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לדימ ממוטתולבירוריוחשין

כתבכתובתמנהלמישכתובתהמאתיים
תיקבית הוראהשע"יביתמדין מס' ז-75שא

בושיםהדיון

מסדרקדושיןשהכין כתובה לחופת תלמידו שנשא כלה תלמידתביתיעקב ממשפחה נכבדה,
וכתב בה מנה בתורתאיתתא ,במקום כתובתמאתיים שלבתולתא ,ובתוספת הקבועה כתב לה
בס"המאתייםזקוקים .כשהעירולהם לאחרהחתונה שהכתובהחסרה ,לאידעוכללמהענין ,לא
החתןולא הכלה.

פסקדין

הכתובה פסולה .וכן הורה מרן הגריש"א שליט"א .לפיכך על הבעל לכתוב לה כתובה חדשה
שבה יפרשעיקר כתובהמאתיים ,ועד שיכתוביתפיס לה מטלטלין כנגד כתובתהויקבלעליו

אחריות ,עדשיהיהלופנאי לכתוב.

המקורותלפס"ד
א.נמטנסכתונותנדכריסלע"פ:רכימקירקומרכלספוחת %תולםממ6תייסושלשנס ממנםס"ז
tf~Sוכגמ'טסנונכלספוחת6פי' bnSb,ob)nsקסכרתנקוכטלוטיתלס,וכיון ד6מרליתליך6ל6
מנס ל 6סמכת דעתהו0וי 6לסכעילתונ"ז.וננריית6טס:רכייוסי קומררט6יוכו' סכ6ידעם
יסכיוילכתובלס.
וקמחלס.וטסכז"6:6לשייוס6 6מרר"ג 6מרטמו6ל %0סכר"מכגזרותיו6,
ופסק 0רמב"םקימותפ"יס"ט6יןפותתיןלכתולסממ6תיסול6למנסממקס,וכלספוחתנעילתונ"ז.
בלס מ1606מ6תייס"0ז
6חדסכותיו 6תסכתונסכסטר,ופחדמסעידועליועדיםוקנוממנומסוףחיי
מותר.וכן6סנתןלסמטלטליןכנגדכתוכת0ס"זמותרלבעולעדמיסיה 9h)D %לכתוב.ומספי"כס"מ
סתנס עמס לפמות מעיקר כתוכםוכו' תנקו כטלסכל מפוחת %הולס ממ6תיס ול6למנ 0ממנסס"ז
כעילםזנות.וכ"פ0טו"עסי'סטסעי'טt"Dhנתנקונטלויטלסכתוכסמטלס5,פ"סכעילתוכ"זכיון
ססי6מכורעl~baל% 6סמכתדעתם.

