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ַהנִּקְָרא 'נ ִשּׂוּאִין' ְבּכָל ָמקוֹם .וְ ַהבָּא עַל אֲרוּסָתוֹ לְשֵׁם נ ִשּׂוּאִין,
ַאחַר שֶׁקִּדְּ שָׁהּ ִ -משֶּׁיַּעֲֶרה בָּהְּ ,קנָאָהּ ,וְנ ַ ֲעשָׂת נ ְשׂוּאָה ,וַהֲֵרי הִיא
ִאשְׁתּוֹ לְכָל דָּ בָר.
ב כֵּיוָן שֶׁנִּכְנְסָה ָהאֲרוּסָה לַ ֻחפָּה  -הֲֵרי זוֹ ֻמתֶֶּרת לוֹ לָבוֹא ָעלֶי ָה
ְבּכָל עֵת שֶׁיְִּרצֶה ,וַהֲֵרי הִיא ִאשְׁתּוֹ גְּמוָּרה לְכָל דָּ בָר .וּ ִמשֶּׁתִּכָּנ ֵס
לַ ֻחפָּה נִקְֵראת 'נ ְשׂוּאָה' ,אַף עַל פִּי שֶֹּׁלא נ ִ ְב ֲעלָה; וְהוּא שֶׁתִּ ְהיֶה
ְראוּיָה לִ ְבעִילָהֲ .אבָל אִם ָהיְתָה נ ִדָּ ה  -אַף עַל פִּי שֶׁנִּכְנְסָה לַ ֻחפָּה,
וְנִתְ ַיחֵד ִעמָּהֹּ ,לא גָּמְרוּ ַהנּ ִשּׂוּאִין ,וַהֲֵרי הִיא כַּאֲרוּסָה עֲדַ יִן.
ברכת חתנים

ג וְצִָרי לְבֵָר בְִּרכַּת ֲחתָנ ִים ְבּבֵית ֶה ָחתָן קֹדֶ ם ַהנּ ִשּׂוּאִין .וְהֵן
שֵׁשׁ בְָּרכוֹת ,וְאֵלּוּ הֵן" :בָּרוַּ אתָּה יי אֱֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם,
שֶׁ ַה ֹכּל בָָּרא לִכְבוֹדוֹ"" ,בָּרוַּ אתָּה יי אֱֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם ,יוֹצֵר
ָהאָדָ ם"" ,בָּרוַּ אתָּה יי אֱֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָםֲ ,אשֶׁר יָצַר אֶת
ָהאָדָ ם ְבּ ַצלְמוְֹ ,בּ ֶצלֶם דְּ מוּת תַּ ְבנ ִיתוֹ ,וְ ִהתְקִין לוֹ ִממֶּנּוּ ִבּנְיָן עֲדֵ י
עַד .בָּרוַּ אתָּה יי ,יוֹצֵר ָהאָדָ ם"" ,שׂוֹשׂ תָּשִׂישׂ וְתָגֵל ֲעקָָרה
על החתנים בימינו לשכור את חדר הייחוד ,כדי שיהיה לו מעמד של ביתו של
ילה -
החתן )ק'(ִ .מ ֶשּׁ ְיּ ָע ֶרה  -יכניס את ראש האבר )איסו"ב א,י( .ב( ְראוּיָה ִל ְב ִע ָ
שמותר לו לבעול אותה באותו זמןִ .נ ָדּה  -שהיא טמאה ,ואסורה לבעלה.
