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ביתדיןירושלים
לדיש ממוטתולבירוריוחסין

תביעתמתנהשהובטחהבשעתשידוכין
צדא' :א' עקביטטועןרבניא .רוזגטל
צלב':גב'ו'

תיק מטונות מס' -197סא

נושאהדיון

א' תובע את חמותולקיים מה שהבטיחה בשעת גמר השידוך לתתלו ולאשתו לעתיד דירה
מסויימתהשייכתלה .הואטוען שאמנם לא כתבה את הבטחתהזו בכתב ,אךהיאהיתה אחד
הסעיפים של התנאים שהותנובין הצדדים לפני החתונה ,שאף אחד מהם לא נכתב בכתב.
כנהוג ,בזמן שהצדדיםסיכמוביניהם את ההתחייבויות לקראת החתונה לאהיו נוכחים אנשים
זרים אלא רק כמהמבני המשפחההקרובים ,והוא מבקש להביאםלביתהדיןלעדות,וכןהציג
עדות בכתב שכךיצאהקול בשעת השידוך.
מאזהנישואיןעברושנתייםימים,ובינתייםנולד להםבן .לאחרהנישואין הם התגוררו בדירה
אחרת ,ואת הדירה שהובטחה להם ע"י החמות הם השכירו וקבלו שכ"ד .בזמן האחרון
התעוררה מחלוקתביןבניהזוג והםחייםבנפרד .במענה להזמנתביה"ד דרשהשהדיון בעמן
יתקייםבביה"דהאיזורי ,ובקשתה נתקבלה.
התובע מבקש להטיל עיקול על הדירה במעמד צד אחד עד לבירור בדין .לטענתו ,החמות
טוענתהיום שההבטחה לתת להם אתהדירההיתהע"מ שעורובה,ומכיון שהםלאגריםבדירה
היא לאחייבתלקיים את ההבטחה .הוא כופר בטענהזו.

ההלטה
הבקשהלעיקולנדחית.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

השאלותלדיוןבענין בקשתהעיקול

 )-3שמואלחיים דומב

א.סיכומים שנעשיםבין הצדדים בזמןהשידוכין ,הנקראים"תנאים" ,כלומר תנאים לקדושין

ממונות

שלז

ולנישואיןשיהיו כעבורזמן ,האםצריכיםקניןוכתיבה ,או שנקנים באמירה.
ב .הבטיחה האמא בזמן השידוכין לתת דירה לבתה וחתנה ,האם ההתחייבות תקפה והמתנה
חלה ,אולא.
ג .מתנה שמקבל החתןלפניהנישואין האםהיא בכללהנדוניא ,או שהיא מתנה גמורה ,והאם
חייבלהחזירה כשישביניהם קטטותואינםחייםביחד.
ד .מעמד שלאנוהגיםלהיות נוכחים בו אלאבני משפחה ,האם כשריםלהעידעלאותו מעמד.