בית הוראהשע"יביתהדיל

תצה

וכנידוןדירןמהמסירקדוםין כתב ככתובה מנה כמקוסמ5תייס הכתוכםפסולם ,ומה מכתב 5מ"כ
תוספתטלמ5תיסזקוקיםקינומוסיף עלעיקר הכתוכהיותר ממס מפורם 3ו ,וגסלמיטת ס"3ח,
סס3י5ומכ"םסי'סוס"קטוומכיתיעקבטס,טסמ5תייסזקוקיסכזלל6תעיקרהכתורס,ול5כסדריטס
סם,מ"מקינוכולליותרמסמפורםכעיקרטהו5מ5הול5מ5תייס.וע"כגסלפימהנפסקהתו"עחו"מ
סי' מ3עפ"ימטנס  3"3קסםכט5ססיסכתובבולמעלסדבר5מדולמטסדבר 5חרו5פמרלקיימם
פניססמקיימיס 5ותס6 ,כל 5ס הס סותריםזה 6ת זהכגון מכתוכ למעלה מ5ה ולמטהמ5תיס5ו
6יפכ,5הו~יס 6חרהתחתון,בנידוןדירן5יןלהכניספיריםזרלמ5תיסזקוקיסולמכליל 3הסמ5תיס
זוזמלעיקרכתורסכניגודלמסספורםכתחילתסכתוכסמעיקרהכתונסקינוhShמ5ס.וכןהורהמרן
סגרים"5( bttw~Sa 5מנסלפי מכ"כנ5ילת5סניס כתונות כג  6ד"הותבעי,דכאים להנדוניםכדי
כחוכתהיכולהלמחול ,דה5קינהקלסכעיניולהו~י6ס,י"לדה"ה3ניד"ד).ע"כ~ריךלכתובלהכתוכה
חדמסויפרם 3סמעיקר כתוכתסמ5תייס ,ועדסיכתוכ,יקבלכקנין~תחייב מ5תיס 16יתפיס לה
מטלטליןבערךזה,וכמוטכתכהרמכ"ס.
ו6ג3כךיםh~loiממ"ככמו"ת6גר1תמאס"16חח"דמי'קיחו6כהע"זמ"רסי'מ 3ד3רנעלתתטוכס
הנתעלסליטר5לכסרול5כפסלםמןסכסונה,ם5סממתןיודעמזהיכוללכתובכתובתמ5תיס,ומניחר
סהתתיי3 3כךליכ5מוסקפיד5ומחויים 3כתו3ת 3תולס 6ף 53 05מת6ינסנתולה 06 ,ל 5הטעתה
ספריכיסלומרמוסכלוסלמסדרקרוטין.
קותו,וג'ינ
ב .כתבלה כתובת מנס כמקוסמ6תייסוהיךל6ידעהול5הרגימסכחמרונס,וגססו6ל5ידעול6
סרגיםעדמסעירולו06 ,כזמןסל5ידעוסיתםכעילתוכ"ז,עי'מו"תרדכ"ז ת"3סי'5לף רמסנקער)
לענין כתוכה מנכתכםול 5נחתמהול6הרגיטו 3דכר,דכיון דטעמ5הוי מסוס דטמכ 5דעתה,כיון
ד5יכתיכ5כתוכה ,לע"גדל5לחתימה ,ממכס דעתה,מהרינטיל5ודינךגמירי לדעת סהכלתלוי

כסתימה,כיוןד5יכ5כתוכהוקנין.

אברהםדובלוין.

ב
3ה6יעונדך טכת3כתוהה מנהלפתולהי
םלדוןעוד ,רכלתעה ותעהק5יכ5יסור05 qb ,6קינו 53
בליס ,וכממ"כ סרמ"3סרפ"ימקידותה"יוז"ל :סכונם 6ת הלמהול 5כת3לה כתופסוכו'  16מממלה
כתוכתס למעלסוכו'חוזר וכותםעיקר כתוסס  06רלהלקיימהלפי ם6סורלו  o~b5למהות עם למתו
סעה 6חתכל 6כתופהע"כ.וכ"פכמו"עסי'סומעי'ג .ומסמעד6יסורזה"לטהות עס קטתו"
פני
מ5
ו~5ףסל53 5עליהרק5סרפסלקיימהתסורלכהותעמס.
יי
"51כי"לדכניד"ד5ףמכתםלה כתתתמנס,ולע"פסתג6וכטלo~nb,כעילתוכ"זכיוןמס3ורסס5ין
לסול 6ממכס דעתם"6 ,כק5י גסכסקי 6ימור" 6ד6סור לסטות עס קטתו6פי' מעה 6מת",כיון

