
אממונות

ן8עיצ1  וירח ת יי 4=ד"7 ירושלים דיןבית

 יוחסין ולבירור  ממונותלזית

 בו וחזר לבוררותהסכים
 896-סז מס' ממונותתיק

 טבת( יא)מתד'
 מנדל ישראל עו"ד ב"כ ע"י א' א':צד
 ב' ב':צד

 הדיוןנושא

 ב'. לו חייב שלטענתו עבודה שכר תובע א' ב'. ע"י לעבודה נשכר שיפוצים, קבלןא',
 הסכמה ולאור אחד, לו ברר כבר צד וכל בזבל"א לדון סיכמו כבר והצדדים שהואיל משיבב'
 לדון ועליהם בו, לחזור יכול א' אין מצידו, הנברר הוראת עפ"י לתובע כסף סכום שילםזו

בזבל"א.

 נעשתה לא וההסכמה מולאו, שלא תנאים בכמה מותנית היתה לזבל"א שההסכמה משיבא'
 בבי"ד. לדון ולדרוש בו לחזור זכותו ע"כבקנין,

 דיןמסק

 בו לחזור א' של זכותו הזבל"א, את עליהם לקבל הצדדים ע"י המועיל קנין נעשה ולאהואיל
 בבי"ד. לדוןולדרוש

 הייזלר אהרן מרדכי3-( ווייס יהושע3-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות י,*

 קנין. עליה נעשה שלא בוררות קבלתא.

 יכולין שאין דין כגמר הדבר נחשב האם מצידו, הנברר הוראת פי על לתובע הנתבע שילםב.
 לבוררות. מהסכמתם בהםלחזור

 קבוע. בבי"ד לדון דורש כשהתובע זבל"א בפני דיון לדרוש הנתבע זכאי האםג.
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תשובה

 קומר ר"מ כקר, רועי טלוטה עלי נ6מניס בכיך עלי נקמן hlb עלי נקמן 6"ל 6: כד סנסדרין כמפנסא.
 כר נחמן לרכ י5חק רכ כר נחמן רכ ליס סלח כ: טס וכגמ' כו. לחזור יכול בינו וחכ"6 כו, לחזוריכול
 ל6חר ליס מלח מי. כרכרי ומלכה מחלוקת גמ"ד ל6הר 16 מחלוקת דין גמר לפני רכינו, ילמדנויעקב,
 טלמ מ6י, מידו וקנו גמ"ד לפני רבינו ילמדנו לממו6ל, רכ מכי מלחו חכמים. כדכרי ומלכס מחלוקתגמ"ד
 b"D. כלוס. קנין 6הר 6יןלהו
 קומר וסוף גננת עכרי החכירו הקומר חמ6, כר יוסף לרכ hsb ר' ליה צלח 6: וקכח כ קכז ב"כ כגמ'ב.
 יכול קינו ונטמע, וטול, סטכע רכונך כמתנס, לי נתחו 6תה לי מכרתו 6תה 56לך, טיכו מה גנבתי,ל6

 לך דכאתן קמ"ל ho כו, לחזור יכול קינו וחכ"6 וכו' 6כ6 עלי נקמן 6"ל תנינה קמ"ן מ6י כו.לחזור
 ונוטל סעכד על סנטכע התובע טכועת לגכי וס"ס רטכ"ס ופירם חכמיס. כדכרי והלכהמחלוקת
 מסקמס מס להגרה"ג מו"כ ועי' כו. לחזור יכול אינו עליו דקיכל כיון סכי דינא סוי דל6 אע"גדכתרוייסו
 ו6ף כסס, לחזור יכוליס אינס טוס הדיינין דממקיכלו כי"ר מתקנת טסו6 י"ל 6כ6 עלי כנאמןהכמלמל
 סרטב"6 כטס קפ6 סי' מסרי"ק וכתסו' כלל. דיינין קבלת 6ין הרי וטול ססכע רקונך 6כל קנין,כל6

