
תצז הדין בית שע"י הוראהבית

*  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממופתלדית

 נדונייתה את הכלה הכניסה מהיכן בה נכתב שלאכתובה
 -מא 206 מס' הדין בית שע" הוראת ביתתיק

 תשאלהנושא

 את להם כתב החתן של הישיבה וראש אשכנז, עדת בת כלה שנשא המזרח, עדות מיוצאיחתן
 הכתובה בתוך למילוי שורות שתי ישנן זה נוסח לפי ספרדי. בנוסח מודפס בטופסהכתובה
 התיבות לאחר - רשם הכתובה את שכתב הרב והתוספת. הנדוניא סכום את לפרט ישובהן
 דולר. אלף ושנים חמישים הכל סך כנגדן החתן והוסיף מסוים סך - ליה" דהנעלת נדוניא"ודא
 עליו קבל הכל" ה"סך שאת רשם לא וגם נדונייתה, את הכלה הכניסה מנין רשם לא הרבע"כ.
 שהוא או כתובתה עיקר גם נכלל הכתוב בסכום האם פירט לא כן כמו כתובתה. באחריותהחתן
 הכתובה. מעיקרחוץ

 במילים כתב גבי על כתב יש כן וכמו עשר, ארבעה במקום עשרה" "ארבעה נכתב החודשבימי
 ואחת ששים במקום מלא, בכתיב ואחת" "שישים נכתב השנים דבמנין ועוד, לתקנן, כדיאלה

 חסר.בכתיב

 לדיוןהשאלות

 הכלה. שמכניסה הנדוניא מקור את לדעת הנפ"מ מהא.

 ספרד בקהילות הנהוגה זו בכתובתה, קובעת קהילות תקנת איזה אשכנזיה, וכלה ספרדי חתןב.
 אשכנז. בקהלות הנהוגה זואו
 את פוסל והאם קולמוס, כהעברת דינו האם הזמן, כתיבת את לתקן כדי כתב גבי על כתבג.

 כשרה. הכתובה אופן ובאיזה ממשעבדי, בה גובין שאין אלא כשרה שהכתובה אוהכתובה,

רנשובה
 סי5 ~עלס טוס ממכנסת 5: סו ינמות נגמ' מזינו נכתונתס לכעכם ס5טס טמכניסס נדוני5 נדיןא.

 5מר 5מי ור' עמס, סדין 5מר יסורס רכ מי, עם סדין נותן, 5ני דמים קומר וסוף נוטלת 5ני כליקומרת



 ירושלים - דיןפסקיתצח

 טוס ממכנסת מס: ופרטיי וכו'. סוי דידה 5כיס כיח ס3ח מטוס עמה סדין 5מר יהורס ר3 עמו.סדין
 מס טס: סמטנס על ו3רם"י סמסוייס. ודכר כליס כסן וסיו הכחוכתה לו מסמס ברזל 65ן נכסי%טקס,
 ליס דסנעלת נדוני5 "וד6 סכות3ין כמו כתוכתס כאחריות עלו לקכלס % וממס %עלס מכנמתטס6טס
 מכח וככי6ור ע"כ. ברזל. 65ן קורין 3כתוכתס" וכך כך פלוני עליו ק3ל סכל מך וכותם כנגדן מוסיףוסוט
 ועי' ולתפארת. לטס אכיס ושית לס סויף קיימין דמן זמן רכל סוע"כ: עט כתובות רם"י כתב אכיס,כית
 כליס לו טגתנס ללעיס ולתפארת לככוד ויסית טני כעל טי6סבנס אכיס, 3ית מ3ח ממוס טס יבמותנ"י

 כקלס.תסוביס

 סנדוני6, כנגד לס במוסיף תוספת גס % ממכנסת סנדוני6 על ס3על כותב טככתו3ס מנ"ל כרם"ימפורט
 6ת לו מכנימס מנין טמפרה רט"י כתכ ול5 ככתו3תס". וכך פכך סחתן עליו קבל סכל "סךוכותו

