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 גדנ
 )ויד מקונןדד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :משיבה

 לעניין חופה וקידושין' ית דין של העירב'רב העיר כ עמדמ; בזמננו' שרתובת ֵחכ ':נדוןה

 סק דיןפ

 .בתיק שבפנינו מערערת האישה על החלטת בית הדין קמא לפטור את בעלה מן הכתובה

לאחר ,  ובית  הדין,  ילמים  אשר  באו  להתגרש־אשיםירזוג  חם  ה  )לשעבר(בעל  והאישה  ה
פסידה הם האישה אא צריך להכריע בשאלה וין האהחליט  ש,  שמיעת  המשא  ומתן  שבין  הצדדים

היה   ירשים־אילמיםחוג  זדובר  בממאחר  ש:  מפני  שלדעת  הרוב  בתיק  את  כתובתה  בגלל  מעשיה
ובמקרה  דידן  הכתובה ,  בצורה  מסוימת  בית  דין  כותבששזו  כתובה  ',  שרתובת  ֵחכ'צורך  בכתיבת  

 זכאית  ין  האישה  אשר  על  כןא.  'שֵחרתובת  כ'עונה  על  הכללים  ההלכתיים  של    נהאישנכתבה  
 .לכתובתה

וכמו  במקרה  שבפנינו  שמדובר ,  בתקופתנום  ימאיל־םיירשחונה  דין    ששעת  המיעוט  סברהד
ובעל   מו  כן  הוא  מנהל  מחסן  ברשת  גדולהכ,  יון  נהיגה  והוא  נוהגיששיש  לו  ר  ירש־אילםחב

אפילו ,  וא  חייב  בכתובהדורשת  כתובה  מיוחדת  וה  ינהאהתחייבותו  בכתובה    על  כן  שרא,  הבנה
הרי  הכתובה  שבפנינו  עונה ,  'כתובת  ֵחרש'ף  אם  נאמר  שיש  צורך  בא:  ודעו.  שהיא  כתובה  רגילה

 .על הצורך

, שבפנינו  ירשחב'  שֵחרתובת  כ'ם  יש  צורך  כלל  בא.  א:  דייני  ההרכב  נחלקו  בתרתי,  סיכוםל
כפי  שאכן  עשה (  'ֵחרשכתובת  'גם  אם  נאמר  שיש  צורך  ב.  ב;  או  שדי  בכתובה  רגילה  ככל  האדם

ל  נפלו  בה  פגמים  ואינה  נחשבת "נהלדעת  הרוב  הכתובה    – מה  הם  התנאים  לכשרותה  )הבעל
 .'כתובת ֵחרש'ל תקפה ומחייבת גם כ"לדעת המיעוט הכתובה הנו, 'כתובת ֵחרש'

 :ש לקבל את הערעור מן הסיבות הבאותי

 ?'כתובת ֵחרש'מקרה דידן יש צורך בבזמן הזה בהאם . 1

 לעניין זה' של העיר יןהדית ב'ושין הוא ידכות רב העיר הממונה על חופה וקמ ס.א

ה  הוציא  רבה  של  ירושלים "בחודש  אייר  תשע.  ה"ג  באב  תשע"ל  נישאו  ביום  י"בני  הזוג  הנ

שבו ,  א  פסק  דין  ארוך  ומנומק"הגאון  רבי  שלמה  משה  עמאר  שליט)  לשעבר(הראשון  לציון  

 .'כתובת ֵחרש' לנישואי חירשים ולקבע הנחיות לרושמי הנישואין ביחס
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ו נשבזמנא  הי  א"סקנתו  ההלכתית  של  הגאון  רבי  שלמה  משה  עמאר  שליטמ
, ועושים  את  מעשיהם  כאחד  האדם  נוהגים,  עובדים,  שרים  עם  הסביבהקשמת  ירשים־אילמיםחל

אולם  לשופרא  דמילתא  הוסיף  נוסח  של .  וכתובה  רגילה  מחייבת  אותם',  תובת  ֵחרשכ'אין  צורך  ב
 .'תובת ֵחרשכ'

ומאחר  שהגאון  רבי  שלמה  משה  עמאר ,  חלוקת  במנוי  ש'כתובת  ֵחרש'ושא  זה  של  שנאחר  מ
א "ומאחר  שהגאון  רבי  שלמה  משה  עמאר  שליט',  תובת  ֵחרשכ'א  הכריע  שאין  צורך  ב"שליט

הרי ,  ההלכה  והחוק  על  רישום  הנישואין  בירושלים  פיל  הוא  רבה  של  ירושלים  והממונה  ע
 שוב  ככל  שיהיהח  –לא  נראה  שיש  מקום  שבית  דין  ,  ומאחר  שכן.  ו  והכרעתושהדבר  תלוי  בדעת

ם יירשחיבטל  את  הכתובה  אשר  לדעת  המרא  דאתרא  הממונה  על  הנישואין  של  הפיקחים  וה  –
 .היא כתובה כשרה

 :)ש כלל פה סימן ה"ת הרא"וש(ש "ועיין בתשובת הרא

כותו  של  יתום כונו  להיות  אפטרופסים  ולהפך  בז  פילו  אםאעוד  אני  אומר  ו
דוקא  דיינין  שממונין  בכל  עיר  ועיר  או ד,  לאו  כל  כמינייהו  למנות  את  עצמן

יש  להם  למנות  אפטרופוס  ליתום  ואם   גדולי  הדור  שהן  אביהם  של  יתומים
מן  אבל  לא  כל  שלשה ציראה  שהם  טובים  ליתומים  יכולין  למנות  את  ע

  [...]אנשים דעלמא

תשובת   את  ביאה)    אפוטרופוס  סימן  רצ  סעיף  אושן  משפט  הלכותח(ולחן  ערוך    בשא"הרמו
 :ש להלכה"הרא

היינו   ת  דיןיבו  היינו  יתומים  קטנים,  הא  דבית  דין  אביהן  של  יתומיםו[...]  
אבל אין כח ביד שלשה בעלמא שיעשו עצמן , הממונה בעירו או גדולי הדור

 .על היתומים ת דיןיב

שהיא המקור   )א"עט  בא  קמא  דף  לב(רא  מפנה  לגמ )דק  "שם  ס(על  שולחן  ערוך    בביאורו  א"גרה
 :'שוטה וקטן, שחר'לחיוב בית דין להעמיד אפוטרופוס ל

שוטה ,  ושל  חרש,  חייב  –שוטה  וקטן  ,  פקח  שנגח  שור  של  חרש  ור  שלש
בית   –  שוטה  וקטן  שנגח,  שור  של  חרש.  פטור  –וקטן  שנגח  שור  של  פקח  

, נתפקח  החרש.  וסדין  מעמידין  להן  אפוטרופוס  ומעידין  להן  בפני  אפוטרופ
רבי  יוסי .  י  מאירבדברי  ר,  חזר  לתמותו  –והגדיל  הקטן  ,  נשתפה  השוטה

" י  יגחכ":  שנאמר,  שור  האצטדין  אינו  חייב  מיתה.  הרי  הוא  בחזקתו:  אומר
 .ולא שיגיחוהו –

יינו  הממונה  בעירו  או  גדולי ה  "ת  דיןיש  שב"מקור  לדברי  הרא  )ק  ז"סב(א  "וד  מביא  הגרע
בא   בבארמדברי  הגמ"  על  היתומים  ת  דיןי  ביד  שלשה  בעלמא  שיעשו  עצמן  באבל  אין  כח,  הדור
 :)א"דף לז ע –ב "עו ף לד(קמא 

וכן  תני  רמי  בר .  יתומים  אינן  צריכין  פרוזבול:  אמר  רב  יהודה  אמר  שמואלד
ובית  דינו  אביהן  של   ן  גמליאלבר,  יתומים  אינן  צריכין  פרוזבול  ה:חמא

 .יתומין היו

. וליתומים  אין  צריכים  פרוסבה  ":שכתב  )א"ז  עבבא  קמא  דף  ל  ,מאירי(ה  עיין  שם  בבית  הבחירו
דיינים  הקבועים  והחשובים  שבכל  דור  ודור  הם  הם  אביהם  של  יתומים  והרי  הם  כאלו  נמסרו 

