
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותידיש

 ביהכנ"ס לבניית כסף לתת כף בתקיעתהתחייב
 ד~דנ-עא מס' ממונותתיק

  קצן, כן)מהד'

 הדיוןנושא

 להרוויח עתיד שכ' מאבותיו שירש בית לו למכור שהסכים שבעת בי את תובע א'הרב
 ע"ש ולתפילה לתורה ביהכנ"ס לבניית בכסף לו לעזור - כף בתקיעת - ב' לו התחייב זו,בקנייתו
 שאביו משום הבית, מכירת את להרשות יכול אינו כן לא שאם במפורש 4 אמר ולדבריואביו,
 וכעת לכולל, במקומו אחר בית שיהיה בתנאי היא הרשות וכל יגאל, ולא ימכר לא שהביתציוה

 לו כשהציע תיווך דמי לו לתת חייב קב' א' טוען עוד להתחייבותו. מתכחש הוא ממנושמבקש
 למכירה. הביתאת
 שם על ולתפילה לתורה ביהכנ"ס בבניית תלויה היתה הבית את לקנות שהרשות מכחישב'

 הקונה יכניס אם הבית מכירת את להתיר היתה הדור פוסק של ההוראה ולדבריו א', שלאביו
 חצי תמורת מבניו אחד של בביכנ"ס ע"ש ס"ת הכניס אכן והוא א', של אביו של שמו עלס"ת

 וכמו אומר הוא כי אם ביהכנ"ס, לבניית כסף לתת כף בתקיעת שהתחייב מכחיש ב'מהסכום.

 לו עזר כמה ביניהם חלוקים שהצדדים )אלא בעתיד" גם לך אעזור כך בעבר, לךשעזרתי
 התיווך תביעת על מאות(. כמה רק אלה שהיו טוען וא' דולרים, אלפי לו שתרם 1V1D ב'בעבר,
 תיווך. שכר אין ולמוכר המוכר, היה שא' ב'משיב

 פשרה של דיןפסק

 בהקדם. נדרו לקיים חייב הנתבע אך ממון, תביעת על חיוב כאןאין

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

 להקדש. ממון להתחייב כף תקיעת שנתן שכופר נתבעא.

 מתווך. גם שהוא מוכרב.

תשובה

 6יזס נדר וh"nlst 06: 63סמכת6. ויפילו מהגי כף ותקיעמ 1"13עה  נדר יע: סעי' ר( ס" נטוייע כתגא.
 י. מעיי רגם סי' כיו"ד סנמכ5ר כמו O)1p להקדד 16 לנדקה כ6סמכת6דכר

 ט510 לע"פ סירויח, מס ממלית )חרירו לתת  ייטמע סמי סר6ייט כטס b'so טמ6 וסי' סלה טסייוהרימי"
 וסיכך כמסמכתי, וס"ס ססכועק מכת תייכ מיימ רילכ"ל, לתכירו מלבס  elh  טמן מפגי הזין מןפטיר
 ס5ין ולע"פ סכועתו, מלקיים מתרטל סוOh 5  קותו  מיפייו סכי"ד הריכ"ט וכתכ גג, p"D  טסכפפתם
 ומיד סכועתו מיוד עליו הל מיד מ"מ מטכועתו, 3כך נפער  הו6  כחייו  ייליימ וכל וכו'  ילופפו 3קיוסזמן
htoוכו'. ימות סמ6 לקיימם חייב 

 eh ככסף, כיסכנ"ס נכגיית לעזור  (סיעתי o"~b כ' 5ת  תובע מכולל,  ט) סג(כר  יסיך ס6', דירןוכנידון
 הכסף 6ת ההקדט קנה rh כי מיה, סכך 6י כדבריסלמת

