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נאממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונות~ים

 מוקדם לחוב קודמת אםהתחייבות
 1228-שע מס' ממונותתיק

  הדיוןנושא

 בנכס עיסקה ביצוע בגין 50.0008 לו לשלם תשס"ו בטבת ח בנום התחייבות מכתב לב' כתבא'
 שכתב הדין בבית הודה א' נוסף". דיחוי וללא את'היכולת לי "כשיהיה יבוצע והתשלוםמסויים,
 בטענה לב' ההתחייבות את שילם לא תש"ע( )אדר הןום ועד לי", "אין שטען אלא לב', זהשטר
 ישנם אך לשלם, אפשרות לו תהיה יבקרוב שיתכן אויר הוא לשלם. היכולת את לו איןשעדיין
 חובם, בפרעון קודמים הם ולכן לב', שנתן להתחייבות מוקדמים שהם הלואות מחמת חובבעלי
 שלטענתו מכיון "מתנה", של חוב הוא לב' והחוב הלואהן חוב הוא אליהם שהחוב גםמה

 קודם הלואה חוב ולטענתו כלום, לו חייב היה לא ובאמת ~מנו", להפטר "כדי היתהההתחייבות

 מתנה.לחוב

 דיןפסק

 נדחית. המוקדמים, החוב בעלי פני על שלו ,ההתחייבות פרעון להקדמת בי שלהתביעה

 גולדשמידט טוביה)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 בע"ח. כמה כשיש גביה סדרא.

 קודם. מי "תנה התחייבות וחוב הלואה חובב.
 לאחרים. כשחב בבי"ד עליה כשהודה בכת"י התחייבותג.
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 ירושלים - דיןפסקי)ב

תשובה

 לבע"ח לסלק כידו רטות לבי"ד סכע"מ טכ16 דקודס ידוע סזס כת3 פ3 סי' רייזין( )לסריי יוסף מפורתא.
 6מר הלוס ד6ס ג סעי' קה סי' כסוייע כפסק ממס ר6יה ומ3י6 6תר, לכע"מ לסלם ימיה טל6 6ףסרו05
 מעיי לט וכסי' oc מטפט כסער וכיקר ושמריס, סחב olpns לכעבת תופס דהוי 6ף וכוי ,כס 6מדלהדס
 לזכות ויכול מלוס כסלח סוי סזוכס 5"כ טיר5ס למי סלו  ץטלטלין  ליחן רסקי כעלמו שהלוה ד6חרמ

 לו דקן וסיכך 6מד לכע"מ ציתן כ,ה ליסור חס0 הים 6ף לפית 61"כ ל6מריס. ח3 6100 6ףלהמלות
 ,כה 61יך עכירה לפכר סלים 6ין סו6 וגס וכוי, ד,כי מיק לומר כ,ה דייך 6יך קמרן, לבע"חלטלס

 כסס ס3י6 לח p"D סגס"ט קד סי' דככנה"ג 0ס והכיף 6תד. %ע"ת ליתן כידו דרמות וע"ככעגילו,
 ולמוכ לחד שלתפוסי ללוה %תחילס הכי למיעכד ספיר ל6 קדימס דין דלין דסיכי גד סי'מהרמ"ס
 יוסף כפורה וכתג חכירו. טל סעכודו מזיק מדין משלס קינו מיגייסו לחדן כדיעכד מסר oh מיסול6מריס,

 ג"כ דסוכרין oten סו6 ע"כ הרמכייס, כדעת דלינו וסר6"ס הרי"ף כדעת טס מטפט סער דלדכריטס
 סחוכ כעלי כין סחוב למלק זס דדין ח מעיי קד סי' השלהן ערוך ועי' עיי"ס. כן. לעטות %תחילתד6סור
 דרגים ומתורס 3כ6ן, ס6יגס חוכות הכעלי 6לו מט16 מס "כין עצמו, הלום על OA 6ל6 בי"ד על דוקקהיגו
 נועם".דרכי
 מחוכות גודל לפי סחובות לבעלי הגכיה למלק הדייגיס סמגסג % עמ' ח"כ קריה תכונות קוכןועי'

