
תקז הדין בית שע"י הוראהבית

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדית

 החופה לפני הכתובה על שחתמועדים
 וכו'" "וקנינא בה כתוב והיה בקנין, עליה התחייב שהחתןולפני

 -שא 110 מש' הדין בית שעא הורה מביתתיק

 הדיוןנוודא

 הקדושין שמסדר אומרים והעדים וכו'", "וקנינא העדים חתימת מקום לפני בה שמודפסכתובה
 מתחת אלא בקנין עליה התחייב לא שהחתן אע"פ החופה, לפני הכתובה על לחתום להםהורה
 .לחופה
 הקנין שקבלת למרות החופה, לפני עליה לחתום שנתבקשו כתובה בעדי  מעשה היהטווב

 נעשתה. טרםמהחתן

 להלכההשאלות

 הכתובה. על בקנין הצורך מהוא.

 חתימתם האם הקנה, שהחתן לפני וכו'" "וקנינא בה שכתוב הבתובה על העדים חתמוב.
כשרה.

 ההלכתייםהמקורות

 סטר כטכומכ 5כל נפרד. כתופן bSh ע5מו סכתוכס כסטר ל6 וכר6טוניס כגמ' מכינו סכסוכם על קניןא.
 דסנס סו6. כריך טסינו דכר ולכ6ורס סכתוכס, על קנין סכעל עורס לוס הכנוסף מכינו ל6כתוכס
 טסו6 ממנו וקנו עריס עליו תסעידו והחד כסטר סכתוכס 6ת סכותכ 6תד כתם: ס"ט פ"י פיטותכרמכ"ס
 טיסים עד לבעול מותר ס"ז כתוכתס כנגד מטלטלין לס נתן 06 וכן , מותר ס"ז מ6תיס 16 מ5ס לסחייט
 ט6ס 6 נס הע"פ כפרק ומכו6ר נכתב. כקילו סו6 סרי טסקנין סו6 פמוט ממ"מ וכתב לכתום. פנקילו

 לכמיכס קנין דסתס ידוע וג"כ וכו', בו לסמלך הריך 6ין ממנו קנו 06 לס וסכו וחתמו כתפו לעריס6מר
 טססמ"ג וסכיה עומד. לכתיכס קנין דסתס ד מ"ק סו סי' t"soJb כטו"ע כסגר"6 וכ"כ ע"כ.עומד.



 ירושלים - דיןפסקיתקח

 עד סרמכ"ס מדכתה מדייק סו סי' כ"ח ועי' כתוכס. כותכין מקין כמקוס דוקך סלמ3"ס דהרימפרט
 חטר לס סיכתוכ דוקק סו6 דתק"מ bnib מידו, עדים הקנו עד 16 נמי 6מר ול6 לכתור פנקי לוסיס6
 וכו', כתוכס לכתוב וקריך תתילס כתב ומטו"מ סגי, 3עדיס כקנין 6פי5 דכדיעכד 6ל6 ל6, מידו קנו6כל

 עד קלמר ו6תרוויסו מטלטלין, כסתפסת 6ו מידו כמקנו מותר ס"ז דכדיעכד כתכ וממ"כ כתיכסדדוק5
 6תפימת bSh פנקי לו מיסף עד סרמכ"ס כתכ דל6 ומכ"י ממ"מ אסכין כמו ודלה %תום. פנקי לוטיסה

 ס"ק תקמס סי' כרורס כמכנס וכ"כ ע"כ. לגמרי. מותר וכסניסס ממם לכותב מוס מידו קנו 6כלמטלטלין
 עירי על לסתיימד לסמוך רפקי סדמק בעת מסוס כתוכס, %תוכ ממפיק ול6 ממועד כערכ נס6 ט6סכז
 ככות כ' מוס מטמס ומס מניסס, על ק5י ספנ6י דתנ6י סרמכ"ס דברי כיקר ג מ"ק מס f"U3 למכסקנין.
 ככעס סחופם קורס סו6 06 דוקק hSh לכעול כברולס לת"כ מסני ל6 וקני דכעדיס זס, מטעסהו6

 לח"כ מיסף עו לכשול לח"כ מותר עדיין נכתב םל6 לע"פ קנו 06 טעת6 ססו6 מסני סכתוכססכותכין
 מיירי דמטלטלין ככ6 מם5"כ סמופס, קודס מס דתרווייסו כתוכס לכותכ קנין מרמס ולסכי ~תוכ,פנקי
 ע"כ. סכעילס, קודס דמיינו סחופס 6מר6פי5

