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 של מעמד של ביתוושיהיה לכדי , חודי לשכור את חדר היבימינום ניעל החת
- ְראּוָיה ִלְבִעיָלה) ב .)י, אב"איסו( יכניס את ראש האבר -ֶרה עָ ּיְ ִמֶּׁש . )'ק( החתן

.בעלה ואסורה ל,שהיא טמאה - ִנָּדה .שמותר לו לבעול אותה באותו זמן
ְוָצִריְך ְלָבֵרְך) ג .)להלן ו( כשתהיה ראויה לביאה , עד שיתייחד אתה- ֲארּוָסה ֲעַדִיןּכַ 
. החתן מברך או שלוחוהאירוסיןואילו בברכת , )ת רפח"שו( שבנמצאים הגדול -

מברכים,  אחד עם הנישואיןמעמדשהקידושין נעשים ב, כיום -ִּבְרַּכת ֲחָתִנים 
 ואם שכח- ֵׁשׁש ְּבָרכֹות. )2כד , ג ביאורלעילראה ( אירוסיןלפניה גם את ברכת ה

 אינון של שבע הברכותסדרמפני ש, מכןאחר ל מברך אותה ,הברכותן אחת מ
;ומטרת הבריאה'  השבח לה-בריאת העולם : עניין הברכות. )ת רפח"שו(מעכב 

שמחה שבבניין משפחה ה-והגאולה ; וקביעת מטרתו'  שבח לה-בריאת האדם 
אם"כמאמר הפסוק , שיש בה תקווה לשמחה לאומית בבניין ירושלים, חדשה

על פי',  לכבוד ה- ֶׁשַהּכֹל ָּבָרא ִלְכבֹודֹו ".לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי
,יג,נ ג"עיין מו ("עשיתיו  יצרתיו אף,ל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיוכ"ק הפסו

מהותו שלהצלם הוא . ' בצלמו של ה- ַצְלמֹו ְּב .")למענהו' ל העַ כל ּפָ "בביאור הפסוק 
הואו, והתדבקות בו'  שכלית את הההשגהוא  הצלם באדם .הואמה ש, הדבר

"האדם בצלמו  ויברא אלהים את...נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"נאמר ש
 במהות שיש בה- ְּבֶצֶלם ְּדמּות ַּתְבִניתֹו. )ח,ת ד"יסוה; א,נ א"מו; כז-וכ,בראשית א(

 שהמילה ומכאן,תבנית מיוחסת לדבר גשמיהג ש,נ א"ראה מו( האדם ף למבנה גודמיון
ם על תבנית" הרמבדברי ועיין ב.א"ע,א כתובות ח"ריטבראה  ו.אדם הלא כוונת מ"תבניתו"

'ה - ן ֲעֵדי ַעדְוִהְתִקין לֹו ִמֶּמּנּו ִּבְניָ . )עב,נ א" מו,"האדם עולם קטן"ב' האדם והנהגת ה
 אלהים'ה ויבן. ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה ":ישהנתן לאיש את הא

.)כב- כא,בראשית ב(" האדם אה אלי ויב,שהיהאדם לא לקח מן הצלע אשר את
.יםת צאצאלדהו נישואין ונעשית באמצעות") עדי עד("וההמשכיות לדורי דורות 

,ו,מ מקוואות ט"ראה פה(נתן לאדם את הכלים לחיות חיי נצח ' ה: פירוש אחר
ָרִּני עקרה לא"הפסוק על פי ,  כינוי לציון החרבה- ֲעָקָרה. )'בנאים'בביאור המושג 

 והיארחוקים ממנה שבזמן הגלות בניה פני מ,נקראת עקרהה, )א,ישעיה נד(" ילדה
  . כאישה עקרה

 ,וְַהָּבא ַעל ֲארּוָסתֹו לְׁשֵם נִּׂשּוִאין. קֹום ְּבכָל מָ 'נִּׂשּוִאין'ַהּנְִקָרא 
 וֲַהֵרי ִהיא ,ת נְׂשּוָאה וְנֲַעׂשָ, ְקנָָאּה,ּיֲַעֶרה ָּבּה ִמּׁשֶ- ַאַחר ׁשִֶּקְּדׁשָּה