דכתו3הזול5וכלססי.5

תצו
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ומנס3טוייעמסמעי'6כת:3תסורלהתיימלעםמכלהקודםטיכתוכלסכתוסס.ופת"מוכ"מטסכתתו
רוהוסרקלכתחילה,טכתככפייס"זו5ריךלכתוםכתוכהקודס
3ססהכ"חדמהרמכ"סמטמעד6יןוייסו
ך
ו
ה
ו
כניסםלחופם ,מממעדליןקימורכדור רקלכתחילס.ועיי"םכמ"ממכתם דסטעסם5ריךלכתוכ
קודסכנימהלחופהדכעינןלכתחילסמופההר6ויהל3י6סbStיחסר ד3ר6פי'מו3ריסס.ע"כ.סרי
דהוםרקדיןלכתמילס,ול6טיםקימור 3ד3ר(ועי'n"ostחופתמתגיסמכי'1טנר6ה 60ףלמ"מהום
וניסורלכתמילהעיי"ם)"51.עד6ס להכתוכה6מרסחופסהריכע"כיהיהעמסטעםכל6כתוכה
וסרי6יכ66יסוי,6ו03כרחסנריךכ
יו3כתורסקויםסחופס.ומפקרדלכןכתבמתו"עד6סור.ועי'
תת
ו%
ממ"געטין מח (הו3 63מקו" 5טס)וז"ל :קמרוחכמיםם6טורלמהות עס קטתואפי' טעם 6חת 3ל6
כתובהלפיכךכותב"ק1דסכנימהלקופה"ולח"כיה6מותר63מתו.ע"כ.הרידבוריךלכתוככתוכה
קודסכנימסלחופהמסוסס6י6יסור6ד6סורלמסותוכו'.וכ"כ3טו"ע6ה"ע SD35המרככתסמטנס
סי'סוסעי'טזוז"ל:כיוןם6סור %ור DDאמתו3ל6כתוכה5ריךלכתוככתוסס"קודס"טיתיימד עמס
ן3י6ר 6תדהרי.A"nDO
"דמיינוכניסחלחופס".ע"כ.ועי'מגילתספרעטיןדמ"וע"6ד"האמרו",כ
ו3עו3ד6דירןלאחר בכנסהלתופהודאיכל טעהומטסק6י6~hosיסור 6ד6מורלממות עסקסתו,
ם מקוס%וןדכנד"ד -עדטנודע למס
וח"כ %תוםלסכתוכה 6מרמ 6ף 06ל6י63עלים6 .ךי
סהכתוכ0פסולס-לhon6כעילתוכ"זעפ"יממ"כ3קו3ןמיעוריסכתונות6ותרמגלפרם6תסרט6"3
סו363טמ"קכתונותעג6דה6ימורלמסות3ל6כתוכהתליץככוונתס,וקן 06טנוריםססמים %
כתוססוטועין ,ד63מת6יןלסכתורס% ,מיקריכ"זכפוגג,וכלץכוונסלמסזנות6יןקימורכלל,ולכן
כנ36דסכמוסתהוהאבסאינסיוצעתמזהס0כתוכסנ6כדס,מותרלטסותעמס.עיי"ם3דכריו.לפי"זים
מקוס 5מרוכטונ6דידןפכתכלסמנסוסלמסל6ידעהטפיחתלס מכתו3תס ,דל6ידעםסכתוכתה
מאתיים1,ל6טמס %לוס,וגססמתןל6מסלכוotsמפיחתלהמכמוכתה,ולמעטהסריתנאו3טלויט
לסכתוכהמ6תייסמתנאיכי"ר,כיוןד6יןכוונתהלמסזנות 6פמרוסוסכנ6כדסכתודתה1ל6ידעת
ומומרלדהותעמס"51.ע.מדבריהרט6"3הנ"לנר6סכמו"תסרד"3זמסכיךה6כ"דםליט".6
וממ"כידי"ע60כ"דםליט"6רעדמיכתוכיקבלבקניןמסוקחייבלסמ6תייסזוז16יתפיסלסמטלטלין
'סומעי' ,6
כנגדכתוכחה ,נר6סדקריךלהוסיףרכלזהסו 6רקכמעתהדחק,וכמב"כהרמ"6סי
יקניןלפי טעסוכדעת סטורוכו'36 ,לכ"ח כת3
ועיי"םהח"מס"ק 1ד3סעת תדחקממכינןעלעיר
ד6פי 5נסעת מדחק6ין לסמוך עלעידיקנין03 hSh ,תפטתמטלטליןעיי"ם.ומוסיף סס סח"מ
וממחמירתע"נ.
וסתפמתמטלטליןדממניעי' סססעי' 3דכעינןטילטלעליוקמריותו6זמותר % %עולעדהיפיסלו
פנאי%תוכו6זכותם %מיד(טור).והכ"מטסס"קחמוסיף6ףדה6טסמרו5ה 3ל6קמריותאמור,
וסכיךד0רי"ףוהרמכ"סמממיטוז0ומטמעד6ף3ל6קבלתאחריותמותר.ועי'63ס"טמסס"קדד6ס
מייחדלסקרקעמותר.
יהושעווייס.

