
 ירושלים - דיןפתקיח

 ירושלים דיןבית
 יוחשין ולבירור משעת~ים

 בי"ד רשות ללא שנעשה בהוצל"פ הליךביטול
 במועד מניעה צווכתיבת
 -שע א15 מס'  ממתותתיק

 המשפטי ההליך ביטול השמ הצד על לשותהבקשה

 את להפסיק ב' על לצוות ומבקש כנגדו, לב' שיש תביעות על ב' עם הדין בכית לדון מבקשא'
 ש"ח. 360.000 של צ'ק בגין בהוצל"פ כנגדו שפתח המשפטיההליך

 ב' גם אך שנים, כמה לפני ביניהם שהיו שותפות בעסקי כספים לכ' חייב היה  שאמנם טועןא'
 הוא והתאריך. הסכום מילוי )ללא ב' של ידו בחתימת צ'קים יש בידו וגם חובות, לו חייבהיה

 לבי היה ואסור דין, כבית הכל על לדון יי ולכן התביעה(, את כשהגיש הדין לבית אותםהראה
 של ידו בחתימת צ'קים ב' של בידיו נותרו שאמנם טוען הוא בי"ד. היתר בלי להוצל"פלפנות
 הצ'קים של והמילוי והתאריך, הסכום מילוי ללא היו אלו אך הדדי, אימון מתוך לו שנתןא',
 בהוצל"פ. נגדו שפתח בתביעה שימוש בהם לעשות כדי לאחרונה ב' ע"י נעשההללו

 לכ' להורות הדין מבית מבקש הוא אותו, ומפסידים לא' מזיקים בהוצל"פ וההליכיםומאחר
 ובתביעה הדין, בבית עמו לדון ולבוא בביהמ"ש, נגדו שפתח המשפטיים ההליכים אתלבטל
 כדין. שלא להוצל"פ בפנייתו לו שגרם והנזקים ההפסדים על ב' את יתבענגדית
 שיהיה כדי היה בבקשה לדחיפות )וההסבר בחוהמ"פ - בכתב - א' הגיש הדין לבית התביעהאת

 למחרת עד המשפטי ההליך את ולבטל למו"מ אתו ולהגיע ב' את "לרכך" שיוכל ימים כמה*

 כח יפוי על וכן הדין, בית של בוררות שטר על חתם א' הארץ(. מן לצאת צריך שאז חגאסרו

 ב'. עם בדין הדין בבית אותו לייצגלבנו

החלטה

 המשפטיים ההליכים את ולבטל להפסיק לב' בזה מורה הדין ובית א', של בקשתומתקבלת

 הדין. בבית לדיון הצדדים את ומזמין בביהמ"ש, א' נגדשפתח

 דומב חיים שמואל)-1 אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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טממתות

 לדיוןהשאלות

 בחוה"מ. משפטיים, הליכים לביטול פס"ד ומתן הדין, בית קני אחד צד טענות כתיבתא.

 במועד. דין לבית טענותיו לכתוב לבע"ד מותר האםב.
 דין. בית רשות ללא לביהמ"ש פנהג.
 בכסף. מוחזק נחשב האם חבירו, של בצ'ק מוחזקד.

תשרינה

 ומי כמועד, וכו' ממתות דיגי ודגים וכוי, כמועד סרכים לרכי כל עוסין וסייע: מ"י פיז יו"ט רמיקסא.
 לו, מדומה וכל בי"ד מעכס כותכין כך כמועד מדנין וכטס כמועד. קוהו מממתין סדין עליו קפלטל6
 טענות בטן סיזכרוס, כדי לכתכם סדייגין ט~ריכיס מדכריס למן כדומם וכל וכו' הדיינין כותכיןכילד
 ומקורו ע"כ. וכו'. לי ידון פלוגי cte 16 עלי, גלמן פלוני 6יס כטן עליסן סקכלו דכריס 16 דיניןכעלי
 כ. ויה כ ידכמו"ק
 6ורהיס 5Aht וכוי, נפסות ודיגי ממוגות דיגי רכים, לרכי מ6י קמרו דכירוסלמי 6 כ מו"ק סייט3"6וכתב
 ד6מריגן ס6 לן h'tpt כמכילתין, לקמן 6ית6 ומ"ג כמועד, ממוגות דיגי סדגין סירוסלמי מןטמעינן
 דיומי פירס sflt ור"ת ככלל, תוס"מ וסרי הסרי, ביומי 1ל6 גיסן nfs~ % זימנ6 קבעי דלA'p 6 6ככ"ק
 ונכון וכו', טרודין ססעולס  ומפגי קלמר והכליר ק5יר זמן 6ל6 סחב, ומפגי דוקך, ל16 תכרי ויומיגיסן
,htoפכ"ס סגסדרין הרמכ"ס וכ"ד סהג כעניני סטרודין מפגי ממס ותטרי גיסן יומי פירסו 6חריס 6כל 
 וי"ל קוהו, מטמתין סדין 6ת עליו קכל ט% ומי כמועד ממוגות דיני דנין ככלן כתכ ז"ל 1ה61ה"ט,

