
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותידים

 בתנאי שנתלתה ערב מדיןהתחייבות
 -עא 666נ מס' ממונותתיק

)מהד'באב(

 הדיוןנושא

 של אחותו שהיא לאשתו גט לתת שיתרצה כדי לג' ששילם 22.0008 לו לשלם ב' את תובעא'
 ואח"כ ביניהם בפגישה ניתנה הזו ההתחייבות הזה. הכסף את לשלם התחייבותו סמר על וזהב',

 במכתב. גם ולבסוף טלפון,בשיחת
 עדים מאה בפני כהודאה דלמטה ידי בחתימת בזה מודה ב', מטה החתום אני המכתב:נוסח

 גט יתן אם לג' 22.000$ של הסכום ישלם שבשליחותי לא' ציוויתי שאני איך ונאמנים,כשרים

 חוקי ע"פ מוחלטים גירושין פירוד גם ויסדיר תשסה, סיון טז שלח פרשת ב' יום עדלאחותי
 2.00011 בסך והגט הבי"ד הוצאות ועבור מהיום, שבועות ב' עד אזרחיים גירושין דהיינוהמדינה

 עד הנ,"ל סכום לו אשלם ואני 24.000$ סה"כ הגט, עבור ההוצאות הוא הנזכר שסכום אחותישל
 הזמן עד לו אפרע אני ולכן אישי, לי הלואה הוא א' D~W'W הנ"ל הסכום כי מהיום, שבועותב'

 הוא הנאמנות וכל גמורה, כהודאה הנ"ל כל על עלי תעיד הפאקס( ע"י )אף ידי וחתימתהנ"ל,
 תשס"ו. סיון יא באעהייח וע"ז הפאקס(. ע"י שהוא )אף השטרלבעל

 ולהחזירו אותו ללוות צריך והוא לגי לתת הכסף את לו שאין מראש לב' שהודיע מוסיףא'
 התחייבותו על בהסתמך רק שבועיים, בתוך להחזיר ע"מ הכסף את ללוות הולך והואלמלוה,
 אישי", לי כהלואה הוא א' שישלם הנ"ל הסכום "כי הבסף את שבועיים בתוך לו להחזיר ב'של
 כל סך שבאמת אומר א' הכסף. את ב' החזיר לא שנים כחמש שעברו למרות היום, שעדאלא

 נותר 4.0008 בסך זו למטרה צדקות שקיבץ מאחר אך כ-26.000$, היו הגט עבורהתשלומים
 2.000$. עוד ביה"ד הוצאות ועבור 20.000$, בסך לבעל ששילם מה עבורהחוב

 הבטיחו משפחה בני שעוד לאחר - הזה הכסף את לא' לשלם בשעתו התחייב שאמנם ב'טוען
 שבועיים" בתוך אזרחי גט וגם ד"ת לפי ג"פ גם לאשתו יתן ג' "אם זאת תלה אך - בזהלעזור
 וטוען מכחיש )א' למכתב שקדמה בע"פ בשיחתם גם זה תנאו את ופירש שהתחייב,מיום

 אזרחי גט גם יתן שג' כך על עמד שלפיכך ב' ומסביר תנאי(, בלי התחייב בע"פשבשיחתם
 חושש והוא ונישנות, חוזרות בדחיות בהם מהתל הבעל שנים כמה שכבר משום שבועיים,בתוך
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 ימים, כמה בתוך ג"פ נתן ג' ואמנם האזרחי. בגט עיכוב ע"י להתל ימשיך בבי"ד הגט אחרישגם
 במשך אותו תבע לא א' מדוע תמה ב' מהתחייבותו. פטור ולכן האזרחי, הגט את נתן טרםאך

 כ' טענת את בזמנו קבל א' שגם משמע לתבוע, התעורר אח"כ ורק הגט, לאחר שניטכששש
 הוצאות על תענה מה לו: משיב )א' חייב איננו אזרחי, גט של התנאי נתקיים שלאשמביון
 האזרחי(. הגט כסידור תלויה היתה זאת התחייבות שגם משיב ב' בשליחותך? שהוצאתיביה"ד

 לתנאי הסכים לא והוא דעתו, על היה לא שבועיים בתוך אזרחי גט שיתן הזה שהתנאי א'טוען
 כאשר כשכת, ראשון ביום רק בפאקס ב' אותו שלח במכתב, שנכתב הזה שהתנאי גס מהכזה,
 וכבר הלנהיי, הוא "כאילו ב' הבטחת סמך על הכסף את א' לווה קודם, ערב במוצ"ש,כבר

 ב' הבטחת סמך על - הג"פ נתינת עם לג' לתיתו כדי הגט שסידר לבי"ד הכסף את נתןבמוצ"ש
 המוקדמת בשיחתם שסיכמו כפי אזרחי, גט של תנאי ללא היה לג' שיתנו לבי"ד שנתן ומה-

 הבטחתו. את שיקיים מב' תובע ולכן הג"פ, נתינת לאחר הכסף את לג' הבי"ד נתנו ולכןבע"פ,
 משתפת אינה שהאשה משום בענין לפעול הפסיק האזרחי בגט המטפל שהעו"ד טוען הואעוד

 האזרחי לגט זקוקה אינה ולכן ישראל, בארץ בשנית להנשא חושבת כך שבין בטענהפעולה
 כן האשה שא, האזרחי הגט את סידרו לא הראשונים ובחדשים בשבועות מדוע משיב:)כ'

 שזה הילדים סידור בענין לטפל התחיל בבי"ד הגט אחרי שמיד משיב וא' פעולה,שיתפה

 האזרחי(. לגטהכרחי

 צורך ללא לשעבר מבעלה חוקי פטור מקבלת האשה היתה שאילו ב' הודה הדין ביתלשאלת
 כתוך מושג היה כזה פטור אם רק אך הכסף, לתשלום התנאי קיום בזה רואה היה אזרחי,בגט
 להינתק כדי רק אלא כשלעצמו חשוב היה לא אזרחי גט סידור של שהתנאי כלומר, התנאי,זמן
 דו-ישת לפי אלא ביוזמתו היה לא התנאי לקיום שבועיים של הזמן שקיצבת ב' אמר עודמג'.
 בסידור מותנה שזה ב' השיב שבועיים, בתוך ההלואה תשלום את דרש שא' שמביון כלומר,א',
 אזרחי.גט

 את נותן הוא הפאקס בדרך לא' המועכרת חתימתו שע"י ב' כתב שבמכתב שמכיון עוד טועןא'
 בשיחות לו שניתנה להתחייבות בקשר גם לטענותיו להאמין יש לא', החוב על הנאמנותכל

 אזרחי. גט סידור של תנאי בהן היה שלאהמקדימות

 דחה א' אך מיורשיו, ולא ממנו ורק לחודש, 100$ של בתשלומים לא' לשלם הסכמה הביעבי
 וכל. מכל ההצעהאת

 וקרובי ענוגה, להציל כדי בצדקה שמדובר משום גם לשלם ב' את לחייב הדין מכית מבקשא'
 לכולם. קודם החייבים הםהאשה



 גממתות

 דיןפסק

 הבי"ד. הוצאות עבור 2.000$ סר לאלתר לא' לשלם חייב ב'א.

 הכסף את לשלם הסכים שכ' זאת מלבד התביעה, סכום יתרת על לתביעה באשרב.
 זועקת העוולה שאל"כ לא', בהקדם יוחזר כולו שהכסף לדאוג אותו מחייב הדין ביתבתשלומים,

 עוולה. יעשו לא ובנ"ילשמים,

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

 לדיוןהשאלות

 שליחות. עבורו לעשות ששלחו כמי או לא' כערב ב' של דינו האםא.

 לפלוני. מנה שיתן כדי לחבירו לשלם התחייבב.
 "אם'י. של בתנאי ערב מדין התחייבותג.
 אסמכתא. מסלקת ואם סיטומתא, דין בה יש אם - בפאקס שהועברה - יד בכתב ערבותד.
 באונס. הזמן את ואחר קצוב זמן של בתנאי התחייבותה.
 בך. הייתי משטה אח"כ לומר יכול האם מצוה, לעשיית ערב1.
 מה עבור שקבל להחליט זכותו האם לעגונה, גט מסידור חובות לכיסוי צדקה כספי קבלז.

 ביה"ד. הוצאות עבור ולא לבעלששילם
 פיו. על הוצאות הוציאח.

תשובה

 כמי סנמס3 16 3', 6ות לסלן וכמ3ו6ר ערב, כדין bto 6' כלפי 3' טל דינו ס6ס דירן, כנידון ~זן סא.
niceגוייס סגר"י מדיין ידידי דעת יפן מעיגון. 6מימ1 6ת לסליל כדי גיגית פעמות ע13ר1 לעסות 6' 6ת 

סליט"6.
 טל תגלי סו,כר ל5 כע"פ טכטימות כי ~נרי ג6מין ob גס כמטלמ, דיט oh וכין כערב דינו oh כיןומנס
 גס תגהי, כלי מגט כטכיל לבעל מיתן %סף כ' ערכ ככר כע"פ הכסימות 1נמ65 סכועייס, כתוך לזרחיגט
ehככוקר 6' כיוס טסגיע סמככם 6מ כטכתכ מ"מ לכסף, סתחיי3ותו מלס טיחות כהותן טכ3ר נהמר 
 זס סרי טכועייס, כתוך nlrh' גט גס יסדר נ5ס מערכות 6תותלם

 כ6י~
 תנקי, ל% ממסכמתו כו מזר
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 טס הממ"ע וכניקור 4, סעי' h~p סי' ססו"ע כלנון לקה, ממעות ממלוה טיחן עד 13 לחזור יכולוערס
p"D6 דער13ת כיון h'u 6כי קגי5 ל5 6סמכת ah גמר מעות ידו על ונתן דסימגיס דחגכ מטעס 

 6ת טטלמ כמי כ' "ל סדיט ג5מר eh וכין rtr)ttD הימטתיה, מכקס וחיגו בו מ,ר זה והרי כעגיה,וטיעכד
 ל5 כע"פ טכטימות ג5מר eh גס לטלימ, 5' נתמנה ככר כע"פ וכסימות פעולת, כמה עבורו לעסות6'
 (מן כל מנעלה, סתתגרס כדי סיתת מסלימות מתכלית כיון מ"מ ט3ועייס, כתוך tn~rh גט טל תגחיסיס
 מפסק וכמו כת3, ע"י ביטול נוסיה דיבור ומנטל כינור דקתי כו, למזור סמסלמ יכול גירוסין סיוטל5

 מגט מנטל סלים סט"(: פ"1 גירוסין סרמכ"ס ספסק וכמו סב(, סעי' קמ5 סי' f"~oJh כסו'יעסרמ"6
 גט טסגיע ולע"פ כטל זה סרי וכוי סו4 כטל עמך טטלמתי גט לו 61מר סכעל חזר ס6סס ליד טיגיעוקודם
 מסופר, טלימות 6ת מכסל טהכעל הרמ3"ס טכווגת הרטלר( )מסד' פה סי' כתטוכה סר"ן ו3י4רלידס.
 כתכלית כיון הכתיזה, טל גס מסלימות 4ת למפרע לבטל הכעל יכול לפסס נמסר ל5 מהגט זמןסכל

 ומסטל דיכור 61תי דיכור מסיב נתגרסס סל, (מן וכל ה6סס, גירוסי סי6 - ססופר סל גס -המלימות
 קנזס כו למזור טיכס כערב גס הטעם Orn 11"ע ג 16ת מכ סי' מ"כ טעוריס קוכן ועי' עיי"ט,דיכור,
 קטן וע"כ כבליח דיגו דהערכ p"D 6 ק% סי' מטפט הסער כתב חסרי סהל51ס, 6ת ללוה המלוהטיתן
 טלף (מן כל כו למ(ור סמסלמ יכול וע"כ קנם, סי' יו"ד rrr)Jh ועי' ערב, נעמס 5ין בלימות לודלין

onftpn).)טלימוהו 

 6ו tn~rh גט טל התגחי 5ת הזכיר 06 כע"פ הסימות כענין סלמת מי כמו ורסיס עדים לגו ס6ין גסמה
h)c,06 6ף ועוד, מ1כרה1מ. ליגן טענתי, )ה75יק הניק מה~דייס 6חז סכל 1הדיוקיס וההוכחות הזכיר 
 מ3י דרס ס5י נכיון י"ל מ"מ קרמי, גט סל תגלי הוזכר ל5 כע"פ סכטימות 5י עם סה6מתנחמר

 כסף ollsn לנפחיה ד6פסיד קיהו 6"כ כע"פ, הדיכוריס על דעתו סמכם טל5 מטמע ככתב,מתחייכות
 סכתנ. קליו טסגיע %גי הגט קמרי לכעל למוסרו כדי 33ייידוהטליטו

  or eh ים  וס  סמכמיטימ כיון כיגיהס, טבועה עסק כ6ן סיס h~w')t 7ומנ הגונח הדיין ידידי "סנרומה
 ספסק כמו סיסת להטכע כחיוב מכופר מייכ ו3כס"ג ל6, 6ו ס15רמי uno ענין סו(כר כע"פמסימות
 (ה, סגין מוזכר טל6 6' לדגרי ט"ף כיון לס3ועס, מקוס 6ין טגתכ6ר למה הרי ד, מעיי רכס סי'כתו"ע

 ססלימומ, טגתמל6ס קורס סתג6י עס מכתר וכתר כ' כסחור nrrn תגלי, לל6 סיתם כי סלוסתמייכותו
 סנתכ6ר. וכמו הר6טוגה, ממסלימות כמוזרה"ז

 6מר ו6ס 3, טס נגמ' ולהלן וכו' ולכלו לכו ולפועליו לממריו D~h קומר סטת רכ מתיכ 6 סג ע"ז 3גמ'ב.
 6למ6 גסך, יין ומטוס מעמר ומסוס סכיעית מסוס תוטס פורע 61ני וסתו 165 פורע ולגי 51כלו 165להם
 וס6מר טס ולהלן ומ6כילו. ס6יסור npib קיהו הוי פורע, 61ני וכרפ"י פרע. ק6 ליסור דמי פרע hpכי
 לדיגך[ דינר מהסוף ופרט"י ערד. מדין O)p לך  לכססי כל ויקנו לפלגי מנה תן לחרירו הקומררכ6

