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 "בית ההוראה"תכנית ה"קול ברמה" במסגרת  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

(א') חופה וקידושין הלכות

 :גליוןנושאי ה

חופה תחת כיפת השמים.  תובה.תענית בערב החופה. ברכת הטלית בחופה. סדר הקדימה בברכת הטלית ו"שהחיינו". שבועה בכ

 בקוביא. יםהמשחק יםהשקיעה. כיצד מתקנים בכתובה. עד קודםחופה 

 

 תענית בערב החופה

 האם יש מצוה לחתן ולכלה לצום בערב החופה?א. שאלה: 

נוהגים שכתב  )אה"ע סי' ס"א ס"א( הרמ"אתשובת הרב: 

 שהחתן והכלה מתענים ביום חופתם.

באבן העזר )סי' א'( שהחתן והכלה  הטעם לכך, כי מבואר

זוכים ביום חופתם שמתפקקים להם עוונותיהם, ונתנו בכך 

", פשט המילה  סימן: "מצא אשה מצא טוב, ויפק רצון מה'

'ויפק' הוא הוציא, אבל דרשו במסכת יבמות )סג:( 'ויפק' 

מלשון התפקק )נסתם(, והביא את זה הטור )שם(. מכאן 

 עוונות ביום חופתו. למדנו שהחתן זוכה למחילת

וכמובן שאין מחילת עוונות ללא תשובה, ואפילו ביום 

הכיפורים צריך לחזור בתשובה כדי שאדם יזכה שיימחלו לו 

גורמת לעורר הלבבות לפתוח דרכי ת והתעניעוונתיו. 

תב לפיכך כ. (א"ת הה מהלכות תעניו"פ ם"רמב)התשובה 

 ,להתעורר בתשובה ,מצוה להתענות בערב החופהש הרמ"א

"ש סי' סא סק"ו טעם . )וע"ע בבויגיע לחופה נקי וטהור

 נוסף להתענות(.

נוהגים להתענות בקהילות הספרדים, נוהגים שרק האבל 

בן איש חי )ש"א פ' בתב כך כ החתן מתענה אבל לא הכלה.

, שופטים סי"ג(, וגם בברית כהונה )חאה"ע מע' ח' אות ג'

הכלה אין נוהגים ש שבג'רבא( כתב מערכת ת' אות א'

חלשה בלילה, וצריכה להיזהר מתענה, כדי שלא תהיה 

 י"סרחתנים  בספר חופתועיין ) לשאת חן וחסד בעיני בעלה.

 .(ו'

לא כל הספרדים נהגו בתענית לחתן, והרבה מקהילות 

תב מרן החיד"א כהספרדים נהגו שלא להתענות כלל. כך 

שנוהגים שלא  (סק"בסוף )או"ח סי' ת"ע  יוסף יבברכ

בני אלג'יר גם ו .נהגו להתענות וגם בני תונס לא  מתענים.

בית ת "שו) נהגו שלא מתענים כלל, לא החתן ולא הכלה

 ס קד"סבספר זה השלחן ה "וכיהודה עייאש ח"ב סי' כג. 

 .וצ"ע(ח, "ש בהגהת הרי"עאך . ק טו"ס

מרן ראש הישיבה בשו"ת בית נאמן )חאה"ע סי' ג' אות ג'( 

הביא את דברי הרב בן איש חי ע"ה בשו"ת רב פעלים ח"ד 

או"ח סי' מא( שכתב שאם אדם מתענה יותר מכדי חיובו )ח

שפיר דמי, והלואי שיתענה בכל יום אם יכול. )הרב שם לא 

דיבר על תענית של חתן בערב חופתו, אלא דיבר באופן 

שאף על פי שאין מנהג בכל מקום כללי(. ונמצא לפי זה 

 יפה עושה. –להתענות, מכל מקום מי שמתענה 

 

 בסייעתא דשמיא
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בשו"ת יביע אומר )ח"ג חאה"ע  אמנם מרן הגר"ע יוסף

סוס"י ט'( כותב שהרוצים להחמיר לא יפה עושים, שהיא 

 חומרא הבאה לידי קולא, לדחות יום טוב שלו בשביל כך.

ומרן ראש הישיבה בקונטרס "משוש חתן" כתב שנראה 

חתן שעורך חופה קודם שכוונת מרן הרב עובדיה על 

ום טוב השקיעה, ואם הוא מתענה, נמצא שהוא דוחה י

אין  –אבל אם עורכים את החופה רק בצאת הכוכבים  שלו.

בזה חשש, ובאמת נוהגים שבערב החופה אומרים תחנון 

לפחות בשחרית, ואם כן אין זה ממש יום טוב שלו. אלא 

כוונת מרן הגר"ע על מקרה שהחופה נערכת קודם השקיעה, 

. שאז החתן צריך לשתות בחופה וכו', ולכן אין לצום ביום זה

]ובאמת במהדורא החדשה של שו"ת יביע אומר הובא 

בפרט" "שלא להתענות, וסף שכתב ת"י מרן הגר"ע ימכ

שמכיון שאותו היום לנוהגים להקפיד החופה מבעוד יום, 

א סי' "ח)ז "הרדב בהוא, וכמו שכת יום טוב שלו עצמו לחתן

הדין לענין  אביום חופתו אינו אומר תחנון, והושהחתן ( קעט

התענות, אשכנז למנהג ו תענית אין לו להתענות מטעם זה.

