
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממוטתידים

 הזמן באמצע מהכולל אכרךהוצאת
 -שע 1534 מס' ממונותתיק

 כסלו( י,מהד'

  הדיוןנושא

 המילגות השלמת תובע א' חורף. זמן באמצע הכולל את לעזוב ונתבקש ב' של בכולל למדא'

 הזמן. באמצע אחר כולל למצוא אפשר שאי משום הזמן סוף עדהחדשיות

 לדאוג עליו והיה נכנס, כן דעת ועל חדשים, לחמישה רק א' התקבל שמלכתחילה משיבב'
 לו אמר והר"מ מהר"מ, שמע הוא לכולל קבלתו על שההודעה משיב א' כן. לפנילעתידו

 קבל לא והוא הוא, אלא לכולל הקבלה על בעה"ב הר"מ שלא משיב כ' הזמן. סוף עדשמתקבל

 חדשים. מחמישה יותרארחו

 משאיר היה בישיבה, האוירה את מקלקל היה ולא הסדרים על שומר היה א' שאילו ב' טועןטד
 התנהג וגם הסדרים על שמר לא שא' משום אך חדשים, חמשה של הראשון התנאי למרותאותו

 לא החליט הוא בישיבה, עכורה לאוירה שתרם דבר הישיבה, ראש כלפי שהתנהגכפי
 הראשון. לתנאי מעברלהשאירו

 של כהכתרתו "הכיר" שלא אלא בישיבה, האוירה את קלקל ולא הסדרים על ששמר משיבא'
 הר"מ. של מעמדו מעל הישיכהראש

 )שהרי עליו מקובלת עדותו האם הדין בית ע"י נשאל וב' הר"מ, את לעדות לזמן בקשא'
 הופיע שנקבע שבמועד אלא העד, את הזמין הדין כיח שכן. השיב וב' בזמנו(, ביניהםהסתכסכו

 עד פעמים כמה ב' את להזמין צריכים היו הקודמות לישיבות שגם ןיצויין הופיע לא וב' והעד,א'
 נוספת, פעם החמנו העד עם והצדדים בי, נוכחות ללא העד את שמע לא הדין ביתשהופיע(.
 שבמכתב, האזהרה למרות ב'. נוכחות ללא גם העדות בקבלת ידון הדין שבית נכתבובהזמנה

 את לשמוע שניתן החליט הדין בית הדין. לכיח מאומה הודיע ולא כ', הופיע לא השני למועדגם
 ישיבה, באותה הסתיימה לא העדות לכך. מסכים ב' הנראה שכפי ב', נוכחות בלא גםהעד

 ב'. הופיע לא הזאת בפעם וגם העדות, להשלמת נוספת פעם הוזמנו והעדוהצדדים
 מתלמידי עוד כמו לכולל א' את לקבל ב' הסכמת את צריך היה שאמנם הדין בבית העידהעד

 שנה שהחצי שבמקרה במפורש, נאמר אך שגה, לחצי רק ניתנה זו והסכמה שנישאו,הישיבה
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 סוף עד להשאר האברך יוכל - תמוז בחודש התקבל שא' זה במקרה כמו - הזמן באמצעיסתיים
 ענין על א' עם לדבר האמצעי היה לבדו שהוא מוסיף הוא לא'. הר"מ-העד מסר וכך החורף,זמן

 ב' לו אמר מה להעיד יכול הוא שרק ומכאן כ', עם ולא אתו רק הכולל ענין על דבר וא'הכולל,
 ולפי העד-הר"מ, של לראשון "מעל ב' ע"י מונה ישיבה שהראש העיד הוא לא'. אמר הואומה

 את ולהכיר להמשיך עליהם ביניהם, ולא' הותיקים, הישיבה לתלמידי שליט"א הגריישהנחיית
 החדש. הישיבה ראש לשאלות התייחס לא א' ולכן שלהם, ישיבה כראשהר"מ-העד

 מסויים. סכום לא' לשלם ב' שעל הדין בית פסק העדות השלמתלאחר
 מקבל אינו והוא העדות, קבלת בזמן בארץ היה שלא הדין לבית כתב הדין פסק את ב'כשקבל

 ראש את לעדות להביא וכן בפניו, עליה לחזור ומבקש בפניו, שלא שנגבתה העדותאת
הישיבה.