 לתזור, יכול קינו blb עלי נאמן סנינו מסרי תקנות כיניהס להתקין רט6ין אומניות כעלי דס"המכופר
 טטר מטכתכו כסס לחזור יכוליס אינס ~b"5sfs פסק כ מעי' יג סי' ובטו"ע חכמיס. תקנת טווומטמע
 דהיינו כעלמך כאמירה מגי ור"מ כדר"ת גמור דככי"ד ואפטר כפניהס. לדון מטסתחילו 16כירורין
 ע"כ. כ. קב כ"ק ועי' כהס, לחזור יכוליס אינס וסוכקכלה,
 ד6מר ד6פילוו, וממאי ד"ה קעג ומי' כ יג כ"כ רמ"ה סיד כמס ט 6ות סוף יז מי' סנהדרין סחזו"6וכתב
 לאומר דמי ול6 לחזור, סתוכע יכול עדיין אגוד, לו סמיכ 16 גוד לו סמיכ וחצירו אגוד 16 גור לחכירו6חד
 6כ6 יקמר 06 סכנגדו ל5ד כהודאה סוי עלי נאמן וככ"ל ממון תביעת 6יכ6 דהתס b~b, עלי נאמןלו

 זכות להתוכע לו מים המוטע 6ת לפייס רק סנתכע תטוכת 5ין - אגוד 16 בגוד - הכ6 6כל סכגגדו,לזכות
 וקיני וסטכע ממון תכיעת כ6ן ים וטול דכסטכע כחזו"6 וכיקר כלוס. מטתעכד התונע 6ין 6נללכופו,
 תכיעת אינס אגוד 6ו גוד טענת 6כל כן, 115 וכי"ד כי"ר לפני כדנו וחמוכ המכמוך, חיסול סו6נטכע
 כוונת וזו סדין. פסק אינו גוד ואמירת וכו' סטותפות 6ת למפסיק מעתיד תכיעת 6ל6 העכר מזמןממון

 ע"כ.הרמץ.
 כפי פילס וסנתכע מסויים, מכוס לתובע טלס לו 5מר סנתכע טל מלידו הנברר 6מנס דירן. לנידוןומכאן
 סמעו טרס מהרי וכגמ"ד, המכמוך" כ"תימול זו תטלוס סורקת להחטיב אפטר 6י מ"מ סנכרר, לוסתורה
 כו לחזור סתוכע יכול ע"כ נידון, וטרס נטמע טרס סמכסוך ועיקר ה5דדיס, ומענות טענותהנכרריס



גממונות

 קנין. כל כך על נעמה ל6 מסרי כפניהם, לדוןמההמכמס
 תמכ"ו טכת יג מיום כפס"ד קליטים סגרי"ט מרן ויכלתט"6 זחל, גולדטמיד והגרפן ז'ולטי סגר"כופסקו
 לחזור יכול 6חד כבי"ד לדון תחילה הכע"ד המכיס 06 60ף 116( עמ' הדין" כ"סדר והוכלו פורסם,)טרס
 בכוונתו. 6ומדנ6 סמך עלנו
 לו כורר זס fh התובע, סכי6ר כטקסס מפן ם6ינו hSb כעיר עמו לדון רוקה 06 6: סעי' ג מ" נ"ו"עג.

 ל6 כעיר קכועיס דייניס 6ס Ssb קכועיס ט6ינס כדיינים דווקא ונ"ל וכרמ"א: 6הד. לו כורר וזס6חד
 כסהנתכע נט סי' הב"ח כסו"ת וכ"כ ע"כ. כעירנו. נוהגין וכן כורר, כוס 6ל6 לפניסס אדון ל6 לומריוכל
 מהרט"ס וטו"ת 6, סי' תו"מ מרדכי לכוסי כמו"ל וכ"כ כפניו, לדון העיר חכם כמים כזכל"6 לדוןכקם
 יזו. סי' ת"ד מסרט"ס כטו"ת וסוכל כן, המנסג ס6ין כג סי' )לונן( מוסר6"ל כסו"ת )ודלק ק5ז סי'ח"ז

 כחו"ל קמור זה כסרכן, נחטכ אינו כזכל"6 לדון רואה ם6ס ג סי' ח"כ חו"מ מטה אגרות כטויתוממ"כ
 עיי"ם. כעיר, קבוע בי"דטלין

