"פירוש כחילוקו של הט]המשתה 

ושכן הביאור הנכון בדעת , בר הוכחנו שפשט לשונם מוכיח להדיא כןכ, ז בהם"ע מורה כהבנת הט"והש

   .ז שום דוחק וגמגום כלל בזה"ואין בדברי הט, ש"הרא

כ בביתי "י מה שהיו החו"ברכתי שבע ברכות ע: ל"וז'( שם על סעיף ח) עזר מקודשוכן הורה למעשה בספר   

ומפורש , כ שם"פשיטא דהיינו חופה ממש כל שהחוכ "כי בסעודה שהוכנה בשביל החו', בסעודה שלישית וכו

   .ל"עכ, הוא כמקום חופה לזה, מקום שהם שם, שאם הולכים ממקום למקום[ ע"ש ובטוש"ברא]

, שבכל מקום שהחתן והכלה באו לאכול סעודתן, המנהג: ל"וז'( ב אות ה"סימן י) שלחן העזרוכן פסק הרב   

   .ש בביאורו"עי, ל"מברכין שם שבע ברכות עכ, לביתו לסעוד אצלואו הזמינם אחר , אפילו אינו בבית החופה

אם אדם מזמין את החתן ואת : ל"כתב וז'( אות ט' בדיני ברכת המזון בבית החתן וכו) החיים דרך בסידוראולם   

הוי שם כמו , אם מיחדים להם שם חדר בפני עצמו שיכולין להיות ביחד לבד ולשמוח שם, הכלה לאכול שם

ואם לאו אין . אף אם דעתן לחזור אחר כך לחופתן אם יש להם בביתם, ומברכין שם שבע ברכות, דידהוחופה 

   .(ט"סימן קמ) ע"בקיצור שכ "וכ. ל"עכ', והשמחה במעונו וכו' מברכין אפילו אשר ברא וכו

, עודה בלבדולא מקום ס, שקביעות חופה היינו דוקא מקום יחוד, ש"ונראה שהבינו כן בדעת התוספות והרא  

סוברים שמועיל לזה כל שיש להם חדר פרטי לעצמן , ולענין העתקת החופה לבית אחר. ז בפרט זה"וכהבנת הט

ד שדבריהם "ונלע. ולא בעינן העברת דירה באופן קבוע על מנת לגור במקום השני, באותו בית אפילו לפי שעה

כבר צידדנו בזה לעיל והכרענו דהעיקר בדעת ואנן בדידן הרי . חידוש גדול שנקטו היפך דברי רוב הפוסקים

וכן סוברים רוב ככל , אלא חופה לסעודה ולשמחה, ש לענין חופת כל שבעה הוא דלא בעינן חופה ליחוד"הרא

על כל פנים , אלא כמו שהבין הרב דרך החיים, ש"ואפילו אם לא נסבור כן בדעת הרא. הפוסקים עליונים למעלה

אין צורך , ז שבזמנינו דאין בית חופה קבוע מברכין בכל מקום"לאור חילוקו של הט אבל, כל זה הוא מעיקר הדין

ועל כל פנים ריהטת הפוסקים האחרונים . ז גם בזה"אלא דנראה שהדרך החיים חולק על הט. כ חדר"ליחד לחו

נקט כן  ואולי שדברי הרב דרך החיים נאמרו על צד הלכתחילה ולחומרא ולעצה טובה. ז"והמנהג מוכיחים כהט

   .ל"וככל הנ, ועל כל פנים ריהטת הפוסקים והמנהג אינן מורין כן. לצאת ידי כל הדעות



ועיין שם שיש להקל בזה אף : ל"ש כתב וז"ז והב"שלאחר שציין לדברי הט'( באות ד)שם  במסגרת השלחןועיין   

ותין לדחות דברי הדרך החיים ש אנו בעני"ופשוט שכיוון למ. ל"עכ, אם אין מיחדים להם חדר להיות ביחד לבד

וכהסכמת כל , ע היא הצודקת לדינא"ש והש"ש בשיטת הרא"ז והב"ולהוכיח דהבנת הט, והקיצור שלחן ערוך

   .הפוסקים

שם בשערי )ל "כתב בזה להכריע דלא כדעת הדרך החיים וז( ב"ח ע"ב דף ע"שער ס) ברכת הביתוכן בספר   

. ש"ז וב"ט. ברכות' יכולים לברך שם ז, והכלה לסעודה בבית אחר אם אדם אחר מזמין החתן'(: ברכה אות כ

ש מבואר דאפילו לא יחדו "ז וב"אמנם בט. ובדרך החיים כתב דאין מברכין אלא אם כן יחדו בית להחתן והכלה

כל שיש למנהג על מה לסמוך , שכתב דמאחר שכן נוהגים( ג"בשערי בינה אות כ)ועיין שם . וכן נוהגין, מברכין

דבהסוכה לעולם אינם יכולים , ש טעם נכון דלא דמי בית לסוכה"ז והב"ובפרט שכתבו הט. מבטלין אותו אין

הרי כאשר פונים מעליהם המשמחים שייך שיתייחדו שם , אבל בבית. שאין בו אלא שלשה דפנות, להתייחד שם

כ אין "דהרי בסוכה ג, אחדי שאין שם אלא חדר "ולכן שפיר מברכין בכל בית שיקבעו שם החופה אעפ, אם ירצו

הרי מבואר . ש"ד עי"עכת, ואפילו הכי אם לאו משום דאין בה אלא שלשה דפנות היו מברכין, שם אלא חדר אחד