 ומעיקר מלפי 51"ל פיד. סוף יבוס כרמיקס מכו6ר וכן מדילם. 16 נ60 מכי 16 36וס מבי ה6ססנדוני6,
 וגס הנדוני5, 5ת לס נתן מי נפ"מ 6ין לו, מסכנימס סנדוני6 6ת גס טכס כתוכתס מגוכם פ3סעססכין
 וכמנס מלכיס. לסחזירס ם5ריכס מלינו דל5 לעומס, גוש סי6 6ותס כטגוכס מלכיס, 6ותס ק3לס06

 כותכיס כתו וממיץ קיים דכטס6כ ר"ת כמס כ"מ פרק מרדכי עפ"י פסק י6 סעי' סו סי' 3טו"עכרמ"א
 ר"ט תסו' עפ"י סרמ"6 וסומיף נם6. מכי כותכיס קייס ס36 וכם6ין אכיס. מ3י ליס דסנעלת סנדוני6ודין

 נקרץ אביה כחיי גס ממאנן סר"ם דלדעת מס P"D מס כסגר"6 ועי' כס, לן לית פינס ob ומיסומם6נן
 אכיס. נקרץ מותו לאחר וגס נם5,כי

 ah לענין דנפ"מ יתומה טסיך טידעו כדי נם6 מכי כותכין קייס 36יס 6ין ד6ס כד p"D מס מכ"םוכתכ
 תקנת כעקכות ככתובות כך לפרט טתיקנו מ6 5ות י3 סי' טכעס כנחלת וכ"כ הר6פונס. מנס תוךמחס

 6ת נתן מי לדעת ים וע"כ לנותנים, סנדוני6 מוזרת זרע, כ% ר6טונס כפנס סלמס מרס :obaסקס%ת
 מתה ט5ס נב D"1D 6כסע"ז שו"ע וכרמש קנס מי' כתובות כמרדכי סוכ5ס סתקנס ומנססנדוני5.
 טניס שנס ד6ף ויש ממת, ליורמי 16 ל6כ סכל חוזר קיימא זרט כל6 ריטונה מנס תוך סאים 16סלמס
 זרע כל6 מתס ס6ס ומוינת טוליטו% תקנת על נס כלל סר6"ם כטוית עוד ועי' סנדוני6, ת5ייחזרו
 מ"ג הרמ3"5 וכטוית זרע, אותו עם כירוטת מתחלק ס3על זרע לס כטים ו6ף ח5י, רק יורם סכעללעולם
 מד סי' מסרי"ו כמו"מ וכתכ 6לגז6ייר. תקנת כענין ר5כ מי' ח"3 ותמכ"ן קטטיל6, תקנת על ת%סי'

 כממ"כ כוחכם", לריק "ומס מטעס 6ל6 סקסילות תקנו % דודאי יט, מעי' קים סי' כמו"עורמש
 קרוכיס מ6ר 16 סנדוני6, נתן סכלת 6כי 16 סתתן ט6כי סיכם 6ל6 טייך % טע0 וקותו מס,כמרדכי
 נתנו ל6 ד5חריס סיכך 36ל ק5ת, דדעמ6 6ומדנhtsb1 6 לריק, ותס למימר חייך ד3כול5ו סנדוני6,נתנו

 מאג, 6נכסי תקנו דל6 סיכי כי לריק, ותס טעמ6 ס6י מייך ל6 סנדוני5 נתנו ע5מס מס 6ל6סנדוני6,
 ובעית סכי תימק ל6 ו5י וכו', לס סי' נטיס לם' מיימוני כתסו' מממע ומכן כתסוכתו, סר6"םכממ"כ
 טעמך, כל5 מיל"6 סוי 6"כ ע5מס, סנווני5 ססכניסו ו6למנס 1D5bb אפי' סוי הקמילות דתקנתלמימר



