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  הכתובה

ההלכה במבטה האחראי והמפוקח לא שכחה לדאוג לזכויותיה של , על כוס יי� שיש בחתונהיחד ע� כל השמחה והברכות 
  .שהיא מגילת הזכויות של האשה, ולצור� זה כותבי� את הכתובה. האשה במידה והשידו� לא יעלה יפה

אבל העיקר הוא ההתחייבות של הבעל לתת לאשה סכו� כס� במקרה , ב החת� כלפי הכלה בכמה ענייני�בכתובה מתחיי
א� א� בצוואתו הוא יוריש את כספו לקרוביו , או במקרה שהבעל ימות לפני אשתו. וה� יתגרשו, שהשידו� לא יעלה יפה

וזאת כדי לעזור לה להתחיל את חייה . המכל מקו� האשה תקבל עוד לפני היורשי� את הסכו� שנרש� בכתובת, האחרי�
  .החדשי� כגרושה או אלמנה

שעל ידי שהבעל המרוגז יזכור את הסכו� שעליו יהיה . והוא למנוע גרושי� שאינ� הכרחיי�, ועוד תפקיד מרכזי יש לכתובה
במקו� , ואהבהאולי בכל זאת עדי� לנסות לחיות ביחד בשלו� , ויחשוב, עליו דעתו רתתקר, הלשל� לאשתו א� יגרשנ

  .)ב, כתובות לט(" כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה: "ל"וכפי שאמרו חז. לשל� את הכתובה
שועבדי� לתשלו� משכל נכסיו של הבעל יהיו , תיק� שמעו� ב� שטח, וכדי להבטיח עוד יותר את זכויותיה של האשה

וכמוב� ג� . ויגבו מה� את שווי הכתובה, ו לנכסיומכל מקו� ירד, היינו שג� א� אי� לבעל מזומני�. הכתובה א� יתגרשו
  .)ב, כתובות פב(תקנה זו נועדה בי� השאר כדי לעכב כעסני� מלהתגרש בחופזה 

  

  סכו� הכתובה

נחלקו התנאי� בשאלה הא� כבר התורה חייבה את הבעל לכתוב לאשתו כתובה שתגדיר את סכו� הפיצויי� שיצטר� הבעל 
לכלה לא משנה א� הכתובה היא מ� התורה או , ולמעשה .)א, כתובות י(ו שזו תקנת חכמי� א, לתת לאשתו במקרה שיתגרשו

  .תקבל את סכו� כתובתה –בכל מקרה א� תתגרש או תתאלמ� , מדברי חכמי�
עיקר הכתובה הוא סכו� קבוע של . ותוספת הכתובה, הנדוניה, עיקר הכתובה, סכו� הכתובה נקבע על פי שלשה מרכיבי�

החלק השני . וזהו סכו� שנית� היה להתקיי� בו במש� שנה לפחות, שהוא סכו� המינימו� שנקבע לכתובה, מאתיי� זוז
עליו , ומאחר שהחת� זכה בו, דהיינו עושי� חשבו� של הכס� והרכוש שהצד של הכלה העביר לרשותו של החת�, הוא הנדוניה

והחלק השלישי הוא התוספת שהחת� היה מוסי� . ותורכושה לא ישאר ברש, כדי שא� יתגרשו, להוסי� את שוויו בכתובה
 הסכו�, היינו. וזהו סכו� הכתובה, ומחשבי� את שלשת המרכיבי� יחד. משלו על עיקר הכתובה ועל סכו� הנדוניה שקיבל

ג� א� , זהו הסכו� המינימלי שהיא תגבה מנכסיו, וכ� א� הבעל ימות לפני אשתו. ו א� יגרשנהתייב לתת לאשחשהחת� מת
  .מה לא יוזכר בצוואתוש
  

  משמעות סכו� הכתבוה בימינו

וג� , י� כמעט משמעות לסכו� זהאבל כיו� א. אכ� היתה חשיבות עצומה לסכו� שנכתב בכתובה, והתלמוד בתקופת המשנה
שחכמי , והסיבה לכ� היא. ובה תהיה משמעות מועטהתכלסכו� שנכתב ב, ס וחלילה לגרושי�החת� והכלה יגיעו ח א�

והיה מגדולי החכמי� הראשוני� , שחי לפני כאל� שנה, י� קיבלו את שתי תקנותיו של רבנו גרשו� מאור הגולההראשונ
  .וכ� שהבעל לא יוכל לגרש את אשתו ללא הסכמתה, הוא תיק� שאד� לא יוכל לשאת שתי נשי�. באשכנז

ולכ� , הסכמתה יכול לגרש את אשתו ללא הוא היה, עד אז כל הכח היה בידיו של הבעל. תקנות אלו הפכו את הקערה על פיה
. כו� הנקוב בכתובהסהישל� לה את , שא� יגרשנה, בכתובהה על ידי ההתחייבות שלו שצור� לדאוג לזכויותיה של האהיה 

כי על ידי גובה הכתובה משפחתה של הכלה , ובאות� הימי� המשא ומת� על הסכו� שכתוב בכתובה היה משמעותי ביותר
חליט לגרשנה יאל# לשל� לה סכו� שיאפשר וא� י, די הרתעת הבעל מלגרש אותהה� על י, טיח את עתידההיתה יכולה להב

  .�ילה חיי� טובי� לאחר הגרוש
לא יוכל , וכל זמ� שלא תסכי� להתגרש. לא יכול יותר הבעל לתת לאשתו גט ללא הסכמתה, אול� מקבלת התקנות הללו

ולכ� א� א� . רבנו גרשו� אסור לו להיות נשוי לשתי נשי� בעת ובעונה אחתהואיל ועל פי תקנת , להתקשר ע� אשה אחרת
וכ� תוכל , לא יוכל הבעל לנתק את קשריו עמה, מכל מקו� כל זמ� שלא תתרצה להתגרש, כתוב בכתובתה סכו� זעו�

  .לדעתה תמורת הסכמתה לקבל את הגט רהסבי �האשה לדרוש מבעלה את הסכו
וא� רצונו של הגבר לגרש את אשתו , תלויי� הגרושי� במשא ומת� שבי� בני הזוג, ו גרשו�מקבלת התקנות של רבנ, מרוכל

, האשה רוצה להתגרש יותר מהאיש, וא� להיפ�. בדר� כלל יצטר� לשל� לה יותר ממחיר הכתובה, תגרשהחזק מרצונה ל
ולדעת בית , לא מוכנה לקבל גט שהאשה בשו� פני�, ורק במקרי� יוצאי� מ� הכלל. מ� הסת� תוותר לו על חלק מהכתובה

בתנאי שמאה רבני� יחתמו על פסק הדי� , יתירו לבעל לשאת עוד אשה, הדי� המצב המשפחתי שביניה� מחייב גרושי�
  .שיתיר לו לשאת אשה שנייה בעודו נשוי לאשתו הראשונה

שה מקבלת חצי מהרכוש משו� שעל פי החוק הא, מצבה של האשה לא יקבע על פי הכתובה, וג� במקרה של התאלמנות
�אי� סיבה שמשפחות החת� והכלה יתווכחו ביניה� על גובה סכו� , ולכ� כיו�. שזה בדר� כלל יותר משווי הכתובה, המשות
מקו� לחשוש  יש, או שצד הכלה תובע סכו� גבוה במיוחד, ורק במקרה שהחת� מציע סכו� נמו� במיוחד. הכתובה

, נורמאלי בוע שסכו� הכתובה יהיהתמוד ולולכ� על הצד שכנגד לע, דה ויתגרשומישסכומי� אלו יהוו בסיס למשא ומת� ב
  .היינו סכו� שמקובל אצל רוב הזוגות

  

  התחייבויות נוספות בכתובה
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  .ג לא יעלה יפה וה� יתגרשווהיא הבטחת זכויותיה של האשה במידה והזיו, כפי שהסברנו המטרה העיקרית של הכתובה
הוסיפו חכמי� וקבעו בנוסח הכתובה את שאר ההתחייבויות שהתורה הטילה , כויותיה של האשהומכיוו� שכבר עוסקי� בז

