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 ים ישי:יעמחתאתי ירושלים דיןבית

 יוחסין ולבירור ממונותלדיני

 שכיר מנהל ע"י קצובה שאינהערבות
 82ז-סו מס' ממונותתיק

 אלול( י)מהד'

 הדיוןנושא

 בהיתר - כספים "גלגל" החירר נוספים. מנהלים  שני עם ביחד ב' חירר של שכיר כמנהל עבדא'
 בידי הפקיד א'  השני. המנהל נטל אחר וחלק א' נטל מהכסף חלק ג', הכספים מסוחר -עיסקא

 הוסיף מהם אחד גב ועל תאריך, וללא נקוב סכום ללא הפרטי מחשבונו חתומים צ'קים שניג'
 ונאמן המוסד, עבור המנהל חברי לידי המלוה  שיעביר הסכומים על קבלן ערב אני ידו:בכתב
 החזירו הראשונות בפעמים פעמים, כמה כספים השנים "גלגלו" מיכן לאחר זה. לגבי המלוהעלי
 פרש בינתיים גדולים. בחובות שקע שהחידר משום החזירו לא האחרונות ובפעמים החוב,את
 כספים על והן החידר עבור בעצמו שקבל הכספים על הן ג' ע"י נתבע וכיום בחידר, מתפקידוא'

 ותבירו 20.0005 ממנו נטל שא' ברי בטענת טוען ג' קבלן. כערב עליהם חתם והוא תבירושנטל
 זוכר אינו ובכלל 20.0005, של הלואה אותה את בכלל לוה אם זוכר שאינו טוען א' 30.0008.נטל
 תבירו 27.000$. רק היה לג' כולו החוב וחבירו הוא שעשה חשבון לפי אך בעצמו, נטלכמה
 א'. שנטל ממה פחות מג' נטל שהוא החבר טען ושם אחר, בבי"ד נ' ע"י הוא נםנתבע
 לחלצו ועד הקימו ועסקנים בחובות, ששקע משום שלו הערבות את לשלם מהיכן איןלא'

 בחובות ולא כלוה עליו הרובצים בחובות אלא טיפלו לא היום עד הועד לדברימחובותיו.
 הם עוד הפרטיים. בחובותיו רק אלא המוסד, של ברורים בחובות ולא ערבות, עליהןשחתם
 על קנין היה  שלא גם מה לחייבם, אפשר אי קצוב בלתי בסכום היתה שהערבות שכיוןטוענים

 מה עפ"י וזה הלכתית, מבחינה תקפה אינה לנ' א' שנתן שהנאמנות טוענים הם עודההתחייבות.
 טענת על לא אבל פרעון טענת על רק מועילה שנאמנות זצ"ל רוזובסקי הגרייש מו"רשביאר
 יכול היה "טענהיי בלי שגם כיון נאמנות, בזה שייך לא לוה אם ידוע לא  שכלל ובמקוםהלואה,
 בערב אף לוה, אם יודע איני שטוען ערב ועוד, קנין. צריכה שנאמנות ועוד מהתובע.להפטר
 לחייבו. אפשר איקבלן,
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 ביניים דיןפסק

 התידר. לצורר 20.000$ של סכום ממנו נטל שא' לזמר נאמן המלוהא.

 ומכיון כלוה. דינו גבאי, בתורת שנטלם כיון החידר, לצורר היו שנטל  שהכספים הגםב.
 כערב. גם דינו הפרטי, מחשבונו )פתוחים( צ'קים למלוהשהפקיד

 ביה"ד לפס"ד להמתין יש המנהל, תבירו שנטל כספים על קבלן כערב להתחייבותו באשרג.
 ובתור ותאריכיהן, יחוייב הלואות איזה על יחוייב, בכמה יחוייב, אם מנהל, מאותו בתביעהשדן
 יחוייב.מה

 הייזלר אהרן מרדכי3-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 עליו חייב האם מחשבונו, צ'ק המלוה בידי והפקיד בשכר, בו מנהל שהוא מוסד עבור לוהא.
 כערב. רק אוכלוה
 חייב. שאיני לי קים לומר יכול האם קצוב, שאינו דבר על ערבב.
 לא שהראשון אע"פ המלוה כלפי קבלנית בערבות להתחייב יכול והאם דינו, ערב, על ערבג.
 סתם. ערב אלאהיה
 אם לומר המלוה נאמן האם ופתוחים", צ'קים לו נתן וגם לו, חייב כמה לומר למלוה האמינוד.
 לוה. וכמהלוה

תשובה

 תטולל ורקס כרכית ללוות טרו5ס 5דקס חכרת גכ6י כענין סד סי' יו"ד ח"6 סטרון חנ5לת טו"ת עי'א.
 וכס, סענייס ולטורך כטליתות ממעות כטלוא נמ65 סו6 ענייס כיד טגכ6י טמכיון סיתר 5דלמ5ו6

 מעות למלום טנותן ונמ65 ענייס שורך סרכית כדמי יזכס "ל6 יכוין סחכרס עכור מסנדיכיסולכטיגכס
 סגכ6י על סו6 דס6חריות כיון וז"ל: פטרון חכ5לת וסטיב למלוס. מלוס רבית כ6ן וקין לוס טלט6ינן
 על רק דס6 סלוס, סו6 סוי סגכ6י, 6ת רק סתלמידיס 6ו סענייס 6ת יתנע ל6 סמלוס דודניימלוס,
 ס6תריות ob רכית ליתן טמותר עכו"ס לקורך כלוס דגס יג סעי' קמט סי' יו"ד טו"ע עי' סלוסו,למונתו
 לומר ולין לד. p"D כט"ך עיי"ט מטכון, כל6 ומכ"ט עכו"ם, טל מסכון לו כנותן 6ף לסור סטליח עלסו6



גממונות

 יט ob ד6ף כ מ"ק "ס כחוו"ד דעי' קינו, זס טס, t"b~o כמ"ט לעכו"ם צליחות דלין ממוס ט6נידטס
 כמסכון דטס מטוס רק ד6סור עכו"ם כעד כערב סוי כאחריות חייט דסיטר6ל כיון מ"מ לעכו"םסליחות
 יט oh 6ף אסור מסכון דליכ6 סיכך 6כל מט, ס"ק סט"ך כמט"כ ערכות ממוס אסור אינו עכו"םטל

 דתחילת דככס"ג מט ס"ק טס כנ"ך ומטמע כרכרי, ותמ65 כאריכות כחוו"ד עיי"ט לעכו"ס,מליחות
 ועי' עיי"ט. ק5ו5ס, רבית חוי כן גס מטכון ו5יכ6 עכו"ס לאורך דמוי 6ף כע5מו ליטר5ל מלוסססלו6ס
 נותן קינו דסגכ5י ו6ף ממם לוס סגכ6י סוי דככס"ג ותמ65 ח O"D קם סי' כחוו"ד כאריכות כזסעוד
 מכיסו, לטלס מחוייכ יסים נדכות לאסוף סגכ6י ימ65 ל6 06 6ף דס6 חד6 מידי, מסני ל6 מ"ממכיסו
 פלוני סלוס תומר ד5ס יג סעי' קם בסי' מכותר כעכורו נותן 6מר ob ד6ף ועוד סלוסו, אמונתו עלדרק
 ע"כ. כיד. כעלמו סו6 ונותן כטנוט6 ומכ"ט קמור כעכורויתן

 06 וע"כ ערס, 16 כטלית ול6 כלוס סדינו תטם"ס( נימן ל )כיוס טליט"5 6ליטיכ סגרי"ט מרן סורסוכן
 ססלו5ס. עכור רכית לפרוע לטלית אסור סטליח, 55ל ול6 סמטלח סלוס 56ל סיתסכעיסקא

 עמ' ט כרך ירוטליס פס"ד עי' מממון, מבעל טתס6 טליחות ט5ריכס לסוכריס ללוס טליחות מועילם5ס
סג.

