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 Summary –סיכום 

In effort to perform Chuppah as close to Sheva Berachot as possible, Ashkenazim rush the couple from the 

canopy to a private room, called the “Yichud room,” where they are secluded and eat together.1 

Sepharadim do not generally perform a Yichud room but, rather, wait until they go home after the 

wedding to be secluded. It was never their custom to have a Yichud room immediately following the 

Chuppah, and it’s also somewhat inappropriate.2 

                                                             

1 Rav Moshe Feinstein inferred from the Gemara that as long as the bride is wearing her gown, she has a “Shem 
Betulah,” and does not have to cover her hair. (Printed in a prepublication copy of Iggerot Moshe vol. 9 in honor of the wedding 
of a granddaughter of Rav Moshe Tendler. Rav Aron Tendler told me that Rav Dovid Feinstein opted to omit it from the final 
edition to avoid the tremendous headache that would ensue from Chassidish Rebbes calling to complain about it).  

Rav Binyomin Schubert, former Menah el of HANC and Talmid of Rav Moshe Feinstein, related to me that, at his 
wedding, Rav Moshe told him to follow this practice, after first making sure that the bride’s family didn’t have a specific custom 
regarding this matter. 

However, other Ashkenazi authorities oppose Rav Moshe’s position. Rav Moshe Shternbuch argues that she must 
cover her hair immediately at Kiddushin but also offers justification for those who wait until the next day. (vol. 4 Siman 287:21, 
294, vol. 5 Siman 335) HaRav Shlomo Zalman Auerbach requires her to cover her hair from after the Chuppah and on, but he 
also says it’s not worth quarreling about. (Shalmei Simcha page 343) Rav Yaakov Kamentsky is reported to have required it 
from after the Yichud room. (Emet LeYa’akov, Kamenetsky, Even HaEzer 62 fn. 25)  

Even among Sepharadim, Rav Mordechai Eliyahu held that a woman must cover her hair from Kiddushin and on. 
(Hilchot Shidduchin and Chatunah, by R’ Shmuel Eliyahu)  

2 Shulchan Aruch (Even HaEzer 55:1-3, 57:1, 64:5) and commentaries, MiPninei HaRav page 276, Yabia Omer (vol. 
5 Even HaEzer 8), Yalkut Yosef (Sova Semachot 12:1), Birkat Hashem (vol. 4 page 335), Ma’amar Mordechai (Eliyahu, vol. 2 
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Even HaEzer 6). Nor do Moroccans or Tunisians. (Shemesh uMagen vol. 1 Even HaEzer 4, vol. 2 Even HaEzer 21:1, vol. 3 
Yoreh Deah 49:5, Ateret Avot 28:31, Alei Hadas page 753, Bayit Ne’eman vol. 1 Even HaEzer 3:35) 

Rav Ovadia explains that Sheva Berachot are not “Birkot HaMitzvah,” the type of Berachot one makes prior to 
performing a Mitzvah action, but rather “Birkot HaShevach,” praises to Hashem-type Berachot, which do not have to be 
performed immediately before an action. They can, therefore, be recited under the Chuppah, even though the Yichud will take 
place hours later. See also Yechaveh Da’at (5:62) where Rav Ovadia argues that performing Yichud at the wedding would 
require the bride to cover her hair from then on. 

Not convinced by Rav Ovadia, HaRav Hershel Schachter (BeIkvei HaTzon page 268) believes that it would be too 
long of a Hefsek to make Sheva Berachot under the Chuppah and only perform Yichud hours later. Therefore, when attending 
the weddings of his Sepharadic students, he only agrees to recite Birkat Erusin but not Sheva Berachot. Despite his stringent 
opinion, on one such occasion, at Birkat HaMazon of Rav Ike Sultan’s wedding, HaRav Schachter was passed the microphone 
to say one of the Sheva Berachot, and he did! Immediately afterwards, we asked him why he said the Beracha, and he said he was 
relying on Chacham Ovadia. As it seems, he was willing to let go of his stringent opinion in order not to embarrass anyone. 

See Teshuvot veHanhagot (vol. 2 Siman 656, vol. 3 Siman 398) for what could be potential defenses to the issue of 
lack of Edut for the actual Yichud in this position. 

Regarding a “Fake Yichud Room” in which the door is left ajar or the couple is joined by an additional individual, see 
Ein Yitzchak (vol. 3 page 347) and Shu”t HaRishon LeTzion (vol. 2 Even HaEzer 9), where Rav Yitzhak Yosef argues against 
it. Even Rav Meir Mazuz, who differs regarding its efficacy, doesn’t sound excited about letting go of one’s customs to please 
uneducated Roshei Yeshivot of a different background. (Mekor Ne’eman vol. 2 page 183) See Birkat Yehudah (vol. 5 Even 
HaEzer 7, vol. 6 Even HaEzer 11-13), where Rav Yehuda Beracha, Rosh Kollel Yechave Da’at writes at length about this.  
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 שו"ת עשה לך רב חלק ד סימן נה

 ראש -כלה בליל הנישואין האם חייבת בכיסוי 

---------- 

אב דנא, הריני להוסיף הסבר למה שכתבתי לך במכתבי הקודם, כי מודה  -בתשובה למכתבך מיום כ"ג מנחם 

 הנני שקצרתי מאד במקום שצריך הייתי להאריך.

יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים אם אשה מקודשת בלבד )ללא שבע ברכות וחופה( חייבת בכיסוי ראש או לאו. 

העזר סימן כ"א סעיף ב', ומ"ש הבאה"ט  -אלה אוסרים ואלה מתירים. )עיין בשו"ע חלק אבן מערכה מול מערכה, 

 והפ"ת בציטוט סברות החולקים(.

ונראית דעת גדולי הפוסקים שכתבו להתיר, כיון שמדברי הגאונים נראה שאין בארוסה משום פריעת ראש 

כת ד' אות א', והביא דברי השיטה מקובצת חמד )באסיפת דינים מער -באשה, וכבר כתב בזה באורך הרב שדי 

במסכת כתובות שהעתיק דברי הגאונים(, ועליו אין מה להוסיף, והסכימה דעתו שכך יש לנהוג, ולהתיר פריעת 

 ראש לבתולות ארוסות, שאין דינה כאשת איש לענין זה.

א לקדש אלא בשעת ואין לכל זה נפקא מינה בזמנינו שכבר התקינו והנהיגו בירושלים בהסכמה וחרם של

ישראל ובקהלות רבות אחרות, ועתה  -הנישואין דוקא, מטעמים פשוטים ומובנים, ונתפשט מנהג זה בכל ארץ 

 כך. -לא נשאר כמעט זכר למנהג שנהגו לקדש אשה, ולהכניסה לחופה זמן רב אחר 

בלבד, אלא החופה היא אבל נפקא מינה בכל זה לנושא שאלתנו. שכן אין אשה נחשבת לנשואה ע"י שבע ברכות 

עיקר הקנין, ועקר החופה הוא היחוד, וכך כתב מפורש הרמב"ם וזה לשונו: הארוסה אסורה לבעלה וכו' עד 

שיביא אותה לביתו ויתיחד עמה, ויחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה והוא הנקרא נישואין בכל מקום )הלכות 

 זר סימן נ"ה סעיף א'(.הע -אישות פ"א ה"א(, וכך פסק גם מרן בשולחנו )אבן 

מעתה, כלות ספרדיות שאין מתיחדות מיד אחרי ז' ברכות, אלא היחוד נעשה ממש כדברי הרמב"ם ומרן, "עד 

שיביא אותה לביתו ויתיחד עמה", וזה היחוד האמתי והטבעי, כאשר מתיחדים לעיני כל כדרך כל איש ואשתו. 

חל עליה איסור פריעת ראש כיון שעדיין לא נתיחדו. לזה  אם כן כל אותו ערב הרי היא עדיין כדין ארוסה ולא

 אב דנא. -התכונתי במכתבי הקצר אליך ביום ו' מנחם 

אלא שלפי"ז יוצא שכלות אשכנזיות שמתיחדות מיד אחרי שבע ברכות, א"כ חל עליהן מיד איסור פריעת ראש, 

"עשה לך רב" לשואלת בנושא זה  וכבר באותו ערב חייבות הן לכסות ראשן מיד )ובאמת כך פסקתי בשידור

 בשבוע שעבר(.

אבל עתה רואה אנכי שאולי ניתן ללמד זכות גם על אותן כלות אשכנזיות שנשארות כל אותו ערב פרועות ראש, 

משום שאף שמתיחדות הן, אין זה אותו יחוד אמתי שכתב הרמב"ם "עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתיחד עמה". 



פה אינו "בתוך ביתו". ואף אותם המקפידים לשכור את חדר היחוד בפרוטות ויחוד זה שעושים בשעת החו

אחדות, אין זה עדיין "ביתו" ממש, ואין זה מקום ליחוד כדרך כל הארץ כמובן בפשיטות למעיין. ואעפי"כ ראוי 

ש שכלות אשכנזיות תקפדנה על כיסוי ראש באותו ערב אחרי היחוד אם אין הדבר קשה עליהן. אך המקילות י

 להן על מה שיסמוכו.

ולכן לא נכנסתי לפרטים באיזה סוג של כיסוי ראש יש להסתפק, וההינומא אינה בעצם כיסוי ראש כלל כיון 

שהיא דקה והשיער נראה דרכה, וגם לא נכנסתי לשיעורי הכיסוי, כיון שההיתר היה מבוסס אף על גילוי ראש 

 מוחלט וכמו שנתבאר.

ו יחוד הנעשה מיד אחרי החופה, וביארתי הדברים באורך ב"מקור חיים השלם" אגב אציין שדעתי היא נגד אות

 חלק ה' פרק רל"ז.

 שו"ת יביע אומר חלק ה אבן העזר סימן ח

 אם צריך לייחד החתן והכלה מיד לאחר החופה.  

ן החופה א. ראיתי ונתון אל לבי לחקור לפמ"ש הרמב"ם )פ"י מה' אישות ה"א(, ומרן הש"ע )סי' נה ס"א( שעני  

הוא שיביא החתן את הכלה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו, )וכבר ביארנו בס"ד בתשובה הקודמת, שכן 

דעת רבינו האי גאון, ור' יצחק בן מרון, ור' יוסף הלוי אבן מיגאש, ור' יצחק בר ראובן, והראב"ד(. א"כ מדוע אנו 

לאחר שבע ברכות, אלא הייחוד נעשה רק לאחר הספרדים לא נוהגים לעשות הייחוד לחתן עם הכלה מיד 

סעודה ראשונה שמסתיימת בדרך כלל בשעה מאוחרת בלילה, והרי יש בזה הפסק גדול בין ברכת הנישואין 

לחופה, ובשלמא לדעת הפוסקים הסוברים, שהחופה אינה ייחוד, אלא פריסת הטלית על ראש החתן והכלה 

ומרן הש"ע הרי היה צריך לעשות הייחוד מיד לאחר שבע ברכות, בשעת ברכת נישואין, ניחא, אבל להרמב"ם 

כדקי"ל שכל הברכות צ"ל עובר לעשייתן. והנה בדרשות מהרי"ל )הל' נישואין דס"א ע"א( כ', מנהג קדמונים 

ליחד החתן והכלה אחר שבע ברכות בחדר אחד, ואוכלים שם ביחד, כדי שיהא לבו גס בה, ואין שם רק אשה 

כלה המשרתת להם, ורק לאחר מכן נכנסים הקרואים לאכול עמהם ולשמחם, והאידנא נשכח אחת מקרובות ה

המנהג, והכל נכנסים שם, ואין שם שום ייחוד, ולא נכון הוא. ע"כ. והרמ"א בהגה )סי' נה ס"א( כ', שפורסין יריעה 

ונישואין, מוליכין  ע"ג כלונסאות ומכניסין החתן והכלה תחתיה, ומקדשה שם, ואחר שמברכים ברכת אירוסין

אותם לביתם, ואוכלים יחד במקום צנוע, וזוהי החופה הנוהגת עכשיו. ע"כ. )והאחרונים מצאו סמך לזה 