 מס הסלחן וערוך 0גט סי' מ"ג סמסרט"ס טכה3 וכמו 6, 5ג ,כתובות כתום' והר"מ סג6וגיס כדעתסלהס,
 כשו"ע בפסק כמו ו% סחוכות, ערך לפי מולקין מוכות כעלי מלוקת כסעוטין יום ככל דמעסיס טו,סעי'
 ערוך ועי' כטוס. לכולס טמחלקין וסטור וסרמכ"ס כ0יטת,סרי"ף ים UD" 15 סי' 61כסע"ז י מעיי קדסי'

 כסייע. מפסק כמו לדיגך זהעיקר קמושות, נעלי רקן עפ"י נ,ה לפסר דרסי טסהסלחן
 6י וכו' וכע"ח 06ס כתובת עליה ד6יכ5 מ6ן ס6י ממ6 דלכ משמיס 6מימר 6מר 6 פו כתוכות כגמ'ב.
 ממס יותר מ"ט לס יסכיגן ל6 לקטה ליס יסניגן לשע"מ למד, 6ל6 מזיף ול6 6רע6 חד %6 ליכדל6

 פי"ז דיסות כלוים וכיקר מיגל. משוס מייטיגן ל6 דמ0ו"ס ופרסי" ליגס6, ר51ס 6סס ליטף ר51הטס6יס
 דהיה והיינו עיי"ס. מעות, מסרס % וס6טס מעות ס51י6 0סכע"4 מסוס סרמכ"ס, כדעת קולס, ד'יסה"נ
 הטעם מעיקר וע"כ הכע"מ, 6ת למעדיף טעם כ6ן 6ין עדיין חיגך, משוס חייסינן דל6 לי מה ל16"טקטם
 6ל6 מעות, מסרה ל6 ופקסס נחית, ירוי hnD7ht כסלטה ממוגו 5ת גתן מהרי מעות סה51י5 מחוססו6
 מנוס לתו( דלין וכו' משהליס יותר קמרו ועת חיגך, למוס הקטה 6ת גס למעדיף טיט לומר מקוססמיה
חיג

 מילוקיס. כמס ותיר15 סכ0ס, לכוסל ינתנו 6 פד לעיל ססצ64 6ת סותרה זו דסוגי6 סקסו ססוכתוס'
 סקודמיס לקומות %רוף יוכל טל6 מקמר טטטרו מי 1ה61 כרקיק כוסל סייגו דכוטל פרקי סס )עילוהגס
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ממונות

 סכע"ת. לעולס סו6 דכוסל ספירט נסרן'יף bS~t %מס, ד"ס 6 פו כתומי וכ"מש,
 ו3י6ור 6 פו ככתונות ססוגי6 לפי ככתיי, סתתיי3ות ל6ותס קודמות ntbtSo עליו מסיו דידןמנידון
,t"thoקודמת, סמ6ומרה ססתמייכות 6 פד כדף ססוגי6 לפי 6כל מעות, טמסרו כיון קודמומ ססלוו6ות 
 , לסלן. ועי' טפסן, כרטיס סכומל סי6מסרי
 וכו' לפרוע כמס ש סטין ס6ומר h~h מסטר כנגד טענם טוס ש סיס hb 6: סעי' 5ט סי' כתו"ע כתבג.
 ר6יס. היכיף עד לו סומעין 6ין וכו' 610 6חריס סל .6מר (1 טכועס סנסכע 6מר ממון לו גר6ס061

n~ollpstמכ כסודקתו גלמן שיגו קדימס דין כסן סיין 3דכריס ד6פייו סטיך מדברי סכיך כ ס"ק" 
 ממוס כמטלטלין חלק טיטול כדיל6חריס