 דנין לדין %" טגיסס מסכימו 06 6כל דיגו, כעל מפגי %תמילס h)nr קכעיגן ל6 דלגן 1"לדלדכריו
 ס"ת על למייס רממיס כסנסור שיין 6חרוניס ועוד ד, p~D ס סי' הו"מ סדריסס וכ"כ ע"כ. ומותר.16תו

h~snloר6. סי' ח"ה 
 כל כ,ס DA1 %ין, לכוך סכעייד סגי כמהסכימו הייט נמועד %זן סרמכ"ס טסתיר דמם הריטכ"16כ11נת
 קסס, ו16%רס כמועד. כע"ר סני כין ממונות דיגי כגין 6ין כבה"ס 6כל רכיס, לרכי מטוס 610ססיתר
 ntpw, %לל ה3יייד יכשו סטירד6 מממת סמ6 הסס ים וסרי כמועד, ליון ס3ע"ד סגי הסכמת מועילמה

 לטעות. כין לדין 3ין טקכל1 כגון סכת, ער3 לסגין כ ס"ק ס סי' כהידוסים סנחס"מ עפ"יוי"ל
 דכיון 61ילך סקדוס רכינו מזמן עולס קדמוני מימי פסוס מגסג כחכו: סלם סי' מע"ת כתסוס"ג36ל

 חון ידוע, וסטעס וט', רעמו ו6ת קמיו 6ת 6יס יסו טל6 מסתלק והדין דגין 6ין ותטרי  גיסן ימיסגכגסו
 בי"ד טלין טכדכריס מדמע ע"כ. גדול. לקורך ומס ממס למסתלק כי"ר יכולים התיגס סדכריס6ותס
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 ירושלים - דיןפסקי

 נמועד. %ון סכע"ד סגי מסכימו כסלק 61פיל1 כמועד, דנין גדול 15רך 6101 למסתלקיכולים

 סתקגס מסוס )סככה מ"מ כמועד, ממוטת דיני דנין תורה מדבר ס6מנס רג6 סי' 1rrn הרסכ"6 סוגתועיי
 לחלק כתב ס סי' מו"מ והכ"י crr~tu. כמועד, דנין 6ין תטרי, כיומי 1ל6 גיסן כיומי ל6 דין קוכעיןס6ין

 לו קוכעין ס6ין כעיר סוייגו מי לבין דין, לו וקוכעין קותו דנין ט6( כעיר ht~c מי כין הרמייהעפ"י

 ככלל. ומועד חסרי, ויומי גיסןכיומי

 וכו' %תוכ מותר ה: סעי' תקמה סי'  Dutn) nrrth כ"כ  ריניןי כע* nt)uu  סכיתכין  סרמכייס  סכתכימה

 4 כורר orl 6מד לו בורר זה טכוכין כירורין סטרי י(: ס"ק כמג"ח וכתב  דיגין. ופסקי כירוריןסטרי
 n~Dhl סמטפט, למעמיד רכים לרכי סהס מפגי מכ"י כתכ 6ל1 כל היתר וטעס טעגת6ן סטרי 616חד,
 מעמס 6ל6 סרי ד% 6פסר 61"כ רכיס, לרכי מיקרי תדיר סמ(דמן כיון מ"מ מיומד %ים 610 פעסהככל
 פן 15ho 610 דדכר כתכן ומכ"י התוס' 6כל כ, סעי' תקמד סי' כמ"ט ממועד, %ורך טילינו כיוןסדיוט
 סרי. 16מן מעסס 6פי4 ולכן סעדיס 16 הבי"ד 6ו הסתןימות
 גזירות הדין כבית עליו tlrAI למכירו לפלס כדין מייכ טי65 דמי כ(, סי' 16"מ מהרטד"ס כסו"ה כתכוסגה

