בית הוראהשע"יביתהדין

תפס

ביתדיןירושלים
לדית ממונותולבירוריוחסין
כתובתגיורת כשכתבלהמאתייםבתורתבתולה
תיקניח"וראה שעאביתהדין מס' -18הש"ס

נושאהשאלה
הציגה
כלהשנתגיירהבגיל 1717נה,ונישאהלחתןבןעדות
כתובתה שכתב ראש
המזרחי
י
ת
ע
ה
הישיבה של החתן ,ובכתובה שנכתבהלפי הנוסח האשכנזי ,נאמר :ייהדא בתולתא שפירתא
ויעלתחן מרתח'תחי' בת אברהםאבינו" ,ונתחייב לה הבעל "מהרבתולייכי כסףזוזי מאתן

דחויליכי".
ישלציין שהעתק הכתובה נכתב עלטופסרגיל של כתובה ,אלא שבקצה השולייםהעליונים
שלו נכתב"העתק".

השאלותלדיון
א .כתובתגיורת ,כמההיא.
ב .כתבלה כתובת בתולתא ונמצאתגיורת ,האם כתובתהקיימת.
ג .ההבדליםבין כתובה בנוסחאשכנזילבין כתובה בנוסחספרדי.
ד .מקור התקנה לכתוב העתק מהכתובה ולהשאירו בידי הרבנות ,ומה דינה של הכתובה
כשנכתב ממנה העתקעל טופסרגיל.

תשובה
א.כמפנסכחוכותי6נ:מגיורתוספנויסוסטפחסטנפנוומהתגיירווטנסתחררויתילותעלככותטלמ
טניסויום6תד,כתונתןמנסוטיןלמןטענתכתולים.ופרטיי6יןסו6יכוללספסידס6ותסמנסולומר
כמזקתכתולםכם6תיךוסרימקחימקחטעות.וכןפסקסרמכ"סטיפותפי"6ס"6ותו"ע6כסע"זסי'מז
סעי'ג.וכיקרסנר":6רמכ"סועי'מעי'י.6ע"כ.ודיוריו"5נמדועלייןלרמנ"סול6למפנסככתונותי6
ןלסעי'י6טל6דכרכללכעניןגיורת6ל6כקטן
מנ"לכמוטלפנונ"יוכ"חונקרסגולם.ועוד,מדועליי

תצ

פסקידין-ירושלים

ועכו"סמקיימונטותיהםטיםלהםכתוכהמע"מכןקיימו.ותירןהנט"ןכורדי6נסקיז"5לכקוכןזכרון
ינטעעמ'קנז דסרמכ"סכלל 6תהמתגיירתיתרעלכתג' עםכתולהמןהניקוטין,ומיינול6מפני
טמזקתהטנכעלה6ל6מדינהכבעולה,והוךעפ"יהירוםלמידכתולהמןהניטו6יןכתוכתסמנהד6כדה
ןהגרעןלרמכ"ס.
חןכתולים,ולמדסרמכ"סדס"הגיורתיתרעלכתג'.וזהוכליי
ב .כתסכ"ןח"גסו"ם קעתכתב:ו6ס כמבלסמ6תיסוסיחהכעולהורלהליזוקכנכסיו ,ככרקמרו
ככתומותנוכ 06רלהלהוסיף %הפילו מ6המנהמוסיף .ו%תוכלבעולהכתולתךכרקוןסכעל,ל6
חייטיכןככהללמחזיכטיקר.6וכ"פכפסקי ה%ותלר'דודפרידמןמקרכןליפותפרקיח"גדט"ו6ות
לחנסוכיוכפד"רכרךידעמ'  ,189ט6ס6נם16פיתהוכתב מהרכתו*יכיbSנפעלהסכתוכה,חי"ל
טרופה למעכרעלמוככלמוסר הכתולהטל6תפסיד עלידו.וכ"פכלגרות מפהקו"ח ח"דסי'קים
ו6כהע"זסי') hrדמ6חר טהחתןימתוס עלהכמוכהסריהמכיס לכתובתכתולהומוכליכ6קפיצך
וממוייכככתובתכתולם6ף6סכ6ממקינהכתולה06ל6הטעמהקותו,מ6חרדרגהלהתמייכככתוכת
כתופסל6גרעמתוספתכתוכה.ועי'יומסרןסי'סוהגה"ט6ותטזוטכניקפודטס16מזוטכסכבימין
ינרטוןהבעל.ועי'מנחת
סי'רעג,וטסהכיונו6חרוניסטמממיריסכזהוכחכוסטין%תוכלהנתולהנפי
יוחקמ"כסי'קי6לעניןכעולת עקמו מ6ף  06ר5ה %תוכ להמ6תייס מ"מ %ינמונ לס נתולת6

ונתוייכי.

