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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממוטתלדיש

 שידוכין בשעת שהובטחה מתנהתביעת
 -סא 197 מס' מטונותתיק

 רוזגטל א. רבני טוען ביט עק א' א':צד
 ו' גב' ב':צל

 הדיוןנושא

 דירה לעתיד ולאשתו לו לתת השידוך גמר בשעת שהבטיחה מה לקיים חמותו את תובעא'
 אחד היתה היא אך בכתב, זו הבטחתה את כתבה לא שאמנם טוען הוא לה. השייכתמסויימת
 בכתב. נכתב לא מהם אחד שאף החתונה, לפני הצדדים בין שהותנו התנאים שלהסעיפים
 אנשים נוכחים היו לא החתונה לקראת ההתחייבויות את ביניהם סיכמו שהצדדים בזמןכנהוג,
 הציג וכן לעדות, הדין לבית להביאם מבקש והוא הקרובים, המשפחה מבני כמה רק אלאזרים
 השידוך. בשעת הקול יצא שכך בכתבעדות
 בדירה התגוררו הם הנישואין לאחר בן. להם נולד ובינתיים ימים, שנתיים עברו הנישואיןמאז

 האחרון בזמן שכ"ד. וקבלו השכירו הם החמות ע"י להם שהובטחה הדירה ואתאחרת,
 בעמן שהדיון דרשה ביה"ד להזמנת במענה בנפרד. חיים והם הזוג בני בין מחלוקתהתעוררה
 נתקבלה. ובקשתה האיזורי, בביה"דיתקיים

 החמות לטענתו, בדין. לבירור עד אחד צד במעמד הדירה על עיקול להטיל מבקשהתובע
 בדירה גרים לא שהם ומכיון בה, שעורו ע"מ היתה הדירה את להם לתת שההבטחה היוםטוענת
 זו. בטענה כופר הוא ההבטחה. את לקיים חייבת לאהיא

ההלטה

 נדחית. לעיקולהבקשה
 דומב חיים שמואל3-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 העיקול בקשת בענין לדיוןהשאלות
 לקדושין תנאים כלומר "תנאים", הנקראים השידוכין, בזמן הצדדים בין שנעשים סיכומיםא.



שלזממונות

 באמירה. שנקנים או וכתיבה, קנין צריכים האם זמן, כעבור שיהיוולנישואין
 והמתנה תקפה ההתחייבות האם וחתנה, לבתה דירה לתת השידוכין בזמן האמא הבטיחהב.

 לא. אוחלה,
 והאם גמורה, מתנה שהיא או הנדוניא, בכלל היא האם הנישואין לפני החתן שמקבל מתנהג.

 ביחד. חיים ואינם קטטות ביניהם כשיש להחזירהחייב
 מעמד. אותו על להעיד כשרים האם משפחה, בני אלא בו נוכחים להיות נוהגים שלא מעמדד.

תשובה

 כך לכתך נותן 5תס וכמס וכך כך לכנך נותן 6תס כמס ר3 6מר גידל רב 6מר כ: קב נתונות נגמ'א.
 למדדי. וקני גמרי 6סדדי, דקמיחתני סנ6ס כהסיק 63מירס. סנקניס סד3ריס סן מן וקדטו עמדווכך,
 סריכ"ט 3טס טס צ'יטות מכ"מ וכתב 6. סעי' נ6 סי' t"D~Sh וסו"ע מי"ג פכ"ג לויסות סרמכ"ס פסקוכן
 כטס טס כטו"ע סרמ"6 וכמכ וקדטו. עמדו גידל רכ כלטון קרוטין, כטעת כן חיתנו דוריך ממססי'