 ממקיפו מגוני דללו לע"ג bnSh סג6, ל6 נמי וסחי לידים, סג6ס מטי דלA"Ph1 6 לטלומי ער3דמחיי3



הממתות

 ho'. ליס מטתע3ד לטלוחיה ליה יה'3 כיסוף

 ד% A"uh ל"ו ערס ערס, מדין מקודמת לך,  "גי 41קדם לפלוני מגה תן ר3" 6מר 4 וו 3 1 קרוסיןוכגמ'

 ומקניך מטעכז6 ק6 ליזה nh~o מטי דל" לע"ג גמי מיתתך ה6י נפציה, מהעניד ק6 לידיה סגלהמטי
 סגתן ליה מהימן דק6 סגחס 3הס61 הזקן ריי כתומי ופירט ממוגף. לענין וכן ר63 6מר וכו',נפסס
 לפריס ממגה עי' ה6חרוגיס, הצריכו העגין ככי4ור נפציה. ומסע3ד נמיר ערכ טהוה מפגי ל"חרממוגו
 16ת יז סי' לקוטיס מו"מ hrrtrnt תרמם, 4ות כ"כ טעוריס וקוכן פיד, ט"מ יטר וסערי 6', סי' ער3הלכות

 וקונטרסי ז, סי' ממירט מעילוי ומי' י, סי' קרוטין יעקכ וקהלות b"D ,b"o קדו"ין ימזק6ל ומזון6,
 ענין על ועוד. ד, סי' וערס, ע"כ כעניני כמו"מ" ו"ימודות למ, עמ' כלומדות" ויעיון קרוטין,סיעוריס
b'oos","oh)o "סג. עמי יכ כרך ירוטליס פס"ד ע 

 לסלס מייכ הערב גווג4 סחי ד"יכ" כיון ער3, מדין מקודטת כח51ה"ם )הוכח טס לקרוטין הר"מוכתת
 קבלן כערב סגמסכ כלומר היך, קבלה לפלגי תן דיכור6 6מריגן הגג ד6מי, כידיו הו6 דק3ילכמחן
 ע"ה כצילו טהריסו קג( עמי י( )סיגי והקכלגות הערכות דיגי כספר גחון הפגי 3ן Shtnc ר3 עליוסכתם
 מהליס ל6' ססתמיי3ות כמכתר 3' ולטון עיתי.  ייתן,  וצגי לו תן בחמר מה lorl סלו גובה 14 טלומוהלוה
 לו...". לפרע 6ני ו5ן חיטי, לי הלווחה הו4 כגיל 6' טיטלס סג"ל המכוס "כי טס: טכת3)זס,

 כ,יון לך, כיתי ויקנס לפלוני מנס תן למכירו החומר ג: סעי' ק5 סי' וטו"ע ס"ו פ"6 מכירה הרמנ"סופסק
 51"ע. לגמרי הממיטו והרוסס ססרי"ף ה ס"ק סם כהגרתן וכתב ער3. מדין הכית קנססגתן

 וקמל לוי וכ6 סדה לטמעון טמכר ר6וכן ט: סעי' h~p סי' D"1CI ס"מ פכייס ולוה מצה הרמכ"ס כתבג.
 מידו קנו וחס h'o, 6סמכת4 סגו לוי גסתע3ד hb עליו,חמריות

 טסו"
 עת כל זה מכר דמי oic5 ערכ

 ודעת 3גמ', מפורט חיגו זה סדין המ"מ וכתכ רכותי. הורו וכן מייכ (ס הרי לטמעון טיתכענוטירחה
 על 4לח הדמים על ה4חריות וקין נותנן, להסתקע דעה על ממעות כמנותן דמכר דערכותהרמ3"ס
 מעות מ51י6 טסמל1ס דס~6ס כערב 61ינ1 מידו 'olh'll חס תנקי SD נסוח ממגו יטרפוה obמקרקע
 ודעת 6סמכתח, שערכות ויש סקוסו למונתו על כ6ן לומר 61ין כקרקע, משיק הלוקם וכחן ידומתמת
 מידו קנו ס6ס הרמכ"ס סכתכ ממס 5"ל דלפי"ז מכ"מ וכתש 6סמכת4. דין ים כקנין ס4פילוהרמיקס
 למלק כת3 עלמו ומכ"מ כמעכסיו. תטיב כן 6מר טקס לפי מייכ, טמעון, טירחה עת כל לטלס ערכטהו6
 שעדו hto ויפרע סלו4תו (ס טיו5י4 כן דעת על גכגס דסל41ה וכערב דמקמ, )ער3 והלוקה ערככין

 61ילו נמית, ידו מתמת 'toth'it טל4 ליה דקים 4דעת4 ודחי דטדס כערב 36ל 6סמכת6, סו" %הי%ך
 הגרען ו3י6ור ים ס"ק ממ"ע ועיי 6סמכת4. סוי הלכך ער3 גכגם הים ל6 ידו מתמת סיו5י16ה1 יודעסיס
 ימ.ס"ק

 סרמ"6 ס3י6 ודבריו 6סמכת6, מסוס שערכות וקין מטתע3ד מעות מתן הטעת 6מר ס6ס הסיגוהר34"ד
 דגמר מטוס קנין כל6 מייד 41עפייכ מסמכתך ים ערבות ס3כל לפי טעמו הממ"ע וכתש סם.3טוייע



 ירושלים - דיןפסקיו

 )6סמכת6. 6סמכת6 כין מילקו טל6 כזה, ה"ה נפטיה,ומטענד

 מפגי ג"תעכד ל6 מידו טקנו לע"פ תנקי על עלמן טמייכו הקבלן 16 הערכ וכן הרמכ"ס: כתב טס31ה"ט
 התולה טכ) יהיס, )eh 6 6ו וכך כך ימיה ob )ך 6תן 61ני )1 תן )1 ט6מר כגון כילד bntnDh,סהו6
 ע"כ. גטתע3ד. ל6 ולפיכך טלס קנין והקנה גמר hb יהיס ל6 061 יהיה כ6ס בו מייכ סלינוהעדוד

 פלוגי לזמן לך 6מזירגו )ah 6 61"ל ממכירו מפן סס6ל מי מ: סעי' קכט סי' כטו"ע הרמי'6 כתכוסגה
 חייב הערס ופטור, 6סמכת6 הוי הטולל סלגכי D"~h הדמים, 3עד ער3 לו והעמיד וכך כך דמים לך6תן
 תוספת יט כ6-כב סי' מייכ הר"נ"6 כסויית 6ך נ, 5לף סי' ח"5 הרסג"wrtt 6 ס61 הרמ"6 מקור)סקס.
 למחזיר יוכל %1 פלוני, כזמן סממן 6ת יחזיר ל6 הטולל 6ס כדמים לטקס התמייכ טהערכ 1ה61דכריס,
 מהרסכ"6 מטמע מייכ. מעכסיו קנין הערר עכס ebt סרטכ"6 כתכ וע"ז הדמיס, כמקוס החפן6ת

srrnsהגזל ohc ו3סו"ת סם 3"ח ועי' ה6סמכת6. לסלק כדי מעכטיו קנין קריך כ5סמכת6 הערס גממייכ 
 ולכן גסנה % ססמתמייכ לטייפ ערב מדין דמקודסמ 6 ז כקרוסין מהגמ' למד סהרסכיי6 וקלו קלדסי'
 הרטכ"6 עפ"י יכ p"D סס כפת"ט סוכך 1 מעיי ג סי' 6כהע"ז מקיר 3ית ועי' חטוכ. ככי"ד קגין קריךסיס
 עסה eh דוקך מייכ סהערכ כ ס"ק ט"ך ועי' מייכ. קנין עסה hen~h oht דהוי טידוכין קנס עלדערכ
קגין.
 וכמו ערב, מכל יותר 6סמכת6 כ6ן 6ין טמיעתו מטמע מעכטיו קנין סקריך כתכ hSn מסרמ"366ל
 לblh oh 6 לו ערכ ל6 דס6 דעלמ6 לערכות סיגוי 6ין ד3ערכותו מטוס סטעס כה ס"ק הממ"עסכתכ
 כסהו6 דנטתעכד מקרץ ילפיגן 6סמכת6 דה61 6ף דע)מ6 ערכות וכל הו5, % יסלס Shltn לויטלס
ob)o.1 כ קעס כ"כ חת"מ חייוטי ועיי דמהימגיה'hr 5סמכת6 כ6ן 'DS יפרע % טהט61ל ידע סהערכ 
 סתמייכ. כן דעתועל

 לרמחי ונין לרסכי'6 כיןעכ"פ,
 לפלס ומייד  רגיל, לערר  הייינו D"Dh ערכ", "דין לו טיס סמי מפורס

 ההוך מטוסערנותו
~h)o 

 ,hs חייב, ודייגו 6סמכת6 הוי "Dh" ") נוסף 3תנ6י התמייכ 6ס דמיסמגיס,
 דנטתעכד, מקרך ילפינן זה מעל סס61ל, )1 יסקס ל6 06 הים כסתנ6י 6ל6 קגין 3לי טמייכ סרמ"6סכר
 סגרג"5 כרכרי לסלן )ועי' התנקי גמקייס 06 6ף מייכ 6יגו דידן, כנידון כמו 6מר, די'6ס" שתגלי6כל

 טליט"6(.מרמורטטיין
 רינס  מספמיסמ DP"' סמיעילס  יערנות h~wtit 5)'שי3 הגרי"ט ממרן 264 עמ' ה כרך פד"ר ע"ד.

 סנט)מ מחוס ומסמך עיי"ט. 3זה, עליו חלק ז5") הגרכם 36ל 6סמכת6, ממרון ומסלקתנסיייתת5
 המקווןיי ממסמרי וסמספט "ה6יגטרנט ר6ה ממייכ, תוקף לו ים הפרטגות למוק 3 מעיי עפ"יכפנקס
 65-64.עמ'

 ז5'יל הגרכיייל מ66מו"ר דין DD~' (ס כעגין 16310 מ6 עמ' ( וכרך קפס עמ' ג כרך ירוס)יס נפסיידה,

 6פיל1 הזמן 6מר oh ט6( כהסכס עיקר הזמן oh טת%י יג p"D וט"( 1 סעי' רלו סי' יו"ד סו"עעפ"י



 וממונות

- -

 כ16ת1 לקיימו יוכל ס% Dlth קירע כך כל עיקר חיגו הזמן 06 6כל עלמו, מייד ל6 דסכי שדעתךכ16גס

 וכשו"ת כטל, המעטם IDth מככ) וסוכר מולק טס מכסף וכנקודות זה. כמכיל המעמס כטל ל6 ודחיזמן
 סגתן יעכיר  ט6מ בפיריי  ם6מר סיכל מורס l"WO כגס סטר, על סם"ך תלונות מסיר מה  סי' ממסס"יכ
 לג. סי' מו"מ %כרסס ממד מסוגת הכיח וכן 1eth. ככ) נטל מסמעסה סמעססנטל

 מ"מ nlrho', מפירוד 6ת גס הכעל יסדר טשו טכועייס "ל כזמן הסתמייכות oSn הכמנס דירןוכנידון
 חת )המ,יר כדי 6' ט) תביעתו DS' 6ל" כיוזמתו סיחה )6 מכועייס מל הזמן טקי5כת הודם מכ'כיון

 06 כ6וגס, ס,מן מעכר כיון כטלס, ססתמייכות הזמן יעכור מחס פירם ט)6 וגס כמועד, מנטלססלו6ות

 פתרון נמ65 מיה ם6ס הודס שכ' ומנוחר כטלס. ססתמייכות 6ין רכ, זמן לקמר tS'Dh סתג6י קייםלכסוף
 זס טפמרון דירן כנידון סתנ6י, קיוס בכך רולס סיס 1nlrh, גט כלי ג' עם קשריה לניתוק 6חרהוקי
 גמסכ התנקי לסהר, לסנם6 כדי 6,רמי לגט וקוקס 61יגה יערטל כקרן גמ65ת ס6טס טמרילפגינו,
 עמה טים ערכ דין מל התחייכות ס,ו (גתכ6ר מסטעס לפוטרו טיט 6ל6 כתוקף, וססתחייכותלמקויים,
.hntnDh

 מנתנו ע) מפרס מרת ית  תפפי  ססעירוגיס כרוגם כקסי)ת קירע מעסה נו: סי' כרונה מהריי כתויתי.
 16 כהיגס סמ(כונות לגוים ליתן ר51יס חס סיסודיס קמרי וחלמו וכוי ייתן שייכת  שיי  ונדיגיסס וכו'%

 ומכח מפלוגי הון לגויס מטכתותיסס גתנו יהודים וכל כדיגיהס, 16תס ידוגו ל16 061 פטורם 16תסימימו
 ס,מן וכטסגיע ממימס, לפוטרם וכויכדי לפלוגי ונתערבו מסלסל רכיס ונמלכו למיתם, מסוכנת סיתת,ה

 סדין מן כחס 6ת )פטור וג") 3ע)מח. 3חנוירס רק קנין 13 הים )6 סער13ת כ) כי דיגם מס )י%60
 כ קעס כממנה ככ"כ קגין, כעי דמגוק ערכ מיהו קנין נעי % דנעלמ6 ערב ד6מר לטמו6לו6פילו
 מגוק דגכי גר6ה וכוי, מגוק וכ"מ קגין כעי כעלמך דערכ כ, מס נממן %כ וכ"מ 6, קעו מסוכגמ'
 כל דסק rltJP כלח מטתעכד ל6 הכי ד6פילו סערכ ע"י חותו 1ה51יח1 ממכון 16 סטר לו סיה ohויפילו
 מסוכנת דהיתם כיון ועוד וכוי, פטורים כולסו נמי הכ6 ס"ס קעכיד, דמ5וס מטוס וכו' ככס"ג סיירימנזק
 סו6 דעטיר רמיך עלים 1מ15ס רעיך דם על תעמוד לח מסוס לפוטרם ממוייכ טפיס ד6יסו נמלהלמיתס
 % סנתונרכו מה כל ח"כ כתלמודם, דוכתי ככמה כדחסכהן הלדקה על וכופין מזקת גדולה לדקה לךדלין
 סג,, סי' )ממס תורס ס"ת ועיי ע"כ. וכוי. זו, מ6תיס לך ממתן ע"מ לס מלון ח קו דיכמות כהסיחמו"ל
 h~p. עמ' כשלכס" כ"סערכומ הוכחו 61ילך, ק סי' מיס גתן לסורות101"ת

 ם"ך ועי' )ים, טעגינן 6גן טען )6 אפילו כך סייחי משטס דטעגת 6 סעי' פ6 סי' כשו"ע מרמ"חופסק
nrroll~1,קלם.. עמ' כ כרך כמו"מ" "יסודומ ועי' טס 

 טסלוס 16 הפרעון, 6ת גבה מוכ 6יזס עכור לזמר גשמן ממלוה סקס 15 עמ' ט כרך ירוסליס פס"ד עי'י.
 לפרוע. נתכוין הוכ חיזס עכורנקמן



 ירושלים - דין"סקיח

 ol'h עכור לפרט 6' גלמן לכו"ע כסתם, תרמו והתורמים 5דקס, סל מכר סיס rhc דירן דכנידוןוגרפס
 ס1651ת עכור ול6 למגרס ססילס מס עכור ה5דקס כסף 6ת טגכה לומר ונקמן ס5דקה, 6ת גבהמוכ

 nlrh'. גט טל תגלי היה )6 סעליהס סכיני nth~to עכור כ-$oeo.2 כ' 6ת למייכ ;ר6ס וע"כסכיהן,
 nphl(1 הלילה וכך כך לי עטה 61") %ומן טהלך רבוכן כרכר גט6) 1 סי' קד כלל הרב"ט כטויתז.

