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 ספרדי. בנוסח כתובה לבין אשכנזי בנוסח כתובה בין ההבדליםג.
 הכתובה של דינה ומה הרבנות, בידי ולהשאירו מהכתובה העתק לכתוב התקנה מקורד.

 רגיל. טופס על העתק ממנהכשנכתב

תשובה

 טלמ ככות על יתילות וטנסתחררו ומהתגיירו טנפנו וסטפחס וספנויס מגיורת נ: י6 כחוכות כמפנסא.
 ולומר מנס 6ותס לספסידס יכול סו6 6ין ופרטיי כתולים. טענת למן וטין מנס כתונתן 6תד, ויוםטניס
 מז סי' 6כסע"ז ותו"ע ס"6 פי"6 טיפות סרמכ"ס פסק וכן טעות. מקח מקחי וסרי כם6תיך כתולםכמזקת
 י6 ככתונות למפנס ול6 לרמנ"ס ליין מדוע 5"נ ודיוריו ע"כ. י6. מעי' ועי' רמכ"ס סנר"6: וכיקר ג.סעי'
 כקטן 6ל6 גיורת כענין כלל דכר טל6 י6 לסעי' ליין מדוע ועוד, סגולם. ונקר וכ"ח נ"י טלפנו כמומנ"ל



 ירושלים - דיןפסקיתצ

 זכרון כקוכן ז5"ל כורדי6נסקי הנט"ן ותירן קיימו. כן מע"מ כתוכה להם טים נטותיהם מקיימוועכו"ס
 מפני ל6 ומיינו הניקוטין, מן כתולה עם ג' כת על יתר המתגיירת 6ת כלל דסרמכ"ס קנז עמ'ינטע

 ד6כדה מנה כתוכתס הניטו6ין מן דכתולה הירוםלמי עפ"י והוך כבעולה, מדינה 6ל6 טנכעלהטמזקתה
 לרמכ"ס. הגרען כליין וזהו ג'. כת על יתר גיורת דס"ה סרמכ"ס ולמד כתולים,חן

 קמרו ככר כנכסיו, ליזוק ורלה כעולה וסיחה מ6תיס לס כמב ו6ס כתב: קעת סו"ם ח"ג כתסכ"ןב.
 ל6 סכעל, כרקון כתולתך לבעולה ו%תוכ מוסיף. מנה מ6ה הפילו % להוסיף רלה 06 כ נוככתומות
 6ות דט"ו ח"ג י פרק ליפות מקרכן פרידמן דוד לר' ה%ות כפסקי וכ"פ כטיקר6. למחזי ככהלחייטיכן
 חי"ל סכתוכה, נפעלה bS כתו*יכי מהר וכתב פיתה 16 6נם ט6ס 189, עמ' יד כרך כפד"ר נסוכיולח

 קים סי' ח"ד קו"ח מפה כלגרות וכ"פ ידו. על תפסיד טל6 הכתולה מוסר ככל עלמו למעכרטרופה
 קפיצך ליכ6 ומוכ כתולה לכתובת המכיס סרי הכמוכה על ימתוס טהחתן דמ6חר (hr סי'ו6כהע"ז
 ככתוכת להתמייכ דרגה מ6חר קותו, הטעמה ל6 06 כתולה קינה כ6ממ 6ס 6ף כתולם ככתובתוממוייכ
 כבימין וטכס ז 16מ טס קפוד וטכני טז 6ות הגה"ט סו סי' מסרן יו ועי' כתוכה. מתוספת גרע ל6כתופס
 מנחת ועי' הבעל. נרטון נפיי נתולה לה %תוכ סטין וכחכו כזה טמממיריס 6חרוניס הכיונו וטס רעג,סי'
 נתולת6 לס ינמונ % מ"מ מ6תייס לה %תוכ ר5ה 06 מ6ף עקמו כעולת לענין קי6 סי' מ"כיוחק

ונתוייכי.