אפילו אם יושבים שם , כל בית מקום הראוי ליחוד הוי, מדבריו דאפילו אם נסבור דבעינן מקום הראוי ליחוד

והוא מקום , ויתייחדו שם, שישנו אפשרות שיתפנו משם כיון, כ יחד עם המשמחים אותם בחדר אחד"החו

   .הראוי ליחוד מצד עצמו

אבל : ל"ל כתב וז"לאחר שהביא דעת הדרך החיים הנ'( ק ב"שם ס)שסביב לשלחן העזר  שמלה לצביוכן ב  

והרי . כ"מברכין בהזמין לביתו בכל מקום ע, כ לשבעת ימי המשתה"למנהגינו שאין אפריון קבוע לחו

   .ש"רונים דוחין דברי הדרך החיים וכמשהאח

 מסיק שאו'ל ויעל  

 .ד"ועתה נבוא לסכם כל האמור בנידון בס. ט

ולא בעינן , ן להלכה היא דמברכין ברכת חתנים בכל מקום שאוכלין ושמחין עם החתן וכלה"הנה דעת הר( א

וכן כתב בארחות חיים בשם , והביא דעה זו באחרונה בספר המכתם. והעיד שכן המנהג, מקום חופה קבוע לזה

, ד"שהוא הראב, וכן כתב גם המאירי בשם גדולי המפרשים. והביאו בספר הבתים ופסק כוותיה, ד"הראב

. וכן כתב בעל העיטור ובספר תניא בשמו. א"א בשם י"וכן כתב הריטב. ושראייתו מהירושלמי במסכת מגילה

ושהוא הדין כשמזמינין אותו , לו סעודה מברכיןוכעין זה כתב המאירי להלכה דבכל מקום שהחתן מתקין 

הרי כל אלו הראשונים כתבו . י"וכן משמע מספר פרדס הגדול לרש. כל שהסעודה לכבודו, אחרים לביתם

' ובכל זאת העלו דלא בעינן חופה כתנאי לז, ומהם שקדם להם ידיעה מדיוקן של התוספות, ן"להדיא כדעת הר

, והם הקודמים אל התוספות, ביאים ראשונים כולם מתנבאים בסגנון אחדוכבר הזכרנו לעיל חבל נ. ברכות

ופשיטא . ם"והוכחנו דהכי סבירא ליה להרמב, ח שהוא במקום חופה דוקא"שסתמו ולא הזכירו כלל תנאי זה לב

כל שאוכלים שם בשמחת חתן , כ לטייל"ח גם בסוכה או בהלכו חו"ולשיטה זו מברכים ב. ן"שלמדו הסוגיא כהר

 .הוכל

ולכן אם יוצאים החתן וכלה לבית אחר לאכול , ולעומתם מצינו להתוספות שכתבו דאין שמחה אלא בחופה( ב

א בדיעה "והריטב, א"והרשב, ה"והרא, ת תמים דעים"ובשו, ן"וכן כתבו הרמב. שם אין מברכין שם ברכת חתנים

והעתיקו דבריו המרדכי . א"פסק הריצבוהביא שכן , ובאור זרוע, ובצרור החיים, והאגודה, והמנהיג, ראשונה

ן כתב שיש לחוש "וגם הר. ל"וגם בהגהות מיימוניות הביא דעת התוספות הנ, י והריקנטי"וההגהות אשר

, ש בכוונת התוספות דלא איירי אלא ביוצאים לאכול למקום ארעי"אולם כבר פירש הרא. לכתחילה לדעה זו
 .וכבסמוך

סוברים בעיקר הדין כהתוספות דאין שמחה והוא הדין ברכת חתנים אלא אולם בכלל רבותינו הראשונים ה( ג

מצאנו ראינו מהם שדעתן היא שבכל מקום שאוכלים ושמחים עם החתן וכלה באיזה בית שיהיה נקרא , בחופה

וראוי הוא המקום , מאחר שכן רצו וקבעו בבית זה את השמחה, ומברכין שם ברכת חתנים, זה מקום חופה

וייחדו שם מקום מושב מיוחד לכבוד החתן והכלה המורה שהסעודה היא לכבודן כפי מנהגי , הלקבוע בו שמח



שאז נקרא מקום זה , וכשהם אוכלים ושמחים שם אין דעתן נמשך אחר מקום אחר עבור השמחה, המקומות

מקום שלגבי שמחת חתן וכלה הוא , אז דומה לסוכה, ושדוקא אם הלכו לאכול באופן ארעי בבית אחר. חופה

ובהכי איירי . דלא מיקרי חופה, ולכן אין מברכין שם ברכת חתנים, ארעי שאינו מקום הראוי לקבוע בו שמחה

כל , ח פעם בבית זה ופעם בבית אחר"באופן דלדעה זו יכולין לקבוע השמחה והסעודה ולברך ב. התוספות

, וכוותיה פסק גם הטור, ש"ראוהסוברין כן להדיא הם ה. שבאותה שעה שם עיקר הקביעות ולא בדרך ארעי

, ש הים של שלמה"מ וכמ"וההגהות מימוניות בשם מהר, ק מצוריך"ובהסמ, וכן כתב רבינו פרץ, ורבינו ירוחם

 .א טירנא"וכן כתב בספר המנהגים להרי

בודאי שכן יפרש גם בדעת שאר , ש לפרש כפירושו גם בדעת התוספות"והנה מדהוכחנו לעיל שכיוון הרא

, ואין שום הכרח בדבריהם למנוע פירוש זה בכוונתן, ל שכתבו כשיטת התוספות בסתמות"הנהראשונים 

