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 בסייעתא דשמיא

 מודעא על כתובה מוגזמת

 שאלה

מי ששבוע קודם חתונתו אמר לו המיועד להיות חמיו שצריך לכתוב בכתובה סכום בדבר 

וחתן זה אינו  ואם לא יכתוב כך לא יוכל לשאת את משודכתו₪  555,555גבוה של כסף 

רוצה להתחייב סכום כזה ושאל אם יוכל לומר בפני עדים שהוא מבטל התחייבותו קודם 

 הנישואין ולעשות שטר מודעא על זה.

 

 דיון:

עלינו ראשית ו המודעא בכי האי גוונא התחילת הדברים נדון בשאלה אם מועיל .א

ם הוא דין מודעא הוא כמקח או כמתנה שאגבי אם גדר תוספת כתובה ל לברר

כמתנה אין צריכים לדעת העדים באונסו ואם הוא כמקח צריכים העדים לידע 

ואילו למתנה מספיק גילוי  אונס גמורצריכים שיהיה כן כדי לבטל מקח באונסו ו

 שאינו חפץ במתנה ואין צריכים שיהיה אנוס.  דעת

באשה שלא רצתה  מקור הדברים בסוגיה בבא בתרא מ': שאמרו שם גבי מתנתא טמירתא

ולכן  להתקדש אם לא שיכתוב לה בעלה כל נכסיו ואמרו על זה בגמרא שדבר זה חשוב אונס

מתנת הבן מבטלת המתנה לאשה ופירש רשב"ם שם שזה אונס מחמת שרוצה לשאת אותה 

לגבי  ומשמע לכאורה שבכי האי גוונא חשוב אונס ואינה מסכימה אם לא שיכתוב לה כל נכסיו

והובאו דבריו בטור חו"מ סוף סימן  הראשונים פירשו ובראשם הר"י מיגאשאולם  מתנה.

מתנה סגי גילוי דעת כדי באלא כיוון ש שאין זה אונס גמור כיוון שהוא אונסא דנפשיה רמ"ב

ודאי לא לבטלה לכן גם באונסא דנפשיה כל דגלי דעתיה דלא ניחא ליה סגי ולפי זה במקח בו

 יהני אניס באונסא דנפשיה 

ויש לדון לפי  ואף בלא מתנה טמירתא הוי ביטול המתנה טת הר"ח שחשוב אונס במתנהושי

נחשב אונס או שאונס דנפשיה לא יחד עם אונסא דנפשיה הר"ח האם במכר כשעושה מודעא 

בפירוש.  ולא ראיתי שדנו בזה באחרונים חשיב כלל אונס במקח ולא יעזור מודעא להחשיבו. 

מכל מקום בכתב מודעא יעזור ויש ופי המהרי"ק שאינו אונס הפחדה לכתב לגבי )ובנתה"מ 

לחלק ששם הוא מגלה שזה נחשב לו אונס אבל אונס דנפשיה לא שייך כלל להחשיבו אונס 

ל וכמו שכתב מכל מקום מבואר בפוסקים להלכה כשיטת ר"י מיגאש הנ" אלא לגבי מתנה(

סוף שיטת השו"ע הגר"א ב סמ"ע וביאורהמגיד משנה בפרק ה' מהלכות זכיה הלכה ה' וב

 פוסקיםב ולא מצאנו שיטה מפורשת"ב( ל)וכן נראה מדברי הריב"ש סימן ר סימן רמ"ב.
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ואם כן במכר לא מועיל אונסא דנפשיה אף  שיועיל אונסא דנפשיה בצירוף מודעא במכר

ואם כן לכאורה בגוונא דידן שרוצה לשאת אשה ויש דרישה לסך מסוים  בצירוף מודעא.

א שייך לדונו כאונס שהרי זה אונסא דנפשיה ואם תוספת הכתובה מוגדרת כאורה לבכתובה ל

 כמקח ולא כמתנה לא יועיל המודעא שימסור.