~nths 
 טכתכ וכמו כמסמכתך, טפילו טכועה

 סכי"ד סג"ל סריכייס סכתכ וכמו יתן, מתי זמן ק3ע סל6 ולומר לסתממק יכול כי וקין סג'יל,סרמ"6
 סכועתו. מלקייס מתרטל הoh 51  קותושימתין

 כף ותקיעת כמ סעי' פ5 סי' כסו"ע סרמ"6 פפי ירי כטכיעי, יתחייב  (לי  ישועו  מכתיי  יר' כיון6ך
 ו3סי' גלמן, וכך, כך תנקי על 6מר 15 כופר oh 5כל עדים, 6יכ6 16 3דכר כטמורה ודוקך כקרועה,סוי
 י(סירו 6)6 הסילועה מן פטור כופר וסוף  פתבס  לו  ליחן  בפו  לו  סיין 6מר ד6ס הרמש כת3 לד סעי'פ(
 or.  כיירון הייה ולכינורה ס3ועתו. על כילדקותו
 3ס3ועה דה"ה וסוכר חיתן  co"1 6כל סיסת, כטבועת דמיירי ססמ"ע כטס פp"D 5 פז ס" ט"ך עי'6ך

 בנתן טתוכעו סכ5 מט6"כ ממון, מייכ טהיס כמקוס לoh 5 דאורייתא הכזעה למייכ דלין כיוןד15ר'ית6,
 רק )התמייכ  קנין 5י סעכוי כמו "יגס וססכיעס לו, תייכ ייבו  טכיעתי hist ממון,  )יתן כף תקיעת)1

 וכתכ דאורייתא. טכועס 16 סיסת טבועת לי מס (ה על להסכיעו  טייך 51ין  טכועס, מ5דטיתמייכ
  וינתכע מככר כסיה מו3 לסלם כף תקיעת גתן סהנתכע P~lno טען ד6ס כה ס"ק פ6 סי'כק15ס"מ
  ססנועס  רתיוכ י p"D רן פי'  כיליייית (בתכ  ווין עייפן כיירתן  על סליתי תייכ  כף, לסייעתכיפר
 וסעכודו. קגין עוטם קינה ססס3ועה מסוס (ס לסמים, כינו 6h~hיגו
 הגתכע מתחייכות על גזכר כתביעת טמדוכר זה כנידוןוב"כ

 למקד"
 ססכועה כסקדס הרי כף, כתקיעת



 גממונות

 כמקדט ול6 כ5דקס דינו לכיסכג"ס מסקדט מליטיך 6ייכלר מסגרמ"6 לסלן )ועי' קניןעוטס
~lSA) 

 סין
 לסההייכותו, קי5כס גתן טל6 ולע"פ ט13עס. עלים מיס ממון תביעת וסיף לג13ס(, קמירתו 1613מריס
 6ס 6ף עגייס יי מס ס5דקס סגכ6י מעיר DS entb(" 5ןקס גדרי לענין ל6 סי' סרמ"6 כטחת כתבסרי

 כתכ 1ל6 עגייס, לענין כג63יס ס"ס עומדיס סס כולס כמקוס סעיר דטו3י כמו ק5וכין, ליגןממעות
 חטיכ סעיר הוחס כעניי 6כל עולס כעגיי דוקק תו3עיס לו ם6ין ממון הסיד ק15כין מליגן סכמעותרם"י
 עיינם. תו3עין. לו טיטממון
 6101 כעתידי, גס לך העזור כך כעכר, לך מעזרתי "כמו סדין ככיח 6מר מסקונס כיון ז6ת, כלומלכד
 ד1לריס קלפי לתת מ15ס נדרי מטוס סדין כנית כדבריו יט דולרים, קלפי לו תרס ט3עכר כעלמו6מר

 ומילס קימר 1"ס מיד לסלם הייכ ל5דקס טסגודר עד סי' ג סער תטוכס כמערי יונס סרנינו וכתככעתיד,
 עיי"ס. נענט, זמן טעכרלקמר
 מער htoll טכ"וק צער על PnlD'1 רכנן קמרו מ"ט תרווייסו ד6מרי יוסף ורם ר3ס 3: סג כ"מ כגמ'ב.