 תיפסד, תטלנו % ט6ס לעטות, לי ט6מרת הפעולה טול וק"ל % הלך ולממר דבר קותו עסה והוךלמתר,
 דינך מטוס הפסדו כל 1nlhS לפרוע המ5ווס דמייכ הרב"ט ססיכ מקמר. לקמתיס כנר 6"לור6וכן
 לסם טגותן כ עז n"ss ט6מרו למס סדה ומ165 ופועליס תכ61ס מ165 1ל6 ממרין כהלכו כמודגרמי,
 כן ונפסק סמ15וס. סל דכורו פי על הפסיד Intho ו6ף סיום, מללכת הפסידו ידו כעל כיון מסלםסכרם
 עפ"י ללוס סטר מסופר כתכ oh הע"ס כטס מז ס"ק טס כסמאם וכעי"( ח. סעי' פלג סי' כתו"עלהלכה
 דגרמי, מדיגי סטילס ססופר סכר ללוה להמ(יר המלוה מייכ המלוס, בו מזר 61ח"כ סמלוס סלהסכמתו
 מי ס DD" יד סי' כתו"ע סרמ"6 וכ"פ לסמ"ע. ר6יה יט סג"ל הרסיס סמדכרי קלך סי' רעקי" סויתועי'
 ori )מלס קריך לתריו, הלך )6  והסוי וסלך למריך, htsh וקני וק"ל 6מר כמקוס לדון הילכו למכירוט6מר
 גסיעס וסו5י6ה כ6ס והיק לקטתו גט לתת טסכטימ כעל 5 סי' 6כהעייז נוכי"ת ועי' י5י6ותיו. כלמסלך
 וכעי"ז כ6, ול6 למריך 61כ61 לך למכירו מס6ומר גרע דל6 הו65ותיס לה לטלס מייכ כו, וחזר וסוסהלוך
 יסר6ל כיסועות וכתכ המתוגה, nthito % לטלס טמייכ hs ול6 למתונה זמן כקובע קמה סי' יקירכמוות
 דגרמי דינך מטוס סמיוכ 6ס טחקר כ6 סי' דייגים כינס קמרי ועי'  רגרמי.  מדיני סו6 סמיוכו טסמו"מ
 פד'יר ועי' פיו. על nthito ה51י6 טהלה מטוס ומיוכו מעסה, עסה סל6 כיון פטור דנרמי ייני טמטום16
 'SpD קסטת ועי' %. ס"ק יד סי' מו"מ הגרש ככיכר נסתפק סכנה ז5") לילן מסגר"מ 30 עמ' גכרך
 ערכות. מדין סתיוכו מ( סו"םכ"מ

 ~ין. דובאברהם

כ

 הגט כסידור התמייכותו 6ת טמתגס תגלי מוגם סמסטר ה61 מחיוכו לסיפטר ה6מ טענת יסוד6.
 מתפרטת סלמון דלין נר6ס הסטר כנוסח מעיון 6מגס המתווך. ע"י סכועייס כתוך nlfhol'סס%תי
 סכועות כ' עד וכו' גירוטין פירוד גס ויסדיר וכו' גט יתן eb לכעל יטלס ט6' כתוב דכסטר זה,כזלופן
 מוטלת ססלכתי ס"ט גתיגת כמו הקרמי הגט "סידור" מוכת כסטר סכתוכ הלטון דלפי נמ65 וכו',מהיום
 6)6 לידים הלזרמי הגט 6ת תקכל טה6טס נדוקק קינו "סידור" המילה טפירוט ונרווה הכעל, איטיותע)
sucהקרמי, סחט מסדר 6ת טי6פטר 6חר נקופן 6ו כמ יפוי ע"י 16 ה16רמי, סידור 6ת ל6פסר סכעל 
 1נמ65 כזמנו, סכעל ע"י מולק טככר פיתכן תנקיוסק

~rrh 
 6ין הקרמי 6ת קכ)ה )6 טס6טה דממם

 המתווך. ע"י סתנ6י קיום %יהוכחם



טממונות

 hto המ15מ5ס כמוכנו כמסוף סטטר מל סכתוכ כנוסם חמד מ5ד כחסר המטר 6ת לפרם חיךונעגין
 ממעטי )דסעיקר סיכות מכמה ברור ומחידך ~nlrh' סנט לכי5וע "כועייס טל מומלט תנקי עלכמורה
 סגט ספיכת לפטרות e"nlrh, לגירוסין תוקייס לנים61ין יטרלל כקרן חורך 6ין ההלכתי, הגטהו6

 טמטרת לטכועייס( מעטית חפמרות 6י וכעיקר ל16רמ', עיקר מחינו ס,מן תגחי כחרה"כ, למוכרההלכתי
th)noמסטר 6ת לסרם חורך יט 11 ולמטרם סמדמיס גימו6יס 6ת ל6סמר כדי סיס ס6סס לטוסת מסיס 
 מדברי דמוכרמ נר6ס לנים61ין, 6פמרות למתן סוף מכמכועייס סדכריס מכוונת וסיף רמכה יותרכטורס
 60 סי' טו"ע עי' המ5ומ5ס, מוננו לפי ו% סתג6י מטרת לפי דוקט סטטר 6ת לפרם 6ז דיםסמכי"ט
 יקרע ו6ס כיתו 6ת טימכרו למניס כסר"6תו מסרטת כמטלמ עד סי' מ"כ המכי"ט כטוית דעי' טז.מעיי
 סמכי"ט ומסק כמכירס לטפל ר5ס ל6 6חד חמורמס bih קונס קירע 1ל6 למכור 6מד יוכל 6חד 6rbtוגס
 ודן סהג5י, כלטון ד6יגו לע"פ ומטרתו סתג6י ככוונת סמכיייט דגמית ועיי"ם למכור, יוכל לכדבמכירו
 לקתס דכל6"ה טעם עוד ומעלס כמטר, טגכתכו סדכריס ט6ר עפ"י סלמון 6ת לפרם גס סמכי"טחס
 דכרי סלפי סרי ספגי. סמורפס חת דלין מטוס 6מר מ5ד לעכב ויוכל מעותיו יקפל דסמוכר סדיןמידת

 סילם ממתווך '6סר כגיד"ד מ"ג 61"כ תגחי, מ16ת1 טי651 היוסר כפי ססטר 6ת לפרם גס יםהמכי"ט
 וסלעכוכח כתג6י סגתכע ע"י מניתן הפירוס וכקמר סגתכע, כקטת עפ"י למגרם סתסלוס 6תמכספו
  דסנתכע לע"ג מנכסיו נקי התו"ע י65 פיו על טהרי סיורר מידת 6ת )גמרי מעוות טכועייס( טלממוחלט
 טנית, לסנטם טתוכל וסוף סגתכע מטרת לפי th)no 6ת לפרם ים ם6ז כודויי סתנ6' מטרת מכלנסגס

 סמרור לסכטימ כתנכי מטרתו 11 סיתת 60ז מודם סגתכע גס טהרי תוקף מבגס מקבלת זו כווגסוכניד"ד
 חילון % נתמדם כחמר כתג6י ונתלה כ6 הו6 מטרתו 6ת הסיג ככר כלסר לח"כ ורק מעיטןלמותו
כספי.
 טל דזכותו מתפרם ,ס למון תוספת ס6ס לדון וים סטטר. לבעל הנקמנות סכל כתוכ ססטר סל כסופוכ.
 6ומדנ6 חמר מס1לכיס ה סע" רעק"6 ומי' - י סעי' מכ סי' רמ"ח עי' - ממטר 6ת לפרם הסטרכעל
 1ח'יכ 6תי, לטפויי יתירק ליסג6 כענין hD סי' ימחק גמל ועי' ק(, סי' ח"כ )מסר6ג"מ סטטר כמליפוי
 nlrho 16' סגירוסין טל המומלט )ניקוע לעיכוכ6 מיה מכועייס מל סתג6י ס6ס לפרם יוכל הסטרכעל
 ממזרמי. סג'רוסין 6ת י6ע"ר "סכע) כדי tu~nh רקכסיס
 olScn 16תו כהגדרת וגומר הכסף, לתםלוס לסלימות מינויו sp כסוד56 ממתחיל ממטר לכון ע5סג.

 מים מליטים כסגרים"6 המוריס גס לסלימות. מיגויו על ידו ככתב סוד"ס סל גוסם סו6 חליו,כסלוחה
 6ות שליט"א 5bAO"1 כדגרי )עי' מועיל ,ס DphDS מגס ויתכן 6סמכתח, לסלק קנין מטוסכסיטומת6

 ולכן סוד6ס, כמטר מועילם סיטומת6 6'ן  %ו"ע  יכל  כקנין, מועיל דסיטוממ6 מטוס טעמך סייגוג(,
 ,ס. למטר תוקף כל דליןמסתכר
 טיסלס סנגל המכוס כי סג"ל מכוס לו יטלס "סהו6 סנתכע מודיע כו נמטר המופיע oh1SO מלסלמון
 שכו רגילס ממון כהממייכות דסו6 הרהסוגה פגיס: כג' לפרטו גיתן 6יסית'י, לי כמלוקס סו6 כגזלסתוכע
 לו גיתן דסממון סגתכע כ6ן מגדיר הרי קיים הכממון תנחי דכל דכיון סי6 וממגיס תגחי. סגתכעהטיל

 )עיי ערב מדין גדר עפ"י דס61 עוד לפרם ים וכך כתגרי. כי ו6ס לקלס ממוייכ סו6 לכן hStnntכסלוקה
 פירוטיס כין ים גדולם וגפ"מ כלוס, אותו ממייכת לפלוני ממון דסנתינת קידוסין(, סכי16ריסקוגטר0
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 כי לפי מסד"כ ההתמייכות על הו6 דסתנ6י חז נמלח התמייכות דסיח סר6"ון הפירוט דלפיחלך1,
 גתיגת עלס ע"י מיד מוח הגוזר סמיוכ טכהל1חה וסרי סלוקה כגדרי דניס ולפיהס סחמרוגיסהפירוסיס

 % סתגלני 06 המלוה מטעס לממילה כמסכמה רק התגלי 5ין 61( הח(רחו, סממייכ ההלחהממון
 סתמייכות מיתה ט6ס סרי המתמייני טל מוטעית הכגס היתה ד6ס למעסה נפ"מ גמ)6 ולעגיגגויקויים.
 כ6ן ו6.ן כטעות התמייכ hto דמ"מ י"ל התוכע בכוונת טעם 5101 סנתכע טל סרחטון( )וכפירורכתניני

 המכיס ססתוכע ורק סס)51ס ממון וע"י כהקרס סנתכע סל התמייכות כ6ן סיתם ah 6כלהתמיינות,
 5"כ טכועייס כתוך or תנחי לקייס כלל bh"h כסרי כטעוה מחילה (1 סיתה Dh לממילה טכטטרכשגלי
 כתב ס)6 מוכים סנטר דלטון סל1חס גדרי כ6ן דהיס כגיד"ד ומסתכרה כטילם. התובע סל סמחילסהרי

 דהרי ועוד ספליו, הת"לומיס לחוכת הסיכה סיoh15o~ nhr1 6 טסות hlh לו לטלס מתמייכ htotהגתכע
 הפטר. לבעל סג6מגות סכל כתכ גס כחסר וכמיומד סכטטר "oht5oa" רסון 6ת סערך הו6סתוכע
 ממילם מסום והתגלי סל1חס olen הגתכע מיוכ 6ת דגיס ט6ס סרי ספק סל נידון יט 06 דרסוממי%
 ממון ע"י הגתכע טל דמיוכוגמלה

~btino הספק 61ין ספק סכטטר כתניני סתוכע טל ממילהו קילו ודחי 
 לקמן. המוכ6יס 0רסכ"6 ס"ת דכרי ט6ת כיתר כ6ן וטייך ודחי מידימ51י6
oh1סיתותתי  מריו  קנין סטר דין יט ל6' כ' סטלמ כלפאקס גגקוט  

 כעולס עליו  לסמוך  כשיוכל  ויטוס
 כתכ טהרי "הס", כלמון סנכתכ D""h אסמכתא ממרון בו 6ין טממיל5 גראס מזק(, עפ"יהעסקים
 כדחי כי 6סמכת6 הוי ל6 כו סמו(ר לקנוס כטידוכיס טעוסיס דהקנס די"5 טז סעי' ר( סי' כטובעהממכר
 ככ) פשוט סמגהג וכן הרמ"א ומוסיף  מכירה ,ת  תכייף הבוטת לדמי כקנס כו  המוזר  סיתמייכסו"

  טכקגם דהסכר6 גו חות טס כסגר"6 וע" גוסגין(, )וכן 5"ג( פרק ומרדכי בריך קנין ומיסו 6ל1,גלילות
 oith 6עכיד 1ל5 כ6וכיר מגיוסי ד"ה 6 סו כ"מ תוס' hn)nDh 610 '"DD כו  6יןלטיריכימ

 כמיטב,"
 דל6

)o~rAסוד'י0 כז לנדרים סגר"5 כוונת )וגרטה כגדרים ר6"ט ועי' כקנם, כו סמו(ר "יתמייכ סו5 כדקי ס"נ 
 להתמייכ דעתו סמכם %1 5סמכת6 הום ehrr" לטון מקוס טככל ס6ע"פ h'o דהסכר5 ומכו6רוסלכת6(.