 ".שטרותיהם לידם

הדורא קמא מ(ת רבי עקיבא איגר "יש להביא ראיה שסמכות דייני העיר נתונה לרב העיר משוו

 :נווו לשוז )סימן מב
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שאלתו  ביתום  שרוצים  להכניסו  בברית  של  אברהם  אבינו  ואבי  אביו   דברעל  
ומתנגדים  לנגדו ,  שאבי  אביו  יברך  להכניסופ  "ורצון  רומ,  יהיה  המוהל

 .א"ד והרמ"ואומרים דהתופס התינוק יברך להכניסו כדכתב הטור והראב

 .מה  מעליותא  בתופס  הבן  דהוא  יברך  דצריכים  להבין  ראה  לעניות  דעתינ
אם  כן ,  "שמא  היינו  משום  שהוא  כמו  שליח  בית  דיןו"כתב    ת  יוסףיהב

 אתיברכו  דעלייהו  מוטל  למול  כדאי  ת  דיןימשמע  דמעיקר  הדין  ראוי  שהב
 ת  דיןיהיכי  דלא  מהליה  אבוה  מחייבי  בו  ")טדף  כ(דקדושין    קמארק  בפ

ת יממילא  אם  הב  כןאם  .  לברך  ןדית  יוהסנדק  כמו  שליח  מהב,  "לממהליה
אף  שאחר  תופס  התינוק  הם  קודמים ,  ל  הברית  והם  רוצים  לברךאצ  דין

פ  שהוא  מרא  דאתרא  החיוב  למול  ומגיע  לו "וממילא  על  רומ,  בברכה  זו
אלא דמסתמא אמרינן דהסנדק הוא , ויוכל לעשות שליח למי שירצה, הברכה

אם  במפורש  עושים  שליח  לאחר  לברך   ,ל  מקוםכאבל  מ  ןדית  ישליח  ב
 .הרשות בידם

על ושל  העיר    ת  דיןישהבין  בפשטות  שרב  העיר  הוא  בגדר  ב  בי  עקיבא  איגררברי  ולה  מדע
 .וטל לדאוג לחיובי הקטיןמליו  עכן

יכולים   לושהשלמעשה  בית  הדין  האזורי  האריך  גם  הוא  להוכיח  שלא  כל  בית  דין  של  ו
 :לשונםו וז, ירשחשל ה פוטרופוסיםאלהחליט להיות 

רק בית דין גדול וחשוב  'תובת ֵחרשכ'דעת הנחלת שבעה גם ביחס לעריכת ל
שגם  בית  הדין  הקבוע ,  רשחאבל  הסכימו  הפני  יצחק  והמלאכת  ,  אוי  לכךר

אבל  הורה  הפני  יצחק  שלא  כל  שלשה  הכשרים  לעדות .  ראוי  לכך  בעיר
 . וכמבואר בבית יוסף, זה ענייןליכולים להצטרף כבית דין 

פס  שהרב  המסדר בוודאי  פשיטא  שלא  מהני  שיחתימו  שלשה  בעלמא  על  טוו
חופה  וקידושין  מילא  ויחתמו  בלא  שישבו  לדון  בדין  זה  בשיקול  דעת  ראוי 

[...] 

ם אנשאל    )רפד  ןמחלק  ב  סי,  ל"און  רבי  יוסף  משאש  זצלג(בספר  אוצר  המכתבים  ו
 :והשיב, 'כתובת ֵחרש'גם שלשה דיינים בעלמא יכולים לכתבו 

רבינו   שכתבו  מדיינים  דקביעי  בעיר  שהם  אבוהון  כ'  עינן  דווקא  גב
אבל  אחרים  דלא  מקרו  אבוהון  דחרשים  אין   ,אבן  העזרבשם  

ואך  בעיר .  שםין  יע,  ח  בפירוש"שם  הב  שכתבו  במעשיהם  כלום  וכמ
נראה  לדעתי  דיש  להקל ,  שאין  בה  אלא  דיין  אחד  ממונה  מהממשלה

ין יע  ןמשם  בחושן  משפט  בסוף  הסים  "מור  שכתבו  כמ,  באחד  ולאפי
וטוב  לצרף  עמו  עוד ,  ם  הנמצאים  בעירושהוא  אבוהון  דחרשי  שם

 .עם ראש הקהילה נייםש

 בן  העזראלק  ח(  ]ל"צז  [)א"שליט(בספר  עמק  יהושע  להגאון  רבי  יהושע  מאמאן  ו
 :כתב, )סז ןמסי רהעזן אב(ח "לאחר שהביא מדברי הנימוקי יוסף והב, )ד ןמסי

מדברי  קודשו  אלה  מוכח  להדיא  דבעינן  בית  הדין  ממש  שהם  אבוהון ו
וכך  היינו  נוהגים  אנן  בדידן  במארוקו  שהסופרי  בית דין צדק .  רשיםדח

ר ואח,  כותבין  ומסדרין  הכתובה  הראויה  להם  כפי  הדין  וחותמים  עליה
בכוח   אמור  לעילהבית  הדין  של  שלשה  מאשרים  ומקיימים  כל    כך

 .בית דין יפה

ת  הדין יב,  ירשחשכאשר  מדובר  בדיני  אפוטרופוס  וחיוב  של  ,  דברים  אלו  עולה  ברורמ
הוא  בית  הדין  הממונה  שבעיר  מטעם  ההלכה '  שוטה  וקטן,  רשח'הממונה  לדון  בעניינם  של  
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כול  להכריע  בעניינם  של י  –שיהיה  ל  שוב  ככח  –שלא  כל  בית  דין  ,  מכאן  עולה.  ומטעם  החוק
 . אלא בית הדין הממונה בעיר, ולהחליט בטובתם' שוטה וקטן, רשח'

א  שהוא  בוודאי  מגדולי  דייני "  משה  עמאר  שליטשהגאון  רבי  שלמה  רגעמ,  שר  על  כןא
שאין  ארוך ומנומק דיןק שהוא  מרא  דאתרא  והממונה  על הנישואין בירושלים החליט בפס,  הדור

 עשיהם  מחייבים  אותם  כדעת  כלשמו,  בכתובה  חירשים  כאלה  צורך  באפוטרופוס  כדי  לחייב
ומנהל את חשבונותיו ' ג וכונוה,  שבפנינו  שעובד  ירשחבמצבו  של  ה  ירש־אילםחוסקים  שפאותם  

וכפי  שהוא   !יעתו  היא  המחייבת  והיא  הקובעתבהרי  שק,  אין  לו  צורך  בבית  דין  שיחייבוהו
כך  הוא  מוסמך  גם  לקבוע ,  ירשחמוסמך  לקבוע  את  גובה  ההתחייבות  שיתחייב  בה  ה

 )א"יבמות  קיג  ע(  ארופשט  דברי  הגמ.  תופסת  בלי  שהועמד  לו  אפוטרופוס  ירשחשהתחייבות  ה
 ". ית דינו של רב מלכיוב"ולא כתוב " הכתב לו[...] אנסביה , ב מלכיור "–ן כרים ומ

 אפוטרופוסן עניי לנהג המדינה ודינא דמלכותאמ . ב

וכאשר  יש  צורך  במינוי  אפוטרופוס ,  כידוע  מדינת  ישראל  היא  מדינה  מתוקנת,  זאת  ועוד

' חסוי'רופוס  ויתברר  שהאם  יש  צורך  באפוט:  ועוד  יותר  מכך,  המדינה  מעמידה  אפוטרופוס

 .הרי שהמדינה תבטל את המעשה, עשה דבר ללא אפוטרופוס

צדיקים  וגדולי  הדור  פונים  לבית  משפט ,  לכאורה  יש  לשאול  כיצד  יראים  ושלמיםו
 ,מהווכד'  שוטה  וקטן,  רשח',  ומבקשים  מינוי  אפוטרופוס  לחולה  שאינו  מסוגל  לנהל  את  ענייניו

ולא ,  והרי  לכאורה  צריך  מינוי  של  בית  דין  הלכתי  לאפוטרופוס,  הן  לצורך  גופו  והן  לצורך  ממונו
 .ראינו ולא שמענו שאנשים פונים לבית הדין למינוי אפוטרופוס

