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המקורות
 לריי

 ימידי, דן תסי 6ל תנן ו60 תלמידיו ועל יחידי דן סיס 36סו דרי מ0ירוטלמי י O"D ג נמי' 00"ךנתב
 יכ O"D כס כסי' 00"ך וכ"כ עלייתו. ק3לוסו כקילו סוי לדון מע5מס טכ6יס כיון למסורסיס
 6ו בוררות חטר על חתימס 3ל6 6ף קכל0 סוי וטענו ס3י"ד לפני טעמדו 0ד3ר דע5ס מ0ירוטלמיחזינן
 מים 51"3 לחזור. יכול קינו גמד לפני ו6ף ז0 כיד כפני לדון וחייב בו לחזור תסור ק6י וכפטטותקנין.
 וידיין ככפיס סיס ל6 ודקי סם ותרי דין, גמר קורס 3ו לחזור יכול לריעות6 ד3חד6 6 סעי' כב דסי'מ60
 גמד, קודס 3ו לחזור יכול ו6עפ"כ כפניו וטענו 3ר5ון 0וי וע"כ לכוף, יכול קינו לריעות6 תד6ט0ו6
 ככ. כמי' מס כמ3ו6ר לריעות6 חד6 סוי יחידי דיין גס ho דסירוטלמי מס6ומ"ט
 דיין סו6 6כל יחידי מסוף כגון מדיין כליני סי6 סריעות6 ד6ס סריעותות כמוגי לחלק 6פסר o~oולולי
 דסו6 כב כסי' מם6"כ סו6, כמר דיין דעכ"פ כיון לחזור 6פסר ס6י טענות סל ק3לס דמועיל ספסרכמר

 טענות ע"י ק3לס מגי ל6 ו3זס פסול 16 קרוב מסיס מק3לוסו כדיין סתם 6יירי דס6 ע5מו כדייןריעות5



 ירושלים - דיןפסקיב

 וכן 3מוגי6 קולס למזור[ יכול קינו גמ"ד לפני ד6ף קנין היה oh ב6ו גמ"ד עד 13 לחזור יכול6ל6
 עד 3ו לחזור יכול לריעות6 חד6 מהוך כל bSh פריעותך נפ"מ ד6ין ונר6ה בכך חילקו ל6כפומקיס
 כ3. דסי' מה6 הירומלמי מ"מ 5"כ 61"כגמ"ד.
 ר5ה 06 35ל יחידי, לדון לו להתיר קבלה ממועילה bSh חזרה לענין 6יירי ל6 דהירוסלמי לומרוהנרווה
 עתה נוהגים דממו"ה ז O"D ה 3מי' הממ"ע דכתה וה6 כ3. דסי' bo~1 בו, לחזור יכול גמ"ד עדלחזור
 לחזור ד6סור מוזכר hS1 כקכ~הו הו"ל 6חריו כממולחין לדין 630 דמ6חר כלילה דין תחילת לדוןלהקל
 ליסור 6ין קכלוהו ד6ס הממ"ע קלמר וכזה כלילה, דין תחילת מתחילין דלין הדיין על דין דהום 3h~bו
 ק6"פ, כקבל דהוי מור"ס תמו' כסס הממ"ע וכמ"מ לחזור, יכול גמ"ד עד לחזור רו5ה 5ס 5כל הדייןעל
 כדיןוהרי

~"bp 
 t"h~on מבקטו הרמ"א מתטו' ג סעי' יכ 3מי' הא"י ומט"כ גמ"ד. עד 3ו לחזור יכול

 ק3~ס הרי כפניהם לטעון הדין כעלי ט53ו כיון וז"ל: טס וכתב גמ"ד 6חרי הטו6ליס מל כדיניהםלדון
 מכיון הרק"ם 3ד3רי הכרח 6ין הדיינים. מפסקו 6חר 6חר פסק לפסוק יתכן ול6 לדייניסעליהם
 היה וככר טענות ע"י קכלוהו דהתס 5ל6 כ3ר, לחזור 6פסר 6י הטענות tfs(סקכלוהו