 ל6. 6חריס כדכריס ספמיקו 6כל 6חריס, כדכריס מפסיקו 1ל6 מיד וקדטו דעמדו ד3עינן וי"6סטור:
 ע"י וזס כנו ע"י Or ופסק טידוכין כיניסס בסיס בדניס כניקוטין כיקרנו ככר סי"ז: פ"ו וכיסו3רמכ"ס
 כ5מירס, קנו וקדטו, ועמדו וכך, כך לכתך נותן 5תס וכמס וכך כך לכנך נותן 6תס כמס וקמרוכתו,
 טפסקו סדכריס טיסיו ו5ריכיס לכנוס, דעתו ספומק סכל סגיסו6ין, טעת עד זו כ6מירס קוניווקינן
 ניתנו ל6 6לו ודכריס ס3י6רנו, כמו לעולס כ6 טל6 וכר לחכירו מקנס 6דס טלין כרטותס,מצויין
 סער תרוסס כגידולי וכתב וכנו"כ. סר6כ"ד כסטגות וטייסי כסן. סיטרוף עד כסטר קינן לפיכךלסכתכ,
 טפילו 16 לפמיקס תיכף מיד סקידוטין טיסיו צריך 06 כפירוטו טמלקו מס נודע וככר כ: 5ות ח"6סד
 דקריך ססוכריס סכת מן סיות לסרמ3"ס יחסו עמו ז"ל ס5חריניס מן ופרכס ז"ל סריכ"ט כי מיכן,לצחר
 סנריך ק5וכ סטינו דבר דגכי מטוס ד6י לזם, מכרח רולס קיני וכעניי לפסק. תכופיס סקדוטיןטיסיו
 דדכר חסרון דמטוס דכיון יר5ס 6דר63 לויסות, כסל' ככ"מ ל6וכוחי כדמעי סקדוטין נטעתהיפסקו
 % ריעות6 סוס כס דליכם דמים דכפסיקת מקמע קרוטין, כטסת ע"ז טיחנו וסוף ק6מר ק5וכההיכו
 טיועיל ס~ריכיס סתנ6יס לומר דנחית כיון זכיס כסל' וסכם ממס, סקדוסין נטעת טתס6 לןהיכפת
 כן למתנות וצריך נמי סל"ל כרמותו טפוסקיס סדכריס סיסיו ולריכיס דק6מר סיכי כי 6"כספימוק,
 סיו דק6מר ליסנ6 צ'יטות כסל' כין כ6ן כין לדייק ים וכן מזונות. סימוק ג3י כדק6מר סקדוטיןנסעת
 נניס וכקיצור מחס יהמר 3יניסס, מסיו סטידוכין ד3ר למזכיר לו דמם וכו', ופסקו טידוכיןכיניסס
 6ל6 סקדוסין כמעת יסים טספימוק צריך טלין למודיע סרמכ"ס דנתכוון לומר 6פסר ע"כ וכו',נפסקו
 כסס לחזור ויכוליס נויד עליסס מל ססעכוד דלין נסי וכך, כך 3יניסס פסקו 6ז כיניסס טידוכיןכטסיו
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 כ6מירס קונין וקין סקוומין, כמעת כ6מירס וקנו סדכר נתחזק 6ז וכנסו כמעמדו מ"מ קנין, דליכןכיון
 כמעת מל6 סיס ספמיקס דעיקר כיון וסטתך וכו'. סניטו6ין טעת עד bSb טפמק מס 6חד כל לסו5י6זו

 מסני סוס סקדוטין כטעת סיס ד6י% כרכותו, מזויין פו0קין טסן סדכריס סיסיו 5ריכיס ממו"ססקווטין
 ותכויל.  וכוו. כרכותן ט6לנס6עאפ

 סתנס ל6 6פי' זס, תנקי על כפירום סיס טסטידוכין דכיון ז 0עי' 5כ סי' יעקכ סכימ כתכ הדכרוכיקור
 סתנ6יס ככל וכן נם6ס, סר6טון תנקי ועל 6מרינן סקווטין, קורס רב זמן סיס ו6פי' וב"ר דכ"גכתניי

 סי' ס6פוד לכני כסו"ת מכומר וכן ע"כ. סתנ6י. לפרם עוד נטו6ין כטעמ 6"5 סטיוכין כטעםסמפורסיס
 Or חופם כ5רכי למתעמק תיכף וסתתי% ימים 16 חדת 16 יומיס 16 לתופס סמוך נעטיס פסתנ6יס רכלכ

