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1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירות  ממוטתלדי"

 דא" "תוספתא על בכתובה אחריותקבל
 הנדוניא על והשניוז הכתובה, עיקר על האחת תוספות, שתי בהוהיו

 2סז-מא מס' הדין בית שע" "ודא" ביתתיק

 הריון3ו2~4ט

 נדוניא 18.000%, בסך הכתובה על תוספת זוז, מאתים כתובה עיקר החתן בה  וכהתחייבבעוצריך
 האחריות בקבלת אחרים. זקוקים מאה בסך כנגדה תוספת ועוד זקוקים, מאה בסךששוערה

 דא". "תוספתא - יחיד בלשון - וי'התוספת" הנדוניא הכתובה, על אחריות החתן עליוקבל
 אלא משמעו  שאין או שבכתובה, הנפרדות התוספות שתי את כולל זה לשון האם היאהשאלה

 או לה, בסמוך כתובה שהיא הנדוניא, על האם מהן, איזה על השאלה ואז מהתוספות, אחתעל

 עליה אומרים האם המפורשת, באחריות כלולה שאינה התוספת דין ומה הכתובה. עיקרעל
 לאו. או היא" ס"ס"אחריות

 לדיוןהשאלות
 ומה ט"ס, דאחריות כתב, כשלא גם מחוייב ממשועבדים לגבות הכתובה באחריות האםא.

 אומרים האם בו, הכלולה מההתחייבות חלק על רק אבל בשטר, אחריות כתב כשכןהדין
 אחריות. עליהן קבל שלא ההתחייבויות שאר על O"Dאחריות

 האחריות מועילה האם בכתובה, שהתחייב הסכומים כל על שהתחייב בשעה כיסוי לו היו לאב.
 בעתיד. שיקבל וכספים נכסים על גם עצמו עלשמקבל

 מותר האם ממנה, חלק כללה לא ממשועבדים לגבותה והאחריות כתובה לה כתבג.
 .להשהותה

 עיקר על התוספת גם בזה כלול האם דאי, "ותוספתא יחיד, בלשון התוספת על אחריות כתבד.
 הנדוניא. על התוספת וגםהכתובה

תשובה
 כר5טוכס יסודם רב 5מר כ: פכ כחוכות כגמ' סו6 סכתוכס על אחריות שעל טכותכ פסלכם מסורא.



 ירושלים - דיןפסקיתקד

 וסיו - נרם"י( סכתוכה לכתריות נכםיסן ממעכדיס סיו ול6 - מנס ול6למנס מ6תיס %תולם כותכיןסיו
 כלוס %כות נמbS 65 יגרם 16 %סימות קמרו oo5, לינמ6 רו5ות סיו םל6 - גריס נום6ין סיו 1ל6מזקינין
 כל ותיקן מטח כן ממעון מכ6 עד - כע"ב( מפי' טס תוס' ועי' נרם"י. ירומם טל מעות לניעומסיורסין
 %תוכתם. 6תר6יןנכסיו
 סס וכגמ' בי"ד. תנקי ססו6 חייב לכתונתיך, 6חר6ין לי ד6ית נכסים כל לס כתב ל6 6: נ6 סםוכמכנס
1btb'% וכו'. ט"מסו6 ל6ו אחריות ס6מר מאיר רכי ד6י סו6, סופר טעות אתריות ד6מר יסורס 
 כתוך נכתכ כ6י% סעכוד דין ככל נטתעכדו וקס"ד נכסיו, טנטתעכדו חייב, %תוכתיך 6חר6יןופרם"י
 מדעת % אחריות בו נכתכ מל6 מטר ד6מר יסודס %' 1hnh לקוחות. תטרוף נכסיו ימכור ו6ססנטר
 ר"מ, h"5b הגמ': וכמסקנת סמסועכדיס. מן וטורף מנכתב כמי סו6 וסרי טעם סופר 6ל6 נעכססמ%ס
 מן נגכין 6ין ל6ו ו6ס נגכין, סחייכ 56ל חורין כני נכסיס ים 06 ופרנסי סמחוררין. מן דקתני חייכמ6י

