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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדית

 שבעה הנחלת עפ"י הכתובהנוסח
 -סא 41ג מס' הדין בית שעא הוראה ניחתיק

 השאלהנושא

 אותם כותבים האם - שבעה הנחלת נוסח פי שעל - בכתובה המוזכרים הנדוניא של זקוקיםמאה
 בכתובה, מפרשים אין לו שמכניסה הנדוניא ערך שאת או לו, שמכניסה הנדוניא ערךבתורת

 לו.  שמכניסה הנדוניא כנגד זקוקים מאה עליו שמקבל זה הוא החתןרק

תשובה

 סר6טוניס זקוקיס סמ6ס ט6ת נר6ס ט3עס, מנחלת נוסח לפי וגס סקדמוניס, סכתוכות נוסחיעפ"י
 מ5תיס וכמ"מ 6חריס זקוקיס מ5ס לס מוסיף סו6 וכנגדן טסכנימס, סנדוני6 ערך כתורתמזכירו
 תוספת מדין זקוקיס מ6ס ועוד נ5"כ, כדין גוסס סי6 6ותס סנדוני5, ערך ר6טוניס מ6ס כלומר,זקוקיס.
 ינ סי' טכעס כנחלת סכתוכס על 16 סנדוני6 על תוספת זו 06 כוס דן )וככר כתופס תומפת 16נדונים
 ע"5(. )דל"ג נכסעי'
 6ת גס לכתוב בכעס, נחלת כקיטור וכן מקומות, כמרכס 56לנו כנסוטת סכתוכות מתקני ר6ו מס51"כ
 מתחייכות זו 06 הנפ"מ ומס לו, טמכנימס סנדוני6 עכור סממן מ5ד כמתחייכות סר6טוניס זקוקיססמ6ס
 תיוכ טעת כטמגיע 5ותס נוטלת סי6 כך וכין כך כין עומס, סנדוני6 טוו 16 סנדוני8, כנגד סחתןטל

 .סכתו3ס
 קריך 6ין סגדן, קבל ל6 ד5ס 6 מלק סוף 6כסע"ז חת"מ כטו"ת רעק"6 כתטו' מט"כ לפי נפ"מונרפס
 ל6 וסכי 1nsvb' סנדן קכל דל6 כיון טלית, וססוספת כנדן ממך כתוכם מתוספת דסיינו סכתוכס,לסלק
 רפט. מי' סרטכ"ט נו3טו"ת רסכ סי' וח"ג קמט מי' ח"כ תטוען כתטו' כמ"צ כתוכם סתומפת לסנתח"כ
 מחייכ 5דס ט6ין ידוע טסד3ר 6חרוניס עוד וכטס יע 6ות מח כלל ג6וניס כדגרי דבריו וסוכניוע"כ.
 ל6 ו6ף כקרן מתת"כ ל6 לו נתן טל6 וכיון לו, טפסק מס מתמיו טיטול ע"מ 6ל6 כתוכס במוספתעלמו

 עליו טקכל כמכוס יתחייב ל6 מדוע h"Ou~o כדכרי לעיין וים לקרן. hSh סתוספת ט6ין טלסס,3תומפת
 סוד6ס כגדר סי6 סתתייכותו וסרי טכתכ, מס לו סכניסס ל6 כקמת 06 גס כנגדו ו3תומפת סנדןכעד
 כאמת 06 אפי' מתחייב וכסוד6ס כנגדם, תוספת זקוקיס מ6ס ועוד סנדן כעד זקוקיס hhw חייבטסות
 חיים סיס טל6 אע"פ תנקי כל5 לאחד כממון ע5מו סממייכ מ סי' חו"מ כטו"ע מפסק וכמו כלוס, קכלל6



 ירושלים - דיןפסקיתמד
- -

 לע"פ לםלס חיים וכו' מכס לפקני מייכ ם6ני עריס ע3י מוו לעריס ה16מר כילד: חייב, ה"ז כלס%
 וכתב הערב. מימתעכד כמו עלמו, חייכ מסרי כלוס, %56 לו מיה םל6 יודעיס וסעדיס מוייסממניסם
 ד6יסור כסוגיא קמט כ"כ מעורים קוכן )ועי' 6ודית6 קנין ממוס דסו6 פי"6 מכירה כ"מ עפ"יכק5וה"ח
 דהוד6ה 16 ומקני, דנמר קנין עוסה בו ח"3 סלינו כדבר סודקה ס6ס הר6מוניס הנחלקו fSpn 6ותגיורא
 עפ"י לדון הדין כמ 6ל6 קנין אינס מסוד6ס ו 6ות סוף יח סי' כ"ק חזו"6 ועי' כ%. קנין עורסאינס