 המוזר סיתמייכ סוף 'יכד6י ד6( ומתמ"כ ומקני גמר לסגי הפסד נגרס כקטר 6כל כרכורו, כממיס1ה61
 h'itoc ססמלוה סי6 דעתו הערב דטס סערם, יתמייכ למלום הלוס יסלם לה ליחסיי כלל רומס 61יגוכו".
 הערב 1ל6 מהפסד 6ת אגרס סו6 טהלוה הרי הפסד  ים eht 6)יו ו)6 ללוה סינויס ית  נתן  סממית6ת

 יס ולכן כעלמך דעת כפיוס )הוסיף כדי %6 חינו ססלו6ה על ערכ להיות סערכ טסוסיף ומהכערבותו,
 "eh" סל נוסף תגלי הוסיף עלמו סערכ eh 5כל סתורה, מן הוך שחיוכו ו6עייפ מלידו, (hnrtAלמטוט
 כחסר ולח ערכ דין hSb 05US כיחס" חף סמייכ מידודו 6ל5 כו לך דלין לרמ"ח ס"ל לחיוב)כגיסתו
 שמגס ידו. על נפסד חיגו הסגי סלד כחסר 6סמכת6 סגמטכ "eh" ככל bto דחו  ילעיס" תגחי סודמוסיף
  מסוס כ,ס דלין חיוכו הירסס כעלוס  טסתורס ערכ ככ) הו6 דטונ )רמ"ח  ס"ל  סידוכין ט)כערב

,סמגתח.
 העביד 1)6 חוכיר כ6ס וכמו כו, מוזר ה61 חס כ' סיתחייכ הוך כדחי ממוגו מפסיד טסתוכע כג'ד"דוח"כ
 מסוס כו 6ין נמי קגין כלי אפילו כגיד"ד דכריהס דלפי ( ס"ק וק~וה"מ כד ס"ק ס"ך ועיי כמיטכ6,6סלס

 מכיסו. ממון ססו)יח כיוןשסמכתם
 כלימות כמינוי 5סמכת5 טל גדר כלל מחיגו h~v אסמכתא ענין כלל כ6ן סייך דל6 דגר6ס ועזיז6ת



 הממון על קנין מקת מטוס גרידת סם)ימות כמינוי דלין מ613ר והטעם ממון, כעניני כטעימות ל6וחפי%
hShלתובע סנתכע 5י11ס סטטר נוסת עפ"י 6טר וכניד'יד סקגין. %ורך כ6מ5עי רק סו6 מלימות דסמיגוי 
 סכסף דמסירת 6ייכ גמ65 מכועייס, תוך סגירומין 6ת יסדרו חס ז6ת וסתגס לבעל מכסף 6תלמסור
 כמינוי רק 610 מיותר ולכל למלות, כלל גוסך וחיגו גרידא כמעטם סו6 סתוכע[ htotl הטליממע"י
 )מלים למטווס סדכר ורומס לממכתם. סל ריעות6 כלל חין עלמו כמיגוי וח"כ סכסף למסירתסליחות
 דלין פלוני[ otpns גמ65ת סיoh 6 6מה לקדם זוכן lSD(' כמקוס גמ65 מכירו 6ס למכירו סכסףלמסור
 כניד'יד וס"נ 6סמכת6, כגתיגס 6ין פלוגי כמקוס סמקכל נמ65 6כן כלסר rrnh( לכן 6סמכת6, בוס"ך
 6ת כמגדיר %6 6יגו וסתנ6י כסלע5מס מלות ד6יגו אסמכתא לעגיל סייך אינו סכסף נתינת זיווי6מר

 מדטס מלות מכח ןול6 תמלומיס מיוכ נוזר טכ5י11י1 סממון nbiton דכת651ס נמלח סטלימות, 16ס5יווי
 הממון nhiton יטירס h~h obitn לאסמכתא חייך אינו סתטלומיס חיוט גס כאסר מדטס[כמתחייכות
 על nlhilo מו5י6 מטוס רק ןול6 כסלו6ס מיוכו 6ת סגריר סנתכע 6פר כגיד"ד סדכריס וקתמלטוכסו
 גראס לך[ 6ני ו6תמייכ לפלוגי מגס נתן ערכ דין מטוס סגתכע 6ת למייכ דים סגימוק DS' ואפילופיו[,
 6כ) חליו, מתייחסת סממון nhlton סממון ס651ת כבעת ערכ Sc לסתמייכות ,ס 6ת לדמות hC'1)דעתי
 הכירו. "ל לחוד סתמייכות 11כ6ן
 כיון אכל )6', תגריס כמ5יכ לeA 6 וממילא ממיינו, סטר טל תוקף ,ס למטר סטין ג6מר 06 גס6מגס
 כדכרי )עי' יפרח) כארן מסיתם כאסיפם מן לכעל, סכסף 6ת )העכיר nh~lo כע"פ סגתן סודםמס6מ
 עכור סכסף 6ת סיטלס סיכם הו6 סגתכע לפי גס 6סר כטלפון, למ"כ ומן סדין(, לבית טגסלמוסתוכע
 על מורס טחינו עלי" ונסמוך כסדר" "יכיס סטיכ וסתוכע מכועייס כתוך nllho' ומפירוד מגטסידור
 ס16רחייס סגירו"ין 6מר 6לח סכסף 6ת יתן מל6 לו ם6מר 1DW1 מ,ר ה61 סס;י כדיון כאטר וגסת;6י,
 על nlhilo מ51י6 ממוס סתמייכ סו6 סרי לנסיגת, כתנאי 6ו מילי כפיטומי 61ת 6מר חס W1'D מל6סרי
 ססלמ ומס hS', לטלס סמיוכ עליו גם6ר עליו סתנס לeton 6 עוד וכ) וכו'(, מגס ותן ערכות וממוספיו

 סקכלת סוף מעיקר ס6ס מספינקס סמוכגת ססכנס וכפי )6', מזידו דעת כג'לי רק מתפרםכפאקס
 6'. 6ות וכנ"ל פאקס, 16ת1 מדמעות לפי רק כהמיכוהו יוגדר סטכועייס טל ומעגיןגירוטין,

 סליקו נטעות, )ו מסר )נע), סכסף 6ת 1DnC ס6' נמ65 )6', מייכ ס6ח דלין יכריע סדין כיה חסד.
 סמך ע) 6ל6 גתן מל6 סי6 דמוכת ד16מדנ6 )כע), נותן סיס )6 סכסף 6ת לו יתן לח 60' יודעסיס

 סכעל טמרי סגט, לפסילת מ"1 ונכוץ מסכע), כמורס סכסף 6ת )תנוע יוכל hc' וגמ65 6', ע"ימחזרתו
 דפס וסכי"ד הגירושין, להרי lrrtson לקכלו כדי כבי"ד סוסכם ססכסף חמרי רק סגט 6ת לתת ססכיסל6
 סגט גתיגת תמורת כיושר % מגיע סזס סכסף סיס הכעל מל דעתו ולפי סגירוטין, לפגי זס כנופלעסק
 6סר, קכ3 סי' 3"1"ת מ)31)ין ססמסר"ס מוינ6 כגט כמו סגט ייפס) )ח' למחזירו י5טרך ו6סכבי"ד,
 כית 101"ת מ, סי' ומטכג'יי קמכ, סי' מלמס ובית ל,, סי' יחמק ועין מחיר מכית עולס, גדולי 6תוומסכימו
 ימסור טסכעל עוד למום יט מלפגינו וכמקרס 352(. עמ' ז כרך פד"ר וועי' מד סי' ממדמותאפריס
 למקור ספסרות טוס לו סיתם h)c ועיון יותר, לסממיר ים טכ,ס כ', מ5ד מכוונת קגוניח לוטנעמתס

 אופן. ככל חותו גתן ססו6 סגט מגתיגת להסיק ם6ין כודאי זו תרמיתקמרי
 סגט לכפרות טמי6 כלפי לחום ים מ"מ סכסף, 6ת לו לסמזיר סכעל 6ת יתבע hS 6' למעמס 06ואפילו
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 והרי לט31ת1, געסס סהתגחי כיון מחול, יפיס דהתגחי הסכועייס, טל סתנ6י על ויממל 3' ימזור 06)רק
 3טס מלוס המספט ס3י6 כ3ר 6ך לרעל, הכסף טייך יהיה וממילך התנטל, % ל6'מחיוכו

 מ5 סי' המכיי
 מטוס רק hSh המלות, 6ת מעוקר תנקי מדין דקינו דהכ1tDhl 6 לממזל. b"h ,מן דל6מר ורטיה,ד"ס

 6י כתניני טהו6 דמוכמ h)1ntbs סדן (tflt~D1 מודם סמכת גס ג', 16ת עיי דעתו, גילוי מע"יה6ומדנ6
  )16 פסל ס5זרמי לסידור ס3ועייס סל th)no וכלסר כספק(. ונסקר תמילתו על סופו סוכימ6מרינן
 מטוס כקמת הכסף 6ת קבל סל5 המגרס הוטעה )ומממחו לקיימו מיה h"ht מטוס הגט 5ת מידערער(
 מגט. 5ת מידית טיפסול כ,ה לתג5י התכוון ל6 סכי 5ומדג5 כ6ן טיט מסתכר גס לפיכך טעה(,ס"'
 הלמון דמטמעות 6י 63ות המ613רת הי6 הר6סוגה 6'. גגי תקף התגחי 6ין סיסת סחי דמסוס גריהלכן

 יתכוון סכ' מסתכר ל6 6' על הלטון 6ת נפרס eh דגם ד' כבות המכוברת והסנים הכעל. על מלדסתג6י
 הגט. חת טיפסוללתניני
 ת;"י, 3לי הכסף 6ת hS' לטלס התמייכ המכתכ 5ת סכתכ לפגי כע"פ 3טימתס ד5ס נמ65 ממ"כ זלפיה.
 ה6ס רסיס ספיקות יטכס נפ6קס ונסלם במ"כ סגכת3 3מכתכ 61ילו ודקי, מיוד יברה (1 התמייכות6ייכ
 סליט"6 הג6כ"7 כדגרי )עי' הפליקס מכח ט63 3מיt)'Dh 31 6ו הק1דס, נחי31 תגבי להטיל 3כומ1סיה
 טחינו תנקי מטוס טליט"6 מרמורטטיין סגר;"5 ו3דכרי D~hDS, ערמות סטר ומסוס hn)nDh מטוססדן

 והמטס סלו, ספטוטה מסמסמעות 6מר כ16פן כפליקס דעתו 6ת לפרס דים לעיל סכתכתי וכמסכמליחות,
 רכוכן וכגי גד כגי כתג6י סת;6יס נכתבו סלח ומטוס הודחס, סטר דין ~Dph9 וסחין הגט, עללערעור
 וכיון רמה(, )סי' להתחייכות ול6 ד3ריס לסיפור 6ו דכריס לקנין דומה הסטר 5 nDI)C1(, PD" רז)סי'
 הי"6 פטיו טויינ מל"מ )ועיי מז סי' וסוף כס סי' ככ"י הוכל רכט סי' מ"כ כתסוסה סרטכ"6טכתכ

 י"ל %1ן מייד, ת;6י וספק מייכ ד3וד6י מ6(, סי' דיי;יס הלי 3עס וקמרי י 6ות 1 כלל מספיקות1קוגטרס
 hS'. לסלם הדין מן מייכדכ'
 המוג" עפ"י nhrt ההגלי 5ת לקיים זמן %י ים עדיין 3גיד"דוסנה

 הריכ"ט 3סס ס 6ות סגה"ט ככגהייג
 התגחי. 6ת לקייס למ"כ גס יכול 6ס כלמוןסכתנ6י
 hih סמקם מנטל ד6יגו רהסוגיס להרבה ס"ל ססלימ כמעוות קמריות סל כת"י דהרי מסתכרועוד

 1 מעיי קפכ סי' וסולע ה"ג ... מהל' פ"ק ורמכ"ס כ קמט כ"כ וע" המליח על מוטלתדה5מריות
 ככ"י קפכ סי' עי' כאחריות, סלO)p 5 כאסר עיוות סססלימ אחריות סל לתומי לדמותו  יט העיגון,מככ4 פקיי  סמרור ית  ליומית כרי רע יויכין DS'~ מיי  סליכיעיימ רספניי  יכניי"ר מ-ט[, 6ות כ5 סי'p~s ומא'"

 כ5ן סטין שלה קייס המקם ולפיכך  כתייר יריב""  פטרת מסכיי  סלית עסק ד"ה י15ת
~h)lb 
  כלוס  יל

 וכתב ע"כ, כידו, טמסר מעות לו יסלם 16 כאחריות למסלם ימכור 15 והלכך  פסע  סעירת  6n15corל6
 6ל5 האחריות 6ת b3~b מוכן סהסלימ רק ל6 כגיד"ד וכאסר הכ"י.  סר5"ט,ככ"ל כדררי מזדהסמיי

ד6פי~
 ה61 3וד6י היום )וממילא ס15רמי סגירוסין 6ת ר51ה 6יגס כיוס ה6סס דסרי קייס, דככר י"ל
 אפסר וגסכהתקכלתי[,

 לקכ~
 3ניד"ד דהרי 6ל6 עוד ול6 הגט, על כח"י הרכנות חיסור 6הרי כ6רס"כ

 למתווך(, כתסלומיס מקם ביטול )ע"כ למגרס גיתן ככר ססעסף כיוןו מהמקת בו למזור גלל גיתןל6
 מקת. מכסל 6ין כזו 5מריוה תגחי ס1%"עמסתכר
 יגללו סל6 )כדי ס"ט כסרות על ערעור  פיות כי כרכרי  טיט כ6ן ס;5מר 6ת ל6'  %לות  סחין נראה6ך



יגממונות

 כדגר לכסל סל5 ויסמר כתכתי, הנעקיד 5'. גס לס טיסכיס לפסרס, 3' 5ת ולסכגע לגסות ויםלרעה(,
מלכה.

