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דעת1 אתקיסמ15;:בנקיייח ירושלים דיןבית

 יוחסין ולבירור  ממוטתלדיש

 חובות חלוקת סמכות לעצמו שנטלבורר
 החוב מבעלי אחד עצמו שהואוהתברר

 מא-סו מס' ממונותתיק
 אייר( הנמהד'

 הדיוןנושא

 החוב את שקנה א' טוען ד'. מוסד מנהל - ג' של - היותו מאז ג' לו שחייב חוב מב' קנהא'

 אחרים חובות לבעלי ולא לב' לא החוב את לפרוע יכל לא ג' שלשתן. במעמד המועילבקנין
 ד' מוסד של ההנהלה בהתנדבות. ניהל שאותו ד' מוסד לצורך הכספים את שלוה וטעןשלו,
 של מהחובות חלק לפרוע - ד' מוסד הנהלת לבין ג' בין שדנו - זבל"א של פשרה בפסקחוייבה

 נוסף וחלק במזומן, לשלם ההנהלה חוייבה מהחוב אחד חלק הזבל"א. שקבעו הסדר לפיג'
 מהזבל"א, אחד שהיה ה', להרב הכספים את ההנהלה תעביר הזבל"א החלטת לפיבתשלומים.

 לנכון. שימצא כפי החוב לבעלי הכסף את יעבירוהוא
 חלקו את לקבל זכותו שתגרע חושש שהוא - הזבל"א בדיוני השתתף לא מה  שמשום - א'טוען

 גביית לצורך שיקבל הכספים את ינצל ה' שהרב משום ד', מוסד הנהלת שתשלם ג' שלבחובות
 שהרב לעובדה מודעים היו לא בדיון שהשתתפו הצדדים לטענתו, בג'. נושה עצמו שהואחובות

 היתה קבלתם וע"כ בענין, לבורר ה' הרב את מקבלים היו לא יודעים היו ואילו בדבר, נוגעה'
 את לחלק ה' הרב של לסמכות שנוגע במה הזבל"א החלטת וממילא בטלה, והיאבטעות
 שלא מודה הזבל"א, בדיוני שהשתתף ד', מוסד הנהלת נציג ו', תוקף. לה אין בעצמו,החובות

 לנברר. אותו ממנים היו לא יודעים היו ואילו בג', נושה עצמו ה' שהרב להם ידועהיה
 וג' לג' חייב שהמוסד כיון דר"נ, שעבודא מדין המוסד הנהלת את לתבוע בע"ד שהוא טועןא'

 הכספים את להעביר ד' מוסד להנהלת להורות תובע הוא מב'. החוב את שקנה אחרי לו,חייב
 יזכה ב' של החוב מבעלי מי יפסוק הדין ובית ה', הרב לידי ולא הדין, בית לידי בהםשחוייבה
 מהם.לקבל
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 ביניים דיןפסק

 בעלי רשימת להגיש הצדדים ועל מב', החוב את כדין שקנה להוכיח א' על הדין הכרעתלצורר
 הזבל"א. מישיבות פרוטוקולים וכן ג', שלחובות

 הייזלר אהרן מרדכי)-( ווייס יהושע3-( אב"ד לוין, דוב אברהם3-(

 לדיוןהשאלות

 בוררתו. בטלה האם בדבר, נוגע שהיה שנתגלה בוררא.

 שיעשה מחודש בדיון לשבת כשרים האחרים האם פסול, הבוררים משלושת אחד נמצאב.
 .כדין
 חייב המוסד האם המוסד, לצורך זה היה אך אישית, בהתחייבות הלואות שנטל מוסד מנהלג.
 המנהל. כלפי רק או המלווים כלפיבהן
 הלוה עם בדין עמד ואם לחוב, שייכות עדיין לו יש האם לאחר, החוב את שמכר מלוהד.