תמורת דבר שמקבל חשוב כמקח  לענין תליוהו וזביןם תוספת כתובה עתה נבוא לדון או

 שהרי תוספת כתובה נחשבת כמתנה שנותן לה הבעל מחמת חיבתאו כמתנה התחייבותו 

דברי האחרונים האור שמח, ר' אלחנן וסרמן והחזון איש ונראה דדבר זה תלוי ב .ביאה

כמתנה על פי דרישתה הגמרא בבבא בתרא שדנה אשה שכתב לה כל נכסיו בביאור דברי 

 מפני מה חשוב כמתנה ולא הוי מכר ונבוא לעיין בדבריהם.האחרונים והקשו 

 וז"ל האור שמח פרק ה' מהלכות זכיה ומתנה 

 לה שיכתוב בלא להתקדש רוצית שאיננה כיון, מתנה בגדר זה דהוי מה כ"כ מובן אינו אמנם'

 לחזור היה ויכולה שקדשה טרם נכסיו לה דכתב משום רק, הדמים הוי אישותה כ"א, נכסיו

 מ"ע לה כנותן דהוי רק, במתנה מנפשיה דאתיא לאונסא זה למיחשב דחוק ז"בכ, כמתנה הוי

 בירושלמי חזי ופוק, קצת ואונס למתנה דומה זה אין שנתקדשה כיון אבל, אליו שתתקדש

 לומר ויתכן. ש"יעו', כו פלוני של חתנו לקרות' כו אדם רוצה( א"ה ה"פ כתובות) י"אעפ' פ ריש

, ברתא במקום ואפילו, לנפשיה לשייר דלא אינש עביד לא וזה, נכסיו כל לה דכתב דמשום

, לה מודעא הוי קמייתא מתנתא לכן, להקנות גמיר דלא מוכחא, אשה קדושי עבור שכן ומכל

 כדמורה ולא, נכסיו כל בכותב פירוש, מביא שהיא המעשה כגון א"א, ד"הראב כוון לזה ואולי

 ': ודוק, טמירתא מתנתא מודעא הוי נכסיו כל לה דכתב ג"בכה ורק, אחת שדה על רבינו לשון

מוגדרת כמתנה ולא מתנה זו שנותן הבעל לאשה הסיבה שונמצא שיטת ר' מאיר שמחה ש

שהיא מתנת כל נכסיו שאין אדם עשוי לתת כן לאשתו לכן לא נחשב מתנה זו כיון כמקח זה מ

תמורת האישות המתקבלת. ולפי זה יצא שבסכום שרגילים אנשים לכתוב ולתת תמורת 

רת מה שנותן לה נחשב כמקח ולא כמתנה כיוון שיש לו תועלת וטובה תמו הסכמה לקידושין

 ולכן הוי כמקח.

ולכאורה יש לעיין אי תליא נידון זה בפלוגתת הראשונים בדין תליוהו ונתנו רק חלק מהשווי 

של השדה שדעת רבינו יונה לכאורה שכל שנתן תמורת הדבר הנקנה חשוב מקח אף אם לא 

ת שיטתו הביא כל תמורתו וכן שיטת המהרי"ק בשורש קפ"ה וכך למד ברשב"א ולא כמשמעו

. שלכאורה ושיטת רוב הראשונים הובאו דבריהם בבית יוסף בתחילת סימן ר"ה בבבא בתרא

הוא שצריך קשר בין התמורה לקנין כדי להחשיב כמקח וטענתו שנתינת סברת האור שמח 

לכן לא שייך להחשיבו  כל כך הרבה לפי שאין רגילות ליתן תמורת הקידושיןלאשה כל נכסיו 
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. אבל לשיטות הראשונים והמהרי"ק שכל שמקבל תמורת חפצו חשוב כמקח והוי כמתנה

כמקח אף אם אינו תמורה מלאה אם כן אף כאן היה שייך להחשיבו כמקח ולא יועיל אונס 

 דנפשיה.

 :כתבאמנם בקוב"ש בבא בתרא קע 

, הנכסים בתשלומי לו להתקדש האשה שנתחייבה לומר אין נכסיו להאשה כשנתן הכא וכן'

, לו מתקדשת והיא מתנה לה נותן דהוא, הן מתנות שתי אלא, ג"בכה מכר מיקרי דלא ומשום

 ג"בכה אונס מיקרי האחרת לשיטה וכן, מודעה דמסר היכא לבטל אונס קצת גם סגי ובמתנה

 ' מודעה בלא גם מתנה לבטל

מקח אלא כל מתנה בפני עצמה  דכיוון שלא קצץ זה תמורת זה לכן לא חשיבמדבריו נראה 

שהוא נותן לה מתנה והיא נותנת לו ולפי זה החילוק בין מקח למתנה הוא חילוק עקרוני ולא 