 מטעם הנוסף העד את לזמן ובן ב', בפגי שיעיד כדי נוספת פעם העד את לזמן החליט הדיןבית
ב'.
 וברור שנה, לחצי לכולל א' את קבל שכ' אמר הוא ב'. של בפניו העיד והפעם שוב הופיעהעד
 הזמן. באמצע מהישיבה אברך שולחים שאין משום הזמן, באמצע להסתרם יכול לאשזה

 אמר ב' האם לדייק מהעד בקש הדין ובית הזמן, סוף עד שמקבל לו אמר שלא ב' טעןלעומתו
 תשובה השיב לא והעד לדברים, עצמו שלו הפרשנות היתה שזו או הזמן, סוף עד שהכוונהלו

 השיב והעד להוציא, שהחליט מי מהישיבה להוציא זכות היתה לב' האם נשאל העדישירה.
 יש הישיבה של ההנהגה לצוות רק הישיבה, ביסוד העד ע"י לב' שהוגשה העבודה תכניתשלפי
 הישיבה ביסוד לו שהוגשה העבודה בתכנית נכתב כך אכן שאם השיב ב' לב'. ולא כזו,זכות
 עותק להמציא התבקש והעד שנים, 10 לעוד משכורת ולא' לעד לשלם מתחייב הוא אזכי

 המדוברת. העבודהמתכנית

 הישיבה תלמידי לכל הודיע לישיבה הגיעו שלפני העד אמר הישיבה" "ראש של למעמדובאשר
 הנהגת וכי בישיבה, הלימוד את שיכוין ישיבה" "ראש להכנס עומד הנרש"א הוראתשלפי

 העד. של בסמכותו דהיינו שהיתה, כפי להיות תמשיךהישיבה

 ושאל אליו וכשניגש כלל, למד ולא לסדרים אחר שא' שהעיד הישיבה ראש נוסף, עדהופיע
 החליט וב' לב' הכל מסר הגרש"א יוראת לפי כלל. למד שלא ישיב למד או לומד הוא מהאותו

 קנטרנית. היתה ששאלתו משום לו השיב שכך א' טען לעומתו מהישיבה. א' אתלהוציא
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 1ממוות

 חוזר דיןפסק

 אך חייב, הנתבע אין הדין מן הדין, בעלי שני בפגי שנאמרה העד של החוזרת עדותו לאורא.
 התובע. עם להתפשר עליו היושרמן
 יימצא אם שנים, ל-10 משכורת שהביא ולעד לתובע לשלם הנתבע התחייבות מתקבלתב.

 תלמידים להוציא הזכות הישיבה של ההנהגה לצוות שרק הישיבה של העבודה בתכניתכתוב
מהישיבה.

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

 לדיוןהשאלות

 בכולל. אברר של מעמדוא.

 הישיבה. ראש של בסמכותו שמרד אבררב.

 לחזור הבע"ד מבקש ואחייב לכר, מסכים שהבע"ד הבנה מתור בע"ד בפני שלא עדות נגבתהג.
 בפניו. העדותעל
 בע"ד. בפני שלא גם עדותו לשמוע ניתן האם פסול, של עדות עליו קבלד.
 בפניו. שלא העדות מקבלים האם בא, ולא העדות לשמוע לבוא לבע"ד הזמנות בי"ד שלחוה.
 השעה תטרף שמא בפניו שלא העדות מקבלים האם בא, לא ולכן בעיר הבע"ד היה לא1.