ntuso)מותר מעיר, מן כרם סהמייכ להכירו גודע הרגל ומסנכגס פסח, ערב עד הפרעון 6ת su35 
 6ל סחייכ לחרי ולסולהס סופר ע"י סרט6ס סטר לעסות וגס המועד כחול המירות 6ת למעתיקהממון
 מותר 5יט הפסד סכססק 6)6 ההירו, סססד כספק lS'Dht הלכד, כדבר דמוי מטוס טס, הלך 6טרהעיר
hSh,מתירו סל6 והרמכ"ן הרמכייס סכתכו וכמו כ5ינעס hbh ,כעל רק טל6 סמהרסד'יס ומוסיף כצינעה 
 ריר סכתם וכמו כמכילו, מלנוכס לעסות להס מותר והטלים וסעדיס הסופר גס h~b כזס מותרהממון
 מטוס להם מותר סי6כלו, מה להם וים 1shn דבר e~ih 6יגו הדורכים טהפועליס ד6ע"פ סר6כ"זכסס
 כטוח הדבר ד6ס Atp סי' מהרט"ך סוגת כטס וכתכ יז, p"D תקמס סי' סמנים 1הכי16 דכעס"כ.לכידה
 מסק כס p"D מס וכמ"כ ע"כ. דיגים. מפסקי ינטע למס ידעמי %1 סס"ך וסקסה לסור. לעירוסיח(ור

 כצינעה דוקק דמותר קליה, כרח ססמייכ לעיר ולסולמס הדייגים גזירות לכתוב דמותר ככרח מילגבי
 סמסרסד"ס כדברי סס61 הכיק כ( p~D ס5יון וכסער מסור, לעירו סכורת מיחזור כטוח הדכרוסקס

 מפסד ודקי כין מילק 1לrlDth 6 ככל סמסרטד"ס דין הכיף טהמ"כ )51"כ עליהם מלק ולסמג"דומשרטיך,
 כפרססיס(. גס סמסרטד"ס התיר ספסד בודקי מסרי הפסד,לספק

 כמועד, מממון לבעל החוב פרעון 6ת לסכטימ כדי סדייניס גזירות %תוכ סה0יתר כמסרטד"סמכ61ר

 טסקסה מס וזה ס6כד. דכר טל הגדרים 6ת בו יט וע"כ רכיס, צרכי מדין %1 הלכד דכא מדיןסו6
 סל דין מפסק כהעתקת מדובר מסרי רכיס, צרכי מדין ממותר דיגיס פסקי מדין Ots תיפוקהמגיף
 כח 6ין סכלעדיהס הדייגיס כלי מן 61ל1 המוכ, 6ת טיפרע כדי גזירות עליו ו)ג(ור המייכ 6ת לחייבהבי"ד
 רוצה טסמייכ סללו הדייגיס טגוירות לפר  טסממרסד'ימ 51"ל )מעטה. הלכה ינוגע הדין טפסק)בי"ד
 כדי מממון לכעל לתת טיט ועורס 1PD %6 סדין, pnD ככלל 6יגו (ס סכרם, למקום ולסולחןלסעתיק

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



יאממונות

 ווכמו לסלילו מייכ כידו סיס 6מד סכל עומקו, מיד עסוק לסליל ומדין סכיייד, לו טפסק מס 6תלכ5ע
 6דס סתיינ גמור דין hto עוסקו מיד עסוק סלס5יל ד סי' 15 כלל וכסוייה ס סי' פ"ק כיק סרטיםסכתם

 ס5לס כס 6ין עדיין כטלע5מו מפסק טכתיכת 61עייפ למיעכד, דממי ט5דקי ככל עוסקו מיד עמוק5%יל
 טכמ15ת r~rD סוף 6 סער ימר כסערי כתב סרי ט"מ בו, מפתם סמטפטי מסליך 6ת כ' אינטל עדל6'

 הגס וע"כ גמ"מ(, מ15ת ומקיים סמ15ס מטף סו6 לסמ15ס, קירוב וכל סמ15ס, סתמלת גס מסדגמילות
 ס6כד. דבר וכגדרי ס6כד, דבר ככלל hSh כמועד, טסתירו רסיס סרכיככלל

 כנגדו ספתם כס51ל"פ סממפטי מדיון 6ת מעליו לסלק סדין כיח עזרת 6ת נמועד 3קם ס6' דידןוכנידון

 לו מ,יקיס סקרן(, מן י5י6ס עיכוכ 15 )כגון כסו5לייפ עליו טסו5י6 טס15יס מסוס כי"ר, סיתר כל6כ'

 דיגי לדון סרמכ"ס סחיר % סריטכ"6 ולדעת סדין, ככיח 6י עם %זן סמכים % מכ' מגס לו,ומפמידיס
 6ל6 סדין, כעלי מני כין כדיון מדובר ס6ין כיון מ"מ הכע"ד, סגי כסססכימו h~h כמועדממונות