י  האפוטרופסות ינמיסדה  את  עני,  חוקי  הכנסת  יל  ידע,  ן  שהמדינהוושכי  לומרש  י  כןל  עו
יש ,  האפוטרופסותבחוק  האפוטרופסות  והקימה  משרד  של  האפוטרופוס  הכללי  העוסק  בענייני  

שכולם   למנהג  המדינה  ה  את  החוקכת  הציבור  שהפלקבוח  לזה  תוקף  או  מדינא  דמלכותא  או  מכ
ל חלק  מן  החוק  של  האפוטרופסות  כולל  בתוכו  גם  שמינוי  האפוטרופוס  נעשה  ע.  נוהגים  לפיו

השופטים  פועלים  כאנשים  בעלי  יושרה  הממנים  את .  כללים  מסוימים  פיל  שופט  ע  ידי
ר  של  משרד דותפקוד  האפוטרופוס  נתון  לפיקוח  מסו,  וס  לאחר  בדיקת  טובת  הענייןוטרופפהא

 .האפוטרופוס הכללי

 ידיל  מעולם  לא  נתמנה  להם  אפוטרופוס  ע  –  ים  שבפנינומירשים־אילחבמקרה  של  ה
יכול  לקנות  קרקעות  ודירות  בשווי  מיליוני  שקלים  ואיש  לא  יגיד  כי  קניינו   לאחד  מהםכ,  המדינה

, תקפה  נהאיח  בכתובה  "מאה  אלף  ש  סךל  לכן  קשה  ביותר  להגיד  שהתחייבות  שלו  ע,  אינו  קניין
 .דינא דמלכותא או מנהג המדינה בקניינים ענייןבואין צורך להאריך 

ח  שעשה "החוק  התחייבות  סתמית  של  מאה  אלף  ש  פיל  לומר  שעוד  קשה  מא  שר  על  כןא 
כאשר  הוא  התחייב   גיסא  אידךומ,  צריך  אפוטרופוס  נואישרירה  וקיימת  והוא    ירש־אילםחה

ח  שזו  התחייבות  התופסת  לפי  החוק  ועל  דעת  כן  התקדשה "לאישה  כתובה  של  מאה  אלף  ש
לכלי ־כשדין  ההתחייבות  הוא  עניין  ממוני  שהרי  ברור,  תקפה  ינהאנאמר  שההתחייבות  ,  ישהאה

ת  חיוב  הוא של  ימינו  חייב  במצוות  ובאיזו  רמ  ירשחם  האעניין  הלכתי  שבו  נחלקו  הפוסקים    ולא
 .חייב כפי שיבואר לקמן

 בכתובה ירשחכדי לחייב  ית דיןורך בבצ ןיבזמננו א חן ערוךללדעת רוב הראשונים והשו. ג

 :)א"קיג ע(כך אומרת הגמרא ביבמות . נשוב לשורש העניין של התחייבות החירש בכתובה
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אנסביה  איתתא  וכתב  לה  ארבע ,  הוא  חרש  דהוה  בשבבותיה  דרב  מלכיוה
, דגברא  רבה  הוא,  מאן  חכים  כרב  מלכיו:  אמר  רבא;  וזי  מנכסיהמאה  ז
הכא  דאיכא   שכןל  כ?  מי  לא  זבנינן  ליה,  אילו  רצה  שפחה  לשמשו:  קסבר
 .תרתי

היא  שאלת  יכולתו  להתחייב   ירשחולה  מן  הראשונים  שבעיית  התחייבות  בכתובה  של  הע
 :)"ים למיעבד הכימאן חכ "בור המתחילים דש(בהתחייבות ממונית כפי שכתבו התוספות 

אבל "  רש  רומז  ונרמזח  ")א,  גיטין  דף  נט(וקא  במטלטלי  תנן  בהניזקין  ד
מה  ששיעבד  בכתובה  מקרקעי  משום  שהיה  לו  אפוטרופוס ו.  במקרקעי  לא

 .י"ר, וגם זכין לאדם שלא בפניו

יכול  ליצור  התחייבות  ממוניות  ולשאת  ולתת בממון   ירשחדוע  ה  מהתוספות  מקשים:  לומרכ
יש  לחלק  בין שוספות  תומיישבים  .  יכול  ינואאך  להתחייב  בכתובה  ,  שנה  בגיטיןהמ  ל  פיע

להתחייב   דיכועל  כן  הגמרא  אומרת  שיש  צורך  באפוטרופוס  ,  מטלטלין  לשעבוד  קרקעות
יכולת  להתחייב  בכתובה  בלא  אפוטרופוס  היא  מפני  שאינו  יכול  להתחייב ־האי:  כלומר.  בכתובה

 .קרקעותבהתחייבות ממונית שיש בה שעבוד 

של  זמננו   ירש־אילםחש  היא  שפשוט  הוא  שאם  תקנת  הקהל,  הדרינן  לדברינו  דלעיל  ,כןם  א
ודאי  שהוא  יכול ',  השכנתמ'כגון  ,  יכול  להתחייב  במיליוני  שקלים  כולל  בשעבוד  קרקעות

 .'כתובת ֵחרש'ואין צורך מעיקר הדין ב, ח בכתובה"להתחייב מאה אלף ש

ו וז,  ירשחם  לכאורה  משמע  שאין  חלות  כלל  לכתובת  המלשונם  של  ראשונים  אחרי  נםאומ
 :)א"עג במות דף קיי(א "הריטב לשון

אביהן  של   ת  דיןיב  כל  מקוםמ,  דרבנן  לא  תקינו  כתובה  אף  על  גב  ד,ושריפ
חרשים  והם  רשאים  לקיים  כתובה  לאשתו  על  נכסיו  אם  רואים  שאינו  מוצא 

  אישה  לשמשו כשם  שמפקחים  בשאר  עניניו  ולוקחים  לוו,  אישה  אלא  בכך
שכתבו  אין  מעשיהם  כלום   ף  על  פי  א–מסתברא  דשוטה  וחרש  וקטן  ו[...]  

וסתמא  קתני  לעיל ,  שם  שאין  מעשיהם  כלום  בחוב  ומשא  ומתן  דעלמאכ
אבל  שוטה ,  ניחא  חרש:  דאי  לא,  שכתבו  להם  אף  על  פיושאין  עליהם  כלום  

הילכך .  כיון  דלא  תקון  ליה  נשואין  פשיטא  שאין  להם  כתובה  מתקנתא  דרבנן
קיום  כתובה  בשביל  חרש  דתקון  ליה  רבנן   ת  דיןיאין  לנו  אלא  כשכתבו  ב

דלשוטה  וקטן  אין   ריך  לומרצואין  ,  אבל  כתובת  חרש  אינה  כלום,  ואיןישנ
 .ת דיןיב ידיל להם עליו כלום לא על ידיהם ולא ע

יכול  לפעול   ינו  אירשחוכשם  שה,  מתן־וא  משווה  התחייבות  בכתובה  לשאר  משא"ריטבה
אילו  רצה ("  פרש  את  דברי  הגמראמוא  הו,  יכול  להתחייב  בכתובה  ינואמתן  כך  ־ושום  משאב

מציאות בואם  כן  .  יכול  להתחייב  בכתובה  ינואשם  שאינו  יכול  ליקח  שפחה  לעצמו    כ)'וכו"  שפחה
 .1בכתובה א הדיןומתן דעלמא מחייבים ה־וזמננו שמעשיהם בחוב ומשא

                                                      
יו  רצה  לומר  שהחירש  יכול  להתחייב  בכתובה  אם  יכתוב א  עצמו  בראשית  דבר"יש  לציין  שהריטב  1

 :וזו לשונו, וחזר בו מדבריו רק בגלל ההשוואה של חירש לשוטה ולקטן, כתובה

והא  דקתני .  אם  הוא  כתב  לה  ורצה  ליזוק  נכסיו  אפשר  שאין  מבטלין  דבריו  ל  מקוםכמו
א  כתבו  לה ההיא  כשל  –"  רש  ושוטה  שנשאו  נשים  פקחות  אין  להם  עליהם  כלוםח"לעיל  

דהא  גבי  חרש  אם  כתב  לה  מהני  כי  היכי  דמהני ,  ואין  להם  עליו  כלום  מתקנתא  דרבנן
 .ת דיןיכשכתבו לו ב
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  :)סז ןמסי בן העזראהובא בבית יוסף (כן בנימוקי יוסף ו