 העדים.וימותו

תשובה

 זכות לזוכרך טלין פוסק 33"3 הדין מסתי 1nhc תעי עמ' קרלין סגר"ס לזכר סלמס ,כרון ספר ע"א.
 6י 13ד6י פועל, דין לו סיס פ1סקיס ים  6ס גס וע"כ סוטן,  דין %  ס6ין  כיון סכילל על  תטרתכיעת
 פ"ס ססכיר פעולת ספר ועי' עיי"ס. פועל, מדין לסלם סכולליס סל סמדיגס מנסג כוס סיס לזמר6פמר
 מכולל ר6ס סל למכירו גחס3 ס36רך ס6ין סליט"6 6ליסיכ סגרי"ס מרן 3סס י, 6ות הכערס י6סעי'
 סי' יו"ד כסו"ע 3רמ"6 כמכותר r13b כטלס סכר 6ל6 מלימוד עכור סכר ליטול ויפילו לסור סתריכלל,
 דין כתי סיס וכתה מ, סי' מו"מ  כהיפכיי  "עיוגיס ועי' כ"כ. סל6 פתח"מ גסס ועיי"ס כ6, סע"רמו
 כלפי ממונית סתמיי3ות ים סכולי סלר6ס נגיח 06 גס 6ך פועלים, זכויות ל36רך ס6ין ספוסקיסכימינו
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 תלמד לתתנו 6מר 06 כ ס"ק פ6 בסי' וגתה"מ n'rotip מחלוקת סם )והכיף ממכורתו 6ת לסלסה36רך
 ק5וה"מ ולעת 3גו, עס ללמוד מ115ה ה6כ הכי ט3ל6ו P"Uh כפועל לו נעסה 06 לך, 6סלס 61גי כנךעם

 פוע) דין )לכרך יס 6ס )דון ים rh גס כפוע)(, % נעסה )6 הגתה"מ לדעת 6כל כפועל, לונעסה
 טל היסוד מזכויות הרכה להכרך hC'1 מוריס הכל מהרי מס וכתב כ6מ5ע. פוטר 6ס הזמן סוף עדתבלוס לעגיי

 יוקר תוספת כעכורה, קביעות ותק, הכרקה, דמי מיגימוס, סכר פיטורין, פי15יי זכות כגון כימינופועל
 (1 ,כות לו סיט רטיה לה3י6 עליו כ6מ5ע, כבפוטר הזמן סוף עד תסלוס כסתוכע וע"כ הסקר.וכל

 לבין כמעכיר, דינו "6( מהכולל, ומי מתפרנס סר6סו כולל כין לחלק פט עמ' מספט" "חוקת ועי'כפעל.
 כמעכיד. דינו 6ין fhc ממנו, מתפרגס קינו סר6סוכולל

 סי' כסו"ע הרמ"א פסק וככר סלהס, המילגה לכספי לדלוג התתייכותו סו6 הכולל ר6ס 6ת טמחייכומה
 להדס ראוי מ"מ מפרע, מי עליו לקבל ו6י"5 בו לחזור יכול מעות כל6 "3ךכריס D"~h י6; סעי'רד

 רוח 6ין מוכר 3ין nplS כין כו 1ftno וכל כעלמם דכריס רק קנין סוס עסה סל6 6עייפ כדיכורולעמוד
 ע"כ. למגה. ממתומרי ה"1 % נתנה 1ל6 מועטת מתגה לחכירו לתת 1nlho וכל וכו', הימנו גוחךחכמיס
 דהכי hnp1ht כלסומר 6מגס מ15ה. לקורך ממון הכטיח סה"ה י6 6ות 6 פרק חסד כ6הכת הח"מוכתכ
 ונסקל כטעות כהקדר דה"ז ע"6( גו ודף ים סי' גדרים כינה כאמרי כתכ להם, התחייכ ל6 כוהימרדו
 לכתחילה. 6ףעלז
 כמורס המהרי"ק סל לספיק1 כמו הפתמיס על לחזור הכטים ד6ס ק6 סי' חויימ ח"כ נתן לסורותועי'
 סקריך נוה ד)מ6 כ1, )ח(1ר אסור )עג' ממזן ליחן נגוזר 6ס ד6ף ענ', )5ורך נמפ1 )טרח כסדרקלג

 כקורך, גג סי' יסר6ל ג5מ ועי' יכ. סעי' רגח סי' יו"ד כסייע רעק"6 כגליון והוכל סרי, כגופולטרוח
 ר6סון. פרק הנסכר 516ר המרפט" 1"6ו5רות כב, כרך ריסופד"ר
  מרך סי'  רירן  כנירין המנסב.