 מירות כגדר וס סרי כי"ד, סיתר כלי נסס ספתם סמספטייס ססליכיס 6ת לבטל לכ' דין ופסקכסורקה
 ומהרם"ך סמסרמד"ס %עת גס ומותר סרכיס, לרכי ומדין דיגים, פסקי כמו סמג"6 מסתירסדייגיס
 דנין גדול, קורך וסוף ממגו למסתלק יכול גי"ד טען ינדגר משמע שמתשוס"ג גס מס ס6נד, דגרמדין
 6ף דגין תורס דברי מל ממוטת טכדיני סרמכ"6 לשו"ת וכן סטני, סכע"ד מסכמת כלי גס כמועד16ת1

 דין. סכעלי סני שיסכימו דוקק סקריך %1כמועד,
 טיסס, כרטיס קנס יום מל16ת1 חג, לסרו למחרת רק יסים סעיכוכ מ15 כת651ס 6' מל טסספסדמע"פ
 לכך ודיון כקטם לסחיר חיתי ומסיכי ס5ו, ביטול 6ת %קם כדי מג מסרו טל שלס יוס לו מתר61"כ

 קמרי לפגוע ועתיד מן מורק למי רדמי כ ים מו"ק כמו"כ סליט"6 סגרמ"ג מט"כ עפ"י גר6סכמועד,
 כמועד פרוזול כתיבת מו"ק כמטגס כתירו ו%ן מסמן, לסתגוגן כדי כמועד דף לקמת דמותרממועד,
D~Dhוס,  ריו לבית "' !פנס  טלורה  וימיין, עיי"ם לכסוף, %6 מסמטת 6יגס מססמיטס O)D לנ"ר~ 
 ממזכיר 6ל6 סמועד, כימי סעיכוכ 15 %יטול סמלטס לסו5י6 המכיס  סי6  וגש  !טרנכוך, יגרישיעמית
 O)D '6 ו6ז כמועד", כומש ם6יט "ממוס כסירוב עגם סהחלטס, 6ת לכתוב סר6כ"ד ע"י  טגתכקםסכד"ן

 זס(. דיןלבית

 לרכי מדין סמותריס דיגיס פסקי 3כ% סדייגיס nl1'rA ס6ס וסמסרטד"ס סמג"ד כממלוקת לדוןויט
 - מוכרעת סיתם ל6 סממלוקת 06 - מותר 6יגו ס6כד סדכר כזלופן וגפ"מ ס6כד, דכר מדין 16סרכיס
 ויט למומרץ ד16ריית6 וספק עוסקו, מיד עסוק לסליל טל גמ"מ כמ15ת דדיג6 ספיקה כגדר זס סיסס6ס
 נוס. ס"ס  שריף, וק"ת רטב  hStp5 olcn דניס עטש מלות  טכספס לסוכריס 6ך כמועד,לדוגו

  יו"ט, לפכי  שכיעור כמס )6' גיחן סקרן  מן  סילייס עיכוב  !לו  מתברר  ססחלמס,  תתן  ליסרבריטבון,
 ימי ע5ס עד סדין %ית סכקטס עס ממתין ז6ה ולמרות כענין, סדין כית מזכיר עס כיגריס hs 16וכנר

סמועד.
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 ירישלים - די,פסקייב

 33קסת1. למועד עד מהמתין המרקס עמס נכון סל6 מתבררמסכך,

 לתבוע המותרים מוצותיו מסכיל כמספט לקרול מותר וכן ג: מעיי תקלט סי' nrrlh 3ט1"ע סרמ"6 כתבב.
 מסוס לכתוב 6כל סם, כעל לקכול דוקק דסייגו נרכס ומ"מ יכ: ס"ק סמ"ג וכתב טהפך(. מי סו"פ)מרדכי
 הליון סער מפסד, לידי 61% יוכל המועד 6חר עד הדכר יגיח ebll ס6כד דבר דסו6 ל6 05 לסורזה,
 ס5יון כסער וכתב עכו"ם. ע"י לכתוכ דמותר 6פסר יוייט על 6ותס לס51י6 לדמעות קריך 061 יד[ ס"קסס
 כדין שכיעס לענין רק ע"ז לסמוך כהב % הננד, %נר מוכוח סתם כהיוס מטווה דסט"ז ד6ףסס

 ע"כ. מלסכה.ס6יגגה
 לו, מותר היה הבוררות כתב 6ת 6ך נמועד, תביעתו כתכ 6ת %תונ 6י על מיה לסור דירן כנידוןלפי"ז