בית  דין  אביהן  של  חרשין  והם   ל  מקוםכמ,  דרבנן  לא  תקינו  כתובה  ף  על  גבא
ו  על  נכסיו  אם  רואים  שאינו  מוצא  אישה  אלא רשאין  לקיים  כתובה  לאשת

 .שם שמפקחין בשאר ענייניו ולוקחים לו שפחה לשמשוכ, בכך

דאי  שגם ו  –ומעשיו  קיימים  ,  אין  מפקחים  על  מעשיו  ירשחשבכל  ענייניו  ה  –  בזמננו,  כןאם  
 .הכתובה שכתב תהיה קיימת

 :וכתב המאירי

החרש  ונשתפה אפילו  נתפקח  ,  עתה  חרש  ושוטה  שנשאו  נשים  פקחותמ
[...]  הרי אין הקנאתם כלוםשאין  לאשתו  עליו  כלום  אפילו כתב לה ,  השוטה

ומכל  מקום  דווקא  כשהיא  נשאת  לו  מאליה  או  שהשיאוה  בית  דין  ובסתם 
אבל  אם .  שאינה  כשאר  נשים  שנאמר  בהן  אף  על  פי  שלא  כתב  ככתב  דמי

כל ש,  תבית  דין  משיאין  אותה  רשאים  הם  לכתוב  לה  כתובה  וכתובתם  קיימ
בית  דין  ובית  דין  רשאים  לירד  בעסקיהם  של  אלו  ולמנות  עליהם 
אפוטרופסים  או  לעשות  הם  עצמם  בעניניהם  כפי  מה  שיראו  לפי  זמנם 

 .ות כפי מה שיראו וכשיעור שיראונושעתם ולהת

 .הקנאתם מחייבת ודאי כתובתם מחייבת שבזמננו כןאם 

 :)הלכה וא לכות אישות פרק יה(תב כם "הרמבו

ש  או  שוטה  שנשאו  נשים  פקחות  אף  על  פי  שנתפקח  החרש  ונשתפה רח
רצו  לקיימן  אחר  שהבריאו  יש  להן  כתובה ,  השוטה  אין  לנשיהם  עליהם  כלום

נוטלת  כל ו  ואם  בית  דין  הם  שהשיאו  החרש  וכתבו  לה  כתובה  על  נכסי,  מאה
 .מה שכתבו לה בית דין

 :)סעיף יסז ן מבן העזר סיא(כן בשולחן ערוך ו

, אף  על  פי  שנתפקח  החרש  ונשתפה  השוטה,  שוטה  שנשאו  נשיםרש  או  ח
, יש  להן  כתובה,  רצו  לקיימה  אחר  שהבריאו;  אין  לנשיהם  עליהם  כלום

, וואם  בית  דין  הם  שהשיאו  החרש  וכתבו  לה  כתובה  על  נכסי.  וכתובתן  מנה
 .נוטלת כל מה שכתבו לה בית דין

 :ם"ת שיטת הרמב א)שם(בית יוסף  ההסבירו

דדווקא  שבית  דין   )וכה  לה(א  מהלכות  אישות  "יק  רם  בפ"י  הרמבנראה  מדברו
הא  אחרים  דלאו  בית ,  השיאוהו  וכתבו  לה  הוא  דנוטלת  כל  מה  שכתבו  לה

דרבנן  לא  תקינו ף  על  גב  שכתב  דא  )שם(וכן  נראה  מדברי  נמוקי  יוסף  .  דין  לא
והם  רשאים  לכתוב  כתובה ,  כתובה  מכל  מקום  בית  דין  אביהם  של  חרשים

שם  שמפקחים כ  נכסיו  אם  רואים  שאינו  מוצא  אישה  אלא  בכך  לאשתו  על
 .בשאר ענייניו

מפקח  על  ענייניו  בעצמו  ללא שהוא    ירשחשאם  ה,  ם"לדעת  הרמב  ת  יוסףיולה  מהבע
 .חן ערוךלוממילא זו גם דעתו בשו, אפוטרופסות בית הדין הרי שגם כתובתו כתובה

                                                                                                                                                        
שתיקנו  לו   ותפתוס  ונש  יכול  להתחייב  כפי  שהביירשהבין  שח  לומרש  וי?  מעיקרא  מאי  קסבר  :יך  עיוןרוצ 

רי הש  יך  עיוןרועדיין  צ.  כתוב  כתובהיכולים  ל  נםאילקטן  ולשוטה  ש  ארשוואת  הגמהמת  חוחזר  בו  מ.  קניינים
 .שאין דינם שווה על כורחךו, ש ולא תיקנו לשוטהירנחנו יודעים שתיקנו נישואין לחא
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שהביאו  בית  דין   )ד  ןמסי  בן  העזראחלק  ,  ל"און  רבי  יהושע  מאמאן  זצלג(ם  בספר  עמק  יהושע  ג
 :קמא העיד

ך  אמנם  המנהג  שהיה  נהוג  אצלינו  במארוקו  גם  בערים  שהיה  שמה  רק  דיין א
ל ע  כלההיו  מאשרים    זאתל  בכ  )נושא  תואר  רבן  דיליגי(אחד  ממונה  מהממשלה  

לא אבית  הדין  הרבני  המחוזי  שהיה  מורכב  משלשה  דיינים  ולא  לבד  זה  י  יד
מים  והחרשים  היו  מאשרים  אותם  על  יד  בית  הדין  הרבני כל  עניני  היתו

  [...]יהמחוז

ל  יד  בית  הדין   עותםאאשרים  מיו    ה–ם  יירשחני  היתומים  והייל  ענכ"ם  מעדותו  עולה  שג
בעצמו  פשיטא  שגם  הכתובה  שיכתוב   ירשחה  ושה  עירשחי  הינל  עניכת  אואם  ,  "הרבני  המחוזי
 .תועיל ותחייב

 יוסףי  הנימוק,  א"ריטבה,  )ת  יוסףיהב  פיעל  (ם  "רמבהוכן    חן  ערוךליוצא  שהשו  כןאם  
ולה ע.  ירשחכולם  תולים  את  הצורך  בבית  דין  בדימוי  לפיקוח  על  שאר  ענייניו  של  ה  –  והמאירי

וכן .  שוט  שאם  לא  מפקחים  על  שאר  ענייניו  אין  שום  צורך  לפקח  על  הכתובהשפמדבריהם  
שדן ,  אה  בדעת  המיעוט  בבית  הדין  האזורישהוב  )בסימן  פ  לק  אח(מבואר  בתשובת  דברי  מלכיאל  

ל בכ,  אף  שלא  נתבאר  זה  בדברי  האחרונים:  "שכתב  שםן  ייוע,  ידון  דידןנכ  'כתובת  ֵחרש'ין  לעני
 ." אמת עד לעצמו התאז

 'כתובת ֵחרש'בדין . 2

בית  הדין  קמא  סבר  שכתובת  החירש  שנעשתה  במקרה  שבפנינו  אינה  כשרה  להלכה  מכמה 

 .ןסיבות כפי שיבואר לקמ

 בית דין ריך דווקאשצפוס לחייב בכתובה או ום מועיל אפוטרא

אך  שאר ,    לא  הוזכר  בית  דין  דווקא)שם(בית  הדין  האזורי  כתב  בפסק  דינו  שבתוספות  

ם "וכן  מבואר  ברמב.  הראשונים  כתבו  שההליך  חייב  להיות  מוסדר  על  ידי  בית  דין  דווקא

 .ובשולחן ערוך שהובאו לעיל

 :עולה הפך דבריהםי  את דברי המאירי שמהם לדעתביאוהבית הדין ני ייד

, ם  בית  דין  משיאין  אותה  רשאים  הם  לכתוב  לה  כתובה  וכתובתם  קיימתא
כל  בית  דין  ובית  דין  רשאים  לירד  בעסקיהם  של  אלו  ולמנות  עליהם ש

כפי  מה  שיראו  לפי  זמנם   אפוטרופסים  או  לעשות  הם  עצמם  בעניניהם
 .עור שיראונות כפי מה שיראו וכשיתושעתם ולה

ולא  בהכרח  בית  הדין ,  הבנתוי  ל  פעבית  הדין  רשאי  למנות  אפוטרופוס  והוא  עושה  :  לומרכ
 .עצמו נזקק לעשות כל פעולה ופעולה