 ככני מכ"כ עפ"י י"ל וכן ע"כ. סקדוטין. נעמו זס טסך ועל להריק מילת6 דמוכת6 וקדטו, עמדומקרי
 ועי' %, מתקדטת סי6 דסכי ם6דעת6 וממכר מקח מזהו כ6מירס קנו טלפיכך סי"ז פכ"ג פיטות6סוכס
 דוק6 לפסוק קריך 6ין 6סוכס סכני ט%כרי 5ד עמ' ט כרך וכתפיס כפטקיס כתכ ומפיר מ. סי' י5חקנחל
 כמה 6חר כטדס יחזיק וזס זוז כקלף מדי לך מוכר סריגי למכירו 6דס י6מי 06 דסרי סקדופין,כסעמ
 וסניסו6ין פסקדוטין מנת על מסכוונס "תנ6יס", סרטון מורס וכן כמעות? ס%קח יתמייכ ל6 כלסימיס,
 רמס סי' חו"מ סטלמן כטרוך כתכ וככר סתחייכויותיסס. 6ת יקיימו טה5דדי0 מנת ועל כמועדס,ימיו
 כ סעי' מס חו"מ כטו"ע כרמ"6 טסוכ6 קמג סי' כטוית סמהרי"ו כפסק נוסגין 6נו ס6ין טמס גסעי'
 פקנין מעיטור טסכי6 ליתרונם כדעס %ינ6 דתפסינן ממוס סחופם, כטעת חדטיס תנ6יס לעמותדנסגו
 סטלחן: ערוך ומוסיף לוס. טפס לטעכד סתנ6יס כטעת ס5דדיס דכוונת מסדי דפנן מסוס 16 מועיל,6תן
 וכל למנות, וקין ס5דדיס ססתחייכו ססתחייכויות כל תנ6יס עפ"י לחייב כזמנינו סו6 פמוטומנסג

 ע"כ. סמנסג. עפ"י מתחייכסמתחייכ

 ניתנו ד% סרמכ"ס כתכ עליסס מידוכין, כטעת מס5דדיס 6חד כל עליסס ממקכליס סתנ6יסלפי"ז
 קוטו. כן דעת מעל כיון סקדוסין, כפעת מקנין וחקת כלכד, כ6מירס וקנולסכתכ,

 מיד סקידטו סייגו קדוםין דכפעת כתכ נ6, סי' סיטם ככ6ר סוכך רכג, סי' ח"6 סמכי"ע כטוית5מנס
 מוזכר 06 נודע 1ל6 כיניסס סתנ6יס ונכתבו טידוכין ועטו וכך כך לכנו פסק 06 6מנס סתמיים,6חר
 עד חדטיס כמס ועכרו סקנין, על מכתים וס6כ לכנו, לתת טפ0ק מס על קנין כנטל סימוכיןכסטר
 פסקו אפי' כיניסס ככתב 06 6כל נכתכ כטלף סייגו קיומין כמעת המירס דלסוי דכעינן ס6 וכנם,סקרם
 ס"נ עריס, כפני טכיניסס סתנ*י פנכתנו כיון כנסו כן D"D כי לקייס חייט קיוטין טעת עד זמןועכר
 טסכי6 קמו סי' טליט"6 סנריס"6 למרן תמוכות קוכן ועי' סקדוטין. כטעת טל6 תפיי וכתיכםהמירס
 כמסר"ם 6ך כז, מי' כתוכס סל' סלמס ככרס וכן סמכי"ט, עם לדיניו ססכיס כ 65 דף מפפעטנתיכומ
 כמכי"ט. ס"ל דל6 מקמע ס סי' חו"מסקי



שלטממונות

 דירס, ותתנה לכתם לתת ססידוכין טל סתנ6יס כמעת מחמות סתמייכס ממתן הלטענת דירן כנידוןב.
 יעקב מכית לדעת וכן סרמכ"ס, כדעת תרומם מגידולי לדעת סרי ככתב, סתנ6יס ננתכו 6%מנס
 נסקס. סר6סון תנקי רעל 6ומריס כוס כפופן קפוד,וסמכני