סמטועכדין.
Ojs~sתובס וערכ6ין 6תר5ין הכעל נכסי כל פיסיו חכמים תקנו ועוד מ"י: פט"ז חיטות סרמכ"ס פסק% 
 סניטו6ין 6חר הימכור וכל סכתוכס, כעכור תחת סכל זסוכיס כ6לפיס קרקע לו ויט מנס כתוכתסאפי'
 16 כמיגרמנס ככתוכתס אותן לטרוף לס ים ירמס, 06 נכסיו כל למכור % וים קייס טמכרו אע"פמנכסיו
 חו"מ ומו"ע h"o פי"מ ולוס ומלוס h~o פי"ח ו6כידס גזי% וכהל' חורין. כני נכסיס bSnn ל6 06כמימות
 ט"מ. ואחריות פסק 6 סעי' b~p וסי' 6 מעי' DSסי'

 לרווחך כפירום כותכין ט"מ, ד6חריות ד6ע"ג נ סי' ז6כ וכבנימין סכתוכס כמנפט סר6כי"סוכתכ
 נס כתכ bSt 6רוםס כתונת לענין ד סי' פ"ע כתובות ים"ם ועי' ענין. ככל מרופס מתסיס כדידמיעתן
 אחריות, כל6 נכתכס וזו כאחריות כמוכס כל %תוכ דרגילין כמקוס ט"מ אחריות למריכן דל6אחריות,
 סנכסיס כל מיסיו טטח כן פמעון כס מתקן כנטו6ס ודוקק כאתריות. פל6 כסדיק כתכ כ6י%וסוס
 ככתוכס, נכסיו כל מיכתוכ תיקן כך מטת כן מטמעון כיון רכנן סכרי ho3 לכתוכתס וערכ6ין6מר6ין
 עיי"ם. למי. וכתכ כמאן כתכ ל6אפי'
 6מר6ין נכסיו כל סרי סתם תכירו 6ת סמלוס 6: סעי' קיכ סי' ופו"ע סס ואס מקס סרמכ"סוכתכ

 כין מטלטלין כין נכםיס עמו מ65 06 תחילס תונו כעל 6מ תוכע לגבות כמיכל לפיכך זס, להוםוערכ6ין
 סנמ65 כל % סםפיק ל6 כי"ר. קותו מגבין מדעתו האס נתן ל6 ו6ס סקס, כר5ון ממן טכסקרקעות
 כמהנס, נתוניס 16 ל6חריס מכורין עתה סמן אע"פ לאס טסיו מקרקעות מכל טכס ס"ז חוכו מטרכנגד
 וזסו המתנות, כעלי מיד 16 מלקוחות מיד מו5י6 ס"ז זס כחוב סנפתעכד 6תר נתן 16 מלוס ומכרסו6יל
 למעל נמתעכדו % ם%ס לאחר לו סכ6יס נכסיס 6כל כלוס כעת לו סתיו בקרקעות כד"א טורף.סנקר6
 מלוס 6חר וקנס מסן למפרע מטועכדין ימיו ויקנס נכסיס סכל עליו סתנס ו6ס אותן, טורף וקינוחוב
 bSh כד6קנס ס"ס אינו ואחריות סרמכ"ס דדעת ממ"מ וכתכ ע"כ. מסן. טורף כע"מ סרי נתן 16ומכר



תקה הדין בית שע"י הוראהבית

 נמי נכתב סל6 לע"פ ד6קנס דטע3וד כתב כ קנז 3"כ הרטכ"6 36ל ההלוקס. כעת לי מהיוכנכסיס
 על גס טים ד6חריות סרט3"6 דעת כמ3 טס כטו"ע והרמ"ד ע"כ. לקוחות. 56ל ו6פי' דמיכנכחד
 סמלוס "ל דעתו ממכס סל6 לפי סרמכ"ס דעת טס סממ"ע וכיקר לסטתעכד. ר5וי טסו6 כיוןד6קנס,
 וממוכר. מלוה כידי הים םל6 מס על מקונסומל

 ד6קנס, ונכמיס לי ד6ית נכםיס על 5חריות פירם ל6 ם5ס כטו"ע והמחכר הרמכ"ס דעת לפיכמ65
~"Db ט5חריות,D"U טכס קינו מ"מ b~b 6ין סה"כ טקסס מס על 6כל ססתחייכות, מטעת לו טסיו מנכמיס 