לכאורה ו .חשוב מתנה אלא האם גדרו כמקח או כמתנה ולפי זה אף בנידון דידן תלוי בתמורה

מקח. כשיטת הראשונים שאף תמורה כל שהיא מחשיבה אותו כמקח כשנעשה בתורת זה 

ולפי דברי הגרא"ו בקוב"ש גם בנידון דידן שמתנה לכתוב תוספת כתובה לא הוי כמקח אלא 

כמתנה כיוון שלא תלו להדיא בתורת תנאי הקידושין או הנישואין בסכום הנ"ל שיכתוב לה 

 בכתובה ולפי זה נחשב כמתנה ואניס באונסא דנפשיה הוי אונס ובוודאי שיועיל המודעא.

דון המודעא בתוספת כתובה תליא לכאורה בשיטות הראשונים הנ"ל ונמצא אם כן שני

שלשיטת המהרי"ק ורבינו יונה )דלא כפירוש הטור( יסוד ההבדל בין מקח למתנה הוא 

שבמקח מתרצה אף אם אין מקבל כל שוויו לפי זה ביאור הגמרא במעשה דאשה הוא 

אלא מתנה ולפי זה נראה דאף  כביאורו של הגרא"ו שכיוון שלא קצצו זה עבור זה לא הוי מקח

תוספת כתובה הגם שנרשם בכתובה וכתוב בה שהיא לו לאשה מכל מקום לא הוי כקציצה 

תכן שכיוון שנכתב בכתובה נוסח 'הוי לי לאינתו של מקח )הגר"מ בלייכר שליט"א צידד שיי

הראשונים הוי כמקח( ולכן יועיל גילוי דעת שאינו מתרצה בזה וכמתנה. אולם לשיטת ואנא...' 

החפץ אם כן שייך לומר גם במעשה כל שההבדל בין מקח למתנה הוא במה שמקבל תמורת 

ברור שאינו תמורת  נו כמקח הוא משום שנתן כל כספו ואזדאשה שהוא כמקח וכל מה שאי

 הרי הואשיש שכותבים בכתובה אף אם הוא מיעוט מכל מקום כזה האישות אם כן סכום 

 כמקח ולא יועיל המודעא. כתמורת הנישואין והוי

 סוף אות ה' כתב: צטסימן א אבן העזר "ובחזו

'ויש לעיין בהא דחשבינן למתנת נכסים לאשה כמתנה בעלמא, ולכאורה הוי מכר גמור דהרי 

קיי"ל כתובות ק"ב ב' דהן דברים הנקנין באמירה משום הנאת חיתון וכו' וע"כ צ"ל דאם בשעת 

ת הוי קידושין בטלין אם יבטל וממילא י"ל דהקידושין קידושין התנתה שתהא המתנה קיימ
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קיימין והמתנה קיימת, אבל הכא כתב לה מקדם ועל זה סמכה ונתקדשה לו ובזה אמרינן 

דהיו לה למיסק אדעתא דאכתי לא גמר להקנותה כל שלא תתלה הקידושין במתנתו ואי 

מתנה טמירתא התנתה שתקנה הנכסים בשעת קידושין בהנאת חיתון אפשר דלא מהני 

 לבטל וכו' עי"ש'

תלות בזה הקידושין ולכאורה כתיבת תוספת כתובה לא שתלוי אם מכוונת לומשמע בדבריו 

ובפרט שאומר במפורש שאין מסכים  דמי למתנה בעלמא אלא לנכסים הנקנים בשעת חיתון

ישואין בדבר שנתן לה קודם הנולא דמי לנתן לה קודם הנישואין  לנישואין לולא יכתוב הסכום

כדי שתסכים לקדש שייך לומר שהוי מתנה בפני עצמה אבל בדבר שהוא התחייבות שתולה 

 בזה הסכמתה הוי כמקח ולא כמתנה.

כיוון שהוי מקח וצריך  על תוספת הכתובה מודעא שלא יועיל דברי החזון אישלפי נמצא ו

 להיות אנוס באונס גמור.