 ומדייק טיכותך מקילם rls S"h1 ם6ין ולע"ס רפ"י[, ככרכיס. עסוק תכ61ס סמכי6ין חמרין ע"יסי651
  כזולי  יכסילי  כייני  מזכגיג6 סוס כידי זוזי לי מוו חי לי, nt)ob מ6יחחיזרי,

 6כ6 כר 6ד6 6"ל וכו'.
 למיתכ דכעי oh(' 601 מכסוק, טער על לפסוק לסגי מ6י 6מריגן נסיכי לספסיר6 זוזי למיתד כעיוס6 לרב"

 יסיכ דק6 6"ל רם"י[. ממעוה. כמקדמת ,וזי מסתכר גמ65 חיטין, למוכרי טמכקט סרסור לספסיר6,,ווי
 ספסירותיס ליס עבדי וניגסו ד6יגמי ,וזי חמר 6מי ר3 מסרסור[. דמי למוכר ליתן ס%קמ קריך גמיליס

 עמ' מ כרך ירוסליס כסס"ד 51"ל חחמוייר וכיקר תכמס[. לו למוליך סמעות כעלי 56ל סולכיןןסחמרין
 טסם מספסר, דמי סרווהת עכור מסקוגס לדרוס ממוכר יכול סקס סי6 חטי ור3 רכ6 כממלוקתקלה
 לו ציתן מייכ מחינו ו6עייפ לו, מסרווימ מסרסור דמי )מוכר ליפן סלוקה קריך רכ6 לדעת תיווך,דמי
 6יגו 6טי רכ ולדעת מתיווך, דמי 6ת ידו SD טסרווית מס לו ליתן חייב מ"מ סמוכר, ססו6 כיון היווךדמי
 תכובס, % למוליך סמעות כעלי 56ל סולכין סיו מהממרין לספסר, נזקק הים םל6 מטוס % ליתןצריך
 גס סרח"ט סכיך ולסלכם תיווך. דמי % לטלס יצטרך מ3עדס פעולם טוס לקונס עטם )6 מסמוכר1גמ65
 וסקטס רכ6, דכרי 6ת רק ספיחו ס סעי' קעס סי' יו"ד וטו"ע וסטור מממיטו, וסרי"ף רכ6, דברי6ת

 עכ"פ, ליחנו סקריך סטור כתב דל6 ותירן כר63, סטור פסקו 61יך 6טי כרב דסלכס ידוע דס6ספרימס
 סלוקה לדית מוליכין סתמרין סחין כמקוס וסייגו , ספסירות מכר נותן טסלוקה Ao)n טים 6otpnsל6
 עיי"". unrt מקומו לפי דבר 6סי 1רכ סרסור,כלי

 סיו 1ל6 למכור, כיס ל6' מיס כ' וידע 3גדיין, עוסק "כי ח' וידע זהב, מכירו וכ' סי' דירן כנידון)פיזז
 6מי. רב וכרכרי לו, טס5יע ממס כלוס לכ' סרוימ לח טח' נמ65 לספסר,זקוקיס

 לוין. דובאברהם
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ב

 חיור עיטם טוס לג13ס 6מירס דין ים עניים לגדי ohלרוך דיון ט ס"ק רי3 סי' חו"מ כפת"מיעויין
 סי' 31פת"ס סממ%קת(, 3י6ור 1 6ות 0 סי' סי' כיקהגרס"ט מי' )ועיי גדר רק (ס 16 מייכיסס0יורסיס