יך ְל ָב ֵר ְך
ְצ ִר ְ
ֲד ִין  -עד שיתייחד אתה ,כשתהיה ראויה לביאה )להלן ו( .ג( ו ָ
רוּסה ע ַ
ַכּ ֲא ָ
 הגדול שבנמצאים )שו"ת רפח( ,ואילו בברכת האירוסין החתן מברך או שלוחו.ִבּ ְר ַכּת ֲח ָת ִנים  -כיום ,שהקידושין נעשים במעמד אחד עם הנישואין ,מברכים
לפניה גם את ברכת האירוסין )ראה לעיל ביאור ג ,כדֵ .(2שׁשׁ ְבּ ָרכוֹת  -ואם שכח
אחת מן הברכות ,מברך אותה לאחר מכן ,מפני שסדרן של שבע הברכות אינו
מעכב )שו"ת רפח( .עניין הברכות :בריאת העולם  -השבח לה' ומטרת הבריאה;
בריאת האדם  -שבח לה' וקביעת מטרתו; והגאולה  -השמחה שבבניין משפחה
חדשה ,שיש בה תקווה לשמחה לאומית בבניין ירושלים ,כמאמר הפסוק "אם
לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"ֶ .שׁ ַהכֹּל ָבּ ָרא ִל ְכבוֹדוֹ  -לכבוד ה' ,על פי
הפסוק "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו ,יצרתיו אף עשיתיו" )עיין מו"נ ג,יג,
בביאור הפסוק "כל ָפּ ַעל ה' למענהו"(ְ .בּ ַצ ְלמוֹ  -בצלמו של ה' .הצלם הוא מהותו של
הדבר ,מה שהוא .באדם הצלם הוא השגה שכלית את ה' והתדבקות בו ,והוא
שנאמר "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ...ויברא אלהים את האדם בצלמו"
)בראשית א,כו-כז; מו"נ א,א; יסוה"ת ד,ח(ְ .בּ ֶצ ֶלם ְדּמוּת ַתּ ְבנִ יתוֹ  -במהות שיש בה
דמיון למבנה גוף האדם )ראה מו"נ א,ג שהתבנית מיוחסת לדבר גשמי ,ומכאן שהמילה
"תבניתו" מכוונת אל האדם .וראה ריטב"א כתובות ח,ע"א .ועיין בדברי הרמב"ם על תבנית
ֲדי ַעד  -ה'
האדם והנהגת ה' ב"האדם עולם קטן" ,מו"נ א,עב(ְ .ו ִה ְת ִקין לוֹ ִמ ֶמּנּוּ ִבּנְ ָין ע ֵ

נתן לאיש את האישה" :ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה .ויבן ה' אלהים
את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ,ויביאה אל האדם" )בראשית ב,כא-כב(.
וההמשכיות לדורי דורות )"עדי עד"( נעשית באמצעות נישואין והולדת צאצאים.
פירוש אחר :ה' נתן לאדם את הכלים לחיות חיי נצח )ראה פה"מ מקוואות ט,ו,
ֲק ָרה  -כינוי לציון החרבה ,על פי הפסוק " ָרנִּ י עקרה לא
בביאור המושג 'בנאים'( .ע ָ
ילדה" )ישעיה נד,א( ,הנקראת עקרה ,מפני שבזמן הגלות בניה רחוקים ממנה והיא
כאישה עקרה.
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ְבּקִבּוּץ ָבּנ ֶי ָה לְתוֹכָהּ* ְבּשִׂ ְמחָה .בָּרוַּ אתָּה ייְ ,משַׂ ֵמּ ַח צִיּוֹן
ְבּ ָבנ ֶי ָה"" ,שַׂ ֵמּ ַח תְּשַׂמַּח ֵרעִים אֲהוּבִים כְּשַׂ ֵמּחֲ יְצִיְרִ מקֶּדֶ ם
ְבּגַן עֵדֶ ן .בָּרוַּ אתָּה ייְ ,משַׂ ֵמּ ַח עַמּוֹ וּבוֹנ ֵה יְרוּשָׁלִַם"*" ,בָּרוּ
ַאתָּה יי אֱֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָםֲ ,אשֶׁר בָָּרא שָׂשׂוֹן וְשִׂ ְמחָהָ ,חתָן
וְכַלָּה ,גִּילָה וְִרנּ ָהַ ,א ֲהבָהַ ,א ֲחוָה ,שָׁלוֹם וְֵרעוּתְ .מהֵָרה יי
אֱֹלהֵינוּ יִשָּׁמַע ֵמעֵָרי יְהוּדָ ה וּ ֵמחוּצוֹת יְרוּשָׁלִַם ,קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל
שִׂ ְמחָה ,קוֹל ָחתָן וְקוֹל כַּלָּה ,קוֹל ִמ ְצהֲלוֹת ֲחתָנ ִים ִמ ִמּשְׁתֶּה
וּנְעִָרים ִמנְּגִינָתָם .בָּרוַּ אתָּה ייְ ,משַׂ ֵמּ ַח ָחתָן עִם ַהכַּלָּה".