ר כי התחייבות בתוספת כתובה הוא כמקח ואם כן עלה בידינו שלשיטת האור שמח נראה ברו

ולא כמתנה וכן נראה שדעת החזון איש. אולם לשיטת הגר"א וסרמן הרי כל שלא קצצו 

בפירוש לא חשוב כמקח. והיה נראה לתלות מחלוקתם בסברות הראשונים בגדר ההבדל בין 

של  מקח למתנה ולפי זה יש לחשוש לשיטת המהרי"ק שאין צריך לקבל את מלוא התמורה

 החפץ כדי להגדירו מקח ומספיק שמקבל תמורה עבור זה.

שבכתובה אינו נותן לה עכשיו דבר אלא מתחייב  נידון נוסף ששייך לשאלה זו הוא .ב

ליתן לה אם יגרשנה או ימות והחמדת שלמה בחו"מ סימן יג הסתפק לומר 

ה שבהתחייבות לא נאמר דין דתליוהו וזבין וסברתו לכאורה משום שאין כאן מעש

שנעשה עכשיו ובזכר יצחק חלק ב' סימן מ"ד גם כן נטה לומר כן שלא מועיל 

התחייבות ולא הוי כתלויהו וזבין ולפי זה כלל לא חל ההתחייבות משום שאין 

לומר שהתרצה ואף לא יצטרכו לעשות מודעא בכי האי גוונא. אולם מדברי הש"ך 

וזבין וכן בסמ"ע ס"ק  סימן ר"ה ס"ק ד' מוכח שאף בהחייבות הוא בכלל תלויהו

כ"ח וכן מהנתה"מ סוף ס"ק ב' ופלא על הפתחי תשובה שהביא דברי החמדת 

שלמה ולא העיר כלל מדברי הש"ך והסמ"ע הנ"ל. אמנם להלכה קשה לסמוך על 

דברי החמדת שלמה הנ"ל שהרי הש"ך והסמ"ע נקטו דין תלויהו וזבין אף 

השיטה שלא מועיל התחייבות  בהתחייבות. )ועיין בזכר יצחק הנ"ל שכתב שלפי

באונס אם כן תלויהו וזבין לא מדובר בקנין כסף שחל על ידי 'כסף החוזר' אלא 

 באופן שהחזיק בקרקע וצ"ע(

אמנם כל זה במסכמת דעת הכלה לדעת אביה או שאמדינן דעתה בכך אבל אם  .ג

אין הכלה הבוגרת שותפה לתביעה זו, לכאורה תביעת אביה אינה אלא ככפייה 
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אדם זר שאין לו זכות לעכב ביתו ולא חשיב כלל כמקח והוי כאדם זר שאונס של 

אדם להתחייב לקרובו וודאי שיועיל מודעא. אלא שיש לדון שאם נותן לו נדוניה 

דירה וכדו' רשאי להתנות תחת זה סכום גבוה בכתובתה ואף אם אין לראות 

שוב יש לדונו כמקח הנישואין כתמורה מכל מקום הסכום שמביא לו הוא כנגד זה ו

 .ביחס לזה

 דן בזה וז"ל( קעד סימן א מרבי רפאל בירדוגו )חלק ישרים משפטים ת"בשוו .ד

 רצונו שאין דעת וגילוי מודעא מסר' וא מה מסך לנשים כתובה לכתוב העיר מנהג אלה'ש

 משם ומשמע' וכו באחד מעשה כתב ב"רמ' סי מ"בח תשובה. מהני מי שנוהגין חיוב באותו

 ד"שג כיון המנהג ד"ע א"כ לו נשאת שלא אף נ"וה כמתנה הוי כן ד"ע לו נשאת דהתם ג"דאע

 כתב שכבר מתנה כדין ל"הו כ"וא יעשנו לא ירצה שלא ומי מנהג רק תקנה אינו דהמנהג מהני

 סגי לחוד ד"ובג דבר לכל כמתנה הוי חייב שאינו במה שמתחייב חיוב שכל ה"ר' סי ך"הש

 ' .ישוב צריך ועדיין ד"כנלע לבטלו

ועמד בקצרה על שתי הנקודות הנ"ל האחד שהחשיבו כמתנה מחמת דברי הגמ' באשה הנ"ל 

ולמד מכאן שהוי כמתנה אלא שלכאורה תלוי בתירוצי האחרונים על שאלה זו ונקודה שנייה 

 שהביא מדברי הש"ך שהתחייבות נידון כתלויהו וזבין ולא כחמדת שלמה.