 פקר6והו וזהו סודקתו, כפי סדין קובע סתו65ות כל וממילא לעלמו, h~h ל6חריס חכ ם6ינו כלהודקתו
 כתב וכן מדרבנן(. 16 מדאורייתא קונה oh יז 6ות ק כלליס חמד הדי ועי' עיי"ם. 6ודית6, קניןהפומקיס
 ול6 הכי, כותכין דכר טוס לו נתנס 1ל6 ערומה אמתו טהכנים מי ד6פי' טו 6ות קט סי' מינןכמהר"מ
 מ5ינו זה וכגון ומיץ, טדיס כמאס כע"ד דהוו6ת כך, לו ססכניםס מודה דהו* כיון כעיקרךמיחזי
 ועי' ע"כ. ר"ת. כפי' קראקס סוס % ד6ין A"Db כח5ירו קרקע אמות ד' לו ונתן הפטרות ככלדכותכין
 דעת. כר דאינו כלוס אינס מרם דסוד6ת כיון כן, יכתכו ל6 כחרם דלפי"ז יז 6ות מ"ו מרםמלרכת
 לו. מכניסה D"sh hSt % מסכניסס מסודה כמס יתמייכ ל6 סרעק"6 לדעת מדוע לסכין יםועכסם
 ול6 סכי, כותכין דכר סוס % נתנס ול6 ערומס קטתו טסכניס מי מ6פי' מינן מהר"מ ממם"כ %מרויתכן
 כלמון אומר 06 6ל6 אינו עדיס, כמאה כע"ד דהוד6ת כך, לו מסכניסס מורס דסו6 כיון כמיקר*מיחזי
 ו6י 6ודית6 אינס לו, סאה מל6 נתברר ולת"כ מעות לו הלוה מפקני מודה 06 6כל ע5מו, טמחייכמיוד
 סיחה. מל6 אח"כ טהתכרר ההלואה כסיפור 6ל6 כתיוכ סורס ל6 מהרי 6ודית6, מדין לחייכואפסר
 הנדן מסעריך bSh מנדן, כנגד זקוקים bhn עקמו על אכל טל6 כאופן סיירי טסרעק"6 לפי"זונראה
 6ומדנ6 ככתוכס, טכתכ מסערך שמות סקכל 16 סנדן, קטל hSc סתכרר 06 וע"כ זקוקיס, כמקסעקמו
 מהמאס מפטור %מר קריך וקין ססנייס, זקוקיס המקה ככלל כתוכס תוספת לה להוסיף נתכוין ם%סי5

 bSb ככתוכס הנדן ערך מפרטים ם6ין כדורותינו מנסגו מס לפי *כל מעולס. % סכניסס מל6סר6מוכיס
 גס כס ומייכ כהודיתך ס"ז %, טמככימה סנדוני6 כנגד זקוקיס מ5ס % לתת עליו מקבל שסתתןכותכיס

 הגסונס סכתוכס נוסם מתקני לתקן ר6ו זס מסוס 4161 טחכות, כאיי bSb לו סכגימס טל6 יתברר06
 טל6 יתברר 06 גס קיימת התחייבותו מתהיה כדי הר*טוניס, המקס נס עליו טמקכל %תוכ56לנו
 כהס. חייכ וקינו 6ודית6, כו 6ין הקורס הנוסח מלפי כ%ד, טפה מטל %ום hSh %סכניסס
 נדונים ודין דכותכין דס6 1 סי' סוף נטיס לסדר מיימוני כתסו' סרי5כ"6 עפ"י מס שכעס כנחלת עודועי'
 לאמירות, עניות כין ושלמוות העניות, לכייס ם% וכדי כעלמך %כור סו6 כ0%, לו הכנימם ל6 6סגס
ho1טידוע מה רק הכעל מן מו5י6ין 6ין נדוני6 ודין מכמכ ולע"פ 6חי, סך כותכין הכחוכות סיכל רייס 
 לתת חייכ אינו ככתוכס, מכתב זה מך % הכגיסה טל6 יתמרר 60ס מטמע עיי"ם. %, פסכניטהכודאי
 כסך טהעריך hSb הנדוני6, כנגד מ6ה סך עלמו על קכל כמלא 6ל6 שמוריס הדנריס ם6ין וכרקס%.
 06 6כל זס, סך לו סככימס כקמת hSh 06 % למחזיר חייכ קינו וע"כ עימס, סנלוני6 6ת זקוקיסמ6ס
 שע"פ מסתמייכותו עלמו לפטור יכול מאינו מסתכר סנדוני5, כנגד זקוקיס מ6ס סך עלמו עלקכל

 וכמם"נ. 6ודית6, זה כלמון ים מסרי לו, סכגיסס סל6ססתכרר




