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לדית ממופתולבירוריוחסין
כתובה שלאנכתב בהמהיכןהכניסההכלה אתנדונייתה
תיקבית הוראת שע"ביתהדין מס' -206מא

נושאתשאלה
חתןמיוצאי עדותהמזרח ,שנשא כלה בת עדתאשכנז ,וראשהישיבה של החתן כתב להם את
הכתובה בטופס מודפס בנוסח ספרדי .לפי נוסח זה ישנן שתי שורות למילוי בתוך הכתובה
ובהן יש לפרט את סכום הנדוניא והתוספת .הרב שכתב את הכתובה רשם  -לאחר התיבות
"ודאנדוניא דהנעלתליה" -סך מסויםוהוסיף החתןכנגדן סך הכל חמישים ושנים אלף דולר.
ע"כ .הרב לא רשםמנין הכניסה הכלה אתנדונייתה ,וגם לא רשם שאת ה"סך הכל" קבלעליו
החתן באחריות כתובתה .כמוכן לאפירט האם בסכום הכתובנכללגםעיקר כתובתהאו שהוא
חוץ מעיקר הכתובה.
בימי החודש נכתב "ארבעה עשרה" במקום ארבעהעשר ,וכמוכןיש כתבעלגבי כתבבמילים
אלהכדילתקנן,ועוד ,דבמנין השנים נכתב "שישים ואחת" בכתיב מלא ,במקום ששים ואחת
בכתיב חסר.

השאלותלדיון
א .מה הנפ"מ לדעת את מקורהנדוניא שמכניסה הכלה.
ב .חתןספרדיוכלהאשכנזיה,איזה תקנתקהילות קובעת בכתובתה,זו הנהוגהבקהילות ספרד
אוזוהנהוגה בקהלות אשכנז.
ג .כתבעלגבי כתב כדי לתקן את כתיבת הזמן ,האםדינו כהעברת קולמוס ,והאם פוסל את
הכתובה ,או שהכתובה כשרה אלאשאיןגובין בה ממשעבדי ,ובאיזהאופן הכתובה כשרה.

רנשובה

א.נדיןנדוני5טמכניסס ס5טסלכעכםנכתונתסמזינונגמ'ינמותסו :5ממכנסתטוס ~עלססי5
קומרתכלי5נינוטלתוסוףקומרדמים5נינותן,סדיןעםמי,רכיסורס5מרסדיןעמס,ור'5מי5מר

תצח

פסקידין-ירושלים

סדיןעמו .ר3יהורס 5מרסדין עמהמטוס ס3חכיח5כיסדידהסויוכו'.ופרטיימס :ממכנסתטוס
%טקס,נכסי65ןברזלמסמסלוהכחוכתהוסיוכסןכליסודכרסמסוייס.ו3רם"יעלסמטנסטס :מס
טס6טסמכנמת %עלסוממס %לקכלסעלוכאחריותכתוכתסכמוסכות3ין"וד6נדוני5דסנעלתליס
וסוטמוסיףכנגדןוכותםמךסכלק3לעליופלוניכךוכך3כתוכתס"קורין65ןברזל.ע"כ.וככי6ורמכח
כיתאכיס,כתברם"יכתובותעטסוע"כ:רכלזמןדמןקיימיןסויףלסושיתאכיסלטסולתפארת.ועי'
נ"ייבמותטסממוס מ3ח3יתאכיס,טי6סבנסכעלטניויסיתלככודולתפארתללעיסטגתנסלוכליס
תסוביסכקלס.