 ידוע היה והדכה  הגרטיס, כהורקת סגתמגה סיסיכה ר6ם יל כמסכומי
 5ת לסייר מייכ סיס סכולן ר6ס 05 גס סיסיכם, כרקס לתפסירו מכנסו  כסרס סר'ימ  סל מעיולכולם

 כרך ירוסליס פס"ד ועי' לו. לטלל hbt  לסינסו ר5יי כוס תמיר  כמסרס מ"מ  י1מןי  סיף ער ל"יסמתייכיתי
 מסוייס. כמכוס ולמיינו לפסר נראה ולפיכך ואילך. רפו עמ'יכ
 ומרמייך: פיו. על דנין 6ין קכלו 061 כע"ד, כפני "ל6 עדות מק3ליס 6ין סו: סעי' כח מ" נסו"עג.

 הסגי העדות 6חר הולכין כר6סונה סהגיד1 ממה סני כפעס כעדותן סיגו 061 כפניו. ומגידין1ח11רין
 וייימ ומגידין. וחורין דמי לבי"ד כמוז כפגיו טל6 דכל החרס, עפ"י כר6סונה סהגידו D"~h כפניומהגידו
 ע"כ. וכו'. כדיעכד כסר כפניו טל6 העדות גתקכל ד6ס61ומריס
 5י סי' רטוטי  טוית ועי' 6. יט וסנהדרין כ קיכ כ"ק כגמ' ה61 כע"ד כפני להעיד סקריך ההלכהמקור
 ממוגות, כדיני גס מדאורייתא הו6 זה סדין ו סי' מ6 כלל סר6"ס סי"פ כרעת י6 סי'  ערות כינסוקמרי
 ת"6 י5חק ועין פי"ז ס"1 יסר סערי )ועי' מדר3גן הו6 ממוגות סכריני כתג כ קיכ כיק הרסכ"6 כמי'6כל
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ממונות

 הנט(. פ"1 גירוסין הרמכ"ס כדעת ט(, 6ות עטס"

 וכ"כ כעדותן, מקר חטם סטין 61סרן שממה ו6פילו גזה"כ הוor 6 סדין סעו סי' מ"3 הרס3"6 שו"תועי'
 1)הכחים )טעון סידע1 כדי 3פני1 סיעיד1 סקריך כתב 3 כח כ"3 כרם"' 36) ו, ס"ק כח סי'3נתה"נו
 החס הנתנע הום ד6י ד6פסר כתכ הרמייה כסס 3 קיכ 3"ק וכסמ"ק ולהזימס, 6חריס ולהכילהעדים
 ר סי' הרי"ף 3םויית וכעי"ז מהמהרמייל, יג סי' הרמ"6 103"ת וכ"כ כמקרץ, ל6סהודי מינים מכספיהוו

 קמת. סי'וטכו"י

 6ין לכתמילה מדוקק והריכ"6 ירומם רכינו עפ"י עג סי' פןוו"ה מכריס מו"ת כסס י ס"ק הר"מוגתכ
 כמו"ת וכתש קיים. דיגם הדין 6ת ופסקו שפניו מל6 עדות עפ"י ודנו בי"ד עכרו 6ס 36ל פיהס, ע)דנין

 לחזור היה 6פמר 6ס 36ל  כפגיו, ולהעיד להכר היה "פסר (tba דוקק ס(ס עט סי' חו"ממהרי"ט
 ולילך. קככ עמ' ה כרך הפוסקים קוכן כדיעכד.ועי' Or 6ין ירותס לרכינו qb שפניוולהעיד
oh1לג וסי' ז ס"ק כח סי' 3ק15ס"ח 31י6ר1 כמרה, מעדותו הרמ"ח כתכ הרי בפניו, והעיד העד מזר p"D 
 די13ריס, ל6ח(וקי ליגיע עמיד 6מריגן דל6 הי"כ, פ"ט טיסות המלך ומער 6, ס"ק לג סי' וגתה"מכ,
 3די13ר1 ם'מ(יק למסוס ים Dh ד6ף p"D ,1 מם סי' t"DOJh יעקש ויטועות יכ, סי' עדות שיגה קמרייעי'
 יתויקו סהעדיס כזה סחוססיס וסו3ריס סחולקיס ים 36ל כסרה. הר6פוגה מעדותו D)lb כמקוסה"ז

 לו מים נוגע hpll שעיגן דל6 י6, סי' מהרס"ל סוית עי' שפניו, ולסומעס לחזור תקנה 6'ן %1ןדיכורס,
 ם163פן ג ענף טו סעי' כמ סי' י5מק גמל ועי' 3דכר. מנוגעים ויפוי (כות 5ד 3כל hSh מממון,חלק