 .ש הגם שלא כתבו בפירוש כמותו"ובשופי יש לומר שכולם יודו לחילוק הרא

ן ודעימיה הסוברת דלא בעינן חופה כל "והם שיטת הר, הרי לן לפי זה שישנם שתי שיטות עיקריות בנידון זה( ד

ואפילו במקום ארעי כגון סוכה , קום שאוכלין ושמחים עם החתן וכלה מברכין ברכת חתניםובכל מ, עיקר

, אלא דגדר החופה הוא שכל מקום שקובעים בו שמחת חתן וכלה, ש דבעינן מקום חופה"ושיטת הרא. וכדומה

נקרא , כדומהי אפריון ו"ועושין סימן ליחוד המקום ע, שאינו מקום ארעי, והוא מקום הראוי לקבוע שם השמחה

ח כל שבעה בסעודות "ל מודים דיכולים לברך ב"הרי לן שכל הראשונים הנ. ומברכין שם ברכת חתנים, חופה

 .פעם בבית זה ופעם באחר, ובאופן הראוי, כ בכל מקום הראוי"שעושין לכבוד החו

והים של , ז"רדבוה, ובנו בכתונת פסים, והפרישה, ח"כן פסקו הב, ש והטור ודעימייהו"והנה כדעת הרא( ה

 .ת שלו"ך בשו"וכן צידד הרב(, כצד אחד שכתבנו)ל מפראג "והמהר, ז"והט, והלבוש, שלמה

, דבזמנינו שלא נהגו כלל בקביעת מקום לחופה לשמחת כל שבעה, ש"ז בדעת הרא"ועוד כתב לחלק הט( ו

לייחד המקום לכבוד שמחת ולא שום עשיית היכר , ממילא אין צריכין קביעות מקום כדי לברך שם ברכת חתנים

, ושבזמנינו כולי עלמא יודו לזה. אלא בכל מקום שאוכלין ושמחים עם החתן וכלה מברכין ברכת חתנים, כ"חו

בזמנינו יודו , ש דמעיקר הדין בעינן שתהיה מקום החופה גם מקום הראוי ליחוד"דאפילו מי שיסבור בדעת הרא

ן "ד והר"ש לדעתן של הראב"מנינו שוה דעת התוספות והראבאופן דבז. דשרי לברוכי כל שהוא מקום שמחה
 .לענין דינא

ולפי זה שני אפשרויות . ולא סתם כוותייהו, א"ש והטור בשם י"הנה העתיק דעת הרא, ע"ולגבי דעת מרן בש( ז

ש והטור שבכל מקום שקובעין שמחת החתן וכלה מברכין שם "או שדעתו לפסוק כהרא. יש לנו להבין בכוונתו

ושייעשה , ולא מקום ארעי, אלא דבעינן שיהיה מקום הראוי לקבוע בו השמחה, דנקרא חופה, ת חתניםברכ

ן מעיקר הדין דלא בעינן חופה כלל "או שדעתו לפסוק כהר. כ"איזה היכר להורות שהשמחה לכבודן של החו

שלחן גבוה והרב ש הרב "וכמ, אלא שבכל מקום שאוכלים ושמחים עם החתן וכלה מברכין שם, לברכת חתנים

ע דעה אחת מהם "ושוב הביא בש, ן"ש ולהר"שהזכיר להרא, וכהכא, י"שכשמביא מרן שתי דעות בב, שדי חמד

כוונתו לפסוק כהדעה השניה שלא , א שהוא לשון מחלוקת"אלא הביאה בלשון י, ולא סתם כוותיה, בלבד

ממילא , ן"ם דאזיל בשיטת הר"כהרמב' שמאחר שכבר סתם בסעיף ה, ש אנו בעניותין בדעת מרן"או כמ. הביאה

וכן העיקר . ן"באופן שלהדיא פסק כהר, כ מחלוקת"הוי בגדר סתם ואח, ש"לסתום כהרא' ש שוב בסעיף י"מ

ולא ככל העולה בדעתינו , שראוי שנפרש כוונתו לאור הכללים שהציבו הפוסקים להבנת פסקיו, ל"בדעת מרן ז

 .ובדמיונינו

ז שכתב דבזמנינו "יודה מרן לחילוק הט, ש"מעיקר הדין דעתו של מרן לפסוק כהראאלא דיש לצדד שאפילו אם 

מברכין ברכת חתנים בכל מקום שאוכלים שם עם , מאחר שאין קובעים שום מקום לחופת שמחה כל שבעה

ולא מצאנו בו חולק ומפקפק בדבריו בכל ספרי רבותינו האחרונים , דהוא חילוק פשוט ומסתבר, החתן וכלה

 .ל"ז

וכפירושו וחילוקו שבבית יוסף , ש"ועל כל פנים אין נראה בשום אופן לפרש בדעת מרן שכוונתו לפסוק כהרא

חדא שיש לפרש דאין בכוונתו  ,ח בבית אחר אלא אם כן עובר לדור שם עד סוף שבעת ימי המשתה"דאין לברך ב



מקום לבסוף הסיק דאפילו אם  ועוד דמכל. ושאין דבריו אמורים בדוקא, ש כלל"לחדש מהלך חדש בדעת הרא

ע העתיק דברי הטור ללא הוספות "ועוד דבש. ל עוד"ולפי זה אין צורך ליישובו הנ, ש"ל כהרא"קי, חולקים