~"DD 
 b"b ולכן

 טמועיל ומה כקנין. גמורה קפלה הוי דל6 כפניהם, כמטענו 6ף לחזור יכול גמ"ד לפני 6כל 3ו,לחזור
 יכול קינו לריעות6 דכחד6 הדין בוכגוף מנפסק לחרי הדין 6ת לקיים טתיי3יס הו6 הטענות ע"יקבלה
 הודקת ממוס דהום קינו, ד"ה 6 קכח כ"3 רטכ"ס עי' מונים, המכריס כר6מוניס נקמרו גמ"ד 6חרלחזור
 ונהנים זה על זה תביעה להס ים מהרי הדדית הנקה ממוס מהוך הכoff~ ,5 6 עד כ"מ תוס' ועי'כע"ד,

 נקמרו פירוטים והרכה קנין. נעטה כמלך גס התחייכותס oSn ולכן 3ב"יד לדון המני ה5ד טלמההסכמה
 ו6כמ"ל[. כסף, כקנין והוי סו"פ סל הנקה דהו6 ולפטר3זה.
 יחידי דן סל ריעות6 הוי ד6י הריעותות כין לחלק הסמאם על כהקמה O"D 3 ה סי' מטפט כסערמו"ר
 מסנהדרין כפ"ג להמטל"מ לחלק מ"צ וכן מפורמת, קבלה קריך פסול 16 וכקרור הטענות, הטמעתמועיל
 לפניהם לדון מע5מס מכ6ו היכף הפמוליס רכל הכ"ח כמכרת נוטה דהדעת ממפט הפער ומסיקה"ג.
 6ך עליהס, ק3לוהו סודקי מזו גדולה דמוכמ 5ומדנ6 לך 6ין לפניהס בדניס דכיון עליהס, כק3לוהוהוי
 ל6 מע5מס כמ63ו ולכן כלילה לכתחילה לדון דמותר הכע"ד דחמ3 כטעות קפלה דהוי כלילה לדוןלענין
 כת3 עליהס כקכלוהו הוי לדון מע5מס דכ6ו היכף 3פסוליס דגם מבפט המער וכרכרי קפלה.הוי

 מלדונו לפומלו יכול ה6ס לו מודה הדיין וקין סונ6ו טהדיין הטוען דכע"ד 3ה6 ט 6ות ז בסי'הפרימה
 ליסור דים דם"ל מממע הרמכ"ס מלמון 5כל חסידות ממוס hSh לפומלו יכול דלS"D 6 סהמהרי"קוכתכ
 פסול דהוי הרמכ"ס כדעת הפרימה דכתה הרי לפניו. לעמוד לכתחילה למימנע הנתבע ויכולכדבר
 3רמכ"ס ~S"D 03"י כהיתי ודלף כדיעכד, ויפילו פסול דהדיין הרמ3"ס כדעת טס הכ"ח וכדכתכממם,
 וכם' ת"ו פכ"ג סנהדרין פרנקל לרמכ"ס 3מקו"5 הרמכ"ס כטיטת D"D1 ממם. פמול ול6 דיעכד רקדהו6

 הרי ע"כ. דין. דינו לדון לפניו עומד ~ob3 6ל6 וז"ל: הרמיקס כדעת וכתם הדרימה והוסיף טס.המפתח
 קמלה. הוי לפניו טענו 06 ממם כפסול ד6ף כהנ"ל לפריטה רס"ללנו
 ול6 גמ"ד עד 3ו למזור ריכול כקבלה דינו קבלה 3לqh 6 ופסול הקרוב לפני דכטענו נמ65 דבריוולפי
 3מי' לנתה"מ מ"ל כפניהס מטען 6תר מלומה כפני כמטען 6ך ק6"פ, עלייהו 3ק3ל זה וכל גמ"ד.6חר
 הוכל כרס3"6 להדיץ וכ"ה גמ"ד, לפני 6ף 6חריס כפני ולדון לחזור יכול דלין מהרסO"D 6 5"3כב