 לעשות החופה והקידושין בלילה[. לפי מנהגםא הו

 ח"ב)שו"ת שואל ונשאל כלפון משה הכהן בהגאון רבי ו

אם החופה נערכת קודם השקיעה, שאף  תבחאה"ע סי' מב( כ

ן, "על פי דברי תרומת הדשן סי' זק)נה החתן עד החופה. יתע

כלל קכט  אדם בחכמתוב, "ב ס"ח סי' תקס"א באו"והרמ

 .ס"ב(

בערב החופה, בין החתן  מנהג האשכנזים להתענותלסיכום: 

  .ובין הכלה

 . מתענה אינהאבל אצל הספרדים נהגו שהכלה 

גים ובחתן יש חילוקי מנהגים אצל הספרדים, יש נוה

להתענות ויש שאינם נוהגים, ומי שמתענה יפה נוהג, אלא 

אם כן חופתו נערכת לפני השקיעה שאז לא כדאי שיתענה 

יום שלם ולכל היותר יתענה חצי יום. ותכלית הענין הוא 

שיעשו תשובה באותו היום כדי שיגיע טהור, כי אין החופה 

 .1מטהרת את האדם אלא על ידי תשובה

 שהחיינו" בליל החופהברכת "להתעטף" ו"

האם על החתן לברך על הטלית כשמתעטף ב. שאלה: 

 ה?חופב

למעשה יש כאן שתי שאלות, האחת היא האם תשובת הרב: 

יברך "להתעטף בציצית", והשניה היא האם יברך עליה 

 "שהחיינו".

להתעטף בציצית, לא מברכים עליה אלא אם לגבי ברכת 

יכול לברך על שאז  כן החופה נערכת קודם שקיעת החמה,

                                                             
לפני יותר מעשרים שנה, באחד הימים סיימתי שיעור, והמתנתי לאחד  1

מהנוכחים שיחזיר אותי לביתי )כמו בכל פעם(. היה שם אחד שהיה 

ח יחסית חדש בשיעור, היה מגיע בחודש האחרון, והציע לי שהוא יק

ברכב שלו. תוך כדי הנסיעה התפתחה שיחה בינינו, ושאלתי  לביתאותי 

אותו אם הוא נשוי או עוד לא, וענה לי שברוך ה' הוא התחתן לפני 

שלשה חודשים. המשכתי ושאלתי אותו אם הוא מגיע מבית שומר תורה 

ומצוות, וענה שלא, ולפני שלשה חודשים הוא חזר בתשובה. אמרתי לו 

רי קודם אמרת שלפני שלשה חודשים התחתנת? וענה לא הבנתי, ה

שהוא חזר בתשובה בליל החופה. שאלתי מה קרה שבדיוק אז הוא חזר 

 בתשובה, נפל שם איזה פארנצ'עס?!...

ענה לי היהודי הזה, שבליל החופה הוא נזכר באימרה שפעם שמע, שחתן 

דמנות נמחלים לו כל עוונותיו. אמרתי לעצמי, תראה, יש לי כאן את הז
חיי, עשיתי מה שעשיתי, טעיתי מה שטעיתי, אחזור בתשובה מהלילה, 

וזהו! העתיד ורוד, העבר נמחק, אין כמו זה בחיים! ובאמת כך היה, 

חזרנו הביתה, קמתי בבוקר למחרת והנחתי תפילין, הגיעה שבת ושמרתי 

שבת! שאלתי אותו איך אשתו הגיבה, ואמר לי שבאמת היא היתה מאד 

שקמה בבוקר וראתה אותו מניח תפילין, היא הרי הכירה אותו מופתעת כ

 חילוני, אבל היא שתקה, מה היא יכולה לעשות, היא תגיד לי משהו יום

למחרת החתונה?! הגיעה שבת והיא ראתה שאני שומר, הופתעה, אבל 

לא העירה, היא תעיר לי בשבוע הראשון?! אחרי שבועיים היא אמרה לי 

אמרתי לה מה קרה נזכרת רק עכשיו אחרי  מה קורה, מה עובר???

שבועיים? את רואה אותי שאני שומר תורה ומצוות. ולאט לאט 

התקדמנו, ומאז ברוך ה' אנחנו שומרים תורה ומצוות, כמה שאפשר. 
באמת הוא היה מגיע תקופה ארוכה לשיעורים שם, עד שעבר דירה וכבר 

 לא בא.

"אברך משי", אשתו  –יוסף יום אחד פגשתי אותו בבני ברק, ובן פורת 

עם כיסוי ראש, לא פאה נכרית, אלא צניעות אמיתית, מטפחת אמיתית! 

 ילדים טהורים עם פאות, איזו נחת רוח, איזו קדושה!

אמרתי בליבי באותו רגע, כמה חשוב כשאומרים לך בהזדמנות לדבר 

דברי תורה, שתעמוד ותאמר משהו. יש כאלה אומרים שהם לא 

ת אם אדם לא מוכן שלא ידבר, אבל תמיד תשתדל מתאימים, ובאמ

שיהיה לך משהו בכיס ותדבר, אתה לא יכול לדעת מה מילה אחת קצרה 

שלך להיכן יכולה להגיע. הרי ודאי שאותו אחד לא שמע את הדברים 

באיזה כנס של חוזרים בתשובה, כנראה שמע באיזשהו שבע ברכות, או 

מע שם דבר תורה, זכר את להבדיל אזכרה וכדומה, וכאדם חילוני ש
האמרה הזאת, וכשהגיע הרגע הנכון המילה הזאת נפלה בליבו ובקעה את 

החומות, ובלילה אחד חזרו בתשובה! מי שזכה לדרוש את הדרשה הזאת 

בודאי אינו יודע שזכה לגדל משפחה של תורה, זכה בזכות גדולה כזו 

 ואפילו אינו חושב על זה.