ונמו"תעיןי5חק ח"6 6כהע"זסי'מז )Sbtכלחדטנם6כתולסונורע 6תרסגיטו6יןטזינמה מקודס
והבעלקינויודעדבר06 ,מחוייכיסלמודיע %טלמזה,דה6קיי"לכנסהכמזקתכתולהונמללתבעולס
מקחטעותוהקדומיןכטליסוהיךפנויס,ו6ףד6יסורפנויהקינורקכיסורורכנן,כב"זמספקיוליה
כמיטעוכרעלדרכנןכטוגג 06מתוייכיסלסוויעוסיכךדקינומכסי*כידיס.וכתטוכסדן טסכעין
יוחקכלרוכסכממלוקתהר6טוניסכדיןכנססכחזקתכתולסונמ65ת כעו$06 %ריכסקדושין6חריס,
ימטוס
והעלהדמטוסהקימורמהסמייסכליקרוטיןודקי6יןכ"כחטם6,ך6יכ6ליסורדרכנןכודוי
דס 6כנסס כחזקת כתו%ונמ65תכעולה6ין לה כתוכה,והרי לסור לטסות עס 1nahכליכתוכה,
וכעילתוסויכעי%זנות.ו6ףדקינו6ל6ליסורדרכנן$ריכיסלהודיעוולספריטומלייסו
רשוגגדרכנן,
ןלנוכי"ק"16חסי'לס וחמדתמלמהקו"חסי'טז-יח.ועוד כתכדיטלסודיעלבעלמסוס סטכת
ו5יי
לכידה,עיי"םכפריכות.ועי'שו"תמהרט"סח"גסי'קנכ,ופס"דממרןהגרים"6
כדגרימטפט
י
א
ט
י
ל
מ
כרךדעמ'קמם6 .מנססי'קוכןטעוריסכתועות6ותרמדעפ"ירסכ"6ור"ןכתוגותעגדה6דמיקרי
כעילתזנותכטלין %כתוכם,זהמטוסטליןדעתהסומכתוקינהנמסרתלו6ל6כזונם6,כלהיכףפהוק
סכורטנחקייסהתנקיוכוונתולבעיתקימות1,טניהססוכריםסיםלהכתוכה,וטועיסדכ6מת6יןלס,ל6
רכ.%
מיסריכעילתזנותכמוגג ,דכ%כוכהלמסזכות6יןכ6ןוייסו
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וסנהכנידוןדירןטסתתןידעמנוטףגיורת,טהרי גסככתובתהנכתכמהיק כת 6כרססתכינו,ומן
ססתסגסלמדכמסנהכחוכותהנ"למגיורתמנתגיירהיתירהעלכססלםמניסויום6חדכתוכחהמנה
כבעולס,וקיןלס טע"ככיון ד%ו נחזקתכתולהנם6ה,וכפרטייטס,המנסכיוןמככתוכה כתכלה
םלהסתפקככוונתו ,ה6סכתככןרקכדילפקרהולטבחהולהוסיףלהמהטל6
מ6תייסכתורתכתולם,י
מגיעלהעפ"יהדין,וכזהקמודבריהתמכ"ןמל6חייסינןכה6למיחזיכםיקר16,6די"לטסמךעלכך
מלמרותמהיתהנכרית עדגילהכעעמרה,הי6כתולה06 ,ממוסבכךקמרולו6חריס16סכך למרס
לוסי 6ט5מה,ורימהעלמומדינהככתולהלענין הכתוכה למרות מה ממפורט כממנה,ו"6כ6ין לה