גממונות

 וריט3"6 טס הר"ן וחי' מס ונ"י נכ סי' מס סרוקם וכן 6 כ 3"מ הו6 הרם3"6 ומקוס ג. סעי' יג סי'ככ"י
 סו5' טס 3"מ כממ"ק המגיס וועי' הרמוסן 3מס הרנטה ודעת 5רפת גדולי דעת סכן מס וכתבכממ"ק.
 גריך פסול ד3כי"ד ד6ף י6 6ות כ קסז כ"כ רמה היד וכ"כ הנ"ל( הר6מוניס לכל קניין הפוסקים6ו5ר
 נחית מכי כמר 33י"ד 5כל גמ"ד, קודם עלייסו כמקימל 6ף 3הס לחזור יכוליס קנין עסו ל6 ו5יקנין
 ממתחייב טענה טוען ולחד 6חד כל נמ65 כן קומר 6תה ס6ס 3יה, למיהדר מ5י ל5 וטעין קמיהלדינך
 5ות מעיטור כמפר וכ"כ רמס. היד דברי ע"כ להרת, טענה ויטען טיחזור כדי מדיין 6ת ופוסל וחוזרכה
 6ינס כפניהס דמטטענו וי"ל כ סעי' יג בסי' הרמ"ח ממ"כ וזה ג. פרק ריס סנהדרין וכמקירי כירורין,כ

 ומה לחזור h"b כק6"פ גס הרי גמ"ד לתחר חזרס לענין 6יירי ~ד6י כתבו מלn"sb 6 כסס לחזוריכוליס
 לחזור b"b כק6"פ דרק n"osts וכ"מ לחזור. b"b גמ"ד לפני ד6ף כמ"מ וע"כ ככמרים,החידוד
 גמ"ד[. לפני 6ף לחזור h"h מטענו מיד ככסריס 36ל גמ"ד 5חר מפורם קבלו כסלף qbכהטענו
b"b1דיינים ג' דהיינו ממם הכסריס דכ6מת לעיל ממ"כ הדרק b"b ו3ק6"פ מטענות, 6חר כלל לחזור 
b"hמפורמת קבלה וקריך דגריע6 לטעה"מ ס"ל וכלילה והמעה"מ, וכסנתה"מ גמ"ד, להרי רק לחזור 

 גמ"ד. 6חרי 6ף לחזור 6פסר לחודךדכטענות
 3ר6וכן סר6"ם תמו' דכרי 3כי6ור דכתה סק"ח, ם"ך ד"ס יכ ס"ק יז סי' סנהדרין h"1tns כדבריפו"מ
 עליו קבל ל6 טהור כפר בי"ד לפני לדון סרו5ה ממעון וטוען ר6ו3ן וזכה 636 עלי נקמן לטמעוןס6מר
 6ת לקבל מתר5יס טניהס דממתמ5 לחזור יכול ממעון דלין הרק"ם המיכ וע"ז לחוכתו, להכטירכסר
 6ת במפורם D"D קבל מל6 כממעון הרק"ם דהסכיר לנו סרי עיי"ם. כרק"ם, מס החזוקן הגיה ולכןדינו,
 גמ"ד, 6חר כחזרה דמוי כיון בו לחזיר יכול ממעון דלין פס"ד, ממעון טל 36יו והו5י6 כפניו וטען6כיו
 וסמעה"מ וכהנתה"מ פס"ד, וניתן הפסול בפני מטוטן דסגי ומטוס מפורמת קבלה היתה סל6ו6ף

 גמ"ד. 6חר לחזור ~b"h טענות הכמעת ע"י קבלה סגיד3ק6"פ
 לפני 6ף כן לחזור יכול קינו סטענות טהטמיע 6חר כסריס, מלוטה מל כי"ר כפני מטען כניד"ד61"כ
 מפורמת. ק3לס לל6 ו5ף הדין,מפסקו
 וזכל"6 5מד לו בורר 3זה לעיל, מהכוינו כ סעי' יג בסי' הרמ"ד כת3 דסנס מכתרנו. מה 3כל 5"ע6ך

 דמטטענו וי"6 מיד, דנו 06 וה"ה כהס לחזור יכולין 6ין ה3ורריס הס מי כתבו ד6ס המחכרדכתה
 וכו' פלוני בירר פלוני לכתוב דרך ם6ין דכמקוס ונ"ל כתבו. טלDb 6"9 לחזור יכוליס אינסכפניהם
 מנהגו כמקוס ד6ף ס"ל הר6טונה דהדעה מהרמ"א ומטמע ע"כ. לכו"ע. לחזור 6"י כפניהסממטענו
 16 מנהג ים 6ס 3ין חילק מל6 מסלכום נראה וכן לחזור, יכוליס אינס כפניהס ממטענו כתבו ול6לכתוב
 חולקיס ל6 מס ובנ"י דכ"מ פ"ק כסוף דהר6מוניס 6ל6 כהל3ום דל6 כתב יח סי' יעקד 3ית ו3מו"תל6,