שארה פרושו ". שארה כסותה ועונתה לא יגרע: ")י, שמות כא(ומקור החיובי� הללו נזכר בפסוק . על הבעל כלפי האשה
  .ועונתה פרושו יחסי אישות, אלו הבגדי� שהבעל צרי� לקנות לאשתו הכסות, מזונותיה

הע� היו דוברי רוב , בימי הבית השני, ומאחר שבעת ניסוח הכתובה. הכתובה עצמה מנוסחת בצורה של הצהרת העדי�
נשמר הנוסח ומאז . נו במה מדובריוהכלות יבכדי שכל החתני� , ה בלשו� הארמיתבוי� את נוסח הכתמכלכ� תקנו ח, ארמית

. וראוי כיו� להסביר לחת� ולכלה לפני הקידושי� את נוסח הכתובה. מית כבר לא היתה שגורה בפי כלרג� בעת שהלשו� הא
, כתובהשמעות הי שכל המשתתפי� בחתונה יבינו את מכד, ויש נוהגי� לקרוא את הכתובה מתחת לחופה בתרגו� עברי

  .הובכלל� כמוב� ג� החת� והכל
, הכתובה שעוסק בהתחייבויות של החת� לכלה בעת שה� נשואי�מ� חלק  ותנתרג� לעברית את או, יובנו דברי�שהוכדי 

. שה וישראלהיי לי לאשה כדת מ: ונית בת פלוניכי החת� פלוני ב� פלוני אמר לכלה פל, די�יאנו מע: "וכ� הוא הנוסח
והריני ... נשי� בישראל המפרנסי� נשותיה� באמתאעבוד ואכבד ואזו� ואפרנס ואכלכל ואדאג ללבוש� כדר� א' ובעזרת ה

ולאחר מכ� מזכירי� סכו� ". ולקיי� עמ� יחסי אישות כדר� כל האר#, כסות� וסיפוק שאר צרכיי�, יב למזונותיי�ימתח
והייתה לו , ונתרצתה הכלה לחת�: "י�רומסיימי� העדי� ומצהי. ייב לתת לכלה במקרה שיתגרשוחשהחת� מת, הכתובה

  ".לאשה
  

  החיוב לתת כתובה

ה� בעת שה� , ייב כלפי אשתושבה כתוב כל מה שהחת� מתח, כבר למדנו ששטר הכתובה הוא מגילת הזכויות של האשה
  .וה� א� חלילה נישואיה� יעלו על שרטו� וה� יתגרשו, נשואי�

שאסור לאד� , הלכה ל"עד שקבעו חכמינו ז, וכל כ� חשוב לעג� את הנישואי� בהתחייבויות ממשיות שיתנו בטחו� לאשה
הבעל לכתוב לה מיד חייב , ובהתכלמשל אבדה לאשה ה וא�. )ג, ע סו"ע אה"שו(לשהות ע� אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה 

בית ב הנוהגת הכלה להפקיד את כתובת ובדר� כלל. רת הכתובהיד מאוד על שמיריכה הכלה להקפולכ� צ, כתובה חדשה
עותק אחד נשאר ברשות , דתיות תקנו מנהג יפה לכתוב את הכתובה בשני עותקי�וכיו� בהרבה מ� המועצות ה. הוריה
לא יצטרכו , וזה כדי שא� הכתובה שנשארה אצל הכלה או הוריה תאבד. והעותק האחר מופקד בידי המועצה הדתית, הכלה

בה המופקדת ו� הכתלחיות  ביחד על סמומשי� האלא יוכלו ל, החת� והכלה לפרוש זה מזה עד לכתיבת שטר כתובה חדש
  .במועצה הדתית

ושוכח להביא את שטר הכתובה , שמרוב המתח מתבלבל החת� או מי שהיה מופקד על שמירת הכתובה לעיתי� קורה
תובה אי אפשר לערו� את כבלי  ומצד השני, מצד אחד כל המוזמני� עומדי� ומחכי�, והשאלה מה לעשות. למקו� החתונה

