בס"ד

תנאי קידושין נשואין
לחודש

בשבת
ב
לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן
בן
איך החתן
בת
אמר לכלה
הוי לי לאשה כדת משה וישראל אך ורק על פי התנאים האלה:

בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ו
למשפחת
למשפחת

א .אם ידונו בית דין צדק שעלי לפטור אותך בגט כריתות ,ובתוך ששה חודשים לאחר גמר הדין אני לא אפטור אותך בגט כריתות  --הן מצד
שאני מסרב לתת לך או שאת מסרבת לקבל ממני גט כריתות ,הן מצד שאני דורש ממון או איזו הנאה בעד נתינת הגט ,הן מצד שאת דורשת
ממון או איזו הנאה בעד קבלת הגט ,הן מצד שאני חולה בחולי הגוף או בחולי הנפש והחולי מעכבני מלתת גט ,הן מצד שאת חולה בחולי הגוף
או בחולי הנפש והחולי מעכבך מלקבל גט  --ייבטלו הקדושין מעכשיו ,אבל אם לעולם לא ידונו בית דין צדק שעלי לפטור אותך בגט
כריתות ,יהיו הקידושין קידושי סתם:
ב .אם תופר אישותינו על פי איזה חוק או נימוס שלא כדת משה וישראל ,ובתוך ששה חודשים לאחר ההפרה אני לא אפטור אותך בגט
כריתות  --הן מצד שאני מסרב לתת לך או שאת מסרבת לקבל ממני גט כריתות ,הן מצד שאני דורש ממון או איזה הנאה בעד נתינת הגט ,הן
מצד שאת דורשת ממון או איזה הנאה בעד קבלת הגט ,הן מצד שאני חולה בחולי הגוף או בחולי הנפש  -והחולי מעכבני מלתת גט ,הן מצד
שאת חולה בחולי הגוף או בחולי הנפש והחולי מעכבך מלקבל גט  --ייבטלו הקידושין מעכשיו ,אבל אם לעולם לא תופר אישותנו על פי שום
חוק או נימוס שלא כדת משה וישראל ,או אם תופר ככה ובתוך ששה חדשים לאחר ההפרה אני אפטור אותך בגט כריתות ,יהיו הקידושין
קידושי סתם:
ג .אם ניפרד זה מזה משך שתי שנים ,ובתוך זמן זה אין בית דין צדק יכול לברר בלי ספק שאני בחיים או שאני מת ,ייבטלו הקידושין
מעכשיו ,אבל אם לעולם לא ניפרד זה מזה משך שתי שנים או אם ניפרד זה מזה משך שתי שנים ובתוך זמן זה יברר בית דין צדק בלי ספק
שאני בחיים או שאני מת ,יהיו הקידושין קידושי סתם:
ד .אם אמות מבלי להוליד וולד ,ובשעת מותי יש לי אח מאבי  ,והוא לא יפטור אותך בחליצה תוך ששה חדשים לאחר מותי  --הן מצד
שהוא מסרב לחלוץ ,הן מצד שאת מסרבת להיחלץ ,הן מצד שהוא דורש או שאת דורשת ממון או איזו הנאה בעד החליצה ,הן מצד שהוא
חולה בחולי הגוף או בחולי הנפש והחולי מעכבו מלחלוץ ,הן מצד שאת חולה בחולי הגוף או בחולי הנפש והחולי מעכבך מלהיחלץ  --ייבטלו
הקידושין מעכשיו ,אבל אם לא אמות עד שאוליד וולד  ,או אם אמות מבלי להוליד וולד ובשעת מותי אין לי אח מאבי  ,או אם אמות מבלי
להוליד וולד ובשעת מותי יש לי אח מאבי ובתוך ששה חדשים לאחר מותי הוא יפטור אותך בחליצה ,יהיו הקידושין קידושי סתם:
ה .אם בחיי אישותנו אוליד וולד מאיזו אשה בלעדך ,או אם בחיי אישותנו תהרי וולד מאיזה איש בלעדי ,ייבטלו הקידושין מעכשיו ,אבל אם
בחיי אישותנו לא אוליד וולד משום אשה בלעדך ,ואם בחיי אישותנו לא תהרי וולד משום איש בלעדי  ,יהיו הקידושין קידושי סתם.
אך ורק על פי אלה התנאים אני מקדשך וכונסך לביתי ובועלך בעילת מצוה אך ורק על פי אלה התנאים קיבלה
למשפחת
בת
הכלה ממנו קידושין ,ואך ורק על פי אלה התנאים מתכנסת לביתו ונבעלת לו בעילת מצוה ,וכך אמרו שניהם ,החתן והכלה" :כל מאמר
שעתידים אנחנו לומר ,וכל סימן שאנחנו עתידים לסמן  --בכל מיני אמירה או הסמנה  --אשר ישלל את אלה התנאים או אשר יטיל עליהם
שום ספק ,הרינו מבטלים אותו מאמר או אותו סימן מעכשיו ,שאך ורק על פי אלה התנאים אנחנו מתחתנים".
בן
ותנאיי השטר הזה קיבלו עליהם
בת
החתן .ו
למשפחת
הכלה ,כחומר כל התנאים וההסכמות הנוהגים בישראל כתיקון חכמינות זכרונם לברכה ,לא כאסמכתא
למשפחת
שריר
והכל
ולא כטופסי השטרות ,וקנינו מהם קנין על כל מה שכתוב ומפורש לעיל ,בכלי הכשר לעשות בו קנינים.
וקיים.
נאום ___________________________________________________________עד
נאום ___________________________________________________________עד