 כמקוס איירי לחזור מיכולים והמונריס לכתוב כסגו bSt כמקוס איירי לחזור יכוליס מל5והסוכרים
 דחולקיס מסמע כרמ"א קולס כהלכום. ודלף הדכריס כתוך כ O"D יג בסי' התומיס וכ"כ לכתוב.מנהגו

 סדררו ומוכח ד3ריסס, טמתמו מהר6מוניס מטמע וכן כפמרה. סדכריס לכתוכ לו היה ד6ל"כוכמלחום
 ד6ף ז סעי' יכ סי' המחכר מכתר ממה סהקסה ד P"D מס סיטכ ככ6ר עי' 6ך לכתוכ. מנהגו כמקור6ף

 יכוליס הפכרה מהגידו לאחר ד6פילו וסם"ך הממ"ע וכתבו לחזור יכוליס 33י"ד כפמרה הכע"דטנתר5ו
 6ס כין לחלק מים ואפסר לכו"ע. לחזור 6"י 3פניהס ממטענו כת3 וכאן כלוס טס מגיס b"n~ol bSלחזור



 ירושלים - דיןפסקיד

 עכ"ד. דוחק. הו6 6כל כורר. Of3 16 כבי"ד כפטרהנתר5ו
 כין הכדל ויט ח. מקלס כ טור הממולך כחוט להלכה סתמכ"ן נקט ותירו5ו u"oh3o כקומיתוכקמת
 נטמע ומדבריו כורר, זה טל לפמרה כי"ר טל פטרה כין חילק היטב דהכ6ר לתסכ"ן, סיטכסכ6ר

 פמרה כין מחלק והתטכ"ן פטרה, טל 6ף פס"ד וניתן טענות הטמעת ע"י לחזור b"h בי"ד טלדכפטרה
 דין. גמר לחרי qh לחזור יכול כי"ר טל 5ף דכפמרה ומטמעלדין,
 רק זה מ"מ וכהלכומ, בו לחזור יכול קינו נכתכ טל6 ו6ף כמריס דיינים דכג' נקמר ob 6ף לתטכ"ן,ולכן,
 5תר ויפילו כו לחזור יכול קנין יעמו ל6 ו6ס הקנין עד כו לחזור יכול לפטרה טקכלו כבי"ד 6כללדין
 6"י 6ז דין יפסקו כי"ר 06 תלוי ולכן יג[, כסי' וכד6ית6 הקנין, זה כוררות מטר על נוכטחותמיסגמ"ד
 למפרע. לחזור יכול fh פסרה יפסקו ו6ס למפרע,לחזור
 על לחתום כמקוכל קנין עטה טל6 כיון הכעל 6ת מחייכ זס 6ין 6"כ פטרת פסקו דכי"ד כניד"ד51"כ
 כלוס. חוי ל5 טענות טטען ומה הבוררות,סטר
 דלין כעיר וסמני תובע 6חד ד6ס מתבעו כמותפיס דינם טתוכעיס וקטה דכעל מטני דניד"ד נר5ה6ך
 ט. סעי' קככ ומי' ט, מכי' עז ומי' וכו, כה סעי' קעו כמי' כמכופר סנתכע, 6ת טנית לתבועיכול
 S"D1 טחולק קלו סי' מ"6 יעקב כטעות עי' כקכלוהו, הוי טענות דהטמעת הירוטלמי טל הדיןוכגוף
 5כל הירוסלמי ביירי כזה דייניס עוד מוסיף מלוה מטוס ורק יחידי לדון סיכול מומחה כיחיד רקדמועיל

 נר6ס לילה גבי לעיל דהכ6נו והממ"ע ומסכ"ח מפורמת. קמלה מ5ריך סדין מ5ד פמוליס מהם כדייניםל6
 טמועיל סדייניס כל לגבי המכו"י על חולק י6 סו"ם דייניס כהל' כינה ס5מרי וכן הטכו"י, עלדחולקיס
 כמחס.קבלה
 והטני לתבוע 6חד 5ד כטהגיע ול6 כקבלה הוי 6ז כרנון ה5דדיס מני כטהגיעו דכ"ז מכתב הכ"חו6ף
 לסזמנס. לסרב טל6 כדי 6לbs 6 טל6 כיון מ5ידו כקכלס חסוכה כיניתו 6ין כי"ר כהזמנתמגיע