י

י

ד וְאִם ָהיָה שָׁם יַיִןְ ,מבִי ִאין כּוֹס שֶׁלְּיַיִן ,וּ ְמבֵָר עַל ַהיַּיִן
תְּ ִחלָּה ,וּ ְמסַדֵּ ר אֶת כֻּלָּן עַל הַכּוֹס ,וְנ ִ ְמצָא ְמבֵָר שֶׁבַע בְָּרכוֹת.
וְיֵשׁ מְקוֹמוֹת שֶׁנָּהֲגוּ לְ ָהבִיא הֲדַ ס עִם ַהיַּיִן ,וּ ְמבֵָר עַל ַההֲדַ ס
ַאחַר ַהיַּיִן ,וְ ַאחַר כְָּ מבֵָרַ השֵּׁשׁ .ה וְאֵין ְמבְָרכִין בְִּרכַּת
ֲחתָנ ִים ֶאלָּא ַבּ ֲעשָָׂרה גְּדוֹלִים וּ ְבנ ֵי חִֹרין ,וְ ָחתָן מִן ַה ִמּנְיָן.

ו ַה ְמּאֵָרס אֶת ָה ִאשָּׁה וּבֵֵר בְִּרכַּת ֲחתָנ ִים ,וְֹלא נִתְיַחֵד ִעמָּהּ
ְבּבֵיתוֹ  -עֲדַ יִן אֲרוּסָה הִיא ,שֶׁאֵין בְִּרכַּת ֲחתָנ ִים עוֹשָׂה ַהנּ ִשּׂוּ ִאין
ֶאלָּא כְּנ ִיסָה לַ ֻחפָּה .אֵֵרס וְכָנ ַס לַ ֻחפָּה ,וְֹלא בֵֵּר בְִּרכַּת ֲחתָנ ִים -
הֲֵרי זוֹ נ ְשׂוּאָה גְּמוָּרה ,וְחוֹז ֵר וּ ְמבֵָרֲ אפִלּוּ ַאחַר כַּמָּה יָמִים .וְֹלא
ט ַהר ,וְאֵין ְמבְָרכִין לָהּ בְִּרכַּת ֲחתָנ ִים ַעד
תִּנָּשֵׂא נ ִדָּ ה עַד שֶׁתִּ ְ
שֶׁתִּ ְ
ט ַהר; וְאִם ָעבַר וְנָשָׂא וּבֵֵר - אֵינוֹ חוֹז ֵר וּ ְמבֵָר.

