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ידים ממונותולבירוריוחסין

התחייבותמדיןערב שנתלתהבתנאי
תיק ממונות מס' 666נ-עא

(מהד'באב)

נושאהדיון
א' תובע את ב' לשלםלו  22.0008ששילםלג' כדי שיתרצה לתת גט לאשתו שהיא אחותו של
ב' ,וזהעלסמרהתחייבותו לשלם את הכסףהזה .ההתחייבותהזוניתנה בפגישהביניהם ואח"כ
בשיחתטלפון ,ולבסוף גם במכתב.
נוסח המכתב :אני החתום מטהב' ,מודה בזה בחתימתידי דלמטה כהודאה בפני מאה עדים
כשרים ונאמנים ,איך שאניציוויתי לא' שבשליחותי ישלם הסכום של 22.000$לג' אםיתן גט
לאחותי עדיום ב' פרשת שלח טזסיון תשסה ,ויסדיר גם פירודגירושין מוחלטים ע"פ חוקי
המדינהדהיינוגירושיןאזרחייםעדב' שבועותמהיום ,ועבור הוצאות הבי"ד והגט בסך 2.00011
שלאחותי שסכום הנזכר הוא ההוצאות עבורהגט ,סה"כ 24.000$ואני אשלםלו סכוםהנ",לעד
ב' שבועותמהיום,כי הסכום הנ"ל D~W'Wא' הוא הלואהליאישי,ולכןאני אפרעלו עד הזמן
הנ"ל ,וחתימתידי (אףע"י הפאקס)תעידעלי על כל הנ"ל כהודאה גמורה ,וכל הנאמנות הוא
לבעל השטר (אף שהואע"י הפאקס).וע"זבאעהייחיאסיון תשס"ו.
א' מוסיף שהודיע לב' מראש שאין לו את הכסף לתתלגי והוא צריך ללוות אותו ולהחזירו
למלוה ,והוא הולך ללוות את הכסף ע"מ להחזיר בתוך שבועיים ,רק בהסתמך על התחייבותו
שלב' להחזירלו בתוךשבועיים את הבסף"כי הסכום הנ"ל שישלםא' הוא כהלואהליאישי",
אלא שעדהיום ,למרות שעברו כחמששנים לאהחזירב' את הכסף.א' אומר שבאמת סך כל
התשלומים עבור הגטהיו כ ,26.000$-אך מאחר שקיבץ צדקות למטרהזו בסך  4.0008נותר
החוב עבור מה ששילם לבעל בסך  ,20.000$ועבור הוצאות ביה"דעוד .2.000$
טועןב' שאמנם התחייב בשעתו לשלם לא' את הכסף הזה  -לאחר שעודבני משפחה הבטיחו
לעזור בזה  -אך תלה זאת "אםג'יתן לאשתו גם ג"פ לפי ד"ת וגם גט אזרחי בתוך שבועיים"
מיום שהתחייב ,ופירש את תנאו זה גם בשיחתם בע"פ שקדמה למכתב (א' מכחיש וטוען
שבשיחתם בע"פ התחייב בלי תנאי) ,ומסביר ב' שלפיכך עמד על כך שג' יתן גם גט אזרחי
בתוךשבועיים ,משום שכבר כמהשנים הבעל מהתל בהם בדחיותחוזרותונישנות ,והוא חושש

ב

פסקידין-ירושלים

שגם אחרי הגטבבי"דימשיך להתלע"יעיכוב בגטהאזרחי .ואמנםג'נתןג"פ בתוך כמהימים,
אך טרםנתן את הגט האזרחי ,ולכן פטור מהתחייבותו.ב' תמה מדועא' לא תבע אותו במשך
כששששניט לאחר הגט ,ורק אח"כ התעורר לתבוע ,משמע שגםא' קבל בזמנו את טענתכ'
שמביון שלא נתקיים התנאי של גט אזרחי ,איננו חייב (א' משיבלו :מה תענה על הוצאות
ביה"ד שהוצאתי בשליחותך? ב' משיב שגם התחייבות זאת היתהתלויה כסידור הגטהאזרחי).