אן מ:  ")א"עג  ף  קיד,  ל"הנ(ביבמות    ארפשוטה  מפשט  הגמה  לכאורה  הדבר  פשוט  והסברו
 שכןל כ? י  לא  זבנינן  ליהמ,  אילו  רצה  שפחה  לשמשו:  קסבר,  דגברא  רבה  הוא,  חכים  כרב  מלכיו
 ".הכא דאיכא תרתי

ופשוט  הדבר  שאפוטרופוס  יכול ,  גמרא  משווה  את  חיוב  הכתובה  לקניית  שפחה  לשמשוה
 .ירשחלקנות שפחה ל

 :)ושן משפט סימן רצח(א "ביאו הרמה – )לק א סימן תתקעדח(א "ת הרשב"וכן עולה משו
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קל  על  הבית  דין א  אמרו  אלא  להל"  עמידין  אפטרופוסמ"כן  כתב  כשאמרו  ו
הא  אם  ראו  בית  דין  שלא .  כדי  שלא  יצטרכו  לטרוח  ולחפש  אחר  זכותם

אין  לך  אפטרופוס  טוב  מהם   –  אפטרופוס  ויחפשו  הם  אחר  זכותםת  למנו
וכן  הוא  דהא  דקיימא  לן  טענינן  ליתמי  כל  מה  דמצי  טעין .  ויכולין  לעשות

 ותדע  שאם  לא  כן  הוה  להו  למימר  בית  דין  שהגבו  שלא.  אבוהון
באפוטרופוס  נעשו  כטועין  בדבר  משנה  וחוזרין  כמו  שאמרו  בבית  דין 

 .שמכרו שלא בהכרזה

, בית  רשאים  למנות  אפוטרופוס  ורשאים  שלא  למנות  ולהיות  האפוטרופוס  בעצמם:  לומרכ
 .אך כאשר הם ממנים אפוטרופוס הרי הוא רשאי לפעול כמותם

שוטה ה:  ")ת  אפוטרופוס  סימן  רצושן  משפט  הלכוח(הדברים  פשוטים  ונפסקו  בשולחן  ערוך  ו
 ".דינם כקטנים ומעמידים להם אפוטרופוס, והחרש

וא האם    מהוולשעבד  קרקעותיו  וכד  ירשחוכפי  שברור  שהאפוטרופוס  יכול  לקנות  שפחה  ל
ו לואה  שיש  רוא  ההוא  הדין  שיכול  להתחייב  בעבורו  בכתובה  אם  ,  צורך  בכך  ירשחואה  שיש  לר
 .ורך בכךצ

נם ומלדעתם  א.  בדעת  הרוב  שיש  מחלוקת  בין  הראשונים  בשאלה  זוית  דין  קמא  כתבו  ב
, אפוטרופוס אבל שאר הראשונים ידיל יכולה להיכתב ע 'כתובת ֵחרש'התוספות כתבו בפירוש ש

 .'כתובת ֵחרש'הזכירו בפירוש שיש צורך בבית דין ל וךערחן לשוהן כו, ם"בראשם הרמבו

ם "ועדיף  לומר שאין מחלוקת בין הרמב,  לדעתנו  קשה  לקבל  את  סברתם  כפי  שהראינו  לעיל
 ירשחכותבים  את  עיקר  הדין  שבית  דין  יכולים  להשיא    חן  ערוךלם  והשו"אלא  שהרמב,  לתוספות

בית  הדין  יכולים   עלמא  ילל  פשוט  שלכובא,  )וכפי  שכתבנו  שצריך  בית  דין  הממונה  או  בית  דין  חשוב(
 .למנות שליח שיפעל מטעמם

 ,ת  דין  החשוב  והאחראי  בעיר  רשאים  לירד  בעסקיהם  של  אלוסדר  הדברים  הוא  שבי  ,כןאם  
או  לעשות  הם  עצמם  בענייניהם  כפי  מה  שיראו  לפי  זמנם  ושעתם   פוטרופוסיםאלמנות  עליהם  ו

 .ולהתנות כפי מה שיראו וכשיעור שיראו

הם   ת  דיןיואם  ב:  "[...]  חן  ערוךלם  והשו"אפשר  להביא  ראיה  נוספת  לדברים  מלשון  הרמבו
 ".ת דיןינוטלת כל מה שכתבו לה ב, רש וכתבו לה כתובה על נכסיושהשיאו הח

האם  הם  שיושבים ?  ין  החשוב  של  העיר  הם  המחתניםהדהאם  רב  העיר  או  בית  :  נחזי  אנןו
ן ווואם  ישבו  בלילה  מעשה  הקידושין  בטל  כי?  שירחה  –"  ת  פלוני  לפלוניב"וחושבים  ושוקלים  

 ?שבית דין לא דן בלילה

ם ומעשים  שבכל  יו,  ים  ויש  לכך  דוגמאות  רבות  אף  כיום  בבתי  הדיןהדברים  פשוטוא  הלו
בחירת בנם  מפעיל  את  שיקול  דעתו  ומבית  הדין  א.  שבית  הדין  ממנה  נאמנים  להקדשות

לך  האפוטרופוס  פועל איאבל  מכאן  ו',  מביני  עניין  וכו,  שיהיו  ישרים  –  ים  להקדשוסהאפוטרופ
דנים  בלילה   ןיכגון  שא(אינו  כפוף  להלכות  בית  דין  בית  הדין  כראות  עיניו  ושיקול  דעתו  אך  וח  מכ

 .)מהווכד

וממילא  צריך  להיעשות ,  ם  מינוי  האפוטרופוס  נחשב  כדיןאית  דין  קמא  הביא  מחלוקת  ב
או  שפעולות  אלו  הן  בכוח  בית  דין ,  )ש  אלישיב"ימרן  הגר('  בגדרי  בית  דין  שאין  דנים  בלילה  וכו

 .)מרן שבט הלוי(ר הדין כהליך משפטי אבל אינן דורשות את סד, כממונים על העיר
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יכולים  לפעול  בלילה  ולקנות  או למכור רכוש להתחייב ,  לאחר  שמונו,  אבל  ברור  שהנאמנים
ין  עצמו הדית  בוכן  (ובת  שלוחו  לטאו    כל  אדם  השוקל  את  שיקוליו  לטובתוכ,  כל  מיני  התחייבויות

 .)כפי שכתב המאירין יכול לפעול כנאמ

זמננו  צריכים  בית  דין  או י  ירשחקבלים  את  דעת  בית  דין  קמא  שאף  אם  היינו  מ,  סיכוםל
האפוטרופוס  נעשתה  בלילה  או  שלא   ידיל  רון  אם  כתיבת  הכתובה  עיסברור  שאין  ח,  אפוטרופוס

ית בואפילו . דין ולא בית הדין עצמוהשהרי  בזמננו  מסדרי  החופה  הם שליחי בית ,  במותב  תלתא
שהרי  מסדר  החופה  ושני  ,כול  לפעול  בלילהי  –  ין  אפוטרופוסדועל  מפוא  הין  עצמו  כשהד

ולא   ירשחאינם  בית  דין  חשוב  והם  לא  זכאים  להחליט  לחתן  ,  במחילת  כבודם,  הנלווים  אליו
 .רק מכוח רב העיר שהוא זכאי ובעל הסמכות להשיאם, לחייבו בכתובה

 :)שם(וזה מה שכתב בבית יוסף  

דווקא  שבית  דין ד)  וכה  לה(א  מהלכות  אישות  "יק  רם  בפ"נראה  מדברי  הרמבו
הא  אחרים  דלאו  בית ,  השיאוהו  וכתבו  לה  הוא  דנוטלת  כל  מה  שכתבו  לה

דרבנן  לא  תקינו   על  גבף  כתב  דאש  )שם(וכן  נראה  מדברי  נמוקי  יוסף  .  דין  לא
והם  רשאים  לכתוב  כתובה ,  כתובה  מכל  מקום  בית  דין  אביהם  של  חרשים

כך  כשם  שמפקחים בא  לאשתו  על  נכסיו  אם  רואים  שאינו  מוצא  אישה  אל
 .בשאר ענייניו

יכול  הוא  למנות ,  נראה  ברור  שכשם  שבכל  ענייניו  יכול  בית  דין  למנות  אפוטרופוסו
 .אפוטרופוס לנישואיו וכתובתו