 כ6 סעי' 5ג סי' 36סע"ז מקיר בכית תמס ככר קנין, עליו לעסות וגס כתוכס לכתוכ סנסגו מסועל
 תנקי ככח 16 מתורס מן 16 ועומד מחוייב כסכל כי זה, בקנין מתועלת יודע קיני וכעניותי וז"ל:כסופו
 גופו פמטעכד נזכר hSt כיון ממזונות על דכריס קנין כעין דמוי מועיל קינו מקנין ד6ף וי"ל וכו',כי"ר
 3פס מסמ"ג 3טס מ 6ות פ"י 6יטות כהגמ"י מא"כ עפ"י 5מר ויתכן ע"כ. וכו'. ו*וזין 5פלוז ו6נ6 06כי
 6מי ר' 6 ז כמורות כגמ' ומקורו כתוכס, כל6 מותרת קנין עדי byh1 כתוכס ד6ירכם6 דסיכ6 מלויר"י
 מזם ושפטר וכו'. מטלטלין שתפסוס 6"ל כתוכס, כתיכס ל6 וס6 רננן S"b כסכת, %תמידך למינעלסר6
 עד סקנין, על לסמוך יוכש סטטר ילכד מ6ס כתוכס, סטטר על קנין למוסיף סנסט המנסג טעםסו6

 סלוי. ריי וכדעת 6מר, סטרטיכתכו
 bnSb פסולם. ידייסו, שחתימות מסדי דנחוו מקמי דמיכתכ6 דדייני 6סרת6 ס6י 6: פס כחוכות כגמ'ב.
 לס ונתנו ותתמו 63פפס מ165 אפי' ר"מ סיס שומר ר"ג ד6מר נחמן מדרכ ולית6 וכו', כטיקר6מיחזי
 טטרות כם6ר 6כל לממס כתיכס ד3עינן ומיס כגיטי 6ל6 משיר בר' עליס פסיגי bS רכנן ו6פי'כסר,
 60 ככי דוקך סריטכ"6 כמס מס כסמ"ק וכתב ע"כ. חיימינן. hS כמיקרך למיחזי 6כל וכו' ליסמודו
 פטוט גט דפרק כססו6 סעדיס כחתימת כשיקרץ מיחזי bn~h כי 6כל 3חתימס, כשיקרם מחזי פוסוליכד
 6מר סוס וכד ויעכר, 6פי5 לה ופםלינן כחס כד6ית6 חייסינן ודשי ד6ורכת6 וכססי5 כהיני יתכיתידכי
 06 נתכעס 06 לסת3רר מעתיד זה כגון קומטך לידי דקתי כמקרץ ודוקך ליפת רכני 6ומריסכשיקרך למיתזי תייגי ~hS ד6מרינן p"nel bo: סם כתכ יונס רכינו תלמידי ומטם ע"כ. דדייני. כ6פרת6רכ6
 יתדיתו 6י פטוט גט כפרק כד6מרינן כסיקרון למימזי מייסינן קומטך לידי 6תי דל6 כטקר6 6כלל6,
 ביקרך וזמו כסיני, חנכתכ ויקמרו יכתכו 06 כמיקרך דמחזי ממוס כסיני מילי לכו דמסירן אע"גכסילי
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 טכתוכ כמו נכתכ כהיני כי ימסגו לעולס b)h כסילי "נכתב ידעו ל6 ממר 6ו "סיוס קוטט6 ליזי 6מידל6
 ע"כ.כסטר.

 הכתיכם ם6ין הסטר, טיתקייס קורס כמטר הקיום לכתוב ומותר פסק: כד סעי' מו סי' חו"מוכטו"ע
 והרמ3"ס הרי"ף דעת הי6 הר6טונס טהדעה נו P"D סממ"ע וכתב מולקים. וי" החתימה. 6ל6עיקר
 bS עמסס ויחתום לקטליטי גס סיוויע ד6מר כיון ככה"ג חייסיגן ל6 כסיקרון דלמימזי ה"ח פ"ועדות
 31ס"ך הי"ו. מעסה דסו6 כיון כמיקרך למיחזי חייטינן ככה"ג דגם ס"ל והי"ח כטיקר6. מיחזי עודיסים
 סטטר מנתקייס קודס הקיוס ולחתום לכתוכ כלסור הר6סונה הדעה מלמון מטמע דלכ6ורה כת3 נטס"ק
 ס"ק יג סעי' לט סי' לעיל הוכחתי דככר קינו, זה כקמת 6כל כטיקר6. למיחזי חייטינן דנחתימסמטוס
 על נתנטל ונקרכן עכ"ל. לדיניו. עיקר נר6ס וכן וכו', כמיקרך למיחזי תייסינן ל6 כחתימה ד6פי'למ