ע ולזרוע, ואתה לא יכול לדעת כמה זה זה רק אומר שחשוב תמיד לזרו

 יכול לצמוח.
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שידוע  הציצית כיון שביום הוא זמנה. מה שאין כן בלילה,

 שמרן בבית יוסף ובשלחן ערוך )סימן י"ח ס"א( הביא

מחלוקת ראשונים לגבי טלית )בגד( של יום שאדם לובשו 

בלילה, האם הוא חייב בציצית או לא, ולפיכך אין מברכים 

 .(א שם"הרמ) בלילה ברכת להתעטף בציצית על הטלית.

בערב כיפור  להתעטףנוהגים ה גם בליל כיפור. כיוצא בז

בטלית מבעוד יום, ומברכים עליה ברכת להתעטף בציצית. 

אבל אדם שהגיע לבית הכנסת לאחר השקיעה בליל 

כיפור ורוצה להתעטף בציצית, אינו מברך ברכת 

 כיון שלא מברכים ברכה זו לאחר השקיעה. להתעטף,

בין אם עושים את החופה  ,ךצריך לברברכת שהחיינו 

 ביום ובין אם עושים אותה בלילה.

הדבר כאשר החופה נערכת בלילה  עטיפת הטלית,אופן לגבי 

הטוב ביותר הוא שהחתן יברך ברכת שהחיינו, יתעטף 

ולאחר מכן  בטלית בגופו בלבד ולא יעטוף בה ראשו כלל,

 ירימו את הטלית ויפרסו אותה מעל החתן והכלה.

מרן ראש כתב  .שעוטפים רק את הראש בלי הגוףיש 

זה לא כל ש (עמ' תיח)ת בית נאמן "א בשו"הישיבה  שליט

מפני שנוהגים לברך על הטלית החדשה ברכת כך כדאי. 

שהחיינו רק בשעת הלבישה ולא בשעת הקנייה, וכמו שכתב 

בכף החיים )סי' כב אות ו'(. ולפיכך, אדם ששם את הטלית 

עטף רק את הטלית, אלא  לבשעל ראשו בלבד, הרי שלא 

  .את ראשו

הן על פי . ף את גופו ולא את ראשו הדבר מותרבל העוטא

( חהרמב"ם )פ"ג מהלכות ציצית ה" וכמו שכתבהפשט, 

לא ו ן בחול בין בשבת,ית בלילה בציצימותר לאדם ללבוש ש

 יברך להתעטף בציצית. 

כתבו האחרונים פי הקבלה הדבר מותר, שאמנם על גם ו

ד את ריבשם האר"י שהקפיד מאד בשקיעת החמה להו

בשער הכוונות )דף נ"א ע"ד( הטלית והתפילין, מכל מקום 

מוריד מבואר שאם היה רואה שמגיעה שקיעת החמה, היה 

כי לילה אינו זמן ציצית,  את הטלית מעל ראשו לכתפיו,

זה כל חשש. יו, אין באשר הטלית נמצאת על כתפכאבל 

 .(ט"ב אות י"ד פ"חכ בברכת ה' "ת בית נאמן שם, וכ"שו)

גד חשוב להדגיש כאן נקודה מסוימת. כאשר אדם קונה ב

חדש, חליפה חדשה וכן כל כיוצא בזה, מעיקר ההלכה יכול 

לברך שהחיינו תיכף בקניית הבגד, וזו משנה מפורשת 

כלים חדשים מברך שהחיינו. קנה : )נד.( במסכת ברכות

אבל אף על פי כן, כתבו הפוסקים שנהגו לברך רק כאשר 

 לובשים את הבגד.

ורה מה הסיבה לכך? כתב בכף החיים )שם( שלפעמים ק

שלאחר שאדם קנה בגד הוא מחזיר אותו, רוצה להחליף 

אותו וכדומה. ויתירה מכך, אפילו אדם רוצה בבגד, אבל 

כעת הוא צריך תיקון, מכפלת וכדומה, וממילא הבגד הזה 

 אינו ראוי ללבישה עדיין, לכן אי אפשר לברך עליו שהחיינו

, ומטעם זה נהגו לא (ק יז"ב ס"ו, משנ"א סי' רכג סק"מג)

לובש את הבגד.  לברך ברכת שהחיינו אלא רק כאשר אדם

והוא הדין בטלית, יש לברך עליה אך ורק כאשר האדם 

 לובש אותה.

 סדר הקדימה בברכות

חתן בר מצוה בבית  - ליהם דהמןשאל אותי הנער היקר 

, האם ביום בר המצוה יברך קודם על הטלית 2הכנסת אצלנו

להתעטף בציצית ולאחר מכן שהחיינו, או להיפך, קודם 

 התעטף בציצית?שהחיינו לאחר מכן ל

עניתי לו שבכף החיים )סימן כ"ב אות ז'( מביא את דברי 

שקודם יברך מרן החיד"א בברכי יוסף )סק"ב( שכותב 

וכך כתבו הרב זכור להתעטף ואחר כך יברך שהחיינו. 

