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ביתדיןירושלים
1

לדי" ממוטתולבירותיוחסין

קבלאחריותבכתובהעל "תוספתא דא"

והיו בהשתיתוספות ,האחתעלעיקרהכתובה,והשניוזעלהנדוניא
תיקבית"ודא"

שע"ביתהדין מס' 2סז-מא

3ו4~2טהריון

בעוצריךוכהתחייב בה החתןעיקר כתובה מאתיםזוז ,תוספתעל הכתובה בסך  ,18.000%נדוניא
ששוערה בסך מאה זקוקים ,ועוד תוספת כנגדה בסך מאה זקוקים אחרים .בקבלת האחריות
קבלעליו החתן אחריות על הכתובה ,הנדוניא וי'התוספת"  -בלשון יחיד " -תוספתא דא".
השאלההיא האם לשון זה כולל את שתי התוספות הנפרדות שבכתובה ,אושאין משמעו אלא
על אחת מהתוספות ,ואז השאלהעל איזהמהן ,האם עלהנדוניא ,שהיא כתובה בסמוךלה ,או
על עיקר הכתובה .ומהדין התוספת שאינה כלולה באחריות המפורשת ,האם אומרים עליה
"אחריות ס"סהיא" או לאו.

השאלותלדיון

א .האם באחריות הכתובה לגבות ממשועבדים מחוייב גם כשלא כתב ,דאחריות ט"ס ,ומה
הדין כשכן כתב אחריות בשטר ,אבל רק על חלק מההתחייבות הכלולה בו ,האם אומרים

אחריות O"Dעל שארההתחייבויות שלא קבלעליהן אחריות.
ב .לאהיולוכיסוי בשעה שהתחייבעל כל הסכומים שהתחייב בכתובה ,האםמועילה האחריות
שמקבלעל עצמוגםעלנכסיםוכספים שיקבלבעתיד.
ג .כתב לה כתובה והאחריות לגבותה ממשועבדים לא כללה חלק ממנה ,האם מותר
להשהותה.
ד .כתב אחריותעל התוספת בלשוןיחיד" ,ותוספתא דאי ,האם כלול בזה גם התוספתעלעיקר
הכתובהוגם התוספתעלהנדוניא.