מהזוה"ק פר' פינחס )דרמ"א סע"ב(: כלה עיילת לחופה ובעת למיכל, דין הוא דייכול חתנה בהדה, הה"ד באתי 

ה, אכלתי יערי עם דבשי(. והב"ח )ר"ס סא( כ', שעיקר לגני אחותי כלה, הואיל ואתינא לגבה ולמיעל בהדה לחופ

החופה הוא מה שמתייחדין במקום צנוע ואוכלים שם, כמ"ש הרמב"ם והטוש"ע, ולכן יש למנוע מלכנוס שם 

רבים, שא"כ אין כאן ייחוד ולא מקום צנוע. ע"כ. וכ' ע"ז הבית שמואל )סי' נה סק"ה(, משמע שמועטים יכולים 

עם, דהא בעינן ייחוד הראוי לביאה, ולכן יש למנוע שלא יכנס שם שום אדם כדי שיהיה ייחוד להכנס, ואין בזה ט

גמור. ע"כ. אולם מד' מהרי"ל מוכח כהב"ח, וכ"כ הגאון מליסא בסידור דה"ח )דקל"ז ע"א(. וכ"כ המקנה בקו"א 

חוד סמוך לברכת הנישואין, )סי' סא ס"ב(. וע"ש. ועכ"פ עינינו הרואות שרק אחינו האשכנזים נזהרים בענין היי

אבל אצלינו לא נהגו בזה כלל, ולכאורה טעמא בעי, שהרי אנו נוהגים תמיד כדעת הרמב"ם ומרן הש"ע, 

ודבריהם נר לרגלינו, ולשיטתם היה נראה שצריכים לעשות הייחוד מיד אחר ברכות הנישואין, כדי שיהיו עובר 

ונים רבים מרבני הספרדים שכותבים, שהמנהג לקרות לעשייתן, והן אמת שבתשובתינו הקודמת הבאנו אחר

חופה לפריסת הטלית על ראש החתן והכלה, מ"מ אכתי לא איפרק מחולשא, כי מדוע אין חוששים להחמיר 

כדעת הרמב"ם והטוש"ע שסוברים חופה היינו ייחוד ולעשות הייחוד מיד אחר שבע ברכות, והלא אין בזה עמל 

שערי רחמים ח"ב )חאה"ע ס"ס טז( שכ', דאנן בדידן נקטינן כדעת מרן הש"ע וטורח ולא הפסד. וע' בשו"ת 

 שקבלנו הוראותיו דחופה היינו ייחוד הראוי לביאה. ע"ש. וכיו"ב כ' בשו"ת ישא איש )חאה"ע סי' ט(. ע"ש.  

ה לחופה, לפי ב. והנה הר"ן בפ"ק דפסחים )ז:( כ' וז"ל: ולענין ברכת נישואין נהגו שאין מברכין אלא לאחר כניס  

שאין ברכות אלו אלא ברכות תהלה ושבח, תדע שהרי מברכין אותם כל שבעה. וכן נראה מד' בה"ג. אבל 

הרמב"ם )פ"י מה' אישות ה"ג( כ' שצריך לברך אותן קודם נישואין. וכן דעת הרמב"ן ז"ל. ולא מפני שהן בכלל 

ח הן, אלא מפני שחופה ייחוד היא, ובעינן מ"ש כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן, שהרי אלו ברכות השב

ראויה לביאה, וכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה. ע"כ. )ומ"ש הר"ן בראש דבריו, שמברכין אותן לאחר 

כניסה לחופה, היינו לפי שיטתו של הר"ן ז"ל בריש כתובות שחופה אינה ייחוד. ע"ש(. ולפ"ז יוצא לנו שאין צורך 



נישואין, הואיל וברכת השבח היא, וכמ"ש הר"ן )פסחים שם(, שברכות השבח שהחופה תהיה סמוכה לברכת 

שנאמרו בפ' הרואה א"צ לברך אותן עובר לעשייתן, וכיון שלאחר מכן מברך לא נתנו בהם חכמים שיעור 

תכיפה. ע"ש. ונראה דה"ה הכא שא"צ להסמיך החופה דהיינו הייחוד לבר' נישואין מה"ט דהויא בר' השבח. 

ר"ן עצמו )שם( כ' שמד' הירוש' פר' הרואה גבי ברקים ורעמים משמע שאף בבר' השבח בעינן שיהיו )ואף שה

בתוך כדי דבור לראייה או לשמיעה. ע"ש. אולם בשו"ת ברכת אברהם ח"ד )סי' קצא( כ', שפוסקים רבים לא ס"ל 

ואף להירוש' דוקא  הא דהירוש', דס"ל דהבבלי פליג ע"ז, ושאין לחלק בברכות אלו משאר ברכות השבח,

בברכות אלו בעינן תכ"ד, משום שאחר שמיעתן וראייתן עבר עניינם מכל וכל וכו'. ע"ש. וע' בט"ז וא"ר )ס"ס רכז(. 

ודו"ק(. והטור )סי' סב( כתב: מברכין ברכת חתנים קודם כניסת חופה. וכ' ע"ז מרן הב"י, כ"כ הרמב"ם בפ"י 

ליהן עובר לעשייתן, אבל הר"ן כ' שלא מפני שהיא בכלל מ"ש כל מה"א, והטעם מבואר משום דכל המצות מב' ע

המצות מב' עליהן עו"ל, שהרי אלו בר' השבח הן, אלא מפני שהחופה ייחוד הוא ובעינן ראויה לביאה, וכלה בלי 

ברכה אסורה לבעלה כנדה. ע"כ. ונראה דמרן הב"י סבר וקבל דעת הר"ן, שברכות השבח הן, וא"צ בהן עובר 

. וכ"כ רבינו אברהם בן הרמב"ם, והובא בריש ס' מעשה רוקח ח"א )ד"א ע"ד(, שצריך החתן לברך ברכת לעשייתן

אירוסין בעצמו, שברכת המצות היא, משא"כ שבע ברכות של נישואין אין החתן רשאי לברכם, אלא גדול 

ואמר שסיבת כעסו הנמצאים שם, שאינם אלא ברכות השבח. ואבא מארי כעס על חתן שבירך ז' ברכות לעצמו, 

הטעם שזכרתי. ע"ש. הא קמן שגם דעת הרמב"ם כמ"ש הר"ן שברכות נישואין כולם ברכות השבח הן. וכן כתב 

המאירי )פסחים ז:(, שמברך שבע ברכות אחר כניסה לחופה, ואע"ג דחופה הראויה לביאה בעינן, וכל שלא בירך 

תהיה ראויה לביאה מצד עצמה, ר"ל שתהיה אינה ראויה שכלה בל"ב אסורה לבעלה, לא נאמר כן אלא ש

טהורה, אבל זו הרי הברכה תכופה לחופה, ועוד שהרי ברכות אלו בר' השבח הם, ויש להם מקום אף לאחר 

מעשה, והראיה שמב' אותן כל שבעה וכו'. ע"כ. וז"ל מהר"ם חלאוה )פסחים ז:(, וברכת נישואין לאו על הכניסה 

רכות של שבח הן, הילכך שפיר דמי לברך לבסוף. ע"ש. והרמ"א בדרכי משה לחופה הן, אלא על אסיפת העם וב

)ר"ס סב( כ', שהמנהג לברך ז"ב אחר כניסה לחופה, ולפ"ד הרא"ש שא"צ חופה הראויה לביאה א"כ ס"ל שא"צ 

לברך קודם כניסה לחופה, וכ"ש בזה"ז שהחופה אינה ייחוד, לכן אין מבר' אלא תחת החופה. ע"כ. אבל הפרישה 

כ' דמה שנהגו לברך תחת החופה משום שאין זה עיקר החופה, אלא מה שהולכים אח"כ החתן והכלה ואוכלים 

במקום צנוע, וזהו עיקר החופה, והוי שפיר עובר לעשייתן. וכיו"ב כ' הב"ח. והשיג עליהם בס' בית הלל שנעלם 

ן צורך בייחוד אחר בר' נישואין. מהם ד' הרמ"א בד"מ הנ"ל, דה"ט משום שא"צ חופה הראויה לביאה. וא"כ אי

כיעו"ש. והבית שמואל הביא ד' הרמ"א בד"מ, וכתב, אבל הר"ן כ' עוד טעם שמב' קודם החופה כדי שתהיה 

הברכה עובר לעשייתן, והכי קי"ל דמברכים בר' אירוסין קודם הקידושין, וכמ"ש בסי' לד, ומה שאנו מבר' ברכות 

ודם שהולכים לאכול במקום צנוע, והוי עובר לעשייתן. ומיהו אין ראיה נישואין תחת החופה, משום שמברכין ק

מברכת אירוסין שמבר' עובר לעשייתן, דהתם שאני שמזכיר אירוסין בברכה, משא"כ ברכת נישואין. עכת"ד. 

והנה מ"ש בשם הר"ן שהוא משום עובר לעשייתן, ליתא, ואדרבה הר"ן דחה טעם זה. וכנ"ל. ובס' המקנה בקו"א 

על הבית שמואל שאומר שהברכה עובר לעשייתן לפני שילכו לאכול במקום צנוע, שא"א לומר כן, שא"כ  הק'

ההליכה מבית החופה אל בית החתנות הויא הפסק בין הברכה לנישואין, כמ"ש בש"ע א"ח )סי' ח סי"ג(. ומ"ש 

ר המיוחד לחתן ולכלה, הרמב"ם והטוש"ע שמב' קודם נישואין, היינו שמב' בבית החתונה קודם הכניסה לחד

דמחדר לחדר לא הוי הפסק, כמ"ש המג"א שם ס"ק יז. ע"כ. ולכאורה אי משום הא לא איריא, כי הב"ח והט"ז 

באו"ח שם חולקים ע"ד הש"ע וס"ל דהליכה לא הוי הפסק, וע"ע במאמר מרדכי )סי' תלב סק"ד(. ובשו"ת אגודת 

שאני התם שחלה הברכה על הטלית הראשון, אבל כאן אם איזוב )חאו"ת /חאו"ח/ סי' יא(. ע"ש. אלא שי"ל ד

איתא דבעינן עובר לעשייתן, מסתברא ודאי דההליכה לבית אחר הוי הפסק, אא"כ נאמר שגם החופה שעושים 

בעת בר' נישואין חשיבא התחלת חופה. וכ"כ המקנה שם, שאף באלמנה שאין החופה קונה אלא הייחוד, צ"ל 

ק, שכבר התחילה החופה אלא שאינה נגמרת לקנות עד הייחוד, ואין כאן הפסק שאעפ"כ לא הוי ההליכה הפס

בין הברכה לייחוד. וכ"ש למנהג אשכנז שאחר שעושים החופה ברחוב באין לבית ועושין סעודה ומברכים ז"ב: 

ה. קודם הייחוד, וע"כ דס"ל שעיקר החופה היא מה שעושים ברחוב, שאל"כ איך שייך לברך ב"פ ז"ב קודם החופ

ומיהו מה שעושים כן גם באלמנה צ"ע, ונכון לייחדם קודם סעודה. עכ"ד. והנה כ"ז לפי המונח דבעינן עובר 

לעשייתן בבר' נישואין. אבל לפ"ד הר"ן וסיעתו, אין אנו צריכים לכך. וע' בכתובות )ז:( מברכין בר' חתנים בבית 

יי, וביהודה שנו, מפני שמתייחד עמה. והנה בודאי חתנים, ר' יהודה או' אף בבית האירוסין מבר' אותה, אמר אב

שצריך כוונה בייחוד לשם חופה לעשותה נשואה. )וכ"כ בשו"ת בית יצחק חאה"ע סי' קמה אות ו(. וביהודה אפי' 

היו מתייחדים לא היו מכוונים לשם חופה, ולכן עד כניסתה לחופה היתה נקראת ארוסה, וכמ"ש ביבמות )מא( 

הארוסות ינשאו )תוך שלשת חדשי הבחנה(, חוץ מן הארוסות שביהודה )דחיישינן דילמא בא ר' יהודה אומר כל 

עליה(. אלמא דאכתי דין ארוסה יש לה. וכ"כ להדיא רבינו ישעיה הא' בשו"ת הרי"ד הנד"מ )סי' מז עמוד רכא(. 



