
אממוות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין וקירור  ממומת~,מ

 למתרגם, שכר לשלםהתחייב

 קויים שטרם בתנאי זה שהיהוטוען
 -שע ~15 3 מס' ממונותתיק

 סיון( נחןמהד'

 הדיוןנושא

 חלק שילם א' ביניהם. שקבעו כפי שכר לו לשלם התחייב שכ' אחרי לכ' תרגום עבודת עשהא'

 מציג הוא החוב. כל את שילם טרם ב' אך שנים, כמה לפני העבודה את סיים כבר וב'מהחוב,
 של סך א' להרב חייב אני כי בזה לאשר "הריני כתב שבו שנים כמה מלפני ב' של ידכתב

 2.000%, עור שנפרק אחרי פגום זה ששטר מודה א' גם שמו. את וחתם תרגום", עבור14.0009

  12.000%. הוא  החוביבעת

 אותו תובע ולכן החייב, הוא שב' מפורש חייב", "אג' ב' מודה הנ"ל שבשטר שמכיון א'טוען

 החוב. יתרת אתלפרוע

 דחה שנתיים במשך אך בשכר, תרגום עבודת לו לעשות ממנו שבקש זה היה הוא שא' ב'טוען

 להזמין הסכים שנתיים כעבור רק אותו. למצוא שקשה תורם לזה למצוא שצריך בטענהאותו
 אינו הוא תורם, מצא לא שעדיין ומכיון תורם, שימצא סמך על לשלם והתחייב התרגום,את

 את ולשלם תורם למצוא כדי שנה של זמן הארכת לקבל מוכן אך בהתחייבותו, לעמודחייב

החוב.

 החייב, הוא שב' לשניהם ברור והיה תורם, במציאת מותנה היה שהתשלום וכל מכל מכחישא'
 את לעשות שנתיים במשך שבקש זה היה הוא כאילו מכחיש גם הוא ב'. שכתב השטרכלשון

 שעדיין התרגום עבודת שייכת למי ושואל זמן, הארכת בלי מיד החוב את תובע הואהעבודה.
 לו להחזיר יצטרך אך א', של בבעלותו תישאר שעבודה מוכן שהוא משיב ב' ברשותו?נמצאת

 העבודה. על ששילםמה
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'?

~oe
 פשרה של דין

 היא הראויה שהפשרה הדין בית קובע השבועה, חלף לפשר ויש שבועה, עסק כאן שישמאחר
 החוב. כל לתשעם מימון למציאת חדשים 10 של זמן ארכת לב'לתת

 הייזלר אהרן מרדכי)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 פרעתי. של במינו - קויים שלא - בתנאי שהתחייב לומר החייב נאמן האםא.

 השכר. בל את שילם טרם כשהמזמין העבודה שייכת למיב.

תשובה

 %' ים תמלקו, נפרע סכ3ר סמודס כיון פלס, סו6 המתרגם כידי bln)o סססט"מ דירן ננידוןא.
 טוען סהיס כתיגו לסלם, מייכ קינו ולכן קויים, סרס tb)nol נתנ6י, "סתתיינ לומר 6' כנגדנקמנות
 סט3ועס, חלף לפסר ים ולכן סכל, כופר סל סיסת מסכועת לפוטרו מועיל hS טהמיגו hSh סכל,פרעתי
 לקטר דמיינו המוכ, כל 6ת 6י יקפל ד3ר סל ככסופו 163פן ספסרם 5ת לעסות עדיף (ס וכנידוןכנהוג.
 3'. סס5יע מגס כמקוס מרסיס, ל-10 הפרעון זמן ס6רכת6ת

 הלוקם ממעות, % והמתין מעכסיו קרקע לו מכר 6ס וכן 6: סעי' קעד סי' יו"ד כתו"ע סרמ"6 כת3ב.
 מעכסיו קני ס6"ל כשפן כתג ס3טור D")ht ג ס"ק סס"ך וכתב וכו'. לסור והמוכר ספירות לסכולמותר
 פפירוס 6מר לeh 6 ס"ה הרס3"6( 3סס )נ"י ס3"י סס3י6 ספ1סקיס לדעת ג3ך, סל61ס לסויחחי

 מס סס"ך על רעק"6 הידוסי ועי' סלוקם. על ע"פ מלוס הוי וזוזי כר6וי קנס ptrnoc 16 %6מעכסיו
 6ו 3ית הלוקם כת3: גס סי' רבית סל' סרב 3ס1"ע rtlb o)nh'. ונפיק עייל סוייגו כסיודעיסדוקק

 טיפרע עד 3מט%לין לססתמס 6ו 33ית לדור לו לסור דמים מקלת וגתןמטלטלין
~bc 

 6פי% סמעות
O)p~המעות ס6ר % יפרע ל6 טמ6 כי מעכסיו, ססקג6ס דרכי מטלר 63תד 16 סודר נקנין ממוכר לו 
 ע"כ. כמלוס. עליו ~1DP לob 6 למפרע 3טל סמקם וגמ65 % סק3ענזמן