 ס5ר 16 מטרות כקיום 06 כי מייסינן ל6 דלמסקנ6 מס, כפתי הוכ6 ד, 6ות כ סי' פ"ג גיטיןהרק"ם
 כי"ר.מעמס

 מקכל לתחר 6ל6 הכתוכה לחתום לעדים וקין 6: מעי' מו סי' f"ut3h כמו"ע הרמ"6 פסק כמוכהולענין
 כתב וסם ממ3, סי' גיטין כמרדכי הו6 הרמ"6 מקור וסנה כזה. טמקיין מקומות וים לפניהם, קניןהתתן
 ענין, כקותו דעסוקין כיון כטיקר6 מיחזי מטום וליכול הכרכה, קודס הכתוכם טחתמו דים הר6כי"הכמס
 כמדר היעות טחי סכיך והרמ"6 כפניהס. נעמס הקנין טככר הברכה 6חר עד מויטמין ס6ין מקומותויט

 הח"מ וכתכ כזה. טמקילין מקומומ טיט הכיף טניה וכדעה סמתמירין, דעת כסתס ה3י6 כר6מונסהפוך,
O"Dכתב ט מ"ק מס הגרען וככי6ור ענין. כקותו 1עסוקין הו6יל כטיקר6 מיחזי דל6 המקילין גדעת ט 
 דל6 דטס וכו', 6ף ד"ח יח כגיטין תוס' וכמ"ט מוקדם, מטוס - ר6טונה כדעה - סרם דחטט 5מרדלין
 כ יט כגיטין מרדכי ממ"כ ע"פ דכריו 6ל6 וכו', כלל קנין קריך 6ין מחתמו כיון 6כל הכתיכה, כיוסחתמו
 ל6 לחתוס, יכול קינו קנין כ% וכי 6יכ6, כםיקר6 מיחזי מ6י להולמו 6"י נסמרדכי דברי סוף ומ"מוכו'.

 6"5 ודקי וחתומו כתוכו ~S"h כיון מ"מ החולקים ~עת 6פי' hSb הקנין, ד6"5 ס6י רכ לדעתמיכעי6
 עכ"ל. וטע. ל"ד קנין 51"ל וחתומו כתוכו 6"ל דל6 לרתוק ולפטרוכו'.

 הקני לפני העריס יחתמו ו6ס היום, מנסגו כמו וקנינך, ככתו3ס דכתכ דמיירי י"ל הגרפן דכריולולי
 סטרות 60ר לענין וסרמכ"ס כהרי"ף כמחס רקבונה נדעס נחו"מ סטו"ע דפמק ולע"ג כסיקרון,מיחזי
 על כקנין סקנל לח"כ יוודע כ6ן ו6ף כטיקר6, למיחזי מייסינן ל6 סוה, סכך לח"כ ניוודעדסיכ6
 דין לס ים סכתוכה מפטר כמיקרך, למיחזי דחיימינן כסתס ר6פוגה כדעס סרמ"6 פסק ומדועהכתוכם,

 כי"ד מעסה מה דמיך כי"ד כמעסה כתוכה ממוקל 6מר 6 יח כגיטין ם6מרו וכמו כי"ר, מעמסמל
 למיחזי חייסיגן ני"ז דנמע"ס נתנטל הקררן פסק וככר וכו', כתוכה 6ף כלילם וגחתמין כיוסנכתנין
 זה, לענין כי"ד מעמס נחנכה ל6 דכתוכס דנקט ק סי' ח"6 המהע"ז מטה כמגרות עי' 6מנסכטיקר6.
 כתיכס 6כל רוקק, ה6פרת6 כמו ~תונ 5ריכין מסכי"ד מה רק נחמנ כטיקר6 מיחזי לענין כי"דדמענה