ולפי . א"ש אלא הביא דבריו בשם י"והרי בכל זאת לא סתם כהרא. י"ביאורים להתאים פסקו שם עם הבנתו שבב

ומאז , והרי כל זה שייך רק עד שנשתנה המציאות. ל"ן וכנ"ק כהרדאולי פוס, זה אינו ברור שפוסק כוותיה כלל

 .והדברים ברורים ומוכרחים לכל מעיין ישר המבקש האמת. ל"וכנ, ז"ל דנוקטין כהט"בלאו הכי י

(. ן"בצירוף דעת הר, )והפחד יצחק, והבאר היטב, כן פסקו הבית שמואל, ז להלכה ולמעשה"והנה כדעת הט( ח

וכן פסקו כוותיה בסידור (. ן בצירוף"וגם הביא לדעת הר)ת פעולת צדיק "ז בעל שו"הטגם הסכים עם הוראת 

ובספר  ,ובספר עזר מקודש, וכן פסקו בספר ערוך השלחן. ל בספרו רוח חיים"י ז'ח פאלאג"והגר, בית עובד

 .ובספר ברכת הבית, שלחן העזר

שאין , מקום חופה לשבע ברכות מעיקר הדיןל המצריכין קביעות "גם העלינו בדעת כל הראשונים כולם הנ( ט

אלא מקום , שום דעה מהם הסוברת דחופת שמחה לכל שבעה בעינן שתהיה גם מקום הראוי ליחוד חתן וכלה

ת בית יהודה "ולשו, והזכרנו בזה להדרישה ולהפרישה ולבנו הכתונת פסים, קבוע לסעודה ולשמחתן גרידא

דחופה לאו היינו , ש והטור"שכולם פירשו כן בדעת הרא, ביעקב ת משפט וצדקה"ולשו, ולשער המלך, עייאש

ז הוא הסובר דחופה שאמרו היינו בעיקר מקום הקבוע "ורק הט. יחוד אלא מקום המוכן ומקושט לשמחתן

, אבל לא קיימא לן כוותיה, ם סובר דבעינן חופה עם יחוד"רק הרמב, שהרי אפילו לגבי חופת הנשואין. ליחודם

אם כן רחוק הדבר שבחופת שמחה לכל שבעה נצטרך מקום הראוי , ן ושאר פוסקים דעימיה"אלא כדעת הר

דעיקר מקום , ואדרבא הזכירו בתר איפכא, לטז"שדבר זה לא הזכירו שום אחד מהראשונים וככל הנ, ליחוד

 .מושב החתן והכלה לקבוע שם הסעודות והשמחה כל שבעה נקרא חופה

אלא , דמועיל להעביר החופה מבית לבית, ש מעיקר הדין"ים פסק כהראאולם מצאנו שגם בסידור דרך החי

ושלכן בעינן שבבית השני גם כן ימסרו ליד החתן וכלה , ז דחופת כל שבעה היינו מקום יחוד"ל כדעת הט"דס

אלא כל שקבעו , ש לא כתב להצריך כולי האי"ז בדעת הרא"ולמעשה אפילו הט. )חדר שיוכלו להתייחד בו

וכבר כתבנו לעיל שדבריהם . ע"וכן פסק בקיצור ש(, ל"כ מספיק וככל הנ"לאכילה ולשמחת חו במקום השני

ובספר ברכת , וכבר דחו דבריהם במסגרת השלחן ובספר שלחן העזר בשמלה לצבי, דחוקים מאד וחסרי מקור

אם נאמר )ובדעת מרן , ש"באופן דהעיקר בדעת רבותינו הראשונים כולם הסוברים כהרא. ל"הבית וככל הנ

הוא דקביעת מקום חופה לכל שבעה תלויה בעשיית הסעודה והשמחה שם , ושאר פוסקים(, ש"ל כהרא"דס

בכל מקום שראוי , כגון כילה או מושב מיוחד ומקושט, י היכר וקישוט מיוחד המסמן לכך"כ ע"לכבודן של חו

 .ולא בעינן שתהיה מקום הראוי ליחוד, ל"וככל הנ, לקבוע בו קבע ולא ארעי

ק הספרדים משך הדורות היה "הרי המנהג בק, והנה מלבד כל האמור שהוא לענין דינא להלכה ולמעשה( י

וכמו שהעיד , ל"לברך ברכת חתנים בכל מקום שאוכלין ושמחים עם החתן וכלה בסעודה שקבעוה לכבודן כנ

ת "וכן כתבו בשו. ן"כהרג שמנהגינו "וכן כתב להדיא הכנה, ע"וכמו שביארנו בדעת מרן ובכוונתו בש, ן"הר

שהביא בסתמות , וכן מוכח מספר חינא וחיסדא. ת פעולת צדיק שכן נהגו במקומן"ובשו, ובפחד יצחק, ך"הרב

שפסקו , ובסידור בית עובד, ל בספרו רוח חיים"י ז'ח פאלאג"וכן מוכח מדברי הגר. ל"ג שהעיד כנ"דברי הכנה

ידוע ומפורסם על הרבה קהלות של הספרדים במקומות וכן . ולא הזכירו שיש מנהג בתר איפכא, ז"כהט

וכן נוהגים כיום בהרבה קהלות בני ספרד . ל"כאשר העידו לפנינו חכמים יודעי דבר שנהגו כנ, מושבותיהם

בלי שום , וכן נוהגין בכל קהלות האשכנזים שבעולם כולו. ו"ק ת"ובירושלים עיה, וגם בארץ ישראל, בעולם