 להסכמתו. תוקף יש האם עמו, להתפשרוהסכים

תשובה

 סיתס כוונתו סדייניס מן ם6חד סדכר מנתגלס 3מ6לס מכ6 ולמס ד: סי' חו"מ מסרמד"ס נסו"ת כתבא.
 ממעון טענת סנר6ס מכפי ס6מת כר6מונס. מדן כמס טפילו לדון פסול סר6וכן טוען ולכןלתועלתו
 ונוסף לדין, פסול לסעיד מפסול כל מסרי כט6לס, כנז' ברור סדכר 06 עמו וסדין סי6 נכונסטענה
 מרקות כחוט תלוי טסינו דינך דחמיר לדון, פסולים לסעיד טכטריס וטונף 6וסכ ט6פיל1 לדוןכפסול
 קמרת, לדעת יטעו סטנ6ס 16 ס6סכס וקולי סטכלי כדעת 6ל6סגטמי

~tfben 
 יט 06 כ"ס 6"כ כעדות,

 פסול דינו לסנ5תו זס כדין סיתס הכוונתו טר6וכן למדנו וכו'. לדין מפסול סנ6ס 5ד טוס כדיינותולדיין
 וכו'. כט6לס טכ6 כמו וכרוריס כניס מסדכריס כריר סדכר טיסים סיטכ ליזסר קריך 5ך כר6מונס,גס
ע"כ.
 מער ועי' וחוזר, סימת נטמע קרוס, 6100 ידעתי ל6 טוען ד6ס ד ס"ק סוף כב סי' כטור מכ"חוכתב

 ממרדכי מסכיל מחלנן דמסר"ם וסכיך עיי"ם, בורר זס מר"פ לכ"ח ר6יס ססכיO"D 6 6 טססמטפט
 קינו סכרזס דכעו דכפמולין סמטפט hih~1.h טס וכיקר קרוכ, מסוק ידע מל6 לומר נקמן דלינומטמע



גממונות

 דכקרוכיס דנר6ה מס הממפט הסער והוסיף נקמן. הכרזה ד6י"5 כפסולין 6כל ידע, סל6 לזמרנקמן
 עיי"ם. ל סי' יוסף הטלרית כמס וכ"כ ידע, מל6 לומר נקמן קינו קרוכ מהוך ידע מל6 וטוען בהםורגיל
 ורו5ס קרוכ סהו5 ידע סל6 הכע"ד טוען ולח"כ לדון עליי מקבלו כעוכד6 מט סי' הרטכ"ם כטו"תוכ"כ
 וכו', ע"ז ר6יות להכיל ו6י"5 וכו', כקנין ויפילו קבלה קינה כטעות קבלה מכל דע מס: וז"ל בו,לחזור
 כהס רגיל מהוך 6ו מפורסמת קורכתס 06 6כל כהס, רגיל וקינו מפורסמת קינה קורכתס 06 ה"מומיהו
 כקורכתס מכיר היה טל6 ח"ם עליו מחרימין 16 ימבע וכו' מפורמס הדבר 6ין ו6ס וכו', נקמןקינו

 מ. עמ' ט כרך ירוטליס פס"ד ועי' 6, ס"ק כב סי' כמספט הפניס והכילו ע"כ. הדין.ויתכטל
 קילו עליו, מקכלו כטעה מזה ידע ל6 והוך כדבר נוגע היה מהכורר לו הנתגלה הכע"ד טוען 06לפי"ז
 טלין מכיון 6כל כטל, סדינו המהרטד"ס כתם ככר הרי וכרוריס", כניס מהדכריס ברור "הדכרהיה

 הימת. להמכיעו סים הכ"ח כתכ הרי כך, כל וכרוריס כניסהדכריס
 דעת כעדות. כמו כולס נפסלו 05 כדייניס פסול 16 קרוכ נמ65 כדין ו5חרוניס ר6מוניס נחלקו ככרב.