ש  בקניית  רכוש  ומכירתו  ואין ירברור  שאפוטרופוס  כבית  דין  יכול  לחייב  את  נכסי  החו
אלא  לאחר ',  מותב  תלתאב'של  ',  ן  ופסקד'של  ,  רון  של  לילהיסבמעשה  בית  דין  והאפוטרופוס  ח

 .פועל כאחד האדם לחייב את החירשא שבית דין הסמיך את הנאמן הרי הו

שמהם  משמע  שבית  הדין  עצמו  הוא  זה  שרשאי  לכתוב   הנה  בית  דין  קמא  הביא  אחרוניםו
 :שכתב )יג ןמסי בן העזר אק אחל(ת פני יצחק "ושגון כ, כתובה לאישה

דאף  לפום  דינא  פקחת  שנשאת  לחרש  אין  לה  כתובה מצינו  למדין  מהאמור  נ
, דלא  תקינו  לה  רבנן  כתובה,  עליו  ולא  מזונות  ולא  שום  תנאי  מתנאי  הכתובה
הנה  עם  כל  זה  בי  דינא  רבה .  כיון  דחיובא  דחרש  וקנינו  לית  ביה  מששא  כלל

וכוחם  יפה  ואינון  רשאין  ושלטאין  למכתב ,  דאנון  אבוהון  דחרשין  אינון
שאם  בית  הדין  שבעירו   ן  דידןדוובכן  אתאן  לנ  [...]    חרשכתובה  לאשתו  של

עיניהם  תחזינה  שאין  תקנה  לאותו  חרש  להשיאו  אישה  ההוגנת  לו  אם  לא 
הא  ודאי  הרשות  נתונה  בידם ,  שיכתבו  עליו  כתובה  באשר  יראה  בעיניהם

מכוח  בית  דין  יפה  לכתוב  כתובה  על  חרש  זה  ולחייבו  בכל  תנאי  כתובה  בכל 
 .א לטובת ולתקנת החרשה כיון שהויפרט

בית  הדין  הוא  אביהם  של :  כלומר.  הדין  כאן  הוא  כאפוטרופוס  לדעתנו  תפקיד  בית  ולםא
עתו  יש דואם  לשיקול  ,  ם  ורווחתםהם  והוא  אחראי  על  עניינייירשחיתומים  ואביהם  של  ה

אבל ,  אך  כל  זה  ברמת  האחריות.  להתחייב  בכתובה  הרי  הוא  רשאי  להתחייב  בכתובה  בשמם
והביצוע  בפועל  של  הכתובה ,  יצוע  יכולים  או  למנות  אפוטרופוס  או  לעשות  בעצמםבדרך  הב

 .פועל מסמכות בית הדין אך בדיני אפוטרופוס ולא בדיני בית דין

 :ל"ג מאמאן זצ"ולמעשה המתבונן יראה שזה גם מה שהביאו בשם הרה

ך  אמנם  המנהג  שהיה  נהוג  אצלינו  במארוקו  גם  בערים  שהיה  שמה  רק  דיין א
ל ע כלההיו מאשרים  זאתל כב )נושא  תואר  רבן דיליגי(ד ממונה מהממשלה אח
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לא  לבד  זה  אלא ובית  הדין  הרבני  המחוזי  שהיה  מורכב  משלשה  דיינים    ידי
תם  על  יד  בית  הדין  הרבני וכל  עניני  היתומים  והחרשים  היו  מאשרים  א

 .המחוזי

אלא  הרב ,  'תובת  ֵחרשכ'ברים  אלו  נוטים  יותר  שהכתובה  לא  נעשתה  בבית  דין  הראוי  לד
את  אישור  בית  הדין  המחוזי  שכלל  לא  נכחו   כךר  וקיבל  אח  ירשחהמקומי  טיפל  בנישואי  ה

והדבר  דומה  לנאמני  הקדש  הפועלים  בהקדש .  בחתונה  אלא  בכל  מקום  פעלו  מכוחם  ובאישורם
 .לאישור בית הדיןה קסאת הִע כךר ומביאים אח

ישור  המרא  דאתרא  שהוא  בית  הדין  של דבר  זה  מקביל  להבאת  הכתובות  והנישואין  לא
 .הנישואין בירושלים

עליהם ,  ירשחשאם  בית  דין  ממנה  את  כותבי  הכתובה  ל  היא  מסקנה  העולה  מן  הדבריםה
' ילה  וכו  לשלן  אבל  אין  בזה  חסרו,  שהם  מחייבים  את  רכושו  מכוח  בית  דין  –  לכתוב  לשון  חיוב

 .ית דין בפעולתו כאפוטרופוסאו על ב אפוטרופוסיםהחלים על  נםאיוכל סדרי הדין 

 סכום חיוב הכתובה. ב

, לשיטתם  שיש  צורך  בבית  דין  כדי  לחייב  את  החירש  בכתובה,  עוד  האריכו  בבית  דין  קמא

לדעתם  במקרה  דנן  סכום  הכתובה  שהתחייב  החתן  היה  מופרז  ולא .  בעניין  סכום  הכתובה

כון  בהתחייבות  והלך ומאחר  שבית  הדין  לא  הפעיל  שיקול  דעת  נ,  תואם  את  מצבו  הכלכלי

והביאו .  אחר  רצון  החתן  הרי  שזו  טעות  בשיקול  הדעת  של  עורכי  החופה  ואין  לה  תוקף

 :מספר אחרונים לתמוך בדעתם

 :)בלדף ב(ספר מלאכת חרש ב

, ם  בית  הדין  השיאו  אישה  לחרש  וכתבו  לה  כתובה  יש  לה  כתובהא
ם היא אבל א, מ  היינו  דווקא  אם  אינה  רוצה להינשא לו בלא כתובה"מ

לכתוב  לה ן  מרוצה  להינשא  גם  בלא  כתובה  פשיטא  דאין  לבית  די
 )א"ף  קיג  עד(ות  מא  למסכת  יב"הריטב  ושידוכן  מבואר  בחי,  כתובה

 .והנימוקי יוסף שם

לחבר  בית  הדין  האזורי  ירושלים  הגאון  רבי  מרדכי   יןדעשה  בית  מכן  בספר  ו
 :'שתובת חרכ'כתב ביחס ל )טו ןמחלק א סיב( א"טולידאנו שליט

נה  למדנו  מהאמור  שגדר  בית  דין  בעניין  הוא  גדר  אביהן  של  חרשים ה
ולכן  כמו  שבכל  ענין  האפוטרופוס  צריך  לשים  לב ,  וגדר  אפוטרופוס

לכן  נראה  דיש  לעשות  לחרש ו  .כן  בנדון,  שלא  תהא  הוצאה  מיותרת
 .ורק אם היא דורשת כתובה, החרשתת כתובה מינימלית כדי לרצות א

ביחס  לבחינת  דעת   )פז  ןמסי  לק  א  חבן  העזרא(אגרות  משה  ך  יצוין  שבתשובת  א
 :ונוו לשוז, יא פקחת או חרשתהין אם בכתב לחלק , האישה

אנשים  שנצטרפו  לבית  דין  לעיין  בזה  וטוב  שאחד '  יחתמו  הג  זהל  עו
מהן  יהיה  רב  העיר  שיודע  איך  להתנהג  בזה  לשאול  מתחלה  לבתולה 

לכתוב  כתובה   ן  צריךיז  אקחת  אולי  תתרצה  בלא  כתובה  שאפאם  היא  
ין  בטובתה  לראות  שיהיה  לה יואם  היא  חרשת  יש  לבית  דין  לע,  כלל

 .כתובה

ל  כן  לא  נכון  שהסכום  הנקוב  בשטר  הכתובה  ייקבע  על  פי  הסכום  שהחרש ע
סכום  זה  גבוה  ומופרז  ולחלוטין  אינו  משקף  את  מצבו   יתיםעכשל,  מבקש
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על  פי  נכסיו  בעת הסכום    אלא  עליהם  להחליט  על,  הכלכלי  באותה  עת
 .הנישואין

 ירשחה, 'כתובת ֵחרש'אף אם נלך בשיטת בית דין קמא שיש צורך בבית דין לחייב ב, ידעתל
צורך  בדרישה  מיוחדת  של   ואין,  רוצה  להיראות  ככל  האדם  ולהשתדל  שחופתו  תראה  רגילה