כנגד המנהג לא אמרינן ספק , וידוע שהגם דקיימא לן בכל מקום ספק ברכות להקל. פקפוק ופוצה פה ומצפצף

 .והדברים פשוטים ומבוארים. ברכות להקל

וכבר מלתי אמורה שמה שמפיצים שמועות בזמנינו דמנהג הספרדים בירושלים הוא שאין מברכין ברכת 

פני שהורה חכם אחד לשומעי לקחו דלא מ, דאין בשמועה זו ממש, חתנים כאשר סועדים מחוץ לבית החתן

ואנו לא ראינו בחיפושינו שום ספר שיאמר שנוהגים בירושלים שכאשר סועדים . יקרא שזהו מנהג ירושלים, כן

 .מחוץ לבית החתן אין מברכין שם שבע ברכותיז



ונראה , ע"דמאחר שקיימא לן כדעת מרן בש, ל הוא"באופן שהעולה לדינא להלכה ולמעשה לאור כל הנ( יא

ואפילו אם יסבור . דמעיקרא לא בעינן חופה לחיוב ברכת חתנים, ן מעיקר הדין"העיקר בדעתו שפוסק כהר

נקרא , ש שבכל מקום שאוכלין ושמחים שם ביחד עם החתן וכלה ולכבודן"ל בדעת הרא"הרי ס, ש לדינא"כהרא

מכל מקום כיון שעכשיו , הראשונה כ לחופתו"ואפילו אם בדעתו לחזור אח, פ שאינו מקום יחוד כלל"אע, חופה

ואין קובעים שום מקום מיוחד , והנה בזמנינו זה שנתבטל מנהג הקדום. שמחים במקום השני נקרא חופה

שבכל מקום שאוכלים , הרי מסתמא יודו כל הפוסקים וגם מרן עמהם, לחופה ולשמחת חתן וכלה כל שבעה

וכדעת , ו לא עושין היכר כדי לקבוע שהשמחה לכבודןאפיל, ושמחים עם החתן וכלה מברכין שם ברכת חתנים

ומאחר . וכהוראת הרב בית עובד להלכה ולמעשה, שרוב ככל רבני האחרונים הסכימו לפסקו, ז וחילוקו"הט

ך והפחד יצחק והפעולת צדיק "ג והרב"ש הכנה"וכמ, ן"ק הספרדים כדעת הר"שבמשך כל הדורות נהגו ק

ואפילו דבעלמא קיימא לן . באופן שאין בדבר כל חשש, ת ההלכה עם המנהגהרי מסכמ, ל"והחינא וחיסדא וכנ

ובפרט , דאין אומרים ספק ברכות להקל נגד המנהג, בנידונינו יש לברך ברכת חתנים בשופי, דספק ברכות להקל

   .עד כאן סיכום וקיצור כל השיטות. ד"והדברים ברורים בס, לברך, שכן נראה דעת מרן דקיימא לן כוותיה

 ותצא דינ'א  

יש לברך שם , דהמזמינים חתן וכלה לביתם לסעודה שעושין לכבודן, היוצא מן האמור להלכה ולמעשה הוא. י

, וכן המנהג. ן דלא בעינן חופה כל עיקר"דקיימא לן כהר, ברכת חתנים לכל הדעות בלי שום חשש ופקפוק כלל

הרי קבעו השמחה באותו , ש"וונתו לפסוק כהראואפילו אם נפרש בדעת מרן שכ. ע"וכן נראה בכוונת מרן בש

, או שיישנו שם בלילה, ולא בעינן שיתעכבו שם כל השבוע, ולכן נקרא חופה ומברכין שם, בית שמוזמנים שם

ולא , י אפריון או מושב חשוב וכדומה"הוא בקובע המקום לשם סעודה ושמחה ע, כ"דקביעת חופה לשמחת חו

מספיק זה כדי להורות , כ בראש השולחן"דאם קובעים מושבות מיוחדות להחו ובזמנינו נראה. לשם מקום יחוד

הרי קיימא לן , ואפילו אם נתעקש לפרש דמעיקר הדין בעינן מקום הראוי גם ליחוד. שהשמחה היא לכבודן

ח בכל מקום "ומברכין ב, אין החופה מעכבת, ז דבזמנינו שנתבטל מעיקרא המנהג לקבוע שום חופה"כהט

והרוצה לצאת , ואפילו המתעקש ביותר. ואפילו מושבות וקישוטין לא בעינן מעתה, כ"ושמחים עם החושאוכלין 

חדר אחד מיוחד לצורכם באופן פרטי , אם מוסר לרשות החתן וכלה באותו בית, ידי כל הדעות שבעולם בזה

הגם . )גם לדעתם בזה יוכל לברך שם ברכת חתנים, ע"וכדעת הדרך החיים והקיצור ש, למשך זמן שהותם שם

ל הוכחה דיכול להיות אותו חדר ששמחים בו בית יחוד להם "ש בברכת הבית הנ"וכמ, שלמעשה אין צורך לזה

י "ואפילו אם נחוש אל הנמנע ונעמיס בכוונת הב(. ואין צורך לחדר נוסף, כאשר פונים משם המשמחים, אם ירצו

היפך הבנתן של הרבה , להמשך שבעת ימי המשתהש דבעינן שיעבור לדור באותו בית שני "ל בדעת הרא"דס

שאין כל זה מסתבר כלל , ן"ש ולא כהר"ל להלכה כהרא"ודהכי ס, ש"ראשונים וגדולי האחרונים בדעת הרא

