
שמוממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחשין ולבירור משטתשיי"

 והלווה שמעל ישיבהגזבר
 1523-שע מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 הישיבה בכספי במעילה שלה, המשרד מנהל שהיה שמעון, את תובעת ראובן" "זכרוןישיבת
 ידי על המתנהל בנק לחשבון מ-600.000$ יותר של בסכום לישיבה השייכים כספיםובהעברת
 תלמידים הורי של שכייל נם נכנסו לשם ראובן'י, זכרון גמ"ח "שמעון, השם תחתשמעון

 זכרון לישיבת הדבר כשנתגלה שונים. ללווים רב כסף שמעון הלווה וממנו לישיבה,ותרומות
 לו שיש הכספים כל על דו"ח ממנו ודרשה מעבודתו שמעון את הישיבה פיטרהראובן,

 כמה ולאחר בב"ב הגרנ"ק של לבי"ד הישיבה אותו תבעה ואז נענה, לא הוא אך וכו',בחשבון
 אח"כ ורק הבנק, חשבון על עיקול הוצא שם לערכאות, לפנות היתר הישיבה קבלההזמנות

 התיק את תסגור שהישיבה הוסכם בב"ב. פלוני רב אצל בד"ת הישיבה עם להתדייןהסכים
 מטעמו. נאמן אצל הבנק חשבון את יעקל פלוני והרב פלוני הרב אצל לדין ותבואבערכאות

 שהפקידו אנשים מ-14 אליו הניק הבנק בחשבון שהכסף פלוני לרב טען ששמעון א' צדמספר
 לפרט ממנו דרש פלוני הרב לישיבה. תרומות אלה היו לא אך ללווים, הלווה זה וכסףבגמ"ח,

 מנה"ח מינה פלוני הרב קויימה. לא זו דרישה אך שבוע, בתוך וכתובותיהם, ה-14 שמותאת
 בשנים נכנסו שבחשבון שמצא מנה"ח כתב ובדו"ח הבנק, חשבונות את שיבדוקמטעמו

 החליט פלוני הרב הכסף. מקורות את לגלות מסרב שמעון אך מ-600.000$, יותרהאחרונות
 פרטי את לגלות משמעון ודרשו חזרו והם רבנים, שני עוד עם לבנו הדיון אתלהעביר

 הסכימו הצדדים עם הרבנים שקיימו בדיון נשמע. לא הוא לזה גם אך שבועיי, "בתוךהמפקידים
 שחקרו אמרו ואחייכ הישיבה, נוכחות בלי המפקידים 14 את לחקור שמעון לדרישתהרבנים

 מהחקירה פרוטוקולים לראות דרשה הישיבה להם. מספיק וזה "להתרשמות" מהמפקידים2-3
 ואת האלמונים המפקידים 14 את לחקור ודרשה חזרה הישיבה כאלה. היו לא אךהסודית,
 עוד אינם שהרבנים הישיבה הודיעה ומשכך סירבו, הרבנים אך פלוני, רב שמינהמנה"ח
 שהכסף בתביעה זה דין בבית תורה לדין הלווים את תבעה ולכן הגמ"ח, של כמשאבוררים
 להחזיר להם אין ולכן לשמעון, שייך היה ולא ראובן, זכרון ישיבת של כסף הוא מהגמ"חשלוו
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 ירושלים - ד,)כסקישמח

 ראובן. זכרון לישיבת אלא לשמעון הכסףאת

 דיןפסק

 בטרם לשמעון יחזירו שלא לגמ"ח, חובם את פרעו שטרם הלווים על עיקול צו הוציא הדיןבית
 בד"ת.בירור

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 מעשיו. על דו"ח ליחן במעילה שנחשד גזבר של חיובוא.

 לפרוע. הלווים חייבים למי לאחרים, הקדש כספי והלווה בהקדש שמעל גזברב.
 דר"נ. משעבודא לראשון חייב הלוה נעשה האם לאחר, כסף שהלוה לחבירו כסף שחייב מיג.
 חולין. או הקדש דין להם יש האם שבזמננו, הקדשותד.
 לבנק. כמלווה דינו האם לבנק הכסף שהכניס גזברה.