 לח"כ. טיקנס מס על גס עליו חל סטעכוד וכרמ"ח סרטכ"6 לדעת 36ל חל.כמעדוד

 מס 3סו"ע סרמ"6 1סכי6ו ורכותיו, סריטכ"5 כטס הרי"ף( מדפי h"D עד )דף 6 קנז כ"כ סטי כתבומנס
 מסהתחיי3ות מק5ת על 6חריות פירם oh 6כל ככלל, קמריות כתכ h~b 06 bS ט"מ 6חריות 6ומריסטלין
 6ומריס 6נו מקלת ופירט דסו6יל פירם, סל6 מס על D"W 5חריות 6ומריס 6ין פירם, ל6 לחרת מקלתועל
 כתכ. ל6 כתכ טל6 ומס כתכ טכתכמס

 מל 16 3כתוכס, סכתו3ות ממתוספות 6מת רק כילל ד6" "תומפת5 כלטון נקמר 06 דירן, כנידוןולפי"ז
 סנדוני6, טל 16 סכתוכסעיקר

~"sb 
 קמריות כתכ כסל6 דוקך זס סרי ט"מ, 6חריות 6ומריס מלסקנס

 כתכ % כת3 טל6 מס על לחרת, מתחייכות על כת3 ול6 6חת מתחייכות על 6חריות כת3 06 5כלככלל,
nhf),דס"ס י"ל ממטעכדי, גוכם כינס כמב 1ל6 דכתיכי דכ6תרי לרוסס כתובת לענין סים"ם %עת ועוד 

 טל6 מס על גס ט"מ אתריות ככס"ג 6ומריס 6ין מסתוספות 6חת על על רק אחריות כטכת33נטו6ס
 6ל6 ממסועכדיס גוכה אינו סתחתונס על סנטר כעל דיר יכיון ממסעכדי(. 6ותס גוכס ואינסכתכ,
 הכתוספות.ספחות

 לו ס6ין אע"פ ליטרין מ6ס לכלם חתן מכותי נסגו דעכטיו סקסו כ נד t"Dh פרק ריס כחוכות כתום'ב.
 סנכסיס 6לו נלכדו אפי' ונתחייב וסו6יל החוכ לוס נכסיו מסעכד הו6 % כטים דכסלמ6 פרוטם,מוה
 כיון דטל3"ל מטע3ד 6וס מ"מ לעולס כhSt 6 ד3י מקנס 5דס ba~1 אע"פ מטתעכדיס, סס 6חריסוקנה
 אחרי תיקנס נכסיו יסתעכד סימך % ם6ין אותו 36ל 6, קנז ככ"כ כד5מרי' למיקני, 6נ6 ודעתידדכתכ
 דתני6 6 5ד ככ"מ זס כענין דמ5ינו לו נססים קליתו לרכי ר"י Sb~1 דטלכ"ל. היינו לס גתחייכ טל5 כיוןכן

 % מקנה ם5ין בע"פ ענין 3כל מטמע מידו. כמקנו ומסני כדכריס, כמבי ופריך כטובל. להיות ב"חמתנס
 גופו סמטעכד 6ל6 נכמיסטוס

~fs 
 קנין זס ואין מעתם טעכודו חל נכסיס לו ולכטיסיו מעתה סחוב

 ע"כ. כעלמך. דכריס קנין זס ואין מהתעבד זס לדבר לסתחיי3 גופו טממע3ד דמם וכו' 3עלמ6ד3ריס
 הגיע כל6 דמוי רק לקלס, גופו על תיכף חל סתיו3 כדמיס עלמו דחייה דכיון י p"o מ סי' כנתה"מוכתב
 e~II.h'h על סגר"מ חי' )ועי' כלל גופו מעל חיוכו לסלק לו אפטר 6י דגורי סק3ע, סזמן עד פרעוןמזמן

 טז 6ות גו סי' 6כסע"ז חז1"6 ועי' חוב. על מוכ סו6 מחיים כתוכס חו3 דגדר עו( )עמ' כתוכם חיובכענין
 6ות כחוכות טעוריס קוכן ועי' כלל. מל hS טסחיוכ 16 זמנו, תוך מהוך hSb מו3 ים סכעל כחיי 5סממקר



 ירושלים - דיןפסקיתקו
- -

 סו6 הפרעון דומן רק מיד, חל דסתיוכ ע"כ 61"כ סניטו6ין מזמן ממתעכבי גובס כתוכס דס6קנז
 סתום' דגרי ו6ת עיי"ם(. ניטו6ין מזמן גוכם ומ"מ ניטו6ין כמעת כתמיינ דל6 י"ל מיסולכמתת6למן.