 מקודס טזינמה סגיטו6ין 6תר ונורע כתולס טנם6 כלחד (Sbt מז סי' 6כהע"ז ח"6 י5חק עיןונמו"ת
 בעולס ונמללת כתולה כמזקת כנסה קיי"ל דה6 מזה, %טל למודיע מחוייכיס 06 דבר, יודע קינווהבעל
 ליה מספקיו כב"ז ורכנן, כיסור רק קינו פנויה ד6יסור ו6ף , פנויס והיך כטליס והקדומין טעותמקח
 כעין טס דן וכתטוכס כידיס. מכסי* דקינו סיכך לסוויעו מתוייכיס 06 כטוגג דרכנן על טעוכרכמי
 6חריס, קדושין $ריכס 06 כעו% ונמ65ת כתולס כחזקת כנסס כדין הר6טוניס כממלוקת כלרוכסיוחק
 מטוס כודויי דרכנן ליסור 6יכ6 6ך חטם, כ"כ 6ין ודקי קרוטין כלי מייס מהס הקימור דמטוסוהעלה
 כתוכה, כלי 1nah עס לטסות לסור והרי כתוכה, לה 6ין כעולה ונמ65ת כתו% כחזקת כנססדס6

 דרכנן, שוגג מלייסור ולספריטו להודיעו $ריכיס דרכנן ליסור 6ל6 דקינו ו6ף זנות. כעי% סויוכעילתו
 סטכת מסוס לבעל לסודיע דיט כתכ ועוד טז-יח. סי' קו"ח מלמה וחמדת לס סי' 16"ח לנוכי"קו5יין

 מטפט כדגרי מליטאי הגרים"6 ממרן ופס"ד קנכ, סי' ח"ג מהרט"ס שו"ת ועי' כפריכות. עיי"םלכידה,
 דמיקרי דה6 עג כתוגות ור"ן רסכ"6 עפ"י רמד 6ות כתועות טעוריס קוכן סי' 6מנס קמם. עמ' דכרך
 פהוק היכף 6כל כזונם, 6ל6 לו נמסרת וקינה סומכת דעתה טלין מטוס זה כתוכם, % כטלין זנותכעילת
 ל6 לס, 6ין דכ6מת וטועיס כתוכה, לה סים סוכרים 1טניהס קימות, לבעית וכוונתו התנקי טנחקייססכור
 כ%. וייסור כ6ן 6ין זכות למס כוכה דכ% כמוגג, זנות כעילתמיסרי
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 ומן תכינו, 6כרסס כת מהיק נכתכ ככתובתה גס טהרי גיורת, מנוטף ידע טסתתן דירן כנידוןוסנה
 מנה כתוכחה 6חד ויום מניס סלם כס על יתירה מנתגיירה מגיורת הנ"ל כחוכות כמסנה למד גסססתס
 לה כתכ מככתוכה כיון המנס טס, וכפרטיי נם6ה, כתולה נחזקת ד%ו כיון טע"כ לס וקיןכבעולס,
 טל6 מה לה ולהוסיף ולטבחה לפקרה כדי רק כן כתכ ה6ס ככוונתו, להסתפק ים כתולם, כתורתמ6תייס
 כך על טסמך די"ל 16 כםיקר6, למיחזי כה6 חייסינן מל6 התמכ"ן דברי קמו וכזה הדין, עפ"י להמגיע

 למרס סכך 16 6חריס לו קמרו בכך ממוס 06 כתולה, הי6 עמרה, הכע גיל עד נכרית מהיתהמלמרות
 לה 6ין ו6"כ כממנה, ממפורט מה למרות הכתוכה לענין ככתולה מדינה עלמו ורימה ט5מה, סי6לו

 וסכוריס הס דטוגגיס כיון זנות כעילת כעילתו 6ין 06 ו6ף סני, י5חק כעין ספמק וכמוכתוכם,
 ממוקנת. כתוכה מיכמוכ כדי להודיעם ים מ"מ קיימת,הכתובתה

 סכתם סכתוכס 6ת כדיעכד להכטיר ויט חדסס, כתוכה לה5ריך ם6ין טיט"6 סגרים"6 מרן כוסוהורה
 o"Dhh3. ססי6 כס נכתכ מהרי לכהן, כעתיד טתינט6 תקלה חסם טפין כיון כתולס, כתורת מסתיםלה
 מליטתן. 6ייזנטטיין הגר"נ סדין בית מכר כרכרי להלןועי'
 ומקורותיהן הטונות הנוסח6ות וכקו נקכ5ו וככר מזו, זו מונות והספרדית ה6טכנזית הכתוכה נוסת6ותג.