תצט הדין בית שע"י הוראהבית

 b"D. טעמך. כל6 מילתך רכנן דלתקנו 6טכחןוסיכי

 כסנה סכעל 16 סי6 כטמתס לקניה מסנדוני6 למחזיר סקסלות תקנת זו כלטס תקנו ס6ס לדעתוכוי
 6ת סלמה לו מכניסם מנין ככתובה לכתוכ תקנו קיימך, מל זרע כ% סניה 3טנס 6ף 16ר6טונס
 16 36וה מ3י כטסכנימס b~b כן תקכו מל6 הכדוכיך, 6ת להחזיר חקנו % מדילה הכנימה 60סהנדוני6,
 .מהריס

 עליו, לס סים מ"מ כל לכעלס סלמס מחלס ד6ס ח מעי' קיה סי' כתו"ע סרמ"6 טפסק כמס נפ"מועוד
 כל6 למחול יכולה ד6ינס מס מטמע ד6ס מתקנה, למון 6מר 3זס לילך ים ממילס, דמחילתס 3מו"עספמק
 למעלס לממול יכולם סנדוני6 נותנת כסלמס סי6 ו6ס לבנות, כידס 6ין מנותן, נתן כן טע"מ 6וסיורטין,

 עידור סממת מכותכין בלנו סמנסג דלפי ח ס"ק C"SO וכתב טתחפון. מס כפי ל6תר ליחן למתנות16
 6פי' טיחזיר מו"ס תקנת דמיינו מותח 6חר סנדוני6 לו טיחזיר 6כיס מתנס 6"כ טו"מ, כתקנתתקיים
 05 ד6סי' דיופטר מכ"ם ומוסיף זס. כתניני מנותן התנה כקילו והוי למחול 6"י מ"מ החלי, מניהכפנס
b~oמ"מ מתר5ס, מס למחול יכובס ד6ז מטלס הנדוני6 נתנס oh ליורסיס, יחזור תמות 6ס 3תנ6יס נכתב 
 דסו"ל מו"ס כתקנת רק יתכנו הכ"ט דדכרי י"ל 6מנס ע"כ. כקנין. נעכס 6ס למחול יכותה פינסתו

 ומדין ליורסיס, לסתתייכ דמהני י"ל מטלס כססנדוני6 וגס לממול, יכולס פינס ולכן ל6כ, סחובלכתחילס
 טייך ל6 הרי טוליטול6 תקנת לפי 6כל מזמן, תוך יורטיס לל6 תמות ס6ס תנפי ועל כנעני,עבד

 לס לממול תוכל ל6 ומדוע ממנם, יורט וסכן לדסלכ"ל, מתחייב דס1"ל נולד, ל6 סעדיין לכןסתחיי3ות
 סו6 דכם6חר די"ל לנדוי מהגר"ד 5ח עמ' תממ"ט כ"3 ימר6ל כנסת קונן ועי' סכעל. לס טמייכמממון
 מחמת 630 סמור למחול זכות לס יסיח סל6 כפופן לס דנתנו סיור מטטס מסני עכורס סנדוני6סנותן
 מחילתם. תועיל טל6 יתכן ל6 הכדוניך סכניסס ע5מס כטסיך 6כל לס, מנתנוסנדוני6
 גג סי' מכ"ט מכתב סקסילות ממנסג ידע ל6 כמסחתן ז 6ות AD סי' f"uosb כחזו"6 למם"כ נפ"מועוד
 ומקמה בו, נוסגת מתקנס ס6ין כס"ק

