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הסכמת פוסק הדור מרן הראשל“צ הרה“ג עובדיה יוסף שליט“א
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הסכמות הרבנים הראשיים לישראל

הרה“ג יונה מצגר שליט“אהראשל“צ הרה“ג שלמה עמאר שליט“א

בס“ד, כב‘ ניסן, תשס“חבס“ד, כ‘ אדר ב‘, תשס“ח

מכתב ברכהאגרת ברכה

ראיתי האי ספרא טבה דמריה טב ששמו הטוב 
”שולחן חופה וקידושין“ על סדר עריכת חופה 
וקידושין שערך וליקט הרב שי שמח שליט“א.

וראיתי שמלאכה טובה עשה ללקט את דברי 
השו“ע ראשונים ואחרונים, וערכם יפה למען 

ירוץ  בהם הקורא.

ויה“ר שיזכה להשלים מלאכתו מתוך בריאות 
ורוב נחת, ויהיו כל מעשיו לשם ה‘ ברוך הוא, 
ויתקבלו דבריו בחן וחסד על רבנן ותלמידהון, 
ובזכות עמלה של תורה, נזכה לראות עין בעין 
בשוב ה‘ שבות עמו ונחלתו בישועה וברחמים 

בב“א.

הובא לפני הספר ”שלחן חופה וקידושין ערוך“, אשר 
הכינו וערכו הרב שי שמח שליט“א, והוא סובב הולך 
חופה  לעורך  הנוגעים  בשו“ע  הסימנים  כל  על 
ומדריך  וסיכומים,  מקומות  מראי  בתוספת  וקידושין 

מעשי מפורט לעורך חופה וקידושין.
ומדי עוברי בו, נהניתי לראות כי דבר יפה עשה בעטו, 
דברי  כל  את  אחד  מקום  אל  טהור  איש  ואסף 
האחרונים,  אחרוני  עד  ופוסקים  מגמ‘  הקדמונים, 
וביארם כיד ה‘ הטובה עליו בדברים ישרים החצובים 
מבאר מים חיים, ובלשון לימודים, ברורים ונעימים. 
גורלו  נעים  ומה  אשריו  יישר,  טבא  לפעלא  ואמינא 

לזכות את הרבים בעסק תורתו.
ומעתה לא נצרכה אלא לברכה, כי יעזרהו ה‘ להוציא 
ותרבה  רבים  בו  ישוטטו  במהרה,  עולם  לאור  ספרו 
הדעת, ויתקבל באהבה וחיבה בקרב תופשי התורה. 
ותלמודה  התורה  על  לישב  להמשיך  שיזכה  ויה“ר 
בכל  ויתברך  הלכה,  של  לאמיתה  חיבורים  ולחבר 
בשמחה  מעליא,  ונהורא  גופא  בבריות  דמיטב,  מילי 

ובהרחבת הדעת, אכי“ר.



הסכמת הרה“ג יצחק יוסף שליט“א
ר“י חזון עובדיה ומח“ס ילקוט“י

הסכמת הרה“ג מרדכי מלכה שליט“א
הרב הראשי לאלעד

וראש מוסדות ”אור המלך“

בס“ד אור ליום שנכפל בו כי טוב יד לחודש סיון שבו ניתנה התורה תשס“ח

הסכמה
הובאו לפני גליונות הספר על הלכות חופה וקידושין 
שמח  שי  הרב  ה“ה  וכמדרשו  כפשוטו  האברך  של 
ודיינים  לרבנים  מדרשנו  בית  מחובשי  שליט“א 
מהאברכים  והוא  ת“ו  אלעד  בעיה“ק  טוב“  ”לקח 
בתלמודו,  ויגע  עמל  אשר  ומהשקדנים  המצוינים 
ראשונים  וקידושין  חופה  הלכות  לסכם  זכה  אשר 
למלאכת  להתקרב  הרוצה  שכל  באופן  ואחרונים 
לאחיעזר  הספר  יהיה  וקידושין  חופה  עריכת 
מקוצרת  בדרך  ההלכה  ולברר  לשנן  ואחיסמך 
יהיה מהספר תועלת לרבים,  ואין ספק כי  וברורה, 
בקרוב  המוגמר  על  לברך  שיזכה  מברכו  והנני 
וימשיך הלאה להגדיל תורה ולהאדירה ביתר שאת 
ועוז ויפוצו מעיינותיו חוצה ברוב טובה וברכה עדי 
זקנה וגם שיבה ויזכה שישמע בביתו קול ששון וקול 
נזכה  ויחד  מעליא  ונהורא  איתנא  בבריאות  שמחה 

לראות בביאת משיח צדקנו ב“ב אכי“ר. 

החותם לכבודה של תורה

עברתי על הספר שלחן חופה וקידושין, מעשה 
ידיו להתפאר של הרה“ג ר‘ שי שמח שליט“א, 
עבור  וקידושין  חופה  דיני  בתמצית  שסיכם 
בזה  הארכנו  וכבר  קידושין,  לסידור  הסמכה 

בספר ילקוט יוסף על חופה וקידושין.
לחבר  שיזכה  שליט“א  המחבר  להרב  וברכתי 

עוד חיבורים ויקרים. להגדיל תורה ולהאדירה.