 טכיר טסיס הגס סחידר, טל למימון לדאוג סיס טתפקידו כחידר מנמל סיס זס כנידון טסנתכעומכיון
 מחסכונו 5'קיס למלוס טנתן וכיון עלמו, ככע"ד טדינו קסז סי' ח"ג מלכילן כדכאי כתם סרי כעס"כ,ול6

 כערכ סתחייכותו חלס ob לדון ים מכוס, לל6 סיו וס5'קיס מלהר 6ך ערכ, מדין גס סכל על חייםמפרטי
 לסלן. ועי' כעלמו. טנטל סכמפיס על גס ק5וכ, טילינוכדבר
 וקני לו תן לו טחתן מס כל hc"5 כגון טערכ סדכר ק5כ פירט טל6 מי יג: סעי' hbp סי' כטוחם פסקב.
 וסכי עליו, חלקו 6חריו סכ6יס וכל כלוס, חייכ סערכ זס 5ין לסרמכ"ס ערכ, וקני לו מכור 5וערכ

 סמקנס דם"ל לטעמיס ד6זיל מטוס סערם פוטר דסרמכ"ס ס"ל ממחכר כס: O"D וכממ"ע ע"כ.נקטינן.
 עמו סחולקיס וממילך רז, וכסו"ם ם כסי' פטמו סטור וכמ"ט מטתעכד, ל6 ק5כס לו טלין דגרלמכירו
 סמחייכיס ד6ף וסר6כ"ד סטור מלטון ומוכחתי כתכתי וכפריטס כסקי. ג"כ עליו חולקיס סדיןכקותו
 דערכות, ל6ממכת6 ריעות6 עוד לו דנ5טרף כיון דפטור סכ6 מורס ק5וכ ט6ינו דבר כסמקנסכעלמך
 דקנס טס רס"ל סר6כ"ד ומ"מ קנס, ל6 יחד כס5טרפן מ"מ דקנס 6מרינן ע5מו כפני 6חד רכלולע"פ
 זס כי ודו"ק מוכחות, עוד טכתכתי מס דריטס ועי' 6ומדנ6, 6חר 6ל6 לגמרי קנס bb7 כתכ כ6ןלגמרי
 ממוחזק וקין כמכ"י, דסעיקר ומוכר ססמ"ע על חולק טו O"D סט"ך 6מנס b"D. לדינך. ברורנלענ"ד
 ודלק tb~s כסרמכ"ס כלל קיי"ל ול6 עליו מולקים 6חריו דסכ6יס כיון כסרמכ"ס לי קיס לומריכול

 תת"ם וכטו"ת ז P"D מס וכנתס"מ כסרמכ"ס. לי קיט לומה יכול דסמוחזק ומסרטד"ס לכ כןכמסיעי
f"DO~bדברי מעתיק מס וכמטוככ כ ס"ק סו סי' ק5וס"ח 6מנס כסט"ך, כתבו קלס מו"ס ,D"nDO 'ועי 
 כססמ"ע. לי קיס לומר ריכול י סי' כמונס כגדיטו"ת
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 תחילס ממנו לגבות כמלוס ויכול כעלמו, כלוס טנחטכ קכלן כערכ 6כל רגילס, כערכות זס כל6מנס
 מחנת וכ"כ 6סמכת6. חסרון בו 6ין סרי טו, סעי' קכט מ" וטו"ע 6 קער כ"כ עי' ללוס, הכטיס יטויפילו
 כטו"ת וכ"מ קסכ, סי' ח"ג 6 מסדוריו כטו"מ סוכך כ סי' סלסל יריעת וטו"ת טז, 6ות קל6 סי'יסורס
 וכנידון לס. 6ות מס תרומס וכגדולי לח, סי' 6 חלק לס סער מתרומות ספר ועי' לו. מי' מנוספותחכת
 יח סעי' קכט סי' כתו"ע סרמ"6 פסק סרי סמנסל", חכרי טיטול מס על קכלן ערב "6ני כתכ ט5'דירן
 וק5וס"ח לז p"D כט"ך עיי"ם 6ך קלמר, ממועיל כלטון דודניי קכלן ערכ סוי קכלן פלוני כו טכתוכדטטר
O"D6 דקינו מסרטד"ס עפ"י h~h פס"ד ועי' עיי"ם, לו, תן 65 ליווי כלטון 6מר טל6 כיון סתם ערכ 

 "לקט ועי' סמדינס. מנחג מ5ד קכלן ערכ דנעמס קמר סי' ח"6 יוסר ס6מרי כטס ם עמ' ט כרךירומליס
 ולילך. 5 עמ' תטנ"ד ברק כני טליט"6( סגרנ"ק טל דינו )מכית ופס"ד"מלכות
 וקני וכך כך לפלוני זס ערוב לחכירו ס6ומר יד: סעי' קל6 טי' וטו"ע סי"פ פכ"ס ולוס מלוס רמכ"סג.

 לערב סני ערכ נטתעכד כך למלוס סערכ טנטתעכד וכטס ערכ, וקני סלוסו ט6מר כמי ס"ז לך,ערכ
 לוס יט סמך דקקת ממ"מ וכתב סו5. 6חד דין סטני עס ר6"ון ערכ ודין סמלוס עם סערכ ודיןר5טון,
 6ין מעות נותן קינו ר5טון מערב ט6ע"פ Of3 וסטעס דערכ6. וערכך ערכך כ לז כמוטס מלמרוממס
 תומיס ועי' עכ"ל. עיקר. וכן דמי, דמלוס מעות מתן כטעת זס טל טעכודו דטעת מטוס קנין קריךסטני
 מתן כטעת עתם וסוי כלוס, נעטס דסו5 קכלן ערכ לסיות (ssr סר5טון כטסערכ דרק י5 ס"ק b5Oסי'
 ככך. ערבותו חלסמעות

 זמן וצחר מנס לממעון מלוס רכוכן ד6ס טז, O"D קל6 סי' כט"ך סוכך ג, סי' ח"כ כח סער כגדו"תוכתכ
 יסודס וכ6 צריך, ערכך וערכיך עלי נקמן צינו רבוכן וסטיב טלי, ערכ יסים לוי וק"ל ערכ ממנוכקט
 לוי כינייסו, 6יכ6 דערכ6 ערכך כ לז כמוטס ט5מרו מס כעין טמעון, טל סערכ לוי כטפיל ערכלסיות
 נרפס סערכ לוי כטכיל ערכ לסיות מנכנס יסודס 6כל קנין, כעי מעות מתן כטעת טל5 דמוי כיוןודצי
 סו6 מחרט עתס כי לרבוכן, עכוזיו עד חייט לוי סיס טל6 מס על לוי על מתערס סו6 כי קנין, כעידל6

 זס 6ין מנ"ל סרמכ"ס דדין י6 6ות ח"5 לס כטער טס עוד וכתכ מעות. מתן כטעת לגכיס ומו"למתחייב
 סר5טון סערכ כעכור עלמו למלוס נטתעכד סטני סערכ דסתס כח, כטער טכתכנו דערכ6 ערכךכדין
 סר6טון לערכ 6ל6 למלוס נתערכ ל6 סטני סערכ כ5ן 6כל לטני, לתבוע סו5 מלוס טל דינווכודניי
 סטני סערכ זס יתמר תולי ות"כ לו, יחזיר סו5 סלוס כמכיל יפרע ט6ס לו ונתחייב סלוס כעדגתערכ
 דרך על Db~3 ערכ 6תס סמלוס יצמר 16 לכן, קורס ול5 היפרע 6חר 5ל5 לערכ כלוס חייכ תינילמלוס
 פורע סלוס כטפין לו חייכ 5תס ס"נ סלוס, פרעני כטלק לי לפרוע חייכ ד6יסו סיכי וכי לי, ערכמסוק
 לי לפרוע חייכ 6תס וממילך כלוס פרע ל5 טסערכ n"Db סלוס פרעון כחסרון טעכודו חל ותיכףלי,

 עיי"ם. נתן,מדר'
 סס, נפרדים עניניס ומני ר5טון, לערכ טנתחייכ וים למלוס, מנתחייכ דערכ6 ערכך טיט למדיםנמלינו



הממונות

 כלוס, ול6 סמך זו 6ין כמוטס: מסגמ' לרמיקס סמך טסכי6 ממ"מ על טתמס טס ולוס מלוס כ6ו"טוכ"כ
 סערכ יפרע ט6ס ערב סו6 כ6ן 6כל ממנו, יגכס סערם מן יגכס ל6 ט6ס לסמלוס טנתערכ כמו סויטטס
 כלוס. נטתעכד ל6 לסמלוס 6כל ממנו, ויגבס סערכיחזור

 לסערם רק למלות ערכ קינו טסערב כיירי וסרמכ"ס ממחכר 6"כ טליט"6: סייזלר h"n~Ao מדיין)סערת
ob~יטלס, ל6 6' ערכ ט6ס למלוס גס ערכ סמני טסערכ 6יירי וסנטך לסערכ, סו6 יטלס למלוס יבלס 
 על ול6 דסט"ך דין על רק זס קנין סטני גס קריך מעות מתן נטעת דטל6 מחולק וסתומיס סו6.יבלס
 ע"כ(. סמח3ר. טלסדין