Conditions of Kiddushin and Nissu’in
By the grace of heaven on the
day of the week, the
day of the month of
since the creation of the world, according to the reckoning which we are accustomed to use here in the city of
in
,
son of
of the family
– the bridegroom, said to
daughter of
and
of the family
"Be my wife according to the law of Moses and Israel solely upon the following conditions:

in the year
and
– the bride:

(1) If a duly qualified Beth Din should ever adjudge that I ought to divorce you, and I shall have failed to give you a valid Get within six months after they
have so adjudged -- whether because I refuse to give you or you refuse to accept from me a valid Get, or because you or I demand money or some other
gratuity for giving or accepting the Get, or because I be afflicted by a physical or mental illness which prevent me from giving and you from accepting a Get-then this Kiddushin shall become void as of now, but if no duly qualified Beth Din ever adjudge that I ought to divorce you, or if a duly qualified beth Din
adjudge that I ought to divorce you and I shall have given you a valid Get within six months after they shall so have adjudged, then this Kiddushin shall be
unconditional;
(2) If our marriage should ever be dissolved according to some law or usage other than the law of Moses and Israel, and I shall have failed to have you a valid
Get within six months after it shall so have been dissolved--whether because I refuse to give you or you refuse to accept from me a valid Get, or because I
demand money or some other gratuity for giving the Get, or because you demand money or some other gratuity for accepting the Get, or because I be
afflicted by a physical or a mental illness which prevent me from giving a Get, or because you be afflicted by a physical or mental illness which prevents you
from accepting a Get--then this Kiddushin shall become void as of now, but if our marriage never be dissolved according to any law or usage other than the
law of Moses and Israel, or if it should be so dissolved and I shall have given you a valid Get within six months after such dissolution, then this Kiddushin
shall be unconditional.
(3) If we should ever separate from one another for a period of two years, during which time a duly qualified Beth Din be unable to ascertain beyond doubt
either that I am living or that I am dead, then this Kiddushin shall become void as of now, but if we never separate from one another for a period of two
years, or if we separate form one another for a period of two years during which time a duly qualified Beth Din ascertain beyond doubt either that I am living
or that I am dead, then this Kiddushin shall be unconditional;
(4) If I should die without having begotten a child, and if at the time of my death I have a paternal brother, and if he shall have failed to perform with you
the rite of Halitzah within six months following my death--whether because he refuses to perform Halitzah with you, or because you refuse to perform
Halitzah with him, or because either he or you demand money or some other gratuity for performing Halitzah, or because either he or you be afflicted by a
physical or mental illness which prevents him or you from performing Halitzah--then this Kiddushin shall become void as of now, but if I die after having
begotten a child, or if I die without having begotten a child and at the time of my death I have no paternal brother, or if I die without having begotten a child
at the time of my death I have a paternal brother and he shall have performed with you the rite of Halitzah within six months following my death, then this
Kiddushin shall be unconditional;
(5) If, during the life of our marriage, I should ever beget a child upon any woman other than you, or you should ever conceive a child by any other man other
than me, then this Kiddushin shall become void as of now, but if, during the life of our marriage, I never beget a child upon any woman other than you, and
you never conceive a child by any man other than me, then this Kiddushin shall be unconditional. Solely upon these conditions do I make you my wife and
take you into my household and consummate with you this Kiddushin."
Solely upon these conditions did
daughter of
of the family
the bride, consent to become his wife, and solely upon these conditions does she enter his
household and consummate with him this Kiddushin. And thus did the bridegroom and bride declare together: "As for any statement we may in future make,
or any sign we may in future give--by any manner of stating or of signaling which would negate these conditions or cast any doubt upon them, we hereby
render such statement or such sign void as of now, since it is solely upon these conditions that we marry."
Now,
son of
of the
family
, the bridegroom, and
daughter of
of the family
the bride, have accepted the conditions set forth in this document as binding, with the force of all
conditions and agreement executed among the Jewish people in accordance with the enactment of our sages, of blessed memory, and not as an indecisive
contractual obligation or a stereotyped form. We have completed with them the act of acquisition for all that which is stated and explained above, by an
instrument legally fit to establish a transaction.
Everything is valid and established.
Witness________________________________________________________________________________________________________
Witness________________________________________________________________________________________________________