תשובה
א.נגמ'נתונותקבכ6 :מררבגידל6מר ר3כמס 6תסנותןלכנךכךוכךוכמס5תסנותןלכתךכך
וכך,עמדווקדטומןסןסד3ריססנקניס63מירס.כהסיקסנ6סדקמיחתני6סדדי,גמריוקנילמדדי.
וכןפסקסרמכ"סלויסותפכ"גמי"גוסו"ע t"D~Shסי'נ6סעי'.6וכתבמכ"מצ'יטותטס3טססריכ"ט
סי' ממסדוריךחיתנוכן כטעתקרוטין,כלטון רכגידלעמדווקדטו .וכמכ סרמ"6כטו"ע טס כטס
סטור:וי"6ד3עינןדעמדווקדטומיד1ל6מפסיקוכדכריס6חריס6 ,כלספמיקוכדכריס6חריסל.6
ו3רמכ"סוכיספ"וסי"ז:ככרכיקרנוכניקוטיןבדניסבסיסכיניססטידוכיןופסקOrע"יכנווזסע"י
כתו,וקמרו כמס 6תסנותןלכנךכךוכךוכמס 5תסנותןלכתךכךוכך,ועמדווקדטו,קנוכ5מירס,
וקינןקוניוכ6מירסזו עד טעתסגיסו6ין ,סכלספומק דעתולכנוס,ו5ריכיסטיסיוסדכריס טפסקו
מצויין כרטותס,טלין 6דס מקנסלחכירו וכר טל 6כ 6לעולס כמוס3י6רנו ,ודכריס 6לו ל6ניתנו
כסטגותסר6כ"דוכנו"כ.וכתבכגידוליתרוסססער
לסכתכ,לפיכךקינןכסטרעדסיטרוףכסן.
י
ס
י
י
ט
ו
סדח"56ותכ:וככרנודע מסטמלקוכפירוטו 06צריךטיסיוסקידוטיןמידתיכףלפמיקס 16טפילו
לצחרמיכן,כיסריכ"טז"לופרכסמןס5חריניסז"לעמויחסו לסרמ"3ססיותמןסכתססוכריסדקריך
טיסיוסקדוטיןתכופיסלפסק.וכענייקינירולס מכרחלזם,ד6ימטוסדגכי דברסטינוק5וכסנריך
היפסקו נטעתסקדוטיןכדמעיל6וכוחי ככ"מכסל'לויסות6 ,דר63יר5סדכיון דמטוסחסרון דדכר
ההיכוק5וכ ק6מרוסוףטיחנוע"ז כטסתקרוטין ,מקמע דכפסיקתדמיםדליכם כססוסריעות% 6
היכפתלן טתס 6נטעתסקדוסין ממס,וסכם כסל'זכיסכיוןדנחית לומר סתנ6יסס~ריכיסטיועיל
ספימוק"6 ,ככיסיכי דק6מרולריכיססיסיו סדכריס טפוסקיס כרמותו סל"לנמיוצריך למתנותכן
נסעתסקדוטין כדק6מרג3יסימוקמזונות.וכןיםלדייקכיןכ6ןכיןכסל'צ'יטותליסנ 6דק6מרסיו
כיניססטידוכין ופסקווכו' ,דמםלולמזכיר ד3רסטידוכיןמסיו3יניסס,יהמר מחסוכקיצורנניס
םכמעתסקדוסין6ל6
נפסקווכו',ע"כ6פסרלומרדנתכווןסרמכ"סלמודיעטליןצריךטספימוקיסי
כטסיוטידוכיןכיניסס6זפסקו3יניססכךוכך,נסידליןססעכודמלעליססנוידויכוליסלחזורכסס

שלם

פסקידין-ירושלים
-

-

כיוןדליכןקנין,מ"מכמעמדווכנסו6זנתחזקסדכרוקנוכ6מירסכמעתסקוומין,וקיןקוניןכ6מירס
זולסו5י6כל6חדמסטפמקbSbעדטעתסניטו6יןוכו'.וסטתךכיוןדעיקרספמיקססיסמל6כמעת
סקווטיןממו"ס5ריכיססיסיוסדכריסטסןפו0קיןמזוייןכרכותו,ד6י%סיסכטעתסקדוטיןסוסמסני
6עאפט6לנסכרכותןוכוו.ותכויל.

וכיקורהדכרכתכסכימיעקכסי'5כ0עי'זדכיוןטסטידוכיןסיסכפירוםעלתנקיזס6,פי'ל6סתנס
ידכ"גוב"רו6פי'סיסזמןרבקורססקווטין6,מרינןועלתנקיסר6טוןנם6ס,וכןככלסתנ6יס
כתני
סמפורסיסכטעםסטיוכין5"6כטעמנטו6יןעודלפרםסתנ6י.ע"כ.וכןמכומרכסו"תלכניס6פודסי'
כרכלפסתנ6יסנעטיססמוךלתופס16יומיס16חדת16ימי
םוסתתי%תיכףלמתעמקכ5רכיחופםOr
מקריעמדווקדטו,דמוכת6מילת6להריקועלטסךזסנעמוסקדוטין.ע"כ.וכןי"לעפ"ימכ"כככני
6סוכספיטותפכ"גסי"זטלפיכךקנוכ6מירסמזהומקחוממכרם6דעת6דסכיסי6מתקדטת,%ועי'
נחלי5חקסי'מ.ומפירכתככפטקיסוכתפיסכרךטעמ'5דט%כריסכני6סוכס6יןקריךלפסוקדוק6
כסעמסקדופין,דסרי 06
6דסלמכירוסריגימוכרלךמדיכקלףזוזוזסיחזיקכטדס 6חרכמה
י
מ
6
י
ימיס,כלסל6יתמייכס%קחכמעות?וכןמורססרטון"תנ6יס",מסכוונסעלמנתפסקדוטיןוסניסו6ין
ימיוכמועדס,ועלמנתטה5דדי0יקיימ
ו 6תסתחייכויותיסס.וככרכתככטרוךסטלמןחו"מסי' רמס
סעי'גטמסס6ין6נונוסגין כפסקסמהרי"וכטויתסי' קמגטסוכ 6כרמ"6כטו"עחו"ממססעי'כ
דנסגולעמותתנ6יסחדטיסכטעתסחופם,ממוסדתפסינן%ינ6כדעסליתרונםטסכי6מעיטורפקנין
6תןמועיל16,מסוסדפנןמסדידכוונתס5דדיסכטעתסתנ6יסלטעכדטפסלוס.ומוסיףערוךסטלחן:
ומנסגפמוט סו6כזמנינולחייבעפ"יתנ6יסכלססתחייכויותססתחייכו ס5דדיסוקין למנות ,וכל
סמתחייכמתחייכעפ"יסמנסג.ע"כ.

