
 

 

 

 ט' חשון תשע"הבסייעתא דשמיא                                                                             

 ס"ח –סימן ס"ו                       שאלות לעיון וחזרה 

 סימן ס"ו

נסעו לצפון לחופשה ובשעת יציאתם קיבל הבעל טלפון זוג צעיר לאחר חתונתם  .1

להתייחד ופה כי הכתובה אינה כשרה, האם יכול הבעל מחבר ששם לב בשעת הח

? האם עליו להודיע לאשתו כי לאוכשיחזור יסדר כתובה או  / לבוא עליה, עם אשתו

 אין לה כתובה? האם ניתן לסמוך על העתק כתובה הנמצא במשרדי הרבנות?

זוג שנישאו במלון בצפון בערב שבת ובעת עשיית החופה הוברר ששכחו לקחת את  .2

ובה ולא ידעו מה לעשות, אחד הנוכחים אמר שיעשה החתן קנין בפני עדים, הכת

ואחר אמר שיתפיס את תפיליו לאשה )והאם מותר לעשות כן בשבת?(, אולם אחר 

 העיר שאין לעשות כן לכתחילה, איך ראוי לנהוג? )באה"ט, ח"מ, ב"ח(

קשר עם זוג שנסעו להתחתן במקום רחוק ולא לקחו עמם כתובה והלך הבעל והת .3

הבנק שלו ושיעבד לאשתו חשבון חיסכון נושא פירות על שמו שיהיה לה במקרה 

 גירושין או מוות, האם צריך לכתוב לה כתובה אחרת? )תוס' כתובות נ"ו: ד"ה אבל(

זוג שעשו ביניהם הסדר ממון קודם נישואין ובהסדר נכתב כי במקרה של גירושין או  .4

בעל ייתן סכום של מאה אלף שקל נוספים כדי מוות של הבעל רכושם יחולק בשווה וה

שתוכל להתחיל בחיים חדשים. כחלק מההסדר חתמה האשה על מחילה על כל 

 סכום אחר או שטר אחר של התחייבות. 

 האם עובר הבעל משום בעילת זנות?

דונו מה הבעיות שיש בשטר כזה שאינו בכלל כתובה? )עיינו אגרות משה אבן העזר 

 חלק ד' סימן צ"ב(

 האם ניתן לסמוך בדיעבד על הסדר כזה במקרה שיש בעיה בשטר הכתובה?

חופה שהתעכבה ונעשתה סמוך לשקיעה והכתובה נכתבה ביום אבל חתימת העדים  .5

ין בעיה כזו? )גיטין יח., היה בלילה, האם הוי שטר מוקדם ופסול או שבכתובה א

יש הבדל בין עיקר הכתובה , תוס' רי"ד, רמב"ן, רשב"א, רא"ש סי' ז', ב"י( והאם תוס'

 לתוספת כתובה?

 ועיין אגרות משה אבן העזר חלק ד' סימן ק"ה אות ג'.

כשכתבה נתקבלתי ובא לכתוב לה כתובה אחרת האם כותב לה מאתיים או מנה?  .6

)פרישה, ב"ש סק"י, בית יעקב ודעת החזון איש סימן ס"ה אות ח' והאג"מ סי' קא 

 ים לבתולה הוי בעילת זנות ובאוצה"פ אות י"ט(שפחתה ממאתי

 



 

 

 

איבדה כתובתה וכתב לה מאתיים ללא תוספת הכתובה שנתחייב לה בראשונה האם  .7

 הוי כבעילת זנות?

זוג שבאו לבית דין בתביעת גירושין ותובעת האשה כתובתה שנכתב בה סכום גבוה  .8

היא מוחלת לו על של כסף וטוען הבעל שבהסדר ממון שעשו קודם הנישואין נכתב ש

 חיוב כתובה האם מועילה מחילתה?

מהו שיעור מאתיים זוז לדעת המחבר ולדעת הרמ"א ומהו שיעור מאה זקוקין כסף  .9

 ואיך הנוהג בבתי הדין בארץ ישראל בזמן הזה?

כתובה שנכתבה ע"ס מסוים האם מחייבים אותו כשיעור ערך הקנייה )צמוד למדד( ?  .10

 ת או שקלים ישנים?ומה הדין בהייתה כתובה לירו

זוג שבא להתגרש ותובעת האשה כתובתה וטוען הבעל כי כלל לא הבין שהוא  .11

מתחייב לה ממון האם שומעים לו? ומה הדין כשהביא שני עדים שאמר להם בשעת 

 כתיבת הכתובה שאינו מבין מה זה כל העסק הזה?

ת עד מה דין בזמננו כשכבדו אדם כשר שאינו מכיר כלום בשפה הארמית להיו .12

 ולחתום על הכתובה, האם אפשר ליתן לו לחתום או לא? )עיין עזר מקודש סעיף י"ג(

 האם בית דין יכול לסדר גט לפני ששילם הבעל את כתובתו? .13

 

 סימן ס"ז

 כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה האם יש לה תוספת? .14

בחור שהשתדך עם בחורה וקודם החופה אמר לרב המסדר את הקידושין שבא על  .15

ודכתו, האם כותבים לה מנה או מאתיים? )רשב"א כתובות ל"ט:, משנה למלך מש

פ"א מהלכות נערה בתולה הלכה ג', שו"ת חתם סופר ח"א סימן קכ"ה, שו"ת רעק"א 

 תניינא סימן ע"ב דבוגרת שפטור מקנס כותב לה מנה.(

ת זוג שנישאו בנישואין אזרחיים וחזרו בתשובה לאחר מכן ועשו חופה וקידושין כד .16

וכדין האם כותב לה בכתובתה כבעולה או כבתולה? והאם יש הבדל אם כשנישאו 

 היה בכוונתם להינשא כדת משה וישראל? )אגרות משה סימן ק"א(

 

 סימן ס"ח

 האם טענת מיגו שלה להעמיד כתובתה במאתיים הוי מיגו להוציא? .17

 ח'()פתחי תשובה  אשת איש שנתעברה מאחר וטוענת בברי שנאנסה מתי נאמנת? .18

 

 