 מנם6ר רכל ז O"D לו סי' ק5וה"ח ודעת כטל, הדין נמי דכדייניס מוהרם"ח כטס ה"ה פט"ז עדותהמל"מ
 ס5ר כמס סנהדרין ריס הממניות על גדול 6ור )ועי' הכמריס דין נתבטל bb מלוטה טל כי"ר הכמריסעם
 סי' t"so3b וכסגר"6 תיג, מי' וריכסו ה"ת, פי"6 סנהדרין כהסגות ור6כ"ד קפו, סי' להרמכ"סהדור
 ומער י, P"D לו מי' ונתה"מ כהממטות, ע מי' וכטו"ת ט סעי' ז ס" חו"מ לתו"ע h"ps~1 יז, O"Dקמט
 סי' סנהדרין יעקכ וקהלות חריג, 6ות כ"כ סעורים וקוכן כח, O"D מו סי' ותומיס נ, ס"ק ג מי'מטפט
 ולדון 6חד עוד עמהם לטרף הכסריס רט6יס t"bp 06 מסם 6חד ונמ65 מלוטה רק היו 06 ו6מנסכ(.

 מו"ת )כסוף הממיכה כקונטרס כירט ומסר"י המהרלכ"ח כמחלוקת לכאורה סדכר תלוימחדם,
 למתף מכלי כר6טס כירכ ומהר"י 5פת חכמי עמו 6סר ממוכיס לדיינים סזקניס הממכת כעניןמהרלכ"ח(

 ולתת לם6ת יר5ו עתה "אפילו זו לס0מכה תוקף 6ין המהרלכ"ח מלדעת ירומליס, מכמי כל 6תעמס
 56ל קרוכיס ומס מזה כדין נוגעים הס ככר וכו' ר6יותיסס לנו ולהודיע טענותינו ולטמוע כדיןעמנו
 ממוס ולאו וכו', כסס לחזור טענה מוס יקבלו ול6 כר6םונה, דהמכימו ממאי מילתא להו דכסיפ6ע5מס
 כירכ מהריי 6כל וכו"'. טפסק כמו הדין לו נראה כר6טונה דהורה ממוס b~b ככוונה הכי דעכידדחמיד
 הגהות לחס וכערך פז, סי' רב כלחס והוכלו הדין. לאותו פתול אינו וחתס טגזר ד6ע"פ וסכר עליוחלק

 כענין 6ל6 כן כתכ ל6 כירכ מהר"י 60ף עט סי' חו"מ מהרימ"ט עי' 6ך ז. מי' חו"מ למו"עמהריק"ם
 וכ"כ למנין. כן אחרי יעלה ל6 היכמר תחילה ס6מר סמי הו6 מודה כדין 6כל הסכמה, bSh הוראהם5ינו
 וח"כ יח סי' ח"6 חיי וכעי ע6, סי' 6מת כתורת מטון ומהר"מ פכ, סי' ויו"ד כ סי' חו"מ מהרמד"סכטו"ת
 עי' ועוד, ט, p"D כחידוסיס ונתה"מ יד, מ"ק יז סי' ו6וריס P"D ,6 יח ומי' ט מ"ק יז סי' ום"ך קיד,סי'
 רסג(. )עמ' ככ מי' מטפטעזר
 המואל ורלה כרכית ללוות טרו5ס 5דקה תכרת גכ6י כענין מד מי' יו"ד ח"6 המרון חכ5לת ש"ת עי'ג.
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 זכה, העניים ולקורך כמליחות המעות כטלוה נמ65 סו6 עניים כיד טגכ6י טמכיון היתר 5דלמ615
 מעות למלוה טנותן ונמ65 ענייס לקורך הרכית כדמי יזכה מל6 יכוין החכרה עכור מהנדיכיסולכטיגכה
 הגכ6י על הו6 דה6תריות כיון וז"ל: הטרון חכ5לת והטיכ למלוה. מלוה רכית כ6ן וקין לוה סלט6ינן
 על רק דה6 הלוה, הו6 הוי הגמלי, 6ת רק התלמידיס 16 הענייס 6ת יתכע ל6 המלוה דודתיהלוה,
 האחריות 06 רכית ציתן ממותר עכו"ס שורך כלוה דגם יג סעי' קמט סי' יו"ד טו"ע עי' מלוהו,למונתו
 לומר וקין לד. cs P"D"1 עיי"ם מטכון, כל6 ומכ"ם עכו"ם, טל מסכון לו כנותן qb אסור הטלית עלהו6
 ים 06 ד6ף כ O"D טס כחוו"ד דעי' אינו, זה טס, הרב"ט כמ"ט לעכו"ם סליחות דמין ממוס טמנירסס