 דין ל6' יט fb כי כערב, חייב מסוק 6', טל מחכירו סמלוס כתביעת סדן כייסד ימ65 06 דירן,ונידון
 על מתערם דסו6 לטני, לתבוע סו6 מלוס טל דינו דודניי 3גדו"ת טכתכ למלוס, טנתחייכ דער63ערכך
 יתכן ס6ס לחקור יט כוס ועקופן למלוס. עכטיו עד חיים סר6טון סערכ סיס טל6 מס על סר6טוןסערכ
 טכיון טיש סר6טון, לו טסתחייכ ממס יותר קבלנית כערכות למלוס מטתעכד סטני סערכטיסים

 ל6 טסר6טון Db"9 קכלן כערכ טיתחייכ יתכן סר6טון, סערכ כלפי ול6 סמלוס כלפי סיתםמסתהייכותו
 טמ6 16 מחס. ערכ 6ל6סיס

~"Db 
 סערכ על סי6 טערכומו כיון סמלוס כלפי סיתס טסתהייכותו

 טחיוכו 6', טל ממחכר 3תכיעס סדן כיס"ד יפסוק 6ס 6ך 51"ע. ממנו. יותר טיתחייכ יתכן ל6סר6סון,
 יט וע"כ סמלוס, כלפי קכלן כערכ לסתחייכ יכל ט6' פרוט rh כי מלוס, טל טלית 16 לוס כתורסו6

 טס. לפס"דלממתין

 דנ6מן סלים לענין hb ,6 ומנסדרין 6, סד גיטין כגמ' חסדך רכ דברי סו6 סימניה מל סדין מקורד.
 6 עד קרוטין למי נודע ל6 ו3טיעס סימנית. דס6 פרוע, טסו6 ט3ידו סטטר על לזמר ס3עליס מןיותר
 b"w'St 3ני וסרקני כמליט. נקמן עליסס טקכלוסו דכיון זיכיתי, לזת לומר דיין טל סנ6מנות טווסיכיקר

 לומר 3ס6מינו מס"ס יכ מעי' עס מי' סטו"ע כגליון רעק"6 כסגנות סוכל עם, סי' f"DO]bלנו3י"ת
 וסוף מממעון, טלוית מעיד וקני וכקנין תרי כדי עליך לסעיד קותי ס6מנת קומר h"D 06 טס: וז"לטלוס,
 מטלס. לסטכע יכול ט6ינו מתוך לויתי, טל6 קומר 6ני מ"מ 6כל עלי טס6מנתיך 6מתקומר

 בידיו טנתן מטוס וכעיקר סמנסל, לחבירו טיע3יר ססכומיס על מתמינו טסות לג' כתב ט6' דירןוכנידון
 סתוכע כידי נתן טמרי מסתכיעס, למפטר יכול סיס ל6 טענס וכלי מפרטי, מחמצונו פתוחים5'קיס
 3סלו6ס נתן o~ra'5o ו6ת למלוס, מחזיר ככר חלקס ו6ת לסירוגין, סיו טססלו6ות )ו6ף פתוחיס5'קיס

 סלולות ג3ן על ולוום וחזר כידו סט6ירס bSh אחזרם ס5'קיס נטל ל6 הלוקס 6ותס 6ת וכטפרעסר6טונס,
 מכתב וכמו n~bso, ססלו6ות על גס למלוס לו עומדים 5'קיס כ6ותס למלוס טנתן סנ6מנות כהקמרות,
 סתחייכ דכממרנ"י כיון דסכרתו מס ק5וס"ה ועי' מכ"ח, לדעת גס ממרנ"י לענין כ O"D מח סי'סם"ך
 מגמ' ר6יס וסכיך סממרנ"י, כזס ויטתעכד ויחזור יפרענו ותפילו כו יגכס טיו5י6ו זמן רכל מתהילסע5מו
 כערוך כתכ זס", כמכוס הוכ על פלוני כעד לעולס ערכ "6ני 6מר 06 כערכות, וס"ס עיי"ט. 6 לנדרים
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 סחוב 6ת סחיי3 יפרע ob גס זס סכום על לעולס זס חייב כעד ערב טסו6 ט סעי' קכט סי'מסלחן
 לערבותו וכטסתן כ. סעי' טס סקדמיס כסף ועי' סלבס, וכן סחרת, סלו6ס וילווס ויחזור טעטססר6טון
 פתוחיס 5'קיס ונתינת 6', לו חייב כמס לומר ג' נקמן וע"כ לעולס(, ערכ 6ני כקומר ס"ז פתוחים5'קיס
 תכירו, טנטל מס על רק ול6 עלמו, 6' טנטל סכספיס על גס נקמנות וחסיכ כקנין, כמוס סתוכע טלכידו
 חכירו. ביטול סכמפיס על רק סיתם בכתב סנ6מנות טנתינתלע"פ
h~hבו תוחס וקינו 5דדין ממני חלק נייר סמלוס כיד טנתן סמי מח סו"ם טומן כעיר סל3וט כתב מככר 
 16 כו' לכל סמ6מין פתי hih זס 6ין וכו' 6דס כני כעיני נמנע 56לי סו6 6חד, מ5ד סמו חתימתרק

 טענו ל6 וטועניו טסנתכע מכיון 6ך ע"כ. כלוס. כזח 6דס טל כמעמיס וקין יחטכ טוטיס וככללממוגע
 עבורו. ז6ת טועניס בי"ד 6ין זו,טענס

 לוין. דובאברהם

ב

 המוסד כטפיל סיתס מססלו6ס סמלוס דידע דסיכ6 עז כסויים מסנתס"מ כסיכומיו סנתנע טטען מס6.
 נסטר עומס חתמם ס6מס ם6ס טס כתכ סנתס"מ מגס דכיון לניד"ד, נכון קינו כעלמך, כמליח 6ל6וקינו
 נתן 6ל6 כמטר עקמו חתס רק דל6 כניד"ד כ"ט לותס, כעלס מכטכיל דידויי 6ף חלקם 6ת ממנםדגו3יס
 דון סלוף כערב דינו ס5'קיס נתינת טע"י כזס קמרו )וככר ממו על סי6 ססלו6ס b"b1 מלו, 6יטייס5'קיס
 הכדל טים ו6ף מד. ס"ק וממ"ע כ סעי' קכט סי' וחו"מ כ סעי' קע סי' יו"ד עי' מלוס, כעלסדסו6
 ערכ דסו6 מס סדכריס כוונת סמומד כמכיל מלו ערכות כמטר טכת3 ומס ממט(. רומס דקינובדמיון,
 Of ניסוח )ו63מת עלמו ל5ורך סלולות חכירו יקח 6ס ערכ יסיס ול6 סמוסד עכור חכירו מיקח מסלכל
 וסיס ז6ת למוכיח לנתבע קמם רסיס טפסר ל5ורכו סלו6ס לוקח סיס חכירו 6ס ד6ף כחסר, מ6דלוקס
 כפס"ד מליטתן סג6וניס סדייניס ידידי ממ"כ ועי' טמו. על סי6 מססלו6ס ודקי 6כל זס(, על 6ףמתחייב
 ו6ילך. נו עמ' ט כרךירומליס
 ועי' טלית, ול6 לוס סוי סו6 דודניי טליט"6 לס36"ד מליטים סגריט"6 מרן ם6מר מס סו6 זס לכלונוסף
 6. 6ות כנימוקיו ס6כ"ד מסקריךמס

 כסיכומיו מנתבע מטען מס כ6ן ענין 6ין 6"כ לידו, כסלו6ס מקבל מס על ספחות לכל לווס מסוקולחרי
 מסכיל מס וכן נתמיינתי, 06 יודע קיני תוי קכלן ערכ ד6ף כמכ"ח דמטיק לכ O"D קכט בסי'מסוסך
 6ין סד3ריס: סיכוס קבלן. ול6 לוום סו6 כ6ן דסרי נתחייכתי, 06 יודע קיני דמוי לט סי'מק5וס"ח
 מטוס סלוס דהו6 16 דון, כטפוף דסוי 16 כלוס, דהוי לידו טקכל ההלוקס חלק כלפי כלוס סנתכעכטענת
 טסו6 5ד מכל וממילך קכלן, לערכ קותו הופכים ס5'קיס טנתינת ברור ועכ"פ ללוה, נספך טכוסס5'קיס
 לידיו. טקכל מחלק עלחייב
 ס6כ"ד מכתכ וכמו סדין, כיח 3זס דן ל6 עדיין הנתבע, נקרך מס סנת3ע, טל חכירו "קבל סחלקוכלפי



 זממונות

- -

 תכירו 6ת "דן כיס"ד טל לפס"ד לממתין 5ריך דלין לפטר לעיל מח"כ ועפיי יעויי"". טלו, ג 16תכמוף
 דון. כסלוף פוי זס חלק רעל ומטוס כנתבע,טל
 סרמ"6 דס6 6, נכון, קינו עכו"ס כלוס ד6יירי יט ס"ק קכט כמי' מסנטך כסיכומיו סנתכע כ"כ ומט"ככ.