מפורטכרם"ימנ"לטככתו3סכותבס3עלעלסנדוני6ממכנסת %גסתוספתבמוסיףלסכנגדסנדוני,6
וכותו"סך סכל קבלעליו סחתן פכךוכך ככתו3תס" .ול 5כתכרט"י טמפרהמנין מכנימסלו 6ת
סנדוני,6ה6סמבי36וס16מכינ1660מדילם.וכןמכו6רכרמיקסיבוססוףפיד"51.למלפיומעיקר
סכיןפ3סעסמגוכםכתוכתסטכסגס6תסנדוני6מסכנימסלו6,יןנפ"ממינתןלס5תהנדוני,5וגס
 06ק3לס6ותסמלכיס,כטגוכס6ותססי 6גושלעומס,דל5מלינום5ריכסלסחזירסמלכיס.וכמנס
כרמ"א3טו"עסי'סוסעי'י6פסקעפ"ימרדכי פרקכ"מכמסר"תדכטס6כקייםוממיץכתוכותכיס
ודיןסנדוני6דסנעלתליסמ3יאכיס.וכם6יןס36קייסכותכיסמכינם.6וסומיףסרמ"6עפ"יתסו'ר"ט
יאביהנקרץ
מם6נןומיסוobפינסליתלןכס,ועי'כסגר"6מסP"Dמסדלדעתסר"םממאנןגסכחי
כינם,5וגסלאחרמותונקרץאכיס.
וכתכמכ"םמסp"Dכדד6ס6ין36יסקייסכותכיןמכינם6כדיטידעוטסיךיתומהדנפ"מלעניןah
מחסתוךמנסהר6פונס.וכ"ככנחלתטכעססי'י53ות מ6טתיקנולפרטכךככתובותכעקכות תקנת
םלדעתמינתן 6ת
סקס%תoba:מרססלמסכפנסר6טונס כ%זרע,מוזרתסנדוני6לנותנים,וע"כי
סנדוני .5ומנס סתקנס סוכ5סכמרדכיכתובותמי' קנס וכרמש שו"ע6כסע"ז D"1Dנב ט5ס מתה
סלמס16סאיםתוךמנסריטונהכל6זרטקיימאחוזרסכלל6כ16ליורמיממת,וישד6ף שנסטניס
יחזרות5יסנדוני,6ועי'עודכטוית סר"6םכללנס עלתקנתטוליטו%ומוינת ס6ס מתסכל6זרע
לעולםסכעליורםרקח5י,ו6ףכטיםלסזרעס3עלמתחלקכירוטתעםאותוזרע,וכטויתהרמ5"3מ"ג
סי' ת%עלתקנתקטטיל,6ותמכ"ןח"3מי'ר5ככענין תקנת6לגז6ייר.וכתככמו"ממסרי"וסי'מד
ורמש כמו"עסי'קיםמעי'יט,דודאי  %תקנו סקסילות 6ל 6מטעס "ומסלריק כוחכם" ,כממ"כ
כמרדכימס ,וקותו טע% 0טייך 6ל6סיכםט6כי סתתן 616כי סכלתנתןסנדוני 16 ,6מ6רקרוכיס
ךלמימרותסלריק6htsb1,ומדנ6דדעמ6ק5ת36 ,לסיכךד5חריסל6נתנו
נתנוסנדוני,6ד3כול5וחיי
סנדוני6 ,6ל 6מס ע5מסנתנוסנדוני5ל6מייךס6י טעמ6ותסלריק,כיסיכידל6תקנו6נכסימאג,
כממ"כסר"6םכתסוכתו,ומכן מממעכתסו'מיימונילם'נטיססי'לסוכו',ו5יל6תימקסכיובעית
למימרדתקנתהקמילותסויאפי'1D5bbו6למנסססכניסוסנווני5ע5מס"6,כסוימיל"
6כל5טעמך,
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י6טכחןדלתקנורכנןמילתךכל6טעמך.b"D .
וסיכ

וכוילדעת ס6סתקנו כלטסזו תקנתסקסלותלמחזירמסנדוני6לקניה כטמתססי 166סכעלכסנה
ר6טונס 6 16ף 3טנססניה כ %זרע מלקיימך ,תקנו לכתוכ ככתובהמנין מכניסםלו סלמה 6ת
הנדוני60 ,6סהכנימהמדילה %חקנולהחזיר 6תהכדוכיך,מל6תקכוכןb~bכטסכנימסמ3י36וה16
מהריס.