 6"כ וטענו, טניסס כ5ו ולח"כ כעלה, וכטליתות מיוזמתה התכיעס תיק 6ת פתחה הקטה הריוכניד"ד
 פסק 5ת לקכל מחוייב קינו הכוררות כתכ על חתם מל6 ממכיון הכעל לטענת מקוס וקין כקכלהסוי

 טלו, הו6 החוכ ככי"ד יחוייבו 06 סוף מסוף יודע דהרי קטתו, סל כמורטה רק היה טטען ומהסכי"ד,
 רוכ מדכאי נר6ה וע"כ קטתו. עם המתחייב הו6 היה התכיעס נטולות העיסקה כי5וע כזמן טגס עודמס

 כקכלה. דמויספומקיס
 תיק 5ת פתחה מהקמה זה, פס"ד מל ככותרת ממופיע כתופן רק זס כ6ן לדון מכתבנו מס רכלודע

 ע"י ומוזמנת התנעת היחס טס6טס כזלופן 6ך כעלה, לגצי כקכלס סוי 5י לדון מקוס ים וכזההתכיעה,
 לדון כמכף גס ססמ"ע דימעת ז, מ"ק ה בסי' וה6חרוניס סממ"ע כוס נחלקו ככר מבי"ד כמכתבהתוכע
 למובע דרק ום"ל טי"ת מכיף P"D 1 טס וכפת"ח הטענות, הטמעת ע"י כקכלוהו הו"ל 6חריוכטטולחין

 מ% כס6 מוחזק ה61 הכע"ד O~D3 61"כ קכלה. הוי ל6 לסרכ ירכתו מתמת ממגיע לנתבע 5כל קכלססוי
 מונילין דלין יג סו"ם ככ"י b'f3a~o hs~no כמס י p"D יח כמי' הממ"ע מכתב וכמו הכי"ד, עליוקבל
 והממע"ה. חייט סה61 טיוודע עדממון

 הייזלף. אהרןמרדכי



הממונות

 הצדדיםטענות

 הסכימו הצלחת" "שבירת לפני הסיכום בשיחת כאשר ביניהם, השתדכו א' ומשפ' ה'משפ'
 שבסיכום ה' משפ' טוענת ולכלה. לחתן דירה רכישת במימון ביניהם להתחלקהצדדים
 לקיים א' ממשפ' תובעת והיא 20.0008, ה' ומשפ' 50.000$ של סך א' משפ'התחייבה

 הצעיר. לזוג שהתחייבה הכסף את וליחןהתחייבותה
 באחוזים חלוקה על המקדימות בשיחות שדובר כמו היה שהסיכום וטוענת מכחישה א'משפ'

 חישוב אותו ולפי כ-90.0008, על שעמדו החרדיים, בפרוייקטים קיימים שהיו הדירות מחירילפי
 כמה שעברו לאחר כיום, 20.0008. ה' משפ' ושל ב-40.000$ א' משפי של ההתחייבותהסתכמה
 מוכנים אינם והם דולרים, אלפי  בעשרות התייקרו הדירות מחירי הצעיר, הזוג נישואי מאזשנים
 דירה קנו שלא בכך ואשם אחראי השני הצד שלטענתם משום כלום התחייבותם עללהוסיף
 הנוספות. בעלויות לשאת השני הצד על וע"כבשעתו,

 טענת את גם ומכחישה הכספית, החלוקה לסיכום באשר א' משפ' דברי מכחישה ה'משפ'
 בגללם. היה בשעתו דירה בקניית שהעיכוב א'משפ'
 עם - השני הצד בהסכמת - הדין בית מחברי כמה שוחחו הדין בבית הראשון הדיוןלאחר
 הדין בבית השני בדיון 25.0008. תתן ה' שמשפ' בתנאי 50.0008 לתת אותם ושיכנעו א'משפ'
 יתייעץ הצעיר שהזוג דורשת גם היא 40.000$. רק לתת ומוכנה זה מסיכום א' משפ' בהחזרה
 של ובמקרה ברשותם, שלא להשכירה או הדירה את למכור יורשו ושלא הדירה, קניית עלאתה
 בחלקים הזוג בני ע"ש בטאבו תירשם  שהדירה למרות השקעתם, כסף אליהם יחזור חייופירוד
 לאסור וכן הדירה, קניית על ההורים עם בהתייעצות הזוג בני את לחייב מתנגדת ה' משפ'שוים.
 להורים הכספים החזר לתביעת מוכנה אך ההורים, ברשות שלא הדירה את להשכירעליהם
 פירוד. שלבמקרה