 פרע ול6 ממגו וגזלו גט מסופר לו טכת3 כגון גט, גזל 36ל כתג: 3 סעי' קכ סי' 6כסע"( כמ"ע31רמ"6
 6ף (מן, ל6חר לו לפרוע כדי כרטון מגט לו גתן 6ס 6כל ה: ס"ק סג"מ וכתר ממרטת. הוי % 13 וגירסלו
 WAO לו גוחן eb ומיסו וכו', דמיס לו בחיים רק 3ר15ן סגט % גתן דה5 נידו, גזל גט סוי ל6 לו פרעטל,
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 גממתות

 1 ס"ק ק5 סי' וכנתה"מ ג. ס"ק 33'ים והו63 ע"כ. כידו. גול גט הוי ודקי לו מםלס 61ינו מיד לו לסלםע"מ

 3מו"ע מוכם וכן המקח, לבטל המוכר יכול לו, ס6ין טוען וה%קמ המעות 6ת תודע המוכר 060כתג
r"~oJh'כמ"מ קכ סי p"D כידו, גול גט הוי % פרע ל6 ד6ס ג ס"ק וככ"כ ה bn~h %ממעות נתן דכם 

 וכ"כ כידו, כגזל והמקח מעות, נותן כסריגו ממרי 3טל מהמקח רק עליו כחוכ המעות דהוי 6מריגןל6
 מד. סי' סרי"ף מסוית לדבר ר6יה סהכי4 היד פ"ה מכירה הלזל 6כן ועי' ד. סי' מעות קנין הל'מחגיך
 51"ל. פר6גק מסגר5"פ פ עמ' מ"ר דוד בית קוכןועי'
 חיים הו6 דמיס 6לsfa 6 קינו מם)ס וקינו לסלס ע"מ דה%קמ כתרו מס frr~nsh פמוט והגט הפריחכמנס
 ה6ס לוו, ועמ' קדושין 51"ל למו"ר סמוך) ר' כחי' כתקר וכמו כמקח, הדמיס מיוכ כיסוד סגמלקו וי"ללו.

 התמורה, 6ת למלם הקונס 6ת מחייכת סחפן מקבלה 16 למלם, הקונה 6ת מממיינו סוIt)PO 6מעסה
 סנט% כיון גזל לסחסכ יכול 6יגו עלמו מהמפן י"ל התפז, לקיחה ו)6 הממיינו הו6 הקנין מעמהס6ס

 נותן ל6 6ס כתמורה, קותו מחייכת לעלמו החפן נטילת oh 6ב) הקנין, חיוכי מקיים סלינו רקכרמות,
 כג1ילס. החפן 56לוגחמכ
 סס"ך  סכהב  וכמו , כידו גול הוי )6 פילס )6 06 6ף ומן )6חר )פרוע ע"מ )קח ס6ס וננעם נח"מ1מפ1רס
  ומן סרי  ט6ס טו סעי' ק5 סי' חו"מ סטלהן ערוך וכ"כ סמו"ע. כדעת הנ"ל ג ס"ק קער סי'יו"ד

 וי"ל מפלס. 6יגו ס%קמ 6ס ויפילו קיים המכר כטל, ממכר 'שלס )6 ס5ס כפירוס התגה יל6לתסלימיס
 גטילת hSt הממיינו ה61  קגין  סמעטס זמן 1nbic החיוב זמן, לקמר לפרוע ע"מ דכסלקמ כוס,הסכרך
 יתברר  6ס  גס  כגטן  למאסיבי 6פסר 6י ולכן מיד, לבלס כלי התפן  ליטול %  הרסס מהרי לעלמו,החפן
 לח"כ. מיקסמל6
 הכל סיפרע עד סקנה במה להסתמם לקונס ד6סור לכ16רס מסמע הגיל, רבית הלי הרכ מסו"ע6מנס
 6ס גס וממכר מקם ממהלכות מודה הר3 סו"ע מגס לדמות ים 6ך למפרע, המקח ויתכטל יפרע ל6סמ6
 פירס. כקילו גחמה כמלוה זקיפם פירסל6

 לוין. דובאברהם

כ

 לפטר 6קיימגו Dhc תנקי על נעסה טהסטר הלווה טען יכ: סעי' פכ סי' כסו"ע הממכר כתב6.
 וכתב 1גוטל. הטווס נסכע כן בו כתוב 6ין  061 יכי', בדבר תיקי  סוס היה סל6 קמר והמסוסוקיימתיו,
 ממורה ס3ועס ר"ל בשועה וסקי תנקי,  סוס בי סיס סל5  ייבע ל6 6ס נוטל 6יגו פירוס, מב: ס"קססמ"ע
 ע"1. לסס3ע קריך המקה דלין וכתש pbn כז ס"ק מס סס"ך 6מנס ונוטל. נסכע כדין חפן3גקיטת