דם כניסה לחופה, ואעפ"כ לא חששו לאיסור ברכה שא"צ בבר' ז"ב בבית אירוסין, אף שהם נאמרים זמן רב קו

וע"כ משום דהוו ברכת השבח. וע"ע בס' העיטור )שער ב ח"ד(, שכן מנהגם לקדש שנה או שנתיים קודם כניסה 

לחופה, ובין כך מתייחדין שניהם, לפיכך מברכין ז"ב בבית אירוסין. ע"ש. אלמא דלא חיישינן שיהיו ברכות 

היינו ייחוד, אין צורך לעשות הייחוד סמוך לבר'  נישואין סמוכים לחופה. ולכן גם להרמב"ם ומרן שהחופה

הנישואין, כיון שברכות השבח הן, ולא בעינן בהו עובר לעשייתן, וכמ"ש הר"ן והמאירי ומהר"ם חלאוה הנ"ל. 

]וע' בתשו' הר"ש בן אברהם )בתשו' מיימוני הל' אישות סי' יט(, שכ', במי שקידש ונשא והוליד בנים ונמצאו 

שוה פרוטה וכו', ויתכן שאותה ברכה שבירכו בשעת נישואין ראשונים תועיל לעכשיו, הקידושין פחות מ

ואעפ"כ שכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, לא גזרו אלא היכא דבעי ברכה ודאי, ולא במקום שאין מבר' 

ין, משום מספק, ואשכחן שמועילה בר' נישואין שנה קודם נישואין, דביהודה היו מבר' בר' חתנים בבית האירוס

שפעמים מתייחד עמה קודם נישואין וכו'. ע"ש. וכ"כ בתשו' הרי"ד הנד"מ )סי' ל עמוד קנד(, שכיון שבירכו ז"ב 

בבית האירוסין שוב אינם חוזרים ומבר' בבית נישואין. אך בתוס' רי"ד )כתובות ז:( כ', ונ"ל שכיון שבירך ז"ב בבית 

בר' לבטלה, א"נ י"ל משום אפושי שמחה, וכל מה שמברכים  אירוסין אסור עוד לברכם בשעת נישואין דהו"ל

בתוך ז' ימי חופה אין בהם משום ברכה לבטלה, וה"נ כיון שעיקר חיתון הוי בנישואין הילכך חוזר ומברך אותם 

בשעת נישואין. ובחי' הריטב"א )כתובות ז:( כ', וי"א שצריך לחזור ולברך בשעת נישואין, שלא יתמהו כיצד כלה 

לחופה בלי ברכה, ועוד דשעת נישואין הוי מילתא אחריתא ולא גרע מפנים חדשות. ע"כ. וכ"כ בתשובת  נכנסת

הר"א מזרחי )סי' ד(, וז"ל: ופוק חזי מאי עמא דבר בכל ארץ אשכנז ורומניא שמתייחדים עם הכלה אחר אירוסין 

ר' חתנים שבאירוסין וכו'. ע"ש. מיד, שמברכין בר' חתנים בבית האירוסין וגם בבית חתנים, ולא סגי להו בב

 ודו"ק[.  

ג. ועינא דשפיר חזי בשו"ת משאת בנימין )סי' צ(, שהביא מ"ש בירושלמי )פ"ק דיומא סוף ה"א(, הלין דכנסין   

ארמלן בע"ש צריך לכנסן מבעוד יום כדי שלא יהא כקונה קנין בשבת. וסיים ע"ז, ונ"ל שאפילו בתולה שנישאת 

ה קונה לכל דבר, אפ"ה כשר הדבר לכתחלה לייחדם מבעוד יום, מפני שיש מרז"ל בע"ש דקי"ל חיבת חופ

המפקפקים על חופה שלנו, שהיא פריסת טלית על ארבע קונדסין ומכניסין החתן והכלה שם, ואומרים 

שהעושה כן לכוונת חופה טעות בידו, כי אין זו חופה כלל, ואין חופה זו קונה להיות כאשתו לשום דבר בעולם, 

ולדבריהם נמצא שכשיתייחד ויבעול הבתולה בשבת הרי הוא כקונה קנין בשבת, ויש לחוש לדבריהם, ושמעתי 

שבקצת קהלות נוהגים שאפי' בחור הנושא בתולה מיד לאחר החופה מיחדין אותן בחדר צנוע, והוא מנהג טוב 

עכת"ד. ומבואר מדבריו שאם בעיני, וראוי לנהוג כן בכל מקום כשעושים נישואין בערב שבת וכמש"כ לעיל. 

הנישואין נעשים בשאר ימים אין הכרח להקדים הייחוד ולהסמיכו לברכת נישואין מיד, וע"כ דה"ט משום 

שבברכות השבח לא בעינן שהיו /שיהיו/ עובר לעשייתן. וע"ע בשו"ת הרדב"ז )סי' תצו( שכ' ג"כ, שאפילו בתולה 

עושים חופה אלא ז' ברכות בלבד, וכבר כ' הרמב"ם )בפ"י מה' הנישאת בע"ש, צריך ליחדם מבעו"י, שהרי אין 

אישות(: שהכניסה לחופה היא שיביאנה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו, וייחוד זה הוא הנקרא נישואין 

בכל מקום. הילכך אפילו בתולה צריכה ייחוד מבעו"י, ואם לא נתיחד עמה מבעו"י לא יתיחד עמה בשבת כלל, 

ה קנין בשבת. ע"כ. ובשיורי כנה"ג א"ח )סי' שלט סק"י( הביא דברי המשאת בנימין הנ"ל, וכתב שכן שנמצא קונ

נהגו בקושטא כשעושים נישואין בע"ש, שהחתן והכלה נכנסים לחדר אחד לבדם, ואוכלים שם במקום צנוע, 

כתובות(. ע"ש. גם בשער וממילא נעשה הייחוד קודם ליל שבת. ע"כ. וכ"כ הגאון מהרימ"ט בחידושיו )ריש פ"ק ד

המלך )בפ"י מה' אישות, קונט' חופת חתנים סוף סעיף ט(, כ', שלענין הלכה יש לחוש לד' הרמב"ם שהחופה 

אינה אלא ייחוד, ולכן בתולה הנישאת בע"ש, צריך החתן להתייחד עמה בע"ש ייחוד הראוי לביאה, שאל"כ 

כי לא ראיתי נזהרים בזה מ"מ ראוי לנהוג כן. ע"כ.  כשיתיחד ויבא עליה בשבת נמצא כקונה קנין בשבת, ואם

והרה"ג ר"א בן שמעון בנהר פקוד אה"ע )דט"ז ע"ב( כתב, שכל העם אשר בשער עדים שמעולם לא היתה כזאת 

ליחד החתן והכלה הבתולה בחדר צנוע אפי' בע"ש, ועל כרחך דה"ט דלית לן סברת האומרים דחופה היינו 

כ' בס' טהרת המים מע' כ סוף אות מ(. ואין אלו דברים של טעם, כי למה לא נחוש לד'  ייחוד וכו'. ע"ש. )וכיו"ב

הרמב"ם וסיעתו, ומרן הש"ע שקבלנו הוראותיו, והעיקר לחוש לזה כדברי כל גדולי האחרונים הנ"ל. וכמו כן יש 

ל דחופה היינו להשיב עמ"ש בשו"ת כרם חמר )חאה"ע סי' צד(, להוכיח שהמנהג דלא כרמב"ם ומרן הש"ע דס"

ייחוד, שהרי רוב החופות נעשות בע"ש, ולעולם אינם מתייחדים אלא בלילה, ולדבריהם הו"ל כקונה קנין בשבת, 

א"ו דס"ל כהתוס' והרא"ש )סוכה כה:( שמקום ישיבת החתן והכלה באפריון הוי חופה. ע"ש. ולפמש"כ נראה 

קודם השבת. ועל כל פנים מוכח שפיר דלכ"ע אין  דלדידן דאזלינן בתר הוראת מרן איבעי לן למיחש ולייחדם

צריך לעשות הייחוד מיד אחר ברכת נישואין, משום עובר לעשייתן, ושכן המנהג הפשוט ברוב קהלות, והוא 



כמנהג הספרדים שאינם מתייחדים אלא בלילה אחר גמר הסעודה. וה"ט משום שבברכות השבח לא הצריכו 

 שאחר זה(. וכן מתבאר מדברי התוס' יומא )יג:( סוף ד"ה לחדא. ע"ש.   עובר לעשייתן. )וע"ע להלן בתשובה

ד. וחזי הוית להרה"ג ר' עובדיה הדאיה שליט"א בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז )חאה"ע סי' י(, שנשאל בנ"ד על מה   

 שאין אנו הספרדים נוהגים ליחד החתן עם הכלה מיד לאחר שבע ברכות, כדי לצאת י"ח הרמב"ם ומרן שהחופה

היינו ייחוד, והשיב, כי נראה דמ"ש מרן בש"ע )סי' נה( שהחופה היינו ייחוד, אין זה אלא מעיקר הדין, אך לפי 

המנהג שכ' הר"ן )ריש כתובות( וז"ל: ולפי מה שאנו נוהגים עכשיו לעשות החופה בלי ייחוד, לכן אין אנו 

שתטהר. וגם מרן )סי' סא ס"ב( כ' בזה"ל: מקפידים אם היא נדה אם לאו, ומ"מ כשר הדבר שלא תכנס לחופה עד 

כשר הדבר שלא תנשא נדה עד שתטהר, מבואר מזה שאין הייחוד מעכב, ולכן רק מהיות טוב לא תנשא עד 

שתטהר, וא"כ חזר הדבר להיות בגדר: מנהג ישראל תורה הוא, וכבר כ' מרן בהקדמתו לב"י, שלא בא לבטל 

ר, וכמ"ש בשמו בארץ חיים בכללים )כלל ה(. וע' בארץ חיים )סי' נה מנהגים שנהגו מקדמת דנא, לאסור או להתי

ס"א( שהביא ד' הרד"א והכל בו שהחופה היינו פריסת הטלית, ושכ"כ בס' רוב דגן וחופת חתנים ופרי הארץ שכן 

 המנהג, והארץ חיים הביא שם קושית מהר"י עייאש בשו"ת בית יהודה ח"א )חאה"ע סי' ג( על מרן הש"ע, שבסי'

נה סתם כד' הרמב"ם שחופה היינו ייחוד, ובסי' סא ס"ב כתב, כשר הדבר שלא תנשא נדה עד שתטהר, דמשמע 

הא איסורא ליכא, והרי זהו רק למ"ד דהחופה אינה ייחוד, והניח בצ"ע. ולפמש"כ לק"מ, דאה"נ דדעת מרן 

שנהגו מזמן הר"ן כהחולקים על מעיקר הדין כד' הרמב"ם, ומ"ש בסי' סא ס"ב כשר הדבר וכו', הוא כפי המנהג 

הרמב"ם, ומעתה מנהגינו מיוסד ע"פ הראשונים מלפני זמן מרן הקדוש, שאין מצריכים ייחוד רק פריסת טלית, 

וא"כ אין לערער על המנהג, ואין לעשות חדשות ולהוציא לעז על הראשונים קדושים אשר בארץ. עכת"ד. והנה 

, שמרן יסתום דבריו בתרתי דסתרי, פעם לפי הדין ופעם לפי המנהג, המעיין ישר יחזו פנימו כמה תירוצו דחוק

וכן לא יעשה, וכל כי האי הו"ל לפרושי, ולא למסתם סתומי. ומ"ש הישכיל עבדי שמנהגינו קדום מזמן הר"ן 

הנ"ל, הנה אין זה מוכרח שהמנהג שהזכיר הר"ן פשט גם בגבולינו, ושיהיה מנהג כללי לכל עדות הספרדים, 

צאנו כיו"ב להר"ן בתשובה )סי' לח( שכ': שחרם ר' גרשון שלא לגרש בע"כ, פשט איסורו בכל ישראל, וכבר מ

שלא ראינו ולא שמענו אשה מתגרשת בע"כ. ובאמת שהספרדים ברוב מקומות מושבותיהם נהגו להיפך, וכמו 

וכמ"ש ג"כ מהר"י נבון שהעיד בגדלו מהר"ם אלשקר )סי' צה(. וכן פסק מרן הש"ע באה"ע )סי' קיט( בפשיטות. 