 מפן קניית לגסי רק סו6 בעגי ושמירס קנין טיס טסו3ריס 6לו ט6פילו סתומים דברי b'so ט ס"קפז
 קכ0 סי' כ"י עפ"י מס סי' חייס מיס ~nrrt ועי' מחייב. ל6 טוס מודים כולס לסתחיי3 לגצי 6בלמסויים
 וכליו לכיהכגייס כסקדס 36ל לגבוס תקד" כעגיגי hSh ג6מר ל6 לסדיוט כממירתו לטכוס קמירתולדין
 3פד"ר )וכ"כ עיי"ט 3ל3ד, נדר נעסה hSh לסדיוט כמסירתו לגבוה קמירתו 13 ג6מר טל6 ל5דקסדומם
 36ל מ15ס לדבר גדר כ6ן דית יסיכס טל ס3גין סו165ת עכור לטלס ססכטימ מי לענין 242 עמ' מכרך
 ממון ג3י להדיוט כמסירתו לגבוס קמירתו 6מריגן 06 610 דדיג6 וספיק6 היות נכסיו 6ת 3(0 למיינו6'ן

 דין % 6ין ד3י0כנ"ס 6 ס"ק ר סי' n~olio ועיי 5ט. סי' ת"6 סגריט"6 למרן תס131ת כקוכן וכןעגייס,
 קס6 סי' מסרי"ק עי' 6ך ר, בסיי כפתימס גתס"מ ועי' דסייוט, סטותפין מ5ר כמו סו6 סרי h)hסקי"
 3יסמ"ק קדומת מעין 3יסכג"ס טקדוסת מסריס 3טס רכס סי' ט3ת מרדכי ועפ"י 6 כו מגילת עפ"י ז6ות
 ולענין מה. 6ות 3 מערכת כלליס סד"מ ועיי התורס, מן "סי6 תם וסי' קד סי' ססלס יר6יס וע"סי6,
 לגרוס 6מירס דין גס יט 6ס עגי 1ל6 ת"מ לגצי דעות טיט יג p"D רגם סי' יו"ד פה"ט עי' לח"מ,גדר
 יט. עני Sih טס31ריס ל%6טפילו
 יט רק לסדיוט, כמסירתו כ,ס ג6מר ל6 לסנ"ל הרי כיהכג"ס 33גיית לעזור כף תקיעת טל 3גיד'יד%1ן
 להיינו ספסר 6י  ילכן כך, (nup  ססיתריס שיסג ל6 (ס וכסיום , קגין סל כף תקיעת סיס זס ohס6לס
 לי. קים זכות לו ויה מייד Ob ספק ט(ס סט3ועס, תמורתממון

 אייכלר.טרדכי

ג
 ט0יס סרית למתיר מסלמס סי6 מתרומה ס6ס ניסכג"ס, %גייה סתרומס 6ת 6' ת31ע מס מפני לדוןיט

 לסטליס הי6 סתכיעס ד6ס סגועס, כ6ן יט eh וגפ"מ ל3יהכנ"ס. תרומת סתם 6ו מתיווך, ע13ר 16סול,
 מייד כופר סגת3ע ס6ס 0לכ0 וכזה לט13עס קדס סח31 6ז כי תיווך, דמי ע13ר 6ו סדירס ממיר6ת

 פ6 סי' 3טו"ע סרמ"6 סכתם וכמו ככופר, ככועס מיוכ 6'ן לס3ועס ח31 קדס כט5 טדוק6 סיסת,ס13עת
 חיוב 6ין לטבועה מ31 קדס טל6 תרומת עצור סי6 סת3יעס Dh 36ל כה, ס"ק מס 31ק5וס"מ כתסעי'

 וטענת מטטס טענת מסלקת כף דתקיעת ד ס"ק רסד סי' 3ק15סיית טכתב למס גפ"מ ועודט13עס.
סט3עס.
 מסלק כף דתקיעת יט מעיי רז בסי' נת63ר ככר המגס קי35ס. 3ל6 מתחייכות 11 חסרי לדון יטועוד

6סמכת6.

 הייזמך. אהרןמרדכי




