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 גדרים של חופה הלכתית

 

 לגבי מצוות קידושין כתב רבינו בהלכות אישות פרק א':

ַמְכִניָסה ְלֵביתֹו --אֹוָתה ִאם ָרָצה הוא ְוִהיא ִלָשא--ֹקֶדם ַמַתן תֹוָרה, ָהָיה ָאָדם ּפֹוֵגַע ִאָשה ַבשוק
ֶצה ָהִאיש ובֹוֲעָלה ֵבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ְוִתְהֶיה לֹו ְלִאָשה.  ֵכיָון ֶשִמְתָנה תֹוָרה, ִנְצַטוו ִיְשָרֵאל ְשִאם ִיְר 

ִיַקח ִאיש, -ִאָשה:  ֶשֶמֱאָמר "ִכיִיְקֶנה אֹוָתה ְתִחָלה ִבְפֵני ֵעִדים, ְוַאַחר ָכְך ִתְהֶיה לֹו לְ --ִלָשא ִאָשה
 .(ִאָשה; וָבא ֵאֶליָה" )דברים כב,יג

ַבֶכֶסף, אֹו --ב  ְוִלקוִחין ֵאלו, ִמְצַות ֲעֵשה ֶשַלתֹוָרה ֶהם.  וְבֶאָחד ִמְשלֹוָשה ְדָבִרים ָהִאָשה ִנְקֵנית
ן ַהתֹוָרה.  ְוִלקוִחין ֵאלו, ֶהן ַהִמְקָרִאין ִקדוִשין אֹו ֵארוִסין, ְבָכל ַבְשָטר, אֹו ַבִביָאה; וְשָלְשָתן, ִמ 

 .ָמקֹום; ְוִאָשה ֶשִמְקֵנית ְבֶאָחד ִמְשלֹוָשה ְדָבִרים ֵאלו, ִהיא ַהִמְקֵראת ְמֺקֶדֶשת אֹו ְמֹאֶרֶסת

ַאף ַעל ִּפי ֶשלֹא ִנְבֲעָלה ְולֹא ִנְכְנָסה ְלֵבית ַבְעָלה, ֲהֵרי --ֶשתג  ְוֵכיָון ֶשִמְקֵנית ָהִאָשה ְוַנֲעֵשית ְמֺקדֶ 
 ִהיא ֵאֶשת ִאיש; ְוַהָבא ָעֶליָה חוץ ִמַבְעָלה, ַחָיב ִמיַתת ֵבית ִדין, ְוִאם ָרָצה ְלָגַרש, ְצִריָכה ֶגט.

 

האשה בפני שני עדים  השלב הראשון בהתקשרות של האיש והאשה היא על ידי שהאיש מקדש את
וכבר משלב הקידושין הרי היא אסורה לכל העולם )באיסור סקילה כשהיא נערה ובאיסור חנק 

אסורה לאיש עד שיישאנה באמצעות ברכות הנישואין וחופה.  אולם האשה עדייןכשהיא בוגרת(, 
  ינו היא ההתייחדות של הבעל והאשה, ברשותו של הבעל.החופה לדעת רב

 ין מובאת בהלכות אישות פרק ג':ברכת הקידוש

ָברוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנו ְבִמְצוֹוָתיו, ְוִהְבִדיָלנו ִמן   :כד[ ֵכיַצד ְמָבֵרְך]  לא
ִקדוִשין; ָברוְך ַאָתה ָהֲעָריֹות, ְוָאַסר ָלנו ֶאת ָהֲארוסֹות, ְוִהִתיר ָלנו ֶאת ַהְמשואֹות ַעל ְיֵדי ֺחָּפה וְ 

 .ה', ְמַקֵדש ִיְשָרֵאל

נוסח ברכה זה הינו נוסח מיוחד מאחר שחכמים לא קבעו נוסח רגיל של "אשר קדשנו ...לקדש 
אשה", אלא נוסח שכולל את המהות של נישואי אשה על ידי קידושין, חופה ונישואין שמהווה את 

 הבסיס לקדושת עם ישראל.