ועודנפ"מכמסטפסקסרמ"6כתו"עסי'קיהמעי'חד6סמחלססלמסלכעלסכלמ"מסיםלסעליו,
םלילך3זס6מרלמוןמתקנה ,ד6סמטמעמסד6ינסיכולהלמחולכל6
ספמק3מו"עדמחילתסממילס,י
סיורטין6,וטע"מכןנתןמנותן6,יןכידסלבנות,ו6ססי6כסלמסנותנתסנדוני6יכולםלממוללמעלס
16למתנותליחןל6תרכפי מסטתחפון.וכתב  C"SOס"קחדלפי סמנסגבלנומכותכין סממתעידור
תקייםכתקנתטו"מ"6,כ מתנס6כיסטיחזירלוסנדוני6 6חר מותחדמיינו תקנתמו"סטיחזיר6פי'
כפנסמניההחלי ,מ"מ"6ילמחולוהויכקילו התנהמנותןכתניניזס.ומוסיףמכ"םדיופט
רד6סי' 05
b~oנתנסהנדוני6מטלסד6זיכובסלמחולמסמתר5ס,מ"מohנכתב3תנ6יס6סתמותיחזורליורסיס,
תופינסיכותהלמחול 6סנעכסכקנין.ע"כ6 .מנסי"לדדכריהכ"טיתכנו רק כתקנתמו"סדסו"ל
לכתחילססחובל6כ,ולכןפינסיכולסלממול,וגסכססנדוני6מטלסי"לדמהנילסתתייכליורסיס,ומדין
עבדכנעני ,ועלתנפי ס6ס תמות לל6יורטיס תוךמזמן6 ,כללפי תקנתטוליטול6הרי ל6טייך
סתחיי3ותלכןסעדייןל6נולד ,דס"1למתחייבלדסלכ"ל,וסכןיורט ממנם,ומדועל6תוכללממוללס
מממוןטמייכלססכעל.ועי'קונןכנסתימר6לכ"3תממ"טעמ'5חמהגר"דלנדוידי"לדכם6חרסו6
סנותןסנדוני6עכורסמסני מטטססיורדנתנולסכפופןסל6יסיחלסזכותלמחולסמור  630מחמת
סנדוני6מנתנולס6,כלכטסיךע5מססכניססהכדוניךל6יתכןטל6תועילמחילתם.
ועודנפ"מלמם"ככחזו"f"uosb6סי' 6ADותזכמסחתןל6ידעממנסגסקסילותמכתבמכ"טסי'גג
יל6ידעמ6יסוי,מ"מס6כל6מקנסוכתורתמתגהרק
ס"קכס6יןמתקנסנוסגתבו,ומקמההחזוקיכ
כתורתחליפיןמירחייםכנגדן כתקנתמו"ס,ו6י ל5ידע סחתןדכ"5כחייםכהן כסמנרמס,וכי ל6
יתחייככסן.ודוקךכסס6ד0מתחייכמם65וממוחלמכלוכזחקריךסיוע.
ב.כמצניהזוגסס3ניקמלותמונות,סכל5חתקכלסעלע5מהתקנס6חרת,כגוןזוקכלסתקנתמו"ס,
וזותקנתטוליטול06 ,6נקמרטיםלתקנתסקסלומדיןתקנתחז"ל,כמואלידדכתזו"t"uosb6סי'סג
6ותזוועי'קוכןכנסתיסר6להנ"לעמ'5זמהגרידלנדויטסכי6רפיהמרמ"אכטוייעD"1Dנגדסיורטיס
יכוליםלמחותכחתןטל6ימכורסנכסיסכתוךמנתייס,ו6פי' ס6טס מתר5סלזם,ו6יגימא דרקענין
תנאי16סתחיי3ותי
טכפן6,יךורמסיתחדרליורטיסכחלמחותיחתןמלמכורסנכמיסbo ,ליתלהו
onuכטכסיסול6מידי.וע"כדתק"תיםכ6ן,וסומיפו כתקנתםכחליויטי
סטיסיוזכ6יסלמהותטל6
ימכורסנכסיסכתוךמנתייס),ומסניףמדיןמפקרכי"ר ספקרככלתקנותחכמיסכממון ,כמקרהזס
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מתקנהטל שכעלסי 6הקובעת6 .כל  06ג6מר כמום5ידד  b~1rnoמסכזלופן 6חרדחמיככתנכי,