ף בדבר שמנהג כל העיר לעשות כן מכל מקום יכול לעשות אמנם דברים מחודשים יותר שא

ואף  מודעא לבטלו והוא תמוה מאוד שלא שייך כאן כלל בושת שהרי ירד על דעת זה וצ"ב

 .הוא היה נראה שחוכך בזה

 אמנם כיוצא בזה להחשיב תוספת כתובה כמתנה לענין זה מצאתי בשו"ת שופריה דיעקב

 רצה ואם'בשמו  שכתב עב סימן א חלקב אחיינו של רבי רפאל בירדוגו לרבי יעקב בירדוגו

 להוסיף רצה אם'. ר' כתו בתולה שאמרו י"אעפ להוסיף בידו הרשות מעצמו להוסיף הבעל

 מסך כתובה שיעשו דורם בני על ולגזור לתקן הדורות חכמי יוכלו לא ולזה, יוסיף מנה' ק' אפי

 לישא יוכל לא אשה לישא הרוצה העלוב העני כי, המנהג כפי להתחייב אדם כל מוכרח עצום

 האמת ולפי. בעדו הדלת שסגרו הדור וחכמי במעשיו הוא ואנוס עצום בסך יתחייב לא אם

 'מבטלה לחוד אונס. במתנה כי, ד"מה גמור פטור הוא

חכמי  ותקנת ,אונס מחמת הבושהחשוב תנה ווחזינן לדעתיה שתוספת כתובה נידון כמ

ולפי זה מחלק שם  יחשיבו כאנוס על זה ולא יצטרך אפילו מודעאלתת תוספת הדורות 

. אמנם ייתכן שכל זה רק בכותב מחמת תקנה שבמגרש מחמת אונס אין לחייבו תוספת עי"ש

כללית אבל בכותב מחמת בקשת האשה ומשפחתה לא נחשב כמתנה, אבל רהיטת דבריו 

 בטל התחייבותו.נראה שסבר שזה כמתנה ולא יצטרכו מודעא כדי ל
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הנה במושכל ראשון הדבר פשוט לי אם מותר לו לגנוב דעת חמיו  שאלהלגבי הו .ה

שדבר זה אסור לעשותו ולא התירו לעשות מודעא רק בגוונא שאונסים אותו על 

ך כאן שאין אונסים אותו לישא יהמקח או המתנה וכי האי גוונא ודבר זה לא שי

את אותה תובעת כך וכך ואינו אנוס אותה אלא זהו מכלל תנאי המקח שכדי לש

לישא אותה ולא נעשה לו שלא כהוגן ובפרט שכן כתבו אצל אחיותיה סכום כזה 

אולם  ואם כן וודאי שאסור לו לעשות מודעא שהוא בכלל גונב דעת חמיו ואשתו.

דווקא אם אין דעת כלתו כן אלא חמיו תובע )והגר"מ בלייכר שליט"א הוסיף ש

שאם נתן סכום גבוה לזה הרי מן הדין היה  ור דירה וכדומהלא נתן לו כסף עבכש

( ולא ירד על דעת כן לכאורה לכותבו בכתובה כנכסים שהכניסה מבית אביה

 חשוב אונס בבושת שלא כדין ויכול לעשות מודעא.

שדן בשאלה דומה מאוד לגבי  קפה סימן ף"הרי ת"שווהנה מצאתי און לי ב .ו

 מעירה וז"ל: התחייבות שלא יוציא האשה

 עמה התנה ולא אחרת אשה שם ונשא וסחורתו ומחיתו אשתו את ועזב ממקומו יצא ראובן

 ושלא עמה שידור להתנות בקשו הנשואין זמן וכשהגיע במקומה עמה שידור הקדושין בשעת

 מודעא לפניהם ומסר העדה עיני אנשים לשני שעה באותה הוא וחזר ממקומה אותה יוציא

 ההוצאה כל אפסיד להם אתרצה לא שאם הוא אונס ממנו קונים שהם הקנין זה ואמר

 אוציא הנשואין ואחר ברצוני אינו זה וקנין מזה גדול אונס לך ואין ובסעודות בחופה שהוצאתי

