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ממוות

ביתדיןירושלים
~,מ ממומת וקירוריוחסין

התחייבלשלם שכרלמתרגם,
וטועןשהיהזהבתנאי שטרםקויים
תיק ממונות מס' - 15~ 3שע

ןמהד' נחסיון)

נושאהדיון
א' עשה עבודת תרגוםלכ' אחרישכ' התחייב לשלםלו שכרכפי שקבעוביניהם.א' שילם חלק
מהחוב ,וב' כברסיים את העבודהלפני כמהשנים ,אך ב' טרם שילם את כל החוב .הוא מציג
כתביד שלב' מלפני כמה שנים שבו כתב "הריני לאשר בזהכיאניחייב להרב א' סך של
 14.0009עבור תרגום" ,וחתם את שמו .גםא' מודה ששטר זה פגום אחרי שנפרק עור ,2.000%

יבעת

החוב הוא .12.000%

טוען א' שמכיון שבשטר הנ"ל מודה ב' "אג'חייב" ,מפורש שב' הואהחייב ,ולכן תובע אותו
לפרוע את יתרת החוב.

טועןב' שא' הואהיה זה שבקש ממנו לעשותלו עבודת תרגום בשכר ,אך במשך שנתיים דחה
אותו בטענה שצריך למצוא לזה תורם שקשה למצוא אותו .רק כעבור שנתיים הסכים להזמין
את התרגום ,והתחייב לשלם על סמך שימצא תורם ,ומכיון שעדיין לא מצא תורם ,הוא אינו
חייב לעמוד בהתחייבותו ,אך מוכן לקבל הארכת זמן של שנה כדי למצוא תורם ולשלם את

החוב.

א' מכחיש מכלוכל שהתשלום היה מותנה במציאת תורם ,והיה ברורלשניהם שב' הואהחייב,
כלשון השטר שכתב ב' .הוא גם מכחיש כאילו הוא היה זה שבקש במשך שנתיים לעשות את
העבודה .הוא תובע את החוב מידבלי הארכתזמן ,ושואללמי שייכת עבודת התרגוםשעדיין
נמצאת ברשותו? ב' משיב שהוא מוכן שעבודה תישאר בבעלותו שלא' ,אך יצטרך להחזירלו
מה ששילםעל העבודה.
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דין שלפשרה
~oe
מאחר שיש כאן עסק שבועה ,ויש לפשר חלף השבועה ,קובע ביתהדין שהפשרה הראויה היא
לתתלב' ארכתזמן של  10חדשים למציאתמימון לתשעם כלהחוב.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .האם נאמןהחייב לומר שהתחייב בתנאי -שלאקויים-במינו שלפרעתי.
ב .למישייכת העבודה כשהמזמין טרם שילם את בל השכר.

תשובה
ם '%
א.ננידוןדירן סססט"מ bln)oכידי המתרגם סו 6פלס,כיון סמודס סכ3ר נפרע תמלקו,י
נקמנותכנגד '6לומר"סתתייננתנ6י tb)nol ,סרסקויים,ולכןקינומייכלסלם,כתיגוסהיסטוען
םלפסרחלףסט3ועס,
פרעתיסכלhSh,טהמיגוhSמועיללפוטרומסכועתסיסתסלכופרסכל,ולכןי
כנהוג.וכנידון )סעדיףלעסות5תספסרם163פןככסופוסלד3ריקפל6י 6תכלהמוכ,דמיינולקטר
6תס6רכתזמןהפרעון ל10-מרסיס ,כמקוסמגססס5יע.'3
ב .כת 3סרמ"6כתו"עיו"דסי' קעדסעי':6וכן6סמכרלו קרקעמעכסיווהמתין %ממעות,הלוקם
מותרלסכולספירותוהמוכרלסורוכו'.וכתבסס"ךס"קג D")htס3טורכתגכשפןס"6לקנימעכסיו
חחילסוי סל61ס ג3ך ,לדעת ספ1סקיס סס3י 6ס"3י(נ"י 3סס הרס )6"3ס"ה  ehל6 6מר פפירוס
מעכסיו  16 ptrnoc%6קנסכר6ויוזוזיהוימלוס ע"פ עלסלוקם.ועי'הידוסי רעק" 6עלסס"ך מס
לונפיק3 o)nh .'rtlbס"1ע סרב סל'רביתסי' גס כת :3הלוקם3ית 6ו
דוקקכסיודעיססוייג
ועיי
מטלטליןוגתן מקלתדמיםלסורלולדור33ית6ו לססתמס3מט%לין עדטיפרע סמעות6פי%
רb
~O)pלוממוכרנקניןסודר63 16תדמטלר ססקג6סמעכסיו ,טמ6ל6יפc
ע~%ס6רהמעות
כי
דרכי
נזמן סק3ע %וגמ 65סמקם3טללמפרעobל1DP~6עליוכמלוס.ע"כ.
31רמ" 6כמ"ע 6כסע")סי'קכסעי' 3כתג36 :לגזלגט,כגוןטכת3לומסופרגטוגזלוממגוול6פרע
לווגירס % 13הויממרטת.וכתרסג"מס"קה6:כל6סגתןלומגטכרטוןכדילפרועלול6חר)מן6,ף
טל,פרעלול6סויגטגזלנידו,דה5גתן %סגט3ר15ןרקבחיי
םלודמיסוכו',ומיסוebגוחןלו WAO
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ממתות

