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4  ירושלים דיןטית
 יוחסין ילניריו ממורלדית

 כחוה"מ נרשמה nSw התאריך שלפי כתובה כשרותשאלת
 כתובה תוספת רושמים אשכנז מנהג bS*והאם
 הנדוניא שכנגד הקבועה מהתוספתחוץ

 -סא 205 מס' יוחסיןהיק

 השאלהנושא

 גם הוריו, יהדות לחזקת אחרות לאסמכתאות בנוסף נישואין. לצורך ליהדות אישור מבקשא'
 מזוייפת. וכלתי אמיתית הכתובה נראית פניה ועל יד, בכתב שנכתבה שמם על ישנהכתובה
 בסך הכתובה עיקר את כוללת הכתובה פסח. חוה"מ מימי באחד הוא בכתובה הרשוםהתאריך
 אחרת. תוספת בה אין זקוקים. מאתים בסך הנדוניא על ותוספת זוזמאתים

החלטה

 יהדות, חזקת על המעיד כמסמך בה להשתמש ניתן מזוייפת, ולא אמיתית שהכתובה כיוןא.
 בנידון. אסמכתאות לשארבנוסף
 שנכתבה כיון מ"מ מיוחדת, תוספת בה אין אם בחוה"מ כתובה לכתוב אין שלהלכה אשיפב.

 מותר.בכת"י,

 לדיוןהשאלות
 חוה"מ. בימי - מיוחדת תוספת בה שאין - כתובה לכתוב מותר האםא.
 הנדוניא. שכנגד הקבועה מהתוספת חוץ כתובה תוספת לכתוב אשכנז מנהג האםב.
 יו"ט. בערב אשה לישא מותר האםג.

תשובה
 3ר דוד סר"ר 3טס ם סי' סכלכן דעת נמתם ר6טונס נדעס סניף ס מעי' תקמס סי' קו"ח נטו"עסרמ"6
 פערי 3תסוס"ג סג16ניס דעת וסיף 6וםריס. ויד כתם: טניס וכדעס כמועד. כתופס לכתום ומותרלוי:



 ירושלים - דיןפסקיתנו

 כז ס"ק ממ"כ וכתב ק5ס. סי' סמ"ק ומגסות 83 עמ' לרם"י ס6ורס ום' קנו סי' ומ"פ ריג סי'תרוכס
 6סס ליטף לו סותר ולכן סיתם סדמק דטעת )ו5"ל כמועד נטיס נוט6ין 6ין וס6 סרגל, ערב טנט6דמיירי
 נסגו סכמדינתינו ג סעי' תקמו סי' סמג"6 מכתב לע"פ כתוכם, לכתוב פסות סיתס כסלף יו"טכערכ
b~c6יו"ט כערכ כ% 4מ hSb סעודס לעטות איכול וגס הרגל, קורס 6חד יוס עמס לממות יכול 6"כ 

 מי' 6ור עמודי כסו"ת וכ"כ מותר, כרכר גדול קורך ים 60ס ט ס"ק פס ממ"כ כתב ככר נמול,ר5מונס
tUSעל לסתיימו לסמוך רם6י 60ז מדחק כעת מסיס 5"ל כתוכס, כלי קטתו עם להתיימר ד6םור ו6ף 
 לידי יכולו סמ6 ס6כד, דבר דמוי כיון סמתירס סר6טונה סדעס ככעס ממ"כ כתכ כח וכס"ק קנין.עידי
 תוספת 6כל לכו"ע, לכתוכ טמור כטוס, סכתוכות כל טכותכין כמדינתינו 61"כ תנ6יסס. כהסכמתערעור
 כתכ 16 רפ"י כתכ כעין רקס נכתיכס h"u~cn דככתכ פמ"ג ועי' טרי. מרמונו סכעל למוסיף מסכתוכה
 ים קומן[ מעטס וג'ינס גסס, כתיכם רק כסיני ניתנס טל6 מס ומג"ד כ"ח עפ"י מ ס"ק סטיון מעל -מלנו
 כממ"כ סמ"ג ופסק n"wcs, דסוי מטוס כט מ"ק סם ממ"כ כמב ס6וטרין וטעם כזמנינו. 6ףלסקל
 06 כי spo5 6ין כטוס סכתוכות כל מכותכין טכמוינתעו 6ל6 6', כדעס דס%ס יח h"b p"D ססכפמ"ג
 דוקק ממ"כ סחיר מדוע נס כמערס יז סעי' מם פרק מ"כ כטם"כ טסקפס )ומה ע"כ.. ממיט"6.ככתב
 דק ל6 היגוי. כלי גס מותר ס6כד כרכר וסרי קומן, מעטה ם6ינו רגיל ככתכ מיינו ממיט"6,ככתכ

 וכאופן תנ6יסס, כמסכמת ערעור חסם ואין ככתוכס תוספת ם6ין כאופן כן כתב ממ"כ מסריכקוםיתו,
 לסתייחו לסמוך דרם6י כיון חטיכ ל6 סדמק ונעת כמוס"מ, כמונה %תוכ ואסור ס6כד וכר אינוכוס
 קנין.( עירי פיעל

 כתוכס, לס לכתוב מספיק % ו6ס לרגל, סמוך יו"ט כערכ 6סס לים6 מותר סדתק טכטעת למדיםנמ5ינו
 כתכ טסו6 סלנו ככתכ וכגון מיוחדת, כתוכס תוספת כה ס6ין D"Dh כחוה"מ כתוכס לס %תוכמותר

 וקין כסוס, סכתוכות כל סכותכיס כמדינתינו טסמנסג כרירם מסמטנס כאדיס נמקינו ועורמסיט"6.
 מקומות ככמס ס6ימ5ו כנוסם )ול6 טכעס מנחלת כנוסח והול מיוחדת, כתוכס תוספת כססמומיפיס

 מיוחדת(. כתוכס תומפמ גס כן וים 6מכנז, נומת לתוך מפרד נוסם סעירכוכ"מדינתנו"
 מזוייפת טסיך ו%וכימ ממינותה על לערער 5ין כמוס"מ, טנכתכס מוריו כתונת טמ5יג וידן כנידוןלפי"ז
 פגיס6ו לתלות ויט מותר, סלנו ככתכ נכתכס ט6ס ממ"כ פסק כסרי כחוס"מ, כתונס כותכין ט5יןכיון
 חוס"מ. עד סכתונס %תונ מספיקו ו% מדחק, מעת מסיתם מטוס סרגל,כערכ