תשובה

א .מסורפסלכםטכותכ שעלאחריותעלסכתוכססו6כגמ'כחוכותפככ5 :מררביסודםכר5טוכס

תקד

פסקידין-ירושלים

סיוכותכין%תולםמ6תיסול6למנסמנס-ול6סיוממעכדיסנכםיסןלכתריותסכתוכהנרם"י)-וסיו
מזקינין1ל6סיונום6יןגריס-םל6סיורו5ותלינמ,oo56קמרו%סימות16יגרםbSנמ%65כותכלוס
מסיורסיןלניעומעותטלירומםנרם"י.ועי'תוס'טסמפי'כע"ב)-עדמכ6ממעוןכןמטחותיקןכל
נכסיו6תר6ין%תוכתם.
י6חר6יןלכתונתיך,חייבססו6תנקיבי"ד.וכגמ'סס
וכמכנססםנ:66ל6כתבלסכלנכסיםד6יתל
'% 1btbיסורס ד6מראתריות טעות סופר סו,6ד6ירכימאיר ס6מראחריותל6ו ט"מסו6וכו'.
ופרם"י6חר6ין%תוכתיךחייב,טנטתעכדונכסיו,וקס"דנטתעכדוככלדיןסעכודכ6י%נכתככתוך
סנטרו6סימכורנכסיותטרוףלקוחות'% 1hnh.יסודס ד6מר מטרמל6נכתכבואחריות  %מדעת
סמ%סנעכס6ל6סופרטעםוסריסו6כמימנכתבוטורףמןסמסועכדיס.וכמסקנתהגמ'h"5b:ר"מ,
מ6יחייכדקתנימןסמחוררין.ופרנסי 06י
םנכסיסכניחורין56לסחייכנגכין,ו6סל6ו6יןנגכיןמן
סמטועכדין.
Ojs~sפסקסרמכ"סחיטותפט"זמ"י:ועודתקנוחכמיםפיסיוכלנכסיהכעל6תר5יןוערכ6ין%תובס
אפי'כתוכתסמנסויטלו קרקעכ6לפיסזסוכיססכלתחתכעכורסכתוכס,וכלהימכור6חרסניטו6ין
םלסלטרוףאותןככתוכתסכמיגרמנס16
מנכסיואע"פטמכרוקייסוים %למכורכלנכסיו 06ירמס,י
כמימות06לbSnn6נכסיסכניחורין.וכהל'גזי%ו6כידספי"חh~oומלוסולוספי"מh"oומו"עחו"מ
סי'DSמעי'6וסי'b~pסעי'6פסקואחריותט"מ.
וכתכסר6כי"ס כמנפט סכתוכסוכבנימיןז6כסי'נ ד6ע"גד6חריות ט"מ,כותכיןכפירוםלרווחך
דמיעתןכדימתסיסמרופסככלענין.ועי'ים"םכתובותפ"עסי'דלעניןכתונת6רוםסbStכתכנס
אחריות,דל6למריכןאחריותט"מכמקוסדרגילין%תוככלכמוכסכאחריותוזונכתכסכל6אחריות,
וסוסכ6י %כתככסדיקפל6כאתריות .ודוקקכנטו6סמתקןכספמעוןכן טטחמיסיוכלסנכסיס
6מר6יןוערכ6יןלכתוכתס ho3סכרירכנןכיוןמטמעוןכןמטתכךתיקןמיכתוככלנכסיוככתוכס,
אפי'ל6כתככמאןוכתכלמי.עיי"ם.
וכתכ סרמכ"ס מקסואס ססופו"עסי'קיכסעי' :6סמלוס 6תתכירו סתםסריכלנכסיו6מר6ין
וערכ6יןלהוםזס,לפיכךכמיכללגבותתוכע6מכעלתונותחילס 06מ65עמונכםיסכיןמטלטליןכין
קרקעות טכסממןכר5ון סקס ,ו6סל6נתןהאס מדעתומגביןקותוכי"ר .ל6סםפיק %כל סנמ65
כנגדמטרחוכוס"זטכסמכלמקרקעותטסיולאסאע"פסמן עתהמכוריןל6חריס16נתוניסכמהנס,
סו6ילומכרמלוס16נתן 6תרסנפתעכדכחובזסס"זמו5י6מידמלקוחות16מידכעליהמתנות,וזסו
סנקר6טורף.כד"אבקרקעותסתיולוכעתכלוס6כלנכסיססכ6יסלולאחרם%ס %נמתעכדולמעל
חובוקינוטורףאותן,ו6ססתנסעליוסכלנכסיסויקנסימיומטועכדין למפרעמסןוקנס 6חרמלוס
ומכר16נתןסריכע"מטורףמסן.ע"כ.וכתכממ"מדדעתסרמכ"סואחריותאינוס"סכד6קנסbSh
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תקה