הכתובה

ז וְצִָרי לִכְתֹּב כְּתֻבָּה קֹדֶ ם כְּנ ִיסָה לַ ֻחפָּה ,וְ ַאחַר כָּ יִ ְהיֶה ֻמתָּר
יר ָך  -כמו
הוּבים  -חתן וכלהְ .כּ ַשׂ ֵמּ ֲח ָך ְי ִצ ְ
תוֹכהּ*  -בכ"י י' אין מילה זוֵ .ר ִעים ֲא ִ
ְל ָ
ששימחת את אדם וחוהִ .מ ֶקּ ֶדם  -לפני שחטאו ,כשהיה האדם "בשלמות מצביו
רוּשׁ ַלִם*
ותמימותן ,והוא עם תכונותיו ומושכליו" )מו"נ א,ב(ְ .מ ַשׂ ֵמּ ַח ַעמּוֹ וּבוֹנֵה ְי ָ
הוּדה וכו'  -תפילה לגאולה ,על פי
 בכ"י י'ְ :מ ַשׂ ֵמּ ַח ָח ָתן וְ ַכ ָלּהִ .י ָשּׁ ַמע ֵמ ָע ֵרי ְי ָ"עוד יישמע ...בערי יהודה ובחוצות ירושלים ...קול ששון וקול שמחה קול חתן
ֻלּן
וקול כלה ,קול אמרים הודו את ה' צבאות) "...ירמיה לג,י-יא( .ד( ְמ ַס ֵדּר ֶאת כּ ָ
ֲשׂ ָרה  -כדי לפרסם את
ַעל ַהכּוֹס  -מברך את הברכות כסדרן והכוס בידו .ה( ַבּע ָ
הדבר" :ואין למצוא היתר לתשמיש אלא בייחוד אישה ונשיאתה בפרהסיה ,כי
קדשה לביתו זמן
אילו הסתפקנו לכך בייחוד בלבד ,היו רוב בני אדם מביא ֵ
מסוים שהסכימו עליו ביניהם ,ויאמר היא אשתו .ולפיכך נצטוינו בקידושין
ועשיית דבר מה יהיה בו ייחודה לו ,והוא האירוסין ,ושיפורסם הדבר ,והוא
הנישואין' :ויקח בעז עשרה אנשים' וכו'" )מו"נ ג,מט(ְ .בּנֵי ח ִֹרין  -שאינם עבדים,
יסה ַל ֻח ָפּה  -רק
אנשים חופשיםְ .ו ָח ָתן ִמן ַה ִמּ ְניָן  -בכלל המניין .ו( ֶא ָלּא ְכּ ִנ ָ
הכניסה לחופה )כאמור בהלכה א( ,יוצרת את הנישואיןֶ .שׁ ִתּ ְט ַהר  -שתטבול
במקווה טהרה לאחר שכבר אינה נידה .ז( ְכּ ֻת ָבּה  -הכתובה היא שטר שכותב
הבעל לאשתו בשעת הנישואין ,ובו הוא מבטיח לה בין השאר סכום כסף אם
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ְבּ ִאשְׁתּוֹ .וְ ֶה ָחתָן נוֹתֵן שְׂכַר הַסּוֹפֵר .וְכַמָּה הוּא כּוֹתֵב לָהּ? אִם
ָהיְתָה בְּתוּלָה  -אֵין כּוֹתְבִין לָהּ פָּחוּת ִממָּאתַיִם דִּ ינ ָר; וְאִם
ָהיְתָה בְּעוּלָה  -אֵין כּוֹתְבִין לָהּ פָּחוּת ִמ ֵמּאָה דִּ ינ ָר; וְז ֶה הוּא
ַהנִּקְָרא ' ִע ַקּר כְּתֻבָּה' .וְאִם ָרצָה לְהוֹסִיף לָהּ ֲאפִלּוּ כִּכַּר זָהָב -
מוֹסִיף .וְדִ ין הַתּוֹ ֶספֶת וְדִ ין ָה ִעקָּר ֶאחָד הוּא ל ְֹרב הַדְּ בִָרים.
לְפִיכָ ,כָּל מָקוֹם שׁ ֶֹנּאמַר בּוֹ 'כְּתֻבָּה' ְסתָם  -הוּא ָה ִעקָּר
וְהַתּוֹ ֶספֶת כְּ ֶאחָד .וַ ֲחכָמִים הֵם שֶׁתִּקְּנוּ כְּתֻבָּה לָ ִאשָּׁה ,כְּדֵ י שֶֹּׁלא
תִּ ְהיֶה ַקלָּה ְבּעֵינ ָיו לְהוֹצִיאָהּ.