'ק5ס"ק1
ע"מלסלםלומיד61ינומםלסלוודקיהויגטגולכידו.ע"כ.והו'3363יםס"קג.וכנתה"מסי
כתג  060המוכר תודע 6ת המעות וה%קמטועןס6יןלו,יכולהמוכרלבטל המקח,וכן מוכם 3מו"ע
r"~oJhסי'קככמ"מ p"Dהוככ"כס"קגד6סל 6פרע %הויגטגולכידו bn~h ,דכם%נתן ממעות
ל66מריגןדהוי המעותכחוכעליו רק מהמקח 3טלממריכסריגונותןמעות,והמקחכגזלכידו,וכ"כ
מחגיךהל'קניןמעותסי'ד.ועי'6כןהלזלמכירהפ"ההידסהכי4ר6יהלדברמסויתסרי"ףסי'מד.
ועי'קוכןביתדוד מ"ר עמ' פ מסגר"5פ פר6גק"51ל.
כמנסהפריחוהגטפמוטfrr~nshמסכתרו דה%קמע"מלסלסוקינומם(סקינו6sfaל6דמיסהו6חיים
לו.וי"לסגמלקוכיסודמיוכהדמיסכמקח,וכמוכתקרכחי'ר'סמוך(למו"ר"51לקדושיןועמ'לוו ,ה6ס
מעסה It)POסו6מממיינו 6ת הקונהלמלם 16 ,מקבלה סחפןמחייכת 6ת הקונסלמלם 6ת התמורה,
ס6ס מעמההקניןהו6הממיינו ו(6לקיחההתפז,י"למהמפןעלמו6יגויכוללסחסכגזלכיון סנט%
כרמות ,רקסלינומקייםחיוכיהקנין6 ,ב(ohנטילתהחפןלעלמומחייכתקותו כתמורה6 ,סל6נותן
גחמכ56לוהחפןכג1ילס.
1מפ1רסנח"מוננעםס6ס(קחע"מ(פרוע(6חרומן6ף 6(06פילס(6הויגולכידו,וכמוסכהבסס"ך
ומן
יו"דסי' קער ס"ק ג הנ"ל כדעת סמו"ע .וכ"כ ערוך סטלהן חו"מסי'
ילק5סעי' טו ט6ססרי
לתסלימיסיל6התגהכפירוסס5ס('6שלס ממכרכטל ,המכרקייםויפ
ו 6ס ס%קמ6יגומפלס.וי"ל
הסכרךכוס ,דכסלקמע"מלפרועלקמרזמן,החיוב1nbicזמן סמעטסקגיןה61הממיינוhStגטילת
כגטןגס6סיתברר
החפןלעלמו,
מ.הריהרסס %ליטולהתפןכלילבלסמיד,ולכן6י6פסרלמאסיבי
מל6מיקסלח"כ
6מנסמסו"ע הרכהלירביתהגיל ,מסמע לכ16רסד6סורלקונסלהסתמם במהסקנה עדסיפרעהכל
םלדמותמגססו"ע הר3מודהממהלכות מקםוממכרגס6ס
סמ6ל6יפרעויתכטלהמקחלמפרע6,ךי
ל6פירסזקיפםכמלוהגחמהכקילופירס.

אברהםדובלוין.
כ

 .6כתב הממכר כסו"עסי' פכסעי'יכ :טען הלווה טהסטר נעסה עלתנקי 6Dhcקיימגו לפטר
6061 ,יןכתובבוכן נסכעהטווס1גוטל.וכתב
וקיימתיו,והמסוס קמרסל6היהסוסתיקיבדבריכי'
סל5סיס סוסתנקי,וסקיבשועהר"לס3ועסממורה
ססמ"עס"קמב:פירוס6,יגונוטל6סל6
3גקיטתחפןכדיןנסכעונוטל6 .מנססס"ךמסס"קכזpbnוכתשדלין המקהקריךלסס3עע".1
:כלהיכףד6יכ6מתידעות6ימייכסכועה ,כהכהר"6סוסטורדל6
כ.וסנהכתכסס"ךסי'פזp"Dי
עכדינןעוכד6לחייבמבועה,והאפטוט,וכןהו6כפוסקיםככמהדוכתי,ועייכתפושתמהרי"טדהיכ6

