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 ירושלים דיןבית
 יוחשין ולבירור  ממוטתלדימ

 מאתיים שכתובתה למי מנה כתובתכתב
 ז75-שא מס' מדין בית שע"י  הוראה  ביתתיק

  הדיוןבושים

 נכבדה, ממשפחה יעקב בית תלמידת כלה שנשא תלמידו לחופת כתובה שהכין קדושיןמסדר
 לה כתב הקבועה ובתוספת בתולתא, של מאתיים כתובת במקום איתתא, בתורת מנה בהוכתב
 לא מהענין, כלל ידעו לא חסרה, שהכתובה החתונה לאחר להם כשהעירו זקוקים. מאתייםבס"ה
 הכלה. ולאהחתן

 דיןפסק
 חדשה כתובה לה לכתוב הבעל על לפיכך שליט"א. הגריש"א מרן הורה וכן פסולה.הכתובה
 עליו ויקבל כתובתה כנגד מטלטלין לה יתפיס שיכתוב ועד מאתיים, כתובה עיקר יפרששבה

 לכתוב. פנאי לו שיהיה עדאחריות,

 לפס"דהמקורות

 ס"ז ממנם ושלשנס ממ6תייס %תולם ספוחת כל קומר מקיר רכי לע"פ: ריס כ נד כתונות נמטנסא.
tf~S'6פי' ספוחת כל נ נו טס וכגמ ,ob)ns bnSb 6ל6 ליך לית ד6מר וכיון לס, וטית כטל תנקו קסכר 
 ידעם סכ6 וכו' רט6י קומר יוסי רכי טס: וננריית6 נ"ז. כעילתו לס ו0וי6 דעתה סמכת ל6מנס

 לס. כתוב ויל סכי 6י כגזרותיו, כר"מ %0ס טמו6ל 6מר ר"ג 6מר וס6 שיי 6"ל 6: כז וטסוקמחלס.
 נ"ז. נעילתו ספוחת וכל ממקס, ול6למנס ממ6תיס לכתולס פותתין 6ין ס"ט פ"י קימות 0רמב"םופסק
 0"ז מ6תייס 16 מ06 לס חייב מסוף ממנו וקנו עדים עליו מסעידו ופחד כסטר, סכתונס 6ת סכותיו6חד
 ס"מ פי"כ ומס לכתוב. 9h)D % מיסיה עד לבעול מותר ס"ז כתוכת0 כנגד מטלטלין לס נתן 6ס וכןמותר.
  ס"ז ממנס ול6למנ0 ממ6תיס %הולס מפוחת סכל כטל תנקו וכו' כתוכם מעיקר לפמות עמססתנס
 כיון כ"ז כעילתו 5פ"ס מטלס, כתוכס לס ויט נטל נתנקו t"Dh ט סעי' סט סי' 0טו"ע וכ"פ זנות.כעילם
 דעתם. סמכת % לl~ba 6 מכורעססי6



תצה הדיל בית שע"י הוראהבית

 5מ"כ מכתב ומה פסולם, הכתוכם מ5תייס כמקוס מנה ככתובה כתב קדוםין מהמסיר דירןוכנידון
 ס3"ח, למיטת וגס 3ו, מפורם ממס יותר הכתוכה עיקר על מוסיף קינו זקוקים מ5תיס טלתוספת
 כסדריטס ול5 הכתורס, עיקר 6ת כזלל זקוקיס טסמ5תייס טס, יעקב ומכית טו ס"ק סו סי' מכ"םסס3י5ו
 חו"מ התו"ע נפסק מה לפי גס וע"כ מ5תייס. ול5 מ5ה טהו5 כעיקר מסמפורם יותר כולל קינו מ"מסם,
 לקיימם ו5פמר 5חר דבר ולמטס 5מד דבר למעלס בו כתוב סיס ט5ס כ קסם 3"3 מטנס עפ"י מ3סי'

 5ו מ5תיס ולמטה מ5ה למעלה מכתוכ כגון זה 6ת זה סותרים הס 5ס 6כל 5ותס, מקיימיספניסס
 מ5תיס 3הס ולמכליל זקוקיס למ5תיס זר פירים להכניס 5ין דירן בנידון התחתון, 6חר הו~יס6יפכ5,