 והעידו הכתובה בשטר עמו שהתנו התנאי ונכתב זה במקום פרנסה לי שאין למקומי אותה

 שאונס טוען הכלה ואבי המודעא עידי והביא להוציאה בקש כן ולאחר( בעצמם) המודעא עדי

 מן היש המודעא לענין עדותן בטלה הכתובה בשטר המודעא עידי כשהעידו ועוד אונס אינו זה

 . לא או רוצה שהוא למקום להוציאה הדין

 שהוציא מה שכל לפי אונס אינו שהזכיר שהאונס כלום אינה זו שמודעא ראינו כך תשובה

 הדין מן לו יש מסבלונות לה ששגר ומה שעה אותה הפסיד ולא קיים הכל ותכשיטין בכסות

 נתרצתה הרי אותה יוציא שלא הקדושין בשעת עמו התנו שלא שכיון לפי ממנה להוציא

 להתנות הנשואין בשעת שחזרה וכיון למקומו לחזור שרוצה ידוע שהדבר לפי אותה שיוציא

 רישא אפילו איהי בה הדרא ש"מ פ"ע הסבלונות שמחזרת שאמר כך ומשום בה חזרה עמו

 מקום באותו חתן מנהג ואם וחופה ויין לחם אלא ההוצאה מן נשתייר ולא הדרא דירקא

 היא וחייבת דגרמי בדינא שהוא ועוד. בסבלונות אליה שגרו כאילו הכל רואים כן לעשות

 כל מנהג אין ואם בדין ממנה להוציאו יכול שהיה אונס זה אין הילכך בה הדרא אי הכל לשלם

 אליו שהגיע וכמי ושמח נהנה כבר ולשמוח בו ליהנות עשה מעצמו הוא אלא כן לעשות חתן

 '.עמה וידור ממקומה להוציאה הדין מן ואין קיים ותנאי כאן אונס ואין
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 כמתנה אלא כמקח התחייבותו שלא להוציאה ממקומהלא דן את בפירוש ונמצא שהרי"ף 