לפי"זסתנ6יסממקכליסעליסס כל 6חדמס5דדיס כטעתמידוכין ,עליסס כתכ סרמכ"ס ד%ניתנו
לסכתכ,וקנוכ6מירסכלכד ,וחקתמקניןכפעתסקדוסין,כיוןמעלדעתכןקוטו.
5מנסכטויתסמכי"עח"6סי'רכג,סוכךככ6רסיטםסי'נ ,6כתכ דכפעתקדוםיןסייגוסקידטומיד
6חרסתמיים6 ,מנס  06פסקלכנוכךוכךועטוטידוכיןונכתבוסתנ6יסכיניסס1ל6נודע 06מוזכר
ןכנטלקנין על מס טפ0ק לתתלכנו ,וס6כמכתים עלסקנין,ועכרו כמסחדטיס עד
כסטרסימוכי
סקרםוכנם ,ס6דכעינןדלסויהמירסכמעתקיומיןסייגוכטלףנכתכ6כל 06ככתבכיניססאפי'פסקו
י D"Dכןכנסוכיוןפנכתנוסתנ*יטכיניססכפניעריס,ס"נ
ועכרזמןעדטעתקיוטיןחייטלקייסכ
המירסוכתיכםתפייטל6כטעתסקדוטין.ועי'קוכןתמוכותלמרןסנריס"6טליט"6סי' קמוטסכי6
ועםסמכי"ט,וכןככרססלמססל'כתוכסמי'כז6,ךכמסר"ם
טנתיכוממפפעדף65כססכיסלדיני
סקיחו"מסי'ס מקמעדל6ס"לכמכי"ט.