 6כסע"ז ח"6 טכו"י טכתכ וכמו לכתס, טפמקס hnho %ין לכתו 16 לכנו ספמק ס6כ כין Ofs נפ"מוקין
 קרוכיס. כסקר ס"ס hbh לכתו כ6כ דוקק קינו 6סדדי ומקדטי דגמרי סנ6ס כססי6 פל ממקנין קי6סו"ם

 סכלס מתס 06 לענין לנדונים דדומיס 6פמר וכלס לחתן נותן טס6כ ומתנות י ס"ק נב סי' מכ"ם כתבב.
 נסתפק וכן כסן. סתסנס כדי 636 נתן סל6 סי6 6ומונ6 נותן מס6כ מס כל כי ל6כ, ממתנותדמוזרין
 6כי צנותן רמס כתכ עט מי' t"D~Sh סלמס כית נטו"ת 6מנס קיח. סי' מ"6 6כסע"ז יוחק טיתכמו"ת
 נעלמו רנו עמ' סמטפט לכ נוכם' סנדוני6 נכלל וקינה הי6 גמורם מתסס מתופס כיוס למתןסכלס
 מנ"ל(.סדכריס

 סג כחוכות סמ6ירי כתכ ממנם, טקכל סמתנס 6ת לס לסמזיר צריך 06 מסכעל לסתנרם ס6טס רו5סו6ס
 כתכ זס וכעין כן. דעת על לו נתנס bic , כמתנא לו טנתנס מס כל סכעל לס מחזיר דמורדת 267( נעמי6

 סמידוכין כזמן לו סי6 סנתנס דמתנות י, ס"ק עז סי' 6כסע"ז סיטכ ככ6ר סוכל יז, סי' כרוךממקור
 כן ולמד כלוס. % לחת חייט 6ין ממיו חייט טנם6ר מס וכן מידם, מ51י6ין 6ין כידם מס 06 מורדת,וסיף
 לס לתת פסק ולכיס מקים כטענת לסנטך רולס ס6ינה כלרוסס קנד בסי' סטור מסכיך סריסםמתטו'
 b~h פסק םל6 כלוס, % לתת חייכ קינו לסנם6 רו5כ 6ינס סכתו כיון ודקי מפסק, מס מוקל וס6רומממון
 יכול כנדו"ד כך לו "תנטף ע"מ 6ל6 פסק ם63 למימר יכול ססתס דכמס לוון נוכל ומכף לו, מתנם6ע"מ
 וכן כלוס. חייכ 6ין תחתיו לעמוד רולס ם6ינס ועתה תחתיו, כתו תעמוד 06 ע"מ 6ל6 פסק םל%6מר
 כתו עם נעימים תייס לו ס6ין סחתונס 6חר רו6ס סכת 6כי ד6ס נ6 מו"ס r"uo3h סטלחן כערוךפסק
 כטסמעות וכן עיי"ם, עג מי' כחו"מ כמ"מ לו, ליתן נטיע 06 6ף לו ליחן 6"5 קטטות עמס מרגילסחתנו
 ס6כ 06 6מנס כידו. יהיו כטסמעות קטטת יותר םירגיל לחום מים לידו המעות ימסרו bS מליםכיד
 תלויים %6 ודכריס לתתנו. ומו0ריס סמעות סכי"ד מו5י6ין ממעות, לחתנו ליתן לכלי עלילותמבקם
 טז סי' כתמו' מזרחי סר"6 כמנס 129. עמ' י6 וכרך 335 עמ' י כרך פד"ר ועי' ט"כ. בי"ד. עיניכרפיית
חולק