  .ִאׁשְּתֹו לְכָל ָּדָבר

 לָבֹוא ָעלֶיָה  לֹו ֻמּתֶֶרתֹוֲהֵרי ז -ּכֵיוָן ׁשֶּנִכְנְָסה ָהֲארּוָסה לַֻחָּפה ב 
ּוִמּׁשֶּתִּכָנֵס . וֲַהֵרי ִהיא ִאׁשְּתֹו ּגְמּוָרה לְכָל ָּדָבר, ֵעת ׁשֶּיְִרֶצהְּבכָל 
 וְהּוא ׁשֶּתְִהיֶה ;א נְִבֲעלָהֹּל ַאף ַעל ִּפי ׁשֶ ',נְׂשּוָאה'נְִקֵראת  לַֻחָּפה

 , ַאף ַעל ִּפי ׁשֶּנִכְנְָסה לַֻחָּפה-  ֲאָבל ִאם ָהיְתָה נִָּדה.ְראּויָה לְִבִעילָה
  .ֲעַדִיןֲארּוָסה וֲַהֵרי ִהיא ּכַ,  ֹלא ּגְָמרּו ַהּנִּׂשּוִאין,ֵחד ִעָּמּהוְנִתְיַ 

  ברכת חתנים

 וְֵהן .ֶדם ַהּנִּׂשּוִאיןֹוְָצִרי לְָבֵר ִּבְרּכַת ֲחתָנִים ְּבֵבית ֶהָחתָן קג 
 ,ָּברּו ַאּתָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָם" : וְֵאּלּו ֵהן,ׁשֵׁש ְּבָרכֹות

 יֹוֵצר ,ָּברּו ַאּתָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָם" ," ָּבָרא לִכְבֹודֹולֹּכׁשֶהַ 
 ֲאׁשֶר יַָצר ֶאת ,ָּברּו ַאּתָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָם" ,"ָהָאָדם

ן ֲעֵדי וְִהתְִקין לֹו ִמֶּמּנּו ִּבנְיָ, ְּבֶצלֶם ְּדמּות ּתְַבנִיתֹו, ָהָאָדם ְּבַצלְמֹו
ׂשֹוׂש ּתָׂשִיׂש וְתָגֵל ֲעָקָרה " ," יֹוֵצר ָהָאָדם, ַאּתָה ייָּברּו. ַעד
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מוכ -  ְּכַׂשֵּמֲחָך ְיִציְרךָ .חתן וכלה - ֵרִעים ֲאהּוִבים. אין מילה זו' י י" בכ- *ְלתֹוָכּה
בשלמות מצביו" האדם כשהיה, וחטאש  לפני- ִמֶּקֶדם .ששימחת את אדם וחוה

* ְמַׂשֵּמַח ַעּמֹו ּובֹוֵנה ְירּוָׁשַלִם.)ב,נ א"מו(" והוא עם תכונותיו ומושכליו, ותמימותן
על פי,  תפילה לגאולה- ' וכוִיָּׁשַמע ֵמָעֵרי ְיהּוָדה .ְמַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה: 'י י" בכ-
 קול ששון וקול שמחה קול חתן...םיצות ירושלובערי יהודה ובח... ישמעיוד ע"

ְמַסֵּדר ֶאת ֻּכָּלן) ד .)יא- י,לגירמיה ( ..." צבאות' הקול אמרים הודו את, וקול כלה
 כדי לפרסם את-ַּבֲעָׂשָרה ) ה .והכוס בידוכסדרן  מברך את הברכות - ַעל ַהּכֹוס
כי, בפרהסיהש אלא בייחוד אישה ונשיאתה ואין למצוא היתר לתשמי: "הדבר

 היו רוב בני אדם מביא קֵדשה לביתו זמן,אילו הסתפקנו לכך בייחוד בלבד
ולפיכך נצטוינו בקידושין.  ויאמר היא אשתו,מסוים שהסכימו עליו ביניהם

 והוא,ושיפורסם הדבר,  והוא האירוסין,ועשיית דבר מה יהיה בו ייחודה לו
, שאינם עבדים- ֵני חִֹריןְּב . )מט,נ ג"מו(" 'וכו' בעז עשרה אנשיםויקח ': הנישואין
 רק- ֶאָּלא ְּכִניָסה ַלֻחָּפה) ו . בכלל המניין- ְוָחָתן ִמן ַהִּמְנָין .חופשיםאנשים 