 סדק ע"י סימיניס דס6 כ, סרמ"6. פסק עס ממכיס h)h כסכ"י ל6 מסיק עלמו ככ"ח וגס כך ל6פסק
 ערב. נעטס טסות צופן כלעל
 טווינו לדבר סתחייכותו מועיל כערב דגם כך סנפסוק 16 לי קיס נצמר ah ד6ף סנתכע טטען ומסג.

 כתב מ"מ דכריו(, כתוך טסוספנו וכמס טליט"5, יגר סגר"ט מדיין ידידי כרכרי כצריכות לסלן )עי'ק5וכ
 לומר נרמס עכ"ד. מודר. קנין וכעינן קנין, סיס ל6 סרי וכניד"ד קנין, דמעי סטו"ע כגליוןסרעק"6
 דם"ל ויט ז, סי' סערכ" "מטפט כם' כוס עי' קנין, טטר כתורת טנכתכ סטר קנין דמועיל רס"ל יטדסנס
 סוי דל6 ונקט כדק דן מה וכמי' bo כס" ז5"ל קרלין לסגרט"ט כלמס עטרת טכם' ו6ף קנין, סוידס5'ק
 דל6 כסחולקיס נימק 06 ו6ף קנין. לנו יט 61"כ כוותיס, דל6 טליט"6 סגריט"6 מרן מכריע כרכטטר,
 oh ו6ף סיטומת6. קנין מ5ד ויועיל 5'ק, נתן וסרי דמועיל, סיטומת6 מקנין גרע ל6 מ"מ טטר קניןסוי
 "pnD כם' ומוכל סרעק"6, על כסחולקיס לי קיס סמלוס יקמר ע"מ 6לס דברינו על לחלוק מחולקירקה

 עיי"ט. וצילך, ח 6ות כג סי' ח"כסמטפט"
 דכמקוס כד כמ"ק מס טכתכ סט"ך על לחלוק כג ס"ק 6וריס 65 כמי' סתומים כתכ נקמנות: כעניןד.
 למצד עד כמדוקדק לו ידוע כפנקס לob 6 פנקסו עפ"י לסטכיעו יכול 6ין סיסת ויפילו לדכר רגליםטלין
 06 כרי מו"ל ולעולס לפנקם פנקס כין לחלק וצין כלל לדינך נר6ס דל6 סתומיס וכתב לדכר, רגליסדמוי
 טל כידו יט oht וכ"ט כך, על לסטכיעו ויכול נכון על סכל כותב רק פנקסו על סקר מעלס ט6יןיודע
 על סיוטכיס ססור6ס כעלי כל מוריס סכן סתומיס וסייס לסטכיעו, טנ6מן סכעס"כ טל ממוןמחנוני
 טנתן וטוען ממט כרי כבטוען וכ"ט וו. 1 כסעיף מכ"ח נקט וכן טז, מ"ק חידוטיס סנתס"מ וסכיניומדין,
 כב ס"ק D"nDO כ"כ סכוכת, כל6 6ף נוטל לכו"ע דכזס כמס, יודע צינו 6כל לקח ט6מנס טועןומלוס
 ססכיס וכן סימת. טכועת hb 6ף סכועס 6ף כל6 דנוטל סט"ך וממקנת כח. ס"ק סם"ך עמווממכיס
 כגון נתן, ול6 ק5כס ליחן יכול טסים דכמקוס ו כס"ק סנתס"מ עוד וכתכ כp"D ,6 חידוטיססנתס"מ
 כל6 נוטל 6נפטיס, ומפסיד יודע טילינו כמס כעלמו ופתע ספועליס סכר יודע טסים וכעס"ככחנווני
 מכירו כרסות חכירו נכסי על סו65ות טסו5י6 כמקוס כגון לק5וכ יכול סיס טל6 כמקוס 6כלטכועס,
 6פמר 6י טמרי ק5כ טל6 כמס פרע דל6 כיון כטכועס סתוכע נוטל יודע צינו וסנתכע ססו65ותותוטע
 ססו65ס.לק5ון
 טכועס, צריך לנתס"מ b"h לק5ון יכול סיס ול6 יטול כמס ידוע סיס ל6 סנ6מנות לו טנתן כזמןוכניד"ד
 וטמא דככרי כיטר6ל רווחת ומלכס גרוע, טמ6 סוי bo טמ6, טוען טסנתכע וכיון טכועס. 6י"5ולסטייך
 5ריך דס6 כמקלת, למודם טכועס פדיון טפילו כ6ן 6ין )וממילך מטלס לסיטכע יכול טחינו מתוךכמאינן
לטלס(.
 6כל פרעון טענת על רק מועילס טנ6מנות סנתכע טענת לסתור טליט"6 ידידי כנו כטס ס6כ"דומט"כ
 בסי' מסרעק"6 טס ה6כ"ד וסכיך מקומות, מכמס להוכיח כמיכומיו כוס וסקריך סלוקה, טענת עלל6
 כתכ וע"ז סעד, לפסול מיגו יט 06 לענין רק כן כתכ דסנוכ"י נר6ס מעיון לצחר מסנוכ"י, יכ מעי'עס
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 להטמע יכול מקינו מתוך דינו ולכן סעד למחור מיגו מקין לד דף ככ"כ 636 דר' נסכך כסוגייתדמוי
 גוכם על 6ף סכל על סעד נקמן 6ז סעד לפסול נקמן טסינו ד6חרי סו6 מנס מ6תיס ככלל 6ךמסלס,
 מכתימו. סערכ 16 מסלוס 6ףססלו6ס,

 רק חייך וזס מלוס c~bb לוס עכר מטעם סו6 סמלוס טל סנ6מנות דיסוד מסמ"מ סנתכע b,"oc ומסס.
 עבד טל דין 6ין דבזס ססלו6ס גוף על מפק כטיט ל6 6כל מפרעון, על מפק טיט h~b סלווס טמודסכמי
 לניד"ד, ענין דקינו נר6ס עכת"ד, סנתכע, טנתן נקמנות מסני ל6 ד3כס"ג ומסתכר מלוס, לקיםלוס

 ססכוס זס 6ין סנתכע לטענת ד6ס מנקמר מלוס לקיט לוס עכד מ5ד לb~o 6 סנ6מנות 5'קיס טיטדכמקוס
 סנ6מנות וזמו סנת3ע, טל פתוחיס 5'קיס ממחזיק מ5ד סוh~b 6 למלום, עכד נסים לfb 6 ססלו6סטל
 סתוכע כיד כטיט מזו גדולס יותר נקמנות טייך ומס לערר, קותו טסופכת ססלו6ס כיגוע מ5ד ול6טלו,
 דנתן לכו טת ל6 מדוייקיס, 6ינס דססכומיס סנתכע טטען מס ולכן כמיתר. לידו טסגיע פתוחיס5'קיס
 מחלק דסרי מנ"ל, ומטעם ממוסד, 6ת עזיכתו 6חר ססלו6ס סיס דממך לטעון יכול קינו וכן נקמנות.לו

 נתן 06 6ף ו6ז פריטתו, 6חרי רק טסים יתכן חרירו טלוס מחלק Ssb קורס, סיס ודקי סרי בעקמוטלוס
 לו הודיע כקילו סוי מממוסד פריטתו על סמלוס ידע 06 מ"מ טילוס, ססלו6ות כל על פתוח 5'קלמלום
 ופטור מועיל מערבותו כו מחוזר ססלו6ס לפני למלוס טסודיע דערכ ברור דוס מערכות, מן בומחוזר

 מממת כטמא 6ל6 כרי כטענת סוי ל6 סנתכעיס ססכומיס 6ת מכתים טסו6 סנתכע טענת וגסמערכותו.
 סעתיס. ולוק מזמןטכחת