 דל6 וסטור הר6"ס כהכ סכועה, מייכ 6י דעות מתי ד6יכ6 היכף כל י: p"D פז סי' סס"ך כתכ וסנהכ.
 דהיכ6 מהרי"ט כתפושת ועיי דוכתי, ככמה כפוסקים הו6 וכן פטוט, והא מבועה, לחייב עוכד6עכדינן
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 ועי' מ"מ, עוד ועיי"ס דפטר, כמקן לי קיס למימר דמ5י פטור ט13עה מייד "י דר113ת" פלגת"ד"יכ"
 ההרסיס. הסו"ע כגליונות וכחת"מכרעק"ה
 מחקקת כה כטיט הגוטלין כסכועת הדין מה הנפטרין, כסכועת הס הס"ך דכרי דהרי ~זןויט

 גוטלין הדין סמעיקר הנוטלין סכועת כין לחלק ים דמסכר5 ל5, 15 כפועה, כלח יטול הטסספוסקיס,
hb3מסוד, טהור מסוס נסכע וכס"יגו כעה"כ, סל דעתו להפיס כדי הכוסה תקנו סחכמיס 5לח ככועס 

 כדמעיקר6 דיגו ס5ז כתרס, כתירון סכנגדו ד"ה 5 ה כ"מ התוס' וכדכתכו - להסכע מוכן הו6וכרמת
 מסודין הן והרי כסכועה 06 כי ממון זכות לתובע 6ין הדין סמעיקר כמקוס מסד"כ (פועה, כל"(נוטל
 סכועה. כל6 נטל סל5 כדמעיקר5 נוטל, קינו גסכע כסלק וממילה להסכע, יכוליןוסיגן
 יכול חינו וגוטליס מהגסכעיס היה "ס מד3ריהס סכועה התסוד נתמיינו כתם: ט סעי' 5כ סי'וכסו"ע
 כל6 גובה כידו מקויים סהטטר מכיון וי"ל וכוי, ויפטר הימת יסכע הכנגדו הגתכע hih 1ליטוללהטבע
 כלswl) 6 5ס גסכע כט6יגו הדין מה הנוטלין טבועת טל זה כדין ספוסקיס מחלוקת לנו הריסכועה.
 נקר" מי היה והסקלהסכועה,

 עיי"ס. הלסועות, 3ין כגיל מילק כו כס"ק והסמ"ע המוחזק.
 הר"ח, פסק וכה"ג הר6סוגה, כסכרך לי קיס לומר המותזק דיכול פסק דהמהרס"ך יד ס"ק הסיךוכתב
 לי קיס "מר יכול מ"מ מ, סעי' פ3 כסי' הממכר הכריע וכן, אתרוגה, כדעה דהעיקר לס"ך סס"ל61ף
 הימת. טכועת כפועל prn~no טהור ol~o יסכע וע"כ מ51י6, גקר5 הסטר דכעל ר"סוגהכדעה
 לטעון יכול 5ס דרכוות5 פלוגתא "יכ" וככה"ג כת"י, רק ht~c כגיד"ד ח3ל מקוייס, כסטר זה וכלג.

 צמיגו דברינו היו תנקי לומר ר5ו3ן גלמן וע"כ פרעתי, לטעון דיכול לי קיס עומר ויכולפרעתי,
 הפלוגתא חיכך חס )ו6ף דלעיל 35 דסי' הפלוגתא 5ף כניד"ד וליכין להסכע, למלוה מקוס והיןדפרעתי,

 ריס ד5ף גו ס"ק סו כסי' כתכ סהס"ך 61ף מוחזק(, גקר5 הסטר כעל דפין כהס"ך לי קיס יחמרמ"מ
 סט סי' הטת וכ"כ עיים, זחת, לטעון דירך מטוס דפרעתי מים ליכין מ"מ פרעתי, טענת ד5יכ6סוכריס
 מה bSb ~יין דלין כתכ מ"מ נקמן, דחינו הדיין יפסוק סמ6 פרעתי לטעון סירק ד3מקוס כסעי'
 כ ס"ק עת סי' נתיבות כמסוככ עי' מים, לו דיס פוסקים הרכה עפ"י גקטיגן מ"מ רוחות.בעיניו

 לי קיס ר5ו3ן דיחמר וכן מיגו. המרינן כך ס"ל פוסקים סרוב דנמקוס % כלל מיגו כלליוכנתה"מ
 ד. טיק סט סי' 3פתייס מאריכות ועיי ס3כת"י, כסטר פרעתי לטעון דהפסר לי וקיס הס"ך,כהכרעת
 יעויי"ט. לי, קיס תרתי לומר ד5פסר למ ס"ק השך על פג סי' 3רעק"הויעויין
 להס3ע אריך מ"מ מים לנתבע דיס דחף מקומות ועוד ל סעי' פז כ3סי' היסת סכועת רכוכן תייכ מ"מ5ך

 רחוצן, על היסת סכועת רק "לח ממעון על הגוטלין סכועת להטיל 6ין כניד"ד וע"כ ויפטר.היסת
 הדין. ככתי כמקובלייפסרו

 ה"זלר. אהרןמרדכי
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