שמבוסס על הצד החיובי של הבדלת  "והבדילנו מן העריות"נוסח זה הינו הנוסח לפי מסורת תימן 
לעומת שאר העריות שאסורות לו, ואילו הנוסח לפי עדות אחרות היא  בעלהלאשת איש המותרת 

מן העריות, אולם אז הדגש הוא על הלאו ולא  קחרתלה"וצונו על העריות" שצריך לפרש שציוונו 
 ונוסח זה תמוה, שהרי לא נתקנו ברכות לשמירה על הלאוין. עשה של הקידושין. ותוצמעל 

 ולגבי הנישואין כתב בהלכות אישות פרק י':

א  ָהֲארוָסה ֲאסוָרה ְלַבְעָלה ִמִדְבֵרי סֹוְפִרים, ָכל ְזָמן ְשִהיא ְבֵבית ָאִביָה; ְוַהָבא ַעל ֲארוָסתֹו 
תֹו ַמַכת ַמְרדות.  ְוַאִפלו ִקְדָשה ַבִביָאה, ָאסור לֹו ָלבֹוא ָעֶליָה ִביָאה ְשִנָיה ְבֵבית ָחִמיו, ַמִכין אֹו

הוא ַהִמְקָרא --ְבֵבית ָאִביָה, ַעד ֶשָיִביא אֹוָתה ְלתֹוְך ֵביתֹו, ְוִיְתַיַחד ִעָםה ְוַיְפִריֶשָמה לֹו; ְוֵיחוד ֶזה
-ַהִמְקָרא ִנשוִאין ְבָכל ָמקֹום.  ְוַהָבא ַעל ֲארוָסתֹו ְלֵשם ִנשוִאין ַאַחר ֶשִקְדָשה ְכִניָסה ַלֺחָּפה, ְוהוא

 .ִמֶשַיֲעֶרה ָבה, ְקָנָאה; ְוַנֲעָשת ְנשוָאה, ַוֲהֵרי ִהיא ִאְשתֹו ְלָכל ָדָבר-

ֶרת לֹו ָלבֹוא ָעֶליָה ְבָכל ֵעת ֶשִיְרֶצה, ַוֲהֵרי ִהיא ֲהֵרי זֹו ֺמֶת --ב  ֵכיָון ֶשִמְכְנָסה ָהֲארוָסה ַלֺחָּפה
ִנְקֵראת ְנשוָאה, ַאף ַעל ִּפי ֶשלֹא ִנְבֲעָלה:  ְוהוא, --ִאְשתֹו ְגמוָרה ְלָכל ָדָבר.  וִמֶשִתָכֵנס ַלֺחָּפה

לֹא --ֶשִנְכְנָסה ַלֺחָפה, ְוִנְתַיַחד ִעָמּה ַאף ַעל ִפי--; ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ִנָדהֶשִתְהֶיה ְראוָיה ִלְבִעיָלה
 .ָגְמרּו ַהִנּׂשּוִאין, ַוֲהֵרי ִהיא ַכֲארּוָסה ֲעַדִין

 כלומר לפי רבינו, חופת נידה אינה חופה, ואינה בגדר נשואה.



ָרכֹות, ְוֵאלו ֶהן:  ָברוְך ג  ְוָצִריְך ְלָבַרְך ִבְרַכת ֲחָתִנים ְבֵבית ֶהָחָתן, ֹקֶדם ַהִמשוִאין; ְוֶהן ֵשש בְ 
ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשַהֹכל ָבָרא ִלְכבֹודֹו.  ָברוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר 

ם ְדמות ַתְבִניתֹו, ָהָאָדם.  ָברוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמֹו, ְבֶצלֶ 
ץ ְוִהְתִקין לֹו ִמֶםמו ִבְנָין ֲעֵדי ַעד; ָברוְך ַאָתה ה', יֹוֵצר ָהָאָדם.  שֹוש ָתִשיש ְוָתֵגל ֲעָקָרה, ְבִקבו

ִעים ֲאהוִבים, ְכַשַםֲחָך ָבֶניָה ְלתֹוָכה ְבִשְמָחה; ָברוְך ַאָתה ה', ְמַשֵםַח ִציֹון ְבָבֶניָה.  ַשֵםַח ְתַשַםח ֵר 
ֶמֶלְך  ְיִציְרָך ִמֶקֶדם ְבַגן ֵעֶדן; ָברוְך ַאָתה ה', ְמַשֵםַח ַעםֹו ובֹוֶנה ְירוָשַלִים.  ָברוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינו

ה ָשלֹום ְוֵרעות, ְמֵהָרה ה' ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָבָרא ָששֹון ְוִשְמָחה ָחָתן ְוַכָלה ִגיָלה ְוִרָמה ַאֲהָבה ְוַאְחוָ 
ֱאֹלֵהינו ִיָשַמע ֵמָעֵרי ְיהוָדה וֵמחוצֹות ְירוָשַלִים קֹול ָששֹון קֹול ִשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַכָלה, קֹול 

 .ַכָלהִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ִמִםְשֶתה וְנָעִרים ִמְמִגיָנָתם; ָברוְך ַאָתה ה', ְמַשֵםַח ָחָתן ִעם הַ 

ְמִביִאין כֹוס ֶשְלַיִין, וְמָבֵרְך ַעל ַהַיִין ְתִחָלה, וְמַסֵדר ֶאת ֺכָלן ַעל ַהכֹוס; --ד  ְוִאם ָהָיה ָשם ַיִין
ַאַחר ְוִנְמָצא ְמָבֵרְך ֶשַבע ְבָרכֹות.  ְוֵיש ְמקֹומֹות ֶשָמֲהגו ְלָהִביא ֲהָדס ִעם ַהַיִין, וְמָבֵרְך ַעל ַהֲהָדס 

ִרין, ַהַיִין, ְוַאַחר ָכְך ְמָבֵרְך ַהֵשש.  ]ה[ ְוֵאין ְמָבְרִכין ִבְרַכת ֲחָתִנים, ֵאָלא ַבֲעָשָרה ְגדֹוִלים וְבֵני חֹו
 .ְוָחָתן ִמן ַהִםְנָין

ֲעַדִין ֲארוָסה ִהיא:  --ה  ]ו[ ַהְםָאֵרס ֶאת ָהִאָשה, וֵבַרְך ִבְרַכת ֲחָתִנים, ְולֹא ִנְתַיַחד ִעָםה ְבֵביתֹו
ְשֵאין ִבְרַכת ֲחָתִנים עֹוָשה ַהִמשוִאין, ֵאָלא ְכִניָסה ַלֺחָּפה.  ֵאַרס ְוָכַנס ַלֺחָּפה, ְולֹא ֵבַרְך ִבְרַכת 

א ִנָדה, ַעד ֲהֵרי זֹו ְנשוָאה ְגמוָרה; ְוחֹוֵזר וְמָבֵרְך, ַאִפלו ַאַחר ַכָםה ָיִמים.  ְולֹא ִתָמשֵ --ֲחָתִנים
ֶשִתְטַהר; ְוֵאין ְמָבְרִכין ָלה ִבְרַכת ֲחָתִנים, ַעד ֶשִתְטַהר.  ְוִאם ָעַבר ְוָנָשא וֵבַרְך, ֵאינו חֹוֵזר 

 וְמָבֵרְך.

 

כלומר מדין תורה, כאשר הבעל בועל את האשה לאחר שנשא אותה, הרי היא נחשבת אשתו 
ולא סקילה( אולם חכמים תקנו שנישואין אלה יעשו הנשואה לכל דבר )והבא עליה חייב חנק 

 באמצעות חופה, שלדעת רבינו היא ההתייחדות בפני שני עדים וברכות נישואין.