דכ6ופןזסל6קנססנדוני6כל16,רסוססתמייכותלמחזיר,מתחייכותטים3יןכנימזוגעלסנדוני,5
דמקנס
כפיסכתוככתקנם,וכןמסתלקמזכויותיוכפיסתקנה(לפיתקנתטוליטול6סיירםסכן
י
נ
י
י
מ
ת
מ
ו
מ5יסנדוני"5,6לדל6מטוססקנססוסתחיי3ותסי,6מסריסכןעדייןל3 6טתנתינתסכדוכיb"b16
להתחייבלו6,ךמועילמדיןמסתלקותהכעלמירוטתח5יסנכמיס),וכלמנעוט~יוכלוסכעלמךטמתמייכ
ומקנס6ומסתלק,עדייןיםלמסתפק06 -ל6פירפוככתוכהממשפטיסכתונסימיולפיתקנותטויס
16טוליטול-6ס6סהסקנ6סוססתחייכותוסססתלקותסי6לפימהסגסקסילסטלסכעל16סלס6מס.
ופסקהמסריכ"לח"6סי'לסו 63כ63רסיטכr"u~sbסי'קיחמום"קידדספרדי bclaכת6מכנזי
ומחסתוךהנס ר6טונסומספרדיקינורומסלסתזירסכלhSbלסתזיק כתקנותטוליטול5מנסוגכין
סספרדיס,הדין עמו .וכתכ הכנה"גשס"ה 6h~nlhטכנזימנטףמפרדית מ6ס6כי הכתמומזק6ין
לסו5י5מידו.ע"כ.
5מנס06פירטוככתוכסמממפטיהכתוכהיסי
ולפיתקנותמו"ס16טוליטו~,צודקיקובעמהממפורם
ככתוכסשעלדעתכןסתמייכוומקנו,וקיןסלמסנסמנתלטעוןסל6סכינםכמעהטכתכו 6תהכתוכה
ומתמומסזהתקנותמו"ס16טוליטול,6סכןכתבסרם6"3כתמו'ח"6סי'תרכטכרכריסודיע"סמכ6
לגרם5תקטתווקמרו %כי"רטיפרעלהכתוכתסוקמרפל6הכיןכסקרךמחזןסכתוכסוסמתנסול6
סכיןהתנ6יס ,וסרמ"ססמיכדמומעיןלו6 ,ך הרמכ" 6קומרדליןמומעין  ,%דחזקסהסעידועריס
כע"פועלפיוחתמובו,ו6ס6ין6תס קומרכןל 5הנחתחיוטלעמיהקרןול6עלסנמיס יטענו
ונ
כק
כן.וסוכךכטו"עסי'מ6סעי'יג.וככנה"גסי'קמוסגכ"יחהקמםמסרטכ"6כתטו'סי'6לד
יומותר
ף
עלמווכותכ מטענםיפססי3 6מס ס6מרססל6סכינסבכךול6ממטס,וקנןמהדימקיןכלה מרגשת
כמספכתכככתונתםוכיו65כדכריס6לו מומכתסי6ככך על6חריס.ותירן ככנס"גדפקניכתמו'
תרכטטסותעיקרסמיו36 ,3לכתמו' 6לףקנוקינו 6ל6סמי5ריסמל מקרקעשייחדלסככתוכתס.
וכנידוןזסססם6לס עלממפטי סכתוכס ע5מססנכתכולפי תקנותטויס 16טוליטול,6סריזהעיקר
סמיוכם6יןס6ים16ס6ססיכוליםלטעוןb~cסכינועלמסחתמו.
ג.כתככשו"תסרמכ"6ת"6סי'6לףלה(כ),וסוכךכסו"עחו"מסי'מדמעי'ס,סטרטנמ65גרדכין
סטהלמטס16מלחוריו6,יןחוטטיןממ6מוכרכתובכו,וכסדיקתניךכתוספתךגיטיןפ"זה"זוכ"כ
פי"b"b 6מטרמיםכו מחק16תלוימגופו,פסול,טל5מגופו,כסר.ס"מ דמחקמל6מטפוקינופוסל
6תהסטרעומרbnaתנקיסיסכתור6,ל6ם5יןלמדיןממסטכתו3כלם6ינומקויים.ופירושמטפוסו6
