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  כמה זמן נותנים לתשלום חוב או נזקין
ובו יבואר: א. כמה זמן נותנים לפרעון חוב. ב. כמה זמן 

נותנין לחבלות ולנזקי ממון. ג. האם יכול לעכב הפרעון 

  בטענה שעכשיו יש לו הפסד ממון מהפרעון.  

  הנידון

"הזקתי חלק מהרכב של חבירי, ואני רוצה לשלם לו מיד. הלכתי 

חלק הזה בנפרד אי מכר חלקים של רכבים, ואמרו לי, שלחנות למ

יחד עם  חלק אחר. אבל בעוד חודש יהיה אפשר באפשר למכור, רק 

מיד, ואינו לו לקנות גם את החלק הזה בנפרד. הניזק תובע שאשלם 

ולהפסיד  תבע לחייב אותי לשלם לו מידרוצה להמתין. האם יכול הנ

  ".הרבה כסףבעבור זה 

  תשובה

חייב לשלם מיד, אפילו שעל ידי זה מפסיד ממון, וכן בשאר תביעות 

ממון לאחר זמן בית דין שלושים יום, חייב לשלם מיד, ואינו יכול 

  לעכבו בטענה שמפסיד ממון.

  ביאור התשובה
  זמן בית דין לפרעון חוב שלושים יום

בית דין לפרוע חוב וכדו'. והנה  בראשית יש לברר כמה זמן נותנים

הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים ) "ב ,קיז(מציעא  בבאבתנן 

פטור מלשלם. נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את  -והזיקו 

 )שם, קיח, א(ואמרו בגמרא " ע"כ. פטור –בתוך הזמן  ונפלו ,הכותל

כ. "ע ."אמר רבי יוחנן: שלשים יום - נתנו לו זמן. וכמה זמן בית דין"

ומכאן אנו  -ל' יום  יןדית זמן ב(שם, ד"ה זמן) וז"ל "תוספות כתבו הו

בן ור ,ולכמה דברים דהוי ל' יום ,לפרוע חובו ית דיןזמן בלמדים 

) אף לעצמו אין מחזיר אלא , אקיג(נמי אמר לעיל שמעון בן גמליאל 

ל' יום כמו  ית דיןומיהו לכל נזיקין לא אמר שיהא זמן ב .שלשים יום

נפלה גמלו ולא  ,) גבי נשברה כדו ולא סילקו, בדהא לעיל (פב ,הכא

 ,שלשים יום שם ית דיןאין זמן ב ,חייב בהזיקןמ בי מאירר ,העמידה

והיינו טעמא שבשעה קלה  ,כדמשמע בהמניח את הכד (ב"ק דף כט.)

  " עכ"ל התוס'.יכול להסירם משם

 ,לוה שאמר: הריני משלם) וז"ל "א ,חושן משפט קוכן פסק המחבר (

ואביא מעות,  ,או אמכור ,או אמשכן ,קבעו לי זמן כדי שאלוה מאחר

הגה: ואם נראה לדיין שלא יספיק לו קובעין לו זמן שלשים יום. 

שלשים יום, יוסיף לו, ואם אינו צריך כל כך, יפחות לו (טור בשם 

  " עכ"ל.תשובת הרי"ף)

הכותל "ל "וז ), אחושן משפט תטז(פסק המחבר בדין הסרת מזיק וכן 

ית ב יןואם היו רעוע כו' ן שנפלו לרשות הרבים, פטור מלשלםוהאיל

 ואם הדבר נחוץ ויש לחושוכמה הזמן, ל' יום. ( כו' קובעים לו זמן דין

שיזיק לאחרים, אין נותנין לו זמן רק כופין אותו לסלק היזיקו מיד) 

(ב"י בשם ריטב"א). נפלו בתוך הזמן והזיקו, פטור; לאחר הזמן 

  .כ"ע "חייב, מפני שהשהה אותם

 ,העולה מזה: בית דין נותנים ללוה זמן לפרוע חובו שלושים יום

אבל  ,יו וכדו'. וכל זה בסתמאכדי שילוה מאחר, או ימשכן מנכס

או יודעים  ,אם בית דין יודעים שאין צריך כל כך הרבה זמן

נותנים זמן להסרת מזיק וכן  נותנים לו עוד זמן. - שצריך יותר זמן

  יום אלא אם כן הדבר נחוץ ויש לחוש שיזיק אחרים. ,שלושים

  אין נותנין זמן לחבלות אלא לבושת שלא חסרו ממון

מעשה באחד שפרע ראש האשה בשוק, באת ) "ב ,צ(בבא קמא תנן בו

יתן לה ארבע מאות זוז. אמר לו: רבי, תן לפני רבי עקיבא, וחייבו ל

ומי יהבינן הקשו בש"ס (שם, צא, א) וז"ל " ." ע"כלי זמן, ונתן לו זמן

כי לא יהבינן ליה זמן  ,והאמר רבי חנינא: אין נותנין זמן לחבלות ,זמן

" יהבינן –לחבלה דחסריה ממונא, אבל לבושת דלא חסריה ממונא  -

  ע"כ.