 וכל ער3, רק b~b לוס חטיכ ל6 דכ5'קיס נהמר 06 דססתפקתי: ספיקה 3יס נימק לידן דקתי ו6גכ1.
 חל, ל6 ק5ו3 ט6ינו דבר על דערכ כססמ"ע לי קים טענת ללוס טים 6ף על - סמלוס טל קיומוזכות
 כסנטך לי קיס סמלוס טוען ומנגד כמעותיו, מוחזק וסוף כסרעק"6 קנין ט5ריך לי טקיס סלוחוטענת
 מוחזק סו6 דסמלוס נר6ס 6"כ גריס, כמכיל לו מניתן 53'ק מוחזק וסוף סרעק"6 על כסחולקיס ליוקים
 זכות ים לנתבע רק ממילא מו5י6 נקרא וסוף מוחזק נקרא ל6 דסמלוס וס"ל כוס חולקיס דים מידעתיו6ף
 6יך סגתכע, לו חייב ומ"כ מוחזק(, נקרא טסמלוס ססוכריס דעת על דברי כתכתי מ"מ לי, קיסטענת
 דמי מך לטלס סנת3ע 6ת נחייב מוחזק וסמלוס דמיות נפסוק ד6ס סדין, פסק 6ת נפסוק כי"ר6נן

 טסיות מנאמר 16 5ט, וסי' 5ז בסי' כמכומר לבע"ח, טמסדרין כע"ח כל כדין ננסג לו 6ין ו63ססתביעס,
 נפסוק ול6 כזס לנו די 6"כ כדק, מוחזק טסו6 וע"י לי קיס טענת עפ"י סו6 סמלוס טל קיומו זכותוכל

 16 ככנק כגריס 16 ס"ק 6ת הסיתר לממס סמלוס טל טזכותו נפסוק h~b רגיל ככע"ח חייכטסנתכע
 כעת. ו5ל"ע יתערבו. ל6 בי"ד 6ז לו 6ין וכאס3סו5ל"פ,

 הייזלר. אהרןמרדכי

 .ג

 כגון טער3 סדרר ק5כ פיר" מל6 מי מי"ג: ולוס ממלות פכ"ס סרמכ"ס כתב ק5ו3: טחינו כדררסמתחייכ
 טסורס סג6וניס מן יט ערכ, וחני סלוסו 16 ער3 וחני לו מכור 16 ער3 וחני לו תן מתתן מס כל %ט6מר



טממונות

 כלוס חייב סערכ or טלין לי וירמס ככל, סערכ נטתעכד 6לף מ5ס סלוח 6ו 5לפיס כעטרת לו מכרויפילו
 למכין. מס טעם מל ודכריס עקמו, םיעכד ול5 דעתו ממכס ל5 בו עממו טמיעכד סדכר יודע ם6ינומכיון
 ותמיד רגיל טסות למס מגעת טסדעת כדי h~b כמעט bS1 כרב ל6 וח"כ b"h סר6כ"ד: עליווסטיג

 כרכר עלמו מסמהייכ סט"ז מכירם מסל' כפיסן למיטתו סלך דסרמכ"ס OffO וכתכ עכ"ל.נטתעכד.
 ק~וכם6ינו

~"sh 
 דבריך נתת ד5"כ קטס מדעת לומד כתר ד5זל סר5כ"ד על 6ך נסתעכד. bS מידו טקנו

 ע"כ. וכו'.לטיעורין
 כמי' נתכ5רס זו דמחלוקת f"D ומוסיף כסתמך, ס"ס דברי טז סעי' h5O כמי' מדסכי5 מכ"י דעתוכ"ג
 לו מתתן מס כל S"bt כגון מערד סדכר ק~כ פירט מל5 מי יג: סעי' מס כתו"ע ממט"כ גס נרכס וכןס.
 סכ5יס וכל כלוס, חייכ סערכ זס 5ין לסרמכ"ס ערכ, וקני סלוסו 16 ערכ וקני לו מכור 15 ערבוקני
 כמחלוקת תלוים כערכ דסמחלוקת Ot)O כדעת דדעתו לסדיך נרמס ע"כ. נקטינן. וסכי עליו, חלקומחריו
 ק~וכ. ם5ינו כדכר מתחייכותלגצי
 מטוס כסרמכ"ס נקטינן bS כ סעי' ם סי' כתו"ע סמוכך ק~וכ טילינו כדכר סמתחייכ כדיןוסנה

 סנתחייכ כגון קכוכ ט5ינו כדכר עלמו סמחייכ טס: ססו"ע וכלטון עליו, חלקו 5חריו סכ5יסדסר6טוניס
 מניס חמם לכמותו 15 תכירו 6תלזון

~"Dh 
 סכ5יס כל עליו וחלקו לסרמכ"ס, נטתעכד ל6 מידו מקנו

 מכתכ כמו לומר, יכול קינו כסרמכ"ס לי" "קים ו6פילו ע"כ. נקטינן. וסכי מטתעכד, מסוף לומרלתריו
 מסרם"ס ומו"ת קלס, סי' סוף f"so3b חת"מ כטו"ת וכ"כ ז, p"D כחידוטיס ונתס"מ יכ ס"ק טססם"ך
 סמתחייכ לחייכ פוסקיס טכיטר5ל דיניס כתי כל עס: סי' חו"מ לפריס בית כמו"ת וכתכ קם. סי'ח"ד
 סחיוכ, חל קככס כלי סנתערכ כערכ ס"ס לפי"ז י6. ס"ק בוריס ס סי' כ5ו"ת וע"ע קכוכ. ם6ינוכדכר
 ערכ. כל כדיןוחייב
 כדכר כמתחייב למחלוקת כערכ ממחלוקת דמטוס ס"ס דכרי על סקמס טז b~p T)"D סי' כדריסס5מנס
 דגר לגכי סרמכ"ס על דחולק 5 סי' עד כלל כמו"ת סר6"ט דעת לסכיך סטור על סיס ftWff~kf ק~וכ,ם6ינו
 ועוד כ5ן, סכיניו ל6 ו6מ5י רז, וסי' ם בסי' קכוכ ם6ינו כדכר מתחייכ כדין מסכילו וכמו ק~וכ,ם6ינו
 מחס כתב ק~וכ טחינו כדכר סתחייכות ולגכי 6ומדנ6 כתר ד6זלינן ערכ לגכי סר5כ"ד פסק מדועד6"כ
 דדוק5 סדיניס, סני כין לחלק דים וסר6כ"ד סטור דדעת מסיק ולכן ק~וכ. לקינו ק~וכ כין חילוקדלין
 מס כסדיך, סקככס פירם כחילו למעכר ריכול סר5כ"ד סוכר ק~וכ טחינו כדכר סתחייכות לגכיסתס
 כפני 6חד מלכל לע"פ ססתחייכות, מסני ל6 דערכות 5סמכת5 עוד זס על דנוסף ערכ לגכי כןם6ין
 לסר5כ"ד מ"ל כוס קככס, לו ם5ין לדבר דערכות 6סמכת6 יחד, כשלטרפות מ"מ נפטיס ממעכרעלמו

 דל6 כסרמכ"ס כזס רס"ל לסיות יכול כזס דעתו גילס ל6 דסר5"ם וכיון דעת, לומדן 6מרדסולכין
 כזס. סרוקם דעת סטור מזכיר ל5 לכן כלל,מסועכד
 דפטור סכ6 מודו קכוכ ם6ינו כדכר כעלמך סמחייכיס ד5ף כדריטס דבריו על הוזר כס p"DSוססמ"ע
 מספיק קינו לכדו טעס מכל ו6ף וכו', דערכות למסמכתך S15p טחינו דדכר ריעות6 עוד מנכטרףכיון
 כמס קטו סי' יעקכ כית ומו"ת לט, סי' יו"ד הטופס 6כן כמו"ת כחכו וכדכריו פטור. מניסס כסכטרףמ"מ
 כל לגכי סרמכ"ס על סמולקיס ד5ף קסם, סי' ח"ג מסדו"ק טו"מ ושו"ת סלסל, ויריעות ככונססכגדי
 לסלכם. כן ופומקיס כזס, לסתחייכ 6פמר ד5י מוריס כערכ ק~וכ, ם6ינו כדכרסמתחייכ