טססלהוסמ%סומזמןוממעות5,כלט6רסטרךכחזקתכטרסו16ל6מפקינןמחזקתיה(ונ"עשכשו"ת
ח"גסי'תלמפרםסרמכ"66תהתוספתךמנ"לכע",6וז"ל:כלומרohקותומחק16תקיטיםמוס5ורך
~ופוטלקומותקי16לקותומחק5יןלמדיןממנו6ל6רואיןקותוכקילוקינוbo,לפסול6תממטרככך
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ם מחק כמקוסטסינוגופומל מטר hShכמקוס
ל.b"D .6וכעי"זכטו"תהר"ןמו"סעו:כלומרם6סי
מלותן מקומותטכותכין לטופרך דמטר ,6כסר .ע"כ.ועי'ר"ןגיטין (רמ"ד h"uמדפיסרי"ף)עפ"י
רמנ"סגירוטיןפיומט"וד6פי'כסמווסמהכלסנתקייסקינופסול).וכןפסקכסו"עחו"מסי'מדמעי'
ס06 :ים כמטרמחקיס 16תלויות 16תיכוה מעכרעליהם סקולמום,סריךלקיימם קודםוסכלטריר
וקייסוכו' ,ו6סהיוכגופוטל סטרדהיינומסמלוסוסמלוסוהמעותנפסלסנטר,ו5ססיוכזמןול5
קיימםסוי סטטרסטיןכוזמן .והקמה כסכותיעקב ח"גסי' קמו ,הוכןכחי' רעק" 6וכפת"ממס,
ם3תמו' הרטכ" 6מקמעדפמוללגמרי ,וסטעס"5לד6ע"ג ד6ס6יןכוזמןכמר ,מ"מ כמנמחקהו"ל
כמזויףמתוכוופסול ,ולמה פסק3מו"עדכטר רקסלינו טכסמממעכדי.ותירןדסכ"ילקיטתו דפסק
ם רקחסם
בסי'מגסעי'זדטטרמוקדס טכהמכניחורין"61,כ 06נמחקמזמןמיםריעות6לפנינו,י
מהים מוקדס ,לכך פמקדהוי כמטרם6יןכוזמןוגבימכניחורין6 ,כללפי מסדקיי"ל כרמסן טס
כהגה"סדמוקדספסוללגמרי"6,כגסכנמחקיםלפוסלו.ועוי"ל,והוךעיקר,טהכ"ילסיטתובסי'מה
3סס המ"ממופי"דממלוהסייד דתורףמיינומס סמקהומלוס וממעות5 ,כלסזמןהו 6טופס(וכ"ד
סתמכ"ןח"כסי'פד)5,כלהסמאםטסס"קנ6חולקוכתכדעיקרהו6דהזמןהויתורף,וכןפרם"יכ"מ
זכד"סובניאס,וכ"מכערוךע' טפם,וכןמממעות D"tOכגיטיןכו 6לסדיק"6 ,ככלממטרנפסל
והוירקכתביעהכע"פוטכנגדונטבעונפטר.עכ"ל.
ם לסמתפק ס6ס O"bכטניתןלרקותכסטר 6תסכתםהרקבון,
וכפסולמעכרתקולמוסכתירתסזמן,י
דסעכרתסקולמוםתסיסהכמחיקתוופסול16,דוקקכסהכתכסר6סוןל6ניכרמתחתסעכרתהקולמוס,
5כל 06סו6ניכר,כמר.והנסכנ"ךטסס"קידכתכ דמחקכגופוטלסטרפסול6ף 06מוכחמתוך
םלחוס טמ6היהכתוומסחוכם16ריעות16 5
הסטרמהו5,כל 06קינומוכחמתוך הפטרכעניןדי
תנקי,סויכמומגופווככללמגופודפםול,דכיוןרכלהסטרתלויכזהסיינ
ומגופו.ותמסהתומיסס"ק1
דכניכראפי'כתורףכמר ,כמוכזוזיוקינון ונמחק .וכתב כנתה"מ מס מ"ק הדבונתסם"ך ו6סגוף
הדברמחוק6ףטעדייןניכר6יןלמדיןממנו,כגוןסיםמחקעלכלהמך1ל6נם6רטוסמךטילינ
ומחוק,
6יןדניןממנו6ףטניכרעדיין מההיםכתוכעלממחק ,דכתכמחוק6יגוכתכ.ע"כ.