לאברהם )ח"א בהלכות ברכות אות ש'( והגאון רבי חיים 

פ'  פלאג'י בכף החיים )סי' י' אות ח'( ובבן איש חי )ש"א

, לאחר "להתעטף בציצית"לברך קודם בראשית ס"ז( 

ויש ) מכן ברכת שהחיינו, ורק לאחר מכן יתעטף בטלית.

ויתעטף, ותיכף  "להתעטף בציצית"ברך ישאומרים שעדיף 

 .(נב אות ב"ד פ"ה' חברכת  עי'יברך שהחיינו. 

                                                             
מחר )יום שני( הוא יום הבר מצוה שלו. יהי רצון שהקב"ה יזכה אותו  2

להמשיך הלאה לשקוד בתורה ויראת שמים, מצוות ומעשים טובים, 

 וירווה את הוריו נחת ושמחה תמיד בעזרת ה'.



4 
 

וכך ראוי לנהוג גם בחתן שעורך את החופה לפני השקיעה, 

שיברך ברכת "להתעטף", ואחר כך ברכת שהחיינו, ולאחר 

 מכן יתעטף בטלית.

 ד.ואם עושה את החופה לאחר השקיעה, מברך שהחיינו בלב

מה הסיבה לכך שמברכים שהחיינו בחתונה? הסיבה היא לא 

בגלל הטלית, אלא עיקר הסיבה היא בגלל הכלה. יש דעות 

, אבל זו 3שכאשר אדם מתחתן צריך לברך שהחיינו

)עי' שדי חמד מע' ברכות סי' ב'  , וספק ברכות להקלמחלוקת

החתן מברך שהחיינו על טלית חדשה, ומכוין ולכן . כלל ד'(

 ושמחת הנישואין. גם על הכלה

 שבועה בכתובה

עם הרב  בליל החתונה קודם החופה, ישבנוג. שאלה: 

המסדר לכתיבת הכתובה. במהלך הדברים הרב הסביר לי 

שאני צריך להישבע. אני התנגדתי כי מעולם לא נשבעתי, 

ויתירה מכך, נוהגים אצלנו במשפחה שלא נשבעים על שום 

, שאכן הסכים שלא דבר. מסדר הקידושין התקשר לרב העיר

 אשבע. רציתי לדעת האם צדקתי שהתנגדתי לשבועה? 

האשכנזים לא נוהגים להישבע כלל, ועושים תשובת הרב: 

, 4אבל אצל הספרדים יש בזה חילוקי מנהגים רק קנין סודר.

 ונרחיב את הדברים.

מרן ראש הישיבה בספרו שו"ת בית נאמן )ח"א חאה"ע סי' 

תב שאכן רש"י והר"ן בנדרים )דף א'( מאריך בענין הזה, וכו

 שאין דרך הכשרים להישבע לעולם.ט' ע"א( כתבו 

ובשו"ת חתם סופר )חחו"מ סי' צ'( כתב, שנוהגים העולם 

לומר שאפילו שבועת אמת עבירה היא. וזה מה שכתוב 

במגילת קהלת )ט' ב'( "כאשר שבועה ירא", והיינו שפורש 

וציין החתם סופר  אפילו משבועת אמת מטעם יראת כבוד ה'.

 תי"ט( בחומרת-למה שכתב בספר חסידים )סי' תי"ח

 השבועה אפילו נשבע על דבר אמת.

                                                             
הוא אמר כתוב שכשאליעזר עבד אברהם שמע את הבשורה הטובה,  3

)בראשית כ"ד  "ברוך ה' אלקי אדוני אברהם אשר הנחני בדרך אמת"

. אם כן מצינו שהוא בירך והודה לקב"ה על הבשורה הטובה, מ"ח(

שהגיע לבית לבן ומצא את השידוך של רבקה ליצחק אבינו. ועל אחת 

עי' מור ) כמה וכמה שהחתן עצמו בליל החופה צריך לברך שהחיינו.

 .(ג"וקציעה סי' רכ
 , כי יש שאומרים שכך צריך לעשות.לא צריך להיבהל מהשבועה 4

ומוסיף על זה מרן ראש הישיבה שזה מה שכתוב במשנה 

( "שילם ולא רצה להישבע", שהאדם לא )ריש פרק המפקיד

רוצה להישבע בגלל חומר השבועה, ולמרות שהוא יודע 

אים מכאן עשה שום דבר. רו שאינה נמצאת ברשותו ולא

 .כמה חשוב למעט בדרך כלל בשבועות

את כל הנוסח של הכתובה ובאמת הרמב"ם, כאשר כתב 

(, אין את השבועה הלכה ל"ג פרק ד')בהלכות יבום וחליצה 

 הזו כלל ועיקר, וכתוב רק לשון קנין, "וקנינא מפלוני החתן

 ועה.את כל מה שכתוב למעלה", דהיינו עושים קנין ולא שב

 אם כן נשאלת השאלה, מהיכן צצה ונולדה השבועה הזו?

מרן בשולחן ערוך )אה"ע סי' א' סי"א( כותב: טוב לעשות 

תקנה בחרמות ונידויים על מי שישא אשה על אשתו. 