 ירושלים - דיןפסקיי

 סמתחייכ רכל כמחלוקת תלוים 3ער3 יסממלוקת וכמחכי כס"ס דגקט נרכס טו כמ"ק הט"ך מדברי6ך
 יכ. דין ח"6 לס סער כעס"ת דנקט וכ"ג ק5וכ, ט5ינו3דכר
 קעו, סי' רב לחס ו3טו"ת ולוס עלוס סלח"מ ס3י15 קטו, סי' ח"6 לב 3ן סמסר"י כתכ גים5,ומלידך
 טכתכ כמו סרמ3"ס טל רכותיו ממס ~ומס קכו3 טחינו 3דכר סמתחייכ ככל כסרמכ"ס סמוכריסד6פילו
 מכירס מסל' דכפי"6 סרמכ"ס, מלטון כן ומדייק דחייכ, ומוכרים חולקים כערב מכירם[, מסלכ'כפיסן
 ו5דרב6 כ"כ, ל5 ערב לגטי ולוס מלוס וכסל' רכותי", סורו "וכן כתכ ק~וכ ם6ינו כדבר סמתחיי3 כללגבי
 כדין לו סורו ל5 ורכותיו כן מוכר לכדו סו5 דרק מטמע 3ע5מו, ססור5ס ומלס לי" "ויר5ס כלטוןכתכ
 כ"ח סתחייכ1ת מחס לגצי טסחולק hSh כתב ול5 כן, מוכר ס"ס דגם לומר ולפטר עוד, ומוסיףזס,

 מוכר סלח"מ וכדברי כסרמ3"ס. לי קיס ~מר 6ין ערכ דלגתי רכ לחס כטו"ת מסיק וע"כ כ5ן.טיחלוק
 ד6ף סו5 סמסריכ"ל דדעת לס 6ות כסגס"ט קל5 כמי' סכנס"ג מכתב לכ, כן למסר"י כדעתסכנס"ג
 יכול קינו ק5וכ טסינו כדכר כנתערכ מ"מ כסרמכ"ס, לי קיס לומר 6פטר ק5ו3 ט6ינו 3דכרדכמתחייכ

 סט"ך על וחולק כערכ, כן סוכרים 6ינס כמתחייב כמותו ססוכריס טרכותיו מטוס כסרמכ"ס ל4 קיסלומר
 כסרמכ"ס. לי קיס לומר ד6פטר סמסריכ"ל דדעת ערב לגכי טו כס"קטכתכ
 ממט דדומס וסט"ך וכמהכר דעת 6. ק5וכ: טסינו כדבר סמתחייכ כערכ טיטות ג' די" מדברינועולס

 טסינו דכדכר לססוכריס ד6ף וטו"מ, יעקב ובית הוסס ולכן ססמ"ע דעת כ. ק~וכ. ט5ינו 3דכרלמתחייב
 6ליכ5 וסמסריכ"ל סלח"מ, דעת ג. למתחייב. לפטר ד6י מו3ריס כ5ן מ"מ לסתחייכ, לפטרקלוב

 כערכ למתחייב, 6פטר ד5י ק5וכ ט6ינו כדבר מתחייב ככל לססוכריס ד6ף בדעתו[ כסם"ך נודלקדכנס"ג
 לסתחייב. ד5פטרמוריס
 לי קיס לומר יכול ממוחזק 6ין מ"מ מתחייב, רכל מחלוקת onlh1 3ערכ דתלוי נקמר 5י ד5ףולפמ"ט
 ושלט"מ ואב"ך ממחכר דעת ק5וכ, ט6ינו 3דכר טסתחייכ דכערב נמ55 לסתחייכ. לפטר ד6יכסרמכ"ס
 סערכ יכול לכ6ורס b"h חל. ל5 סחיוכ וסיעתו D"nDOS וקילו חל. דסחיוכ דכנס"ג[ ן6ליכ6ומסריכ"ל
 וסט"ך ססמ"ע דפליגי ד3מקוס יקיר סחות דכתכ ומגס חל, ל6 דסחיוכ כספוסקיס לי קיס לומרממוחזק
 דס5 כן, להכריע 5ין כגיד"ד מ"מ כ, 5ות תפיסס דיני 3נתה"מ דיריו והוכהו 3תר5, דסו5 כסט"ךסלכם
 דעת סכי6 ג ס"ק ם ס" נתיבות כמ"וככ וכן מכריע, ול6 מדעות שתי ס3י6 יג מעיי ס"לחןבערוך
 מז מי' סלו6ס הל' כינס ס6מרי דעת וכ"ג וכנ"ל. כסטמ"ע צ"ל ס5חרוניס מגדולי דכמס ועוד,ססמ"ע.
 לסדיק טפמקו י סי' כסונס כגדי וטו"ת 6 סי' ס5סל יריעות כטו"ת וע"ע קס. מי' ח"ד מסרט"סוטו"ת
 מטתעכד. קינו ק5וכ טסינו כדכר דערכ כססמ"ע לי קיס לומרד5פטר
 ד"ס כ קעג כ"כ סרטכ"ס וכרכרי ד5סמכת6, מחסרון בו דיש סתם כערכ מיירי מנס עד ס6מור כלוסנה
 בערכות. נכנס סיס ל6 מלוס יפרע טל6 יודע סיס וקילו יפרענו טסלוס כלבו ובוטח סומך יסורס:רכי
 כערכ סדין מס לעיין ויט ססתחייכות. חלס ל6 ק5וכ טווינו דדכר סמסרון כס5טרפות וממילךעכ"ל.
 5 קער 33"כ ~hnshT נויד ממנו סחוב לגדות לפטר ~ho 5ממכת5 טל הממרון 3ו 5ין דלכ5ולסקפלן
 גס וכוס ק5וכ ט6ינו דכי על קכלן ערכ דמוי 6חד טעס רק גביו נט6ר b"b טו, מעי' קכט מי'וטו"ע
 ערבותו. חלס ווד6י כסרמכ"ס, לי קיס לומר 6פטר 6י 6חד דבחמרון מודםסממ"ע
 כדכר מטתעכד קינו קכלן ער3 6ף וסרמכ"ס ד6ליכ5 כפטיטות נקט לח דין ח"6 לס טער סכעס"תוסנה



יאממונות

 לסכרת 6יכ6 קפלן כערב ד6ף כתכ 6 דכסי' זס, כדין וטרי טקיל ס6סל יריעות וכטו"ת ק5וכ.ם6ינו
 5כי סתפ6רת כעל דבריו דחס כ בסי' 6ך מערכות, חלס דל6 לי קיס לומר ממוחזק ויכול מנ"ל,ססמ"ע
 לומר יכול דלין מסיק לכן bt1b, 6סמכת6 מ6י מרו5ס ממי נפרע קכלן דכערכ דכיון דלעיל סטכר6מכח
 זס דין כגוף דנחלקו יעויי"ם דכריו, לדמות סלסל מיריעות בעל הזר ג כסי' ולח"כ כסרמכ"ס. ליקיס
 ח"ג 6 מסדורך מו"מ וכמו"ת כסרמכ"ס. לי קיס לומר יכול ob ק5וכ ם6ינו כרכר טנתערכ קכלןדערכ
 יכול וקינו סחיוכ חל קכלן דכערכ טסוכר ונרכס 5כי, סתפ6רת דכרי ומייטב דכריסס סכיך קמכסי'
 כסרמכ"ס. לי קיס~מר
 קכלן דערכ כתב ל6 ט6י' כמקלתות דסנס מוסכמת. 6ינס 6סמכת6 בו 6ין קכלן דערכ זו סכרך6מנס
 מחי' וכ"ג 6סמכת6. כו דליכ5 קכלן כערב דמיירי דערכ קר6י כתחילס מס דמיימכ 6ממכת5, כו6ין
 וליכין סערם דכרי סמך על ממון סו5י6ס ל6 טס6מס כיון כתוכם על דערכ bSb, ד"ס כ מט גיטיןסר"ן