תשובה

 לדבר ר6יס טלין D"Dht סגוכרין, עס כסקדס %1 5דקס גכ6י עם כ5דקס ממסכין 6ין 6: ט ג"כ כגמ'א.
 כ6מוגס כי סמ%כס לעוסי לתת ידם על מכסף 6ת יתנו 6סר ס6גסיס 6ת יחסכו ול6  יישפר לדכרזכר
 1ט1'יע סי"6 פיט מתג"ע סרמכ"ס ופסק סגכיתס. מעות נחתם סיכן לזמר מחסכין 6ין ופרס"י עוטים.מס
 6מס ימ"כ ל6 5ך טנ6' סג(כרין עס כסקדס ול6 5דקס גכ6י עס כ5דקס ממסכיס 6ין 6 סעי' רג( סי'יו"ד
 לי וירסס יכ: סעי' סוף טס יו"ד מסלמן כערוך וכתב ע"כ. עוסיס. סס כ6מוגס כי ידס על סגתןסכסף
 סי' מסרית כסס ג ס"ק טס ט"ך ועי' ע"כ. תטמון. ליתן דממוייכ ודקי סכירות נוטל ססממונסטכמקוס
 קריך מדיין, כעיני למסתפק סר6וי כרכר 16תו ומוסדיס כטורס נסג סל6 תגר עליו קור6יס ס6סקעג
 מסכון.ליתן
 ודקי טענת SD 6ל6 סיסת סכועת מסכיעין 6ין יז: סעי' עס סי' 1"1"ע ס"ז פ"6 טו"ג סרמכ"ס פסקווסגם
 %6 סס סיס ול6 מכיתי נגגכ פלוני דבר וכו' מגס 56לך לי סיט לי כמדומם כילד, פטור. מספק על6כל
onhטמ6 חסר 1מ65תי מעותי חטבתי גגכתו, ט6תס כעיני קרוב onh 16מר וסגמכע כמטבון, סטעיתגי 
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שמטממתות

 )עי' הפוסקים מכל סמוסכס דבר מסוף ממ"מ וכתב מיסת. מסכועת 6ף פטור r"o כלוס, כידי לך6ין
 מסגמ' מוכת וסכן מיגנוט(, וריי סרי"ף והטו"ב כתטוס"ג טכ"כ סם פרגקל לרמיקס ~יוניםמקורות
 ימד מסלכין טסיו טטגיס כתב יט סי' פייכ כ"מ סר6'ש כמגס כדוקך. סי6 כרי טענת כטוען hnShלו, י" hh~1 תובע 6דס 6ין מיקס מ"ט סיסת מבועת חותו ומטכיעין ד6מר גממן דרכ 0הו6 נכי כ מטבועות
 ס"1 משדך, 5תר 5דס יס סיס ס% מטוס לקמתו ט6תס לי 3רי טוען 06 מפס, מיהד מטכסוג36ד
 י"6 כסס מס כטו"ע הרמ"6 1הכי16 כרי. טענת rrrO לקחם מז0 לו טגרור ממבחר היסה,ממציעו
 מט p"D סס הממ"ע וכתכ למרוח. לו גרפס ומכן לדכר, רגלים כסיס סמ6 טענת על סיסתדמ"3יעין

Dh1תועיל 60יך תמס סד ס"ק הס"ך 6מגס תפיסה. תפיסתו עד'ס כל6 טמעון ממל מתיכה כעל תפס 
 מספק. ממון ל0ו5י6תפיסה

 טלהס וכמטד ספתם, למסכון וסכגיסן סיסיכם עכור תרומות טקכל כטמעון מוסדת מסימיכה דירןוכנידון
 טכ"ל מס גכגס מסרי 0יטיכ0, מל כודאי סיס  ~שייו  מלילי מתכסף ממלק כך על כעיקרמתכסס
 על מתקכליס היגס הכחסכון מכסף למקורות (מעון סגתן וסססכריס ליקיכס, סתלמידיס הוריטטילמו
 גראס 16דותי1, סטמעו טוגיס סיפורים וכן 6מיתותס, 6ת לחקור כדי לגלותם מוכן % 610 וגסדכתס,
 הייכ 0ר6"ט ולרעת , תגר ע14 סקור6יס מטוס וגס , עבודתו על סכר טקכל כיון מסכון ליחן אריךטככ0"ג
 טלכ. עמ' מ כרך ירוטליס פס"ד ועי' ~כר, רגלים דחטיכ סיסת, לססכע"ף