ח בכל "ז דמעתה מברכין ב"ופסק הט, הרי מאחר שנשתנה המציאות בזמנינו ואין קובעין שום חופה, ל"וככל הנ

, דהוא חילוק דמסתבר, ל רוב ככל האחרונים"וכוותיה ס, גם בלי שום חופה כ"מקום שאוכלין ושמחין עם החו

וכבר הסכימו כל הפוסקים האחרונים לסברת , ובלאו הכי הלכה כבתראי. מסתמא דכן יסבור ויודה גם מרן

ז סיים בתשובתו שבספר שאגת אריה וקול שחל דהתירו הוא בתנאי שיסכימו עמו שני מורי "והגם שהט. ז"הט

ולכן אין להרהר אחריו בזה , הרי כל גדולי האחרונים אשכנזים וספרדים סמכו ידיהם על פסקו, אחרים הוראה

, וכסתמות הפוסקים שלא חילקו, והנה לפי כל מה שנתבאר לעיל כל זה איירי הן באותו עיר הן בעיר אחרת. כלל

הן באותן המשמחים , ח"שם בכ מברכין "כל שמטרת הסעודה היא לכבוד ולשמחת חו, ואפילו ממדינה למדינה

ולכן כמו צער בנפשי בראותי מבני עמי שפוגמים את שמחת . הן עם משמחים אחרים(, ובתוספת פנים חדשות)

והוא חסרון גדול בשלמות , ל על שמחתן של חתן וכלה"הנשואין שלהם בהפקד מהם הברכות שתיקנו חז

 .וזה ללא שום טעם והכרח בעולם כלל, השמחה

, שדבר גדול הוא לברך שבע ברכות בסעודות שעושין לכבוד החתן וכלה משך שבעת ימי המשתהודע והבן 

ומעוררין מקורות השפע להמשיך על , ל"ועיקר אופן הבעת השמחה שתיקנו חז, והמה הודאה להשם יתברך

ח "ומפי השמועה אמרו בשם הגר. ידן קדושה וטהרה ברכה והצלחה לכל אורך ימי חייהן של הזוג יחד

דכל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר ( ב"ע' בברכות דף ו)ל "ש חז"ל שהיה מפרש מ"יק ז'סולובייצ

ושאינו יוצא ידי חובה , י שמיעת השבע ברכות שבסוף הסעודה"ל ע"דמשמחו שאמרו ר', בחמשה קולות וכו



היה ממתין שם , חתונהל למעשה שאם התחיל לאכול בסעודת ה"ח ז"ועל פי זה נהג הגר. בריקוד ושירה בלבד

ד דלפי דבריו מובן שפיר למה תלו הדבר בדנהנה "ולענ. עד גמר ברכת המזון כדי לשמוע השבע ברכות

ל "כ תיקנו חז"ל דעיקר השמחה של חו"ל כנ"ועל כל פנים מוכח מזה דס. ח בסעודה תלוים"דב, מסעודת חתן

. לדקדק לברכן בכל יום משך שבעת ימי המשתהומזה נבין החשיבות הגדולה שיש . י ברכות חתנים"דהוא ע

דהגם שאינו חובה '( ז סוף סימן ו"ד חלק אהע"ח)ת רב פעלים "ל בספר שו"ח טוב ז"וכמו שכתב הגאון הרי

בכל זאת למצוה גדולה תחשב לו לחתן לעשות סעודת מרעות בכל שבעת ימי המשתה , גמורה מעיקר הדין

ר "כ רבו הגאון כמוהר"וכ. ברך בשבעה ברכות של חתניםכדי לברך ולשבח לשמו ית, בהזמנת עשרה

דהיא מצוה מן המובחר לעשות בכל יום ויום ( ה"ג סימן צ"ח)ת זבחי צדק "ל בספרו שו"עבדאללה סומך ז

וכתב שכן המנהג , ב"עיש, כ כדי לברך שבע ברכות"סעודה לכבוד חו', בבוקר ובלילה וכו, משבעת ימי החופה

 .והמברכים יתברכו מפי עליון. בלי שום טעם מספיק, מהם ברכות יקרות אלווחבל להפסיד . דאד'בבג

     שבח לאל בורא עולם, תם ונשלם

 (קישורשו"ת שמש ומגן חלק ב אבן העזר סימן כא אות ד )

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21253&st=&pgnum=282
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 (קישור) שו"ת שמש ומגן חלק ג אבן העזר סימן סז
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 שו"ת פעולת צדיק חלק ג סימן רנב

שאלה על ענין ז' ברכות. אם יצא החתן להתארח אצל אחרים בז' ימי המשתה בין כשעיקר הסעודה לכבוד החתן 

. ויש 1בין בסעודת ברית מילה והחתן בתוך הקרואים. ראיתי ג' תורות. י"א ז' ברכות. ויש ברכה א' מעין שבע

יבררו רבותי אמיתות הדבר בלי פקפוק שאין מברכים כלל. ואנחנו לא נדע מה נעשה ובעיני ההמון תמוה הענין 

 דרך ישרה סלולה. תורה ברורה טהורה ונקייה מבלי שום פנייה ושכמ"ה.  