 מרן הורה וכן מ5ס. hSh קינו הכתונס מעיקר סכתוכס כתחילת ספורם למס כניגוד כתורס עיקר מלזוז
 כדי נדונים לה דכאים ותבעי, ד"ה 6 כג כתונות 5סניס נ5ילת מכ"כ לפי )5מנס bttw~Saסגרים"5
 כתוכה לה לכתוב ~ריך ע"כ 3ניד"ד(. דה"ה י"ל להו~י6ס, כעיניו קלס קינה דה5 למחול, יכולהכחוכתה
 לה יתפיס 16 מ5תיס ~תחייב כקנין יקבל סיכתוכ, ועד מ5תייס, כתוכתס מעיקר 3ס ויפרםחדמס

 הרמכ"ס. טכתכ וכמו זה, בערךמטלטלין
 תטוכס נעלת 3ד3ר מ סי' מ"ר ו6כהע"ז קיח מי' ח"ד 16"ח מאס 6גר1ת כמו"ת ממ"כ h~loi ים כךו6ג3

 ומניחר מ5תיס, כתובת לכתוב יכול מזה יודע ממתן ם5ס סכסונה, מן כפסלם ול5 כסר ליטר5להנתעלס
 הטעתה ל5 06 נתולה, 6ינס 53מת 05 6ף 3תולס 3כתו3ת ומחויים קפיד5 מוס ליכ5 3כךסהתתיי3
 קרוטין. למסדר כלוס מוס לומר פריכיס וג'ינסקותו,
 ול6 ידע ל5 סו6 וגס כחמרונס, הרגימס ול5 ידעה ל6 והיך מ6תייס כמקוס מנס כתובת לה כתבב.

 נקער( רמס 5לף סי' ת"3 רדכ"ז מו"ת עי' כ"ז, כעילתו סיתם ידעו סל5 כזמן 06 לו, מסעירו עדסרגים
 כיון דעתה, דטמכ5 מסוס הוי דטעמ5 דכיון 3דכר, הרגיטו ול6 נחתמה ול5 מנכתכם כתוכהלענין

 תלוי סהכל לדעת גמירי דינך ל5ו נטי מהרי דעתה, ממכס לחתימה, דל5 לע"ג כתוכה,ד5יכתיכ5
 וקנין. כתוכה ד5יכ5 כיוןכסתימה,

 לוין. דובאברהם

ב
 53 קינו qb 05 כ5יסור6, ק5י ותעה תעה רכל עוד, לדון ים לפתולה מנה כתוהה טכת3 עונדך3ה6י
 מממלה 16 וכו' כתופס לה כת3 ול5 הלמה 6ת סכונם וז"ל: ה"י מקידות רפ"י סרמ3"ס וכממ"כבליס,

 למתו עם למהות o~b5 לו ם6סור לפי לקיימה רלה 06 כתוסס עיקר וכותם חוזר וכו' למעלסכתוכתס

5פי~
 קטתו" עס "לטהות זה ד6יסור ומסמע ג. מעי' סו סי' כמו"ע וכ"פ ע"כ. כתופה כל6 6חת סעה

 עמס. לכהות תסור לקיימה רפס 5ס רק עליה 53 סל5 5ףמיינו
 ס5ין מס3ורס כיון כ"ז כעילתו o~nb כטל, סתג6ו ולע"פ מנס, כתתת לה מכתם 5ף דכניד"ד י"ל51"כ
 כיון 6מת", מעה 6פי' קטתו עס לסטות "ד6סור 6ימור6 כסקי גס ק5י 6"כ דעתם, ממכס ול6לס

 סי5. כלס ל5ו זודכתו3ה
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 כתתו טס וכ"מ ופת"מ כתוסס. לס טיכתוכ קודם מכלה עם להתיימל תסור כת3: 6 מעי' מס 3טוייעומנס
 קודס כתוכה לכתום ו5ריך ס"ז כפיי טכתכ , לכתחילה רק והוס וייסור ד6ין מטמע דמהרמכ"ס הכ"ח3סס
 לכתוכ ם5ריך דסטעס מכתם כמ"מ ועיי"ם לכתחילס. רק והוך כדור קימור דלין מממע לחופם,כניסם
 סרי ע"כ. מו3ריסס. 6פי' ד3ר יחסר bSt ל3י6ס הר6ויה מופה לכתחילס דכעינן לחופה כנימהקודס
 הום למ"מ 60ף טנר6ה 1 מכי' מתגיס חופת n"ost )ועי' 3ד3ר קימור טים ול6 לכתמילס, דין רקדהום
 כתוכה כל6 טעם עמס יהיה כע"כ הרי סחופס 6מר כתוכה לה כותי ד6ס 51"ע עיי"ם(. לכתמילהוניסור
 ועי' ד6סור. מתו"ע כתב דלכן ומפקר סחופס. קוים כתורס %תו3 סנריך ו03כרח 6יסוי6, 6יכ6וסרי
 3ל6 6חת טעם אפי' קטתו עס למהות ם6טור חכמים קמרו וז"ל: טס( 3מקו"5 )הו63 מח עטיןממ"ג
 כתוכה לכתוכ דבוריך הרי ע"כ. 63מתו. מותר יה6 ולח"כ לקופה" כנימה "ק1דס כותב לפיכךכתובה
 סמטנס המרככת SD35 6ה"ע 3טו"ע וכ"כ וכו'. למסות ד6סור 6יסור6 ס6י מסוס לחופה כנימסקודס
 עמס טיתיימד "קודס" כתוסס לכתוכ 5ריך כתוכה 3ל6 אמתו DD %ור ם6סור כיון וז"ל: טז סעי' סוסי'