 עלי. גלמן or 6יס כגון כמועד, כירורין סטרי כותכיןטהרי
 כותים ע"י מכריהס מעכ3ין ססיהודיס העיר כ16תה דרך ohc מהרייס כסס פו סי' הרמיך nrrtns כתכג.
 לערכ6ות לפנות היתר 6ין נייד טס יט eht מסמע כעלמך. ועיקול לעיכוב ודוקק סטור, בי"ד, טס 6יןכי
 כעלמך. ועיקול לעיכוב bsגס

 ליסור דלסתיר נ"ל, ד"ס 6 סעי' כו סי' מטפט n~bs כתכ ניגיסס %זן יחיד עלייסו קבלו 61ohפי%
 וכן 6, ס6לס מו"מ כמסרסד"ס כיו"ד כממ"כ קכלה חייך % דכ5יסור סלוסה, סל כירד קריךדלפניהס
 מכו5ר סיתרו ועיקר ה1651מ עפי"ז דגוכין וכפרט וכריר פסוס חס "כי"ד'י, סכתכו מספוסקיסמטמע
כרמיך

~iha 
 6ל6 רטות וקין וכו', כזס כידוע ג' דכעי ודקי כיייד ומפקר בי"ד הפקר opwn דה61 קם

 וכ"כ עיי"ט. 16ת1. וימירו מניס עוד עמו יטרף 6ל6 רמות גוחן 6חד 61ין כן, לעסות כעיר סקכוע%י"ר
 תדורגו. הפוסקיס גדולי הורו וכן קס. סי' ח"ד מהרט"סכס"ת
 1671 עיקול ל15 תכירו כנגד לערכ16ת פגה ס6ס תם סי' מ"ג טטרגכוך לסגר"מ והגהטת תמוכותועי'
 סכערכ6ומיי. העיקול מיד "יבטל דינך 5יית סהנתכעבי"ד
 סעי' טפם סי' ססו"ע טפסק וכמו כך, על לחייכו ק %', סססדיס וגרס כדין ט% %יסמק ספנםומכיון
 6חד עמד סלי קומר 011 סלי קומר זה מטלטלין על 16 מקרקע על מריכם כיניסס סהיתס דין כעליס:
 דין ויעסו מכיגיהס 6נם יד ויסלק טסיה לכמות סדכר היחזיר עד 16ת1 מגדין 6גס כיד ומסרסמהם

 %6 מוסר מיקרי דל6 מרכס, זה ע"י חצירו סספסיד לע"פ מוסר דין לו 6ין מ"מ סרמ"6: וכתב3יסר6ל.
 הט,ל פרק 3"ק ומרדכי כ6 סי' ltptrl מיימתי )תמוכות ס% 6ת לה51י6 3מתכוין ל6 6כל להזיקכמתכוין
 וכוי סרכן חצירו סיס ל6 06 הי,קו כל לו לסלם ומייכ מוסר דמיקרי וסע חולקין וים ר"6(, 3סס3תר6
 וקס6(. קגד מורט ומסרי"ק ד סי' יז כלל סר6"ס ותטו3ות המנים ופרק מהריס כסס קמ6 הגוזל)מרדכי
 הטס, סכך נר6ה 3זה, מ1לקין סיס ד6ף כתכ כו סי' מלוכלין מהר"מ סכטו"ת כו p"D סס"ך וכתבע"כ.
 סכן סס כלהדס וכ"כ וסי, כמותו כדורו הים ד% מהר"מ נגד למכריע (h~g ול6  סס"ך:  ילתלעכ"ל,
 גר6ה טלין כת3 מט סי' 3תר6 הטול פרק מהרס"ל וגס 6ל1 כפוסקים מסיק כר"מ וכן הגד1ליספסקו
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יגמשמת

 ע"כ וכו'. עיי"ס מוס, ס' מ5ל כמה מי613 כן להזרות ומלילה ממון פטור לענין מט1ל6 רוקדכרי
 גב. סי' דטח גשת כםו"ת מסק וכןמסט"ך.

 bbh לס,יק כ11גת1 סיתם ט% D""h מהערכויות, טהפסיד מה לנמסר לטלס המוסר מייכ טלהלכהנמלח
 לו סגגרמו הפסדיס על סחיוכ ob סהכי6 וספוסקיס הס"ך כדכרי נתפרם סלח h~b סלו. 6תלהליל
 כפת"ט סוכך 5ט, סי' מכסן וסכ וכמו"מ עלמו, על להגן כדי עו"ד לסכור סה51רך מס על גס כוללמהאגס,
 ורק דפטור, מורס סר6"ם גס נערכ16ת סס51י6 ה1651ה ד%גין כתב טס, ~P"lC פרגקל ר"כוכהגהות
 ס6מרו פתימ6 לדמי רדמי לטלס דמייכ סר6"ס סוכר כזה יסר6ל כדיגי כידון כפוהו ססערכ16תהה1651ת
 ן ' גס דמייכ מסמע ל ס"ק טס טככסגר"6 יז סי' ת"6 סלמס מטפטי ועי' לטלס, סנתכע דחייכ כ קיככב"ק