~tWD 
 ס6פס פנתנס דמתנות וכתב ז, מ"ק 5ט סי' וכפת"מ קמ6 מי' ח"t"sosh 6 מת"ס כמו"ת וסובך

 hSh ס6ינס סי6 דמתנות ד6ומדנ6 טלו, סכל עליו, ססרחס כלי לזעתו מגרטס oh 6פי' %על, קרוכיס16
 סמתן מנותן ממתנות ק"ו לסו. וליחתנו וס6 6יחתוני מטוס 16 לסו, 6קריכו וס6 דעתך 6יקרוכימטוס
 מתנס דיסיכ מ5ן ד6טו סג6וניס סכתכו טעם מקותו סו6 פטוט כי לק"ו קריך סיס דל6 סמ"ם וכתכלכלם.
 סלו, סכל למחר ומגרס פיוס נו60 6פי' דכוותיה, וסת לטולס, ויוסכו סיסים טקיל h3~D דרחיסלמטן
 גמר חיתון חיכת ימטוס מסדי וקנן לגמרי, חיתונם יתנטל מידי ליס יסיכ ל6 6י מתנות כל6ד6"6
 , דסורי סו6 לס 6יסו דולח כמצי דדוק6 פ"ו וכיס סרמכ"ס צפון עפ"י מט סי' מכ"מ כטו"ת וכ"כוסקנס.
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 לחתן פניתנו מתנות 6כל מתנה, למס ו% כסן, להתקמט נוי כתורת 6ל6 לה ולחס טל6 למימרו6יכ6
 מתנות הוי t"sr b"h~ דעמס לקרב כדי חיתון חיכת מחמת ניתנו 6ל6 להתקמט % מניתנו למימרדליכ6
 6מת תורת כסו"ת הכריע וכן המוחזק. מיד להו5י6 דירן h)~nlbh למיסמך לן ולית תנסי, טוס כליגמורות
 סמח"ט טס המו"ע על פתים מנחת ועי' קט. סי' ח"ד תנינ6 מו"מ וכטו"ת וגה, נד סי' טחוןלמסרסן
 י6 סי' מטפט עזר ועי' סניסו6ין. מחרי % טנתנה מתנומ לכין כטידוכין % מנתכה מתנות כיןלה%ה
 התחייכות סהס הטידוכין, מע5ס מלק סו6 הרי סמידוכין כסתתייכות טכ%ל מה סכל לה%סממסיק
 הו6 ייעודס זו סתתייכות גס הנימוסין, הס מייעודס סמידוכין וכע5ס ומועדס, גופס סנימו6יןלעריכת
 דין ודינה כנימו6ין, תליה הי6 הרי זו התחייכות מכח מניתנס מתנה ולכן נעצתם, נימוסין וע"דניסו6ין,
 מיומם. עס ומוזרת כשד סניסו6ין לתקופת ממוכנסתנדוני5

 מסויים, פית וחתנס %תה לתת הטיווכין כמעת מנעמו כתנ6י0 התחייכה הכלס טל onbt דידןוכנידון
 נדון 06 וכין גמורס כמתנם זה כית נדון 06 כין ממכירות, דמי 6ת וקכלו קותו המכירו הנימוסיןוניתרי
 מ5כ 6ת דין בכית %רר ים 6ך 1ל6מה. לחמס חוזר סכים יפה, עלו ל6 מהניטו6ין כיון כנדונים,קותו
 נוטלת ההלכם לפי ט6ז להתפרק, עומד הניסו6ין ומוסד למורדת סחטה נתסכת 6כן 06 כית,הם%ס
 וים כך, כדי עד ליננו מסמ%כ 16 %, לתתן 5ריך קינו מתנות %ס לתת מהבטיח ומי המתנות,כחזרה
 כית. לטקססיכוי

 וכ"י ק% מי' ח"ה b~sno וטו"ת הי"ג פ"ח נז"מ רמכ"ס עפ"י לה סו"ם חו"מ כתו"ע הרמ"6 כתבג.
 נכל י"6 6כל מדינך. זה וכל %עיד, כסריס קנביס מכיחך דל6 כמקוס אפי' פסוליס ספסוליס %6 כלסם:
 05 וטורם קעט טורם ומהרי"ק סד סי' יוחסין עורס פרק קרוטין ו6גווה ענג סי' ותס"ד קטו סי'בו