ובפירוש סדר חליצה )סי' קס"ט סמ"ו( כותב מרן שבזמן 

הזה, אף על פי שאין חרם דרבנו גרשם )שגזר שכל אדם לא 

שלא  אוכתב הרשב" נשים אלא רק אחת בלבד, ישא שתי

גזר רבנו גרשם את החרם שלו אלא רק עד סוף האלף 

כל אדם משביעים אותו בעת (, מכל מקום 5החמישי

 נישואין שלא ישא על אשתו.

תיקן תקנה לטובת רבנו גרשום )שקדם לרש"י(  כלומר

וכיון שעבר זמן שלא לישא אשה נוספת, תיקון העולם 

חתן וחתן משביעים אותו שלא ישא אשה על תקנתו, לכן כל 

 אשתו.

סי' ג' הערה ק"ג, וכתב הגרא"ח נאה בספר שיעורי תורה )

 בכתובהא( שהספרדים כותבים את השבועה "ש ש', עמוד

בל מכאן . אלאסור עליו לישא אשה נוספתבעיקר כדי 

כמו  "שלא ישא אשה אחרת עליה"התגלגל הדבר, שבמקום 

הוסיפו בנוסח וכתבו שמחייבים ן ערוך, שכתוב בשולח

וכאן הדבר הופך  אותו שבועה על כל מה האמור בכתובה.

להשמיט ויש אומרים שבזמננו עדיף  ,להיות שנוי במחלוקת

 ונסביר:את השבועה לגמרי. 

                                                             
היום אנחנו כבר בשנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ואחד שנה  5

 לבריאת העולם, כבר שבע מאות ושמונים שנה שאין את החרם הזה.
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דבר ראשון, בזמננו אין צורך מבחינת המציאות להשביע 

 6כי החוק מחייב את האדםאדם שלא ישא אשה נוספת, 

אמנם החוק מדבר על נישואין ולא ) שלא ישא אשה אחרת.

על דרך עבירה, אבל גם בשבועה שנשבעים בכתובה, 

אשה אחרת, ולא כתוב על דבר לישא מתחייבים שלא 

 .(אחר

שכאשר אדם ועוד הוסיף מרן ראש הישיבה ומעיר על כך, 

הרי שאם פעם אחת לא נשבע על כל האמור בכתובה, 

כי חלק ה, שבועעובר על הלכאורה הוא מכבד את אשתו, 

לזון מההתחייבויות שמתחייבים בכתובה הן שאדם מתחייב 

אבל בעבר לא ) )דהיינו לכבד( את אשתו.ולהוקיר  ולפרנס

, אלא רק שלא ישא "על כל האמור בכתובה"השביעו אותו 

  .(על אשתו

אם אדם לא מפרנס את אשתו אלא היא מפרנסת לכן 

אדם נשבע שאותו, הרי שיש בזה בעיה של חשש שבועה, 

בכתובה, אז אפשר לומר  התחייב ממש. אם זה דבר שרק

לו, אבל שבועה זה יותר חמור. ואם תאמר  שהיא ויתרה

ים לא תמיד היא באמת מוותרת. הרבה פעמ –שהיא מוחלת 

מסכים  ואהבעל לא רוצה א לעבוד והאשה רוצה שבעלה יצ

המצב בבית דחוק וכו', וזו בעיה. ואפילו ש ,רק לחצי יום

רבי זלמן נחמיה גולדברג הוסיף שלפעמים האשה הגאון ו

הרי מבקשת דבר כל שהוא שצריך לבית, ואם אינו מביא 

כולל כל צרכי  "אזון ואפרנס"כי  ,הוא עובר על השבועה

 .(נוספות על הנוהגים להשבעכמה הערות והעיר )הבית. 

די בפעם בנוסף לכך הבעל נשבע שהוא יכבד את אשתו. 

זה ודאי שהאשה לא מוותרת ולא אחת שהוא פגע בה, וב

 מוכנה שהבעל יפגע בה, והרי הוא נלכד בעוון שבועה.

גם הרב שריה דבליצקי ע"ה העיר על הנקודה הזו, כיצד 

יתכן שאדם נשבע על כל האמור בכתובה, ואפילו שכתוב 

שם שיכבד את אשתו. זה כל כך קל שאדם במשך שבעים 

 ון של שבועה.שנה לא יפגע באשתו?! ואם כן עובר על עו

                                                             
 בינלאומי, הוא תקף כמעט בכל העולם. החוק הזה הוא 6

שהיום אין  מרן ראש הישיבה דעתהאלה, מחמת כל הדברים 

שלא ישא  ממה נפשך: אם האדם נשבע רקבועה, צורך בש

אשה אחרת על אשתו, אין צורך בזה )והוסיף שזו כמו 

ו יכול שבועת שווא, שבועה מיותרת(, כי הרי בכל מקרה אינ

א לישא אשה אחרת על אשתו מחמת החוק. ואם תאמר שהו

וכו', הרי  "לזון ולפרנס"נשבע על כל האמור בכתובה כולל 

זו שבועת שקר שהרי אדם יודע שלא תמיד הוא יבצע את 

 הדברים האלה.

לכן כותב מרן ראש הישיבה שהמנהג שלא להישבע הוא 

. הבותכב עבשהליש רבים שנהגו  ועל כל פניםמנהג טוב. 