והנס ככתכ עלגבי כתכמנינוכגיטיןיט 6סמעכירדיו עלגכיסיקרון כטבתר'יוחנןוריסלקים
עמריתרווייסוחייכפתיס5חתממוסכותבואחתממוסמוחק,דיוע"גדיו0יקר6ע"גסיקרוןפטור.
וכחכוכתום'ד"הדיודשיכםטכתכהסנימתקןלר6טוןחטיככתכ,וסיכךם6ינומתקןלר6מוןל6חטיכ
כתכ.והנסככ"טמי' קכס ס"קי6כתכ ט6סנפלהטיפתויו עלגכיהאותאחרימנתייכסה06 ,נטל
מטיפתדיוכמר ,דל6עמסטוס דבר 6ל6נטלהכיסוי.וכן פסקכטו"ע "15חסי' ל3מעי'ג 06זרק
עפרותזהב עלהאותיותמעכיר הזהבויפאר כתכ התמתוןוכסר .וכתכ סמ"ג ס"קי3 6סס הפמ"ג
ד6ע"גרכלזמןטליןמעכירסזסכפסול,דכתכמעליוןמבטללכתבהתחתון,ל6מיקריע"יההעכרם

תקב

פסקידין-ירושלים

כמיכס~hSכסדרן,כיוןם6יןכותםכי6סמעכירונקטרכתבמתחתוןממילך.
ולפי"זכנידוןדירןמכיוססמורםיםכתבעלגכיכתככדילתקנו ,סכתכמעליוןממיכ כתכומתחתון
ממיככמחוק6,ךכיוןהעדייןניכר מססיסכתובכתחילס(טכתתילסנכתככקותסר6מונס"ם"ותיקן
 "h"Sוכקות סטלימית סיס כתוכ "ע" ותוקן ל"כ" ,וכמקוס "ם" סיס כתוכ "מ") ,ומוכם ססכתיכס
סר6סונססיתם נטעות סופר,יםלסכסירו ,וכממ"כ סנתס"מלענין מעכרת קולמוס.וסמיכותמיס
ככתוכסזוככתיכמנכוןפלמזמן (6רכעםעטרםכמקוס 6רכעסעטרן,קינופוסל,כיוןפניכרטסו6
ט"מוקינו טרסלטעות.וס"סכמסטכתכככתיםמל 6כמקוס תמר(מיסיסכמקוסממיס),וכמומכתב
כ"יt"uoshסי'קכוכסססעיטור,סוכךכנחלתמכעססי'ג6ותיז,ס6ססטמיט6ות16תיכסהניכר
יקיום.ועי'מסו'ר'
פסו,D"D 6כגוןדילג"ר"כתיבת"רביעי""16,ם"כתיכת"צטטי"6,יןלחום6ףכל
יסוטעחריףכקוכן"זכרוןיסוטע"נירוטליסתטנ"סעמ'קלס).
ו6ףטיםלכתובככתוכסכממ"כרט"ימנ"למממתן מקבלעליוסנווני6ומתוספת טכנגדס"בכךוכך
ככתוכמס",וסנוסח סמקוכלסו1" :6ד6כדוניךדסנעלתליסמכי6כוסומכי6ימ6ימדילססךמסויים,
ומוסיף 05סחתןהיסומדיליםסךמסויים.סךסכלכתוכת61 6ונדוניהדיןותוספתה ד6עוליןלמך
."....מ"מנרמסט6סל6כתככן16 ,טכתכ"מךסכל"ול6כתכס6סכוללכוסגס6תעיקרכתוכתס,
6יןל6וסלס,ד6יןפרטיס 636 %6לסופרהדמטר6.6ך 06ל6פירט 6תמקורסנדוני06 ,6נתנולס
6חריס16טסכנימס מע5מס06 ,יתעוררו ס%6תכענין תקנת סקסלות,וכמו מנתכ6רלעיל6ות,6
תצטרךס6טס 16סכעללסכיהיטי
סמסיכןסכניססלוסנדוני ,6ומ"מנר6סטסכתוכס ע5מס כסרס
הע"פםל6נתפרטסכפיפטריךלפרדס.
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