 גולדשמידט.טוביה

 בצידן ותשובותהערות
 מה ע) ממנו קתוכע מה 6ת )6' )קנס חייב תיגו קב' כבי"ד המקק יענה ק6ס ק)יע"6 הגר"ט הריין י7י7י קמקק מה6.

 קיקכ) מה סמך ע) hih מכיחו (~es נחכוין ק,6 הי6 כמוכח 6ומ7נ6 קהרי כעעוח, )כע, הקילס יימ65 16 כי )כננ),קקי)ס
 עכ"פ. מוינ6. הגט כמו מ"1, "פקך קלתן הגט גס הנקף 6ת כטעות קב) וכקהכע)מ6',
 הכסף )ו קימ~יל כ' ע) קדומך 6מל 1)6 הגט קמלי )נע) ושוקלו גזי ~(gp מקר ק6' כוון מקק, ;ג 6ין 7י7ן כניתק)עג"7
 רכ6 6מר ,ה כגון וע) 7עחו(, סמכה )6 כע"פ החחייכותו וע) כ', ק) המכחכ 6ת קב) טלס קהרי כך )ומל יג) )6~וכקמח
 )6לע6 7)מיסק (hniP מינתם 7מוכח6 לע"ג כחורי"7 וכחב 7כריס, קינן קכ)כ הכליס - )הלכה הו6 וכן - כ מטכק7וקין
 יכריס קמליך, )ע)ומ רוקה הו6 כי המכירה כעת כפיו פירק ק,6 כיון )ע)וח, כיעחו קהית קכניו בו קייעו כגון ,כין7יקר6)
 כגי הנקף 6ח קמקר )61' המיס כייני 1)6 076 שיני )6 )6', הכקף 6ת )התויר חייכ יהיה )6 והבע) יכלים, קינןקכ,כ
 )5 כחנקי קכווגתו 6ומ7נ6 יק ק6ס כתניני 6ומריס וחין כ'(, :SD כטנננוח )כו6 יכו) 61ינ1 שפקיה, 67פקי7 קיהו 7כל,)ומר
 פלוני כפגי 6)6 חסרעני 6) כקימל ט סי' כירכ מהר"י וקו"ח קם קי' רוב) 6כקח קו"ח עי' כט), החנקי כ7וק6,היתה
 ננוי"ק.ופלוגי,
 הויין קכ)כ שריס 7כמתנה המקח... נתכט) למוכח lh"(e1 6יכ6 6י מיהו כהג"ה: 7 קעי' ר, כקי' מפולק הגל"ט:)חקוכח
 כמי )תלות מחחכל 6כ) מחנה קינה הכע) ק)גכי ויסיקו )כ', מתנה 11 הרי מל'17 )כ', ח"כ דיגו ק6' כיון והר'יכריס,
 6ומ7נ6 ע) עוז המקת. יכע) ימוכמ 7כ6ומ7נ6 קכרמ"6 הריקונה זעה כ)6"ה הלי כמקכ) קילוי שמל ~oh וגסקמק,ס.
 ע"כ(. 61י)ך. רעו עמ' ג כרך הין" "קולת עי'השכטות,
 קנתן מה 6ח )6' )ק)ס גריך ק6ין הכי"7 יפקוק 7כ6ס ק)יט"6 גו)7קמי7ט הגר"ע י7י7י )וק"כ מרמורקטיין: הגרג"להערת
 נ)ענ"7 כטעות, מחנה והוה )ו, קהכטימ ממי ,6ת יקכ) :oh רק נחן י)6 ימוכח 6ומ7נ6 ייק מ"ו, הגט )פנ,1) יגו)יס)הכע)
 הפיר71 גס משר היה כ6ס קעה כדותו 16 קהרי מות)טח נחינה היה )כע) הכסף מסר ק6' כקעה להנה כ7כליו,7קגג

 מהתנוייכוחו, כ' נפטל )כן ה16רחי, הפירוז סי7ל )6 (Ih(ttp 16 החרק)וחו, מח"ח ורק לכ', הכקף מקב) היההקרחי
 כ6וגק ממגו וג5נ7 לכ' הגסף ג) מקש 6' היה כ6ס דומה הרכל ומק, מיי,, )5חל קקלה  כהחלמקויות )הכע) )ו מה51"כ
 ע"כ. ,ה?. שוס ע) קנחן המחנה 6ת )כט) יוכ) וכי נו, קנטתמקקולס
 )6 למעורס נמלק )מפרע, עוקר הלי וחנקי ה"ח(, פי"6 מכירה למד"ס )עי' )תנקי זעת גירי קמ7מין כיון הגר"ע:ןחקוכח
 6ומ7נ6, 16 יעח גינוי מקוס הגע כנחינח עעה קהכע) נמ)6 וממיקך )כע), נחן )6 6' גס וממיקך )6' )ק)ס כ'התחייב
 ע"כ(. הקנין. כ, גמר סחרי התחיגו ההפסד מקוח ע5ס וגס היריעה דגם הנ") כמק)מק6"כ

 התנסי Oh הקטר 6ת )פרק כח תוקפת )ו קנתן הכע"כ המכחכ כסוחו )6' כ' קנחן קהנ6מנות ק)יע"6 י7י7י קהע)ה מהכ.
 ע) זעתו קנוכה ק)6 מקוס חוכנו, 6ח הכחיב ו6ף ה,ה המכתכ 6ח ק7רק הו6 6' קהרי י") )ענ"7 )6, 16 )עיכוכ6 ה61קדו

 נתקוכמ הלוע. לטעון יוג) )5 קושיו גחנ ללה ולכן פרוע, )ומר טחן כע"פ הקגמה קע) קיצע מקנס כע"פ,ההקגמה
 O"D. 6חי. 7)טפויי מקמע הנסיונות" "כ) קכתכ כיון 6כ) הקטר", )כע) "והנ6מנוח קיכתוכ מספיק היה כך ohהגל"ע:

 כו l'hG קי7וכין (p'p קדומה כיון 6קמכח6 ,ה 6ין "6ס" כלקון קכמכ D~Ph 7י7ן הכנידון ק)יע"6 י7י7י ומק"כג.
 הוליך פיו ע) קהרי הכנתי, )6 כקי7וכין, מק6"כ המלוה ק, ממונו הפחיז ק)6 ,פי bn~ph הוי כעלכ 71וק66קמכת6,
 העש? ק) חיוכו יס71 11ה1 ))וה, ונחןממונו
 הקיכה הס 6פלע ולני )ו חן כקלמר כנילוננו וכן וכייקו כהס קמ,לו כמחוחגיס וכן 6עכי7 ו)6 6וכיר כ6ס הגל"ט:חקוכח
 הלוה הי6 הסיכה כסקר (7PDO חנקי 6)6 קינו הנוגה ע) עלב מבת"כ הקיזה, הו6 פלע ק)6 כלווה ג"כ ונך)הפסד,
 חתיכות כוס רוסס יעי ריין  ומקני  גמר D'rJ 6(1 אעניין ה6קמגת6, כקלון 6ח )ק)ק גס )הפקס גלי67 כחגרי ושןכעלמי,

 כ"כ כקוף כ67ית6 הו6 הערכ חיוכ יקוד כרס,  הסקל. גרימת9ל
'pp: 
 6מנס )יה, ומהעכר גמל )יה 7מיהמן הנקה 7כההי6 כ

 ע"כ. הקיכה. ו)6 )הפקי כתניי רק הערכ 6ין המנוה כו קנוחן הלימון לחליגס
 טעז כ' קהלי לכליו, הגנתי )6 כע"פ, ההתחייכות נוחלה ממיקך קער חיגנו קהקטל קכיון ק)יט"6 '7י7י טכחכ ומהי.

 ייחקכ ומיוע  מ5י7ו? "החחייכוח" היתה היכן וק"ג )כך, po(ot קן6 הקיז ק6' 6)6 כע"פ, גקימתס גס ,ה חנקיקרמל
 6ין קוב ככתב, ההחחייכוח 6ח )כחוב וזרק כע"פ הזיכור ע) 6' ק, 7עחו nP(o ק)6 כיוו וננוד. ,6ח )פלוגי"? מנה)"תן

 הלי נ7כ)6"ה כיניהס ויכוח החנה) 1)6 הגט גחינת ,סני 6)ו אכריס 6מל ק6' כיון הגר"ט: )תקוכת תקפה. כע"פההתחייכות
 )קליחת עד ~1p(UY ה7נליס רק )ה~ה גק6לו גתו, )קיימו "6"6 מגתי עם ר,כע9 קימסול מסחוס היה 6ס "ונוה היה6'

 קטל ק117'ק פיו ע) הוללות מ1לי6 16 מלוה ה6ס ש"כ הייכול, ע) זעתו תמכה )6 קטר ק7לק קכיון )ומר 61'1הקטר.



 ירושלים - דיןפסקייד

 ע"כ(. סמי31? על גומל ה4סלר5יס,
 15 פוסל ונס לקיימו ס6"6  תנקי סוnlrho 6' הפירוד על ט13עייס סל טסתג6י דכריו כסוף וממ"כס.

 נפועל מרמי לפירוד הים לth)noC  6 דכריו 3תמילת ממט"כ עקמו סותר הרי מגט, כטרוח 6תמערער
b~b6יגו ד' 63ות כדבריי מט"כ סגר"ט: )תקורת וכד' מסכעל כמ יפוי כגון מעגין, "סידור" רק hlh oh 
 הגט על ערעור יכלול הבי"ד סל 1pDD ד6( 5י(, נקות כמט"כ ד% b1ol) )6 מייד ס6מ דלין יכריעהבי"ד
מ"1(.

א.ד.ל.

ג

 גט וכן דןמ עפ"י פיטורין גט סימרר נתג6י %י, "ימיו סו65ות לטלס התמייכותו סתגס ס3י כוס לדוןיט
'nlrhפטור 610 טגס 3' טוען ולכן סתחייכותו, קיים ל5 6' 1למע0ה טכועייס, סל (מן כתוך 

מסתחייכותו.
 על מהם 6מד ועכר 6מד דכר לעטות סנטכעו טניס כתב: 1 סעי' ר% סי' יו"ד 3סו"ע הממכרסגה

 קבוע לזמן לינס6 מרס וקבלו rs~ זה סנסתדכו otbt 6יט לפיכך התרס, )ריך 51יט פטור סרניסטכועס
 כל5 מותר עלמו סמעכ3 וגס התרס, )ריך ו5יגו מותר e~ol לקמר לינס6 לסור ממועד והעכיר סיעככמי

 כנגדו טיתתייכ נקמן קינו לגוס טהיס סמועד מעוכר זס lpw וקפי% סג"מ: סכנגדו. סגט6 לקמרהתרה
 תלוי סדכר ועיקר 3סכועס תנקי יט 050 כוס כיוטל %ל גלמוד ומזם כתב: 'ג ס"ק ו3ט"ז 3סכועתו.עדיין
 טעוסס מי כגון ט3ועס, כ6ן 6ין מ"מ 14נס מממת סו6 6פי% (ottpn ל6 051 סתנ6י לסתקייס ~ריך 6(בו

 להמקכל D)th 61ירע1 סכי כתר %1 מכירתם זמן ט5ז ליריד פרגית ממורס לו סיעמיד מכירו עםמקם
 להמקכל מסני ד6ונס נסי מלקמלה, למ"כ דפטור פריטך זמן, לקמר 6ל6 (מן לפותו לסעמידס יוכלסל5
 מייד ל5 דהכי D)th hnplh סהו4 כיון זמן ל14תו יעמידגס % 6ס קנס 5י(ס לתת עליו קיבל ט5סכענין
 כו, עיקר 5101 (ס גורס מהזמן כיון (מן ל15ת1 יכוץ Oh 6ל6 מתקטר ל5 ג"כ מקמ סעוטס (ס מ"מעלמו,
 סמעטס כטיל ל6 ודקי (מן כשותו לקיימו יוכל סל6 שגס וקירע כך כל עיקר יכר חיגו התגחי 06מסה"כ
 הסני 16 (מן 63ותו ליטף הט3ועס על ועורר כמזיד מהס 5מד עיכר eh דודתי כהמסך, ופס (ה.כבכיל
  טנאכם מה יקיים 6חד סכל כזלופן 6לoSn 6 ל4 דהסכועס סבני כסירנה למ"כ 6פי% ממגו לגמריפטור
 טניסס 05 מט5"כ כטלה, סכגגדו זס סל ססכועס קטן דכר על tS'Dh סכועתו על ממס 6תד יעצור051

 הקונס. 6מר ליטש ומייכ הטכועס כטלה ל6 ודשי מסס ללמד מעככ סה14גס רקמוכגיס
 ס15מר פרק כקדושין מסירוסלמי ססוכימ כ6 סי' כמו"מ מדהריו ומכיף סט"ז על מולק כנקס"כוהט"ך
 סיס 06 מ"מ ד6וריית6 ערום 0ס61 לגיט61ין זמן סהג3י) מיירי דטס פטור, וכה"ג (מן כתניניד6פילו
D)lbתלוי הזווג מעיקר בכך דמם כסכי )חלק כל) סכרך "ין וגס וכה"ג, ממון תנקי וכ"ט פטור הזמן על 
 על חל5 שמו חייב סל6 מתמייכ מכירו 6ין סתנ4י נתקיים 1ל6 כוס סתג6י סתלס כיון סוף סוףכוס
 יעויייש. סיסיה מס יסים orהתגחי



סוממונות

בשבב

 eh והם"ך tr~DO 3מהלוקת מתליל סרי בזמן דבריו קיים ל6 ט6' וכיון שמן תגלו 6ת סג3יל מ3י31גיד"ד
 סיס ל6 למכועייס סומן ססג3יל סמה נפזמן, תקי ססתחיי3ות עיקר 6ין כחן מסרי ססתחיי3ות,נתבטלה
,hpllמקפיד סיס םל6 סדין בכית כ' ט6מר כפי oh דעת לפי 6ך מענין, מסודר ממ"כ ימיס כמס סיס 
 כתכ p"D 3 ר( סי' וכפת"מ סתג6י, קייס % מבנגדו כיון מסתמיי3ותו סמתגס פטור הכסיג גססם"ך

 prntno, מיד לס51'6 סחין מדכריו סמממע לפריס 3ית ממו"ת ומכיף 3זס, כסם"ך מסכימודס6מרוניס
יעויי"ם.
Dhtמע"ס לידי כמ63 6מייכ ורק 3תמילס, תגחי מוס 3ל6 ל6' 3י סתמיים 3כ6ן דסגה ~מר 6דס לממך 
  טלגו טסתגחיס 3גקה"כ סם"ך כתכ כסממך דסס זמן, סל תנקי כי מוסיף ח( רק ככתב סתמייכות 6'ודרם
 יבטלו זמן לחותו יכוץ hb 1ח0 פלוני לזמן ימיו טסניטוחין מגת על נעמס סססידוך תג6י כתורחיגו