בגט מקושר )ד"י סע"ג(. וכבר הארכתי בזה לעיל )חאה"ע סי' א(. ומשם בארה. וגם מ"ש בארץ חיים בשם 

האחרונים שמנהגינו לפרוס טלית על ראש החתן והכלה, וזוהי חופה, אין זה מכריע נגד פסק מרן, כי אה"נ 

אבל אין זאת אומרת שנוהגים להקל נגד פסק מרן  שעושים כן לצאת י"ח כל הסברות, וכמ"ש הב"ח )ר"ס סא(.

להלכה. ומ"ש מרן: כשר הדבר שלא תנשא נדה עד שתטהר, ולא כ' לאסור בהחלט, נראה דה"ט משום שגם 

הרמב"ם לא הקפיד ע"ז לכתחלה, וז"ל הרמב"ם )בפ"י מה' אישות ה"ו(: ולא תנשא נדה עד שתטהר, ואין מברכין 

עבר ונשא ובירך אינו חוזר ומברך. וכ' ע"ז הרב המגיד, מ"ש ולא תנשא וכו',  לה ברכת חתנים עד שתטהר, ואם

כ"כ הר"י בן מיגאש וקצת גאונים, ונראין דבריהם, דהא חופה משום ביאה היא, וכיון שאסור לבא עליה ולא 

נו שאם להתייחד עמה, אין ראוי שתכנס לחופה, וכבר כ' רבינו לעיל שאין חופת נדה עושה נישואין. ומ"ש רבי

עבר ונשא ובירך אינו חוזר ומברך, נכון הוא, וכן כתבו ז"ל. ע"כ. וכוונת ה"ה למ"ש הר"י בן מיגאש בשו"ת תמים 

דעים )סי' קפח(, בשם ר' יצחק בן מרון: שהנדה אינה ראויה ליכנס לחופה ואין מבר' לה ברכת חתנים עד 

בד לא גרעא מפסולות, דקי"ל )יבמות נז:( יש שתטהר, שאין חופה אלא ייחוד, ומיהו ה"מ לכתחלה, אבל בדיע

חופה לפסולות, וכ"ש נדה. ע"כ. )וכ"ה בס' צרור החיים להר"ח בר שמואל עמוד קעה(. ואע"פ שהרמב"ם ס"ל 

שחופת נדה אינה קונה: והרי היא עדיין כארוסה, היינו לגבי שאר קנינים, אבל הועילה החופה להתירה לבעלה 

כונסה שוב לשם חופה, וזהו שכתב: ואם עבר ונשא, אלמא שנחשבת: נשואה לענין לאחר שתטהר, ואינו צריך ל

שהותרה אליו, ולכן אינו חוזר ומברך לאחר שתטהר. וכן מצאתי להדיא להגאון בית מאיר )סי' סא( שכ', שלשון 

ם הם הרמב"ם והש"ע שכ': שהרי היא כארוסה, לאו דוקא, ורק לעניני קנינים הרי היא כארוסה, ומ"מ מודי

שבחופת נדה יצאה מאיסור ארוסה ומותרת לו כשתטהר אפי' בביאה בלי כוונת נישואין, שהרי קורא לה נכנסה 

לחופה, וכן בגמרא: נכנסה לחופה ופירסה נדה, ומוכח שהותרה לו בחופה וקידושין, וכן מוכח ממ"ש הרמב"ם: 

סה, פשיטא שאי אפשר שתנשא, ואפי' ולא תנשא נדה עד שתטהר, וקשה דתיפוק ליה שכיון שעדיין היא כארו

בדיעבד אינם כלום, ומה זה שסיים אח"כ ואם עבר ונשא ובירך אינו חוזר ומברך, אלא ודאי שלענין היתר ביאה 

חופה גמורה היא, אלא רק לענין קנין הוא דמבע"ל בש"ס, משא"כ לענין היתר ביאה לכשתטהר. עכ"ד. ולפ"ז 

עמוד ח( על הרמב"ם, שמאחר שלפי שיטתו חופת נדה הרי היא עדיין ניחא מה שתמה המאירי ריש כתובות )

כארוסה, למה אם עבר ונשא אינו חוזר ומברך, הרי ברכה זו כמי שאינה. ע"כ. והעיר הרב המו"ל מד' הבית מאיר 

רה שיישב יפה ד' הרמב"ם. ]וע' בס' חינא וחסדא ח"ג דף צד ע"ב. וי"ל ע"ד[. ואין להקשות שאיך יקנה אותה להתי



לכשתטהר, והרי כיון שאסור להתיחד עמה לא יתכן שיקנה אותה ביחוד של איסור, וכעין מה שהקשה הבית 

שמואל )סי' ס סק"ב( לשיטת הרמב"ם דחופה היינו ייחוד, א"כ מאי קמבע"ל בש"ס נכנסה לחופה ופירסה נדה 

, והרי אפי' בביאה דעדיפא כ' מהו, והרי אסור להתייחד עמה, וא"כ איך אפשר שיקנה אותה בייחוד של איסור

הר"ו )קידושין י( שאינו קונה בביאת איסור וכו'. ע"ש. אולם זה אינו, להמ"ש /שמא צ"ל: לפמ"ש/ בשו"ת פני 

יהושע )חאה"ע סי' ג(, שאף למרן הש"ע שפוסק כד' הרמב"ם דחופה היינו ייחוד סגי אף בייחוד שהוא במקום 

רק באלמנה שאין לה דין חופה צריך ייחוד גמור הראוי לביאה. ע"ש. וכ"כ שאינו צנוע אע"פ שאינו ראוי לביאה, ו

מהר"י עייאש בס' לחם יהודה )דמ"ב ע"ב(. וישב בזה קושית הר"ן )ריש כתובות( על הרמב"ם, ממ"ש בכתובות 

י )יב( אלמנה מן הנישואין אע"פ שיש עדים שלא נסתרה ולא נבעלה כתובתה מנה, אלמא דחופה אינה ייחוד, ולפ

האמור ניחא, שהיה ייחוד במקום שאינו צנוע. ע"ש. וכ"כ בערוך השלחן )סי' נה טו(. ע"ש. ולפ"ז משכחת לה 

שעשו חופה ע"י שמירה. וכן מצאתי להגאון המקנה )סי' ס"ב( שהעיר עמ"ש מרן: כשר הדבר שלא תנשא נדה עד 

תייחד עמה כשהיא נדה ממילא א"א שתטהר, שהרי להרמב"ם והש"ע חופה היינו ייחוד, וכיון שאסור לחתן לה

לעשות חופה דהיינו ייחוד, וכ', שמכאן ראיה למ"ש הב"ח )סי' נה( שאפי' יש שם אדם כיון שהמקום מיוחד להם 

לבדם חשיב ייחוד ונקרא חופה. ע"כ. ולפ"ז י"ל דמרן שכ' בלשון: כשר הדבר, לשטתיה דס"ל בד' הרמב"ם 

אלא ייחוד בעלמא, אע"פ שיש שם שמירה, והר"ן שתלה הקולא שהחופה אינה ייחוד גמור הראוי לביאה, 

בחופת נדה משום שאנו סוברים שהחופה אינה ייחוד, לשטתיה, דס"ל בד' הרמב"ם דחופה היינו ייחוד גמור 

הראוי לביאה. ולפי שמרן ראה שאין ד' הר"ן מוכרחים, וכאמור דלא תליא הא בהא, לכן כתב בלשון: כשר 

' בית מאיר )סי' נה(. ע"ש. ונסתלקה בזה קושית מהר"י עייאש בתשו' בית יהודה )סי' ג( הדבר. וכן מתבאר בס

הנ"ל. ומ"מ לכתחלה ודאי דחיישינן שלא תנשא נדה, שמא יתייחדו לגמרי, דזמנין דלאו אדעתייהו דאינשי 

נה ראויה לשמרם. וכן יש להעמיס בכוונת רבינו יצחק בר ראובן בארחות חיים ח"ב )עמוד מה(, שהנדה אי

להכנס לחופה ואין מברכים לה בר' חתנים כלל עד שתטהר, שאין חופה אלא ייחוד לשם נישואין, ונדה אסורה 

להתייחד. ע"כ. ולכאו' נראה דס"ל שהחופה היינו ייחוד גמור הראוי לביאה. אך י"ל דמשום דחיישינן שמא 

ומיהו הרמב"ן כ' ובדיעבד מותר(. ]וע' בשער יתייחדו לגמרי, לכן יש להחמיר לכתחלה, )וכמו שסיים הא"ח שם: 

המלך )בחופת חתנים סעיף ט( מ"ש ע"ד הבית שמואל הנ"ל. והב"ש לשיטתו דס"ל דלהרמב"ם בעינן ייחוד גמור 

הראוי לביאה[. ואמנם נכון שראינו בשו"ת אדמת קדש ח"ב )דקכ"ט ע"א( שכ' שמעשים בכל יום שכונסים לחופה 

יחדים עד שתטהר. ע"ש. וכ"כ מהר"י נבון בגט מקושר )דף א ע"ד( שפשטה הוראה אף שהכלה נדה, אך אין מתי

והמנהג לכנוס לכתחלה אפי' נדה ודאי כדברי הרא"ש והר"ן, ולא חשו למ"ש מרן הש"ע )סי' סא ע"ב( שכשר 

הדבר שלא תנשא נדה עד שתטהר. ושם בגט מקושר )דף ב ע"ג( כ', ומורינו הרב כמהר"י הכהן הורה לסיבה 

לה להתיר לכנוס לכתחלה תוך ז' נקיים דחימוד ע"י שמירה שלא יתייחדו, כמו בנדה. ע"ש. וע"ע בשו"ת חיים ק

שאל ח"א )סי' ז( ובס' שמן המשחה )דע"ח ע"ג(. ע"ש. ומ"מ אין מזה שום ראיה לומר דהיינו משום דס"ל שהחופה 

נדה(. וכבר מצאנו לגאון ירושלים בס' פרי אינה ייחוד. והרי זה כמבואר. )וע"ע להלן סימן י מש"כ בדין חופת 

האדמה ח"ג )די"ד ע"א( דס"ל שעלינו לנהוג כד' הרמב"ם ומרן הש"ע שהחופה היינו ייחוד. ולכן בתולה הנישאת 

בע"ש, לא סגי להו בפריסת הטלית על החתן והכלה בעת ברכות נישואין כנהוג, אלא צריך לקנותה על ידי 

לבית הנישואין, ושכן המנהג, ומנהג נכון הוא. ע"ש. אלמא דאנן בדידן נקטינן גם שהחתן מוליכה יותר מד' אמות 

בזה כהוראות מרן, הא אין לך לומר במה שנהגו שאין עושים הייחוד מיד לאחר ברכת נישואין, אלא מטעם 

 שכתבנו לעיל שברכת השבח א"צ להיות עובר לעשייתן, וברכת נישואין ברכת השבח היא. וזה ברור.  