 לוין. דובאברהם

ב

 וכתכ בו. להזור יכול קינו מידו קנו 06 פסול 16 קרוב דין קכלת רכל 6 סעי' כב סי' כטו"ע המחברכתב
 דכריס כקנין דמחזי ו6ע"ג וז"ל: הרי"ףן מדפי ע"כ ד )דף כורר זס פ' סנהדרין מהנ"י ד O"DJסם"ך
 קנין פוי כו לחזור סל6 מידו קנו ד6ס מהר6כ"ן 'הם"ך והכיף b"D. הדכריס. כמחזק כקנין לפכחן6פ"ס
 מסמרדכי ב 6ות טס טס כאנטי וכתכ ע"כ. יעיד. 16 ידון כאסר לעסות מידו כצקנו רק מסני ול6דכריס
 למה הם"ך על תמס ז 6ות 6וריס ככ כמי' והתומיס דכריס. קנין יה6 טל6 כדי לקנות אריך וסחפןוז"ל:
 המרדכי. דברי 6תהעליס
 על הו6 הקנין 6י והר6כ"ן הנ"י מחלוקת 6ת מכי6ר ד, ס"ק ם"ך ד"ס י6 6ות יז סי' סנהדרין חזוקןועי'

 על זה תכיעס דכוים הכ6, ד"ס 6 עד כ"מ התום' עפ"י מס ]ודכריו עיי"ם נכמיס, טעכוד על 6וסודקה
 עיי"ם[. והודאה, נאמנות דים דכריס קנין סוי ל6זס
 כ כד סנהדרין כגמ' וכדאיתך דכריס קנין והוי סתתייכות חל ל6 קנין וכלא קנין ד5ריך ברור מהנ"למ"מ
 וכדאיתך סדייניס, צחירת לאורך 6ף bSb סדין פסק 6ת לקיים רק ל6 הו6 ומקנין כלוס. קנין לאחרדלין
 דפטרה bniSol לפקרס גס מקכליס הכזמנינו וכפרט כורר. זה ד"ס הרי"ף( מדפי ע"כ י6 )דף כ"מבנ"י
 פקכל טיח דכל 6 5ד ככ"מ כד6מרינן קנין, ם5ריכה התחייכות וככל ז, סעי' יכ סי' כטו"ע קנין,5ריכס
 קנין ם5ריכס דפטרה וז"ל: ל 6לף סי' כתטוכס הרסכ"6 כתכ סרי מכך ויותר קנין. ם5ריך כמואללסיות
 למי כממכון םיזכו דכריסס יעכרו ט6ס ספמרניס לדד ממכון 6חד כל נתנו אפילו מידם קנו ל6ד6ס

 מעכסיו. 16 כאסמכתא דל6 וקמרו קנו 6"כ bSb קניך דל6 סי6 6סמכת6 מהרי כלוס עטו מל6סיעמוד,
 ורמ"א כתו"ע ועי' ה6חרוניס. כזה ונחלקו חטוכ, כבי"ד אריך ה6ס סרמכ"6 כ6ן לנו כיקר ל6 נוכלןעכ"ל
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 כתכ תת5ט סי' כחסוכה והרמכ"6 מס. וכפריסה ח ס"ק קג סי' וכממ"ע 6, סעי' נח וסי' יד סעי' כזסי'
 לפנינו הרי ואכמ"ל[. כזה לדון עוד וים כ6. סי' סוף וככ"ח טז סי' ככ"י הו6 וכן חמוכ, ככי"ד קניןדוריך
 כו. לחזור יכול וכלח"ה קנין כעידלכו"ע
 כמטר דככתיבה כ סעי' יג סי' D"1a עי' סטר, 16 סודר קנין ה6ס המועיל, הו6 קנין ot~b הדיןוכגוף
 מילתא ד6לימ6 כתכ ל מי' תו"מ וכנוכי"ק סודר. קנין ומיינו מידו, קנו 06 דה"ה כתכ והרמ"א הקנין,הוי