 כתג6יס 6ך 6וגס, טסו"ל 6ף 3טליס סתג6יס סיו כך כתור סיס 16 כך מתנין סוי 6י דודנייסגיט61ין,
 ורריך 3כך מת3טלין סתג6יס סחין תגריס 3םחר 6וגס 6מייכ 61ירעו 3סתס ססידוך נעמס מתחילהמלגו

 יעויי"ס. סחידוך, לקייםפכגגדו
 hto 6ני ככסף כעיס תסיס Dht מגט מסדר לענוד טיכיל %' 6מר טtS'Dh '3 דככ6ן חיגו, ,ס6ך

 מתמיל 6( רק פיו על ס1651ת כמס51י6 ורק 3ו, למזור 3' מיה יכול קנין מוס סיס 1)6 סיות 6ךס6טלס,
 הגיעו 1)6 כע"פ 7כלו כהמי)ס גד: סיס ס7נריס סדי ,נעלס: וכגיל זמן מל כתגחי (6ת סגכיל ספיר fhtחמיות,
 7.6.ן.(. כ'. ק) הסדקת הניע ככוקל 6' וכיוס שכי"ג, )הקטה העקף 6ח "' מקר 3מו5"ק סיקוס,)כ))
 ניסיות, 6פמר ם6י ד3ר lp'w, '6 h~nc ס13עייס", תוך nlfh' גט "ויסדר סוף סתנ6י דלטון לדון יםלנוגס
  כפלינו וחף  מגיירות, למסדיר למתחיל רק דסכווגס "ויסדר" 3ד3ריו )מעמיס ווקטס כמכתב מפירטוכפי

  דוק"  סתג6י למון "מר שמרין  חין  הכירו  עם פתני  פירס תניי ככל  פעפימכתי
bb~ היים נלמד( 

 כתוך י651 ט6יט כדבר 1S'Dh סמתגס יתמיינו חל6 כיו"כ, עת דוקק טסו(כר th)fi כחותו 6ס כיסמהגס
 ט( סעי' 60 בסי' כסו"ע 1סכי16 קיכ, סורם מהרי"ק 3טס יט ממורט כז סי' ס3"י כ"כ כלל, סתג6ילטון

 ססו6 כ' "טען כפי 6מגס סכועייס. תוך סדכר לסדר יכולים 6ו)י כ6ן גס וח"כ ג. סעי' רכסוכסי'
 (מן, מסך וגמטך לשפריר  סניפו  ot)co במטך עסקגיס כמס ככר וסיו מסיות %' 3פירום וקמרמתכוון
 סרנם כ"כ לס51'6 ר5ס טל6 ברור דוס י"ל וביותר ק5רס. 3תקופס לחלוטין גמור מסדרר לדעת ר5סלכן
 מעגין(. כתסלוכות בקי קינו טס61 כיון למלוטין גמור סדרר סחכן סיריוס עדמעות
 ר( סי' 3מו'יע וכן סי"h'"D ,6 מכירה סל' ו3רמכ"ס  nthlins,  יפינו 3ד3ר תגחי ע"ס ~hlo נמ6165"כ

  ססתגס 3ין סמקגס ססתגס 3ין לקיימן ס6פסר תנ6יס וסתנה מטלטלין 3ין קרקע 3ין סמקגס 6:סעי'
  ט5ריך ם6מרו סרי Olp. % סתנ6י נתקיים % וחס ססוקנס סדרר נקנס ~oth)n נתקיימו חססקוגס
 thlnol קייס סתהיי3ות סמעטס לקיימו, h"ht תגחי ססתגס 3ניד"ד וכחן  tn~lpb, יספסר תיקילשיית

כטל.
 "תרדי ע"מ לרקיע מתעלי ע"מ גיטך זס סרי 6: 5ד וכ"מ 6 סד גיטין rnAJ 610 דיגל ס6י מקורשמגס
 מתחילתו עליו וסתגס כסופו לקיימו b~ha תגהי כל וכוי גט היגו קמות ד' מל קנס מתבלעי ע"מלתסוס

 ומיינו נעלמה, לסקניטס h)h הגחי לסם כלכו סחין כת3  ים כגיטין וכרם"י  כרכריפ.  כפפליגס h~hייני
 סדין יס6 מס ונסתפקתי לקיימו. יכולם o)'ht שתגחי ז6ת תולם ולכן סמעטס 3קיוס ר51ס היגומלמעמס
 סס3ר6 6ין דפס לקיימו, h"h הלמעטת ידע 1ל6 סתנ6י לקייס יכוליס וסדרתו ידיעתו מעפ"י תנהישעמס



 ירושלים - דיןפסקיט,

 פיה גיטין ימ,ק6ל כמזון וסוייר התגלי. כקיוס וכן המעטה כקיום ר51ה טהור כיון כדכריס, מפליגםסל
 כוס. טגסתפקהי"ג
 רב כסיס  בו סי' t"DO)h מטס סטיכ  nrric כטס לח סי' 6ו5הייפ עיי ה6חרתיס,  מחלוקת כ,סומלעו
 טכסן זכר ל6 ממסדר 1סרכ 16תס, ויטף יחזור יקום ~oh תנקי  כו  סיס  פיטורין  גט  כסן למכ"םטסייר
11Dh,6'יכ מילתך, תליץ דכסכר6 כיון לקיימו, ט6פטר כדבר תגפי ןיה6 צריך דוס דייל וכתב כגרוסס 
 כיון כטל דהתנ5י 6מריגן וכד' )רקיע טתעלי ע"מ בטן סהתגה התנקי לקיים ט6"6 כידע דדוק6י"ל

 היה טסוכר אטעה כזה מחל"כ כעלמך, מילתך פטומי רק h~b סוי %1 לקיימו, h"ht ידעטהמתגה
 רק סכרך סך למפיגן ד% רכה מוכחה לי ויט 6עו, or גס מיהו hnbvs. תנקי רסוס י"ל לקיימוס5פסר
 ויעויי"ס תנטי, תג16 סוי bS לקיימו b"h הקמת דלפי כיון מ"מ לקיימו שלפטר וסוכר טועה סוי 6טד6ף

 וסכר סטעה ד6ף ודקי 6ל6 מטס: הסיב כשו"ת טס ומסיק הרי. ד"ה 6 גו כתונות מתוס' רטייתוכאריכות
 נ"ל כן קיים. וסמע"ס כטל וסתנ6י תג6ס תג16 הוי ל6 לקיימו h"h דכ6מת כיון מ"מ לקיימוס6פטר
ברור.
 ומייכ קייס והמעטה כטל סתג6י מ"מ כזה, טטעה 6ף לקיימו, h"ht תגאי סהת;6י כיון כבידיד1לפי"1
 b"bt כתנאי סתלס כזס ססתחיינות ~טל ככוונם כיוון סכ' לזמר ואין תג16. לקייס ס6'י6 6ףלסלם
 לאוס מטכיגן ךל6 כתש ט ס"ק מב סי' כפת'יט הוכל DD סי' מו"מ מ"כ מסרי"ט נחוית שהרי)קיימו
 מטיס 6דס דפין הטעתיו לומר כמיניה כל )16 הסטר כע) אח"כ 6מר אפילו כסטר, תכירו 5תטהטעה
 עיייש. חתמי, )6 י6עוולס ג6מגיס 6י;ס דכריט סיו למגה ט6מרו עדים דגם הסעעלמו
 יכול 6ימ הדין סעס"י המתנם ידע סל6 תגאי כדין נסתפק ט סי' ת"כ אהרן מטס פרח כטו"תכמגס
 להתנזלי קיום 6ין דין דעפ"י כיון מ"מ כדכריס, כמפליט טייך %1 ידע ל6 ססו6 ד6ף ומסיקלקיימו,
 ובעיקר. ד"ה יג 5ות נו סי' קדוטין כחוו"ד וכ"כ יעויי"ט. כטל, המעטה eAI כטלסתנ6י
 כטל דהת;"י מסם ההסיכ לפי קולס קייס, התגאי הום פוסקים ז%מה ממון, להו5יqh b~ht 6והגה

 וכפרט לטלס, ה61 חייב "לבי"ס )ו קמר מקוס ויש תגאי, כל6 התחייכות כ6ן דסיס ;מל6 קייסוממעטה
 טוה"ג. טוס כ% הכטמתו סמך על כסף ולנוס לס"ס nhr עסהססלכ
 והסכועייס כדיוק, סתגלני לטון כתר מליגן ל6 לעיל טכ6מור 61ף למייכו, ס6"6 פטיט6 מדיגך6מנס
 קמה סי' סריכ"ס מסוית הכיף ס 6ות סגה"ט רז סי' דככ;ה"ג כך על להוסיף ויט כדוקך. היה ל6ססגכי)
 וכין לת"כ, לקיימו יכול 6יגו סוכ תנ16 קייס טל6 כיון ט16 מנת, על כלטון תגאי סיס 6ס כין לחלקסכתכ
 כתוכ כגיד"ד וכאן ס, סי' ללטיך מהריס כסוית וכ"כ התמצי, לקייס יכול עוד ד6ז oh נלסון כתב06

 זס שכעת 6ף סדכר נמדר ל6 היום עד ולמעטה מדטיס כמס סדכר טגמטך כיון 6מגס 6ס. כלטוןסתגלני
 % לכו"ע דעכיד כמקן hDSth 6מגס לקייס, יכול ס6יט 6תס והוה פעולם לטיתוף סקסה מגיעתמחמת
 מסתחייכותו. פטור ובי תנ16 קייס % סדכר 6' הסדיר 1ל6 סנים כמס הדבר דנמטך זכיון6מרינן,
 DIStOS~ 6י על סמיה כהתמיינות תגריס סני סיו כ6ןומנס

 פיטורין גן לתת יסכים ססכעל ס6מד
 הפירוד 6ת hS 6כל בבי"ד מגט 6ת מידר 6י למעסה אזרחי. פירוד להסדיר 6י על טסיס וסנניככייר,
 פלוגי כיוס מגה לפרוע סגסכע במי ofn ללמוד ים עזי כתכ: מ סעי' רלח סי' כיו"ד סט"ז וסנסהקרחי.
 על מיתה טכסכועה כיון כולו הקנם לו טחייכ המח"ה לו ופרע זהוכיס י' קנס יתן סטנועס על יעכורו6ס



יןממתות

 לך 6תן סמנה לך oSch לeh1 6 פלוגי כיוס מגה )ך ~oice טבועה or כלטון 6מר eh1 דוקק, הסךכל
 ר6יס tnb~o מ מעיי עג סי' ונמו"מ טעכר, מס ערך לפי סקגס לו נותן nipno, לו וגתן זהוכיס ייסקנס
 עיינם. וכוי, לס מוכירנ6 6י קד דף דסמקכל מהסיק לוסברורה
 ל6 ו6ס פלוני כיוס (הוכיס י' לבלס כבכועס מגתקמר מי סט"ז: כתם מסוכמו"מ

~1Dh 
 קנס 6תן לך

 )hih ehs 6 נתקטרתי % והםיכ סקנס כעד ותבעו זסוכיס ס' רק סמוכ על גתן 1ל6 (סוכיס י')5דקס
 לזמן לפרוע דנטכע כסס61 סחוב כל על ק6י ההתקטרות דס6 סקגס ככ) מייכ דלכ6ורס נ"ל כלל,לפרע
 6מר 6כ) סמוכ. כל על סיס דסמכועס דוקק מנה טוס מסכון ליבן ט5ריך כיון ד6מריגן כמכת הזמןומגיע
 גכר6 ססו6 קד דף סמקכ) מפרק ור6יס פרע, מל6 מה הערך לפי רק הקנס )סלם ד6י"5 גר6סהעיון
 סו6 דיגל גהרדעי חמרי ת)ת6, 6וניר (זזי, he~h )ך יסיכג6 מוכירג6 6י וחמר ממכריס 6רע6דקכיל
 6כל כולו "ושירגל 6י (וזי h)tnh heih כי 6מר מ5י דלח ט"מ trtr, ותלתל (וזי ול"ג tf~r ם' ליסדיסיכ
 וססו6 רז, כסי' כמ"כ 6סמכת6 מטעס סייגו כן, כגמ' התם קיי"ל דל6 61ע"ג דקכם, ho3 סייג )6,עכטיו
 כ6ן 6כל גסכע, ו(מגו פרוטה 6כל ודחי (ס מוכ לפרע מיוכ דרך 6מר דסתס 6%ן, דמי )6 טזכרגודמכת
 ו6ס קנט הסך כל ליחן Dhp'(h כל) DIDh )6 6ס לזמר יכול קנס 6תן לפרע )oh 6 פליקס דרך6מר
 ע"כ. למכין. ברור (ס ומילוק סמוכ, ערך לפי סקגס כי קגס, מקלת 6מןמקלתו
 הטבועה המני כדין וכין סר6טון כדין כין דודאי ט 6ות פו כלל ג16ניס כדברי כתכ r"DO דגריוככי6ור
 ל6 6ס לפרט וסכל יפרע, )6 כ6ס סקגם חלס סר6"ון שכדין סו6 המילוק 6כן מפרעון, כל ע)סיחה
 המיוכ על יעכור ah כגיד'יד וה"ה המכועס, ע) יעכור כ6ס כקנס תלה הסני כדין 6כ) כלל,יפרע

 6ו ססכועס על עכ"פ- עכר הרי 6מת מדם 16 6מד (11 הפרעון (מן סיפר וחס hnStn, תליץוכהעכרם
 ע"כ. סקגס. כל לסקס וחיים סחיונע)
 ל6 06 עלמו על קנס וקב) מפסיס סגי )מכירו "מכר מי ו)פי"( וכתב: נס, סי' משפט כסער כתכוגן