נהגו להישבע, אלא יש  םידרפסהאמנם לא בכל קהילות 

קהילות ויש קהילות. יש ספר בשם הכתובה בעיטורים, 

שהביא תמונות של כתובות מכל רחבי העולם, ושם רואים 

שבמרוקו יש תקופות שהיתה שם שבועה ויש תקופות שלא 

דיעקב  היתה שבועה. רבי יעקב ברדוגו בשו"ת שופריה

)חאה"ע סי' ע'( ועוד התנגדו לשבועה, אבל לעומת זאת יש 

תקופות שבמרוקו אכן נהגו בשבועה. מגורשי קסטיליה היו 

בלי שבועה. יש שם כתובות מהודו, וינציה, רומא, אנקונה, 

מנטובה, אמסטרדם, קורפו, מחמדן בפרס, מאספהאן בפרס, 

ועוד כתובות, מאפגניסטן, מתונס, מקלקולתא, מגי'ברלטר, 

בשו"ת רב פעלים )ח"ב גם ושברבים מהם אין שבועה. 

 שבועה כ"ח( מעיד שמנהג בבל שלא עושים חאה"ע ס"ס

 כתובה.ב

אם כן מצינו להרבה קהילות של ספרדים שנהגו לא 

 לעשות שבועה בכתובה, אבל יש קהילות שנהגו

שנהגו אבותיו לא להשבע, אדם  –. בארץ ישראל להשביע

יכול לעשות שלא תהיה שבועה בכתובה, תבוא עליו אם 

מור, כי היה ח כל מקום אם הרב משביע זה לאומברכת טוב, 

לעשות שבועה  מקהילות ישראל כמהוקיים מנהג כזה ב

 .בכתובה

 חופה תחת כיפת השמים

 האם יש ענין לערוך חופה תחת כיפת השמים?ד. שאלה: 

שנהגו  כתב( א"א ס"ע סי' ס"אה)א "הרמתשובת הרב: 

ה זרעם לסימן טוב שיהי לעשות חופה תחת כיפת השמים
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 , כמו שהקב"ה בירך את אברהם אבינוככוכבי השמים

ם מינץ. "הדברים ממהרמקור ו .שזרעו יהיה ככוכבי השמים

הוא עצמו מביא גם מנהג לעשות את החופה בתוך בית אבל 

יש  אלאן המנהג הזה הוא לא חד משמעי, ואם כהכנסת, 

ר ת חתם סופ"ועי' בשו) שכך נוהגים לסימן טוב ולברכה.

 .(ח"צע סי' "חאה

מרן הראשון אגב, יש ספר יפה בשם "מצהלות חתנים" ל

בי שלמה משה עמאר שליט"א, הגאון ר לציון אור העולם

וגם קשה מדוע לא עושים את החופה על עפר, ה( סי' יז)שם 

עושים את החופה על מרצפות,  –בחוץ כאשר החופה נערכת 

 והרי אברהם אבינו התברך גם "והיה זרעך כעפר הארץ".

ככוכבי זרעו יהיה פעם אחת אברהם התברך שובאמת 

אלא השמים ופעם אחרת התברך שיהיה כעפר הארץ, 

שמבחינה מספרית ככוכבי השמים וכעפר הארץ זה היינו 

 הך, אבל יש הבדל באיכות.

כאשר עם ישראל צדיקים ועושים מעשים טובים, הם 

אבל כאשר עד לרקיע, עולים  –כשעולים ככוכבי השמים, 

  יורדים עד העפר. –אינם עושים מעשים טובים, כשיורדים 

ומר הקב"ה לאברהם א ?הזב הכרבה המ לאשנ ךכ םא)

אבינו, גם כאשר עם ישראל אינם בסדר ויורדים עד העפר, 

גם אם באיכות הם ירדו, בכמות הם יישארו הרבה. אל 

תחשוב שכאשר אני רואה שהם אינם בסדר אגרום להם 

להצטמצם חלילה, אלא גם אז, עם ישראל יהיו רבים כחול 

יהיו הים אשר לא ייספר מרוב, ולאט לאט יחזרו בתשובה ו

 .(בסדר

ועל פי זה מתרץ הרב, שאנחנו רוצים להתברך ככוכבי 

השמים, ולכן מקפידים רק על הענין שהחופה תהיה תחת 

 כיפת השמים, אבל לא מקפידים שתהיה על עפר.

 חופה קודם השקיעה

 האם יש ענין לערוך את החופה לפני השקיעה?ה. שאלה: 

יעה, את החופה קודם השק רוךלע יובאין חתשובת הרב: 

מפסידים חופה קודם השקיעה  רוךהגו לענואדרבה אלו ש

ולכן יש כאלה שעושים דוקא יום אחד מהשבע ברכות. בכך 

 לאחר השקיעה.

אה"ע סי' ג' )חשו"ת בית נאמן ב שליט"א מרן ראש הישיבה

שבירושלים נהגו לעשות חופה מבעוד יום לפני כתב ( אות ה'

כתובות מסכת לת תחעת החמה, על פי דברי התוספות בשקי

הרביעי", ביום שדייקו מלשון המשנה "בתולה נישאת 

, והגמרא מסבירה שכיון ומשמע דוקא ביום ולא בלילה

דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא, לכן יש לחשוש שכל 

 העסק יידחה.