 שתטבול- רֶׁשִּתְטַה  . יוצרת את הנישואין,)מור בהלכה אאכ(הכניסה לחופה 
 הכתובה היא שטר שכותב-ְּכֻתָּבה ) ז .במקווה טהרה לאחר שכבר אינה נידה

ובו הוא מבטיח לה בין השאר סכום כסף אם, הבעל לאשתו בשעת הנישואין

 ְמׂשֵַּמַח ִצּיֹון ,ָּברּו ַאּתָה יי.  ְּבׂשְִמָחה*ְּבִקּבּוץ ָּבנֶיָה לְתֹוכָּה
ַח ּתְׂשַַּמח ֵרִעים ֲאהּוִבים ּכְׂשֵַּמֲח יְִציְר ִמֶּקֶדם ּמֵ ׂשַ" ,"ְּבָבנֶיהָ 

ֵ ,ַאּתָה ייָּברּו . ְּבגַן ֵעֶדן ָּברּו " ,*" ִםיה יְרּוׁשָלַ ְמׂשֵַּמַח ַעּמֹו ּובֹונ
ָחתָן , ֲאׁשֶר ָּבָרא ׂשָׂשֹון וְׂשְִמָחה, ַאּתָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָם

ְמֵהָרה יי .  ׁשָלֹום וְֵרעּות, ַאֲחוָה,ֲהָבהאַ , לָה וְִרּנָהיּגִ , וְכַּלָה
קֹול ׂשָׂשֹון וְקֹול ,  ִםיחּוצֹות יְרּוׁשָלַ  ּומֵ ֱאֹלֵהינּו יִּׁשַָמע ֵמָעֵרי יְהּוָדה

קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחתָנִים ִמִּמׁשְּתֶה , קֹול ָחתָן וְקֹול ּכַּלָה, ׂשְִמָחה
  ." ְמׂשֵַּמַח ָחתָן ִעם ַהּכַּלָה, ָּברּו ַאּתָה יי.ּונְָעִרים ִמּנְגִינָתָם

ּוְמָבֵר ַעל ַהּיַיִן , ןיִיַ ּכֹוס ׁשֶּלְיןִביאִ מְ , ה ׁשָם יַיִןיָוְִאם הָ ד 
. וְנְִמָצא ְמָבֵר ׁשֶַבע ְּבָרכֹות, ּוְמַסֵּדר ֶאת ּכֻּלָן ַעל ַהּכֹוס, ּתְִחּלָה

ּוְמָבֵר ַעל ַהֲהַדס , וְיֵׁש ְמקֹומֹות ׁשֶּנֲָהגּו לְָהִביא ֲהַדס ִעם ַהּיַיִן
כִין ִּבְרּכַת וְֵאין ְמָבְרה  .וְַאַחר ּכָ ְמָבֵר ַהּׁשֵׁש, ַאַחר ַהּיַיִן

  .וְָחתָן ִמן ַהִּמנְיָן, ִריןֲֹחתָנִים ֶאּלָא ַּבֲעׂשָָרה ּגְדֹולִים ּוְבנֵי ח

 וְֹלא נִתְיֵַחד ִעָּמּה ,ַהְּמָאֵרס ֶאת ָהִאּׁשָה ּוֵבֵר ִּבְרּכַת ֲחתָנִיםו 
ין  ׁשֵֶאין ִּבְרּכַת ֲחתָנִים עֹוׂשָה ַהּנִּׂשּואִ , ֲעַדיִן ֲארּוָסה ִהיא- ְּבֵביתֹו

 - וְֹלא ֵּבֵר ִּבְרּכַת ֲחתָנִים ,ֵאֵרס וְכָנַס לַֻחָּפה. ֶאּלָא ּכְנִיָסה לַֻחָּפה
וְֹלא . וְחֹוזֵר ּוְמָבֵר ֲאִפּלּו ַאַחר ּכַָּמה יִָמים, ֲהֵרי זֹו נְׂשּוָאה ּגְמּוָרה

ד  וְֵאין ְמָבְרכִין לָּה ִּבְרּכַת ֲחתָנִים עַ ,רּתִּנָׂשֵא נִָּדה ַעד ׁשֶּתְִטהַ 
  .ֵאינֹו חֹוזֵר ּוְמָבֵר - וְִאם ָעַבר וְנָׂשָא ּוֵבֵר ;רׁשֶּתְִטהַ 
  הכתובה