ממונות

שלט

ב.כנידוןדירןהלטענתממתןסתמייכסמחמותכמעתסתנ6יסטלססידוכיןלתתלכתםותתנהדירס,
6מנס %ננתכוסתנ6יס ככתב,סרי לדעתמגידולי תרומם כדעת סרמכ"ס,וכן לדעתמכיתיעקב
וסמכניקפוד,כפופןכוס6ומריסרעלתנקיסר6סוןנסקס.
וקיןנפ"מ Ofsכיןס6כספמקלכנו16לכתו%יןhnhoטפמקסלכתס,וכמוטכתכטכו"יח"66כסע"ז
ומקדטי6סדדיקינודוקקכ6כלכתוhbhס"סכסקרקרוכיס.
סו"םקי6ממקניןפלכססי6סנ6סדגמרי
ב.כתבמכ"םסי'נבס"קיומתנותטס6כנותןלחתןוכלס6פמרדדומיסלנדוניםלענין 06מתססכלס
יכלמסמס6כנותן6ומונ6סי6סל6נתן636כדיסתסנסכסן.וכןנסתפק
דמוזריןממתנותל6כ,כ
כמו"תטיתיוחק6כסע"זמ"6סי'קיח6 .מנסנטו"תכיתסלמס t"D~Shמי'עטכתכרמסצנותן6כי
סכלס למתןכיוס מתופס מתסס גמורםהי6וקינה נכללסנדוני6נוכם' לכ סמטפט עמ'רנו נעלמו
סדכריסמנ"ל).
ו6סרו5סס6טסלסתנרםמסכעל 06צריךלסמזירלס6תסמתנסטקכלממנם,כתכסמ6יריכחוכותסג
6נעמי )267דמורדתמחזירלססכעלכלמסטנתנסלוכמתנאbic,נתנסלועלדעתכן.וכעיןזסכתכ
ממקורכרוךסי'יז ,סוכלככ6רסיטכ6כסע"זסי'עז ס"קי ,דמתנותסנתנססי6לוכזמןסמידוכין
וסיףמורדת06 ,מסכידם6יןמ51י6יןמידם,וכןמסטנם6רחייטממיו6יןחייטלחת %כלוס.ולמדכן
מתטו'סריסםמסכיךסטורבסי'קנדכלרוססס6ינהרולסלסנטך כטענתמקיםולכיס פסקלתתלס
ממוןוס6רוממוקלמסמפסק,ודקיכיוןסכתו6ינסרו5כלסנם6קינוחייכלתת %כלוס,םל6פסקb~h
ע"ממתנם6לו,ומכףנוכללווןדכמסססתסיכוללמימרם63פסק6ל6ע"מ"תנטףלוכךכנדו"דיכול
%מרםל 6פסק6ל6ע"מ 06תעמודכתותחתיו ,ועתהם6ינסרולסלעמודתחתיו6יןחייככלוס.וכן
פסקכערוךסטלחןr"uo3hמו"סנ 6ד6ס6כי סכתרו6ס 6חרסחתונסס6יןלותייסנעימים עםכתו
סחתנומרגילעמסקטטות5"6ליחןלו6ף 06נטיעליתןלו,כמ"מכחו"ממי'עגעיי"ם,וכןכטסמעות
כידמליםbSימסרו המעותלידומיםלחוםםירגיליותר קטטת כטסמעותיהיוכידו6 .מנס  06ס6כ
מבקםעלילותלכליליתן לחתנו ממעות,מו5י6יןסכי"ד סמעותומו0ריסלתתנו.ודכריס %6תלויים
כרפייתעיניבי"ד.ט"כ.ועי'פד"רכרךיעמ' 335וכרךי6עמ' .129כמנססר"6מזרחיכתמו'סי'טז
חולק וסובךכמו"תמת"סt"soshח"6מי'קמ6וכפת"מסי'5טמ"קז,וכתבדמתנותפנתנסס6פס
~tWD
16קרוכיס%על6,פי'ohמגרטסלזעתוכליססרחסעליו,סכלטלו,ד6ומדנ6דמתנותסי6ס6ינסhSh
מטוס6יקרוכי דעתך וס66קריכולסו 16 ,מטוס6יחתוני וס6וליחתנולסו .ק"ו ממתנותמנותן סמתן
לכלם.וכתכסמ"םדל6סיסקריךלק"וכיפטוטסו6מקותוטעםסכתכוסג6וניסד6טומ5ןדיסיכמתנס
ולטולס ,וסתדכוותיה6,פי' נו60פיוסומגרס למחרסכלסלו,
למטןדרחיס h3~Dטקילסיסיםויוסכ
ד 6"6כל 6מתנות6י ל6יסיכליסמידייתנטלחיתונםלגמרי,וקנןמסדיימטוסחיכתחיתון גמר
וסקנס.וכ"ככטו"תמכ"מסי'מטעפ"יצפוןסרמכ"סוכיספ"ודדוק6כמצידולח6יסולססו6דסורי,

שמ

פסקידין-ירושלים

ו6יכ6למימרטל6ולחסלה6ל6כתורתנוילהתקמטכסן ,ו%למסמתנה6 ,כלמתנותפניתנולחתן
דליכ6למימרמניתנו %להתקמט6ל6ניתנו מחמתחיכתחיתוןכדילקרב דעמס b"h ~t"srהוימתנות
גמורותכליטוסתנסי,וליתלןלמיסמךh)~nlbhדירןלהו5י6מידהמוחזק.וכןהכריעכסו"תתורת6מת
למסרסןטחוןסי'נדוגה,וכטו"תמו"מתנינ6ח"דסי'קט.ועי' מנחתפתיםעלהמו"עטססמח"ט
לה%הכיןמתנותמנתכה %כטידוכיןלכיןמתנומטנתנה %מחריסניסו6ין.ועי'עזר מטפטסי'י6
ממסיק לה%ססכל מה טכ%לכסתתייכותסמידוכיןהריסו 6מלק מע5סהטידוכין ,סהסהתחייכות
לעריכתסנימו6יןגופסומועדס,וכע5ססמידוכיןמייעודס הסהנימוסין,גססתתייכותזוייעודסהו6
ניסו6ין,וע"דנימוסיןנעצתם,ולכןמתנהמניתנסמכחהתחייכותזוהריהי6תליהכנימו6ין,ודינהדין
נדוני5ממוכנסתלתקופתסניסו6יןכשדומוזרתעסמיומם.