ייבע

בי
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מיידט13עהפטורדמ5ילמימרקיסליכמקןדפטר,ועיי"סעודמ"מ,ועי'
דרכ3ג1ל1
""הפל
ד"ריעכ
"ותהסו"עההרסיס.
תנ
יו
ק
כ
""מ
תת
גח
וכ
ויט ~זן דהרי דכרי הס"ך הס כסכועת הנפטרין ,מההדין כסכועת הגוטליןכטיט כה מחקקת
ספוסקיס ,הטסיטולכלחכפועה15 ,ל ,5דמסכר5ים לחלקכין סכועתהנוטליןסמעיקרהדיןגוטלין
hb3ככועס5לחסחכמיסתקנוהכוסהכדילהפיסדעתוסלכעה"כ,וכס"יגונסכעמסוסטהורמסוד,
וכרמתהו6מוכןלהסכע-וכדכתכוהתוס'כ"מ ה 5ד"הסכנגדוכתירוןכתרס,ס5זדיגו כדמעיקר6
)נוטל )פועה,מסד"ככמקוססמעיקרהדין6יןלתובעזכותממוןכי 06כסכועהוהריהןמסודין
"
וסיגןיככ
ןלהסכע,וממילהכסלקגסכעקינונוטל,כדמעיקר5סל5נטלכל6סכועה.
לי
ול
וכסו"עסי'5כסעי' טכתם:נתמיינוהתסודסכועה מד3ריהס"
סהיהמהגסכעיסוגוטליסחינויכול
להטבע1ליטול hihהגתכעהכנגדויסכעהימתויפטרוכוי,וי"למכיוןסהטטרמקוייםכידוגובהכל6
סכועה.הרילנו מחלוקתספוסקיסכדיןזהטלטבועתהנוטלין מההדיןכט6יגוגסכע 5ס)swlכל6
סכועה,והסקלההיהמי המוחזק.והסמ"עכס"קכומילקכגיל3יןהלסועות,עיי"ס.
יכסכרךהר6סוגה,וכה"גפסקהר"ח,
ר"
קס
נר
וכתבהסיךס"קידדהמה
"ךפסקדיכולהמותזקלומרקיסל
ס
י
ק
,
ן
כ
ו
ר
מ
"
מ
"
מ
ל
ו
כ
י
3
פ
ר
כ
מ
מ
ה
,
ה
ג
ו
ר
ת
א
,
מ
61ףסס"ללס"ךדהעיקרכדעה
הכריע
כסי' סעי'
לי
כדעהר"סוגהדכעלהסטרגקר5מ51י,6וע"כיסכעol~oטהורprn~noכפועלטכועתהימת.
ג.וכלזה כסטרמקוייס ,ח3לכגיד"ד ht~cרקכת"י ,וככה"ג פלוגתאדרכוות5 5סיכוללטעון
פרעתי,ויכולעומרקיסלידיכוללטעון פרעתי ,וע"כ גלמן ר5ו3ן לומר תנקיהיודברינוצמיגו
דפרעתי,והיןמקוסלמלוהלהסכע,וליכי
ןכניד"ד5ףהפלוגתאדסי'35דלעיל(ו6ףחסחיכךהפלוגתא
מ"מיחמרקיסליכהס"ךדפיןכעלהסטר גקר5מוחזק)61 ,ףסהס"ך כתככסי'סו ס"קגו ד5ףריס
סוכריסד5יכ6טענתפרעתי,מ"מליכי
ןמיםדפרעתימטוסדירךלטעוןזחת,עיים,וכ"כ הטתסי'סט
סעי'כ ד3מקוססירק לטעון פרעתי סמ6יפסוקהדייןדחינו נקמן ,מ"מ כתכדלין~יין  bSbמה
בעיניו רוחות .מ"מגקטיגןעפ"י הרכה פוסקיםדיסלו מים,עי' כמסוככנתיבותסי' עת ס"ק כ
וכנתה"מכללימיגוכלל  %דנמקוס סרובפוסקים ס"לכךהמרינןמיגו.וכןדיחמר ר5ו3ןקיסלי
ימאריכות3פתייססי' סטטיק ד.
כהכרעתהס"ך,וקיסלידהפסרלטעוןפרעתיכסטרס3כת"י,ועי
ויעויין3רעק"הסי'פגעל השךס"קלמד5פסרלומרתרתיקיסלי,יעויי"ט.
5ךמ"מתייכרכוכןסכועתהיסתכ3סי'פזסעי'לועודמקומותדחףדיסלנתבעמיםמ"מאריךלהס3ע
ח רק סכועתהיסת עלרחוצן,
היסתויפטר .וע"ככניד"ד6יןלהטילסכועתהגוטלין עלממעון"ל
ייפסרוכמקובלככתיהדין.

"יכ"

מרדכיאהרןה"זלר.
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