
 

 

 

 

 

                                
 

 

 התיר לחתן לבעול בשבת. כיצד מותר הרי לא כתב כתובה? אמי רבי .1

 יתנו לה מטלטלין של החתן בתורת עירבון. 

 .התיר לבעול בשבת וי"א שהוא עצמו בעל בשבת - רב זביד

 

 לבעול ביום טוב. מה סבר לגבי שבת?התיר לחתן  יהודה רב .2

 . ביו"ט היה מעשההו מותר, בשבת אף: רבא בשם פפי בר .א

  אוכל. לצורך שלא אף הותרה - אוכל נפש לצורך חבורה שהותרה מתוך -שהתיר ביו"ט  והטעם. אסור בשבת :רבא בשם פפא רב .ב

  ', ומוגמר הוא רק למפונקים.נפש לכל' השוה דבר אסור. כיון שמותר רק טוב ביום ]הבערת בשמים[ מוגמר לעשות אמנם

  לא לכולם יש אפשרות להשיגו. ש אלא, נפש לכל צורךשהוא  לשחוט צבי ביו"ט מותר כיון אבל

 

 ?החמירהיכן עוד מצינו לשון 'הוראה' כשבאים ל. בשבת להיבתח לבעול אסור :בציידן יוחנן רבי הורה .3

 בארץ ישראל. אחרות שנים שבע עוד נזירה שתהא הלל בית 'הורוהבחו"ל, ' השקיימה את נזירות -הילני המלכה  .א

 . יעקב' כר רבי 'הורה' .ניקב לואפי :יעקב' רל, ברובו שנפסקכ לרבי: -טריפה בבהמה, בחוט השדרה  .ב

 . בשבת להיבתח לבעול מותר :להלכה  .'הורה'[ "גאמנם יש גורסים ששאלו את ר' יוחנן ואסר ]ול

 

 ?חתנים במשך שבעה ימים ברכתבאלו נישואין מברכים  .4

  .אלמנה, וכן בבחור שנשא בתולה כל הנושא: רב בשם

 , אמנם מברך כמו שמצינו אצל בועז כשנשא את רות, אבל רק יום אחד.אלמנה שנשא אלמןאבל 

  - ימים' ג עמה שמח יהא שהנושא אלמנה חכמים שקדו :לפ"ז מה ששנינו

 . לשמחה ושלשה, לברכה שבעה, בבחור ב. .לשמחהימים  ושלשה, לברכה אחד יום ,באלמן א.אפשר לפרש 

 

 ? בעשרה חתנים לברכתמנין  .5

  . ...'העיר מזקני אנשים עשרה ויקח' אצל בועז -רב נחמן  .א

 חלק ,הים על שירה אמרו אמן שבמעי עוברים שאפילולמד מפסוק זה  נחמן רבאע"פ שו. 'ישראל ממקור' ה יםקאל ברכו במקהלות' - אבהו רבי .ב

 . מקור עסקי על ' משמעממקור', ומכך שנאמר 'מבטן' היה צריך לומר ,"כאשעליו כיון 

  .זקנים שהרי בשביל ברכה לא צריך, מואבית ולא - מואבי, עמונית ולא - עמוני :כדי לדרוש -זקנים הטעם שבועז אסף עשרה  ר' אבהו לשיטת

. 'קנה – לעובר המזכה' אנשים ואומר לך בפניהם שרהע צא והבא לי: בגדתאה חנא לרב שמואל תתפרסם ההלכה כפי שאמר שבעשרה ומצינו

 . [קנה לא]אבל להלכה העובר 

 

 ?חתנים ברכתמברכים  מתי .6

 .]בקידושיה[ לאחר האירוסין, ויש לחוש שיבא עליה, מברכים אף בבית האירוסין עמה מתייחדהיה ש הודה]כניסתה לחופה[. ובמדינת י חתנים בבית

 

 מהי הברכה?. האירוסין בבית אירוסין ברכתמברכין  .7

 ואינו חותם, כמו ברכת פירות.. 'וקדושין חופה ידי על הנשואות את לנו והתיר הארוסות את לנו ואסר העריות על וצונו ...ברוך ' בשם רב יהודה: .א

 שבקידוש חותמים. שםכ 'וקדושין חופה ידי על ישראל מקדש י"בא'אף חותם הברכה,  :אמוראים אחרים בשם רב יהודה .ב
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