 וְַאַחר ּכָ יְִהיֶה ֻמּתָר ,ֶדם ּכְנִיָסה לַֻחָּפהֹ ּכְתָֻּבה קבֹוְָצִרי לִכְּתז 
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 שהרי-ִלְכּתֹב ְּכֻתָּבה . )לד-לג,לנוסח הכתובה ראה ייבום ד(יגרש אותה או תתאלמן 
וראה שם; להלן י(אסור לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה 

 יתבאר-ִּדיָנר .  שכרו של הסופר הכותב את הכתובה- ר ַהּסֹוֵפרְׂשכַ . )בביאור
-ְלרֹב ַהְּדָבִרים  .משקל גדולה לשקילת מתכות יחידת - ִּכַּכר ָזָהב. בהלכה הבאה
-  ַקָּלה ְּבֵעיָניו ְלהֹוִציָאּהֶיהְה ֶׁשּלֹא ִּת . )ב,כד; כו,טז; טז,יא; להלן יא (אבל לא לכולם

ַעד . דהיינו שמינית כסף- ְוֵחֶלק ֶאָחד ֶּכֶסף) ח .ת ראששלא יגרש אותה מתוך קלו
הסלע באותם ימים היה.  הסלע הוא ארבעה זוזים- ֶׁשִּיְהֶיה ְּבֶסַלע ֲחִצי זּוז ֶּכֶסף

 משקל כסף- ְׂשעֹורֹות. כלומר חצי זוז, שווה לשמינית ערכו במטבעות כסף טהור
, כאילו לא נשא אותה לאישה- ת ְזנּותְּבִעיָלתֹו ְּבִעילַ ) ט .בנפח של גרגרי שעורה

 הוא יכול לגרששהרי,  בעלהבינה וביןהקשר יציבות על אינה סומכת כיוון ש
- ֶּמּנּוְוָקנּו ִמ  .)ב"ע,בבלי כתובות נו(והרי זה כזנות , אותה בכל רגע בלי להתחייב דבר

.וקבע תוקף להתחייבותו במעשה קניין כדי להדגיש את מחויבותו וגמירות דעת
להתחייבות כללית" קנו ממנו"או " קנו מידו"במשנה תורה משמש לשון : הערה

כשהמחויב מושך חפץ של הצד השני או, של אחד הצדדים לעמוד בהסכם
ושוב אין איש מהם יכול, מגביהו ומקנה בפעולתו את התחייבותו לצד השני

 חפצים בשווי דמי- ֻתָּבָתּהִמַּטְלְטִלין ְּכֶנֶגד ְּכ . )ה,ראה מכירה ה(לחזור בו מן ההסכם 
   .תהלכתיבהכתובה כעירבון 

 ִאם ?וְכַָּמה הּוא ּכֹותֵב לָּה. וְֶהָחתָן נֹותֵן ׂשְכַר ַהּסֹוֵפר. ְּבִאׁשְּתֹו
 וְִאם ;ת ִמָּמאתַיִם ִּדינָר ֵאין ּכֹותְִבין לָּה ָּפחּו- ְּבתּולָהָהיְתָה 

וְזֶה הּוא  ;ת ִמֵּמָאה ִּדינָרֵאין ּכֹותְִבין לָּה ָּפחּו - ָהיְתָה ְּבעּולָה
 -וְִאם ָרָצה לְהֹוִסיף לָּה ֲאִפּלּו ּכִּכַר זָָהב . 'ר ּכְתָֻּבהִעּקַ 'ַהּנְִקָרא 
. ב ַהְּדָבִריםֹ וְִדין ָהִעָּקר ֶאָחד הּוא לְרוְִדין ַהּתֹוֶסֶפת. מֹוִסיף
ָהּוא ָהִעָּקר  - ְסתָם 'ּכְתָֻּבה'ַמר ּבֹו ֹא ּכָל ָמקֹום ׁשֶּנ,לְִפיכ

א ֹּל ּכְֵדי ׁשֶ,וֲַחכִָמים ֵהם ׁשֶּתְִּקנּו ּכְתָֻּבה לִָאּׁשָה. וְַהּתֹוֶסֶפת ּכְֶאָחד
  . ַקּלָה ְּבֵעינָיו לְהֹוִציָאּהיֶההְ ּתִ