תשובה: הנה מר"ן הקדוש ]בא"ה[ סי' ס"ב ס"י כתב י"א שאם יצא החתן מחופתו אפי' כלתו עמו והולכים לאכול   

בבית אחר אין אומרים שם ברכת חתנים וכו'. והנה מדכתב דין זה ב' י"א משמע דיש חולקים ואף שהשכ"ג 

. כבר השיבו עליהם האחרונים ס' וסמ"ע כתבו דכן דרכו של מר"ן לכתוב דין חדש שלא זכרוהו הפו' בשם י"א

כרם שלמה וס' דבר משה ואף אם לא נזכרו החולקי' בס' הב"י אפ"ה כל סתום לא עממוהו וסוד ה' ידע וכל שערי 

הדחיות ובסברת החולקים. ובס' בה"ט וב"ש כתבו לחלוק על הא דכ' מר"ן ב' י"א ע"ש ב' ט"ז ור"ן ואחרים. ואם 

לשון א"ח בדף קט"ו ע"ב וז"ל: כ' הראב"ד שאם זימנו החתן בבית אחר  נפשך לידחק בפשט דבריהם הנה לך

שאומרים שם ז' ברכות אי איתיה פנים חדשות חוץ מברית מילה דההיא לאו בשביל החתן היא. והרמב"ן כ' 

ושמעתי שאין מברכים ברכת חתנים ולא אשר ברא אלא בחופה שאין שמחה אלא בחופה וכן נמי הרשב"א 

 עכ"ל.  

תניא כ' בשם בעל י' הדברות אומרין ז' ברכות כל היכא דאיכא פנים חדשות בכל היכא דאיתיה כיון דאיכא  ובס'  

סעודה ואיכא משמחים ע"כ. וע"פ זה נתייסד המנהג בבית האדון הנשיא רבי' שלום כ"ץ עראקי במעמד בנו כה"ר 

ם לברכה וגם היו בעוזרי המנהג. ומנהג יחיא מאריה דאתרין ואחיו כה"ר יוסף ומורינו כה"ר דוד משרקי זכר כול

שמנהגם  2זה לא חדש הוא כי אם מנהג קדמון מצאנוהו בכתב יד מה"ר שלמה מנזלי זלה"ה באגרת הבשורות

היה בעיר צנעא קודם גלותם להתם לעשות מערב שבת אוהל לצל בגן הנקרא אלגוזה ומציעים שם כרים 

קרואיו לשם ואומרים שם שירים ותושבחות עד לעלות  וכסתות וכשמשלימים סעודת שחרית הולך החתן עם

המנחה ואומרים ז' ברכות כדרך שאמרו שחרית יום ו' בכניסת הכלה פסוקים וכו' ואז מתפללים שם. ואח"כ 

הולכין לסעוד ג' בבית החתן ע"ש. למדנו מזה ג' דברים. האחד שאומרים ז' ברכות אף שלא בסעודה )וכ"כ 

"ח ב' הרבה פוסקים(. והשני שאומרים ז' ברכות גם בבית אחר כי הכא שנעקרו מבית ריטב"א ב' מס' סופרים וא

החתן )כסברת ראב"ד ואחרים(. והשלישי שאומרים אותה במנחה )וכדעת הריטב"א במ' כתובות וא"ח והרמ"ע 

יפך מפאנו בתשו' ואדרבה כתבו דסעודה שלישית מעלה ותוספת רב יש לה לפי הסוד. וכ' הרמ"ע שמר"ן שכ' ה

זה ב' י"א והיא סברת האגודה אנן לא קי"ל הכי דס' האגודה אזיל לשיטתיה דס"ל דסעודה ג' סגי במיני תרגימא 

ואנן לא קי"ל הכי אלא כסברת הרמב"ם והרי"ף וסמ"ג דצריך פת. ואל תרף ידיך בראותך מחלוקת פו' בזה לומר 

במקום דאיכא מנהג מוכרע ועומד הוא  דספק ברכות להקל דזה לא נאמר אלא במקום שאין מנהג קבוע אבל

ומינה לא תזוז. דוק בכיוצא בזה בפו' ותראה שכן הוא האמת ואין צריך להאריך בדבר פשוט כזה ומי שהוא 

 אוהב האמת בלתי פנייה יכיר ויודה בפה מלא בכל הנזכר(.  

' וכו'. כ' שם שער המים על והא לך מ"ש הרב שער המים בסי' נ"ה ס"ק ל"א על מ"ש מר"ן שם סעיף ח' יש מי שכ  

זה דין זה הביאו הטור משם הרשב"א ותמה הב"י עליו. וכ' הרב כנה"ג דמשום הכי לא פסק מר"ן הדין בסתם אלא 

בשם יש מי שאומר משום ששאר הפו' שלא הזכירוהו לא ס"ל הכי יע"ש עכ"ל. והיה לך זה למאירת עינים בכל 

 ..א זכר אצלו חולק.מקום שתמצא בש"ע בשם י"א או כיוצא בו ול

 (קישור) יז שו"ת ויצבור יוסף בר חלק ד פרק

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?143820&pageid=P0098


 



 



 



 (ישורק)כו סימן ז שו"ת ויצבור יוסף בר חלק ד פרק 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?143820&pageid=P0168
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?143820&pageid=P0168
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?143820&pageid=P0168


 



 



 



 (קישור) שלחן ערוך המקוצר סימן רז סעיף לב

]לב[ חתן שיצא מביתו להתארח בבית אחרים שעשו במיוחד סעודה או שמחה לכבודו, ויש שם עשרה ופנים 

חדשות, מנהגינו לומר לו שבע ברכות, אף־על־פי שאין זה המקום הקבוע לישיבתו לשמוח בשבעת ימי המשתה 

דהיינו שהכלה מתארחת  }רפו{, וזאת אף כשאין ][הכלה מתארחת עמו שם }רפז{. והוא הדין אם אירע להיפך,