 הכולל המפרדי הנוסח מקור לוינו מס הכתוכה. מבפט וספר כמלכתה כתוכה סדר סחסוכיסכמפריס
 ומער יד 6ות כתובות הל' מלריס נהר כספר קמתו, על 6מס לם6ת מל6 וכתוכן המתן עליו ממקפלקבלות
 מכמקוס מ מע" עו סי' f"s~sh כסותם גס מוכך זס נוסח ועוד. hS טמ' כתוכות סל' סוף t"so3bהמפקד
 ככתובתה התנה ob "וכ"ט כרמותה םל6 קמתו על 6מה לים6 רם6י קינו 6חת 6מה %6 לימך ט%טנסגו
 A"uh וז"ל: כתכ מו 6ות תלי5ס סדר כפירום קמט סי' חליטה וכמלכות עליה". לחרת 6םה לים6טל6
 יט6 טל6 ניסו6ין כעת קותו ממכיעין 6דס כל מ"מ החמימי, 6לף סוף עד hSb גזר מל6 חדר"ג,דליכן
 על 6מה ים6 טל6 ונידויים כחרמות לתקן סטוכ כתכ י6 סעי' 6 מ" כתו"ע ופס ע"כ. וכו'. רמתו על6פה
 .קטתו
 סל6 המזרח, עדות %ן 6מכנזי נוסם לכתוכ וקין עדה כל מל המקובלות הנוסמ6ות על להקפיד מיםוברור
 הכעל ונמ65 6"תו, על 6טה ליטף b~c מתחייכות כל 6ין ס6מכנזית טככתוכס מכיון חדר"ג, 6מקכ%
 הגרטז"6 כטס יח עמ' תטנ"ה( וירו"ליס 6תכס המנעתי כקונטרס הכיף וכן זס. כענין מחוייכות כללל6
 זה כמנהג ימ"יכו ליטכע כנהגו %6 סכלז5"ל

~hiftwh. 
 כקרן וכמוכין סדורות ככל כן מנהגו מנהג זה

 םליט"6. הגריט"6 מרן כסס םליט"6 6"זנטט'ן מהגרס להלן ועי'החיים.

 כהל' וסכלות מנסגיס מלריס נהר DS' מוזכר הרב, כידי ולסם6ירו כתוכה סעתק %תוכ ממנהג מקורד.
 נ6כדס 06 מכמול למנוע כדי טניהס 6ת כותכין בי"ד וסופרי כתוכות סחי %תוכ כמקריס מנסגוכתוכות
 h"D1 תוניס כעוכ"י לרקבונה ר6יתיו זה טמנסג והוסיף כתוכה. כל6 קטתו עם למסות ו06ורכתוכתס
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 תופם 56ל0 טמניחיס סמופריס דדרך וקיד( קסס qSh סי' ח"ד רדכ"ז םו"ת ועי' ע"כ. מקומית.ועוד
 מכיניסס. וסתנ6יס וססכוססכתוכס
 פני ככותם זס מסרי סעדיס, 6ת עליס ומחתימין הכתופס ממעתיקין זס מנסג על 6חרוניס ערערווככר
 מס וט"ך וכממ"ע 6 טעי' מ6 סי' חו"מ תו"ע עי' כסס, טכין וקין פסולים ממטרות ספני 6מד כיוסטטרות
 סי' ריכ"ם כשו"ת טכתכ וכמו מעתק, פסוק סמני סטטר על כותב 66"כ פעמיים, יטרוף ממ6דמומםין
 ממטר כקות 6ות קותו מעתיקין ממטפיסין שטר וכל ג: סטי' מ6 סי' חו"מ כמו"ס כרמיל וסוכלתיג