ָ ח  ֹלא ּתְִּקנּו אֹותָן ִמן ַהּכֶֶסף ַהָּטהֹור ֶאּלָא ִמַּמְטֵּבַע  ִרים ֵאּלּוִּדינ
 ׁשֶָהיָה ׁשְִבָעה ֲחלִָקים נְחֹׁשֶת וְֵחלֶק ֶאָחד ,ׁשֶָהיָה ְּבאֹותָן ַהּיִָמים

 וְנְִמְצאּו ָמאתַיִם ִּדינָר ;ַעד ׁשֶּיְִהיֶה ְּבֶסלַע ֲחִצי זּוז ּכֶֶסף, ּכֶֶסף
 - ּוֵמָאה ׁשֶּלְַּבעּולָה ;כֶֶסףֲחִמּׁשָה וְֶעׂשְִרים ִּדינָר ׁשֶּלְ  -ׁשֶּלְַּבתּולָה 

ׁשֵׁש וְתִׁשְִעים  -ל ּכָל ִּדינָר ּוִמׁשְקַ . ׁשְנֵים ָעׂשָר ִּדינָר ּוֶמֱחָצה
וְַהִּדינָר הּוא . )יב,א(  ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו ִּבתְִחּלַת ֵערּוִבין,ׂשְעֹורֹות
ֵּבין ׁשֶּיְִהיֶה ִמן ַהּכֶֶסף ַהָּטהֹור ֵּבין , ם ְּבכָל ָמקֹו'זּוז'ַהּנְִקָרא 

  .ׁשֶּיְִהיֶה ִמַּמְטֵּבַע אֹותָן ַהּיִָמים

 וְכָל ַהּפֹוֵחת ;עּולָה ִמֵּמָאהּבְ תּולָה ִמָּמאתַיִם וְלַ ּבְ  לַ ןֵאין ּפֹוֲחתִיט 
ָחד וְאֶ , ֶאָחד ַהּכֹותֵב ֶאת ַהּכְתָֻּבה ִּבׁשְָטר. ְּבִעילָתֹו ְּבִעילַת זְנּות -

 ׁשֶהּוא ַחּיָב לָּה ֵמָאה אֹו ,ֶּמּנּו וְָקנּו מִ ,ׁשֵֶהִעידּו ָעלָיו ֵעִדים
וְכֵן ִאם נָתַן לָּה ִמַּטלְְטלִין ּכְנֶגֶד ּכְתָֻּבתָּה .  ֲהֵרי זֶה ֻמּתָר- ָמאתַיִם
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- ֶׁשָּמְכָרה לֹו ְּכֻתָּבָתּה . ויתרה לו על דמי הכתובה- ֶׁשָּמֲחָלה ְּכֻתָּבָתּה ְלַבְעָלּה) 1י
שהם מאה דינר או,  עיקר כתובה- ְּכֻתָּבה ִעָּקר .ודמי כתובתה הם שלה בלבד

אחר את הזכות לגבות אתאדם  להמכרש - ֻתָּבָתּהַהּמֹוֶכֶרת ְּכ ) 2י .מאתיים דינר
ואם לא קרה אחד משני. אם יגרש אותה בעלה או אם תתאלמן, דמי כתובתה

 למי שקנה את- ֹוֵקחַ ּללַ .  לגרש אותה- ּההֹוִציָאלְ . והפסיד את השקעת, הדברים
מכרולא מנכסים ש,  מנכסים הנמצאים ביד הבעל- ִמְּבֵני חִֹרין) יא .דמי הכתובה

 המקדש אותה כשהיא קטנה- ַהְּמָאֵרס ֶאת ִּבּתֹו .אותם או נתן אותם לאחרים
ןון שתיקן כווכי. )א,אבל א( תקנת משה רבנו -ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ) יב .)יא,ראה לעיל ג(

 אבל בצנעה מותר-ַּבּׁשּוק . ) כלל שני,מ"ראה סה(הרי זו תקנת חכמים , מדעתו
  .למן א- ַאְלמֹון. )'ק(לסחור 

  .בֹ ְּפנַאי לִכְּתֶהם ַעד ׁשֶּיְִהיֶה לָ ,לֲֹהֵרי זֶה ֻמּתָר לְִבע -

ד בַ  אֹו ׁשֶּכָתַב וְאָ ,ה וְֹלא ּכָתַב לָּה ּכְתָֻּבהַהּכֹונֵס ֶאת ָהִאּׁשָ 1י
 אֹו ׁשֶָּמכְָרה לֹו , אֹו ׁשֶָּמֲחלָה ּכְתָֻּבתָּה לְַבְעלָּה,ר ַהּכְתָֻּבהׁשְטַ 