ט ֵבּ ַע
ח דִּ ינ ִָרים אֵלּוּ ֹלא תִּקְּנוּ אוֹתָן מִן ַהכֶּסֶף ַהטָּהוֹר ֶאלָּא ִמ ַמּ ְ
שֶׁ ָהיָה בְּאוֹתָן ַהיָּמִים ,שֶׁ ָהיָה שִׁ ְבעָה ֲחלָקִים נְחֹשֶׁת וְ ֵחלֶק ֶאחָד
כֶּסֶף ,עַד שֶׁיִּ ְהיֶה ְבּ ֶסלַע ֲחצִי זוּז כֶּסֶף; וְנ ִ ְמצְאוּ מָאתַיִם דִּ ינ ָר
שֶׁלַּבְּתוּלָה ֲ -ח ִמשָּׁה וְ ֶעשְִׂרים דִּ ינ ָר שֶׁלְּכֶסֶף; וּ ֵמאָה שֶׁלַּבְּעוּלָה -
שְׁנ ֵים ָעשָׂר דִּ ינ ָר וּ ֶמ ֱחצָה .וּ ִמשְׁ ַקל כָּל דִּ ינ ָר  -שֵׁשׁ וְתִשְׁעִים
שְׂעוֹרוֹת ,כְּמוֹ שֶׁ ֵבּאְַרנוּ ִבּתְ ִחלַּת עֵרוּבִין )א,יב( .וְהַדִּ ינ ָר הוּא
ַהנִּקְָרא 'זוּז' ְבּכָל מָקוֹם ,בֵּין שֶׁיִּ ְהיֶה מִן ַהכֶּסֶף ַהטָּהוֹר בֵּין
ט ֵבּ ַע אוֹתָן ַהיָּמִים.
שֶׁיִּ ְהיֶה ִמ ַמּ ְ
ט אֵין פּוֹ ֲחתִין לַ ְבּתוּלָה ִממָּאתַיִם וְלַ ְבּעוּלָה ִמ ֵמּאָה; וְכָל הַפּוֹחֵת
 ְבּעִילָתוֹ ְבּעִילַת ז ְנוּתֶ .אחָד הַכּוֹתֵב אֶת ַהכְּתֻבָּה ִבּשְׁטָר ,וְ ֶאחָדשֶׁ ֵהעִידוּ ָעלָיו עֵדִ ים ,וְקָנוּ ִממֶּנּוּ ,שֶׁהוּא ַחיָּב לָהּ ֵמאָה אוֹ
טלִין כְּנֶגֶד כְּתֻ ָבּתָהּ
טּלְ ְ
מָאתַיִם  -הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּר .וְכֵן אִם נָתַן לָהּ ִמ ַ
יגרש אותה או תתאלמן )לנוסח הכתובה ראה ייבום ד,לג-לד(ִ .ל ְכתֹּב ְכּ ֻת ָבּה  -שהרי
אסור לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה )להלן י; וראה שם
סּוֹפר  -שכרו של הסופר הכותב את הכתובהִ .דּינָר  -יתבאר
בביאור(ְ .שׂ ַכר ַה ֵ
ָהב  -יחידת משקל גדולה לשקילת מתכותְ .לרֹב ַה ְדּ ָב ִרים -
בהלכה הבאהִ .כּ ַכּר ז ָ
הוֹציאָהּ -
אבל לא לכולם )להלן יא; יא,טז; טז,כו; כד,ב(ֶ .שׁלֹּא ִתּ ְהיֶה ַק ָלּה ְבּ ֵעינָיו ְל ִ
שלא יגרש אותה מתוך קלות ראש .ח( ְו ֵח ֶלק ֶא ָחד ֶכּ ֶסף  -דהיינו שמינית כסףַ .עד
ֶשׁ ִיּ ְהיֶה ְבּ ֶס ַלע ֲח ִצי זוּז ֶכּ ֶסף  -הסלע הוא ארבעה זוזים .הסלע באותם ימים היה
שווה לשמינית ערכו במטבעות כסף טהור ,כלומר חצי זוזְ .שׂעוֹרוֹת  -משקל כסף
ילת זְ נוּת  -כאילו לא נשא אותה לאישה,
ילתוֹ ְבּ ִע ַ
בנפח של גרגרי שעורה .ט( ְבּ ִע ָ
כיוון שאינה סומכת על יציבות הקשר בינה ובין בעלה ,שהרי הוא יכול לגרש
אותה בכל רגע בלי להתחייב דבר ,והרי זה כזנות )בבלי כתובות נו,ע"ב(ְ .ו ָקנוּ ִמ ֶמּנּוּ -
קבע תוקף להתחייבותו במעשה קניין כדי להדגיש את מחויבותו וגמירות דעתו.