זמן לחבלות, אלא בחבלה שאין מחסרו הנה מבואר, שאין נותנים 

כשבית דין ) "כז, חושן משפט תכממון כבושת, וכן פסק המחבר (

מגבין לנחבל ארבעה דברים, אין נותנים לחובל בהם שום זמן. אבל 

אם לא עשה בו דבר אלא שביישו, נותנים לו זמן כיון שלא חסרו 

  " ע"כ.ממון

 ,לחבלות, מכל מקום, פשוטאף על פי שבש"ס אמרו אין נותנין זמן ו

דהוא הדין בשאר נזקי ממון, ולאו דוקא נזקי גופו, דהרי אמרו דדוקא 

בבושת נותנין זמן כי לא חסרו ממון, מוכח, שכל חסרון ממון אין 

  נותנין לו זמן דדינו כדין חבלות.

בין חבלה  .אלא יפרע מיד ,העולה מזה: אין נותנים זמן לחבלות

 -שאין מחסרו ממון  - ושתבאבל ל .ובין כל נזקי ממון ,בגופו

  כזמן בית דין.  ,שלושים יוםזמן נותנים 

האם נותנין זמן לחבלות כאשר הנתבע מפסיד ממון 

  מהמתנה

שאין  ,נתבארד ,לכאורה יש לפשוט ספיקא דידן ,המבוארולאור 

אם כן גם בנידון  ,וחייב לפרוע מיד ,נותנים זמן לפרעון נזקי ממון

  , אפילו יפסיד ממון על ידי זה.דידן חייב לפרוע מיד

שאין נותנין זמן שאף על פי  ,דיש לומר ,אמת אין ראיה מזהאבל ב

אם  פסיד הנתבע ממוןמבאופן ש ,מכל מקום ,לפרעון תשלום נזקין

ולא אמרו שאין נותנים זמן רק באופן  ,נותנין לו זמן נחייבו לפרוע מיד

 אבל לא אמרו שיפסיד ממון ,ע מיד יהיה נדחק במעותשעל ידי שיפר
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נחייבו לפרוע באופן שידוע לבית דין שאם  ,ואין הכי נמי בעבור זה,

  נותנים לו זמן. - מיד יפסיד ממון

שאפילו אם  , ס"ק ד)ן משפט תכמבואר בש"ך (חושבאמת אבל 

נותנין לחובל אין ז"ל "ד מפסיד ממון אין נותנין זמן לפרעון חבלות.

 ,ודוקא כשנתחייב בדין ,אפילו זיל נכסי דנתבע ,שום זמן כו'. משמע

אבל אם מבקש זמן להביא עדים לפטור נותנים זמן אף לחבלות אם 

ימוקי נ תבכן וכ ,זיל נכסיה כדמוכח בתוספות והרא"ש פרק הפרה

" עכ"ל, וכן ודלא כב"ח סי' כ"ד וכבר השגתי עליו שם ע"ש ,שם יוסף

והא דאמרינן סתמא ך בחושן משפט סימן כד ס"ק ג וז"ל "פסק הש"

ומשמע אפילו זילי נכסיה, היינו כשרוצה  ,אין נותנים זמן לחבלות

ל כיון דחייב ע ,הזמן על הפרעון משום דזילי נכסיה, לא חיישינן ליה

הכא שטוען יש לי עדים לפטור, נותנים לו זמן  ןכין שאה , מניםפל כ

ים זמן לחבלות אפילו ה מבואר שאין נותנ" עכ"ל, הנאי זילי נכסיה

הנזק, שחייב , כלומר שנכסיו נעשים זולים מחמת תשלום זיילי נכסיה

נו באופן שמבקש זמן לברר שאילא אלמכור נכסיו בזול עבור זה, 

  כי לטענתו אינו חייב כלל. ,מןז חייב, בזה נותנים לו

ודבר פשוט שלאו דוקא זיילי נכסיה, אלא כל הפסד ממון מחמת 

הפרעון המיידי, אינו סיבה לעכב הפרעון, שלא אמרו להמתין מחמת 

שאינו חייב, אבל כשאין ספק נתבע הטוען רק היכא ש ,הפסד ממון

ימתין יפסיד פחות, אינו יכול לעכב  בחיובו, חייב לשלם אפילו אם

  הפרעון.