 וככ"י יח, ס"ק יכ בסי' הממ"ע וכ"כ מודר, כקנין לחזקו אריך ואין כעריס מטר כמו ידו כחתימתדסטרי
 קנין דקריך ז ס"ק וכתומיס יכ מ"ק יכ סי' לנתה"מ מ"ל וטפסר, מס. וכר"מ מהריטכ"6, י מחו' יכסי'
 מ"ק בוריס מ בסי' עלמו סותר טהתומיס ה6חרוניס הקמו וככר מס. כהממ"ע ודלף מטר מועיל ול6סודר
 חידוטיס מ מי' כנתה"מ וכ"כ כסטר. 16 כקנין וחל מועיל עתידי כרכר המותנית טהתחייכות כתכ טסד

 כהס, חזרו והנתה"מ דסתומיס כתכ מה סי' ח"ה מהרם"ס וכסו"ת מכ. ס"ק חידוסיס רז ומי' ג,ס"ק
 מועיל דל6 נימק 06 ד6ף כה 6ות מה מי' כת"ס הוסיף סוכ כסטר. 6ף דמועיל מ כסי' כדכתכווהעיקר
 מדין מועיל הדין, כעלי כחתימות פטרה סטר לעמות המדינה למנהג נעמה מכומנינו כיון מ"מ מטרקנין

 סי' פתים עי' מועיל, ם6ינו הסוכרים להחולקיס ו6ף כדמלכ"ל, גס מועיל פומקיס רוכ דלדעתסיטומת6,
 הגרים"6 מרן וכ"כ bnbnDh, דהוי bSb לחול מה על ים דהרי "6ני כ5ן מ"מ ר6, סי' וכנו"כ כ p"Dרב

 264. עמ' ה כרך כפד"רטליט"6

 מתחייב 6דס ואין וז"ל: כמואל, לסיות מ"ח מל התחייכות כענין כתכ 6 5ד לכ"מ החדטיס הריטכ"6וכחי'
 כהנקת ערב, ד"ה כ ז כקדומין למיטתו והוא כהנדס. 16 ככסף 16 כקנין 6ל6 הדין מן פטור מהוךכמה

 לפלוני. מנה תן ד"ה כ 1 כקרוטין הרמכ"6 וכ"כ כסף, לקנין ונחטב כמפי ערך הו6 הערב טלה6יטמון
 חלק הנתכם סםילס כניד"ד 6ך מטר. 6ו סודר קנין רק ול6 הנאה 16 מועיל כסף קנין מגס מכופר61"כ

 חיים. מהוך חוכ פרעון כסף 6ל6 כסף קנין ל6 הו6 מר6ט,מהתכיעה
 כפני מסגי 16 דיינים המלוטה כל כפני לעסותו אריך 06 כיניהס לדון כי"ר עליהם לקכל קניןוכסעוטיס

 כי"ר כפני ם5ריך מכתב ה סי' פ"ג סנסדרין לאר"י כהגהות עי' הדין, בית מזכיר כפני 6ף 16 מהם6חד
 קבלה קריך כקכלתס מהדיינים מי הזכירו ל6 ד6ס ז מכי' יכ מי' הפלחן ערוך ועי' הקכוע. כמקומםכסר

 ואכמ"ל. לבי"ד. מחון 6ף הקכלס מועיל ממס 06 הזכירו oh 6כלמחודרת,
 כי"ר רוקה מאינו ולומר בו לחזור הנתכע יכול 06 תקף, קינו כיניהס מהיה מהסיכום ד6ף לדון י"ומ"מ
 רק זה מ"מ nhr, לתכוע יכול 06 6ף 6ך סם. bt'n~si 6 סעי' ג כסי' כזה עי' tb"5sfs לדון h~bקבוע

 6ף קנט. סי' ח"כ מקירות פנים כסו"ת סכתכ וכמו הסני, בפני טל6 6חד 5ד סומעיס אינסכסהזכל"6
 מכן והואיל ס5, הכורר לפני טענותיו מקיע 6מד סכל נהגו מכבר כתב ד מעי' יג סי' המלחןמכערוך
 ה6תרוניס, עליו חלקו ככר מ"מ איסור, כזה וקין זה אופן על ה5דדיס סני עליהס קבלו כאילו הויהמנהג
 44(. הערה 151 עמ' הדין" כ"סדר )הוכ6 הגריס"6 מרןוכ"פ

 הייזקק. אהרןמרדכי