ה. פש גבן להעיר עוד בענין הייחוד שעושים לחתן ולכלה בלילה, ואין מלווין אותם לחדרם אלא קרובי החתן   

והכלה, ולפעמים אין השכנים רואים אותם כשבאים להתייחד, ולכאורה היה צריך להזמין עדים לראות הייחוד 

פא:( הן הן עדי ייחוד הן הן עדי ביאה,  שעל ידו נגמרים הנישואין, וכדקי"ל בדין קידושי ביאה, דאמרינן )גיטין

וכ"פ הרמב"ם )בפ"ג מה' אישות ה"ה( שמתייחד עמה בפני שני עדים ובועלה, וכ"פ הטוש"ע )סי' לג(. ונראה 

שבכניסה לחופה דהיינו הייחוד לא הצריכו עדים לכך, מאחר שכבר עשו הקידושין, ובירכו ז' ברכות של 

ישואין, בכה"ג א"צ עדים, ודוקא בקידושין בעינן עדים לעיכובא משום דחב הנישואין, ואין זה רק גמר ענין הנ

לאחריני, וכמ"ש בקידושין )סה:(. ובתשו' הר"ש בן אברהם בתשו' מיימוני )הל' אישות סי' יט(, באדם הנשוי 

 משנים רבות ונמצא שהקידושין לא היו בהן שו"פ, וכתב, שצריך לחזור ולקדשה, שע"ד הקידושין הראשונים

בעל, ואפי' בא עליה לאחר שנתברר דליכא בקידושין שו"פ, ליכא עדי ייחוד, והו"ל כמקדש בלי עדים שאין 

חוששין לקידושין אפי' שניהם מודים, וההיא דהמדיר דגמר ובעל לשם קידושין מיירי בשעת חופה שרגילים 

ולה למאן, אלמא אע"ג דליכא לייחד החתן והכלה, ומיהו גבי קטנה אשכחן ביבמות דאם בעל בגדלות אינה יכ

עדי ייחוד ודבר שבסתם הוא כדאיתא עדים דמי. ע"כ. נמצא שאף בקידושין עצמן היכא דאיכא למימר דסתמא 



כעדים דמי, אמרינן, וכ"ש הכא דהוי גמר נישואין. וע"ע בכיו"ב בשו"ת תה"ד )סי' רז(. והובא בב"ח )ר"ס מה(. 

"ל שצריך עדי ייחוד בקטנה שהגדילה, וכ"פ הטוש"ע )ר"ס מג(, מ"מ ע"ש. ואף להרא"ש )בפ' המדיר ס"ס יא( דס

בגמר נישואין יודו שא"צ עדי ייחוד. וכן מוכח מד' המאירי ריש כתובות )עמ' ז( וז"ל: ורבותי למדים מדברי גדולי 

לא המחברים )הרמב"ם(, שאם כנסה נדה ומתה קודם שתטבול אין בעלה יורשה, כיון שדינה כארוסה, ומיהו אם 

מתה אלא לאחר כמה, ודאי טבלה, ובחזקת טהרה היא, וכמה ייחודין היו לו בה. ע"כ. ואם איתא דבעינן עדים 

לעיכובא, הרי לא נתייחדה עמו כשטהרה בפני עדים, אלא שא"צ עדים לזה. וכן מצאתי בס' ערוך השלחן )סי' נה 

צ עדי ייחוד שלפני הביאה לגמר נישואין, ס"ק טו( שכ', שמכיון שהכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה לכ"ע א"

 ואדרבה מכוער הדבר. ע"ש. ומ"מ הנוהגים להזמין עדים לכך יש להם ע"מ שיסמוכו. והנלע"ד כתבתי. והיעב"א.

 שו"ת יחוה דעת חלק ה סימן סב

שאלה: האם הכלה לאחר שבע ברכות שמברכים תחת החופה נחשבת מיד כנשואה, וחייבת בכיסוי הראש 

 כדת?.  

תשובה: בכתובות )דף עב ע"א(, יוצאה וראשה פרוע, דאורייתא היא, דכתיב ופרע את ראש האשה, ותנא דבי   

רבי ישמעאל, אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש. ופירש רש"י, שממה שכתוב ופרע את ראש האשה, 

רועות ראש. ע"כ. משמע שעד אותה שעה היה ראשה מכוסה, ומכאן שאין דרכן של בנות ישראל לצאת פ

ובמדרש רבה )פרשת נשא פרשה ט' סימן טז(: ופרע את ראש האשה, שדרך בנות ישראל שמכסות ראשיהן, לכך 

היה פורע ראשה, ואומר לה, את פרשת מדרכן של בנות ישראל שמכסות ראשיהן, והלכת בדרכי אומות העולם 

)כתובות עמוד שיא(, שאיסור פריעה  שנשותיהם מהלכות וראשן פרוע, הרי לך מה שרצית. וכתב המאירי

פריעת/ הראש לנשים הוא מן התורה. וכן כתב הרשב"ץ בזוהר הרקיע )מצות עשה קלז אות נב(. וכן כתב בפסקי /

ריא"ז )כתובות שם(. +והנה אף על פי שהגמרא מקשה בפשיטות דאורייתא היא, אין מזה הוכחה גמורה שאיסור 

מאירי )בכתובות קג ע"ב עמוד תעז(, שזה שהקשו בגמרא שם, כיבוד אשת תורה הוא, וכמו שכתב כיוצא בזה ה

האב דאורייתא, אינו אלא מדברי סופרים וסמכוהו על המקרא, וכן מצאנו בהרבה מקומות כיוצא בזה, כמו 

בתענית )כח ע"ב( הלל דראש חודש לאו דאורייתא, מכלל דשל מועדות דאורייתא? ובמועד קטן )יא ע"ב( 

המועד אסורה מדאורייתא. וכן בהרבה מקומות. )וציין הרה"ג המו"ל ר' אברהם סופר לראש שמלאכת חול 

השנה לב ע"ב אין עולין באילן, דאורייתא. ועיין בפירוש רש"י שם(. וכן כתבו התוספות חגיגה )יח ע"א( ד"ה חולו 

)מועד קטן ב ע"א(. ע"ש.  של מועד, והרא"ש בפסקיו )ריש מועד קטן(, ובספר יראים )סוף סימן קיג(, ובמאירי

ובמאירי ראש השנה )ט ע"א( כתב, ותוספת של יום הכפורים אינו אלא מדברי סופרים וקראי אסמכתא בעלמא. 

ויש חולקים ממה שאמרו בביצה )ל ע"א( תוספת יוהכ"פ דאורייתא, ואין הכרח בכך, שכבר מצינו בכמה מקומות 

שיש לו לעיקר שלו סרך מן התורה, אף על פי שאותו ענין  בש"ס שקורא דברי סופרים דאורייתא, כשהוא דבר

אינו מן התורה. ע"כ. ]אולם באמת שמהסוגיא בסוכה כח ע"ב מוכח להדיא דתוספת יום הכפורים דאורייתא. 

וצ"ע[. ועיין עוד בבית יוסף או"ח )סימן תיח( סוף ד"ה ויחיד, ובספר עצי ארזים אה"ע )סימן כב סק"ד(. ע"ש. ומכאן 

למ"ש הש"ך חו"מ )סימן כח ס"ק יד(, שהקשה על מ"ש המגילת אסתר שמה שאמרו בגיטין )לו ע"א( שאין  תשובה

העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם. ופריך דאורייתא הוא וכו', לאו דוקא שהוא ממש מן התורה, 

ל הוא. ולשון דאורייתא לאו אלא שמזמן ירמיה הנביא הוא, שנאמר וכתוב בספר וחתום, ולאו מתקנת רבן גמליא

דוקא, שכן מצינו בהרבה מקומות. והקשה הש"ך, שזה אינו, שלשון דאורייתא משמע דהוי מה"ת ממש, ואע"פ 

שהש"ס רגיל לקרוא מצות דרבנן דאורייתא, אבל שיקשה הש"ס בפשיטות דאורייתא היא, זהו כשהדבר ממש מן 

אשת אב דאורייתא, ובכל זאת כתב המאירי שאינו אלא  התורה. ע"ש. והרי בכתובות )קג ע"א( הקשו כיבוד

מדרבנן. איברא שמדברי הרמב"ם )ספ"ו מהל' ממרים( והכ"מ שם, מוכח שכיבוד אשת אב מן התורה ממש, ורק 

כיבוד אחיו הגדול הוי מד"ס =מדברי סופרים=. ע"ש. ומ"מ הרי בדין פריעת ראש האשה, פריך הש"ס בפשיטות 

את מבואר בשו"ת תרומת הדשן )סימן רמב(, שלדעת הרמב"ם איסור פריעת ראש אינו דאורייתא היא, ובכל ז

אלא מדרבנן, וס"ל דהא דפריך הש"ס דאורייתא היא, ר"ל רמז מדאורייתא. וכיו"ב בדין יחוד וכו'. ע"ש. וכ"כ 

לא רק יש לו הגר"י בורלא בשו"ת וישב יוסף )חיו"ד סימן ב' די"ד ע"ב(, שאיסור פריעת ראש אינו מה"ת ממש א

רמז דאורייתא. ע"ש. אבל לא זכר שר מדברי הפוסקים דס"ל דהוי מה"ת ממש. וכ"כ בשו"ת באר שבע )סימן יח(. 

וכ"כ בפשיטות בשו"ת מהר"ם שיק )חיו"ד סי' ריז( שהנודרת שלא תלך בפריעת ראש אין הנדר חל משום 

ות אישות הלכה יב(, ובטור ושלחן ערוך שאיסור תורה הוא. ע"ש.+ והלכה זו נפסקה ברמב"ם )בפרק כד מהלכ

אבן העזר )סימן כא סעיף ב' וסימן קטו סעיף ד'(. והדבר ברור שאיסור זה, כמו כל שאר איסורי תורה, נוהג 

לעולם, ואין חילוק בין זמן לזמן ובין דור לדור ובין מקום למקום, וכמו שכתב הרמב"ם )בפרק ט' מהלכות יסודי 



עיקרי הדת והאמונה, שהתורה נצחית לעולמי עד, ולא תשתנה בשום זמן ח"ו, התורה הלכה א'(: שאחד מ

שנאמר והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. וכן העלה להלכה הגאון רבי יוסף נסים 

 בורלא בשו"ת וישב יוסף )חלק יורה דעה סימן א'(. והסכים לדבריו הגאון רבי רפאל יצחק ישראל ראב"ד

ירושלים. וכן כתב בשו"ת באר חיים מרדכי חלק ג' )סימן נב(. ועיין עוד להגאון רבי אליהו קלצקין בספר דברים 

 אחדים )סימן מה(. ע"ש.  

אולם כל זה אינו אלא לנשים נשואות, אבל נערות רווקות שלא נישאו מעולם רשאות לצאת בפרוע ראש ואינן   

"ה )ברכות סימן עו(, שזה שאמרו שער באשה ערוה, לענין שאסור צריכות לכסות ראשן, וכמו שכתב הראבי

לקרוא קריאת שמע כנגדה, זהו רק באשה נשואה, אבל לגבי בתולה שרגילה בגילוי ראש אין לחוש להרהור, 

ומותר לקרוא קריאת שמע כנגד שערה. ע"ש. וכן כתב הרא"ש בפסקיו )פרק ג' דברכות סימן לז(. וכן כתב 

כות קריאת שמע אות לו( בשם רבינו תם. וכן כתב המרדכי )פרק ג' דברכות כד ע"א( והגהות בארחות חיים )הל

מיימוני )סוף פרק ג' מהלכות קריאת שמע(. וכן פסק הטור והשלחן ערוך אורח חיים )סימן עה סעיף ב'(. וכן 

ישראל פרועי ראש  המנהג פשוט. ומה שכתב הרמב"ם )בפרק כא מהלכות איסורי ביאה הלכה יז(: לא ילכו בנות

בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש. וכן הוא בטור ושלחן ערוך אבן העזר )סימן כא סעיף ב'(. כבר תירץ הפרישה 

באבן העזר )שם אות ג'( שפירוש פנויה בזה היינו אלמנה או גרושה, מה שאין כן בתולה שמותרת ללכת בפרוע 

אל שם. ועיין במחצית השקל )סימן עה סק"ג( שכן ראש. וכן כתבו הבית חדש והחלקת מחוקק והבית שמו

המנהג, ושאין חילוק בזה בין אם שערותיה קלועות או סתורות. וכן כתב הישועות יעקב באבן העזר )סימן כא(. 

