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ידיש ממונותולבירוריוחסין
התחייבבתקיעתכף לתתכסףלבנייתביהכנ"ס
תיק ממונות מס' ד~דנ-עא

(מהד'כןקצן,

נושאהדיון
הרב א' תובע את בי שבעת שהסכים למכור לו בית שירש מאבותיו שכ' עתיד להרוויח
בקנייתוזו ,התחייבלוב'-בתקיעת כף-לעזורלו בכסףלבנייתביהכנ"ס לתורהולתפילה ע"ש
אביו ,ולדבריו אמר  4במפורש שאם לאכןאינויכול להרשות את מכירתהבית ,משוםשאביו
ציוה שהבית לאימכרולאיגאל ,וכל הרשותהיאבתנאישיהיהבית אחר במקומולכולל ,וכעת
שמבקש ממנו הוא מתכחשלהתחייבותו.עודטועןא' קב'חייב לתתלודמיתיווך כשהציעלו
את הבית למכירה.
ב' מכחיש שהרשות לקנות את הבית היתה תלויה בבניית ביהכנ"ס לתורה ולתפילה על שם
אביו שלא' ,ולדבריו ההוראה של פוסק הדור היתה להתיר את מכירת הבית אםיכניס הקונה
ס"ת על שמו שלאביו שלא' ,והוא אכן הכניס ס"ת ע"שבביכנ"ס של אחד מבניו תמורת חצי
מהסכום .ב' מכחיש שהתחייב בתקיעת כף לתת כסףלבנייתביהכנ"ס ,אםכי הוא אומר וכמו
שעזרתי לך בעבר ,כך אעזור לך גם בעתיד" (אלא שהצדדים חלוקים ביניהם כמה עזר לו
בעבר,ב'  1V1Dשתרםלואלפידולרים,וא' טועןשהיו אלה רק כמה מאות) .עלתביעתהתיווך
משיבב' שא'היה המוכר ,ולמוכראין שכרתיווך.

פסקדיןשלפשרה
אין כאןחיובעלתביעתממון ,אך הנתבעחייבלקיים נדרו בהקדם.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-מרדכי אהרןהייזלר

ב
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השאלותלדיון
א .נתבע שכופר שנתן תקיעת כףלהתחייב ממון להקדש.
ב .מוכר שהוא גם מתווך.
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יעוסק3גדיין,וידעכ'מיסל'6כיסלמכור1,ל6סיו
(פיזזכנידוןדירןסי'וכ'מכירו זהב,וידעח'"כ
זקוקיסלספסר,נמ65טח'לחסרוימלכ'כלוסממסטס5יעלו,וכרכרירב6מי.
אברהםדובלוין.
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טפילול%6טס31ריסSihענייט.

%1ן3גיד'ידטלתקיעתכףלעזור33גייתכיהכג"סהרילסנ"לל6ג6מרכ,סכמסירתולסדיוט ,רקיט
ס6לסohזססיסתקיעתכףסלקגין,וכסיום )סל6שיסגססיתריס)nupכך,ילכן6יספסרלהיינו

ממוןתמורתסט3ועס ,ט)סספק Obמיידויהלוזכותקיםלי.

טרדכיאייכלר.
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יטלדוןמפנימס ת31ע6'6תסתרומס%גייהניסכג"ס ,ס6סמתרומהסי6מסלמסלמתירסריתט0יס
סול16,ע13רמתיווך6,וסתםתרומתל3יהכנ"ס.וגפ"מehיטכ6ןסגועס ,ד6ססתכיעסהי6לסטליס
6תממירסדירס6ו ע13רדמיתיווך,כי6ז סח 31קדס לט13עסוכזה 0לכ 0ס6ס סגת3עכופרמייד
ס13עתסיסת,טדוק6כט5קדסח31לס3ועס'6ןמיוכככועסככופר,וכמוסכתםסרמ"36טו"עסי'פ6
סעי'כת31ק5וס"ממסס"קכה36 ,ל Dhסת3יעססי6עצורתרומתטל 6קדס מ31לטבועה6יןחיוב
ט13עס .ועוד גפ"מ למס טכתב3ק15סייתסי' רסד ס"ק ד דתקיעת כף מסלקת טענת מטטס וטענת

סט3עס.
טלדוןחסרי 11מתחייכות 3ל6קי35ס .המגס ככר נת63רבסי'רזמעיייט דתקיעת כף מסלק
ועודי
6סמכת.6
מרדכיאהרןהייזמך.