 קנין, ע"י נקנה מטף טעכוד גס סתום' דלדעת כ, סי' לסגרם"ם ססעכוד כקונטרס כסרחכםכיקר
 מסוף לחלוק כקנין קנין סוי ול6 לו, כטיסיו מנכסיו היטול הנקנס דכר וסוף ס6דס, כטף סי6ומזכות
 כגוף זכות סוי נכסים % לכסיסיו מנכסיס ליטול 6כל דכריס, קנין סוי וזס ח%קס לענין סטותףכגוף

 עיי"ם. מעכסיו.סמתחייכ
 כעילתו 6ין מטענדי, לעכין אחריות לה כתב ל6 06 ד6ף כ מ"ק 6 סעי' סו סי' יעקב ככיח כמבג.

 אחריות לה כתם ל6 ד6ס ד6מרי' נ6 ככתובות כומוכמ מעכור אחריות % לממול ריכולה זנותכעילת
 דלענין מוכם גוסס, סיתם דל6 ט"מ אתריות ל16 ד6י מקמע סו6, ט"מ ד6חריות מטעס ממטעכדידגוכס
 יכולם ממעבדי טיעכוד אחריות מ"מ לממול יכו% 6ין כתוכס דעיקר ד6ף כי"ר, מנאי סיס ל6מטעכדי
 כחי' וכ"כ ע"כ. דממעכדי. מתילס רמסני hnSh ודכריס, דין ללקוחות לכתוב יכולם דס6 ועודלממול.
 חיוכ מל 6ופניס דמייך י6 םעי' סו סי' ותו"ע ל"מ ד"ס 6 5 כתובות כתום' מטמע וכן ח. p"D מססרי"ס
 חלק ועל סכתוכס עיקר על אתריות כטקכל כ"מ ו6"כ מממעכדי. מיוכ כם6ין qb כתוכסכעיקר

ממתוספת,
~"Dh 

 לסססותס. מותר 6מריומ, קבל ל6 מתוספת סל 6חר חלק מעל
 וגס סנדוני6 תוספת כוונתו ד6" "תוססמ6 כתכ ~ob 70( )עמ' ד 6ות יכ סי' הכעס כנחלת כתכד.

 טעמו. הכעס מנחלת כיקר ול6 מניסם. על ק6י נכמיס סטעכוד וגס "נימס, על וקקי סכתוכס,תוספת
 על לס טסוסיף סתומפת גס כוס כקל ככר ד6" "כתוכת6 אחריות עליו סקכל כיון דלעולס י"לוקולי

 כ םי' t~sosb ח"כ כמסרי"ט וכתו ככתוכס, כתוכס דתנ6י כ נד כחוכות כגמ' מאמרו וכמוסכתוכס,
 ד6" "נדונים סכתכ וכמס וסתוספמ. ומ6תיס מנס 6ל6 אינו מקוס ככל טכותכ כתוכס דסתס ח סי'וחו"מ
 ו% כ% מיכס מחמת כ6ס אינס סנדוני6 ותוספת פ6 מורם כמסרי"ק כממ"כ עלים, סתוספת גסכלול
 פוסק סו6 זוז 6לף % למכנים פסקם סו כדף מלימם ומבנס מתלמוד עפ"י גמור דין %6 סו6 דכעלמתנם
 כמסרי"ט סוכך סכתוכס, כפירום הרמיתן וכ"כ סנווני6. מסוק נ5"כ וין לס וים וכו', מנס טוכנגדו
 קו סי' טסכ"י מס מסרי"ט )ועי' סנדוני6 כתוך כוללים סיו כממנס ממוזכר טלית מתוספת טס6כסע"ז
 כן, כותכ דטטר6 מופרץ מטוס 6ל6 ד6", "ותוםפת6 %תוכ קריך סיס % וכקמת סמסרי"ק(. דכרירמס
 על וכין סכתוכס עיקר על כין תוספת מסוק מה כל כס מכולל ד6" "תוספתא ממזכיר כמס ד,וע"כ

חניוניך.

מסקנה

 הנדוניא. על התוספת את וגם הכתובה עיקר על התוספת את גם כולל דא" "ותוספתאהלשון