ע"ש. ברם נחלקו האחרונים בדין ארוסה, שהיא מקודשת, ועדיין לא נישאת, האם חייבת לכסות שער ראשה. כי 

חי הט"ז, בסימן ט'( כתב, שארוסה אסור לה לצאת בפרוע ראש. והגאון רבי משה ישראל בשו"ת מהר"י הלוי )א

חלק ב' )סימן ז'( חולק עליו, והוכיח כן ממה שכתב השיטה מקובצת )כתובות טו ע"ב( בשם ליקוטי גאונים, על 

זהרה לבנות המשנה, אם יש עדים שיצאה בהינומא וראשה פרוע, שאף על פי שאמרו להלן )כתובות עב ע"א( א

ישראל שלא יצאו בראש פרוע, זהו רק בנשואה, מה שאין כן בארוסה. ע"ש. וכן העלה השבות יעקב חלק א' 

)סימן קג(. ואף על פי שהגאון רבי עקיבא איגר במהדורא תנינא )סימן עט( כתב שאין לסמוך על השבות יעקב 

וכן כתבו עוד אחרונים. מכל מקום נראה  להתיר בזה. ע"ש. וכן העלה להחמיר בשו"ת מים רבים )סימן ל'(.

שהעיקר להקל בזה, וכמו שכתב הישועות יעקב אבן העזר )סימן כא סק"א(. ובתשובת נכדו שם נסתייע מדברי 

השיטה מקובצת בשם הגאונים. ע"ש. וכן כתב בשו"ת די השב )חלק אבן העזר סימן ד'( לדחות דברי מהר"י הלוי, 

ל בשם הגאונים. ע"ש. וכן העלה בשו"ת שערי רחמים )חלק אבן העזר סימן יז(, על פי דברי השיטה מקובצת הנ"

וכדברי המשאת משה הנ"ל, וכתב שדבריו אינם צריכים חיזוק. ע"ש. וכן העלה הגאון רבי אליהו רגולר בשו"ת יד 

ע לפני אליהו )סימן עט(, והביא ראיות להקל, ובכללם, ממה שאמרו בילקוט שיר השירים, מה כלה ראשה פרו

כל וכו'. ע"ש. ועיין עוד בשו"ת שאילת יעב"ץ חלק ב' )סימן ב'(, ובשו"ת עמק המלך )סימן כב(. ע"ש. וכתב השדי 

חמד )מערכת דת יהודית אות א', בד"ה ולענין(, שיתכן שאם היו רואים המהר"י הלוי וסיעתו דברי השיטה 

עת הגאונים. ע"ש. וכן העלה הגאון רבי יוסף מקובצת בשם הגאונים, היו חוזרים בהם ומבטלים דעתם כנגד ד

 ידיד הלוי בשו"ת ימי יוסף בתרא )חלק אבן העזר סימן ב'(. וכן עיקר.  

וכעת נבוא לבאר דין הכלה אחר שבע ברכות שאומרים תחת החופה, אם דינה כנשואה שחייבת בכיסוי   

כיסוי ההינומא שעל ראש הכלה הראש, או דינה כארוסה שאינה צריכה לכסות ראשה, וראשית כל נבאר ש

שהיא שקופה מאד ושערותיה נראים דרכה, אינה מועילה כלל במקום כיסוי ראש, וכמבואר בהלכות גדולות 

)בברכות כד ע"א(, שאם היה לבושה דק מאד ונראה בשרה מתחתיו, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה, שטפח 

ת אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה, דכתיב לא יראה באשה ערוה, וכמו שאמרו )בברכות כה ע"ב( ערוה בעששי

בך ערות דבר, והא קא מתחזיא. וכן הובא להלכה במגן אברהם )סימן עה סק"א(. וכן כתב הגאון בעל חות יאיר 

בספר מקור חיים שם. וכן פסקו האליה רבה והמחזיק ברכה והפרי מגדים שם, ושאר אחרונים. והוא הדין לכאן 

כמאן דליתיה דמי. והנה ידועה המחלוקת בפוסקים בענין גדר החופה שקובעת דין  שכיסוי שקוף על הראש

נישואין, ותליא באשלי רברבי. וזו לשון הרמב"ם )בפרק י' מהלכות אישות הלכה א'(: הארוסה אסורה לבעלה 

שיביא מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה, ואפילו אם קידשה בביאה אסור לו לבוא עליה ביאה שניה עד 

אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו. וייחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה, והוא הנקרא נישואין בכל 

מקום. וכלשון הזה פסק מרן בשלחן ערוך אבן העזר )סימן נה סעיף א'(. וזוהי דעת רוב רבותינו הראשונים, 

ן בשו"ת הגאונים הרכבי סימן סה(. וכן כתב ומהם, רבינו האי גאון בשו"ת הגאונים )שערי תשובה סימן קס, וכ

רבינו יצחק בר ראובן, הובא בארחות חיים חלק ב' )עמוד מה(. ורבינו יוסף הלוי אבן מיגאש בשם רבינו יצחק 

אבן מרון, הובא בשו"ת תמים דעים )סימן קפח(. וכן מוכח להדיא מדברי הראב"ד בהשגות )פרק יא מהלכות 



דעת הריב"ש, והובא בשו"ת הרדב"ז חלק ג' )סימן תצו(. ועוד פוסקים. אולם רבי  איסורי ביאה הלכה י'(. וכן

אברהם בר נתן הירחי בספר המנהיג )דף צא ע"ב( כתב: וחופה נקראת על שם שחופה אותה בטליתו, וכמו 

כי גואל שאמרו בקידושין )יט ע"א( כיון שפירש טליתו עליה לשם נישואין וכו'. וכן נאמר ופרשת כנפיך על אמתך 

אתה. ולכן מנהג צרפת ופרובינציא לפרוס מפה צבועה על ראש שניהם זכר לפריסת הכנף שפורס כנף בגדו 

עליה. ובארחות חיים חלק ב' )עמוד סד( כתב: וחופה הוא שחופין אותם בטלית או סודר מעל ראשיהן, וכמו 

דוד אבודרהם )דף צב ע"ג(. ועיין בספר שאמרו בקידושין )יט ע"א( כיון שפירש טליתו עליה. וכן כתב הרב רבי 

העיטור )בדיני ברכת חתנים שער ב' דף סג ע"א(. ובהר"ן ריש כתובות )ב ע"א(, ובספר המכתם )פסחים ז ע"ב(, 

ובמרדכי פרק קמא דכתובות )סימן קלב(. ע"ש. והרמ"א בהגה /אה"ע/ )סימן נה סעיף א'( הגיה על דברי מרן 

אומרים שהחופה היא שפורסים סודר על ראשם בשעת הברכה. והמנהג פשוט שפסק שחופה היא הייחוד: שיש 

עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסים יריעה פרוסה על גבי כלונסאות, ומכניסים תחתיה את החתן והכלה, 

ומקדשה שם, ומברכים שם ברכות אירוסין ונישואין, ואחר כך מוליכים אותם לביתם, ואוכלים ביחד במקום 

י החופה שנוהגת עכשיו. ועיין בביאורי הגר"א שם, ובשער המלך )בקונטרס חופת חתנים סעיף ט'(, צנוע, וזוה

ובשאר אחרונים. ולהלכה נראה שמעיקר הדין יש לפסוק כהרמב"ם ומרן השלחן ערוך, שכל עוד לא נתייחדו 

ת אישות הלכה ב'(, החתן והכלה, אין דינה כנשואה, אלא כארוסה בלבד, וכמו שכתבו הרמב"ם )פרק י' מהלכו

ומרן בשלחן ערוך אבן העזר )סימן סא סעיף א'(. ולפי זה מותר לכלה מעיקר הדין להשאר בכיסוי הראש של 

ההינומא )אף על פי שהוא שקוף, ונראין שערותיה דרכו( אף לאחר גמר השבע ברכות שתחת החופה. ורק 

מטפחת או בכובע כדת וכהלכה. )וראה עוד משעת הייחוד ואילך נחשבת כנשואה ממש, וחייבת לכסות ראשה ב

 בשו"ת קנין תורה חלק ב' סימן מג. ודו"ק(.  

בסיכום: אין הכלה חייבת לכסות ראשה מיד לאחר שבע ברכות שתחת החופה, מפני שדינה עדיין כארוסה עד   

תחת לאחר הייחוד. ולפי מה שנוהגים יוצאי אשכנז שהחתן והכלה מתייחדים מיד לאחר השבע ברכות ש

החופה, על הכלה לכסות את ראשה מיד לאחר צאתה מחדר הייחוד. אבל הספרדים ובני עדות המזרח לא נהגו 

להתייחד אלא רק לאחר גמר הסעודה כשהולכים לביתם. ומנהגם זה יסודתו בהררי קודש, ואין לשנות. )וכמו 

 שביארנו בשו"ת יביע אומר חלק ה' חלק אבן העזר סימן ח'(.

 אסעיף  יבחלק א פרק ובע שמחות ילקוט יוסף ש

המנהג פשוט אצל הספרדים ועדות המזרח שאין החתן והכלה מתייחדים אחר החופה, אלא רק לאחר סיום 

הסעודה בביתם. ואין לבן תורה ספרדי לשנות ממנהג רבותיו ואבותיו, שכבר כתבו גדולי האחרונים שמנהג 

בני האשכנזים הקוראים תגר על מנהגינו בזה, אך אינם מכוער הוא להתייחד מיד לאחר החופה. ואמנם יש מר

משגיחים כי כך נהגו כל גדולי התורה וארזי לבנון הספרדים ויוצאי עדות המזרח מדורי דורות, ומנהג רבותינו 

בידינו. וכן כתבו כמה גדולים, ומהם: המשאת בנימין, שיורי כנסת הגדולה, שער המלך, נהר פקוד, זבחי צדק, 

הנהיגו ראשי ישיבת פורת יוסף מורינו הגר"ע עטייה, הגר"י צדקה, והגרב"צ אבא שאול זצ"ל. ולכן אין ועוד. וכן 

לבטל המנהג שלנו, וכל המשנה ידו על התחתונה, ומוציא לעז על הקדמונים. ]ועיקר הטעם, שהרי מנהג העולם 

הטלית מעל החתן והכלה,  דחופת נדה מהני, ודלא כהרמב"ם ומרן, ועיקר היחוד על פי המנהג הוא פריסת

 ובמקום מנהג לא אמרינן ספק ברכות להקל[

 על חתן ספרדי שלא לעשות ייחוד אחר החופה  
הנה אף על פי שדעת רבינו האי גאון, ורבי יצחק בן מרון, ור' יוסף הלוי אבן מיגאש, והראב"ד, שאין חופה אלא הייחוד שמביא החתן את 

לו, וכן פסק הרמב"ם )בפרק י' מהלכות אישות הלכה א'(. וכן דעת מרן השלחן ערוך )סימן נה סעיף  הכלה לביתו, ויתייחד עמה ויפרישנה

א'(, מכל מקום המנהג פשוט אצל כל הספרדים שאין החתן והכלה מתייחדים מיד לאחר סיום השבע ברכות של הנישואין, אלא עושים 

 גינו זה:חרת בלילה[. ויש כמה טעמים למנההייחוד רק לאחר סיום הסעודה ]שבדרך כלל מסתיימת בשעה מאו

א. לפי שאין ברכות הנישואין כברכת המצוות שצריך להיות עובר לעשייתן, אלא הרי הן כברכת השבח, וכל שנתייחדו אחר כך שפיר 

דמי. וכן כתב בתשובת רבינו אברהם בן הרמב"ם, שאין ברכות הנישואין אלא ברכות השבח. וכן כתב הר"ן )פסחים ז ב(, ומרן הבית יוסף 

ב"ז בתשובה חלק א' )סימן מה( כתב, דלא בעינן בכהאי גוונא עובר לעשייתן, כיון דהוו ברכות השבח. וכן כתב )ריש סימן סב(. וגם הרד

 בשו"ת שמחת יום טוב אלגאזי )סימן ט'(. ע"ש.  