 מ"מ סנ6ס דכססו6 ססכר6 כו טלין t"sh קכלן כערכ מט6"כ 6סמכת6, סוי סנ6ס, דכססו6סמכר6
 נזר לכני וכטו"ת כ וסי' 6 סי' ערכ פל' כמחנ"ה וכ"כ עיי"ם. מטתעכד, ד6סמכת6 מחסרון כו דליןכיון

f"so3b'כן, ד6ינס נר6ס סגדו"ת דעת 6מנס סנזכריס. ומטו"מ 5כי סתפ5רת כעל טסכרו וכת תו. סי 
 סנ6ס לו ויט דסו6יל נטתעכד, כי"ר שתו עסו 06 קכלן כערכ סה"ת מט"כ לס 46ת ה"6 לס כמערדכי6ר
 מתן כבמעת ס6סמכת6 מסלק כי"ר סס6מינוסו מפני סגדו"ת וכישר קכלן, נעטה ס"ז כסס6מינוסוכרכר
 6פמר מנ"ל סגדו"ת כרכרי שמנס 6סמכת6. ים קכלן כערכ ד6ף דסוכר לסדיק מדבריו נרכסמעות.
 ולכן קליו, למגיע י5טרכו ול6 תחילס ססלו6ס יפרע טסלוס מומך דסערכ לומר דכוונתולדחוק

 כדעתו. 5"ע ועדיין 5סמכת5. כעין h~h ממט 6סמכת6 כגדר 6ינס S~h מוחלטת, שינסססתחייכות
 ממוס לו., ערכ טיסיס מלוס כייחד כעינן קכלן כערב ד5ף 6 ס"ק קכט כסי' דכתכ ק5וס"ח דעתוכ"ג
 נפרע ידועים נכסיס ללוס מים דכ5ופן מטוס כעלמך, כדבור דדי רגילס מתחייכות 6ינס כקפלןד6ף
 כוונת טוו וכנר6ס תחילס, ממנו נפרע לפרעו רולס מלוס ד6ס טו, טעי' מס ושו"ע תחלסמסלוס

 מסערכ למפרע יכול מ"מ ללוס ידועים נכסיס טים qb תחילס לפרוע רולס סלוס ם6ין דכ6ופןסק5וס"ח,
 גס כן דסוכר ונר6ס 6סמכת6, כו ים קכלן ערכ ד6ף דעתו ונרקת מליחות. כעינן ולכן תחילס[,קכלן
 קמר. סי' ח"6 יוסר קמרי כטו"ת וכ"ג עיי"ט. סמסרטד"ס,כדעת
 ססוכריס כ6ותס לי קיס לומר יקרס מ"מ 6סמכת6, חסרון כו ים קכלן כערכ ד6ף י"ס oh ד6ףונרפס
 קיס לומר - כו לך דפין ומטוס כערכ, לו מוריס כמתחייב סרמכ"ס על סחולקיס ד6ף כססמ"ע לי וקיסכן
 כם6ר סו6 סרי קכלן דערכ דין 61"כ כוס. לי קיס תרי כך כדי עד לומר וקטם חידומו, 6ל6 - כססמ"עלי

 ססתחייכות. וחלם לי, קיס כו לומר דלין ק5וכ ט6ינו כדכרמתחייכות

 שליט"א: הייזלר הגרמ"א הדייןהוספת
 סלו סכנק כמחסכון )גס כסו5ל"פ 16 מחסכונו לסו5י6ו ויכול 6' טל פתוחים 5'קיס למלום טסיסוכניד"ד
 כסורקת 6ו ככסף סוי oho 5'ק טל מעמדו מסו מידוע לנידון ענין ושינו מוחזק. סתוכע נקרץ ודשי ,סגור(
 חפן טלכו ככל לעטות וטיוכל למחזיקו כמכיל סו6 למלוס סמק מסירת מטרת כל דמ"מ גרידת,תטלוס

 דחייכ כסנטך לי קיס לומר יכול ולכן סמלוס, סו6 ומוחזק מחסכוני, כסף קח לך לו וכקומר)כנקמנות(,



 ירושלים - דיןפסקייב

 כממ"ע. סיירי ל6 דכקכלן כסמוכריס לי וקיס ק5וכ ם6ינו דגרעל
 חייס תורת מפר סכמוף מכרס עוללות לדברי ד O"D ם"ך קעס סי' סטו"ע כגליון סרעק"6 ם5ייןומס

 מי גופך ע"ז h~o דרכוות6 פלוגתך ד6יכ6 דסיכ6 מס מסריכתן כתב ממ"מ 6ל6 וז"ל: יד, סי'למוסרח"ם
 כמס מו סי' לי קיס ככללי סכנס"ג וכ"כ דרכוות6, רוכך כתר ו6זלינן לי קיס לומר יכול 6ין מוחזקנקרך
 bSh 6ינס וסם6לס כמק, מוחזק סיותו על ויכוח 6ין דכ6ן לניד"ד, ענין 6ינס דכריסס 6חרוניס.סרכם
 כדין. סו6 גוכם 6"כ לגדות, לו סמתיריס פומקיס טים וניחרי סמק, עס לפעול סדין מ5ד יכול06
 לד מי' חו"מ סמסרמד"ס כתכ סרי ק5וכ ם6ינו דכר דמוי סנתכע כטענת ג6מר qb ob דין. מןוכר

 לדעת 6ף מטתעכד לדבר, ק5כס לו נתן ל6 טפילו לך לפרע וקני סקורך כל לו תן לחכריס ד6"לדסיכ6
 סוי 6"כ סגכלס, לל6 סלולות סרכס מריך דסמוסד ידע דסרי ק5וכ חוב סוי כניד"ד 6"כ עיי"ם.סרמכ"ס,

 לעיל. למט"כ זו סכרך ל5רף 6פמר כודויי וכסניף יורכו. כל ק5וכחוכ
 טלו ססתחייכות חלס ססלו6ות קבלת וכמעת מקבל כמס ידע לידיו ססלו6ות מקבל ככעס דסריועוד,
 טקכל. מס על ערכ כתור ספחות לכל 16 לוסכתור

 שליט"א. הייזלר מהגרמ"אע"כ

 כקנין דוקק מיסיס 5ריך סרמכ"ס על לסחולקיס 06 לעיין ים קווכם, סכלתי ערבותו על קנין עמסוכטלף
 ח"ו כתמוכת סרטכ"6 כתכ ק5וכ "קינו כרכר מתחייכות ככל ומנס ססתחייכות. חלס קנין כל6 ם6פילו16
 כין ק5כס לו טיט כדכר כין וכו' כקנין עלמו מהייכ ט6דס יוס ככל מעסיס ס: סי' ככ"י סוכל קעת,מי'

 ע"כ. ז"ל. סרמכ"ס כרכרי ומלץ כלוס, קנין למחר ם6ין ק5כס לו "6ין כדכר כין ק5כס לו טיםכדכר
 טסכי6 לצחר כתכ ט סעי' ם סי' כטור 6ך כקנין, דוקק מסני סרמכ"ס על לסחולקיס ד6ף מדבריומכו6ר
 מכני גוכס כמטר עלמו חייכ ול6 מידו קנו לoh 6 לפיכך סרמכ"ס על סחולקיס וסרמכ"ן סר6כ"דדעת
 חורין רככני מדכריו נר6ס ע"כ. ממטועכדין. גוכס כמטר עלמו 6ת טחייכ 16 מידו קנו 06 6כלחורין
 קנין. כלי 6ף ע5מו 6ת לחייביכול
 כל6 מתחייכ מעות מתן כמעת טערכ כיון י"ל כערכ 6ך ק5וכ, ם6ינו כדכר סתחייכות כסתס זס כלוסנס
 יד, 6ות כסגכ"י קל6 מי' ככנס"ג וסוכל מס, מי' טמו6ל מטפטי כטו"ת ועי' ק5וכ. טילינו כדכר ס"סקנין

 מיינו קנין כל6 מעות מתן כטעת כערכ דממני דס6 מכתבו קי6, מ" סטון למסרסן 6מת תורתוכמו"ת
 כל6 6כל כקנין 6ל6 מסני ל6 סרמכ"ס, על לסחולקיס 6ף ק5וכ, כצינו מם6"כ וק5וכ, טוב כלטוןדוקק
 סרעק"6 דעת וכ"ג עיי"ם. סרוק, יוחק מוס"ר על וחולק נד סי' יעקב לסלי כטו"ת וכ"כ מסני. ל6קנין

 b"u~St: סייזלר סגרמ"6 מדיין )סערת מנ"ל יעקכ 6סל לדכרי ם5יין יג סעי' קל6 סי' ססו"ע עלכמגסות
h"pD~Sקנין סוי ועכ"פ מלמס, כעטרת ודלק קנין סוי דרק ז סו"ם סערכ" "מטפט כם' עי' קנין, ם5ריך 
 .סיטומת6(