שם מבלעדי החתן }רפח{. וכל־שכן שאומרים באופנים אלו בזימון, שהשמחה במעונו }רפט{. וקל־וחומר בזמנינו 

שאין לחתן ולכלה מקום קבוע כלל לשמוח שם בשבעת ימי המשתה, לא בבית אבי החתן כפי שהיה נהוג 

אלא מזמינים את שניהם בכל־פעם להתארח בבית  בדורות הקודמים }רצ{, ואף לא בביתם הנפרד כנהוג היום,

אחר, ואפילו בעיר אחרת ובריחוק מקום רב. כגון פעם בבית אבי הכלה, ופעמים אחרות בבתי שאר קרוביהם 

ומכיריהם }רצא{, וכן באיזה אולם, או בחדר־אוכל של־ישיבה וכדומה. ולכן נוהגים לומר שהשמחה במעונו 

באים, שם הוא מקום שמחתם }רצב {. וכן הוא מנהג האשכנזים, זולת מקצת מן ושבע ברכות, כי בכל מקום שהם 

הספרדים שאינם אומרים באופנים אלו שם רק ברכת אשר ברא }רצג{. ולפי מנהגינו אומרים שבע ברכות גם 

כשלא נעשתה הסעודה )או השמחה }רצד{( במיוחד לכבוד החתן, כגון שהוזמן לברית־מילה או פדיון הבן או 

ימחו אותו שם }רצו{, דהיינו כגון שהוסיפו במיוחד שיר לכבודו, חינ וך בית }רצה{, אבל זה בתנאי שהקרואים ש ִׂ

או איזה מאכל או משקה }רצז{. ואף־על־פי שבסעודת ברית־מילה אין אומרים בזימון שהשמחה במעונו, מפני 

 ונו }רחצ{: צער התינוק, כאן הואיל ויש שמחת חתן, יש נוהגים לומר גם שהשמחה במע

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?52530&pageid=P0486


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 (קישורשו"ת דברי בניהו חלק א אבן העזר סימן ד )

 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?28860&pageid=P0221














 





 

 (קישורמן נט )"ת דברי בניהו חלק יג אבן העזר סישו

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?83690&pageid=8369000533


 



 



 





 

 ו"ת דברות אליהו )אברז'ל( חלק ז סימן צבש

 (קישורסימן יד ) שו"ת ברכת יהודה חלק ד אבן העזר

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?85862&pageid=P0250


 













 



 (קישורשו"ת ברכת יהודה חלק ה אבן העזר סימן ט )

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?198040&pageid=19804000265


 



 



 



 (קישור) תשבע ברכו –הרב אברהם יוסף 

 פורסם בכ"ה באב התשע"ה נישואין, טהרת המשפחה « אישות ומשפחה: מתוך

  
 

. ראיתי בילקוט יוסף שאין לברך שבע ברכות אלא בבית החתן )לכל עדות הספרדים(. אך ראיתי שכתב הרב 1

בית  -ברכה שכיון שבימינו החתן לא יכול להזמין אליו הביתה את כולם )כמו בעבר שהיה לו בית חתנים  יהודה

וזה היה שיא השמחה שלו שבאים אליו( ממילא השמחה שלו היא שהוא מוזמן ועושים לו  -גדול להזמין את כולם 

מעתי עדות ממקור ראשון שבע ברכות בבתים אחרים והוסיף הרב ברכה שכן נראה מדברי הכף החיים. וש

ששנתיים לפני שהרב עובדיה זצוק"ל נפטר עשה הגר"ע שבע ברכות בביתו לנכדו שבא מחוץ לארץ והורה הרב 

למסובים לברך את כל שבע הברכות, ותמהו התלמדי חכמים, והסיקו שכנראה הרב עובדיה חזר בו כיון שראה 

לחנו של הרב(, ולא רצו להדחק ולומר שהקנה הרב את השו"ת ברכת יהודה )שהיה מונח באותה תקופה על שו

לחתן את הבית משום שכיון שהדבר תלוי בשמחת הלב שהחתן מארח את כולם בביתו, ודאי שהטקס הסימלי של 

הגבהת הסודר לא עושה לו יותר שמחה ברמה כזו שכאילו הוא מארח את כולם בביתו ולא יועיל להקנות את 

  בו הגר"ע ? הבית. האם אמת נכון הדבר שחזר

 

 

 התשובה:

 הרב אברהם יוסף מאת:

   
 

א. נא ראה בחזון עובדיה שבת ד )עמוד מא עמודה ב( וד''ל. להד''מ, לא היה שבע ברכות לבן 

א שיגרום בבית הרב שנתיים לפני הסתלקותו ! בכל הכבוד לשו''ת ברכת יהודה, לא הוחו''ל 

  שינוי בדעת מרן זצ''ל.

 

http://www.moreshet.co.il/WEB/shut/shut2.asp?id=176960
http://shut.moreshet.co.il/advancedSearchResult.asp?i=0&nop=20&WholeWord=0&shut=15000&x=6&y=5
http://shut.moreshet.co.il/advancedSearchResult.asp?i=0&nop=20&WholeWord=0&shut=15000&x=6&y=5
http://shut.moreshet.co.il/advancedSearchResult.asp?i=0&nop=20&WholeWord=0&shut=15000&x=6&y=5
http://shut.moreshet.co.il/advancedSearchResult.asp?i=0&nop=20&WholeWord=0&shut=15001&x=6&y=5
http://shut.moreshet.co.il/advancedSearchResult.asp?i=0&nop=20&WholeWord=0&rabonim=10468&x=7&y=6