 עיי"ס. שפניו, להעיד )מזור יכעיס ט6יגס (1 )דעה )חמום ים תפיסה )ענין שפגיו מ)6 עדותןסהועי)ה
 סי' כנה"ג ועי' לי. קים לזמר המוחזק מיכול סלמה כרס כסס נט 6ות הגהיקי כח סי' שסלמס חמקועי'
 כס. סי' ר6ג"ח 3מס י3 6ות הגהייטכט

 חו"מ סלמה 3ית סוית 3מס גח 6ות עז כלל ג6וניס כדברי כתכ דיכורס, מיחזיקו לעריס )מסוס כספיןו6ף
  רייניס 51ריכיט כדיכורס, טית1יסו לתסוס ים סר5סתס, מעדית pp", כפססו סכח'ד על  דמ"מ 1סי'

 המניה. כעדות )ימנוכמריס
 סי' חייג מקיטל ודברי מ, ס"ק כמ סי' משפט שמער כת13 כפגיו, מל6 מיעידו הכע"ד המכיס 6ס6מגס
 ג ענף טו סעי' כמ סי' ינתק נתל )ועי' כסרה לעדות on~h ק3ל מהרי בפגיו, מל6 עדותם מקנקן ס6ז5כ,
 וערער 63 061 דין, 1rA ליה ועכדין כע"ד בפגי מל6 עדים דמק3ליס ס"ט פ"ג סנהדרין ירוסלמיעפ"י
 עיי"ם(. קייסעררו
 כפני מל6 מיתה עדות והקבלת לעדות, עליהם קכל1ה1 ה5דדיס t)cc העד 6ת הדין 3ית ק3ל דידןכנידון
 פל6 העדות 6ת לקפל סדין כיח ידון יכוץ לohc 6 וסותרה כ6, ול6 6ל'In)cc 1 הזמנות כמה לתריכ'

 לסלן וזעיי כפגיו סל6 גס סעד 6ת וקפל מסכר מסוס כhSc 6 הדין כית ס3ר נ6, ל6 (6ת ולמרותכפניו,
 היה ל6 ס6ס 1 "ות ולהלן כפניו, סל" מעדות מקכליס הזמנות מלום לחרי 63 ל6 ם6ס מהירוסלמי ה6ות
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 ,רושל.ם - דיןפסקיו

 "טפילו כפגיו טו3 סיעיד ודרס כ' מ,ר לחוכתו הדין 4ת טפסקו לסחר 5ך כפניו(, טל4 4ף מק3ליןכעיר
 ספניו חו,רת לעדות מקכל1 ס3' וכיון הגיל(, כ כח כ"3 )וכרס"י לחרות" סיו 3וד6י nth~tno טסהייתי
  ג5ן טמרי ומעיד, תייר  סבין ססוכריס לרעות )גס כפניו עדותו 6ת ולטמוע לחרר סר16י  מן  סדיןיככיח
 . עליו(ק3ל

  יספט סער 3סס ל, סי' סוף פת"ח עי' 93גיו, סל6 להעיד כסר 6ס לעדות פסול 14 קר31 עליו ק3לד.
 לרמכ"ס המפתח נספר ועי' קנלוהו, hS ,ה דלעגין כפניו, להעיד קריך ממ"מ ס6 מו"ס 5כי ומכס יס"ק

 הדבר מתלוי תיר עמ' מ"1 מספט כרכרי נסר סגר3"5 וכתכ 4חרוניס. כמה כסס היש פ"נ עדותפרגקל
 דקכלה 16 והוד6ס מתילת  מרין מיטיל ע"י סבל  ~oh עב סי'  סיף יבמים  סערות סלופן  טלמפקירה
 הרי כסרה, עדות דין לעדותן מסווס עליו ק3ל ד6ס הו6, מחילה מטעס 1ל4 הפסולין 5ת לסכסירמהגיף
 עליסס, עדית  ים 61ין כסרה עלות דין לעדותן מסווס ל6 עליו ק3ל oh 34ל כע"ד, כפגי להעידס5ריכין
 עיי"ט. בע"ר, בפני לסעיד  לריכין  דיילן ס"ס יסידיס, מתירס  מריןימיעיל