הוא  ב. אף אי נימא דבעינן בברכות הנישואין עובר לעשייתן, הנה אין הכוונה שיהיה סמוך ממש, דאין זה כברכת המצוות, אלא העיקר

שהברכות לא יהיו אחר העשייה, אלא קודם. תדע, אטו חתן שדיבר דברים בטלים בין החופה לייחוד האם נימא דהוי הפסק בין הברכה 

למצוה, אטו חשיב כברכת לולב ומצה וכדומה. ועל כרחך דכיון שאין אנו מברכים בלשון אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש אשה, אין 

הברכות לייחוד, וממילא גם אם יעשו הייחוד אחר שלש שעות למה יהיה הפסק, אכתי הוא קודם העשייה ולא איסור לעשות הפסק בין 



אחר העשייה. והנה הרמב"ם )פ"י מהלכות אישות( כתב, שאם ארס אשה וכנסה לחופה, ולא בירך ברכת חתנים מברך אפילו לאחר כמה 

לברך קודם הקידושין, וכנ"ל, מכל מקום אם לא בירך קודם האירוסין מברך ימים. ואף על פי שהרמב"ם סובר שברכות האירוסין צריך 

אפילו אחר כמה ימים. ועל כרחך דאין זה כמו שאר הברכות שמברך עליהם עובר לעשייתן, ואם בירך אחר העשייה הויא ברכה לבטלה. 

רי מקיים מצות נישואין כל ימיו, ולכן יכול לברך ועיין בב"ח )סי' סב( שכתב, דמה שמברכים שבע ברכות לאחר כמה ימים היינו טעמא שה

ברכות הנישואין אפילו לאחר כמה ימים. ולסברא זו אין צריך לעשות ייחוד מיד אחר החופה, שהרי בלאו הכי יכולים לברך גם אחר 

 הנישואין. ודו"ק.  

ולא אחר כך כדי שיהיה עובר לעשייתן, והביא גם  ג. מרן הבית יוסף )סימן סב( כתב, דמה שאנו מברכים ברכות הנישואין קודם הנישואין

דברי הר"ן, דמאחר שברכות הנישואין הוו ברכות השבח לפיכך לא בעינן שיהיו עובר לעשייתן. ומיהו כיון שהרמב"ם סובר דחופה היינו 

 ייחוד ובעינן יחוד הראוי לביאה, וכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, לכן מברכים קודם היחוד. ע"כ.  

ד. מפני שאנו מצרפים שיטה הסוברת שחופה אינה ייחוד. וכן כתב בספר משפט וצדקה ביעקב חלק ב' )סימן קפז(. ע"ש. והיינו דפשט 

המנהג דלא כהרמב"ם ומרן דסבירא להו דחופה היינו ייחוד, אלא החופה היא פריסת יריעה על גבי הכלונסאות על החתן והכלה בשעת 

על כרחנו לומר כן, דאם לא כן היאך אנו מברכים שבע ברכות אחר הסעודה קודם הייחוד, ואמאי מברכים השבע ברכות תחת היריעה. ו

ז' ברכות פעמיים, גם תחת החופה וגם אחר הסעודה, ועל כרחך דסומכים על הסוברים דחופה היינו פריסת הכילה, ומימלא הויא 

 ו"ת יביע אומר חלק ה' )חלק אבן העזר סימן ח'( מה שכתב ע"ז[.  כנשואה, ולכן בסעודה הראשונה מברכים שבע ברכות. ]וראה בש

ומשם מורינו ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטייה זצוק"ל נאמר, שמנהג העולם דחופת נדה מהני, ודלא כהרמב"ם ומרן השלחן ערוך 

גו בהם דלא כמרן[. וגם המנהג פשוט דסבירא להו דלא מהני חופת נדה וברכותיו הוו ברכות לבטלה, ]שהרי מצינו לכמה מנהגים שנה

הוא שהייחוד הוא פריסת יריעה על גבי כלונסות, ודלא כהרמב"ם ומרן דהחופה היא יחוד, ומנהגינו פשוט לברך שבע ברכות גם בכהאי 

 גוונא, ובמקום מנהג לא אמרינן ספק ברכות להקל כנודע. וראה הדברים בירחון אור תורה חשון תשנ"ט.  

העידו שאין מנהגינו להתייחד סמוך לשבע הברכות שתחת החופה, ומהם: המשאת בנימין )סימן צ'(, שיורי כנסת הגדולה והרבה גדולים 

)אורח חיים סימן שלט(, ושער המלך )קונטרס חופת חתנים ס"ט(. וכן העיד על המנהג הרה"ג רבי אהרן בן שמעון בספר נהר פקוד )אבן 

תופסים עיקר כשיטה הסוברת שחופה אינה ייחוד. אך בשו"ת יביע אומר חלק ה' )חלק אבן העזר  העזר דף טז( שטעם מנהגינו מפני שאנו

סימן ח'( כתב שהטעם למנהגינו מפני שאנו מסתמכים על הייחוד בביתם של החתן והכלה המתקיים אחר סעודת הנישואין. וכתב שם 

ס על כבוד גדולי הדורות. ובפרט שהוא מנהג מכוער לעשות הייחוד שמנהגינו נכון וישר, והמערער על זה משתקין אותו בנזיפה שאינו ח

בפרהסיא מיד אחר החופה, וכמ"ש כעין זה בערוך השלחן )סימן נה אות טו( שחופה היינו לשון כיסוי והבדל מאחרים, ובזה היא נשואה 

שרה אנשים לברכות נישואין, ושתיכף יבעול לגמרי, והביאה לא תעכב, והכל יודעים כלה למה נכנסה לחופה, אך אין צריך עדי יחוד וע

ומכוער הדבר, וכל מין חופה שנהגו לעשות זהו קנין הנישואין, כיון שכוונתם לנישואין ולהיות מובדלים מאחרים, שעומדים שניהם 

ם כוונת הרמב"ם במקום אחד לשם נישואין, כגון שהוא מכניסה לביתו ומתייחד עמה, וכמ"ש הרמב"ם שאינו ייחוד וכו', ויראה לי שג

שאינו ייחוד גמור שיהיו שניהם לבדם בחדר אחד, אלא שיתייחדו להיות ביחד כאיש ואשתו, ועומדים זה אצל זה ומברכין להם שבע 

ברכות. ע"כ. ודי לנו שאין אנו מוחים באלה שעושים ייחוד מיד לאחר ברכות הנישואין, ומכריזים על זה בקולי קולות, ולא יבושו ולא 

אף שהכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה, אבל מנהגינו יש לו יסודות נאמנים ע"פ הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים, ואין להוציא יכלמו. 

לעז על הראשונים. וכמבואר כל זה בשו"ת יביע אומר חלק ה' הנ"ל. ]והגדילו עשות בכמה מקומות שחברי החתן נכנסים למקום הנשים 

דר ייחוד, והחתן הולך לשם עם הכלה יד ביד נגד כל חבריו הצעירים[. וכך היה המנהג אצל כל גדולי עם החתן, כדי שילך עם הכלה לח

הדור הספרדים, כמו מורינו ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטייה זצ"ל, הגאון רבי יעקב עדס זצ"ל, ראשי הישיבה רבי יהודה צדקה, ורבי 

 בן ציון אבא שאול זצוק"ל, ועוד.  

ין את החתן והכלה לביתם אלא קרוביהם, ולכאורה היה צריך להזמין עדים לראות הייחוד, כי על ידו נגמר מעשה ומה שאין מלו

הנישואין, וכדקי"ל בעלמא הן הן עדי ייחוד הן הן עדי ביאה )גיטין פא ב(. וכ"פ הרמב"ם )פ"ג מהל' אישות ה"ה( לענין קידושי ביאה, 

כ"פ הטור והש"ע )בסי' לג(. כבר כתב בשו"ת יביע אומר הנ"ל )אות ה', ובמילואים דף שנב סע"ב( שמתייחד עמה בפני ב' עדים ובא עליה. ו

דנראה שבכניסה לחופה לא הצריכו עדים מאחר שכבר עשו הקידושין, מש"ה א"צ עדים לכך, ודוקא בקידושין בעינן עדים משום חב 

בתשו' מימוני', ומדברי המאירי ריש כתובות שאין צריך עדים על לאחרים )עיין קידושין סה ב(. וכן מוכח מדברי הר"ש בר אברהם 

הנישואין. וכ"כ להדיא כמה אחרונים, ומהם: האור שמח )פ"י מהל' אישות ה"ב(. וע"ש בסוף דבריו. וע"ע בשו"ת ושב הכהן )סימן ל'(, 

ק ח"ב )חאה"ע סי' ה(, תפס בפשיטות שאין צריך שקטנה שנתגדלה א"צ אפי' עדי ייחוד דבעדי נישואין א"צ עדי ייחוד. וכן בשו"ת זבחי צד

עדים, ושהמנהג שנהגו כן במקום מסויים הוא מנהג ותיקין, וטוב ויפה. ע"ש. ]ועי' במקנה בקונ"א סי' סא שנסתפק בזה, ובאבני מילואים 

ה"ש סי' נה ס"ק טו[. ומ"מ סימן לח סוף ס"ק יז פשיטא ליה דבעי עדים. ועי' בספר תורת יקותיאל בתשובה שבסוה"ס סי' א'. ובערו

 המייחדים עדים כשרים יש להם ע"מ שיסמוכו לחוש לכל הדעות. ע"ש. וע"ע בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז )סי' י'(. ע"ש.  

והנה הדבר ידוע שמנהג הספרדים בכל הדורות שאין החתן והכלה מתייחדים לאחר החופה, אלא רק לאחר סיום הסעודה בביתם, ורק 

חלו בחורים מבני עדות המזרח שלמדו בישיבות האשכנזיות לשנות ממנהג רבותינו הספרדים. והחלו גם הם לעשות בשנים האחרונות ה

יחוד אחר החופה. והגדילו לעשות כמה ראשי ישיבות ספרדים, שמתנים את בואם לסידור קידושין בעשיית ייחוד אחר החופה. אולם 

ידי גדולי הדורות. ומה שחששו שיהיו ברכות הנישואין עובר לעשייתן, הרי אין הדבר ברור שאין לשנות ממנהג אבותינו שהוקבע על 

 ברכות הנישואין כברכת המצוות שצריך לברך עליהם עובר לעשייתן, אלא הרי הם כברכת השבח.  

ד החתן והכלה מיד וכבר כתבנו לעיל להעיר מכאן על מה שכתב הגאון רבי יששכר מאיר שליט"א בספרו שכר שכיר )סימן כב( בענין ייחו

אחר הנישואין, וזו לשונו שם: ובספר יביע אומר חלק ה' )חלק אבן העזר סימן ח'( לידידינו הגאון מוהר"ר עובדיה יוסף הראשון לציון 

שליט"א, מבאר בארוכה ענין זה, ורוצה לומר, שסומכים על מה שהחתן והכלה מתייחדים בביתם בלילה, לאחר הסעודה, ועמד שם 

רכת הנישואין הואיל והיא ברכת השבח לא צריך שתהיה עובר לעשייתן, וכן עמד שם לבאר אף שבזמן שהולכים החתן לבאר שבב



והכלה אין שם בדרך כלל עדים כשרים, רק קרובי משפחה, מכל מקום מהני כן, שאין צריך עדים לחופה. וכדמוכח מתשו' מיימוני', 

האור שמח, הזבחי צדק, ועוד. ע"ש. והנה אף שלא צריך עובר לעשייתן בברכת השבח, ומדברי המאירי. וכן כתבו כמה אחרונים, בהם, 

מכל מקום צריך שהברכה תהיה סמוך למאורע שעליו מברך, כמו שפסק בשלחן ערוך )אורח חיים סימן רכז סעיף ג'(, אם היה יושב בבית 

לא יברך. וכן כתב הר"ן )פסחים ז ב( בביאור הירושלמי, ושמע  הכסא, ושמע רעמים, אם יוכל לצאת תוך כדי דיבור, יוצא ומברך. ואם לאו

 מינה שדין סמוך למאורע בברכת השבח הוא לעיכובא. עכ"ד.  