י כעת ההלוקס36 .להרטכ""3 6כקנזכ כתבדטע3וד ד6קנסלע"פסל 6נכתבנמי
כנכסיסמהיול

כנכחדדמיו6פי' 56ל לקוחות .ע"כ .והרמ"ד כטו"ע טס כמ 3דעת סרט 6"3ד6חריות טים גס על
לסמלוס
ד6קנס,כיוןטסו6ר5וילסטתעכד.וכיקר סממ"עטס דעתסרמכ"סלפיסל 6ממכסדעתו"
ומלמקונסעלמסםל6היםכידימלוהוממוכר.
יונכמיסד6קנס,
כמ65לפידעתהרמכ"סוהמחכרכטו"עם5סל6פירם5חריותעלנכםיסד6יתל
~"Db
ט5חריות  ,D"Uמ"מקינו טכסb~bמנכמיסטסיולו מטעתססתחייכות6,כלעלמסטקסססה"כ6ין
כמעדודחל36.ללדעתסרטכ"6וכרמ"חסטעכודחלעליוגסעלמסטיקנסלח"כ.
ומנסכתבסטיכ"כקנז(6דףעדh"Dמדפיהרי"ף)כטססריטכ"5ורכותיו1,סכי6וסרמ"36סו"עמס
טלין6ומריס6חריותט"מbS06 h~bכתכקמריותככלל6,כלohפירם6חריותעלמק5תמסהתחיי3ות
ועלמקלתלחרתל6פירם6,ין6ומריס5חריותD"Wעלמססל6פירם,דסו6ילופירטמקלת6נו6ומריס
מסטכתככתכומסטל6כתכל6כתכ.
לרק 6מתממתוספותסכתו3ות3כתוכס16 ,מל
ולפי"זכנידוןדירן06 ,נקמרכלטון"תומפת5ד"6כיל
עיקרסכתוכס16טלסנדוני ,6מלסקנס6ומריס6חריותט"מ,סריזסדוקךכסל6כתכקמריות
sח"י~
ככלל5,כל 06כת63חריותעלמbת
יכות6חתול6כת3עלמתחייכותלחרת,עלמסטל6כת% 3כתכ
)nhfועוד% ,עתסים"םלעניןכתובתלרוססדכ6תרידכתיכי1ל6כמבכינסגוכםממטעכדי,י"לדס"ס
3נטו6ס כטכת3אחריות רקעלעל 6חת מסתוספות6ין6ומריס ככס"גאתריות ט"מגס על מסטל6
ןדיר כעל סנטר על סתחתונסאינוגוכהממסועכדיס 6ל6
כתכ,ואינסגוכס 6ותסממסעכדי).יכיו
ספחותהכתוספות.
חתןלכלם מ6סליטריןאע"פס6יןלו
ב.כתום'כחוכותריספרקt"Dhנדכסקסודעכטיונסגו
י
ת
ו
כ
מ
מוהפרוטם ,דכסלמ6כטים %הו 6מסעכדנכסיולוסהחוכוסו6ילונתחייבאפי'נלכדו6לוסנכסיס
וקנה6חריסססמטתעכדיס,אע"פ51~baדסמקנסד3יhStכ6לעולסמ"מ6וס מטע3דדטל"3לכיון
דכתכודעתיד6נ6למיקני,כד5מרי'ככ"כקנז36 ,6לאותום6ין %סימךיסתעכדנכסיותיקנסאחרי
כןכיוןטל5גתחייכלסהיינודטלכ"לSb~1.ר"ילרכיקליתונססיםלודמ5ינוכעניןזסככ"מ5ד6דתני6
מתנסב"חלהיותכטובל.ופריךכמביכדכריס,ומסניכמקנומידו.מטמע3כלעניןבע"פם5יןמקנה %
טוסנכמיס 6ל 6סמטעכדגופו סחוב מעתהולכטיסיולונכסיס חלטעכודו מעתםואיןזסקנין
ד3ריס 3עלמ6וכו' דמם טממעs3ד~f
גופולסתחיי3לדברזס מהתעבדואיןזסקניןדכריסכעלמך.ע"כ.
וכתבכנתה"מסי'מp"oידכיוןדחייהעלמוכדמיססתיו3חלתיכףעלגופולקלס ,רקדמויכל6הגיע
' סגר"מעל e~II.h'h
מזמןפרעון עדסזמן סק3ע,דגורי6יאפטרלולסלקחיוכו מעלגופוכלל(ועי'חי
כעניןחיובכתוכם(עמ'עו)דגדרחו3כתוכסמחייםסו6מוכעלחוב.ועי'חז66"1כסע"זסי'גו6ותטז
םמוhSb3מהוךתוךזמנו16,טסחיוכhSמלכלל.ועי'קוכןטעוריסכחוכות6ות
ממקר5סכחייסכעלי