 כממכון דטס מטוס רק ד6סור עכו"ס כעד כערכ הוי כאחריות חייכ דהיסר6ל כיון מ"מ לעכו"םסליחות
 ים qb 06 אסור ממכון דליכ6 היכף 6כל מט, p"D הט"ך כממ"כ ערכות ממוס אסור אינו עכו"סטל

 דתחילת דככה"ג מט O"D מס כם"ך ומטמע כרכרי, ותמ65 כבריכות כחוו"ד עיי"ם לעכו"ס,סליחות
 ועי' עיי"ט. ק5ו5ה, רכית הוי כן גס מטכון ו6יכ6 עכו"ס לצורך דהוי 6ף כעלמו ליסר6ל הלוהההלואה
 נותן קינו דהגכ6י ו6ף ממם לוה הגמלי הוי יככס"ג ותמ65 ח p"D קם סי' כחוו"ד כבריכות כזהעוד
 מכיסו, למלם מח1ייכ יהיה נדכות ל6מוף הגכ6י ימ65 ל6 06 6ף דה6 חד6 מידי, מהני ל6 מ"ממכיסו
 פלוני הלוה קומר ד6ס יג מעי' קם בסי' מבואר כעבורו נותן 6חר ob ד6ף ועוד הלותו, אמונתו עלדרק
 ע"כ. כיד. כעלמו סו6 ונותן כמנוסק ומכ"ם אסור כשכורויתן
 ob וע"כ ערכ, 16 כטלית ול6 כלוה מדינו תטם"הן נימן ל )כיוס h"u~Sr 6ליטיכ הגרי"ט מרן הורהוכן

 ההלואה. עכור רכית לפרוע לפליח אסור הטליח, 56ל ול6 המבלח הלוה 56ל היתההעימק6
 אע"פ למנה, רקודן 6ת טמכר טמעון טלג: D"1D ככ"י הוזכר קנז, 6לף סי' ח"6 הרטכ"6 כטו"תוכתכ
 הפועל 6ת הסוכר ה6ומנין פרק וכדתני6 מטלס סכרו זה לר6וכן ליתן חייב תכירו, תינוקות ללמדטטכרו
 ופסק tb"U קותו. טההנה מה מבעה"נ ונוטל וחוזר מהלס מכרו לו נותן חכירו כטל והרקמו כסלולעטות
 הו6 מלו המלאכה ואין טלית סהו6 הודיעוס אפילו עלי טכרכס לפועלים 6מר oht מ"כ פ"י חמדכ6הכת
 ועי' עצמו. דין כהבעל הוי מלו כעסק העוסק דטכיר קמו סי' ח"ג מלכיאל דכרי ועי' כטכרס.חייכ

~"DD טז. סי' מלמה מממפטי רל6 עמ' ט כרךירוטליס 
 סל טכיר מיה ע5מו טג' Db"9 ההלואות, טל התמלוס אחריות 6ת עצמו על קפל טג' כיון דירןוכנידון
 דנו וככר דר"נ. טעכוד6 מדין ההנהלה כלפי תכיעה לו מים 6ל6 ההנהלה, ול6 הנתבע הו6ההנהלה,
 דר"נ מעכוד5 דע"י הסני, הכע"ח על הר6טון המלוה סל סעכוד הוי ה6ס דר"נ מעכוד6 כגדרה6חרוניס
 סעכודו ועיקר מעכור, על ממעכוד טפי הוי דל6 16 ג"כ, הסני הלוה מל להמלוה הר6טון המלוהנעסה
 סס סר6מון להלוס הסני מלוה סל מחוכות דגס מנתחדם 6ל6 הראדון, הלוה על סו6 סר6מון המלוהטל

 והממקנ6 הם"ד התלקו מכזה 6 ל6 פמתיס מהרם"6 עי' כחוכו, ומטתעכדיס הר6מון הלוה מל נכסיוככלל
 ממוס הו6 דר"נ סעכוד6 סל היסוד דעיקר מכו6ר 6 טו קדומין וכרטכ"6 ממתעכדנ6. ד"ס טס התום'מל