 סרכם פחות מוס % מעמיד ט)6 "ממפן 6ף חמד, חפז רק % ומעמיד וכך כך יתן פלוגי לזמןיעמידס
 ע"כ.  כנ"ל. סחפ5יס דמי מווי ערך לסי 1)6 הקנס, מ5י לו למקס מייכ מ"מ )ו חסעמידמממפן

 עלמו 6ת ממייכ וגס לד"ת פלגי כיוס מוכר עם לעמוד עלמו סממייכ כתכ ד6ס כתכ כ6 סי' מיוכערך
 מעמיד )6 ולמעטם )מוכ"ז, וכך כך יתן םותסו 6ת יעמיד עת יעמוי )6 ו6ס פקני, )יום כותפולהעמיד

 מנ"ל. סט"( עפ"י וזס המלי, לבלס קריך מותסו,6ת
 מלק וקיים וכך, כך קנס יפלס כן יעמס ל6 ו6ס פעולת, מתי לקיים גתחייכ ט6ס מדכריהס)מדנו

 מיוני נ16פן 6)6 מלילי נשופן לOh3 6 כתכ % מכל) כניד'יד, "ה"מ וגרשה סמלי. לסלס אריךמסדכריס
 העיגון עיקר טהרי סרסה מועיל וכוס כבי"ד, D"An הסידר ממלה ועמה לסקס יהמייכ 1(ס זס יעטסס6ס
 ספמות )כ) )6' )ם)ס קריך כודאי סידר, סו6 זה ו6ת כבי"ד, )גרמם ר5ס )6 סהכעל otcn היס סקסהסל

 כדבריו, מילק 1ל6 6חד כדיבור סחוב כ) סכל) קגס 6סלס סמוכ לפרע לeb 6 6מר כ6ס טהריממאס,
 סמעטיס 6ת כעלמו טמילק כ6ן כ"ט טטי)ס, מס לפי יורד הקנס טגס 6מרינן מהחוב מקלה טילם 06מ"מ
 מח5ס 16 ערך לפי סיקכל לומר ספיר "פכר וכך, כך 'SJp וזה 1ס יעטס כ6ס והמר לעסות סהו6ט5ריך
וכנ"ל.
 )ס ג5רך הלזרמי טספירוד וגס סכעל, מסכמת סמוק עפ"י אריך 6ין ההרמי מפירוד סידור דעלועוד,
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 16 ממזה עכ"פ נמעניו הועיל (6' גמ65 הגאפ, יספיק יטרלל 63רז 6כל כמו"ל לסגט6 תר5ס 6סרק
 טלו. מההתחייכות ממלה ל6' לפלס כ' שריך נלעג'יד לפיכךיותר,
 כרתוכן סתטפה מ,ה כספר טהוכ6 הרסיס דברי ומכיף ענינך ho3' דן י6 סי' מ"כ פעלים רבוכשו"ת
 מן טסגט6ר תנקי על מקלת מהם % שיוותר כימר וגתפסרו זהוכיס וכך כך כסך טמעון על סטר %סיט
 טיגכהו עמו סהותגס מה וזמן זמן ככל יפרע ל4 ס6ס וסתנו ידועים, ,מניס 6רכעה 6ו לסלטם יסלםסחוכ
 סל6 סקכוע כזמן 6מד מפרעון חון סמיועדיס כסזמגיס מסמוכ מקלת טמעון ופרע סתוכ, כלמסלס
 הגיל. סטת לדברי סותר הו6 16%1רס סמיוכ, כל לטקס קריך סטכן סם ופסקפילס,
 סירים כעל סנטת כנגר  סכירית  כתירת סו6 ,ווי hD5h סל הק35ה הגאל  נ"מ ד3גמ' פעליס הרבומחלק
 קנס ועטסו מזר ממלוה סויתר הסך קותו דהר4"ט כנידון 6ך טליט, סיקכל הו4 כדין כטליט דגתסנסוכיון
 עכור דיגריס מ6ה קגס עוסיס דלפעמיס ידועה וערך שומה 4ין וכקנס המיועד, לזמן יפלס % כ6סללוה
 ידועם. לומן מהפרעון חלק סל קימור bD קפיצו כולס הקנס הטיל דמעיקר6 י"ל ולכן דינריס6לף
 סחוכ כל לבלס יצטרך 16י וזמן (מן ככל יפרע ל6 ט6ס מפורס סתנ6י hs הר6"ס סכגידון מחלק סו6עוד
  כו.  כתליי ירכר על רעיר  רנגלר כההג6י מתחייב 6מד זמן סל פרעון 6פיל1זלכן

 ים D)p Dh31, ול6 מעולס וסכירות סג6ס על המתחייכות היתם ככלן מהרי העגיגיס כי  טייךוכגיד"ד
 ענר ול6 יקבל ל6 יקיים ל6  טכ5מ לטלילס תגלי היה % כ6ן כן וכמי מלקו, לפי לסלם צריך מההג6סמלק
 לו. שהיה סהנ6ס כפי לפלס דקריך ומסתכר התנקי כל קיים  טל6 %6 סתג6י, על6'
 דיכוריס כיגיהס סיו סמכתכ לפגי גס שהרי פיו, על nlhilo ה51י6 ס6' מסוס כ' 6ת להייכ לדון סיס6ל6
  טל תגלי כלי סהתתייכות סיתם 6ז 6' ולטענת מגט, עכור  ~hS nthlto'  לי%  ניסיים  ככר  יכויכע"פ
  טקודס כיון סכועייס כתוך nlrh' גט לסדר מ5י16תי ט6יגו דבר (ס טמרי סכועייס, כתוך לזרחי גטמירור

 כע"פ כדיכוריס סג0 וטוען מכמיס כ' 61מנס ,מן, ל1קמ ו,ס הילדיס סידור כענין ההמכס  לסייסיי
  וטת הטרמי, הגט ענין תוספת כלי 6י הכין המכתב טסם ס6ת  %יין )וים  סוס כתג6י רקהתמייכ
 כי על ודקי, ה61 פיו על ה651ות מ51י6 סל וסחיוכ כיגיסס הכחסם סיס וכיון כ'(. מוסיף 110התוספת
 שמגס סר6יס. l'bD כע"פ, כסימות גס nlrh' גט כסידור ההתמיינות 6ת ססתגס כטענה עצמומפוטר
 מהמתחייכות, כו למ11ר יכול סיס והרי סחיוכ, מל ל6 עדיין ה451ות לה51י6 סיכול ס6"ל ד6ף י"ללצידך
 סו4 ו4ייכ המוגבל, כ,מן nhr סהתגס כ' lp'u 11 מעה ועל ה1651ת, סמ51י6 כטעם רק גסיה סמיוכ61"כ

 סגיכייר מט"ב עטיי וגס כערו. תפייס  מסייר ועוד וכו', ייסר סספס  oth)n טסתני  וגרמןסמומ,ק
  תטוכת כטס קל6 סי' ריס הטור טכתכ כפי כו להזור יכול סערכ הרי ערכות, דין כ6ן טיסטליט"6
  ר51ה  יייני קליך כתכהי טס%ות קורס %מר הערב דג6מן לת סי' nrrin  מהרטדייס כשו"ת וכתבסרי"ף.
 מורס ססתוכע כ6ן וע"כ עיי"ס, פס, 6ל פס כן לך קמרתי  14  קליך,  כתל  מסגיל וידעתי ערס,לסיות
 כערכות. תייכ ל6 התנקי גתקייס % 6ס 16ת1, קר6 ל6 06 6ף כערכות, כתג6י הפליקסטקכל
 מוסיף סערכ ד6ס כסרמכ"ס סמח3ר פסק קל4 וכסי' כבגצי ערכ דין לו  ים דכ6ן h~wt5c סג36"דומש"כ
 3רמ"6 ונין  כרכרים כין דעכייפ כוה 5ל"ע ערכ. ככל סדינו כהר6כ"ד פסק וסרמ"6 מסתעכד, קינותנקי
 חפן  סט6ל מי ת סעי' קכט מסיי 1hAO"1 שציין ומס ערכ, ככל מייכ כתניני סתמייכ  ס6פילומפורט
 קל6 סי' דלקמן כהר6כ"ד סרטכ"6 דדעת p"D 1 סם כתומים יעויי' טס, הר"כ"6 וכדעת וכו'מחכירו



יטממתות

 יעויי"ם. hn)nDh מסוס 3ער3ות דלין כרמ"ח 3ד3רי וכנר6ס י3,סעי'
 הדין הים 6טכנז לכני לגו לכ16רס וסרמ"sbln 6~1 עס וממחכר הרמיקס מנ"ל 3סממל1קת דיגםולענין
 כפי ממון h"h h'itob י"6 כטס רק סדין מ3י6 טסרמ"6 כיון 6ך 6סמכת6, טל תגלי ים 6ס 6פי%דחייכ
 p"D .3 כס סי' 3פת"טטמ3י6

o)nhלתת פי51י6 ססכוס על ל6' ערב מכי סער3ות על תנקי מיה ככלן רסנה דיגך, ס6י 3כ) לדון ים 
 p~D קל6 סי' ו3תומיס 6מד, ספק כחן יט 6"כ nlfho', מגט יסדיר 6101 גיס יתן טסכעל וכתגרילנעל,

 יט דטס למקס, יפרע ל6 סקס oh נתג6י דת%י qh 6סמכת6 הום דל6 דעלמ6 ערם כל 3ין מס מ63רז
 6יכ6 תגלי לכל וס"ס כהדס שלמריות "כ) סערכ, על ויח,ור יפרע ")" 5ו מסלו יפרע eh 5חד ספקרק
 לפרוע ממוכר 3יד סיפק יהיס דלמ6 סיS~nht 613 סטדס, על כלל ערעור י613 ל6 דלמ6 ספיקתתרי
 063 טמרי ספיק6 תרי דליכ6 י") קולי כניד"ד ו6"כ יעויי"ס, גפטיס מקני bb ספיקה סוכי ו3הךמסלו,

 %ס כ6ן 6'ן טפרי 5יוויו, עפ"י מסו5י6 מס לו לטלס הערד 3י מתמייני מיד לבעל ויתן הכסף יו5י66י
 הסדה "הריונו 3ין סהילוק )עיל דמ63ר 61"ל ד"ס לד סי' מו"מ לפריס בית מסוית לזה וסמךכ6מ5ע.
 ערכ וקני לפלוגי מגס  תן  מליתר לסיסות  61ין סיר, הלוס ע) סמיונ גסים ער3  דנסתס ער3,)סתם

 זס כחמת 6כל מיום, )ידי יכוץ 1ל6 יתן ל6 חולי ספק טיט ו6ף מיד, ;751 וסמיו3 הסלוקה טלין  6ףדממני
 6ין זה, סל פיו על 610 מתמדם וסמיוכ לו וכטסלוה ער3 מיסים 6מירהו עפש סלוסו orc דסתס6י;ו

 מדבריו 1סי651 יעויי"ם, מעות, מתן כמעת כקומר 1ס1"ל סמיו3, על קודס סיס בקמירתו מס כזסקפיד6
 6סמכת6. 3זס וקין כ,ס מתמייכ ספיר סערם ע) חיור מל ממעות מלס כמי51י6ד6ס
 hn)nDb כדין והגס כ6ס. תג16 דתלס כיון 6סמכח6 3כ6ן ריס טליטי'6 סג36"ד דכתה כ6ן 5ד יםעוד
 כרירי pinne תתעלג סי' ח"h")rl~ 6 תמוכת מכיל  מכתי ד"ס 'ח ס"ק ר( סי' וסמיי סטיטות נוסר3ו

 טמתגס וכל וכו', tsD(~ יוס ועד מכחן גתתי לeh 6 כמו 6סמכת6 סוי קנס בדרך 6מר eh1מסמכתך
 סחי;וך מספר עוד ס3"י וסכיך 6סמכת6, סוי ל6 וכוי, (כר קסתי ת% eh כדוקט ט6ומר שירקסכדבר
 6דס 3ג. כררך וכן כן לעמס 6ני 6ף כן תעמס 6תה eh ויחמר תדירו עס ה6דס מיתנס מס סכל ממגמ'

 טכוסן "דם כגי תנקי כל על ורגלינו ידינו ;מ65 6יך ם6"כ מלילה, bntnDh וס 5ין זס הלטוןטמתמייכ
 ומכ"כ סיס,  דרך וס  עס or  5דמ כני  טיתפ כמס 6לי h')p לhntnnh 5  נימר עת וכו', מס ohלכסון
 ושפילו קלמר ה"ג ממכירם טכפי"6 כן 6יט סרמכייס דעת 6ך סרוקם, דעת וכ"ג פטוט גט שפרקסרנן
1ethsעלמו 6ת קונס סריגו o~nht סס מכ"מ 6מגס 6סמכת6. דהוה קלמר p"D כדעת גס כת3 ים 

 oh )ו וקומר חרירו עס 6דס סמתגס מעולס כמנסג זס תנחי סיס 06 36ל וז"ל: סנגל סמילוקסרמ3"ס
 (ס 5ין המעטם כקיוס 610 ודעתו 3דוק6 ומתגם ם16מר דמממע וכך כך 6עסס חגי 6ף כךתעמס

 וכתר מ'6ק, כסקי לסדיק "מדמע c~hln תם131ת 3טס ט( DD" רמ5 בסי' )סטור ומליין6סמכת6,
 hto, ד6סמכת6 ועוד ומ"ש ד"ה טס 3"מ ועי' מ3, סע" רנג סי' 11WS סו" וכן סרמ3"ס, מכדדס3יימ

 ת65 מלמותו ר5ס מסרי סתג6י, מל כקיומו ר5ס סרגלי 6ת מממתגה גיד"ד כמו ד63ופן גראס סחיןמכל
 סר6סוניס כל לפי ו3כס"ג ס6(רהי, סגט גס ולסדר )נעל )תת ממון ט'51י6 מ6' כקם ולוס שעיגון,מכבלי
 כן. סרמ3"ס דעת גס מכ"מ ולדעת 6סמכת6, 3זס ליכ6סג"ל
 אתרי מ6( עמ' וריס ל( ם5לס עמוקים מיס כטונת n")hlo כתב סרמנ"ס סיטת לפי טגס למוסיף יםועוד
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 הרמכ"ס לדעת וטפילו כתב: 6סמכת6, סוה ל6 כקיומו הר51ה סכתנ6י מנ"ל הר6סוגיס מיטותסמכי6
 ה"ג, ממכירםעפי"ר