 סרמכ"6 כדעת 06 ד6ף דסוכר נרמס מס, סמו6ל מרפטי כטו"ת סוכל מטפלון, מרדכי סר"ר מדברי6ך
 ויכול קנין כל6 6ף ממחייכים מסג6וניס דים מוכח סרמכ"ס מלטון מ"מ קנין, כל6 6ף מחייכ מכרח6ין

 מסר"י דעת וכ"ג ע. 6ות כסגס"ט מו מי' כמו"מ סכנס"ג עמו וססכיס כמוחס, לי קיס לומרממוחזק
 מדוקך סרוק י5חק מוס"ר כמס גג סי' יעקכ 6סל כמו"ת סכיך וכן קפח, מי' ריכות דכרי כמו"תלדרכי



יגממונות

 ק5ו3 קינו 06 ויפילו מעות מתן נסעת 3ער3 36ל סרמ3"ס, על סחולקיס לדעת קנין העינןנמתחיינ
 מסכל מסוכר טנר6ס כלוס, מקנין 6חר ם6ין סרטכ"6 ומט"כ קנין, ד6"5 סרמ3"ס על סחולקיסמו3ריס
 6ף קנין, 60י"5 מעות מתן במעת כערב 6כל כקנין, h~h נקניס ם6ינס כדכריס דוקק סייגו כקנין,תלוי
 עכת"ד. קנין. 6י"5 ק5וכ טחינוכדבר
 לסו5י6 לפטר ו6י מערכות, חלס דל6 כססו3ריס לי קיס לומר סערכ יכול כוס ספוסקיס סנחלקוזכיון
 ממון.ממנו

 ערכ 6יזסו כת3: יז מעי' קכט סי' 3טו"ע דסנס ממועיל. למון תוי ס6ס לעיין יט קבלן" ערס "5ניוכסכתכ
 וכו' ערכ וקני סלוסו 6"ל 6ס 6כל יח: וכסעי' וכו'. קכלן סו6 זס לך נותן וקני לו תן 6"ל קבלן.ו6יזסו
 ערכ סוי קכלן פלוני בו סכתוכ סטר סרמ"6: וכתב ע"כ. מס. ערכות למון כולס וכו' קכלן וקניסלוסו
 בעס"ת כדעת פסק לט מ" דסמסרמד"ס לז כס"ק סם"ך וכתב ע"כ. קלמר. סמועיל כלכון דוד6יקכלן,

 נר6ס סמסרמד"ס דכרי סם"ך ומדס3י6 נ6. סי' לו"ז מסר"ח בתמונות וכ"כ ער3. 5ל6 סוי דל6ומעיטור
 16 קכלן ערכ סוי 6י וסם"ך סרמ"6 כמחלוקת תלוי קפלן, פלוני 3ו מכתוב דמטר נמ65 לסלכם. סונרמכן
 מחס.ערכ
 כסס סטור מכתב וכמו קלמר, סמועיל כלמון דודני סדרר 3טעס דכתה סרמ"6 בדעת 5"ע עדיין6ך

 מחטיביס 6נו טעם נותו מסוס דדוק6 מסמע וסתוס', סרסכ"6 כטס ס"ס ולוס ממלום פכ"ס וס"ססרוקם,
 סתס. ערכ b~b קינו כמטר סכתוכ כלמון hSb סתחייכ מל6 יודעיס סננו כנופן 6כל קכלן, לערםנותו
 כז. סי' 6כסע"ז חכמיס עטרת כשו"ת D"D1 סריסם, כדעת נ6 סי' 5כי חכם כשו"תוכ"ג
 סערכות 6ת לכן קודם עלמו על מקהל ממסמע כלטון דדוק6 כת3 מ 6ות ח"6 לס מער 3גדו"תומנס
 e"Db1 מסני. hS עלמו על מקפל טעכםיו מטמע 06 6כל סמועיל, כלמון עליו קכל טמסתמ66מרינן

 רק מתחייכ 06 ד6ף נר6ס סרמכ"6 תמוכת ומלמון לפרמו. קריך כן כן משמע ל6 סר6"ט לטוןסמריסטת
 3"קכלן 6יירי סרמב"5 ן6מנס קכלן ערכ סוי סמועיל כלמון מתחילת 6מר ל5 וכודני כערכותעכמיו
 לחוד[. קכלן" 3"ער3 ול6גמור",
 6מרינן כלטונו סתס ססרמכ"ס מכיון סגמ', כלמון סתס טסרמכ"ס ~t"sb קב סי' ח"כ סמכי"טוכתב
 כערכ דינו קהלן ערכ לסיות סתחייכ טסערכ כמטר לסדיק כתום ~ob וסרמ3"6 סרוקם לדעתדמודס
 6נו וכן סמכי"ט: סס ומסייס וסמו"ע. דסרמכ"ס 6לי63 גס לד O"D קכט סי' לסלכס סם"ך וס3י6וקכלן,
 ע"כ. קכלן. טנעטס כסס טכתוכ חוכות סטרי ככלדנין
 06 36ל סמועיל, כלמון מקורס ם6מר למניח כמים דוקק דפיינו מפרמיס ים ממועיל סרמ"6 דלדעתנמ65
 וכדעת קפלן", "ער3 סלמון כהקמר מסני bb ולסם"ך מסני, hS סמועיל כלטון מתחילס 6מר סל6צרור

 למון 5מר מל6 לנו ברור 06 ד6פילו דסוכר ומסמס וסרט3"6, כסרוקם דמוכר סמכי"ט כתבסרמכ"ס
 מסני. 6עפ"כ זס כלסון רק ומתחייכסמועיל
 ערbbb 3 דקינו כסמסרסד"ס מפסק כסם"ך לי קיס לומר יוכל 1bsp" ער3 "6ני טכת3 3ניד"דולפי"ז
 מסני, סמועיל כלסון מסתחיי3 לתלות ים 06 דדוק6 ודעימיס סחכ"5 לפי דסרמ"6 6ליכ6 ומפילוסתס,
 סתס. ערbSb 3 סוי ל6 נמטר סכתו3 נלסון hSh סתחיי3 מל6 מברור כניד"ד6"כ
 ר5ס ל5 וכתחילס לסר טסלוס 63חד קנח סי' ח"3 מסרט"ס כשו"ת tt.Vh~ עפ"י לדון יט עדיין6מנס



 ירושלים - דיןפסקייד

 לטון כחכו ול6 טמעון טל ערכות עפ"י סלוסו ולח"כ כערכ6ות לתובעו טי5ערך סיריוס מפנילמלוותו
 קכלן, ערב נעטס סתם ערכות טכתכ 6ף קבלן לערכ טכוונתו מוכיח טסענין כיון טס ופסקקבלנות,
 סוי קכלן ערכ טיסיס סערם דעת וכן סמלוס טדעת דמוכח 6ומדנ6 דמוי דסיכ6 מדבריו נר6סעיי"ם.
 ממועיל. כלטון כלל סתחייכ hS 06 ויפילו קכלןערכ
 לקורך סיו ססלוו6ות טמערת מטוס קכלן, ערכ לחיות לסתחייכ דסתכוון דנר6ס כניד"ד לדון יטולפי"ז
 וחלק טווס, כזיופן טניסס על סיס למוסד סכספיס גיוס ו6חריות וסערכ סלווס עבדו בוסמומד

 סיתס - עכדו כו סמומד מ5ד - ססלוו6ות מחזרת 5חריות ולמעטס סערם, וחלק סלווס לקחמססלוו6ות
 לגכי 6חד מעמד סיס וסערכ, מלוס דמיינו מסטנייס, 6חד טלכל ftWK.S ומתנס מטקס ומכל טגיסס,על

 קכלן ערכ לפיות לסתחייכ סיתס סערכ טדעת נר5ס ולמעטס ססלו6ס. וסחורת סכמפיס גיוס6חריות
 סערכ דין יס6 דכניד"ד לומר מקוס יט סנ"צ סמסרט"ס דגרי דעפ"י נר6ס ע"כ מכך. סמטתמע כלעל
 5"ע. עדיין 6ך קכלן, ערככדין

 עטו טל6 כיון קכלן ערכ טל דין לו דים נקמר ob ויפילו מסערכ, ממון לסו5י6 יוכלו דל5 נרפסולמעטס
 לומר סערכ יכול נטתעכד, ל6 קנין עטם ול5 ק5וכ ט6ינו כרכר טנתחייכ ערכ פוסקים כמס ולפיקנין,
 ממון. ממנו לסו5י6 ויפטר ו6י מערכות, חלס דל6 ספוסקיס כקלו ליקיס

 יגר.שמואל

דעת
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