העולה מזה: הא דאין נותנים זמן לנזקי ממון, היינו אפילו אם 

  מפסיד ממון, אלא אם כן טוען שיש לו עדים כנגד התביעה.

  לאחר זמן בית דין חייב לשלם אפילו זיילי נכסיה

אמר רב נחמן אמר רבה בר " :) גרסינןמו, בוהנה בסוגיא דבבא קמא (

: (שמות כד, יד) שנאמר ,מניין שאין נזקקין אלא לתובע תחלה :אבוה

מי בעל דברים יגש אליהם, יגיש דבריו אליהם. אמרי נהרדעי: פעמים 

" ע"כ. ומפרש דקא זילי נכסיה ,שנזקקין לנתבע תחלה, והיכי דמי

פירוש ראובן תובע שמעון בענין  , א) וז"ל "כד(חושן משפט הרמ"א ב

רעתי, ושמעון משיב: יש לך משלי כל כך, ומבקש שלא יוכל לומר פ

זמן להביא עדים יותר מל' יום שהוא זמן בית דין, אף על פי שאנו 

וצריך לשלם לו  ,יודעים שיש לו עדים שיודעים בדבר, נזקקים לתובע

  " ע"כ.ויש היזק בזה לנתבע ,מיד, אם לא שזיילי נכסיה

שהרי לם מיד, שבחבלות, אפילו זילי נכסי מש ,ומכאן מוכיח הש"ך

אלא באופן שטוען  ,לא אמרו שנותנים לו זמן אפילו זילי נכסיה

אינו יכול  ,אי חייבדובשאם  ,מוכח ,שיש לו ראיות שאינו חייבהנתבע 

 ,לחבלות הדין והוא ,להמתין יותר משלושים יום אפילו זילי נכסיה

  אפילו זילי נכסיה. ,ללשאין נותנין זמן כ

ולפי זה מה שכתב הרמ"א (חושן משפט ק, א) בענין זמן בית דין, 

דהכונה  ,", נראהאם נראה לדיין שלא יספיק לו שלשים יום, יוסיף לו"

שצריך זמן כדי להביא עדים כנגד התביעה, ולא מחמת שזיילי נכסיה. 

 ,בבא קמא מו' (תוסוכן מבואר ב וצריך עוד עיון בזה, אבל זה הנראה.

 לואפי ,ואם שמעון אומר שיביא עדים שלו לאחר ל' יום) וז"ל "ב

דאטו אם  ,זילו נכסיה לוואפי ,בלא קרא נמי לא היינו שומעין לו

ש וי ,אומר שלאחר שנה או שנתים יביא עדים מי שומעים ליה כלל

כגון דשמעון אומר פלוני ופלוני בשעת מעשה היו יודעים  ומר,ל

ואנו יודעים שהוא אומר אמת בזה שהיו בשעת  ,שכדברי כן הוא

סופן  לושראוי להמתין להם אפי וה אמינאואי לאו קרא ה ,המעשה

  " עכ"ל.לבא לזמן מרובה

העולה מזה: לאחר שלושים יום של זמן בית דין, בכל חיוב פרעון 

  ואינו יכול להתעכב. -ם אפילו זיילי נכסיה חייב לשל ,חוב

  נידון דידן

לאור כל המבואר, בנידון דידן פשיטא דחייב לשלם מיד, אפילו יש 

לו הפסד, ואינו יכול לומר לניזק המתן עד שאקנה את החלק שניזק 

בזול. ולא רק לאחר שלושים יום, דכבר נתבאר שבכל תביעת ממון 

עון החוב מחמת הפסד ממון, אלא חייב לשלם, ואינו יכול לעכב פר

  אפילו בתוך שלושים יום חייב לשם מיד, אפילו יש לו הפסד ממון.

  דינים העולים

כדי  ,בית דין נותנים ללוה זמן לפרוע חובו שלושים יום  .א

 וה מאחר, או ימשכן מנכסיו וכדו'.שיל

יום אלא אם כן  ,נותנים זמן להסרת מזיק שלושים  .ב

 .הדבר נחוץ ויש לחוש שיזיק אחרים

בין חבלה בגופו  ,אלא יפרע מיד ,אין נותנים זמן לחבלות  .ג

 ,שאין מחסרו ממון ,ושתבאבל ל ,ובין כל נזקי ממון

  נותנים שלושים יום כזמן בית דין. 

אין נותנים זמן לנזקי ממון אפילו מפסיד ממון, אלא אם   .ד

  כן טוען שיש לו עדים כנגד התביעה.

לאחר שלושים יום של זמן בית דין, בכל חיוב פרעון חוב   .ה

  .ואינו יכול להתעכב -חייב לשלם אפילו זיילי נכסיה 

  

 ליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היהג
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון גליון מלבד 

עם ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים 

  של איש החסד.
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