
ת"בעזהשי
בכוונה וחופה קידושין מצות

, יאמר נוסח דלהלן לפני הקבלת פנים בזוית
 במתינות וכוונה כראוי

, ואם לא.  ואם יש פנאי יאמרנו גם לפני החופה
 .יאמר נוסח הקצר דלהלן

מצות אלו מקיימים פעם אחת כל ימי חייו וחבל 
ועל כן ' שלא לקיימם בשלימות הראוי ובכוונה הראוי

כי שלימות , לומר כל דלהלן בכוונה גמורהיזדרז 
 המצוה תלוי גם במחשבה כמבואר בדרך פיקודיך

 .בהקדמה באורך 

' ה שער האותיות או"ובענין כוונה לקידושין עיין של
 'ם ה"ודרך המלך על הרמב. 'ע א"ק מ"ודפ.  'ק

 .ח"א בשם המנ"אישות פ 

, ונכון הדבר שבביתו לפני הנסיעה לבית החתונה(
ואז , יאמר נוסח זו מתוך מתינות וישוב הדעת וכוונה

 ֲהֵריִני נֹוֵסַע ַעְכָשיו ְלֵּבית ַהַחתּוָנה ִליָשא:  יתחיל ככה
 ).'ִאָשה ְּכֵדי ְלַקֵיים וכו 

מּוָכן ּוְמֻזָּמן ִליָׂשא ִאָׁשה ְּכֵדי ְלַקֵיים 
ּוִמְצַות לֺא תֺהּו , ִמְצַות ְּפרּו ּוְרבּו

ּוְׁשַאר ָּכל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְולֺא ,  ְיָצָרּהְּבָרָאּה ָלֶׁשֶבת
ְוֲהֵריִני .  ַתֲעֶׂשה ַהְּתלּוִיין ָּבּה ִמן ַהתֹוָרה ּוִמְדַרָּבָנן

.  ְמַכֵוין ִּבְנִתיַנת ַטַּבַעת ֶׁשל ִקידּוִׁשין ִלְקנֹות ָהִאָׁשה
ְוְּבַעִמיָדה ַּתַחת ַהחּוָּפה ְוֵכן ְּבִיחּוד ִעָמּה ַאֵחר 

ואם (. ַהחּוָּפה ְלַקֵיים ִמְצַות חּוָּפה ִלְקנֹוָתּה ְלָגְמִרי

 ְוַגם ְּבִּכיסּוי ַהָצִעיף ַהִנְקָרא:  ן יוסיף"החתן הולך לבאדעקי

 ).ן ַּכָווָנִתי ְלַקֵיים ִמְצַות חּוָּפה"בַאדעק 

ֲאִני , ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ְּבֵעת ַהחּוָּפה
 ִּבְרַכת בֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפןֵּבין ְּב, ְמַכֵוון ָלִצאת

 .ּוֵבין ְּבִּבְרַכת ָהֵאירּוִסין ְוֵכן ְּבִּבְרַכת ֲחַתִנים 

ִּכי ָּכל ְּפַרט ּוְּפַרט ָרּבּו סֹודֹוָתיו ּוְרָמָזיו 
ִויִהי , ּוָּבָׂשר ֲאַנְחנּו ְולֺא ִּביַנת ָאָדם ָלנּו

ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֺהינּו ֵואלֵֺהי ֲאבֹוֵתינּו 
ֶׁשְּתַקֵּבל ַמֲעֵׂשי ַהִמְצֹות ְוַהְּבָרכֹות ָהֵאלּו ְּכִאילּו 
ִּכיַווְננּו ְּבָכל ַהַּכָונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵוין ּוְּכִאילּו 

ג ִמְצֹות "ִקַייְמִּתים ְּבָכל ְּפָרֵטיֶהם ְוִדקדּוֵקיֶהם ְוַּתְרַי
ְווִנים ַּבּכֺל ְוֶדֶרְך ְּכַלל ָאנּו ְמַכ, ַהְּתלּוִיים ָּבֶהם

ְלַתֵקן ֶאת ׁשֹוֶרׁש ִמְצֹות ֵאלּו ְּבָמקֹום ֶעְליֹון ְלֵׁשם 
ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיה ִּבְדִחילּו 

ֵה -ֵה ְּבָו-ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֲחָדא ֵׁשם ִי
ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח 

 .ְתָּבֵרך ְׁשמֹוִי ְלַהבֹוֵרא

ְוַאָּתה ְּברֹוב ַרֲחֶמיךֺ , ָעִשיִתי ַהָּבא ְּבָיִדי
ִּתַטע ַאֲהָבה ְוַאֲחַוה ָׁשלֹום ְוֵריעּות ֵּביֵנינּו 

ּוְתַזֵּכנּו ְלַקֵיים ִמְצַות ְּפִרָיה , ַעל ְדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך
כֹות ּוְתָבְרֵכנּו ּוְרִבָיה ְוָכל ַהִמְצֹות ַהִנְמָׁש

ּוְתַקֵיים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב לֺא , ִמִּבְרכֹוֶתיָך
 .ֵאֶליךֺ ָרָעה ְוֶנַגע לֺא ִיְקַרב באהלך ְתאּוֶנה

ַרֲחֶמיָך ִּתְׁשְמֵרנּו ִמָּכל ֵחְטא ְוִיְהיּו ָּכל 
ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים ּוִּבְפַרט ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי 
ַהִמְׁשֶּתה ְולֺא ֶיֱאַרע ָלנּו ׁשּום ְּתָקָלה ְוׁשּום ִמְקֶרה 

ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ִיְהֶיה , ְוַתִציֵלנּו ֵמַעִין ָהָרע, ָרע
ִויִהי נֹוַעם ְיָי ֱאלֵֺהינּו , ִסְתָרה ִצָנה ְוסֹוֵחָרה ָעֵלינּו

 ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו
 :ֵנהּוּכֹוְנ 

 נוסח קצרה לומר לפני החופה
 )וביש פנאי וישוב הדעת יאמר נוסח דלעיל(

ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיה 
ּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות 

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן , ַנַחת רּוַח ְלַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו
ְוַגם ִמְצַות חּוָּפה .  ְלַקֵיים ִמְצַות ִקידּוִׁשין ְּבַטַּבַעת

ַעל ְיֵדי ַעִמיָדה ַתַחת ַהחּוָּפה ְוִיחּוד ְּבֵחֶדר ְמיּוָחד 
ְוְלַקֵיים ִמְצַות ֲאִמיַרת ) וַעל ְיֵדי ִּכיסּוי ַהָצִעיף(

, ִּבְרַכת ֵאירּוִסין ּוְנשּוִאין ַעל ְיֵדי ׁשֹוֵמַע ְּכעֹוֶנה
ִויִהי ָרצֹון ֶשְיֵהא .  יּום ִמְצַות ְּפרּו ּוְרבּוְוַהָכָנה ְלִק

ָחשּוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְּכִאילּו ִקַייְמִּתים 
ְּבָכל ְּפָרֵטיֶהם ְוִדְקדּוֵקיֶהם ּוְּכִאילּו ִּכַוְנִּתי ְּבָכל 

ִויִהי נֹוַעם ְיָי ֱאלֵֺהינּו . ַהַּכָוונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵוין
 ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו

 :ּכֹוְנֵנהּו 

ֲהֵריִני

ְוֵכן

ְוָיַדְענּו

ְוִהֵנה

ּוְברֹוב

ְלֵׁשם