 רק מתגה כתורת מקנסו ל6 ס6כ מ"מ סוי, מ6י ידע ל6 כי החזוקי
 ל6 וכי כסמנרמס, כהן חיים דכ5"כ סחתן ידע ל5 ו6י מו"ס, כתקנת כנגדן מירחיים חליפיןכתורת
 סיוע. קריך כזח מכלו ממוחל 6ו מם5 מתחייכ כסס6ד0 ודוקך כסן.יתחייכ
 מו"ס, תקנת קכלס זו כגון 6חרת, תקנס ע5מה על קכלס 5חת סכל מונות, קמלות 3ני סס הזוג כמצניב.
 סג סי' t"uosb כתזו"6 אלידד כמו חז"ל, תקנת דין סקסלומ לתקנת טים נקמר 06 טוליטול6, תקנתוזו
 דסיורטיס נג D"1D כטוייע מרמ"א רפיה טסכי6 לנדוי מהגריד 5ז עמ' הנ"ל יסר6ל כנסת קוכן וועי' ז6ות
 ענין דרק גימא ו6י לזם, מתר5ס ס6טס ו6פי' מנתייס, כתוך סנכסיס ימכור טל6 כחתן למחותיכולים
 להו לית bo סנכמיס, מלמכור יחתן למחות כח ליורטיס יתחדר ורמס 6יך כפן, יט סתחיי3ות 16תנאי
onuטל6 למהות זכ6יס טיסיו ליויטיס כח כתקנתם וסומיפו כ6ן, ים דתק"ת וע"כ מידי. ול6 כטכסיס 
 זס כמקרה כממון, חכמיס תקנות ככל ספקר כי"ר מפקר מדין ומסניף מנתייס(, כתוך סנכסיסימכור



 ירושלים - דיןפסקיחק

 כתנכי, דחמיכ 6חר כזלופן מס b~1rno ם5ידד כמו ג6מר 06 6כל הקובעת. סי6 שכעל טלמתקנה
 סנדוני5, על מזוג כני 3ין טים מתחייכות למחזיר, סתמייכות רסוס 16 כל, סנדוני6 קנס ל6 זסדכ6ופן
 סכן סיירם טוליטול6 תקנת )לפי סתקנה כפי מזכויותיו מסתלק וכן כתקנם, סכתוכ כפי ומתמיינידמקנס
 ל6 עדיין סכן מסרי סי6, וסתחיי3ות סקנסס מטוס דל6 5"ל סנדוני6,מ5י

 נו~
 b"b1 סכדוכי6 נתינת 3טת

 טמתמייכ כעלמך כלוס מעטיו וכל , סנכמיס( ח5י מירוטת הכעל מסתלקות מדין מועיל 6ך , לולהתחייב
 טויס תקנות לפי ימיו סכתונס ממשפטי ככתוכה פירפו ל6 06 - למסתפק ים עדיין מסתלק, 6וומקנס

 ס6מס. סל 16 סכעל טל סקסילס מהסג לפי סי6 וסססתלקות וססתחייכות הסקנ6ס ס6ס - טוליטול166

 6מכנזי כת bcla דספרדי יד מום"ק קיח סי' r"u~sb סיטכ כ63ר סו63 ל סי' ח"6 המסריכ"לופסק
 כין מנסוג טוליטול5 כתקנות לסתזיק hSb סכל לסתזיר רומס קינו ומספרדי ר6טונס הנס תוךומחס

 6ין מומזק הכת 6כי מ6ס מפרדית מנטף 6טכנזי h~nlh שס"ה הכנה"ג וכתכ עמו. הדיןסספרדיס,
 ע"כ. מידו.לסו5י5