וכנידוןדידןonbtטלהכלסהתחייכהכתנ6י0מנעמוכמעתהטיווכיןלתת %תהוחתנספיתמסויים,
יהנימוסיןהמכירוקותווקכלו 6תדמיממכירות,כין 06נדוןכיתזהכמתנםגמורסוכין 06נדון
וניתר
קותוכנדונים,כיוןמהניטו6יןל6עלויפה,סכיםחוזרלחמס1ל6מה6 .ךים %ררבכיתדין 6תמ5כ
הם%סכית606 ,כןנתסכתסחטה למורדתומוסדהניסו6ין עומד להתפרק,ט6זלפי ההלכםנוטלת
כחזרההמתנות,ומימהבטיח לתת %סמתנותקינו5ריךלתתן16 ,%מסמ%כליננו עדכדיכך,וים
סיכוילטקסכית.
ג .כתב הרמ"6כתו"עחו"מסו"םלהעפ"ירמכ"סנז"מפ"חהי"גוטו"ת b~snoח"המי' ק%וכ"י
סם:כל%6ספסוליספסוליסאפי'כמקוסדל6מכיחךקנביסכסריס%עיד,וכלזהמדינך6.כלי"6נכל
' סדומהרי"קטורם קעטוטורם 05
בוסי'קטוותס"דסי'ענגו6גווהקרוטין פרקעורסיוחסיןסי
דתקנמקדמוניםהי 6דכמקוסם6יןקנביסרגיליס%יותכהןנכית הכנסתסלנטיס 16כטור דכר
6קר6ים6פהרגילתו%ונטיסכטןלומרסכגדיס % %6מה6מהפוניתוהןמלהוויןרני%תונטיס
%קדקכזס,נסיםנאמנות.ו%ןיםמימכתכד6פי'6מהיתידה16קרוב16קטןנ6מניסכעניןהכות
וכזיוןת"ח60 16ר קטטותומסירות,לפיס6יןדרךלמזמיןעריסכמריסלזהואיןפנוילהזמין.והוו
מהתוכטטועןכריף.ע"כ.וכתבכסגר"6ס"קכחדיטסמךכגמ'קדוטיןעגכחיהנאמנת %מרוכו',
והטעםלפיס6ין6נמיסמס6.מנססטיךp~Dי6כתכדכים"םב"קפ"6מי'מ6פסקוקרוסלעולקקינו
שמן6ל6לחוכתו.ונפת"םטסס"קי6כמסכנמת~Sbprnמי'פגכתכדסתקנסל6מיתהרקהיכףמגוף
המעפהידועע"יhSpדל6פסיק16 ,כקיןמכחימיןטכוד6יהיהכ6ןהכאה וקטטסומלמינות,ועדותם
סל6ל1סו6רקלכררסדכר6יךסיס,סהו6רקגילימילתאנעלמ6,6כל 06טףסמעטס6יןידוערק
עלפיסס,וזססכמיםלגמרי,כודאידמיןנ6מניס.ע"כ.וככנה"גסוים %כתככטסמסריםהלויחו"מ
סי'לחד6ףהמכמיריסעדותנםיסופמוליס6ל6כרכריריכותוקטטות6כללעניןממון,%זו%תרומת
הדמן.ועודכתכטסככנס"גדמהר"יפורמוןמהוכםכרם"ךח"כסי' קםהמכיס עםהועםהר6מונה

ממונות

שמא

יפוטוןכחטויכ"יסי'קער,
סטיןלסכטירעדותנטיסופטוליסכלל.וכתבמכר"םמלויטסומהר"6ד
'דס"ק thDO
דכיוןד6יכ6פלוגת6לוקי6רע6כחזקתמריס,hnOועי'6ו5רספוטקיסהכמע"זסי
וכניווןייד
ןטסמתןטועןכרימסתמותסכטיחהלתתלעסדירס,והיתOrכזמןסיכוםססמחייכויותטל
התנ6יס,כיוןמכמעמדכזססרגי~תסי6ט5יןנמ65יס5נמיסזרים6ל6כמהמהממפתססקרוכיס,כזס
כתכ סרמ"6מים תקנתקדמוניסלקכלעדותספסוליס6 .מנסלפי סכרעתהנ"ךעפ"יסים"ט דקרוכ
לעולסקינונקמןhShלחוכתו,וכןלפיסדכרי~Shpfnדסתקנסל6היחסhShכסגוףממעמהידועועדומ
,וכןלפי ס6חרוניס טסני 6סכנס"ג ד6ףסמכמיריס ל6
ספמוליסכינס hShלגילימילתךכעלמני
הכמירו 6ל6כרכריריצות וקטטות 6כלל6לעניןממון,בנידוןדירן6י טפסרלסכטיר 6ת עדות
סקרוכיסכדי%ררעלפיססה6ססתתייכסbnhoלתתדירסלזוג6ו ,%ויםלממוע6ת~bnbכע5מס

ח9מוןפהנענתהמתן.