 דכר כטור 16 נטיס סל הכנסת נכית כהן %יות רגיליס קנביס ם6ין דכמקוס הי6 קדמוניםדתקנמ
 ונטיס רני%ת ווין מלה והן פונית 6מה %מה %6 סכגדיס לומר כטן ונטיס ו% רגילת ם6פה6קר6י
 הכות כענין נ6מניס קטן 16 קרוב 16 יתידה 6מה ד6פי' מכתכ מי ים ו%ן נאמנות. נסים כזס,%קדק
 והוו להזמין. פנוי ואין לזה כמריס עריס למזמין דרך ס6ין לפי ומסירות, קטטות 60ר 16 ת"חוכזיון

 וכו', %מר נאמנת חיה כ עג קדוטין כגמ' סמך דיט כח ס"ק כסגר"6 וכתב ע"כ. כריף. טועןמהתוכט
 קינו לעולק וקרוס פסק מ6 מי' פ"6 ב"ק דכים"ם כתכ יp~D 6 סטיך 6מנס מס. 6נמיס ס6ין לפיוהטעם
 מגוף היכף רק מיתה ל6 דסתקנס כתכ פג מי' ~Sbprn כנמת כמס י6 ס"ק טס ונפת"ם לחוכתו. 6ל6שמן

 ועדותם ומלמינות, וקטטס הכאה כ6ן היה טכוד6י מכחימין כקין 16 פסיק, דלhSp 6 ע"י ידועהמעפה
 רק ידוע 6ין סמעטס טף 06 6כל נעלמ6, מילתא גילי רק סהו6 סיס, 6יך סדכר לכרר רק סו6 6ל1סל
 חו"מ הלוי מסרים כטס כתכ % סוים וככנה"ג ע"כ. נ6מניס. דמין כודאי לגמרי, סכמים וזס פיסס,על
 תרומת זו% %, ממון לענין 6כל וקטטות ריכות כרכרי 6ל6 ופמוליס נםיס עדות המכמיריס ד6ף לחסי'

 הר6מונה הועם עם המכיס קם סי' ח"כ כרם"ך מהוכם פורמון דמהר"י ככנס"ג טס כתכ ועודהדמן.



שמאממונות

 קער, סי' כ"י כחטוי פוטון די ומהר"6 טס מלוי מכר"ם וכתב כלל. ופטוליס נטיס עדות לסכטירסטין
 thDO ס"ק ד סי' הכמע"ז ספוטקיס 6ו5ר ועי' hnO, מריס כחזקת 6רע6 לוקי פלוגת6 ד6יכ6דכיון
 טל ססמחייכויות סיכום כזמן Or והית , דירס לעס לתת סכטיחה מסתמות כרי טוען טסמתן יידןוכניוון
 כזס סקרוכיס, מהממפתס כמה 6ל6 זרים 5נמיס נמ65יס ט5ין סי6 סרגי~ת כזס מכמעמד כיוןהתנ6יס,
 דקרוכ סים"ט עפ"י הנ"ך סכרעת לפי 6מנס ספסוליס. עדות לקכל קדמוניס תקנת מים סרמ"6כתכ
 ועדומ ידוע ממעמה כסגוף hSh היחס ל6 דסתקנס ~Shpfn סדכרי לפי וכן לחוכתו, hSh נקמן קינולעולס

 ל6 סמכמיריס ד6ף סכנס"ג טסני6 ס6חרוניס לפי וכן כעלמני, מילתך לגילי hSh כינסספמוליס
 עדות 6ת לסכטיר טפסר 6י דירן בנידון ממון, לענין ל6 6כל וקטטות ריצות כרכרי 6ל6הכמירו
 כע5מס ~bnb 6ת לממוע וים %, 6ו לזוג דירס לתת bnho סתתייכס ה6ס פיסס על %רר כדיסקרוכיס

 המתן. הנענת מוןפח9