הערה :במשנה תורה משמש לשון "קנו מידו" או "קנו ממנו" להתחייבות כללית
של אחד הצדדים לעמוד בהסכם ,כשהמחויב מושך חפץ של הצד השני או
מגביהו ומקנה בפעולתו את התחייבותו לצד השני ,ושוב אין איש מהם יכול
לחזור בו מן ההסכם )ראה מכירה ה,ה(ִ .מ ַטּ ְל ְט ִלין ְכּ ֶנגֶד ְכּ ֻת ָבּ ָתהּ  -חפצים בשווי דמי
הכתובה כעירבון לכתיבתה.

הלכות אישות ,פרק י
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ְתּב.
 -הֲֵרי ז ֶה ֻמתָּר לִבְעֹל ,עַד שֶׁיִּ ְהיֶה לָהֶם ְפּנ ַאי לִכ ֹ

י 1הַכּוֹנ ֵס אֶת ָה ִאשָּׁה וְֹלא כָּתַב לָהּ כְּתֻבָּה ,אוֹ שֶׁכָּתַב וְ ָא ַבד
טר ַהכְּתֻבָּה ,אוֹ שֶׁ ָמּ ֲחלָה כְּתֻ ָבּתָהּ לְ ַב ְעלָהּ ,אוֹ שֶׁ ָמּכְָרה לוֹ
שְׁ ַ
כְּתֻ ָבּתָהּ  -חוֹז ֵר וְכוֹתֵב לָהּ כְּתֻבָּה ִעקָּר ,אִם ָרצָה לְ ַקיְּמָהּ ,לְפִי
שֶׁאָסוּר לוֹ לָאָדָ ם לִשְׁהוֹת עִם ִאשְׁתּוֹ ֲאפִלּוּ שָׁעָה ַאחַת בְֹּלא
כְּתֻבָּה.
יֲ 2אבָל הַמּוֹכֶֶרת כְּתֻ ָבּתָהּ לַ ֲאחִֵרים בְּטוֹבַת ֲהנָיָה  -אֵינוֹ צִָרי
ְתּב לָהּ כְּתֻבָּה ַאחֶֶרת ,שֶֹּׁלא תִּקְּנוּ כְּתֻבָּה ֶאלָּא כְּדֵ י שֶֹּׁלא
לִכ ֹ
תִּ ְהיֶה ַקלָּה ְבּעֵינ ָיו לְהוֹצִיאָהּ .וְאִם הוֹצִי ָאהּ ז ֶה ְ -משַׁלֵּם כְּתֻבָּה
לַלּוֹ ֵק ַח ,כְּדֶ ֶר שֶׁ ָהיָה ְמשַׁלֵּם לָהּ אִם ֹלא ָמכְָרה.
יא ַה ְמּאֵָרס אֶת ָה ִאשָּׁה וְכָתַב לָהּ כְּתֻבָּה ,וְֹלא נִכְנְסָה לַ ֻחפָּה -
עֲדַ יִן אֲרוּסָה הִיא ,וְאֵינ ָהּ נ ְשׂוּאָה ,שֶׁאֵין ַהכְּתֻבָּה עוֹשָׂה נ ִשּׂוּאִין.