 וכתב מרן באבן העזר סימן נ"ה סעיף א':

עד שיביא אותה לתוך אפילו אם קדשה בביאה, אסור לו לבוא עליה ביאה שניה בבית אביה, 
; ויחוד זה הוא נקרא כניסה לחופה, והוא הנקרא נשואין לו ביתו ויתיחד עמה ויפרישנה

בכל מקום. והבא על ארוסתו לשם נשואין, אחר שקדשה, משיערה בה, קנאה, ונעשית 
  .נשואה והרי היא כאשתו לכל דבר. וצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם הנשואין

ביתו לשם נשואין )כן כתב , אלא כל שהביאה החתן לדחופה אינו יחודהגה: ויש אומרים 
(. ויש אומרים שהחופה היא שפורסין סודר על ראשה הר"ן בשם יש אומרים ריש כתובות

)הבית יוסף הביאו(. ויש אומרים דחופת בתולה משיצאה בהינומא; ואלמנה,  בשעת הברכה
(. והמנהג פשוט עכשיו לקרות חופה מקום משנתיחדו )תוספות פרק קמא דיומא

, ריעה פרוסה על גבי כלונסות, ומכניסים תחתיה החתן והכלה ברביםשמכניסים שם י
ומקדשה שם ומברכין שם ברכת ארוסין ונשואין, ואחר כך מוליכים אותם לביתם ואוכלים 

 ביחד במקום צנוע, וזהו החופה הנוהגת עכשיו. ועיין לקמן סימן ס"ב סעיף ט' וסימן ס"א:

פוסקים אחרים אולם הרמ"א מביא  .חוד של בני הזוגכלומר מרן פוסק כמו רבינו שחופה היא היי
אומרים שהכיסוי בהינומה , ויש שחופה היא האפריון שעומד מעל החתן והכלהכשסוברים שה

היא החופה. אולם יש קושי במנהג היום לפי אותם פוסקים כי החתן והכלה עומדים מתחת 
 לפני הקידושין.לאפיריון עוד פני הקידושין, וגם כיסוי הכלה בהינומה נעשה 

 פריסת טלית מהווה גילוי דעת שהאפיריון למעלה אינה החופה אלא הטלית.לכן 

היות כבר עם כיסוי ראש )יש לציין שמנהג תימן שילדה כבר מקטנות ללאחר החופה הכלה צריכה 
 מכסה את ראשה(.

אולם מאידך  לכן אין עושים ייחוד אמתי, כדי להצדיק את המנהג שהכלה אינה מכסה את ראשה,
יטת מרן והפוסקים לש ולפי רבינו ומרן, דבר זה אסור. אומרים ברכות נישואין לאחר הסעודה,

, אמתי לא עושים ייחוד בימינו שהם ייחוד, ומאחר ולשיטת הספרדים ת אפריוןשאומרים שחופ
  אך מברכים ברכת חתנים אחרי הסעודה. לכן הכלה יכולה להיות ללא כיסוי ראש,



שאם חופת אפריון והינומה היא בגדר חופה, הרי יש לעשותן אחרי הקידושין, ומעשים  יש לציין,
 שבכל יום, שהם נעשים לפני הקידושין.

זאת ועוד, גם לפי אחינו הספרדים, שבאולם אין עושים ייחוד אמתי, יש צורך בעדים שיראו את 
בינו, יש להיזהר החתן ואת הכלה נכנסים לביתם אחרי החתונה ומתייחדים. אשר לשיטת ר

 כדלקמן:

 שחדר הייחוד יהיה מושכר לחתן, כדי שיכניסנה לרשותו. .א

ואז יתייחדו  01:01אם הכלה מתעקשת שלא ראשה, אחרי היחוד, שידחו את היחוד לשעה  .ב
באמת, ויצאו כשהיא עם פאה נכרית, או תול עבה על ראשה, ויהיו עשרה שיאכלו כזית פת 

 תנים. לפרורים, ואז יאכל לברך ברכת ח

ואם הכלה תסרב גם לזאת, אין לברך באולם ברכת חתנים, ויש צורך לייחד עדים שראו אותם 
נכנסים לביתם )ביתו של החתן( ויראו אותם כשהם נכנסים להתייחד. אז ורק אז היא בגדר 

 נשואה.

 וכתב מארי בפרק י' הערה ד':

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העולה מדברי מארי:

 .החופה היא התייחדות של החתן והכלה בפני שני עדיםלדעת רבינו  .0

 הייחוד צריך להיות בבית של החתן או שנשכר על ידי החתן. .2

 צריך שהמקום יהיה ראוי לביאה, כלומר מקום סגור שנעול בפועל מבפנים. .0

 במידה ולא עשו ייחוד בליל החתונה יעשו ייחוד לאחר החתונה בפני שני עדים. .4
 

שהאשה טמאה נידה בזמן החופה, לדעת מרן החופה תופסת ואילו לשיטת בחופת נידה, כלומר 
 רבינו, קידושי נידה לא תופסת כי היא אינה ראויה ביאה.