ועוד י"ל, דאף שבברכות השבח לא בעינן סמוך ממש למאורע, מכל מקום בעינן שיהיה ניכר על מה באה ברכת השבח, ובברקים ורעמים 

ניכר על מה מברך. ומשום הכי אמרו בירושלמי שאם עבר תוך כדי דיבור משמיעת הרעם, שוב לא אם אינו מברך תוך כדי דיבור לא 

יברך. מה שאין כן בנידון דידן דאף שהייחוד הוא אחר כמה שעות, בסיום סעודת החתונה, מכל מקום בשעת הברכה ניכר על מה באה 

וללת )הלכות ברכות אות יד( בטעמו של הירושלמי, שכתב בזה"ל: ברכת השבח, אף שהייחוד יבוא אחר כך. וראה בפרי מגדים בפתיחה כ

"דאין ניכר על מה מברך שכבר עבר ואין ניכר השבח". גם בשו"ת ברכת אברהם ח"ד )להג"ר אברהם טריויש צרפתי, בן דורו של מרן 

ברכה עבר עניינן מכל וכל, אבל אם הב"י, סימן קצא( כתב: ודעת הירושלמי נראה דבעו בהני תוכ"ד משום דאי לאו הכי נמצא שבשעת ה

לא עבר עניינן יכול לברך אפילו לדעת הירושלמי. ע"ש. ומאחר שמצינו לגדולי רבני הספרדים שהעידו שכן פשט המנהג אצל הספרדים, 

יירי כנסת שאין החתן והכלה מתייחדים אלא עד אחר הסעודה, ע"כ שסמכו על החילוק הנז'. וכן העידו על מנהגינו: המשאת בנימין, ש

הגדולה, שער המלך, נהר פקוד, ועוד. ]וזכורני לפני יותר מארבעים שנה, שהיו עורכים חופות בישיבת פורת יוסף, בנוכחות ראש 

הישיבה מורינו הגאון רבי עזרא עטייה זצ"ל, ושאר ראשי הישיבה וגדולי רבני הספרדים ע"ה, ולא היו עושים ייחוד אחר החופה, ואדרבה 

ג מכוער לעשות כן בפני קהל ועדה[. ושמעתי הכרח לפרש כן, שהרי מרן בשלחן ערוך )סימן רכז ס"ג( הביא להלכה דברי ראו בזה מנה

הירושלמי הנז' שאין לברך ברכת הרעם לאחר כדי דיבור, ואילו בטור אבן העזר )ריש סימן סב( כתב, מברכין ברכת חתנים קודם כניסה 

רבינו קודם כניסה לחופה, כ"כ הרמב"ם בהלכות אישות )פ"י ה"ג(, והטעם מבואר משום דכל המצות לחופה, וכתב מרן הב"י וז"ל: ומש"כ 

מברך עליהן עובר לעשייתן. והר"ן כתב בפ"ק דפסחים )ד. ד"ה ולענין(: אבל הרמב"ם כתב, שצריך לברך אותם קודם נישואין וכן דעת 

הם עובר לעשייתן, שהרי אלו ברכות השבח הם, אלא מפני שחופה יחוד הרמב"ן ז"ל, ולא מפני שהיא בכלל מש"א כל המצות מברך עלי

הוא ובעינן ראויה לביאה, וכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה. ע"כ. וממה שהביא דברי הר"ן באחרונה משמע דהכי ס"ל. ]וכמ"ש איהו 

מע דהכי ס"ל. ע"כ. וכ"כ כמה אחרונים כמובא גופיה בב"י אורח חיים )סי' תקטו סוף ס"ב( וז"ל: ומדכתב סברת רבינו יהודה לבסוף מש

בשו"ת יביע אומר ח"ב )חאו"ח סי' יט אות א(. ע"ש[. וכ"כ בשו"ת יביע אומר ח"ה )חאה"ע סי' ח אות ב( וז"ל: ונראה דמרן סבר וקיבל דעת 

ואי נימא שאין זמן מוגבל לברכות הר"ן שברכות השבח הן. וא"צ עובר לעשייתן. ע"ש. והניף ידו שנית בח"ד )חאה"ע סי' ז אות ג(. ע"ש. 

 השבח, היאך פסק מרן מש"א בירושלמי, אלא ודאי שגם לדעת הירושלמי אם ניכר על מה מברך מצי לברך.  

וידידנו הרה"ג ר' שלמה זעפראני בירחון אור תורה )תשרי תשס"ה( העיר ע"ז מדברי הר"ן דבעינן עובר לעשייתן גם בברכות השבח. אלא 

המנהג כדברי הר"ן, דהא אנן מברכינן ברכות השחר בביהכ"נ, אף שהחיוב בהן היה קודם לכן, וכן בברכת אשר יצר דבלאו הכי אין 

המנהג שאין מקפידים להסמיך לברך אשר יצר תוך כדי דיבור לנטילה, אלא או כדברי האחרונים שאפשר לברך אשר יצר עד חצי שעה, 

מהלך פרסה יכולים לברך אשר יצר. ועכ"פ אין המנהג כדברי המצריכים לברך ברכות או כדברי הריטב"א בפסחים )מו א(, שעד שיעור 

 השבח עובר לעשייתן.  

ותמיהני ]אחר המחילה מכ"ג[, שלאחרונה יצא לאור קובץ מבקשי תורה )כג(, ושם חזר ראש הישיבה הנ"ל, על כל דבריו הנ"ל, ולא השיב 

יבתינו הקדושה "חזון עובדיה" ומסר שיעור בענין זה, אמרו לו את הדחייה הנ"ל, והוא על הדחייה הנ"ל. וכאשר ביקר הגאון שליט"א ביש

שמע אותה, ועם כל זה חזרו הדברים ונדפסו באותו ירחון, בלא שום התייחסות לדחייה הנ"ל. וכל הרואה דבריו חושב שאכן נדחו דברי 

דברי תשובתו, וזה אינו, כאשר ביארנו. ובפרט שכך היה מנהג מרן אאמו"ר שליט"א בשו"ת יביע אומר מכח קושיא אחת שדחתה את כל 

 גדולי התורה הספרדים, ועל כרחנו לתרץ כנז' כדי ליישב מנהגם של גדולי הדורות.  

 על בן תורה ספרדי להתחזק במנהגינו, שנוסדו ע"פ גדולי תורה  
וזכורני שמרן אאמו"ר שליט"א סידר קידושין לבן תורה אחד, ורבו ]ספרדי[ דרש ממנו שיעשה ייחוד מיד לאחר החופה, פנה אליו מרן 

אאמו"ר ואמר לאותו רב, אביך שהיה תלמיד חכם מגדולי התורה הספרדים, הרי לא עשה ייחוד בחופתו לפני עשרות שנים, ואם כן 

אתה מוציא לעז על הקדמונים. ואכן אבותינו סיפרו לנו שכך היה מנהג כל גדולי התורה של הספרדים. לטעמך נהג שלא כהוגן, ונמצא 

וב"ה לא אלמן ישראל, ובכל הדורות היו לספרדים תלמידי חכמים גדולי תורה ענקי רוח, אלא שכמה מאחינו האשכנזים לא הכירו ולא 

ידי בעלי בתים ספרדים, שאינם בקיאים בהלכה. או שחולקים עליהם, ולכן  ידעו על רבים מהם, ויש מהם שסבורים שמנהג זה נוסד על

מודיעים לתלמידיהם הספרדים, שלא יסכימו לערוך להם חופה וקידושין אלא אם כן יסכימו לעשות ייחוד אחר החופה. והגדיל לעשות 

ספרדים היו אכן צדיקים וחסידים, ומקובלים ראש ישיבה אחד ]משכו' גוש שמונים בירושלים[ שאמר בפני תלמידי ישיבתו, כי אצל ה

גדולים, אבל לא היו גדולי תורה המעמיקים בהלכה, אלא עסקו בהלכה באופן שטחי, ולכן אין לסמוך על מנהג רבני הספרדים גם לענין 

ל אותו תלמיד לוותר יחוד שאחר החופה. וכאשר באו אלינו תלמידי אותה ישיבה וסיפרו לנו על הדברים הנ"ל, אחזנו בדרך השכנוע שע

על סידור הקידושין של אותו רב, ולא אלמן ישראל שרב אחר יסדר לו קידושין כפי מנהג הספרדים. וחבל שיש המזלזלים במנהגים שלנו, 

 ולכן מכריחים אותנו לנהוג כמנהגם, כביכול אין לנו על מה לסמוך, ופסקה תורה ח"ו מהספרדים. ולכן צריכים לעשות כולם אגודה אחת

להתאחד מסביב למנהגינו, ]כל שיש יסוד ובסיס איתן למנהגים שלנו[ ולקיים: אל תטוש תורת אמך. וכמה חבל שאותם רבנים אין יודעים 

על גדלותם של גאוני הספרדים, כמו המאמר מרדכי, פתח הדביר, שרשי הים, מהר"ח פלאג'י, הרב יפה ללב, הרב זבחי צדק, הגרי"ח, 

ם ובקיאים, אשר מפיהם אנו חיים. ובן תורה ההולך כפי מנהג הספרדים מקיים בזה ויגבה לבו בדרכי ה', להראות ועוד גאוני עולם חריפי

 קבל עם ועדה שמנהגינו מיוסדים על פי גדולי עולם ולא צדיקים ומקובלים בלבד.  

רן ביקש להביא עדים אחרים, אך ובאחת החופות שמרן אאמו"ר השתתף, ביקשנו ממנו להזמין כעדים שני ראשי ישיבות, ובתחלה מ

כאשר אמרנו לו שיש חשיבות שיהיו דוקא אלו העדים, מאחר שאין החתן עושה יחוד אחר החופה, וגם עושה שבועה חמורה, ומקיים 



לא ויגבה לבו בדרכי ה', מיד הסכים לזה מרן אאמו"ר, וכן היה, שאותן ב' ראשי ישיבות גדולים בתורה שימשו כעדים בחופה של חתן ש

 עשה יחוד אחר החופה כלל, ונשבע שבועה חמורה, כדי להודיע ולפרסם שיסוד מנהגינו מבוסס על פי גדולי תורה וענקי הרוח.

 (קישורשלחן מערכת חלק א מע' האל"ף סימן יד עמ' כז )
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 ג פרק כח סעיף לאעטרת אבות חלק 



 



 



 



 



 אבן העזר סימן ו כרך בשו"ת מאמר מרדכי )אליהו( 

 בענין שבע ברכות  

 ט"ו בשבט תדש"ן  

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

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

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

 היא כארוסה.  

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

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

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

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'(.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 צון שתזכה להגדיל תורה ולהאדירה, בברכה וכל טוב.ויהי ר  

 מרדכי אליהו ראשון לציון הרב הראשי לישראל    

 (קישור"ת קול אליהו )טופיק( אבן העזר סימן ב )שו

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?105258&pageid=P00331


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 (קישור) משה פנירי( חלק ב פרק י סעיף הברכת חתנים )הרב 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?169389&pageid=16938900029


 



 





 













 





 









 



 (קישור) 081החופה והקידושין )הרב אהרן זכאי( חלק א עמ' 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?60444&pageid=P0108


 



 (קישור) 125החופה והקידושין )הרב אהרן זכאי( חלק א עמ' 

 

 שו"ת בית נאמן חלק א אבן העזר סימן ג אות לה

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?60444&pageid=P0125


 (קישור) ה' חלק ד עמ' שלה ברכת

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?22775&pageid=P0337


 



 



 

 (קישור) 753עלי הדס עמ' 

 

 פחות קיצונייםה \החולקים 

 (קישורתשמג עמ' רכה )אור תורה 

 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?157161&pageid=P0765
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?180488&pageid=P0009


 



 

 (קישוראור תורה אייר תשסט עמ' תצט )

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?191680&pageid=P0067


 



 

 (קישורתשס"ט עמ' תקעג ) ניסןאור תורה 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?191679&pageid=P0065


 



 



 (קישור) עטרת שלמה )זעפראני( עמ' תרנה

 

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?164143&pageid=16414300673


 







 

 (קישורשו"ת ברכת יהודה חלק ה אבן העזר סימן ז )

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?198040&pageid=19804000245


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 (קישור) גי-אשו"ת ברכת יהודה חלק ו אבן העזר סימן י

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?197463&pageid=19746300250


 



 

































 



 (קישורתורת הישיבה עמ' רצח )

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?144787&pageid=14478700312


 



 



 

 יחוד בלתי הלכתי \דלת פתוחה 

 עין יצחק חלק ג עמ' שמז



 



 



 



 



 



 



 שו"ת הראשון לציון חלק ב אבן העזר סימן ט

 עמ' קפגשו"ת מקור נאמן חלק ב 

 


