
  טבעת לחתןיקהלכלה המענאפשריים פסוקים 
  
  ). 20בראשית כט " (ְּבַאֲהָבתֹו אָֹתּה, ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים"

  
  ). 44לא , בראשית" (ְוַעָּתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני ָוָאָּתה ְוָהָיה ְלֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנָך"

  
  ). 26דברים יד " (ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶתָך"

  
ִּכי ֻכָּלם ָּכֲעִדי , ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני; ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו ָלְך, ְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי"

  ). 18ישעיה מט " (ִתְלָּבִׁשי ּוְתַקְּׁשִרים ַּכַּכָּלה
  
: ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני, ֶיַׁשעָּתֵגל ַנְפִׁשי ֵּבאלַֹהי ִּכי ִהְלִּביַׁשִני ִּבְגֵדי , ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּבֲאדָֹני"

  ). 10ישעיה סא " (ְוַכַּכָּלה ַּתְעֶּדה ֵכֶליָה, ֶּכָחָתן ְיַכֵהן ְּפֵאר
  
  ). 5ישעיה סב " (ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְך"

  
קֹול ָחָתן , ׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחהקֹול ָׂש... ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם, ְּבָעֵרי ְיהּוָדה... עֹוד ִיָּׁשַמע"

" קֹול אְֹמִרים הֹודּו ֶאת ֲאדָֹני ְצָבאֹות ִּכי טֹוב ֲאדָֹני ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו, ְוקֹול ַּכָּלה
  ). 11- 10ירמיה לג (

  : או בקיצור
  ). 11 - 10ירמיה לג ". (קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה, קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה"

  
" ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה, ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר, ַאֲהַבת ְּכלּולֹוָתִיְך, י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְךָזַכְרִּת"
  ). 2ירמיה ב (

  
  ). 3ירמיה לא " (ַעל ֵּכן ְמַׁשְכִּתיְך ָחֶסד, ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתיְך"

  
יחזקאל טז " (ִיְך ַוֲהִקמֹוִתי ָלְך ְּבִרית עֹוָלםְוָזַכְרִּתי ֲאִני ֶאת ְּבִריִתי אֹוָתְך ִּביֵמי ְנעּוָר"

60 .(  
  
ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי , ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְלעֹוָלם"

  ). 22 -21הושע ב " (ֶּבֱאמּוָנה ְוָיַדַעְּת ֶאת ֲאדָֹני
  
  ). 17צפניה ג " (ָיִגיל ָעַלִיְך ְּבִרָּנה, ַיֲחִריׁש ְּבַאֲהָבתֹו, ְמָחהָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ְּבִׂש"

  
  ) 14זכריה ב " (ִצּיֹון-ָרִּני ְוִׂשְמִחי ַּבת"

  
  ). 6תהלים יט " (ָלרּוץ אַֹרח, ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור; יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו, ְוהּוא ְּכָחָתן"

  
  ). 7 תהלים יד" (ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל, ָיֵגל ַיֲעקֹב"

  
  ). 24תהלים קיח " (ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ֲאדָֹני ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו"

  
 - 18משלי ה " (ְּבַאֲהָבָתּה ִּתְׁשֶּגה ָתִמיד... ּוְׂשַמח ֵמֵאֶׁשת ְנעּוֶרָך; ְיִהי ְמקֹוְרָך ָברּוְך"

19 .(  
  
" ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים, ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹותְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין "
  ). 5-6שיר השירים ב (

  
  ). 5שיר השירים ב " (ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני"

  
ֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ּדֹו. ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות, ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים; קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא"

ִּכי ִהֵּנה ַהְּסָתו . ּוְלִכי ָלְך, קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי: ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי... ְלעֶֹפר ָהַאָּיִלים
ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ; ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע, ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ. ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַלְך לֹו; ָעָבר
ּוְלִכי , קּוִמי ָלְכי ַרְעָיִתי ָיָפִתי; ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח. ְרֵצנּוְּבַא
  ). 8-13שיר השירים ב " (ָלְך
  
ִּכי : קֹוֵלְך-ַהְׁשִמיִעִני ֶאת, ַמְרַאִיְך-ַהְרִאיִני ֶאת, ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה, יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע"

  ). 18שיר השירים ב " (קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה
  
  ). 2שיר השירים ג " (ֲאַבְקָׁשה ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי"

  
  ). 8שיר השירים ד " (ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי, ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ַּכָּלה"

  
  ). 9שיר השירים ד " (ֲאחִֹתי ַכָּלה, ִלַּבְבִּתִני"

  
ְוֵריַח ַׂשְלמַֹתִיְך ְּכֵריַח , ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנְך; ַּכָּלה, ְפָנה ִׂשְפתֹוַתִיְךנֶֹפת ִּתּטֹ"



  ). 11שיר השירים ד " (ְלָבנֹון
  
ָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני , ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי, ֲאחִֹתי ַכָּלה, ָּבאִתי ְלַגִּני"

  ). 1שיר השירים ה  ("ִעם ֲחָלִבי
  
שיר " (ַתָּמִתי, יֹוָנִתי, ַרְעָיִתי, ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי, קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק; ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער"

  ). 2השירים ה 
  
  ). 8שיר השירים ה " (ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני, ִאם ִּתְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַּתִּגידּו לֹו"

  
  ). 6שיר השירים ח " (ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך, ם ַעל ִלֶּבָךִׂשיֵמִני ַכחֹוָת"

  
שיר השירים ח " (ַמִים ַרִּבים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה"
7 .(  

  
  ). 9קהלת ט " (ְרֵאה ַחִּיים ִעם ִאָׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָת"

  
ִמְׁשֶּתה ְויֹום , ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים... ִויָקר, ְוָׂשׂשֹן, הַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָח"

  ). 16אסתר ח " (טֹוב
  
  ). 17נחמיה ח " (ַוְּתִהי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְמאֹד"

  
  ). 7כב ' דברי הימים א" (ִלְבנֹות ַּבִית, ֲאִני ָהָיה ִעם ְלָבִבי"

  
 ). 10כט ', רי הימים בדב" (ַעָּתה ִעם ְלָבִבי ִלְכרֹות ְּבִרית"
 