 לְִפי , ִאם ָרָצה לְַקּיְָמּה, חֹוזֵר וְכֹותֵב לָּה ּכְתָֻּבה ִעָּקר- ּכְתָֻּבתָּה
ִאׁשְּתֹו ֲאִפּלּו ׁשָָעה ַאַחת ְּבֹלא ׁשֶָאסּור לֹו לָָאָדם לִׁשְהֹות ִעם 

  .ּכְתָֻּבה

ֵאינֹו ָצִרי  -ֲאֵחִרים ְּבטֹוַבת ֲהנָיָה ֲאָבל ַהּמֹוכֶֶרת ּכְתָֻּבתָּה לַ 2י
א ֹּלא ּתְִּקנּו ּכְתָֻּבה ֶאּלָא ּכְֵדי ׁשֶֹּל ׁשֶ , לָּה ּכְתָֻּבה ַאֶחֶרתבֹלִכְּת

ֶ ּהִאם הֹוִציאָ  וְ. ַקּלָה ְּבֵעינָיו לְהֹוִציָאּהיֶההְ ּתִ ְמׁשַּלֵם ּכְתָֻּבה  - ה ז
  . ּכְֶדֶר ׁשֶָהיָה ְמׁשַּלֵם לָּה ִאם ֹלא ָמכְָרה,לַּלֹוֵקחַ 

 -  וְֹלא נִכְנְָסה לַֻחָּפה,ַהְּמָאֵרס ֶאת ָהִאּׁשָה וְכָתַב לָּה ּכְתָֻּבהיא 
. נִּׂשּוִאיןׁשֵֶאין ַהּכְתָֻּבה עֹוׂשָה ,  וְֵאינָּה נְׂשּוָאה,ֲעַדיִן ֲארּוָסה ִהיא

ֹוָבה וְֵאינָּה ּג, ִריןֹֹוָבה ִעַּקר ּכְתָֻּבתָּה ִמְּבנֵי חּג -וְִאם ֵמת אֹו ּגְֵרׁשָּה 
ֲאָבל ִאם ֵאֵרס וְֹלא ּכָתַב .  הֹוִאיל וְֹלא נִכְנְָסה,ֹוֶסֶפת ּכְלָלּת

 וֲַאִפּלּו , ֵאין לָּה ּכְלּום- ּוֵמת אֹו ּגְֵרׁשָּה וְִהיא ֲארּוָסה, ּכְתָֻּבה
. בֹא ּתְִּקנּו לָּה ִעַּקר ּכְתָֻּבה ַעד ׁשֶּתִּנָׂשֵא אֹו ַעד ׁשֶּיִכְּתֹּל ׁשֶ ,ִעָּקרהָ 

 ּוֵמת אֹו ּגְֵרׁשָּה , וְכָתַב לָּה ַהְּמָאֵרס ּכְתָֻּבה,וְַהְּמָאֵרס ֶאת ִּבּתֹו
  .)יא,לעיל ג(  ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו, ּכְתָֻּבתָּה לְָאִביהָ - ּכְׁשִֶהיא נֲַעָרה

  נישואיןשמחת ה

וְכֵן ּתְִּקנּו ֲחכִָמים ׁשֶּכָל ַהּנֹוׂשֵא ְּבתּולָה יְִהיֶה ׂשֵָמַח ִעָּמּה יב 
, וְֹלא נֹוׂשֵא וְנֹותֵן ַּבּׁשּוק, ֹו ֵאינֹו עֹוֵסק ִּבְמלַאכְּת:ת יִָמיםׁשְִבעַ 

 .ֵּבין ׁשֶָהיָה ָּבחּור ֵּבין ׁשֶָהיָה ַאלְמֹון, ֶאּלָא אֹוכֵל וְׁשֹותֶה וְׂשֵָמחַ 
 ׁשֶּתַָּקנַת ֲחכִָמים ,ה יִָמיםת ִמּׁשְלׁשָ ֵאין ָּפחּו -ם ָהיְתָה ְּבעּולָה וְאִ 

 יִָמים וְִעם תִהיא לְִבנֹות יִׂשְָרֵאל ׁשֶּיְִהיֶה ׂשֵָמַח ִעם ַהְּבתּולָה ׁשְִבעַ 