 A"nDO. דהרי 6ת 3י6ר "כן אמרו, ד"ה ע"6 דמ"ו עטין ספר מגילת ועי' ע"כ. לחופס". כניסח"דמיינו
 קסתו, עס לממות ד6מור 6יסורhos 6~ ק6י ומטס טעה כל ודאי לתופה בכנסה לאחר דירןו3עו3ד6
 למס טנודע עד - דכנד"ד %ון מקוס ים 6ך עלים. י63 ל6 06 6ף 6מרמ כתוכה לס %תוםוח"כ

 סרט3"6 6ת לפרם רמג 6ות כתונות מיעוריס 3קו3ן ממ"כ עפ"י כ"ז כעילתו hon ל6 - פסולססהכתוכ0
 % מים סס טנורים 06 וקן ככוונתס, תליץ כתוכה 3ל6 למסות דה6ימור 6 עג כתונות 3טמ"קסו63
 ולכן כלל, קימור 6ין זנות למס כוונס וכלץ כפוגג, כ"ז מיקרי % כתורס, לס 6ין ד63מת וטועין,כתוסס
 ים לפי"ז 3דכריו. עיי"ם עמס. לטסות מותר נ6כדס, ס0כתוכס מזה יוצעת אינס והאבס כמוסתהכנ36דס
 סכתוכתה ידעם דל6 מכתו3תס, לס טפיחת ידעה ל6 וסלמס מנס לס פכתכ דידן וכטונ6 5מרמקוס

 ויט 3טל תנאו סרי ולמעטה מכמוכתה, לה מפיחת ots לכו מס ל6 סמתן וגס לוס, % טמס 1ל6מאתיים,
 ידעת 1ל6 כתודתה כנ6כדס וסוס 6פמר זנות למס כוונתה ד6ין כיון כי"ר, מתנאי מ6תייס כתוכהלס

 םליט"6. ה6כ"ד מסכיך סרד3"ז כמו"ת נר6ס הנ"ל הרט3"6 מדברי 51"ע. עמס. לדהותומומר
 מטלטלין לס יתפיס 16 זוז מ6תייס לס חייב מסוק בקנין יקבל מיכתוכ רעד םליט"6 60כ"ד ידי"עוממ"כ
 6, מעי' סו סי' הרמ"6 וכמב"כ הדחק, כמעת רק סו6 זה רכל להוסיף דקריך נר6ס כתוכחה,כנגד
 כת3 כ"ח 36ל וכו', סטור וכדעת טעס לפי קנין עירי על ממכינן תדחק ד3סעת 1 ס"ק הח"מועיי"ם
 סח"מ סס ומוסיף עיי"ם. מטלטלין 03תפטת hSh קנין, עידי על לסמוך 6ין מדחק נסעתד6פי5
 תע"נ.וממחמיר
 לו היפיס עד %עול % מותר ו6ז קמריות עליו טילטל דכעינן 3 סעי' סס עי' דממני מטלטליןוסתפמת
 אמור, קמריות 3ל6 מרו5ה דה6טס 6ף מוסיף ח ס"ק טס והכ"מ )טור(. מיד % כותם ו6ז %תוכפנאי
 ד6ס ד ס"ק מס 63ס"ט ועי' מותר. אחריות קבלת 3ל6 ד6ף ומטמע ז0 מממיטו והרמכ"ס ד0רי"ףוסכיך
 מותר. קרקע לסמייחד

 ווייס.יהושע