הממונות

 ל6ו ליה למימר מ5י ול6 התליטי על כע"ד הר6מון הוי מטרתך הפוכי טענת מע"י לי, למה מטרתך6פוכי
 החום כעלס ה~ס זו וקין התסלומין, כסדר דין h~b הוי ל6 דר"נ דטעכוד6 ונמ65 6ת, דיריכע"ד

 דר"נ, מעכוד6 ערך מקומות" מרקי כ"לקט "ה3י6 ו63חרוניס 6 ס"ק פו סי' ק5וה"ח ועי'והמענוד.
 פי. סי' חו"מ המטפט"ו3"מטנת

 כעינך, hS הו6 דזוז6 ופלגך הו6יל גכר6 ההוך 6"ל וכו' לחפריה דתקע ג3ר6 ההוך 3: לו 3"ק 3גמ'ד.
 הכ6 עניים דליכ6 ולע"ג עניים, כיה זכו ככר יוסף רכ 6"ל וכו' ניפלי נתכיה 6"ל הדר לעניים,נתכיה
 רונה היה bSb הנדקה מן בו לחזור רונה היה ל6 טוה ר"ח כטס פירט טס וכתום' וכו'. 6נן ענייס יד6נן

 וכו'. סלמתן כמעמד כו וזכינן 6נן ענייס דיר יוסף רכ 61"ל תחתיו, לענייס 6חר ולהחזיר טעה לפיללוותו
 דיהית מידי הו6 למנויי כעי 6י ודקי 6כל מלסתן, כמעמד לענייס קנה יומף דרכ כתב מס הרי"ף6מנס
 כריסק מחכמי חד וכיקר ע"כ. לטנויה. מ5י דכוותיה 6חרינ6 כמידי גכ6י ליד 5מטייה דל6 עדלענייס
 מנחמכ bSb כלכד, קנין קינו מלמתן טמעמד ס"למהר"ח

 כ6י~
 הנותן וכלפי המקכל ליד החום נמסר

 החוכ סמקכל, לגבי 35ל המלוה, נסתלק וממילך המלוה ס5יווהו למי הלוה טילם כקילו כפרוע החוכנחטב
 הכדקה הגיעה כקילו נמטכ כלדקה וע"כ למקכל, מתחייכ והלה ממט, טיפרע עד נפרע וקינו קייםעדיין
 6ל6 המקכל, ליד נמסר כקילו קינו טלטתן מעמד מקנין ס"ל הרי"ף 6כל למנותה, 6פפר ו6י הגכ6יליד
 יכול עדיין ממם הגכ6י לידי הלדקה הגיעה טל6 זמן כל כך וממוס פרעון, חלות כו וקין כעלמך קניןהו6
 וחזר כלטתן כמעמד החוכ הקנה 06 3 יג כגיטין הר6טוניס מחלוקת 6ת גס ל63ר ים וכזה לפנותו.הנותן
 דר"ח ד6לי63 ה, מ"ק וכק5וה"ח י ס"ק וכנ"ך 6 סעי' קכו סי' טו"ע עי' מחילה, מחילתו 05 ומחלוהנותן
 כפרוע החום נחטכ הנותן טלג3י וכיון המקכל, לידי כ6 כקילו טהחוכ דם"ל מטוס הו6 מחול ט6ינוטס
 הויקנין כלסתן דמעמד רס"ל מטוס למחול ריכול והר6כ"ד העיטור דכעל ו6ליכ6 למחול, יכולקינו

 טס גיטין כתום' המחלוקת ל53ר ים וכן מחול. הנותן מחלו ומסו"ה כמטרות וממירה כחיכה כמוכעלמך
obדנחלקו לעולס, גכיה לידי תכוץ סל6 ד6פסר ככתובה טלאתן מעמד תקנו ob מועיל מלמתן מעמד 