שו"ת רב פעלים )ח"ג חאה"ע סי' י'( כתב שמנהגם אבל ב

זה חשש. לאחר תפילת ערבית ואין ב את החופהלעשות 

שהסיבה  )בשו"ת בית נאמן שם( סביר מרן ראש הישיבהוה

לכך היא כדי שלא יפסידו יום אחד משבעת ימי החופה, כי 

אם עושים חופה לפני השקיעה, מפסידים יום אחד משבעת 

ימי המשתה, אבל לאחר השקיעה מרוויחים עוד יום אחד של 

 שבע ברכות ועוד שפע ברכות.

ליכא כתובה דלא רמו בה "ו החשש משום מה שאמרלגבי 

, אינו שייך היום, כי האולם כבר קיים ובדרך כלל "תיגרא

סוגרים הכל עוד בזמן הוורט, וכשמגיעים לחתונה כבר הכל 

מוכן ומסודר ואין חשש לעשות את החופה לאחר שקיעת 

 החמה.

 כיצד מתקנים בכתובה

 חתוםכאשר יש תיקונים בכתובה, האם צריך לו. שאלה: 

י מכר חוזב קובלמפי שכ ,רה בראשי תיבותבצד השו

 וכדומה?

צריך לדעת שאמנם הכתובה היא שטר ממוני תשובת הרב: 

ואינו שטר שקשור לאישות, אבל ההתייחסות לכך היא אך 

 ורק על פי דיני כתיבת שטרות בהלכה.

לפיכך, אמנם בחוזי מכר שנעשים על פי חוקי המדינה 

ל בכתובה זה לא חותמים בראשי תיבות בצד התיקון, אב

כ בס' "א. וכ"פ מרן ראש הישיבה שליט"כ) מועיל כלל.

 .(ט"ה עמ' שי"משפט הכתובה ח

בכתובה צריך שהחתימות יהיו למטה, והן מעידות על מה 

אבן העזר שכתוב מעל החתימה. כך מפורש בשולחן ערוך 

ס"ד( ובהלכות שאר שטרות ס"א ובהלכות גיטין )סי' ק"ל 
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והחתימה שעושים ( ובעוד מקומות. ס"א )חו"מ סי' מ"ה

 בצד אינה מועילה כלל ועיקר.

שטר צריך לעשות כאשר יש תיקון כלשהו ב ומה באמת

המילים האלה נמחק או על : למטה צריך לכתובכתובה? ה

להוסיף "ודין קיומיהון", או בראשי תוקן, ואחר כך 

 תיבות "וד"ק", ומתחת לזה צריכים העדים לחתום שוב.

 כך מבואר בשלחן ערוך חושן משפט )סי' מ"ד ס"ה(.

. "והכל שריר ובריר וקיים"לכתוב זאת קודם המילים ויש 

עושים הקיום בסוף הכתובה ולכן  לכתוב שםאין מקום ואם 

, "והכל שריר ובריר וקיים"בסוף הקיום ממש, יש להוסיף 

שלאחר  (כ"ד סק"סי' מ)בחושן משפט ך "וכמו שכתב הש

 המחקים. לא מועיל קיום "שריר וקיים"

חתמו נעשתה כך אלא יש להקפיד בדבר הזה, וכתובה שלא 

כך כתב רק בצד בראשי תיבות וכדומה, הכתובה הזו פסולה. 

. מרן ראש הישיבה בשו"ת בית נאמן )חאה"ע סי' ג' אות כ"ב

 (.אותיות ח' ט'מה ב סי' מב "כ בס' משפט הכתובה ח"וכ

 כשרות עד המשחק בקוביא

הרב מסדר החופה והקידושין, חיפש אדם דתי ז. שאלה: 

את גיסי. לאחר החופה  באולם כדי לצרפו כעד בכתובה ולקח

לי זאת, ואמרתי לו שלדעתי זו בעיה גדולה, כי  סיפרגיסי 

על כסף,  "שש בש"לפעמים הוא משחק עם חמי )אבא שלו( 

ולפעמים גם עם דוד שלו כאשר הוא בא אליהם הביתה. 

 האם הקידושין כשרים?

נסביר מדוע לכאורה יש לפסול. אדם 7תשובת הרב: 

 על כסף( הריהו פסולבהתערבות שמשחק בקוביא )משחק 

 .לעדות

שיקבל על עצמו מעתה ואילך למעשה התשובה שלי היתה 

לא לשחק יותר על כסף, ובדיעבד הקידושין הללו 

 כשרים.

מדוע? כתב מרן בשלחן ערוך חושן משפט )סימן לד סט"ז(: 

והוא שלא תהיה לו אומנות , פסול לעדות משחק בקוביא

                                                             
זו שאלה שנשאלתי ביום חמישי האחרון, באמצע שמחת הבר מצוה  7

תוך כדי החתונה שהתקיימה  גד קבלן, והתקשרו לשאול לבנו של הרב

 שם מיד לאחר החופה, ושאלו האם צריכים לעשות חופה נוספת או לא.