 ממפורם מה קובע צודקי טוליטו~, 16 מו"ס תקנות לפי יסיו הכתוכה מממפטי ככתוכס פירטו 506מנס
 הכתוכה 6ת טכתכו כמעה סכינם סל6 לטעון נסמנת סלמס וקין ומקנו, סתמייכו כן דעת שעלככתוכס
 מכ6 ע"ס יסודי כרכר תרכט סי' ח"6 כתמו' סרם3"6 כתב סכן טוליטול6, 16 מו"ס תקנות זה מסומתמו
 ול6 וסמתנס סכתוכס מחזן כסקרך הכין פל6 וקמר כתוכתס לה טיפרע כי"ר % וקמרו קטתו 5תלגרם
 עריס הסעידו דחזקס %, מומעין דלין קומר הרמכ"6 6ך לו, דמומעין סמיכ וסרמ"ס התנ6יס,סכין
 סנמיס על ול6 הקרן לעמי חיוט הנחת ל5 כן קומר 6תס 6ין ו6ס בו, חתמו פיו ועלכע"פ

 דכוי
 יטענו

 מותר קנו 6לף סי' כתטו' מסרטכ"6 הקמם ח סגכ"י קמו סי' וככנה"ג יג. סעי' מ6 סי' כטו"ע וסוכךכן.
 מרגשת כלה מקין מהדי וקנן ממטס, ול6 בכך סכינס סל6 ס6מרס 3מס סי6 יפס מטענם וכותכעלמו
 כתמו' דפקני ככנס"ג ותירן 6חריס. על ככך סי6 מומכת 6לו כדכריס וכיו65 ככתונתם פכתככמס
 ככתוכתס. לס שייחד מקרקע מל סמי5ריס 6ל6 קינו קנו 6לף כתמו' 36ל סמיו3, עיקר טסותתרכט
 עיקר זה סרי טוליטול6, 16 טויס תקנות לפי סנכתכו ע5מס סכתוכס ממפטי על ססם6לס זסוכנידון
 חתמו. מס על סכינו b~c לטעון יכולים ס6סס 16 ס6ים ם6יןסמיוכ

 כין גרד טנמ65 סטר ס, מעי' מד סי' חו"מ כסו"ע וסוכך )כ(, לה 6לף סי' ת"6 סרמכ"6 כשו"ת כתכג.
 וכ"כ ה"ז פ"ז גיטין כתוספתך תניך וכסדיק כו, כתוב מוכר ממ6 חוטטין 6ין מלחוריו, 16 למטססטה
 פוסל קינו מטפו מל6 דמחק ס"מ כסר. מגופו, טל5 פסול, מגופו, תלוי 16 מחק כו מים מטר b"bפי"6
 סו6 מטפו ופירוש מקויים. ם6ינו כל טכתו3 ממס למדין ם5ין 6ל6 כתור, סיס תנקי bna עומר הסטר6ת
 שכשו"ת )ונ"ע מחזקתיה מפקינן 1ל6 סו6 כטר כחזקת סטרך ט6ר 5כל וממעות, ומזמן וסמ%ס סלהטס
 5ורך מוס טים תקי 16 מחק קותו oh כלומר וז"ל: כע"6, מנ"ל התוספתך 6ת סרמכ"6 מפרם תל סי'ח"ג
 ככך ממטר 6ת לפסול bo קינו, כקילו קותו רואין 6ל6 ממנו למדין 5ין מחק לקותו 16 תקי קומו טל~ופו



תקא הדין בית שע"י הוראהבית

 כמקוס hSh מטר מל גופו טסינו כמקוס מחק ים ם6ס כלומר עו: מו"ס הר"ן כטו"ת וכעי"ז b"D.ל6.
 עפ"י סרי"ף( מדפי h"u )רמ"ד גיטין ר"ן ועי' ע"כ. כסר. דמטר6, לטופרך טכותכין מקומותמלותן
 מעי' מד סי' חו"מ כסו"ע פסק וכן פסול(. קינו סנתקייס כל וסמה כסמו ד6פי' מט"ו פיו גירוטיןרמנ"ס
 טריר וסכל קודם לקיימם סריך סקולמום, עליהם מעכר תיכוה 16 תלויות 16 מחקיס כמטר ים 06ס:

 ול5 כזמן סיו ו5ס סנטר, נפסל והמעות וסמלוס מלוס מס דהיינו סטר טל כגופו היו ו6ס וכו',וקייס
 מס, וכפת"מ רעק"6 כחי' הוכן קמו, סי' ח"ג יעקב כסכות והקמה זמן. כו סטין סטטר סויקיימם
 הו"ל כמנמחק מ"מ כמר, זמן כו 6ין ד6ס ד6ע"ג 5"ל וסטעס לגמרי, דפמול מקמע הרטכ"6ם3תמו'
 דפסק לקיטתו דסכ"י ותירן מממעכדי. טכס סלינו רק דכטר 3מו"ע פסק ולמה ופסול, מתוכוכמזויף
 חסם רק ים לפנינו, ריעות6 מים מזמן נמחק 06 61"כ חורין, מכני טכה מוקדס דטטר ז סעי' מגבסי'
 טס כרמסן דקיי"ל מס לפי 6כל חורין, מכני וגבי זמן כו ם6ין כמטר דהוי פמק לכך מוקדס,מהים

 מה בסי' לסיטתו טהכ"י עיקר, והוך ועוי"ל, לפוסלו. ים כנמחק גס 6"כ לגמרי, פסול דמוקדסכהגה"ס
 )וכ"ד טופס הו6 סזמן 5כל וממעות, ומלוס סמקה מס מיינו דתורף סייד ממלוה מופי"ד המ"מ3סס

 כ"מ פרם"י וכן תורף, הוי דהזמן הו6 דעיקר וכתכ חולק נ6 ס"ק טס הסמאם 5כל פד(, סי' ח"כסתמכ"ן
 נפסל ממטר כל 6"כ לסדיק, 6 כו כגיטין D"tO מממעות וכן טפם, ע' כערוך וכ"מ ובניאס, ד"ס כז

 עכ"ל. ונפטר. נטבע וטכנגדו כע"פ כתביעה רקוהוי

 הרקבון, סכתם 6ת כסטר לרקות כטניתן O"b ס6ס לסמתפק ים סזמן, כתירת קולמוס מעכרתוכפסול
 הקולמוס, סעכרת מתחת ניכר ל6 סר6סון כסהכתכ דוקק 16 ופסול, כמחיקתו תסיסה סקולמוםדסעכרת
 מתוך מוכח 06 6ף פסול סטר טל כגופו דמחק כתכ יד ס"ק טס כנ"ך והנס כמר. ניכר, סו6 506כל
 16 ריעות5 16 חוכם מס כתוו היה טמ6 לחוס דים כענין הפטר מתוך מוכח קינו 06 5כל מהו,הסטר

 1 ס"ק התומיס ותמס מגופו. סיינו כזה תלוי הסטר רכל דכיון דפםול, מגופו וככלל מגופו כמו סויתנקי,

 גוף ו6ס סם"ך דבונת ה מ"ק מס כנתה"מ וכתב ונמחק. וקינון כזוזי כמו כמר, כתורף אפי'דכניכר
 מחוק, טילינו מך טוס נם6ר 1ל6 המך כל על מחק סים כגון ממנו, למדין 6ין ניכר טעדיין 6ף מחוקהדבר
 ע"כ. כתכ. 6יגו מחוק דכתכ ממחק, על כתוכ הים מה עדיין טניכר 6ף ממנו דנין6ין