 לדיוןהשאלה

 לבתם ליתן התחייבו הכלה והורי מסויים סכום לבנם ליחן התנאים בשעת שהתחייבו החתןהורי
 מפורש. בתנאי הדדי בקיום התחייבותם התנו כאילו הדבר נחשב האם מסויים,סך



 ירושלים - דיןפסקי1

תשובה

 מינך לה טרפו ד6י מדי לך קני המוכר פתת הדכריס נתחילת ד6ס פטומי, ד"ה ונתוס' 6 סו נ"מעי'
 6ל6 ללוקחו נתכוין ל6 כודאי כי גמור, תנקי b~b מילי פטומי הוי ל6 ופירי, טכח6 מופרץ לךמגכינ6
 ע"כ. המוכר. לו מפתח כמוכאחריות
 ממוס רק כמעתו, מהיה הדירה ממחיר מסוייס אחוז ליחן מהתחייכו הכלה הורי לטענת דירןוכנידון
 כיון מ"מ גמור, כתנאי ז6ת הותנה מל6 למרות מסוייס, אחוז ליתן הס גס התחייכו החתןמהורי

 גס כעלמך. מילי פטומי הוה ול6 תנאי דין ההדדית להסכמה ים הדכריס" "כתחילת מיתהסהתחייכותס
 %ך ים דכריהס נכונים 6ס החרדיים, כפרוייקטים דירה עכור מותנית היתה סהתתייכותס סטועניסמה
 מליטאי 6לימיכ הגריסם מרן לי הורה וכן תנקי. כלמון נקמר מל6 למרות תנאידין

 תמם"ו( נימן ז )כיוס
 יתן hS ס6ס התחייכו כן דעת מעל גמור כתנאי חמים וכך כך לכניהס ליתן ה5דדיס צני ססיכמוסמה
 מתויים. קינו המני גסהאחד
 התנ6יס ט6ר על גס כמו כיניהס וסוכמו מדוברו הסכומים על ה5דדיס כין גמורה הכחטה מים מכיון6ך
 המבועה. כמקוס לפמר הדין כתי ונהגו מכועה, עסק כזה ים הוכחות, מהם 6חד ל6ף וקין סיו,"ס

 ואיזו היכן 6תס יתייען הלעיר מהזוג כתנאי הנדוני6 נתינת 6ת 6' ממפ' היום מדורמיס מהומאידך,
 מדורמיס מה גס היוס. ז6ת להתנות יכולים אינס התנ6יס, לפני כך על דובר סל6 כיון לקנות,דירה
 גס מה צודקת, זו דריסה 6ין רסותס, לל6 6חר כמקוס ולמכור דירתם 6ת להסכיר מזוג כני עללאמור
 ע5מס. על הזוג כני יטלו הדירה ממחיר נכבדס"חוז

 50.0008 מל סך 6' מטפ' תתן ולפיו הר6טון הדיון לאתר סהוטגה ההסכמה 6ת לקיים נראהכפכרה,

 הכסף 6ת יפקיד הדין וכיח יוס, 45 כתוך הדין ככיח ה5דדיס יסלימו הכסף 6ת 25.0008. ה'וממפ'
 לאחר כע5מס, ויחליטו טיכחרו דירה קניית לגורך למס יינתן והוא הזוג, כני ע"מ נאמנותכחסכון
 כית טל מפורמת כרמות 6ל6 טניס 10 כתוך הדירה 6ת ימכרו טל6 הדין כיח כפני ויתחייכוהיחתמו
 הקנאה. תהויה ל6 הזוג כני סני ע"מ הזוג כני מיקנו הדירה מריסוס ה5דדיס המכמת מתקכלתהדין.

 לוין. דובאברהם
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