ב“ה, כ“ו אדר ב‘ תשס“ח

הישיבה הגדולה
”חזון עובדיה“

בראשות מרו הגאון רבי עובדיה יוסף שליט“א
הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה

רח‘ הרקמה 7, רוממה
ירושלים 94468



הסכמת הרה“ג עזריה בסיס שליט“א 
הרב הראשי לראש העיר

 וחבר מועצת הרבנות הראשית

הסכמת הרה“ג יצחק ראצבי שליט“א
ראש מוסדות ”פעולת צדיק“

ומח“ס ”שו“ע המקוצר“

הובאו לפני גליונות מהספר חופה וקידושין עפ“י השו“ע 
ונוכ. מעשה ידי אמן נטע נאמן, הרב שי שמח שליט“א בו 
מהתלמוד  חו“ק  לעריכת  הנחוצים  הסימנים  נכללו 
אקטואליים  נושאים  וכן  זמנינו,  אחרוני  עד  והפוסקים 
שדנו בהם גדולי דורנו. את הכל עשה יפה בעתו ובעטו 
- ברה“ר,  ידעו הלומדים להסמכה לעריכת חו“ק  למען 
את ההלכות על בוריין, וגם הדרכה הלכה למעשה תיאור 
בטוב  כ“ז  וכ“ו  הכתובה  וכתיבת  העדים  בחירת  תהליך 
טעם ודעת ובסדר נאות המיקל על הלומדים לשנן ולזכור 

היטב.
ויפוצו  לאורייתא  וחילו  כוחו  יישר  אמינא  טבא  לפעלא 
לברך  ויזכה  ולהאדירה,  תורה  להגדיל  חוצה  מעיינותיו 

על המוגמר, וחפץ ה‘ בידו יצלח.

הכו“ת לכבוד התורה ולומדיה

יום חמישי ה‘ ניסן התשס“ח

של  להתפאר  ידיו  מעשה  לראות  ליבי  שמח 
האברך הנעלה ש“ת שי שמח שליטא ספר אמרי 
ערוכות  הלכות  וקידושין  חופה  בעניני  שפר 
ומסודרות דבר דבור על אפניו כמנהג האשכנזים 
חיליה  יישר  אמינא  טבא  ולפעלא  והספרדים 
תורה  להגדיל  יפרוץ  וכן  ירבה  כן  לאורייתא 

ולהאדירה
כעתירת 

הצב“י יצחק רצאבי יצ“ו



הסכמת הרה“ג גדעון בן משה שליט“א
אב“ד לממונות וראש בית ההוראה

ב“יחוה דעת“

הסכמת הרה“ג מאיר מאזוז שליט“א
ראש ישיבת כסא רחמים

יום חמישי ה‘ ניסן התשס“ח

באתי בשורות אלה בשבח המגיע לכתבי“ם של הרה“ג ר‘ 
שי שמח שליט“א אשר נטל על שכמו עול תורה, ונטע 
בשקידה  בתורה“ק  ועמל  וישב  יששכר,  באהלי  אהלו 

עצומה, והוסיף יראה על יראתו.

בדיני  ודרש  חקר  איזן  אשר  עתו  מפרי  לנו  הביא  וכעת 
הלכה  לכל  מקומות  מראה  ציין  ובו  וקידושין.  חופה 
והלכה, עם דברי רבותינו זיע“א ואשר עודנה חיים עמנו 

לאורך ימים ושנים טובות.

וללמוד  יפה עשה בעמיו, למנוע מהלומדים לטרוח  דבר 
ומפה  ערוך  כשלחן  הנ“ל  את  והכין  מחיפוש,  חיפוש 

פרוסה.

של  באהלה  לישב  להמשיך  למחבר,  יתברך  ה‘  יתן  כה 
תורה מתוך הרווחה ויישוב הדעת. ללמוד וללמד לשמור 

ולעשות אמן.

תאריך

יקר סהדותא

גם אני מצטרף לכל האמור
ושיהיה בהצלחה רבה



הספר מוקדש
לרפואת מרן פוסק הדור והדרו שר התורה והיראה סיני ועוקר הרים

רשכבה"ג הרה"ג  עובדיה יוסף (בן ג'ורג'יה) שליט"א
יאריך  ה' ימיו בטוב ושנותיו בנעימים
 מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא 

 יאריך ימים על ממלכתו ויפוצו עוד מעיינותיו
 חוצה ויזכה לראות בפרי עמלו בשוב כל העם למורשתו.

באהבה רבה מהמחבר.

ספר זה מוקדש להוריי היקרים הי"ו

 אבי מורי ר' ציון שמח  שליט“א ולאמי מורתי שרית תליט“א 
 יאריך ה' ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים

 מתוך בריאות איתנה אושר וכבוד
 ויזכו לראות עוד בנים ובני בנים העוסקים בתורה 

וימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה ולברכה 
על שהוזילו זהב מכיסם בנפש חפצה וברוח נדיבה להוצאת ספר זה 

ובכלל ויהא זכות הלימוד בספר זה להצלחתם בכל מכל כל אמן.
                                              מוקדש מבנכם אוהבכם 

                                                                     המחבר. 
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