כתוכם ,וכמו ספמקכעיןי5חקסני ,ו6ף 606יןכעילתוכעילתזנותכיוןדטוגגיס הסוסכוריס
םלהודיעםכדימיכמוככתוכהממוקנת.
הכתובתהקיימת,מ"מי
והורהכוסמרןסגרים"6טיט"6ם6יןלה5ריךכתוכהחדסס,ויטלהכטירכדיעכד6תסכתוכססכתם
ןחסםתקלהטתינט6כעתידלכהן,מהרינכתככסססי.o"Dhh36
להמסתיםכתורתכתולס,כיוןטפי
ועי'להלןכרכרימכרביתסדיןהגר"נ6ייזנטטייןמליטתן.
ג.נוסת6ותהכתוכהה6טכנזיתוהספרדיתמונותזומזו,וככרנקכ5ווכקוהנוסח6ותהטונותומקורותיהן
כמפריססחסוכיס סדרכתוכה כמלכתהוספר מבפטהכתוכה .מסלוינו מקורהנוסחהמפרדיהכולל
קבלותממקפלעליוהמתןוכתוכןמל6לם6ת6מסעלקמתו,כספרנהרמלריסהל'כתובות6ותידומער
המפקדt"so3bסוףסל'כתוכותטמ'hSועוד.נוסחזסמוכךגסכסותםf"s~shסי'עומע"ממכמקוס
טנסגו ט%לימך 6%6מה6חתקינורם6ילים66מהעלקמתוםל6כרמותה"וכ"טobהתנהככתובתה
טל6לים6 6םה לחרתעליה".וכמלכותחליטהסי' קמטכפירום סדרתלי5ס 6ותמו כתכוז"לA"uh :
דליכןחדר"ג,מל6גזר hSbעדסוף6לףהחמימי ,מ"מכל6דסממכיעיןקותוכעתניסו6יןטל6יט6
6פהעלרמתווכו'.ע"כ.ופסכתו"עמ"6סעי'י6כתכסטוכלתקןכחרמותונידוייםטל6ים66מהעל
קטתו.
וברורמיםלהקפידעלהנוסמ6ותהמקובלותמלכלעדהוקיןלכתוכנוסם6מכנזי%ןעדותהמזרח,סל6
קכ6%מחדר"ג,מכיוןטככתוכסס6מכנזית6יןכלמתחייכותb~cליטף 6טהעל"6תו,ונמ 65הכעל
לל6כלמחוייכותכעניןזס.וכןהכיףכקונטרסהמנעתי6תכסוירו"ליסתטנ"ה)עמ'יחכטסהגרטז"6
ז"5לסכל  %6כנהגוליטכעימ"יכ
זה מנהגמנהגוכן ככל סדורותוכמוכין כקרן
ו כמנהגזה
החיים.ועי'להלן מהגרס"6זנטט'ןםליט"6כססמרןהגריט"6םליט".6
~
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ד.מקורממנהג%תוכ סעתקכתוכהולסם6ירוכידיהרב,מוזכר'DSנהרמלריסמנסגיסוסכלותכהל'
כתוכותמנסגוכמקריס%תוכסחיכתוכותוסופריבי"דכותכין6תטניהסכדילמנועמכמול 06נ6כדס
כתוכתסו06ורלמסות עםקטתוכל6כתוכה.והוסיף טמנסגזהר6יתיולרקבונהכעוכ"יתוניס h"D1