תקו

פסקידין-ירושלים
-

-

קנז דס 6כתוכס גובסממתעכבימזמןסניטו6ין "61כע"כדסתיוכ חלמיד ,רקדומן הפרעון סו6
לכמתת6למן.מיסוי"לדל6כתמיינ כמעתניטו6יןומ"מגוכםמזמןניטו6יןעיי"ם) .ו6תדגריסתום'
כיקר כסרחכם כקונטרס ססעכוד לסגרם"םסי' כ ,דלדעתסתום' גסטעכוד מטף נקנהע"יקנין,
ומזכותסי 6כטף ס6דס,וסוףדכרהנקנסהיטולמנכסיוכטיסיולו,ול6סויקניןכקניןלחלוקמסוף
כגוףסטותףלענין ח%קסוזססויקניןדכריס6 ,כלליטולמנכסיסלכסיסיו %נכסיםסויזכותכגוף

סמתחייכמעכסיו.עיי"ם.
ג .כמבככיחיעקבסי'סוסעי'  6מ"קכד6ף 06ל6כתבלהאחריותלעכיןמטענדי6,יןכעילתו
כעילתזנותריכולהלממול %אחריותמעכורכומוכמככתובותנ6ד6מרי' ד6סל 6כתםלהאחריות
דגוכסממטעכדימטעסד6חריותט"מסו ,6מקמעד6יל16אתריותט"מדל6סיתםגוסס,מוכםדלענין
מטעכדיל6סיסמנאיכי"ר,ד6ףדעיקרכתוכס6יןיכו%לממולמ"מאחריותטיעכודממעבדייכולם
לממול.ועוד דס6יכולםלכתובללקוחותדיןודכריסhnSh,רמסנימתילסדממעכדי.ע"כ.וכ"ככחי'
סרי"סמסp"Dח.וכןמטמעכתום'כתובות65ד"סל"מותו"עסי'סוםעי'י6דמייך6ופניסמלחיוכ
כעיקר כתוכס qbכם6יןמיוכ מממעכדי .ו"6כ כ"מ כטקכלאתריות על עיקר סכתוכס ועל חלק

מעלחלק6חרסלמתוספתל6קבל6מריומ,מותרלסססותס.
ממתוספת,
~"Dh
ד .כתכ כנחלת הכעססי'יכ 6ות ד (עמ'  ob~ )70כתכ "תוססמ6ד"6כוונתו תוספתסנדוני6וגס
תוספתסכתוכס,וקקיעל"נימס,וגססטעכודנכמיסק6יעלמניסם.ול6כיקרמנחלתהכעסטעמו.
וקוליי"לדלעולסכיוןסקכלעליואחריות "כתוכת 6ד "6ככר כקלכוסגס סתומפתטסוסיףלס על
סכתוכס,וכמומאמרוכגמ'כחוכותנדכדתנ6יכתוכסככתוכס,וכתוכמסרי"טח"כt~sosbםי'כ
וחו"מסי'חדסתסכתוכסטכותכככלמקוסאינו6ל6מנסומ6תיסוסתוספמ.וכמססכתכ"נדוניםד"6
כלולגססתוספתעלים ,כממ"ככמסרי"קמורםפ6ותוספתסנדוני6אינסכ6ס מחמתמיכס כ%ו%
מתנםדכעלסו%6 6דיןגמורעפ"ימתלמודומבנסמלימםכדףסופסקםלמכנים 6%לףזוזסו6פוסק
כנגדוטומנסוכו',ויםלסויןנ"5כמסוקסנווני.6וכ"כהרמיתןכפירוםסכתוכס,סוכךכמסרי"ט
6כסע"זטס מתוספתטליתממוזכר כממנססיוכולליםכתוךסנדוני(6ועי'מסרי"טמסטסכ"יסי'קו
רמסדכריסמסרי"ק).וכקמת %סיסקריך %תוכ"ותוםפת6ד6,"6ל6מטוסמופרץדטטר6כותככן,
וע"כד ,כמסממזכיר "תוספתא ד"6מכוללכסכל מה מסוק תוספתכין עלעיקר סכתוכסוכין על

חניוניך.

מסקנה
הלשון "ותוספתא דא"כוללגם את התוספתעלעיקר הכתובהוגם את התוספתעלהנדוניא.