 סכר מתרומות, ופרטי סתורמיס רטימת 6ת לפרט טמעון על לזיוה פלוגי סרב נס סנרחסוכפי
 עליו קור6יס  vrt~nn  oht  בטס  ספל סס"ך טכתכ וכמו דעתו, על מתקכליס אינס טמעון טלטססכריו

 ממכון. ליתן זריך הדיין, כעיני למסתפק מראוי כדבר 16תו ומוטדיס כסורם ג0ג סל6תגר

 כג(כר Shtnt 6מר 6 כ "ס וכגמ' מעל, ל6 0יי( מקדט טל קורס 16 6כן נטל כ: יט מעילה כמטגסב.
 ותגס כי 6נל ככתתילס, סס סקרם וכרסות סס כרמותו עדיין 610 נטלו דכי ופרסיי עסקיגן, לוסממורות
 למכירו 0טכר גתגס ט6ס כתבו וכהוס' ומעל. למול פקדם מרסות תיגהו סרילמכירו

~h'itot 
 מרמותו,

 עדיין גסנס ל6 טמרי מעל ל6 סקדס טל קורס 16 6כן גטל כתכ: ס"מ פ"1 מעילס וסרמכ"ס לחולין.ע6
 ססקדט לגזל ניכרת היגס טגטילתו ידו תתה מסכל כג(כר כנמ' מהעמיד סי6 (1 סרחכ"ד: עליו ותסיגוכו',
 לאמר. "י51י6גהעד

 מגתכן כמעם מנזכר מל כידו למולין ממעות ע6ו ס6ס ושמריס, מקדט מעות טס*ס כג(כר להקורוים
 מטנתגן ורק מקדט, סס עדיין הגשר כיד טסם זמן סכל 16 מויין, מעות קבלו סס וכסקכלול6מריס,
 קכ6 16ת פסמיס וקוכ"ם גס סי' יבמות סערות קוכן )ועי' להולין lh'Stnn זמו 3מעילס מחייטושהריס
 וי"ל למילין(, ל65ת )ממן מטרמת סי6 טסמעיל0 16 כמעילם, מממייכת סי6 לחולין 065100 ס6סממקר
 כרסות סול עדיין הגזבר טל כרטותו טהס זמן רכל כתכ דרם"י סר6כייד, עס ותוס' רשי נמלקוטכז0
 oht51o למכירו טמסגתג0 סחוסי למון וכן למול, הקדם מרדות "יגסו למכירו מטגתגן ורק ככתחילהמקיט
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 על ול6 מנטילה על סמייכ מסמע ניכרת, גטילהו ל6חר סכסמ51י6ה כתכ הר6כ"ד 36ל הקדם,מרסות
 מיי3יס למי הקדט, מעות שנזכר סלוו0 06 וגפיים כמעילה. הממייכת הי6 לחולין סהי5י6ס מסוסהגתיגס,
 עליהס חולין מעות קבלו eb 6נל לסקדט, להחזירן עליהם מהקדם מכות קבלו ט6ס ה6%0ה, 6תל0ת(יר
 לפוכר.להח,ירס

 וכו'. 16%נן וגותגין מלוי מ51י6ין %3י, וממעון 3סמעון ק' סטסס ר6וכן 6: סעי' פו סי' כתו"ע פסקג.
 וממעון לוי, סל ה6מיהי שמלוה ה61 סר16כן 16%נן, הו6 לוי סחייכ סהחוכ 6 ס"ק סם כק5ו0"חוכתם
 hso5l, מכנן סעכוד כתורת רק o)'b מלוי ר6ו3ן סל וגבייתו מר6וכן, כהרסנה כ6 כמו הו6טתוכעו

 ל6. סי' hrrn מו"מ מסה וכנגרות עיי"ס hlo, דידית ממון דכפירת סלו, ממומס גסוע"כ

l'"DSדין טונים, ללויס כסף הלווה וסמעון כתפיס, לה חייב ססמעון טוענת ר6וכן זכרון סיסיכת כיון 
 סכתכ וכמו דר"ג, סע3וד6 מדין ר6ו3ן (כרון ליסיכת 061%00 כסף 6ת מייכיס לווים ontheה61

.nrrolipo

 פסקד.
 הרמ'"