אם הוא כמתנה הרי מספיק גילוי דעתו ובפרט שעשה כאן מודעא והרי"ף לא החשיבו הרי ש

וזו ראיה אלימתא לדון תוספת הכתובה שמתנה הכלה  כמתנה אלא כמקח שצריך אונס גמור

כמקח. אלא אם כן נחלק בין תנאי של להוליכה למקומו שהוא ממש חלק מהנישואין לבין חוב 

 ו חלק מן הנישואין.הממון כשיגרשנה או שימות שאינ

בגמ' כתובות נ"ב: רב פפא איעסק לבריה וכו' מוכח שאף שנתחייב ה אונס מחמת בושלגבי ו

שאין לדונו כאונס ממון ונפשות.  כתב הרשב"ש בתשובה סימן של"טמחמת הבושה חל חיובו ו

מחמת בושה שהוא  ממון )וכן בפסקי דין ירושלים כרך יא עמ' שפא נקטו במי שהתחייב

וכן הוא לכאורה מסקנת הפוסקים הנוהגים הרחקות דרבינו  (ולא הוי אונס כאונסא דנפשיה

תם אף שאין פוסקים כפיה בגט ובכלל זה לבזות ולבייש הבעל וחזינן שלא נחשב מחמת זה 

אנוס ואף שהחזון איש אבן העזר סימן ק"ח אות יב נקט שהרשב"א חולק על רבינו תם בזה 

ת הפוסקים שלא נחלקו בזה ואין ביושו בכלל כפיה וכן נקט מכל מקום כמדומה שמסקנ

כיוון שבמקח לא די  בעטרת דבורה סימן פ' ולפי זה לא שייך לומר שהוא אנוס מחמת הבושה

אולם ייתכן שיש לחלק בין סוגי הבושת  מדברי הרי"ף הנ"ל.לכאורה וכן נראה  בכזה אונס

ואם כן אף אם הוא כמקח שייך  טפיובושת של ביטול השידוך סמוך לחתונה חשוב אונס 

. )למרות לעשות מודעא בצירוף אונס כזה ודווקא שנעשה שלא כדין וכמנהג וכמבואר לעיל

 שיכול לקדשה ולאחר מכן לסרב להתחייב לה בכתובתה ואז אבי האשה יפסיד ויתרצה(

שיטת )ונידון זה תליא בהבנת דברי המהריב"ל בהרחקות דר"ת ואין כאן מקום ולכאורה אם 

ומכל מקום אם נפסוק  רבינו תם מבוססת על חיוב גט אין ראיה מכאן דביוש לא הוי כאונס

 (שחשוב אונס במקח מחמת בושה אם כן לא נוכל לבייש סרבן גט כשלא פסקו כפייה

עוד יש לדון שכיוון שאין דרך רוב בתי הדינים לחייבו כל הסכום הכתוב בכתובה  .ז

כבוד והוא דבר שחלק מכבוד הנישואין ככותב לשם מחשיבים אותו אם כן 

 לזה י דיניםתחלק מבההתייחסות של היא וכך  ,במשפחות אלו לכתוב כך

ואם כן לא יכול לבטל הדבר בטענת אונס שהרי אין  שמחייבים אותו כפי המנהג

מחייבים אותו בכל סכום זה אלא רק רוצים שיכתוב כן ואף שיש לזה השלכות 

 אינם בסכום גבוה כל כך וזהו כבודם. וצ"ע.ממוניות אחר כך מכל מקום 

 מסקנת הדברים:

בספר משפט הכתובה מהגר"א בן שלום חלק ג' עמ' רצז כתב שאפשר לכתוב על זה  .א

, אולם וכן נראה דעת רבי רפאל בירודוגו ורבי יעקב בירדוגו בתשובותיהם מודעא

בות ההתחייגדר ד דבר זה אינו מוסכם ויש סברה ברבותינו האחרונים לדון לענ"

ולפי זה תמורת ההסכמה להינשא לו מכיוון שנעשית מקח בתוספת כתובה שהיא כ
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כאונסא  או אונס מחמת שמתבייש שהואלא מספיק אונס כזה שרוצה לנושאה 

 דנפשיה ולא מועיל המודעא בכי האי גוונא.

 יש לדון אם אונס מחמת בושה חשוב בכי האי גוונא כאונס לביטול מקח. .ב

דבר זה כאונס גמור, מכל מקום נראה שצריכים העדים לדעת מהאונס אף אם נחשיב  .ג

ולא מספיק שאומר להם שחמיו אונס אותו לכתוב אלא יצטרכו לראות את האונס ויש 

ובדיעבד שמסר מודעא ובירר אחר כך האונס יועיל אם נדונו  לדון בהקלטה וכדו'.

 כאונס.

לה תוספת זו בוודאי יועיל אם דעת הכלה מסכמת לדעת החתן ואינה חפצה שיכתוב  .ד

גילוי דעתו שהרי זה כאונס שבא מאדם אחר ואינו יכול להתנות הנישואין בזה 

שהאשה מסכמת להינשא אף בלי זה וחשוב כמחייב אדם סתם ליתן מתנה. אולם אם 

דעת הכלה כדעת אביה והאב הוא הדורש זאת ואף היא חפצה בזה הרי ששוב שייך 

 לדונו כמכר.

הוא שכך כותבים אצלם בכתובות כל המשפחה, הרי ירד על דעת זה  אם מנהג ברור .ה

ולא שייך להחשיבו כאנוס מחמת זה, אולם אם אין מנהג המשפחה כך וזו דרישה 

מוגזמת הרי שזה לא כדין ועושים עמו שלא כהוגן. אולם אם אבי הכלה נתן סכום 

 ם יהיה פירוד.גבוה כנדוניה ייתכן ויכול לדרוש זאת שהרי הוא כמבטח מתנתו בא

הצעתי חלק מהדברים לפני הגר"ח איזירר והגר"מ בלייכר ולא הייתה דעתם נוחה ) .ו

לעשות מודעא בכי האי גוונא. ואף הרב בעל משפט הכתובה כתב שלא נכון 

 (לכתחילה לנהוג כך.

באם עשה מודעא ונדונו כאונס, הרי שאין לה כלל תוספת כתובה ויש לה רק כתובה   .ז

ויכול  לא כמנהגם ואולי יכול לעשות מודעא רק על חלק מהסכום. וזה לכאורה ודאי

 לעשות שטר כתובה חדש ולהתחייב הסכום שדעתם מסכמת.

 

 