חִרין ,וְאֵינ ָהּ גּוֹבָה
וְאִם מֵת אוֹ גְֵּרשָׁהּ  -גּוֹבָה ִעקַּר כְּתֻ ָבּתָהּ ִמ ְבּנ ֵי ֹ
תּוֹ ֶספֶת כְּלָל ,הוֹאִיל וְֹלא נִכְנְסָהֲ .אבָל אִם אֵֵרס וְֹלא כָּתַב
כְּתֻבָּה ,וּמֵת אוֹ גְֵּרשָׁהּ וְהִיא אֲרוּסָה  -אֵין לָהּ כְּלוּם ,וַ ֲאפִלּוּ
ָה ִעקָּר ,שֶֹּׁלא תִּקְּנוּ לָהּ ִעקַּר כְּתֻבָּה עַד שֶׁתִּנָּשֵׂא אוֹ עַד שֶׁיִּכְתֹּב.
וְ ַה ְמּאֵָרס אֶת בִּתּוֹ ,וְכָתַב לָהּ ַה ְמּאֵָרס כְּתֻבָּה ,וּמֵת אוֹ גְֵּרשָׁהּ
כְּשֶׁהִיא נַעֲָרה  -כְּתֻ ָבּתָהּ לְ ָאבִי ָה ,כְּמוֹ שֶׁ ֵבּאְַרנוּ )לעיל ג,יא(.
שמחת הנישואין

יב וְכֵן תִּקְּנוּ ֲחכָמִים שֶׁכָּל הַנּוֹשֵׂא בְּתוּלָה יִ ְהיֶה שָׂ ֵמ ַח ִעמָּהּ
שִׁ ְב ַעת יָמִים :אֵינוֹ עוֹסֵק ִבּ ְמלַאכְתּוֹ ,וְֹלא נוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בַּשּׁוּק,
ֶאלָּא אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה וְשָׂ ֵמ ַח ,בֵּין שֶׁ ָהיָה בָּחוּר בֵּין שֶׁ ָהיָה ַאלְמוֹן.
וְ ִאם ָהיְתָה בְּעוּלָה  -אֵין פָּחוּת ִמשְּׁלשָׁה יָמִים ,שֶׁתַּ ָקּנ ַת ֲחכָמִים
הִיא לִבְנוֹת יִשְָׂראֵל שֶׁיִּ ְהיֶה שָׂ ֵמ ַח עִם ַהבְּתוּלָה שִׁ ְב ַעת יָמִים וְעִם
יֶ (1שׁ ָמּ ֲח ָלה ְכּ ֻת ָבּ ָתהּ ְל ַב ְע ָלהּ  -ויתרה לו על דמי הכתובהֶ .שׁ ָמּ ְכ ָרה לוֹ ְכּ ֻת ָבּ ָתהּ -
ודמי כתובתה הם שלה בלבדְ .כּ ֻת ָבּה ִע ָקּר  -עיקר כתובה ,שהם מאה דינר או
מּוֹכ ֶרת ְכּ ֻת ָבּ ָתהּ  -שמכרה לאדם אחר את הזכות לגבות את
מאתיים דינר .יַ (2ה ֶ
דמי כתובתה ,אם יגרש אותה בעלה או אם תתאלמן .ואם לא קרה אחד משני
וֹק ַח  -למי שקנה את
הוֹציאָהּ  -לגרש אותהַ .ללּ ֵ
הדברים ,הפסיד את השקעתוְ .ל ִ
דמי הכתובה .יא( ִמ ְבּנֵי ח ִֹרין  -מנכסים הנמצאים ביד הבעל ,ולא מנכסים שמכר
אָרס ֶאת ִבּתּוֹ  -המקדש אותה כשהיא קטנה
אותם או נתן אותם לאחריםַ .ה ְמּ ֵ
)ראה לעיל ג,יא( .יב( ִתּ ְקּנוּ ֲח ָכ ִמים  -תקנת משה רבנו )אבל א,א( .וכיוון שתיקן כן
מדעתו ,הרי זו תקנת חכמים )ראה סה"מ ,כלל שני(ַ .בּשּׁוּק  -אבל בצנעה מותר
אַלמוֹן  -אלמן.
לסחור )ק'(ְ .