 ,)מאחר והאולם הוזמן מראש לכן לשיטת רבינו, במציאות של ימינו שלא ניתן לדחות את החופה
על הפוסקים  וסומכיםעם ברכות , מקיימים את החופה בזמנה וגם יש בכך בושה לבני הזוג(

ולאחר שהיא נטהרת החתן והכלה מתייחדים  .כדי שלא לבייש את החתן והכלה וזאת שמתירים,
אם הספיקה לטבול בתוך השבעה ימים מאז החתונה, טוב שיקיימו לאחר הייחוד ו .בפני שני עדים

 סעודת מצוה עם ברכת חתנים.

 נאמר במסכת כתובות דף ז' עמוד ב':

ר' יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין  .ין ברכת חתנים בבית חתניםמברכ :תנו רבנן
 אמר אביי וביהודה שנו מפני שמתייחד עמה .אותה

הרי  ,בגמרא עולה קושי בדברי רבי יהודה היאך מברכים ברכת חתנים של נישואין בבית האירוסין
ייחסים לאזור יהודה שם הוא אינו יכול להתייחד איתה שם? לכן עונה אביי שדברי רבי יהודה מת

 היה הבעל מתייחד עם הכלה כבר אחרי האירוסין עוד לפני הנישואין.

משאלת ותשובת הגמרא אנו מוצאים חיזוק לשיטת רבינו שנישואין חייבים לכלול מקום בו הם 
 ראויים להתייחד.

 נאמר עוד במשנה במסכת כתובות דף מח' עמוד א':

לרשות הבעל לנשואין מסר האב לשלוחי הבעל הרי  לעולם היא ברשות האב עד שתכנס
היא ברשות הבעל הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי 

 היא ברשות האב מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל:

 גם ממשנה זו אנו למדים שנישואין כרוכין ביציאה של האשה מרשות האב לרשות הבעל, וזה
 מתקיים בהתייחדות שלהם בזמן החופה.

 בסוף המשנה בדף נז' עמוד א' נאמר:

 אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה זו משנה ראשונה בית דין של אחריהן אמרו

 ובגמרא בדף נח עמוד א' נאמר:

 מאי טעמא אמר עולא ואיתימא רב שמואל בר יהודה משום סימפון בשלמא לעולא קמייתא
אלא לרב שמואל בר יהודה  שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ובתרייתא משום סימפון

מר  .קמייתא משום סימפון ובתרייתא משום סימפון מאי בינייהו איכא בינייהו בדיקת חוץ
 סבר בדיקת חוץ שמה בדיקה ומר סבר בדיקת חוץ לא שמה בדיקה:

ואל בר מכי לשיטת רב ש ,והאשההגמרא אנו למדים שחופה היא התייחדות של הבעל  ימדבר
ולא  ,שיאירק בחופה יכול הבעל לגלות את המום באופן  ,יהודה שחושש לסימפון )מום של האשה(

 במשנה היא ההתייחדות של הבעל והאשה. השנזכר השחופעל ידי קרובותיו. מכאן אנו למדים 

 

ה לאשה שאסורה לו לכאורה יש קושי במסכת יבמות דף נז' עמוד ב' שהגמרא דנה שם שיש חופ
מאחר שאינה ראויה  ,ולכאורה יש קושי לשיטת רבינו שאומר שחופת נידה .)כגון גרושה לכהן(

 לביאה אינה תופסת לנישואין.

שאין פסול מצד  לוגדהבדל בין אשה שאסורה לו עולמית כגון גרושה לכהן  מבאר מארי שישאולם 
אולם בחופת נידה  לחיות אתה באיסור,כי הבעל ממשיך אלא מצד שהיא אסורה עליו,  .החופה

ולכן החופה לא  .אנו מניחים שהבעל לא רוצה לשאת אותה כשהיא נדהו ,היא אסורה עליו זמנית
 תופסת.

  