 כחוכ גס מועיל כעלמך קנין טלטתן מעמד ד6ס מחיים, נגבית ט6ינה כתובה 16 זמנו, תוך חו3להקנות
 ים וכן לפרעון. עומד ואינו הואיל החוכ, טל זמנו תוך מועיל קינו פרעון כחלות תל 06 6כל זמנו,תוך
 מליחות מועילה סלמתן כמעמד 06 נד מ"ק וכהגרען כ מעי' קכו סי' 3טו"ע הפוסקיס מחלוקתלכ6ר
 דין עפ"י ומוסרו הדכר תופם סאה 16 טהנפקד פרעון, דין מהווה טלטתן מעמד ד6ס המקכל,3עד

 כך ועקב מהלוה, 16 מהנפקד הדכר ותופם טמקכל דהיינו כמעמה, מטתתף המקבל 5זי המקבל,לתסיסת
 י"ל כעלמך, קנין מעטה 6ל6 קינו טלטתן מעמד 06 6כל הפרעון. טהו6 טלו התפיסה למעטה מליחותיט
 מ5ד מעמה כלי כלכד הנותן טל מקנה דעת מדין חל והקנין הקנין, כמעטה הטתתפות למקכלטלין

 עלמו, המקבל וכמעמד המקכל כפני להעסות קריך מהקנין כלכד כגופו מסתחף מהמקבל ויו65המקכל,
 מליחות. זס עלוקין



 ירושלים - דיןפסקיו

 סד3ר תלוי ז3ל"6, כפני הלוס עם למתפטר ממוכר המכיס 5ס ל6חר, חוכו 6ת סמלוס ממכר ל5תרלפי"ז
 וכרקונו מחילת, 6ינס מנותן ממחילת לי קים לומר סמקכל ויכול מחילתו, מועילה 5ס ר6מוניסכמחלוקת

 מלוה. עס מחדםלדון

 לוין. דובאברהם

ב

 דל6 נר5ס ולדון, ולחזור 5חר עמהס ל5רף סכטריס יכוליס hO 06"9 מחס 5חד ונמ65 מדנו מלומסכענין
 קינו קרוב כמסיה כסעיד רעד ד, סי' ח"כ מהדו"ח מו"מ 3סו"ת מכתב וכמו ט, מ"ק לג סי' לס"ךדמי
 ממקר הים עדותו פסעת טמ6 לחמום דים הר5מוניס, דכריו ממחזיק לפי טנתרתק 6חר עוד להעידיכול
 כמ"ט כרדמי, וקומר לכ על ממיס קינו מטקרמ"מ חמם לל6 גס גזה"כ טהו5 ווקף לפע"ד קרבתומפני

 60חד ידעו ל5 עוד כר6מונה סדנו הטמעה כדיינים מחל"כ העיטור(, כעל כרכרי ח ס"ק לג סי'התומיס
 ויקיימו כידונו 6ף מ3יניהס מפסול כסנמתלק ולח"כ מטוחדת סכלתי חוו"ד עפ"י ודנו פסול הו6מכיניסס

 ממפט. עיוות חמם 3זס 6ין כר6מונס טפסקו כפי פס"דטוב
 מסיס לד"ת דומם טהור 6ף מחדם לעיין ~ריך ד"ת סכל כדין מתונין הוו כמפנס מנקמר מס לפי"זומוכן
 3פמקיס מס"ה מהתומיס טהכיP"D 6 6 חידומיס מס וכנתס"מ י בסי' ועי' בכך, פסק וככר כעכרלדיין
 כ5ותס מחדם ולדון לחזור כסר 5יך כענין פמק טכ3ר מי ולכשרה מחדם. לעיין פעם כל ט5ריך 15"סמל

 ולדון מלחזור ייפסל כנידון מלכס פסק כת3 מככר מי וכן דיבוריה, ל6חזוקי קינם עכיד boם5לה,
 רק למוריס סם"ך דגרי רכל הנ"ל ססו"מ לפי המנס כתכ. טככר 3מה כטועם יר6ס מל5 כדי ענין63ותו
 היה ל5 מהתחילה ם6פמר דיבורו דיתזיק יעיד מל5 נכמר וכעת פסול חסם 16 פסול היה מכתחילהכמקוס
 ולדון. לחזור יכול נגיעה סוס כלי ופסק כטר טסיה מי 36ל6מת,

 הייזקק. אהרןמרדכי
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