, הואיל ואינו עוסק בישובו של עולם, הרי זה אלא הוא

 .כל מן הקוביא שהוא אבק גזלבחזקת שאו

שהרי פסול המשחק בקוביא זהו רק מדרבנן, והפסולים ועוד 

בית הדין שהכריזו עליהם מדרבנן אינם נפסלים אלא לאחר 

 .(ג"ע שם סכ"ש)

( שאדם שמעידים עליו שעבר ועוד כתב מרן )שם סעיף כ"ד

ת, הוא אמנם פסול, אבל זה בתנאי שעבר עבירה פלוני

עבירה. אבל אם ראו אותו עובר שידוע ומפורסם שזו עבירה 

על דבר שקרוב מאד לומר שהוא שוגג, צריכים להזהיר 

ראו אותו קושר  כיצד? אם אותו ורק לאחר מכן הוא נפסל.

קשר חבל בשבת, או שראו אותו קושר שקית ניילון בשבת, 

צריכים להודיע לו שזה חילול שבת, כי רוב העולם אינם 

יודעים את זה. וכן אם ראו אותו עושה מלאכה בשבת או 

ביום טוב, צריכים להודיע לו שהיום שבת, כי יתכן בהחלט 

 שהוא שכח.

וכן המשחק : שלנו מרן ממשיך ומביא בדיוק את המקרה

בקוביא תמיד, צריכים העדים להודיעו שהעושה דבר זה 

פסול לעדות, שרוב העם אינם יודעים דברים אלו, וכן כל 

 כיוצא בזה.

לכן אותו אחד שמשחק רק עם אביו או דודו, זה אחד שמבין 

שאין בזה עבירה, כי הוא לא מרגיש שהוא גונב אותם, כי 

"אקשן" שבדבר ק בשביל הסוף סוף זה אביו. הכסף זה ר

ו או דודו, וגם לא בא להרויח מאביוכפי שהתבטא בעצמו, ש

, ומה שמשחקים על כסף הוא הם לא באים להרויח ממנו

הוא חושב שזה לא בשביל המתח והדרמה שבענין, ולכן 

 עבירה ואינו נפסל לעדות משום כך.

לכתחילה ודאי שאם היו יודעים זאת לפני ואף על פי כן, 

קבל ייו אומרים לו שיהרהר בתשובה קודם לכן, והכן, 

אבל בדיעבד על עצמו מכאן ואילך לא לעשות את זה, 

 הקידושין והכתובה כשרים.

דוע הקידושין כשרים במקרה מקום להקל ולבאר מ יש עוד

הזה. הרי מי אמר שהוא באמת עשה את זה, והרי אין אדם 

ולים נאמן לפסול את עצמו. וגם קרובי משפחתו אינם יכ
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וכמבואר שם ) לפסול אותו, שאינם נאמנים להעיד עליו.

  .(ה"סכ

 ברך ה' לעולם אמן ואמן.

 ונשאלשואל 

 א בכתב בקצרה"ב הרב שליטשהשיתשובות 

 

 כרתלמשודכת על סלהודיע מתי 

מתי  .ואני בחור ישיבה 6.8%אני חולה סכרת מאוזן שאלה: 

 ?להודיע בפגישות בשידוכים

שמעתי מאבא יצ"ו שיש להודיע במקרים כאלו תשובה: 

כי אם יודיע בפגישה  ,בפגישה שלישית. ונימק את דבריו

אשונה טרם שהמשודכת הספיקה להכיר במעלות שיש הר

הכניס את ראשה במשודך, היא תעזוב, כי למה לה ל

עים לאחר פגישות יומאידך אם מוד .בספיקות ובסיבוכים

שכבר נוצר קשר רגשי ולפעמים השידוך כבר  ,רבות

התפרסם ועלול לגרום למשברים. וכן נראה הדבר בעניין 

 ,ים בפגישה השלישיתעיאולם כשמוד .אחר ובעיות אחרות

ולהחליט  ,הצד השני יכול לשקול יתרונות מול חסרונות

ויה"ר שבקרוב תזכה להקים בית כשר ונאמן  .בצורה נכונה

  .אמן .בישראל

 נישואי כלה ששמה כשם חמותה לעתיד

האם צוואת רבינו יהודה החסיד מחייבת? ואיך ינהג שאלה: 

 הבחור שמציעים לו שידוך ששם המשודכת כשם אימו?

יש דעות מגוונות בזה, ולכן העצה הטובה היא תשובה: 

ו"ת יביע אומר שתוסיף הכלה שם נוסף לשמה. )ראה בש

 חלק ב' אבן העזר סימן ז'(.

 תוך שנת אבל לפטירת הסבתאבנה חתו

 האם אפשר להתחתן תוך השנה לפטירת הסבתא?שאלה: 

מותר להתחתן בתוך שנה לפטירת הסבתא, ויכולים תשובה: 

ההורים להשתתף בחתונה )עיין יקרא דחיי וחזון עובדיה 

 אבילות(.

 מקור המנהג להוציא ספר תורה לחתן

להוציא ספר תורה תונס וג'רבא מהו המקור למנהג שאלה: 

האם העליה והקריאה בספר ואברהם זקן ו ?שני לחתן

 ברביעי אינה גורמת להפסק בקריאת פרשת השבוע?

. מנהגנו שהחתן עולה רביעי לתורה בספר תורה א תשובה:

ולמנהג  .ואחר מתרגם ,ומברך ,מיוחד בפרשת ואברהם זקן

שנת ועיין אור תורה  .זה מקור טהור בתשובות הגאונים

 א[."ת תשרי תשפ"ע באו"וע] התש"מ סימן זק"ן.

 .א גרע "ממי שברך" שעושה לכל עולהכי ל .אין הפסקב. 
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