לנסות לכתוב בו במקו� את . תובהכמי� על החת� לשהות ע� אשתו אפילו שעה אחת ללא שאסרו חכ, שהרי למדנו, החופה
וכל טעות עלולה לפסול את שטר , משו� שצרי� לדעת את הנוסח היטב, הוא פתרו� קשה מאוד, שטר הכתובה בכתב יד

  .הכתובה
אבל א� הדבר יאר� זמ� . הכתובה אז ימתינו כול� עד להבאת, הת� להביא במהירת סבירה כתובה חדשא� ני, ולכ� למעשה

יב בעל פה בפני העדי� על כל יוזאת בתנאי שהחת� יתח, ובהתכשר להקל ולערו� את החופה ג� ללא בשעת הדחק אפ, רב
וחלילה  וא� חס, עצמו את כל חיובי הכתובה כלומר במקו� השטר תהיה עדות בעל פה שהחת� קיבל על. תנאי הכתובה

וא� אפשר רצוי שלפני החופה החת� ַיְקֶנה לכלתו רכוש בשווי של מאתיי� . ה למאתיי� זוזי�ווית� לכלה סכו� הש, יתגרשו
  .זוז כפקדו� עד למת� הכתובה

  

  דיני כתיבת הכתובה

, לי� והדקדוקי� ההלכתיי�לובה חייב להער� על פי כל הכתכברור ששטר ה, בותו של שטר הכתובהלאחר שלמדנו על חשי
  .וכדי שלא יהיה ספק בכשרות

צרי� להזכיר את , ה שמותוא� יש לה� כמ, שמות החת� והכלה צריכי� להכתב בצורה מדוייקת. ראשית נתחיל בדיני השטר
, וא� טעו בכתיבת שמ� או ש� הוריה�. וג� בשמות ההורי� יש לדקדק, הוריה�וכ� צרי� להזכיר את שמות . כול�

הכתובה , שא� כתבו תארי� המוקד� ליו� הנתינה, הכתובה תיבת התארי� של נתינתכדק בקוכ� צרי� לד. הכתובה פסולה
ואי אפשר , החדש שהוא ספק מהיו� הקוד� ספק מהיו�, ו� את החופה בבי� השמשותרולכ� מדקדקי� שלא לע. פסולה

  .לא ציו� המקו� השטר פסוללש, העיר או הישוב שבו נערכה החתונה תאוכ� צרי� לציי� . � מדויקירלכתוב בכתובה תא
היינו מעשה שעל ידו מתחייב החת� הלכה למעשה בכל מה שכתוב , צרי� לערו� קניי�, ר שהשטר נכתב כהלכתוולאח

והוא נעשה באופ� שהרב , קניי� חליפי�שזהו , ורק נציי� בקיצור, הקניי�של  לא כא� המקו� לבאר את משמעותו. בכתובה
ית� החת� , מתחת לחופה, לאחר מכ�. כתוב בכתובהובתמורה מתחייב החת� בכל מה ש, נות� לחת� מטפחת או חפ# אחר

  .ובזה היא קונה את הזכויות שכתובות בכתובה, לכלה את הכתובה
. תובהכוכיתד נות� החת� לכלה את ה, צרי� לייחד שני עדי� כשרי� שיראו כיצד נעשה הקניי�, ועוד לפני מעשה הקניי�

  .חותמי� על שטר הכתובהה� המעידי� ו � שאות� עדי� שמעידי� על הקידושי�ונוגי
ומתחייב כלפיה בכל , וכל נוסח הכתובה מנוסח בצורה של הצהרת העדי� שמעידי� אי� שראו את החת� מקדש את הכלה

אבל , וכיו� נוהגי� שג� החת� מצר� את חתימתו לכתובה. ולכ� ה� צריכי� לחתו� בסו� השטר. מה שכתוב בכתובה
  .חתימת העדי� מצד הדי� מספיקה