~"Db 
 (ולת 6מר ענין טסם תנקי כטלר מממון nhso טלין 6סמכת6 הוי ל6 כגידייד

 6ו המעות סכיך oh שמריס 6ין הלכך דמים, כל6 מכירה סטין המכירם מכלל סו6 6נ) המכירםמעטם
 ט6מר קרקע מוכר דס6 06מכת6, סוי כסס התולם דנימ6 תנ6יס כטלר לך למכור המעותלכ"תכי6
 דלין תנקי כלי לשמר ממון כמתמייכ 1ה1"ל קיים, תג16 הקרקע לך ולמגיר לי תכי6ס מעות לךכסיסיה
 יעויי"ס. הרמכ"ס, כמט"כ 6סמכת6ג6ן
 hSh tor שמריס תגוייס זה 6ין לך 6גי 6תמייכ לבעל לתת המעות סכסת51י6 לו ט6מר זה כגיד"ד כןוכמו
 host ד"ס גב סי' סלטה דיגי כינס כקמרי וכ"כ 6סמכת6. הוה ל6 להרמכ"ס מפילו וככה"ג המיוכ,ע5ס

 'עויי"ט. 6סמכת6, הום )6 כקיומו סחפן תנקי עומס Dbs סרמכייס לדעתד6פילו
 6סמכת6, דהוה סרמכ"ס כדעת לכ"י ד6ף ומוסיף הגזל כ) טמכי6 גמ סי' חו"מ מהרסד'יס כטו"תויעויי'

 רסוס מוכיח סטר טל ד,מגו יט ס"ק רז סי' סכיי וכתם ס6ממכת6, מסלק מעבטיו ס6ומר למיטתוסרי
  ופן. יי  יבניר"ר סהתמייכוה וכסטר יעויי"ט,כמעכסיו,

  nhS~ ליייי  טיכילי  כייפן  לפיויימ נתסב  nlrh'  גס יימרר th)non  מלימ"ח יגיכ"ר  מי,כ6ך
hSs UA 

,'nlrhמירט'ימ  פטיית  ~עיר יי  srrn 'מהערל כתגרי ממן מכירת  טל סמקם תלם ד6ס ח 6ות ק5כ סי 
 סער) טסמ(יר ספסמ ס6מר D""h מעיקרך המכירה כטלס גתקייס, ל6 והתגלי התס)וס על ערםיכיף
 קומר היה ט6ס רכבה כפרס כ י גזיר מגמי ר6יס והכיף ערכות, כקותה נפ"מ הים ל6 טום הממן6ת

 כסהי6 היתה דה6מירה 6ף תנ16 קייס טל6 מסוס לכ"ע גזיר הוי מלליס ועמדה 6עמדיגה לob 6כפירור
 מ"מ להעמידה,  ה15רך  בעת הגיע )6 מ6)'ס כסעמדס 61"כ למעמידה,  טפסר היס טל6 כמוזקטוכסת

  טיט דחף וכתג עיי"ט, העמידם, )6 סהו6 כיון גזירהוי
 לתלי

  גטו"ע דמני6ר  וחף יכתכנו, כמו י"ל מ"מ
 פנים כסוית ועיי סכווגה, 6חר %6 הלמון 6מר הולכין 6ין )מכירו 6דס סכין דנחג6י טז 0עי' 60מיי

 ועיי נלסון, תלוי דהכ) והוכימ ע"( מולק יט סעי' קים סי' r"posh מקיר בכית 6נל קיז, סי' מ"במקירות
 גזתן מסרי כגיד"ד וכפרט 'עויי"". סממנה, מכלסון הסטר נלסון לדקדק ים דיותר כ יד תמורסתוס'
 וכיו"כ, סילדיס ממזקת כמו סוגים ססכמיס על יחתום ול6 בעיות יעסה טסכעל מחטט 1PDt לתגרוטעם
 גס פסודר  טסכן  יירכ עד ממון סיו5י6 ר5ה )6 שכן הכל, מסודר )6 עתה סעד סיס כן ממטסוכפי

 טונת עי' th)no, 6ת 6' קייס ל6 סוף כל סוף %ך 5ריכה הי6 6ין סכהיוס ג6מר  eh  יחף  סמוי.עפ"י

 עיי"ס. הולכין, 6נ1 וכוונתו דעתו ועל המתנם,  היה מי  רתלוי יב ייי  תותש  רכרפסיכ
 לב סי' פגמם גבעת סו"ת דעי' ItlDOn, מולי דבר רק קינו פרמי פירוד מיסדר ססתגס דמה למוסיףוים

 ומסייס ccn, דלין  רשויות  פכפס  טס ומוכיח כגימוסיסס, מקטר סותר כטרם גט גתיגת מועיל ohסנס6ל
 סוית ועיי עי"כ,  lUtP~ כמסם eb כי לסקל 6ין בו ימ(ור סל6 כטחון טיעמו 6ופן כלינה לפטר 06דמ"מ
 כעל דין עוד )הס 6ין ממון כעסקי סגם לה(וג )ומר 5ריכיס דהכיייד פג סי' תניניך מסדורךרעק"6
 כ16מר ecn יי רילייכ  בנימוסיים  ייתגרטו כר כוי  וכות  כור  טליתן סמלך מזק מ5ד רק דכר e1c3וקסתו
 ע) טט"מ לו סיס כמי הרמכ"ס מתטוכות טהכי6 קטו סי' מ"6 הרדכ"ז וכסוית עיי"ס, מירוסתך,מון

 מייכ מזה, דברו ל6 יחיי  טבטכת ד6ף pD91 כטוח, טיהיס כרי  בברכיית ימר  לי  שיכתוב 1ר51המכירו
 כזה. ממ"כ גג סי' מבפט סער ועי' מכך, ג,ק לו יגיע סל5 כ16פן 16"ס כדיגי  טמרלו



כאממונות

 עפ"י גט טיעסס גס 3(ה כולל גט מיתן תגלי הים ד5ס וכותם הגיל מכיף רז סי' ת"3 מסרם"ס31"ויית
 גס סיגרם עד כלל לסקל 6ין עיגון כמקוס דמל5 כיון כתניני, (5ת ס(כיר hS 5ס lb'ehtגימוסיסס,
 עפ"' מגט מתקבל  קורס  לירי מעוכרת דס6מס ס3 סי' תלית6י 6וריין וכטו"ת יעויי"ם,3גימוסיסס,
 עיי"ם. 3זס, דינך דמלכות5 דיגל כיערכ6ותיסס
 סגט, 5מר or 6ת מיסדרו וסמכו וסמ(ונות, סילדיס סגין סודר ל5 כבי"ד הג"פ נתינת מקודםו3גיד"ד
 "גס סרי  סגייל ולפי  טכיניימ, סממוגות עגיגי כמ ממסדריס עד מפירוד לקבל 5פסר 6י גימוסיססועפיי
 סיסכיס מספסל כטותות לקמת להסלים לו סיס מ"מ עיטן, מקוס סיס קולי מכניד"ד ו6ף 3זס. תקיהג"פ
 כבי"ד. הגט גתיגת 6תר מכסף כל % לתת 1ל5 סממוגות עגיגילמדר
 פ3 סי' בטור מכ51ר סגה ממטר", לבעל סג5מנות "וכל מלמון לדייק h"w15c טלדסמידט הגרייטומ"כ
 וכ"פ פרעתי, טענת כנגד h~h מועיל סג5מטת ם5ין יחמעיי

 סדין ממקור סטיי וכתב י5, סעי' הרמ'"
 תנקי 35ל ג5מגות, מועיל ע"( ורכית 6מגס כמו מיד למטרים דעקר תגלי 15 פרעון סרק ככעה'יתסו6
 סרד3"ז 3סס י ס"ק מ3 סי' פתת ועי' כך. על מועיל מנסמנות 6ין (מן לסתר hSh מטרף עקרדל6

 יעויי"ם. להוליך, ולp'rno5 6 רק למריכן ל6 6תי ליטפויי יתירקדלים;6
 מלכה. כדאר גכמל םל5ויהיר

 מרמורשטיין. צבינפת4

הערות
 קגחכ מה6.

 הגלנטי
 רוןיןנ עביו זח) ניון 6קמגח6, בו ק6ין עלג ג) נמו 6ח7 קפק חקינ  רביר"ר ק)'ט"6 ווישוטטיי,

 ע) 6' התחייג וע"( 24.000$ הנע) דרק  כימו"י הגט קעכול 6' עוטן כ6ן קהרי הכנחי, )6 המעות, 6ת הגה 'h'St'Wמי7
 עז כ6ן יק הפיקוח גמה הרי קכועייס, כחוך קרחי  פירוי גס קיק7יר כתניי ההחורה 6ת התנה וכ' )ו, יחזיר קכ'7עח

 )מרוח ההחמייכוח קחנה חורה חידקה )6 כ,ה וכסופן )6, 16 הנוה יקנס 06 הקפק לק כו קיק ערב כגי גמז ק)6קיחחייכ,
ה6קמכח6.

 הגלנ") י7י7י מק"כ )6ול הן כי חודלני )כו"ע, 6סמכת6 חקיכ הקלחי הפירוי ישר כ"6ס" קהחחייכ הכיון קכחכתי מה6ך

 6, כז ונעליס כ"כ קוף הרנוכ"ן ק)7עח לליחי nbr ועת 5סנוגח6, ק6יגו ר6קוניס הרכה קוכריס כקיומו קלוניהקגחנ6י
 חקה 06 כ"כ, קו9 י,ל"ן כקם י, קי' וב"י טריטי"%,  ביס ל"י ג"כ וג"י תחקוק, "י' מ"6 הלקנ"6 וקו"ח "מג, מ'זהחיגין
 כ קו ככ"מ קמלו ו)6 6סמכח6, קינו "oh" כבקון ק6מל 6ף וכך, כך 6ני לעקה וכך כך העקה 06 כקלמר כ6חליסהחנ6'
 כלב 71)6  מיריך,  ברטט  קיטלי  רירו כני117 ה"ה )קיימו, נחכוין ק)6 )סי עקמו כ7עח כטחובה nPh 6(6(bn הוי 67יכ)
 חקיכ "eh" שקון קלמר קכיון י"6 כטס נ קעי'  ר1 קי' וקו"ע וה"ג ה"כ e",Pi מכירה ורמכ"ס י( קעל הנקח כא' גלוןה6י

6קמגת6.
  סט קי' ח"6 כ ונוה17ר6 מה 9י' ה"% ר מה7ול6 קו"מ וקו"ח 1 6וח ח"6 )ה קער חלומה גדולי עי' הרמכ"ס, 7עחוככילול
 נ"מ ק"ו יקל קעלי ועי' 263. עמ' ה כרך ופצ"ר י קעי' ק)6 ק" המקפט 1hl(e עג קי' חו"ל 6)יע,ר רכי מקנח1ק1"ח
  יעלן )6 וכשע)  תיון  %ספגתי, הוי יקנס, גן יהיה  ק6ס סנטי פל  פפכייו  ופורס  ייי,תהישוס  ירתי"מ כ7עחקכי6ל

 לק הלמכ"ס )קיטת 67קמכח6 חקרון מקיר אינו והעתקיו גקיגכה, לק כלוס מקלו ממקר אינו והמחחייכ יתז ריהויי
 עיי"ק. וטס, כזה חג6י ע) גמול קנין מעכקיו יקנה06

 וכנה"ג קנז, סי' ח"6 יוקל קמלי קו"ח עי' חונק, קהרמ"6 כיון כהלמכ"ס )'  היס  ב1י  )ומל יכול קרין ק)יט"6 י7י7יומק"ג
 ועוי. כו 6וח הגה"ט ח)6סי'
 לנתוחו 6ת )ה5י) )יקה ק) חוכ 6,6 רגיל חוב איננו כ' קהתחייכ החוכ 7'17 ני117 קהרי כ(ה, )י קנחח7קה נקובהועור

 כנה"ג וע" 6חמגח6, 7'ן כה קטן 'ע קע"  רי יי' מו"מ כקו"ע וימ"6 י סע" יגח ס" יו"ד הקו"ע פקק  וכ75קההעגונה,
 רע6. "י' הרינ"ק וקו"ח ארל ה לרן  יליריין תירי לעריס ו% יה ריו %וט  יגב"יק"ר1

א.ד.ל.



 ירושלים - דיןפסקיכב

 החחיי3ות 610 יק171 כקנק 7חנ6י להתמייכות, מתנאי קנס( h~(e אפרע )5 6ס )כגון p'p )תקלוט תנקי כחלוק י"לכ.
 המלך קער כט"ו, )כך הקנק )ממון קיבה כמו 610 כזה fh)n ולכן הקנין, ממון הכעחת ולמען הקנין עלס ק,5מרממונית
 קהעלעון וכיון פע)יס(, רילכ ק) "ערות קל כעורו זלך גנל ק'זעיך

 קהו"
 ממעל ממון, חקקי מקני מולכנ קגק צלותו קינה

 )קנים. הקנק גס מתמלק )קיכות וכהתפס מקכי)ות, נפרדות קיבות מקתי מורככהו6
 6)6 אינס התנ6יס אוחס ולכן ההחמייכות, 6ת ל6פקל תגאי הו5 6ל5 )התחייכות קיבה אינו מהתחייכות קצפני חנפימק5"כ

 לפתימת תנאי וכ7וגמח מומ)טת(, )קציצה 16 לחיול )167 התחלקות 6'1 וכתפארות ה5פקלות, 5ת כימי )הקליםמת6מ7יס
 כלוס. 6ל6 פתיחה מלי אינה מנעולים מקני 6חי קפתיחח7)ת

 הס התנסס קני ולכן )מתווך, קכירוח כגיר ואינו כקטר(, )ככחוכ )3ע) קכתק)וס ההדליות מקוס ה61 התקנוס יקודוכני7"7
 קלילה. )תנאי )7מותס נ)ענ"7 ו)כן קכירוח, 6ו הנקה כגדר 1)6 ההתמייכות שפני חנקיכגדר

 ג.כן.