 הכהן. וסכ כדעת מסמע סמהרס"ל כ"ס י ס"ק כם"ך 6ךכה1651ת,

 כדק ממזיק eh וגפ"מ כמזומן, כתסלוס 16 תטלוס כסורקת דיגו oh ספוסקיס נחלקו 5'ק טל גדרו עלד.

 קינו כלק טסממ,יק ססכוריס מססוסקיס סים מסו עמי ח"ד דוד" "בית קוכן עי' כתטלוס, כמומ,קדיגו
 ים 6ך כעת, תטפס סר51ה זס הו6 מחכירו 1סמ51י6 לכגק, תבלוס כסורקת 6ל6 עלמו ככסףכממ,יק
 "Dfnt נקרץ כפק סמומוק וע"כ סיטומת6, מדין ככסף ודינו ממרנני, מסטר טוב יותר ספקססכוריס
 י סטר 610 5'ק  3דן5ן סעי' המטרות כפקודת מחוק )ולפי כד עמ' ה כרך ירומליס פס"ד ועי'ככסף,
 י%4ס "ינה לשבל  סייר  תפירת  20ן%( סעי' ישי rthP)5  יתגיר  יו5  סתם%מ nhlto  עיבל בו ,חליפין
 ' פקודת 84, 73, 3, סעיפיס ולפי פועל, כת לעטותס ע"מ ממסמך נמסר ל6 עוד כל ממגם למזורוניתן

 ן המותנית עתידית מכות להקים כדי %טמון למקבל טגמסר ט5'ק מכאן תגאי. לל6 לסיות 5ריכססתסלוס
 ) כסומרו נמסכ סנטר וממזיק הסטרית, סמכות מוקפאת התגאי סתקייס למועד עד מוקדס, מעתיכתנאי

  623.88(. h"un 89 עתי נרעים -  תירית" "ריני)ר6ס
h~b1 כסוף כהלכסיי "הסק כקונטרס כתכ מקומר, טכ5'קDDO מרן כטס כ, 16ת ג ענף המבפט", "כ6ר 

 כספים המעבר ממסכון לנכות פרעונם זמן כהגיע 6מייכ 1ר51ה סדקה דמוייס 5'קיס  ותו ט6ססגריט"6
 למטכ 6מייכ יכול וספיר גרידא, חוב כסטר מסיב ה,מן לפני מכסף לגכות יכול ס6יט כיון rb,סנתמייכ
 ע"כ. ע"ז.המעמר

 רכ ואמר הימגיה, הרי כיניהס, קיימת מהיתה הפתפות לקורך רק טיו5י6נו כג6מגות 5'ק למכירו גתן061
b7Dn'הכידו הסטר על לומר סכעליס מן יותר דג6מן טליט לענין 6, ל6 וסנהדרין 6, סד גיטין כגמ 
 לזה לומר דיין סל סג6מגות סזוסי כיקר 6 עד et1P'1 למי גודע % וכסיטה סימנים. דה6 פרוע,טסו6

 6כהע"ז לגוכייית טליט"6 יהוטע רכי הגחון הרב כגי והר6גי כסלית. נחמן עליהם סקכלוהו דכיוןזיכיתי
 6ס מס: וז"ל כלוס, לומר t)'nbos מס"ה יכ DD" עה סי' ססוייע כגליון h"pD1 כמגסות סוכך עם,סי'
h~D6מת 16מר 6101 מבמעון, מלוית מעיד 61גי ושסגין תרי כבי עליך לסעיד קותי הלמגת 16מר 

 מטלס. להטבע יכול ט6יגו מהוך לויתי, טל6  16מר יוי 5בל%"%  עלייה6מגתיך
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 ירושלים - די,פסקי,ד
בבב:ב:ב:

 סל 53'ק מומ,ק 61י טיח, 360.000 ססכוס 6ת 3ו מי% ו3י 6י עליו סמתוס 53יק מוחזק ס3' דירן31גידון
 ה6ס עלמו, ככסף כמומזק 6101 ממרג"י טו3 יותר סהו6 הס31ריס לדעת ידון ים מכוס, בו מילק "ל6כ'
 סרסכ"6 כת3 בסרי מוחזק, גמטכ 6יגו מכוס ט hbtn טרם ס6' כיון 16 מומזק, כנגד מוחזק כ6ןיס