 תוס' דה6 ג ס"ק כק15ה"ח וסקסה כמעות, קונה 51דקה דהקדס ד סעי' u~p סי' כסו"ע
 תקנה ממוס דרק יתומים מסה"כ ככסף מד16ריית6 דכהקדס ליתומים, הקדם 3ין מחלקין 6 כטקדוטין
 כהדיוט. דיגו מעות קנין לענין 0"ג וכו' מילי %ל כהדיוט הוי דקדקה דקיי"ל כיון 61"כ כמקדט,עסקו
 ס6 סי' ממ"ע ועי' 6. סעי' 05 סי' 3סו"ע כמכונר להו 6ית הדיוט דין מלגו ד0קדטות כק15הייח ססוכתכ
 גוף לענין דדוק6 כתכ ג ס"ק ק5ט סי' 0גתה"מ כמגס כהדיוט. הוי ד5דק0 ריכ סי' סו"ע עפ"י טס"ק
 לריס סויט  טפסיך ינה% תיתר רכל דנ;ר5 שסירס, לעס  ילפיגן ס;רוסס וסתפסת סנדרחלות
 דרעהו מקרץ הקדט דגתמעט 161ג6ה ורכית סכועה לעגין 6כל (ס, לעגין רק מיירי ל6 והקרץ%ירט,

 לו יט ס;רט  דין  סמבות על מלריס ידיעת  סיותפם קנין לעגין 0כ6 61"כ מיקרי, רעהו נמי דעגייםודני
 ע"כ.  noto. יםדלעגין

  עניים ביר גובר ריר  ממס, עגייס ליד כגתן סוי גזבר ליד מהגיעה דקדקה י ס"ק קם סי' כתי"דוכתכ
  כיון  כעלים  לו  ניס ממון p~rnl כגוזל or ממון מזיק 16 והטול עגייס ממון ונעסה י6, ככ"מ כמכונרממט
 עגייס. 3הן (כו"ככר
 06  ט6ף לומה סדן  )הסגי(  ענת טירם  סמסרי"ע מרנרי  סטיר מ קות  פי פי' מי5 סלמס טירתונטותה

 ברי כוס  טלין h~h הטיכס, OH01 לצירי, כסקדס הו"ל %יהכג"ס 0קדס מ"מ להם יט הדיוע דיןעגייס
 פרור, %כר זה 6ת קנע % סס סהמהריייק כיון לדקה מעות מדין חמור סכיהכנ"ס ודקי כתורתלהכריע
 רסימות )ועי' כהדיוט  5וג05  לענין לברקס כיסכנ"פ סיווס רגט פי' י"ר סכיי  ססכי5 גי"ט סרית גסמס

 כהקדס(. יביסבנ"פ Of  ירין  תיור  nDp טמ' ת"כ  סניטותשיעורית

 התפסת דלעגין לסדקה הקדס נכל 0גההיימ לדעת וכן ניהכג"ס, לעגין 0ג"ל המשרייק לדעתוהגה
 והגוזל עגייס, ליד כגתן הוי גזכר ליד ה5דקס ומסהגיעה הקדס, כדין לדקה דין ntDnO עלכקדוחה
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שנאממונות

 כדי ס5דקס כמעות ידו סטלמ עלמו סטכר על לדון יט כעלים, % טיס ממון כגוזל דיגו סגזכר טכידממון
 סם כרכותו טסם ומן סכל מקדט סל כחוכר סד';1 6ו ממעות, 6ת וקנה גזלן ;עסה ה5ס )עלמוליטלן
 ממעות 6ת כטהרה וגפ"מ להתריס, ונתגס מרטות1 מטה51י6ס bSh למולין יו65יס 61יגס סקדס,כרכות

 סממע"ס. ממס 6מד %ל עומר סלוויס ויוכ% לגזבר, 16 %דקה להמזיר, סלוויס מייכיסלמי
 כך על יקכל hs 6ס גס ככסלת6ס, 51%"1 ע"מ 16ת1 מקבל סכגק סרי ככגק ממופקד כסף סנהה.