h
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ועודמקומית.ע"כ.ועי'םו"תרדכ"זח"דסי' qShקססוקיד) דדרךסמופריסטמניחיס 56ל 0תופם

סכתוכסוססכוסוסתנ6יסמכיניסס.
וככרערערו6חרוניסעלמנסגזסממעתיקיןהכתופסומחתימיןעליס6תסעדיס,מסריזסככותםפני
טטרותכיוס6מדספניממטרותפסוליםוקיןטכיןכסס,עי'תו"עחו"מסי'מ6טעי'6וכממ"עוט"ךמס
דמומםיןממ6יטרוףפעמיים"66 ,ככותבעלסטטרסמניפסוקמעתק,וכמוטכתככשו"תריכ"םסי'
תיגוסוכלכרמילכמו"סחו"מסי' מ6סטי'ג:וכלשטרממטפיסיןמעתיקיןקותו6ות כקות ממטר
סר6מוןוכותכיןכוטסו6סעתק.ע"כ.ועי'שו"תמסמוריסס"קכחפתועלהמטרסעתקססנכתכ6ות
כשותוכתבכוטסו 6סעתק,סו6לעניןם6סל6יס6גוףפסטרקייססיזכסע"י סעתקסזו,סל6יוכל
לטעוןלמד"ס,וכן כמטר מכרשיוכללמחזיק כמכר6 ,כללעניןפרעוןוגכייסממ"עכדיפמיט 6דל6
מסני,דליןטורף6ל6כגוףממטר.וכ"ממסכממ"עמ"קכווכנתס"ממדוריסס"קכ.ועי'תטו'מרן
סנרים"6כטפרסדרכתוכם כס%תסעמ'טז:חלילםמלסמוךעלסכתוכסססניסלעניןשיסורמסיס
ןעלססעתקמנמלחלרבנותטוס סעתקכלכד.ע"כ.
וקמורלעטותכןס"6כמחזיקפתיכמוכות,ויםל5יי

וכןסוכךכטסוכם' מטפטסכתוכסח"כ עמ'תקעז:למסויר 6תסעתקיסכתוכספלמרכנותכשופן
מיסיםמודפסעלכלממטר  h10gסעתק1ל6ניתןלגצים.ע"כ.ועי' עלסיונסלר"ימרטטךדףריג
כתמו'לסגר5פ"פסים%תוכסעתקכליחתימותעריס.
נויעו'פסקידיןירוסליסכרךס'עמודר"דן

אברהםדובלוין.
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ילכתחילס6יןלכתובכתולתך ככתונמגיורת6 ,ךנדיעכד  06סכעלידע
.1ע"דמרןטליט":6
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ו
וסתחייכמ6תייסמעלמוונסכתובכתh"hם6יןמכטולססי6תנם6לכסן,ויםלמניחלכוונתסכעלסיתם
ססי6נתולמ6כמ5י5ותנשכלhSכדין)6,יןלהייכלס5ריכוכתוכסשמרת.
ועי'כ6ג"מ6ו"ממ"לסי'קיחמכתבמים%תוככתולתך רק 06סי6נכעלס%מריסלכסונםוממילך
מכתככתh"bויזעולסזסרססי6פמולסלכסונס6.ךסי'מטו'סגרמ"פ
6יןמכמול.ולפי"זס"ס
י
י
ד
נ
כ
סכימלכדכמעת
מיינכרגכקוכןסו6ליסכתסוכססי'כסמכתכעלדכריס6גרותמטסדל6ישות
י
כ
ע
מ
ל
מדחקיו65מןמכלל6 ,כל6יןלנסוגכךצכלשופןוכו',וע"כרשויונכון ללמד דברזס כלמסדרי
סקדופיןוינסעכן.ע"כ.

ימןסר6ויטכניעדותממזרחיכתבוכתוכסכמנסגס,ור5ויססרכמרופסניטו6יןיתןלנניעדות
.2וודוי

סמזרמכתוכסכמנסגסכטעםסריפוסניקוטיןולמניד %סלסטתמםעססטופםפנמסרלמס.

נחוםאייזנשטיין.
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מסקנות
א.עפ"י הוראתמרןהגריש"אשליט"א,מכיוןשפירדו בכתובה שהכלההיא בת אברהםאבינו,
ואין חשדו טעות להתירה לכהונה בעתיד ,יש להכשיר בדיעבד כתובהזו שכתב לה מאתים
בתורת בתולה .אבללכתחילהבודאיאין לכתוב "בתולתא"וייבתולייכי" בכתובה שלגיורת.
ב .עפ"י הוראת מרן הגריש"א שליט"א בן עדות המזרח  -שלא קבלו את חרם דר"ג  -צריך
לכתוב כתובה בנוסח הנהוג אצלם ,שיש בו גם התחייבות מצד החתן שלא לשאת אשה על
אשתו.
ג .את העתק הכתובה שנכתב לצורך שמירה במשרד הרבנות,אין לכתוב על שטררגיל ,כדי
שלאיהיה ככותבשני שטרות ביום אחד ששניהם פסולימ .אלא יש לכתוב ההעתק על שטר
מיוחד לכך .ועדיף יותר שלא לכתוב כלל טופס נוסף אלא לצלם את השטר המקורי שנמסר

לאשה.