 רידו", prntn הכתוה מממון "וכ6יל1 ממלוה 3יד מומזק טהסטר קי סי' וכמיוחסות קנך סי' 3rrnכסויית
 גלמנות לו סיט רק hSh כממון כמומ,ק 6' 6ת לדון 6ין 61"כ סכוס, כו סמייך כיק 6ל6 לזמר טייך ל6ו,ה
 51"ע. סימגיס, מ5ר כ' סל סתיוכ טענותנגד

 לו יס h~h ככסף, מומזק גמס3 המח,יק 6ין %גק תסלוס סורקת bSh היגו p'5e ססו3ריס %עתועכ"פ
 עליו. סס6מיגו 3' סל 5'ק יט % טגס ל6י כזה טווה וסוף טסימגיס, כיון 6', מ5ד ג6מגותדין

 לוין. דובאברהם

ב

 ס"ק ודמיים תקלט בסי' 1כמכ61ר ס6כד, דבר הhb 61"1 %תו3 לסור עכו"ם כמרפט קוכל התוכע6ס
 לערכ16תיסס לקרוץ יתכן ל6 וע"כ טו6, דבר ופיהם ידעוס 55 ומטפטיס ג6מר טעליסס לפי וסטעסיכ,
 ס"6( u~pn סי' וכר"מ תתנה סי' מו"ק ממרדכי סוכל )6סר כירושלמי התירו %1 רכים", "לרכימסוס
 לסהי6 דדמי6 י"ל יסרבל 3כי"ד תובע דסו6 כניד"ד 36ל כפטוטו, ס6כד דגר מסוס bSh 3פניססלקבול
 סרמכ"ס דלפי ה סעי' תקמסדמיי

~"DS כה(, ס"ק טעס"5 )ועי' המועד 1כ15רך רסיס כלרכי ה61 וי3 ה"י 
 היחיד ע"י נכתש ססט"מ ולע"פ בי"ד, מעסה וכתירת מט"מ כתישת גס מס הרמ3"ס מתיר ,סממטוס
 רק סגוגעיס 6ל1 ומן יטרלל, סל סני"ד על סמוטליס %6 הן גמסכיס רסיס ד5רכי וסייגו ידו, ככתשו6פילו
 עוררין לל6 כישראל ויתקיים יעמוד טלקס הכעלות סל טס6מת כדי ה61 %ותנם סקורך כקטרלימיד,
  אורך  3סמ  סרמ3"ס סוכיר יל5  לטת3מ, מותר לימיד הטגעיס ומתנות סו3ריס גס ולכן רסיס,לימים
 טנתמדס ס6%ס טל מקרה 36ל רכיס. לרכי סו6 כיסר6ל כעל1תס אמיתות מעמדת ט15רך מסוסממועד
 דכר ors רואה המלוס כקטר ככתיבתו 15רך כל סטין 6ו 3הל61ס 15רך l'hc אפסר ועדיין כמועדרק
 הטענות כתירת ה"מ 6"כ רסיס. לרכי מסוס ההל61ס 3כתי3ת 6ין 16 ומ6מיגו, סאה לבין כינופרטי
  כפפגומ  סרתכ"מ יתיר  יטר  רכים לרבי גסיב זפ  גם  יירשל,  דיגי פי על וכויותיו העמדת לאורךלבי"ד

 )כטן מבורר סכ3ר האמת ממסך קיום 6, 6ופגיס, כסגי יתכן הרכים ד5רכ' לחלק מקוס ויטיסונריס.
 6כל הבי"ד(, ע"י סגכת3 כל )1ה61 האמת בירור מקמת כ, וקרוסין(, גיטין שט"מ, סו3ריס,מפגות,
 פרטי. 15רך 6ל6 רכיס לרכי גמס3 דגיגו י"ל סלו הכע"ד טעטת גגד עלמו לטסת הימיר טלטענותיו
 הכי"ד י5טרכו יכתוש hb הכע"ד 061 סכי"ד, 15רך הי6 הכע"ד דטעגת כיון דלמעסה מסתכראמנם

 רסיס. לרכי נמסכת עלמו ס3ע"ד ע"י tS'Dh הטענות כתיכת לכן%ותכה,
 %תו3(. מותר ד"ה 1 סעי'  לסו"ע ביצריי  ופיי ה36ד דגר מסוס נזה להתיר יס 3 ים 3מו"ק תוס'עפי

 לכתוש נכון כס p~D ססעה"5 דלפי %6 כמועד, %י"ר טענתו %תוש לכעייד מיה מותר 3גיד"ד""כ
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סוממונות

מסיטך.