 דמי
 כגון קדימס דין כסן ס6ין דכדכריס כתכ וכתומים ימאס,

 רתיעת כי"ר  כפגי סמודס מכ"ם b"h כמוס מלק נוטל סיו כעד1ס טט"מ עכטיו גתן ד6ילו כיוןכמטלטלין
 סוי ל6 1ת1 גלמן וקינו 6מר כמו מו"ל %מריס מכ ד6ס סק5וס.'מ וכתב וימלוקו. גמור מוכ סויסוד6ס
 קינו גמי גכסיס, % היו ט% כטעם טסודס כגון קגוגי6, הייך דל6 כמקוס 61פילו סוד6ס, טלוסוד6ס
 r[h יט כתובות יעקם וכבית כ p"D רנס סי' כגתס"מ גודלך כסיעך ודלף כ, סס כקרוטין כדמוכמנקמן

'"DPIרבר  יסים  עריס  סנים h~ut יינו Vh) ועי' 3ק15ס"ח. ע"כ פסוס. ונס  ולסרה כמסם סיף יפילו 
  גלמן  היגו  h')t)p  שיי %3 ט6ף כק15ס"ת  מסוכרים  (יי  ים מומן" כ"מל61י ot)ttlnoכ6מרוגיס
 ועי' כסודקתו, נקמן b')t)p מסט טכל6 וסגמס"מ כסם'יך ססוכריס וים ל6מריני, כממכבסודקתו
 ולילך. רל6 6ות 6 יט כתוכות סרועיס""ממכנות
 ממנו למסיר "כדי סתחיי3  ט6כן סדין בכית וסודם כסף, לי' "מייכ הכת"י ססממייכ דירן כנידוןלפי"(
 כי גמור כמטר סיו סקודמיס ססש6ס מונוה 6ס o~lnb, סלו6ס חוכות עליו סיו  6ך  ילכו: תבנותיו6ת
  טכסן, למ16מר סייגו מכהן %סל מינתגו 6 פד ככתובות רם-י לפי - ככתיי סמ6ומרת ססתמייכות6(

 לו סיס ל6 מסודם מכטעס לע"פ גלמן, סגו סק5וסיימ "לפי %חריגי מכ,  טל כעיט כפ י( - כיל"ליית
 כסודקתו נקמן crn h')t)p 6( סיס סל6 כיון וסנתס"מ סס"ך DS' 36ל  קגוגי6, מסט 6( סיס %1כסף,
 כיקור לפי למתגם וסייס לכתוכס קודמין סמום טכעלי 6 פו ככתוכוה ססוגי6 לפי 6מגס עלמו.לחוט
 קודמומ. 'ססל161ת סרי סודקתו, 6ת גק3ל 06 גס סנר,ס16"ט

 לוין. דובאברהם

ב

 סמייכ 6דס טפילו וע"( מוכ, על ידו ככתב ססתמייכ סגתכע דברי לפי מדטס סתמייכות סוי כ6ןלכ16רס
 מקומומ. ועוד ת ס"ק ס סי' ק15ס"מ ועי' 16דית6, מדין ולק. מרס, מוכ כקנין עלמו לחיים יכוללסר3ס
 פתי רע  יסכעוה  טל6 תגלי סוי לכ16רס גומף, דימוי זל%  nblyo %  סייימ פתי  טיילם טכהכ מכיון6כל
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 ירושלים - דין פסקי,)ד

 התנה ס"ט פיט ויותל ממיטה 3רמ3"ס סמכו6ר כמו סיכולה, לו היהיה זמן והוי יסלם, יכולת לוסיהיס
 זס 6כל זה, כדין מ1לקיס ומכיף לתפוס, סיכול מכיון המוסס כדרך ועי' מטמט*, הריעית ית3עגו סל6עמו
 הג16גיס ט13עת וגס לו, סיס 3רי טענת % דלין סיסת טבועת להיי13 לפשר 6י 36ל טמיר, כלפי ת31סגי
 התסקס. זמן סגים ל6 עדיין דבריו סלפי מכיון, לססכע, תייר 6יגו %סטין