- -



 ירושלים - דיןפסקיתקי

 דרק כ6 דף כתודות מכתום' מסנפיר סר"י לטיטת למום ים לכתחילה ממ"מ 6ל6 טטרות, ט6ר ככללסי6
 מטרות. ככל כטיקר6 למימזי חייסינן לכתמיהן 6כל פפי כרכ דל6 6יפמק דיעכדלענין
 למס ים כקנין, סתתייכ טפחתן ולפני סחופם לפני סכתוכס על סעדיס לסחתיס טמקי*ן ממקומותע"כ
 סרמ"6 מסניף ר6סונס %עם 6כל כזס. ממקילין מקומומ ים כמס סרמ"6 טסכי6 וכמו לסמוך, מיעל

 וקגיג5 נפן כתוב נכנר בכתונות ל5 נמיותי לכתמיכם, נוס לסקל ר5וי 5ין סתטכ"ן, לפי וכןנטתס,
 מיחזי יפיס ם% כדי כקכין, יתחייב מסחתן 6חרי כן %מות יוסר סמופס לפני לחתום וסרו5סוכו',

 לצחר 6ל6 סכתוכס על מותמיס סעויס ס6ין מסגמ' ממוכיח 6 ס"ק סו לסי' כקו"ח ספל6ס ועי'כמיקרך.
 כס ככתום סכתוכס לכון על יחתמו ו6יך כמיקרך, למיתזי חייטינן דלכתמילס מסוס וסטעטסחופס,
 לחתוס סל6 סר6וי מן רסיס י מעי' מס לנום ועי' סקדוםין. לתון דמיינו לצינתו", לי "סוי 6מרדככר

 לתופס טתיכנס קורס %ינחו" ליס וסות פזלנית מרת "ו5כי6ת על יחתמו דציך סחופס 6הר עדסכמונס
 כערים סחופס כמעונין דלפעמיס ממוס כזס נזסרין 6ין ססעולס רמס כלכום טס ומוסיף גמור. סקרוסוף
 סיו % סחופס 5מר עד סמתימס מלמרין סיו ו6ס לחסיכס סמוך עד סחופס ומממין ניניסס תיגרזיים

 ענין כקותו מעמוקין כיון וסומכין סכמוכות ככל לכן קודס חותמין לכך מכת, מסוק מחמת למתוםינותן
 מוכה טמזס ע"כ כ6 לדף סליט"6 סגרים"6 למרן כסוכות כמסכת סערות ועי' ע"כ. כטיקר6. מיתזיל6

 OnD, כעריס וק"ו כי"י, ונמעדה כי"ר במתימות טפילו כסיקרון למימזי מייטיכן % דלסלכסכסם"ך

 לפגי סעדיס %חתים hSn טליט"6 סגרים"6 מרן נוסג םלמעסס מוסר ם*ט"6 פייזנמט"ן וסגר"נעיי"ם.
 מתחת נ*ל6 סיתס קנין וסקכלת כיוס מנחתמס כתופס כדין 6. מוסיף: הו6 עוד עמו. ונימוקוסקגין
 6ין טווד6י )וצמר פמילס וסכתונס מקנין על עריס כ5ן ס6ין טליט"6 מרן דעת סטקיעס, צחרילמופכ
 מדכר סרמ"6 4161 סו, סי' סרמ"6 עס זס לייסד ים קולס חדטס. כתוכס לכתוב וים כתוסס(, תוספתכ6ן

 תיערך וסחופם לסקיעס לסמוך מתקרב סחופס כמזמן כ. לכרר. יט ועדיין כתוכס, תוספת טליןכמקוס
 יוס ולכתוכ לחופס מתחת קנין ולקבל סכתוכס על לחתוס דים טליט"6 מרן דעת ספמטות, כיןכזמן

 דגם מליטתן מרן דעת 6כל סקודס. יוס ו%תוכ סמקיעס לפני קנין לקבל נסגו ככר קולסממהרת.
 כין מל כזמן תיערך סחופס 06 כמו"צ, נכנסוג סהופס לפני סכתוכס על והותמיס קניןכטמקכלין
 פנכתכם כתוכס טכזס"ז ג p"D קם סי' מ"ר 6כסע"ז מטס ונגרות עי' ג. מחר. טל סת6ריך לכתוכסמממות
 ע"כ. עיי"ט. 5ירוסין, כ4 כתוכס על לסהחייכ סטין פסו%, סלילם, עד כקדומין עסוקין וסיוכיוס

מסקנה
 כשרה.הכתובה