 לקים וריס יוחנן ר' כטבת סיקרון גכי על דיו סמעכיר 6 יט כגיטין מנינו כתכ גבי על ככתכוהנס
 פטור. סיקרון ע"ג 0יקר6 דיו ע"ג דיו מוחק, ממוס ואחת כותב ממוס 5חת פתיס חייכ תרווייסועמרי
 חטיכ ל6 לר6מון מתקן ם6ינו וסיכך כתכ, חטיכ לר6טון מתקן הסני טכתכ דשיכם דיו ד"ה כתום'וכחכו
 נטל 06 מנתייכסה, אחרי האות גכי על ויו טיפת נפלה ט6ס כתכ י6 ס"ק קכס מי' ככ"ט והנסכתכ.
 זרק 06 ג מעי' ל3 סי' 15"ח כטו"ע פסק וכן הכיסוי. נטל 6ל6 דבר טוס עמס דל6 כמר, דיומטיפת
 הפמ"ג 3סס י6 ס"ק סמ"ג וכתכ וכסר. התמתון כתכ ויפאר הזהב מעכיר האותיות על זהבעפרות
 ההעכרם ע"י מיקרי ל6 התחתון, לכתב מבטל מעליון דכתכ פסול, סזסכ מעכיר טלין זמן רכלד6ע"ג



 ירושלים - דיןפסקיתקב

 ממילך. מתחתון כתב ונקטר מעכיר 6ס כי כותם ם6ין כיון כסדרן, ~hSכמיכס
 ומתחתון כתכ ממיכ מעליון סכתכ לתקנו, כדי כתכ גכי על כתב ים סמורם מכיוס דירן כנידוןולפי"ז
 ותיקן "ם" סר6מונס כקות נכתכ )טכתתילס כתחילס כתוב סיס מס ניכר העדיין כיון 6ך כמחוק,ממיכ
"h"Sססכתיכס ומוכם "מ"(, כתוכ סיס "ם" וכמקוס ל"כ", ותוקן "ע" כתוכ סיס סטלימית וכקות 

 מיס וסמיכות קולמוס. מעכרת לענין סנתס"מ וכממ"כ לסכסירו, ים סופר, נטעות סיתםסר6סונס
 טסו6 פניכר כיון פוסל, קינו עטרן, 6רכעס כמקוס עטרם )6רכעם מזמן פל מנכון ככתיכ זוככתוכס
 מכתב וכמו ממיס(, כמקוס )מיסיס תמר כמקוס מל6 ככתים טכתכ כמס וס"ס לטעות. טרס וקינוט"מ
 הניכר תיכס 16 6ות סטמיט ס6ס יז, 6ות ג סי' מכעס כנחלת סוכך סעיטור, כסס קכו סי' t"uoshכ"י
 ר' מסו' ועי' קיום. כלי 6ף לחום 6ין "צטטי", כתיכת "ם" 16 "רביעי", כתיבת "ר" דילג כגון D"D,פסו6
 קלס(. עמ' תטנ"ס נירוטליס יסוטע" "זכרון כקוכן חריףיסוטע
 וכך "בכך טכנגדס ומתוספת סנווני6 עליו מקבל מממתן מנ"ל רט"י כממ"כ ככתוכס לכתוב טיםו6ף

 מסויים, סך 6ימ6ימדילס 6כוסומכי מכי ליס דסנעלת כדוניך "1ד6 סו6: סמקוכל וסנוסחככתוכמס",
 למך עולין ד6 ותוספתה דין ונדוניה 61 כתוכת6 סכל סך מסויים. סך מדילים היסו סחתן 05ומוסיף
 כתוכתס, עיקר 6ת גס כוס כולל ס6ס כתכ ול6 סכל" "מך טכתכ 16 כן, כתכ ל6 ט6ס נרמס מ"מ....".
 לס נתנו 06 סנדוני6, מקור 6ת פירט ל6 06 6ך דמטר6. לסופרה 636 %6 פרטיס ד6ין ל6וסלס,6ין

 6, 6ות לעיל מנתכ6ר וכמו סקסלות, תקנת כענין ס%6ת יתעוררו 06 מע5מס, טסכנימס 616חריס
 כסרס ע5מס טסכתוכס נר6ס ומ"מ סנדוני6, לו סכניסס מסיכן יטיס לסכיה סכעל 16 ס6טסתצטרך
 לפרדס. פטריך כפי נתפרטס םל6הע"פ

מסקנה
 כשרה.הכתובה