 אייכלר.מרדכי

 לhtbe 6 כיון מ"מ מוחזק, 6יגו טסלוס לע"פ6.
~p's 

 על לו סיורה הבי"ד 6ת ט6ל hSh רטט כפי לטלס
 מסויימים, חוכות כעלי 3ען לתפוס ה6פסרות 6ת % להקיע יכ51 הבי"ד 6ין לטלס, קמור הו6 3והסדר
 כהמסך כקסתו 6ת ידוגו הס hh"1 6(, פו כתומות )עי' הלייגיס כעורכי לסיות ל6 מוזהר סה3ייידמסוס
 ג 6ות לקמן עוד ועי' מעליו, סתו3ע 6ת להוריד כדי ורק אך hSh התמיינו סל6 הדיון 3עת ס6מרלמה

 מוחזק(. הו6)ולפיר
.3olpns שמלויס, דגותני0 מ סי' מטפט מסער כתב 3ו, מייד ט6יגו מיס 3גוסף וסתמיים למטיס טמייכ 
 מלקו קד, סי' י5מק ובגמל סו, סי' הל61ה דיגי היגס 63מרי rc~lhon ojnh טליט"6 הג36"ד סכתםוכמו
 הודקה 153רת היתם ההתתיי13ת ד6ס מוריס מ"י והערך פינה הקמרי גס 36ל מ"י(. כערך נקט )וכןעליו
b"h6להו5י arrph1) סנת3ע(. עסייי סי6 ה3"'ד הכרעת 36ל סטר, גס יט דלתו3ע 

o)nhtלקגוגי6 מוסטין ד%ו"ע י"ל גכסיס, לגא3ע ס6ין גת3רר ל6 ד%י"ד 3גיד"ד h"ht 6לפי גס לס51י 
 לשה[. מ6מיניס, המלויס )66"כ והגתהיימהתומיס

 6ת פרע ל6 סגת3ע עוד כל מסנת3ע כלל לגבות יכול סתו3ע 6יןן דעדיין 1ה61 נוסף, טעם גראס ועודג.
 ד3טט"מ ד[, p"D עג סי' 3פת"ט )מ631 יד סי' מו"מ גופיית כשו"ת דכתה להתמיינות, מקדמוההלופת
  הדייגיס. עיני ראות כפי והמדיגס( מעת לפי )הכל הו6 ,מגו ככולו" 6ת ה' כסירתיכ"לפרוע
 הייכ הים סכ3ר אמרי גכתנ סוס והסטר היכולת, לו כסיסיה לסלס סתמייכ הגת3ע שכאסר 3ניד"דולפיר
 ספק ים 06 ואפילו הקודמים, חוכותיו סילוק לקמר סז1 סיבולת 6ת לפרס טיט הרי קודמות,נסיקות
 והמלוים סהתחיי13ת, פרעון ומן הגיע ל6 דעדיין ונמ65 התחתוני, על הסטר 3על יד הריככוונתו
 סם(. הערס פ"ך פתמ"ח )עי' קודמיםהגוטיס

 הסער לפי סרי גוסס, 06 וגס עכסיו, גושה eh כספק סתוכע 61י% ,ודאי טניס דהמ%יס להלכם ולפי"זד.
 המלויס 6ין 061 ודאי. מידי מ51יPDD 6 61ין ספיקת(, ספק פוס )6'יכ קודמיס סמ%יס וס6ו"סמטפט
 prnin, 610 המאיס 6ת קודם לסלק רולס ה61 06 עלמו, 01So ולגרי גורף. קינו %סיע לגת3ע,מ6מיגיס

 גולדשטידט.טוביה
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