 6ות סנכתכ סעתקס מטר פתועלה כח ס"ק מוריס מס שו"ת ועי' ע"כ. סעתק. טסו6 כו וכותכיןסר6מון
 יוכל סל6 זו, סעתקס ע"י סיזכס קייס פסטר גוף יס6 ל6 ם6ס לענין סו6 סעתק, טסו6 כו וכתבכשות
 דל6 פמיט6 ממ"עכדי וגכייס פרעון לענין 6כל כמכר, למחזיק שיוכל מכר כמטר וכן למד"ס,לטעון
 מרן תטו' ועי' כ. ס"ק מדוריס וכנתס"מ כו מ"ק כממ"ע מס וכ"מ ממטר. כגוף 6ל6 טורף דליןמסני,

 מסיס שיסור לענין ססניס סכתוכס על מלסמוך חלילם טז: עמ' כס%תס כתוכם סדר כטפרסנרים"6
 ע"כ. כלכד. סעתק טוס לרבנות מנמלח ססעתק על ל5יין וים כמוכות, פתי מחזיק ס6"כ כן לעטותוקמור
 כשופן מרכנות פל סכתוכס סעתקי 6ת למסויר תקעז: עמ' ח"כ סכתוכס מטפט כם' כטסו סוכךוכן

 ריג דף מרטטך לר"י יונס עלס ועי' ע"כ. לגצים. ניתן 1ל6 סעתק h10g ממטר כל על מודפסמיסים
 עריס. חתימות כלי סעתק %תוכ סים לסגר5פ"פכתמו'
 ר"דן עמוד ס' כרך ירוסליס דין פסקינויעו'

 לוין. דובאברהם

ב

 ידע סכעל 06 נדיעכד 6ך גיורת, ככתונמ כתולתך לכתוב 6ין לכתחילס וודויי טליט"6: מרן ע"ד1.
 סיתם סכעל לכוונת למניח וים לכסן, תנם6 ססי6 מכטול ם6ין h"h כת כתוב ונס מעלמו מ6תייסוסתחייכ
 שמרת. כתוכס לס5ריכו להייכ 6ין כדין(, hS נשכל כמ5י5ות נתולמ6ססי6
 וממילך לכסונם %מריס נכעלס סי6 06 רק כתולתך %תוכ מים מכתב קיח סי' מ"ל 6ו"מ כ6ג"מועי'
 סגרמ"פ מטו' סי' 6ך לכסונס. פמולס ססי6 לסזסר ויזעו h"b כת מכתכ כנדיי ס"ס ולפי"ז מכמול.6ין

 כמעת מלכד סכי למעכי ישות דל6 מטס ס6גרות דכרי על מכתכ כס סי' כתסוכס סו6ליס כקוכןמיינכרג
 מסדרי כל זס דבר ללמד ונכון רשוי וע"כ וכו', שופן צכל כך לנסוג 6ין 6כל מכלל, מן יו65מדחק
 ע"כ. כן. וינסעסקדופין

 עדות לנני יתן ניטו6ין מרופס ססרכ ור5וי כמנסגס, כתוכס יכתבו ממזרח עדות טכני סר6וי מן וודויי2.
 למס. פנמסר סטופם עס לסטתמם %ס ולמניד ניקוטין סריפוס כטעם כמנסגס כתוכססמזרמ

 אייזנשטיין.נחום
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מסקנות

 אבינו, אברהם בת היא שהכלה בכתובה שפירדו מכיון שליט"א, הגריש"א מרן הוראת עפ"יא.
 מאתים לה שכתב זו כתובה בדיעבד להכשיר יש בעתיד, לכהונה להתירה טעות חשדוואין

 גיורת. של בכתובה וייבתולייכי" "בתולתא" לכתוב אין בודאי לכתחילה אבל בתולה.בתורת
 צריך - דר"ג חרם את קבלו שלא - המזרח עדות בן שליט"א הגריש"א מרן הוראת עפ"יב.

 על אשה לשאת שלא החתן מצד התחייבות גם בו שיש אצלם, הנהוג בנוסח כתובהלכתוב
 .אשתו
 כדי רגיל, שטר על לכתוב אין הרבנות, במשרד שמירה לצורך שנכתב הכתובה העתק אתג.

 שטר על ההעתק לכתוב יש אלא פסולימ. ששניהם אחד ביום שטרות שני ככותב יהיהשלא
 שנמסר המקורי השטר את לצלם אלא נוסף טופס כלל לכתוב שלא יותר ועדיף לכך.מיוחד
 .לאשה