 היו Dhl  נפני, ~hb  מסבלים  תילים  מעריס  מסי 14 חולה הכע"ד הים נתב: סו סעי'  כת סי' בתו"עה.
 סל6 עדות מקכליס 5לו הרי בעיר מ15' סטינו 15 63 ול4 לבע"ד וסלחו למדהיי לילך מכקסיסהעד'ס
  מנרינן סערות, יסגל. יל6 כרי  מ%י6  נימי  טסיך בי"ד ר4ו 5ס הי"6: פ"נ עדות הרד3"ז וכתככפניו.
 לילך מ3קסיס 6ו חוליס עדיו ה'1 טל6 6עייי כפגיו סל6 סהדות6 מק3ליגן hnh ל4 ו6י  דקתי עדליס

 וכירוסלמי ע"כ. 3מ5ריס. tn~tos נהגתי וכן כסוגן, סל6 עמו עוסין כהוגן hSC עסה ה51 כילמדהיי,
 סעדומ  מלבלין 6.מר ריב"ל ב6, .ל6 פעמים טלוטס ברד  ,תריו  fnScc 5דס 5מר1: ה"ט פ"גסנהדרין

  עיי"ס. סגי, לחוד 53 1ל6 ליה רכסלמו רמטמע רייס  סרנן יכסירי ע"כ.  דין. גור ליס  יעכרינן בע"רבלי
 יכולין להכילו, תקיף כי"ד 51ין ל513 ר5ה ל6 ד6ס כת3 כ5 5ות פסקים דיסקין מהרי"לומטוית

 כפניו.טל5 לקט"
 6ת  מלבלין תוליי מחמת %י6 לכע"ר לפטר סיס ל6  ט6ס  מכסס סס6 סי' מיג6ס סריי  בסוגת עת13.

 נמתין obt מ6י טעמך דהתס כפניו, סל6 העדות מקכלין כעיר מ15י היה לoh  5 סי'נ בפנק סל6סערות
 ער 6. סטיר,  *י בע"ד  ייבול עד נמתין 6ס ה"נ העדים, וימותו הסעה  מיטרף טמ6  חייטינן סי3ר'5עד

1nlf'cסוס לער h13S  מפסיד העדות 3על 1גמ55 העד וימות הסעה תיטרף ממ6 מס, נעיד סהו5 לעיר 
 כ. סי' ח"ד הרס3"6 מסוית וסו63 ,כותו.6ת

 מס סי"ל  D"1Cועי'
~hc  

  כן רייס סרסכ"6  בסס יככייי בפני, טל, למעיר  יכולתן כעיר  מלוי סיס ל6
  ס4ס מטמע כע"ד, כל4 עדות מקכלין ספסר מ5טער ירמיה ר' היה כעיר הוoh 5 דד1ק5 ססמהירוסלמי

 קוכן ועי' מהירוסלמי. מקורו  כיין לש"ט יגרתי בניטור  וכן ירסיס. ר' מתמס סיס ל6 בעיר סיסל6
 3זס. מה4חרוניס 61ילך קם עמ' ח"ההעוסקים

 הודעה לו והס4ירו והוסיפו סגי, למועד o)nto נ,  טחיי 61ח"כ כ6, ול6 העד 4ת סהזמיגו דירןוכנידון
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 וממונות

 מעמיס כמה נוחריו טמלמו כיון 3ה, ולח צעיר מיה 06 ממ"ג, סרי כח, עת המגי, למועד ל13חכטלפון
 bSC עמו עוטין "ף כהוגן עמה hSt מכיון הנ"ל הרדם"( כתם הרי העוות, יקבלו מל6 כדי מלכוחוגממט
 הריי כת3 הרי כמדה"י, מהיה נכון 6ס וכ"מ כעיר, הים ל5 061 מפניו, מלח הסדות ומקכליןכהוגן
 המעה. תיטרף סם" כפניו סל6 העדות ממקכליןמיגונם
h)h6ת הדין בית קבל כפניו, העדות על לחזור וכקט כפניו היתה מל6 כיון מעדות פסל מכ' כיון ממ"מ 

 סעד. "ת והזמין וחזרהרקמה,
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