 טלדשסידט.טוביה

הערה

 )קה61 חוכותיו כקבי) גמוע7 כפניהם ו)17ן )קכו) קההיחר מכותר 516( עמ' ג )חנק חח)ה קי' )מו"ק הרמ3י"ה מרכיי".
 7"מ )זון יכו) 7יקל6) נמי פירקתי "ונעי) קט יכריו כקוף קכ"ג ה6כ7, זכר דין ע) רק נקמך קינו המריכי(, מקורהו6
 וחיקק הלמד"ס, כקיעח 7גקע גרתה הירוק)נוי עפ"י 486 עמ' חק5( קי' מהל6כי"ה הגר"ט: יחקו3ח רייס" 5לכי כב))והות
 הככיס(. לרכי מקוס גס למותר זן קהיקר6) מקוס )כין ה736, 37ל מקוס רק 7מוחר עכו"ם )פני )קנוי,3ין
 העמדת ")סלן פה 3ע) לקט) קיט) (IPth הו6 736, קליט 373ל 3מוע7 טענותיו )גחוכ חק)ט כקי' המ"כ ק6קי מהכ.

 מכין qh קהרי הכי"א(, כוחשים קינוחם טענתך מקטרי ,)ה73י) ככה"ג נשחיר 6ין יקרץ) ק) כ3י"7 ה"ה 61"ג(טיוחיו",
 )ו קשין כקומר אע"פ, המקוה הקמיט 1)6 כמועז ))11ת הקליך מי 6)6 כמועז קט"מ כשישח הרמ3"ס התיר )6 רייסתרכי

 כמקירה ק6פקר D"Ph 3מוע7 )כועכ תרעילו מפרו(כו) חקקה ו6ס הקט"ח. שחיכת ע"י 6)6 ))זוח כדי למלחלנפקרות
 7. 6ות י6 קי' ח"ה 6)יע(ר כקין כוה והלוליך כלנין הגמ"ח כן הקקה ככר פה, 3ע))כי"7
 1כ7 וכו', קייט העורס 7כלינ( ג' ע) כלחגן 3 ק6י)ח6 כהלקיח פרקת ק6י)חוח עי' הזינין, ע) נ5עווה הליוקון 076 גסג.

 גו()ין 076 כני היו המהפט היה )6 ק6ס זינין, הקמח, כד ועי' וכו', יכתיכ  יינק עינוי פקייה הריקון )076 קוכ"הכלייה
 3הס  יי מ"מ כך, )הגיירם קקה 6ם 61ף ע)יהס. גס טמר העורס מחקיים קע)יו "היין" כך קמקוס ו6פקל וכו',(6"(
 כ(. קעי' קו קי' הרכ קו"ע )סי רכים דרכי ק) הגזר קיהו המרינה","תיקון

  כמה הה51)"פ ק) מה15 קילע סיפר ק)6 ככד הכי"7 6ת העעה קהמכקק החירר 3מוע7 ההבקעה קפח )6מר כייעכי7.
 nhf וקמרות היין, )כיח )פנות ~p'p פ bnh וגל הין 3יח מ(כיל עם נומנו כך ע) 737 עקמו והות המועז, )פניקכועוח
 וכן ק)יט"6: הגר"ע ,הוספת כזין היחל )6 וממ')6 )כ", "פתוס היתה )6 3מוע7 קהכקקה מחכרל ונ7יע73 המועי.)6מל עי זינו )3ע) כקם עדיה 6מל )6 כחוה"מ  הלין כיח הח)טח 6ח 'S3W קהמכקק קומרות החכרר ע71 המוער. ימי עיהמחין
 כתהיה מחל"כ הקעה, תורד מקהיו הקנויים וכ) שהנהו  1("): קכחכ ה קעי' שקמה ס" יחיל המוח )כע) חיים רמקולנלקה
 7ההיחר חוק' עפ"י מתפרק לטעמו ונריה ע"כ. פקור. מועף, ק) )חוץ הכתישה מתפכח וכיוון המועל )פני נגמרהענין
 כתיחוח כקתל 6כ) כשט"מ, וכגון המועז דרך בו כקיק 6)6 הוחל ק)6 63ופן הלמכ"ם עפ"י גס  16  יעיר, 7כלמקוס
 לכיס(. שלכי הן 7כחפ65 ייון שמועל, מ)6כחו כקטון גס מותר ומטכ"ל, מחגות כגון לכיס דרכי מקוסקהוחרו

א.ד.ל.
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