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החיתון, קישור קודם ופגישות ההתראות ריבוי נפוץ רבים במקומות הרב לדאבוננו

שעריה, ובפתחי העיר ברחובות חוצות, כל בראש רבות בתולות עם בחורים ויוצאים

הוכחתי כבר ההלכה, ומצד כבגלוי. בסתר וטיולים, לנסיעות ובמלונות, במסעדות

ולא בהחלט, אסור שהדבר ועוד) ז' בחלק תשובות (בכמה הלכות משנה בשו"ת

ומתן משא ודרך באריכות הדברים באו שם אך עבירה, מידי מוציאתם הדרך זו

תורה. של כדרכה

כי אחד לכל להראות נפש, לכל השוים בדברים לב אל מלב כמדבר באתי ועתה

איסורי בכמה כרוך ושהדבר נפש, נוחי אבותינו עשו כן ולא אור, ישכון הדרך זו לא

מועיל זה כי שטוענים ומה מופרך, הדבר ההגיון מצד וגם ודרבנן, דאורייתא

הנישואין, לאחרי נפש עגמת למנוע כדי נפשם לתכונת בהתאם הנכון הזוג למציאת

מא.) (קידושין ז"ל רבותינו שאמרו מה זה כי שטוענים מה וגם הוא, נהפוך הנה

ורבות רעות כמה ועוד כן, הדבר אין שיראנה, עד אשה שיקדש לאדם אסור

בס"ד. לפנינו יבואר כאשר הכל זה, הנהגה עקב הנגרמים
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