 טל6 קכו ס" מ"כ יעקב סקסילות %על ד6יגרת6 קרייג6 ועי' גרע, ל6מריס 1מל11ס1 כטגוזלו ומ"מרבית,
 סכסף ימזיק ל6 כסס יסתמם ל6 06 מגס מע"פ העגי, רמות כלי כינתייס מכסף ללוות 5דקס %כהימתיר
 סומך חינו כי ס6יסור סממת מסכגק יקכל ל6 כלחיה נורכית סי6 סל61ס זס גס וסרי ככגק hShככיתו
 עיי"ס. עיסקנו[, ססיתרעל

 לוין. דובאברהם

ב

 ססו6 כפרט סלמס, מעות סוס לדבר רגליס r~rO סיסיכס, ע"ס 610 סגמ"מ סל ממסכון פסס דכיוןגר6ס
 3מק5ת[. מודה סל "כועס כ6ן 6ין סקס 11יל"ע מסכ") סלמס הו6 ממכסף ממלקמודה
 יד סי' גתהיימ געי' ממון, לס51יח ריס מזקס b)1nlb ס"ז סמפקידיס מי לגלות סמסרכ כיוןועוד,

 רק לפטר סוכ לגלות סירוכו על סיכם חי,ס ים 6ס 6ך כ,ס"ו. גס נס %זן 6פסר סע1לס %לד16מדנ6
להסכיעו.

 סמורסס כגיד"ד וע"כ כמומ,ק, גמטכ סמתימס מורסס ס6ס הגמ"מ, כמרכון סמומזק גקר6 מי לדוןוים
 בו והוכנסו היסיכס טס על סיס זס כמסנון מכיון ח1 סמומזק, גחסכ 610 למעכר, סמגסל 610סחתימס

 ע"כ סחתימס, סמורסס מי קוצע מוק טעשיי כיון ומסתכר סמומזקת, סי6 סיסיכס ע"כ סיסיכס,כספי
 לטעכר. סמגסל הו6סמומזק
 דיכוליס 6הד ל6ף יסלמו לח כמספק לומר סלוויס יכולים ehot לסלס, למי ס6לס כ6ן ים לסלוויס,וכנוגע
 מלפלס ס4ויס על לעכב יכולם ססיטיכה י"ל וממילך סכעליס, חיגו טסוonlh 6 סיתכע למילדמות
 טיס כיון סג6מר 16 מוחזק, המגמל יסים 160 לסיטיכס, מפסד יהיס סלוויס לו יסלמו ס6ס כיוןלסמגהל,
 06 כשיי דסוה % לסמויר ותייכיס פוטרם, 6יגןו טמתעורר ספק כל סמגסל כלפי מיזג חזקתללווים

 6ך ס6מיתי, סמעות לבעל bSh 4 גתמיינ % מעיקרך סמPDn 6 גו% עכטיו דמ"מ סג6מר 6ופרעתיך,
 r~un עפ"י וגר6ס לסמ,יר. מתמייכיס סלוויס למי לדון יט ככסף מלן וגעסס מעילם כ6ן דסיס נימק6י
 oh כ6"י סוס ס6ס מפרעון, 6מר מה זמןס מזוייפות מפרעון כסף סכתוך מטבעות נמ165 ןלגכיסי..

 היוכ דגתמזק כ;יד"ד ס"ס 6"כ נתמיינתי, ah שיי כגדר סוס לפגינו פרעון דנתמזק דכיון וכו',פרעתיך
 יט 6ך לו. ומיינלסמגסל

 מולקיי
 לסמ,יק לגבי 6לח זו סכרך על 1DD ל6 סטי, טמ6 ועוד, סטה. על

 ט6, גזלן נעטס oh לדון יס מט"כ לפי 6ך onlu. 6ת לפטור יוכלו סלוויס 6"כ לס51י6 ל6 לכללפטור
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 ירושלים - דיןפסקישנב

 ולעטות להקות מותר ה6ס גזבר מל כסמכות תלוי דוה לעיין ים הדגר כעיקר 5ך לו. להח,ירחייכיס
 כלל לעלמו המעות לגזול 16 כיוון % טמ6 מ"מ 6ך כעה"כ, דעת על מעכיר ,ה הרי ם6לייכ ככסף,גמ"מ
 יכולים הטויס 6"כ גזלן, נעטה סוןד6י עתם עד כמרות כחזקת להעמידו ויט להכחיס, המליט עכטי1ורק

 ליטיכה(. סייכיס דהמעות לדבר רגלים דים )כפרט הכירור עד המעותלהמזיק

 גרוסמן.שמשון
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