 . די לכתוב כתובהכהכלה 

בפרט   ירשחתב  כתובה  לאבל  בית  דין  שכו,  כל  כתובה  מן  הראוי  שלא  תהיה  מופרזתב
, ח"  ש101,000ו  נכתב  סכום  של  שב,  במקרה  שבפנינו.  עליו  לבדוק  שהכתובה  סבירהת  ירשחל

ית  הדין  מאשר ביה  ה,  יה  צורך  בבית  דין  הואף  אם,  הכתובות  של  ימינו'  שוקב'זהו  סכום  סביר  
 . כתובה זו

 טעות בהתחייבות האפוטרופוס . ג

 דין קמא שסכום הכתובה הוא סכום מופרז ושבית אף  אם  היינו  מסכימים  להערכתו  של בית

יש  לדון  מה  דין  כתובה  שהאפוטרופוס  טעה ,  הדין  שכתב  את  הכתובה  טעה  בשיקול  דעתו

 .בה

והמוכר  מכר  חפץ  בסמכות   ירשחנה  כשאפוטרופוס  או  בית  הדין  עשה  מעשה  קניין  בשם  הה
ל  החפץ  הפסיד  את האם  בע  –  שבית  דין  קנה  את  החפץ  במחיר  יקר  והתברר,  ירשחוברשות  ל

וי  כוח  חוקי  ותקף  ורוכש  לצורך יפכמו  שלא  יעלה  על  הדעת  שאדם  מוסמך  הבא  עם  י?  כספו
, ושם  הנישואיןרה  שרשם  מתכן  שייכך  לא  ,  פלוני  חפץ  ומתחייב  מטעמו  שההתחייבות  לא  תחול

 .לא יחייב, רישום הכתובות המוסמך מטעם המדינה על

אבל  ברור ,  פוטרופוס  צריך  לשלם  מביתושפעמים  שהא  )רצ  ןמיס(יין  בחושן  משפט  ע
אלא בנקודה , לעילו ּנדהן  בש,  לא  עסקנו  בסעיף  זה  בבעיות  החלות  והסמכות(שהמוכר  לא  הפסיד  את  כספו  

לבטל  למפרע  התחייבת  האפוטרופוס  בטענה  שסכום  הכתובה  גבוה  ואינו  בשיקול   י  אפשראשאם  יש  סמכות  

 .)הדעת

אולם  בחפץ ,  רקע  יש  מקום  לבטל  את  המקחק  באם  מדובר  בחפץ  הקיים  בעין  או:  לומרכ
ם אכאן  נצטרך  לדון  .  יפסיד  את  כספו  ברור  שהמוכר  לא,  ירשחה  ידיל  אכל  עשנשאינו  בעין  

 .ירשחהאפוטרופוס פשע בעסקה ועל כן עליו לשלם מכיסו ל

יא  כבר  נישאה  על שהשהאישה  הפסידה  את  כתובתה  מאחר  ר  בנידון  דידן  אי  אפשר  לומ
ואף  אם .  דבר  דומה  לקניין  שכבר  נעשה  ואין  להשיבווה,  א  כתמורת  הנישואיןשהי,  ת  הכתובהעד

ם  יש  מקום  לחייב  את אלבדוק    ירשחלכל  היותר  יכול  ה,  נאמר  שכתבו  בכתובתה  יותר  מן  הראוי
  .בית דין

 'כתובת ֵחרש'אלו נכסים משועבדים ב. ד 

ין  השתעבדו בית  דין  קמא  רצו  לדייק  שרק  נכסי  החירש  הקיימים  בעין  בשעת  הנישוא

 :וזו לשונם, לכתובתה

ף  שהובאו  לעיל  שדייקו סא  והנימוקי  יו"וד  נראה  שמדקדוק  לשון  הריטבע
משמע  שרק ,  "נכסיהמכתב  לה  ארבע  מאה  זוזי  :  "שרב  מלכיו  ארמלשון  הגמ

 . ו הקיימים בעין השתעבדו לכתובתהינכס
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  אך ,"לקיים  כתובה  לאשתו  על  נכסיו:  "א  והנימוקי  יוסף"לכן  כתבו  הריטבו
, ן  לו  כעת  בנכסיוילא  עלה  על  דעתם  לשעבדו  שעבוד  הגוף  בחיוב  ממון  שא

יכול  לשעבד  את  גופו  במאה  מנה י  שאף  גברא  ערטילא  –  ככל  חתן  בעלמא
 .)ב, דנכתובות (תוספות בריש פרק אף על פי  ו שכתבומכ

 :שכתב )שסט ןמיס(ש בתשובה "כן מדויק בלשון הרשבו

ההוא  חרשא ,  דאמרינן  התם,  כסיול  נעית  דין  נותנין  לה  כתובה  וב
דהוה  בשביבותיה  דרב  מלכיו  אנסביה  אתתא  וכתב  לה  ארבע  מאות 

על  כן  תעמידו  בית  דין   [...]  כלומר  מנכסיו  של  חרש,  זוזי  מנכסיה
 .ותכתבו לה כתובה על נכסיו

, ירשחבוד  הגוף  על  גופו  של  העלא  עלה  על  דעת  הראשונים  להטיל  ששדק  בית  דין  קמא  צ
בוד  דווקא עאולם  מניין  לקח  בית  הדין  שהש?  ןיבוד  הגוף  מניעש,  עת־דאינו  בר  רשיחשהרי  אם  ה

 ?על הנכסים שבעין

 ."קנאי ודעתיד אנא למיקניד"הנוסח הוא ככל הכתובות  'כתובת ֵחרש'ם בג. א

 ?נכסים הכתובה לא חלה ירשחדבריהם אם לא היו לל. ב

שכתבו  שאם  עשו   )65המתחיל  בעמוד    ןק  דיפס  לק  חח(סקי  דין  רבניים  מפר  עצמם  הביאו  "תכ.  ג
ופשוט  שאין  הכוונה  שחיוב  המזונות  הוא  רק  על  הנכסים  שיש .  חייב  במזונותיה  'כתובת  ֵחרש'
 .ירשחאלא חיובם הוא לאורך כל חיי הנישואין מכל הנכסים שיהיו ל, בשעת הנישואין ירשחל

ת  רב "ש  חי  בשוהבן  אי  ביאהש  'רשֵחתובת  כ'י  שהדברים  מפורשים  בנוסח  תמצא  כןר  אחו
 :)לק ד אבן העזר סימן הח(פעלים 

בכח  המסור  בידינו  מדינא  דאורייתא  דאנן  אבוהון ,  נה  אנחנא  בי  דינאה
מחייבינן  ליה  לגברא  דנא  פלוני  בן  פלוני  דיפלח  ויוקיר  ויסובר  ויזון ,  דחרשין

ואנן  בי  דינא   [...]  ויפרנס  ויכלכל  ויכסה  יתיכי  כהלכת  גברין  יהודאין
אטילנא  אחריות  כתובה  דא ,  ורייתא  דאנן  אבוהון  דחרשיןבהרמנותא  דא

כולא  עיקר  ונדונייא  ומתנה  ותוספת  על  גברא  דנא  החרש  פלוני  בן  פלוני  ועל 
ועל  כל  שפר  ארג  נכסין  וקניינין  וממון  דאית  ליה  לגברא  דנא   ,ירתיה  בתריה

תחות  שמיא  דקנא  ודעתיד  למקני  ממקרקעי  וממטלטלי  ומטלטלי  אגב 
יקר ע  –ולא  כ  יהון  אחראין  וערבאין  לפרעון  כתובה  דאמקרקעי  כלהון  

 ולונדונייא  ומתנה  ותוספת  להפרעא  מניהון  מניה  ומן  ירתיה  בתריה  ואפי
יפה   ת  דיןיואנחנא  בי  דינא  דחתימין  לתתא  בכח  ב.  מגלימא  דעל  כתפיה

ובחיוב נכסיו כראוי על כל מה שכתוב   רים  לעילכחייבנוהו  בכל  החיובים  הנז
 .שריר ובריר וקיים כלהיא לו ולעיל כי זכות ה

 :)לק אבן העזר כלל א סימן יגח(ת גינת ורדים "והדברים גם כתובים במפורש בשו 

אטילנא  אחריות ,  דאנן  אבוהון  דחרשין,  אנן  בי  דינא  בהורמנותא  דאורייתאו
ועל  כל  שפר ,  כתובה  דא  כולה  עיקר  ותוספת  על  גברא  דנא  ועל  ירתיה  בתריה

ודיקנה ה  דקנ,  דנא  תחות  כל  שמיאא  ת  ליה  לגברארג  נכסין  וקנינין  דאי
ה כול,  מקרקעי  ואגבן  מטלטלי  כולהון  יהון  אחראין  וערבאין  לכתובה  דא

מגלימא   ולמניה  ומן  ירתיה  בתריה  ואפי,  עיקר  ותוספת  לאיתפרע  מנהון
 .דאכתפיה

, עת  להתחייב־דשאינו  בר  ירשחדאי  אין  חיוב  על  גופו  של  ו,  פשוטה  ואפמסקנת  הדברים  א 
 .מכאן ועד עולם ירשחלם כוח בית דין לחייב את נכסי האו
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 בירור נסיבות המקרה. 3

ברצוני  להעיר  על ,  מלבד  המשא  ומתן  ההלכתי  שכבר  דנו  בו  בארוכה  לעיל,  בשולי  הדברים

 :זו לשון בית דין קמא. דברי בית הדין גם מן הבחינה המעשית

ם  פועלים שלושה  שחתמו  על  שטר  הכתובה  כלל  לא  ידעו  ולא  הבינו  שהה
 : בשטר הכתובה חתמו השלושה על הנוסח דלהלן. יןד כבית

ל  שתיקנו "נו  מחייבים  אותו  בכוח  בית  דין  יפה  ומכוח  תקנת  חזא
זה  לטובתו שבכל  החיובים  שמפורטים  לעיל  ובפרט    רשחנישואין  ל

 . וזכות גמורה היא לו

 ירשחך  למעשה  הסכום  הנקוב  בשטר  הכתובה  נקבע  רק  על  יסוד  הסכמת  הא
ואותם  שלושה  לא  דנו  לא  בדקו  ולא  ביררו  מהו  הסכום  הראוי  לחייבו ,  לבדב

 . ומהי דרישת הכלה באותו מעמד, לפי מצבו הכלכלי ויכולתו

 :יש להעיר על דבריהםו

בית  דין  ופועל  לטובתו  ולזכותו  של וח  פנינו  מעשה  בית  דין  שנכתב  בו  שהוא  יושב  מכב.  א
דבריו  החתומים   גדנ  הכתובה  לחזור  בו  ולטעון  האם  ישנה  נאמנות  לבית  הדין  כותב.  ירשחה

 ? במעשה בית דין

. וד  טוען  בית  דין  קמא  שלא  נעשה  שום  בירור  לגבי  הסכום  ולא  נשאלה  דעת  האישהע.  ב
 ?האם נגבתה עדות בעניין מן המעורבים בקביעת הסכום, לבית דין מידע זהין נימ: ואנו תמהים

ישה  ומשפחתה  לא  היה  מעורב  בקביעת שניהל  את  המשא  ומתן  עם  הא'  אם  הרב  דה.   ג
 ? על דעתו הסכום הסכום ולכל הפחות היה

ניין  ידוע  לבית  דין  קמא  שהאישה  או  באי  כוחה  לא  היו  בשעת  כתיבת  הכתובה  והסכום מ.  ד
 ? היה על דעתם

ומניין , של  הרב  מסדר  הקידושין  שאינו  חתום  כלל  על הכתובהא  עדות  הקיימת  בתיק  היה.  ה
דן "וזה  כמו  ,  ן  חתם  לא  ראה  את  הסכום  והסכים  לו  מפני  שחשב  שהוא  סבירלנו  שבית  הדין  שכ

 ?"ופסק

 ירשחבדין . 4

ברמות ,  בקצירת  האומר  יש  להעיר  שנחלקו  פוסקי  זמננו  מה  דינם  של  חירשים  שבזמננו

או  שעל  אף ,    אם  דינם  כפקחים  גמורים–בחיוב  מצוות  מן  התורה  ,  שונות  של  תקשורת

בכל  זאת  לא  הגיעו  לכדי  חיוב  גמור  מן ,  שונים  עם  הסביבההתקשורת  שיש  להם  באופנים  

  שדן  בעניין בארוכה וכן בסיכום הדעות בפסקי )חלק  ב  סימן  ו(ת  יחוה  דעת  "ועיין  שו.  התורה

 . ובעוד אחרונים רבים)רס–כרך ו עמודים רנז(דין ירושלים 

  לשאלת מן  התורה  זמן  הזה  בירשחל  בחיוב  המצוות  של  "דעתי  אין  קשר  בין  הדיון  הנל
י לכושלגמור    ירשחמדובר  ב  לי  עלמאוכלה  בש,  בר  במשנהכשכן  אנו  רואים  ,  היכולת  הקניינית

ט נדף    –ז  שנה  מ,  הפרק  (אומרת  המשנה  בגיטין    ף  על  פי  כןוא,  פטור  מכל  המצוות  שבתורה  עלמא

כבר בדין המשנה אנו : כלומר." חרש  רומז  ונרמז  בן  בתירה אומר קופץ ונקפץ במטלטלין  ":)א"ע
יא  הל מקוםכאך מ, טלטלין בלבדלמוגבלת מכולת זו ינם ומא. ירשחרואים שיש יכולת קניינית ל

 . לבין חיוב במצוות נייניתקלמדנו מכאן שיש לחלק בין יכולת . יימתק
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עם  כל  זאת ,  דינא  דמלכותא  והמנהג  אינם  מוגבלים  בקנייניהם  כלל  על  פיש,  ם  כן  בזמננוא
 .מקומו עומדודות חיובם במצוות באל עהדיון 

שהיה  פקח   ירשחאודות  החייט  ה  על  )זימן  עס(מה  שהביאו  מתשובת  צמח  צדק  ,  שר  על  כןא
רי  שהוא  דן  על  עצם  הקידושין שה,  אינו  ראיה  –  ירשחלהוכיח  שהוא  נידון  כ,  גדול  ומבין  בטוב

הרי ,  זה  קידושיו  ברמיזה  מדרבנן  בלבד  ירשחוגם  אם  נודה  לו  ש,  וכלל  לא  עסק  בחיוב  הכתובה
 .כן שהתחייבותו בכתובה מועילה ככל שאר קנייניויתי

 סיכום. 5 

 : סיכומם של דברים

יכול  לקנות ,  נוהג,  והוא  מנהל  מחסן,  לחירש־אילם  של  זמננו  המנהל  את  ענייניו  לבדו.  א

 .'כתובת ֵחרש'אין צורך ב' אפילו במיליוני שקלים וכו, ולקחת משכנתאות, קרקעות ודירות

ולו  הסמכות  ברישום  קידושין  הוא  בית  דין  של  העיר '  תראמרא  דא'רב  העיר  שהוא  .  ב

לרב מסדר החופה .  ודעתו קובעת כיצד לסדר את החופות ואת הכתובות של עירו)לעניין  זה(

 .וכוחו רק כשליח בית דין, והקידושין אין דין בית דין חשוב

כאפוטרופוס בית הדין הכותב את הכתובה דינו ', כתובת ֵחרש'אף אם נפסוק שיש צורך ב. ג

 .ואין בו חיסרון של דין בלילה וכדומה

 .ח היא כתובה סבירה" ש101,000כתובה של . ד

 .בית הדין המחייב את החירש בכתובה מחייבו גם על נכסים שיהיו לו אחר כך. ה

ויש לדון רק אם יש חיוב נזק על (גם  אם  בית  הדין  חייב  את  החירש  בכתובה  גבוהה  החיוב  חל  .  ו

 .)האפוטרופוס

ומאידך  גיסא  לבעל  טענות ,  מאחר  שהכרענו  כי  הכתובה  של  הצדדים  כשרה  ותקפה.  ז

רי  לא ובית  הדין  האזו,  ענייניות  שלטענתו  יש  בהן  כדי  לפטור  אותו  מתשלום  דמי  הכתובה

 .מזכירות בית הדין הגדול לקבוע מועד לדיון בכתובהאשר על כן על , הכריע בדבר

 רב אליעזר איגראה

 .מצטרפים למסקנות
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