טועןא' שהתנאי הזה שיתן גט אזרחי בתוךשבועיים לאהיהעלדעתו ,והוא לא הסכיםלתנאי
כזה ,מהגס שהתנאי הזה שנכתב במכתב ,שלחאותוב' בפאקס רקביום ראשון כשכת ,כאשר
כבר במוצ"ש ,ערב קודם ,לווה א' את הכסף על סמך הבטחת ב' "כאילו הוא הלנהיי ,וכבר
במוצ"שנתן את הכסף לבי"ד שסידר הגטכדילתיתולג' עםנתינת הג"פ -על סמך הבטחתב'
 ומה שנתןלבי"ד שיתנולג' היה ללא תנאי של גט אזרחי ,כפי שסיכמו בשיחתם המוקדמתבע"פ,ולכןנתנוהבי"דלג' את הכסף לאחר נתינתהג"פ ,ולכן תובעמב'שיקיים את הבטחתו.
עוד הואטוען שהעו"ד המטפל בגט האזרחי הפסיקלפעולבענין משום שהאשהאינה משתפת
פעולה בטענה שבין כך חושבת להנשא בשנית בארץ ישראל ,ולכן אינה זקוקה לגט האזרחי
(כ' משיב :מדוע בשבועות ובחדשים הראשונים לא סידרו את הגט האזרחי שא ,האשה כן
שיתפה פעולה ,וא' משיב שמיד אחרי הגט בבי"ד התחיל לטפל בענין סידור הילדים שזה
הכרחי לגט האזרחי).
לשאלת ביתהדין הודה ב' שאילו היתה האשה מקבלת פטור חוקי מבעלה לשעבר ללא צורך
בגטאזרחי ,היה רואה בזהקיום התנאי לתשלום הכסף ,אך רק אם פטור כזההיה מושג כתוך
זמןהתנאי ,כלומר ,שהתנאי שלסידור גטאזרחי לאהיה חשוב כשלעצמו אלא רקכדילהינתק
מג' .עוד אמרב' שקיצבת הזמן שלשבועיים לקיום התנאי לאהיה ביוזמתו אלאלפי דו-ישת
א' ,כלומר ,שמביוןשא' דרש את תשלום ההלואה בתוךשבועיים ,השיבב' שזה מותנהבסידור
גט אזרחי.

א'טועןעודשמכיון שבמכתב כתבב'שע"י חתימתו המועכרתלא' בדרך הפאקס הואנותן את
כל הנאמנות על החוב לא' ,יש להאמין לטענותיו גם בקשר להתחייבות שניתנה לו בשיחות
המקדימות שלאהיהבהן תנאי שלסידור גט אזרחי.
בי הביע הסכמה לשלםלא' בתשלומים של  100$לחודש ,ורק ממנו ולאמיורשיו ,אךא' דחה
את ההצעה מכל וכל.

א' מבקש מכיתהדיןלחייב את ב' לשלם גם משום שמדובר בצדקהכדי להצילענוגה ,וקרובי
האשה הםהחייבים קודם לכולם.
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פסקדין
א.ב'חייב לשלםלא' לאלתרסר  2.000$עבור הוצאותהבי"ד.
את
ב .באשר לתביעה על יתרת סכום התביעה ,מלבד זאת שכ' הסכים לשלם
הכסף
בתשלומים ,ביתהדיןמחייב אותולדאוג שהכסףכולויוחזר בהקדםלא' ,שאל"כ העוולהזועקת
לשמים,ובנ"י לאיעשועוולה.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-שמואלחיים דומב

()-יהושעווייס

השאלותלדיון
א .האםדינו שלב' כערבלא' אוכמי ששלחו לעשות עבורו שליחות.
ב .התחייב לשלםלחבירוכדישיתן מנהלפלוני.
ג .התחייבותמדין ערב בתנאי של"אם'י.
ד .ערבות בכתביד -שהועברה בפאקס -אםיש בהדין סיטומתא ,ואם מסלקת אסמכתא.
ה .התחייבות בתנאי שלזמן קצוב ואחר את הזמן באונס.
 .1ערבלעשיית מצוה ,האםיכול לומר אח"כ משטההייתיבך.
ז .קבל כספי צדקה לכיסוי חובות מסידור גט לעגונה ,האם זכותו להחליט שקבל עבור מה
ששילם לבעל ולאעבור הוצאותביה"ד.
ח .הוציא הוצאותעלפיו.

תשובה
א .ס~זןכנידוןדירן ,ס6סדינוטל'3כלפיbto'6כדיןערב,וכמ3ו6רלסלן6ות16,'3סנמס3כמי
ןדעתידידימדייןסגר"יגוייס
6niceת'6לעסותע13ר1פעמותגיגיתכדילסליל6ת6מימ1מעיגון.יפ

סליט".6
ומנסכיןohדינוכערבוכיןohדיטכמטלמ,גסobג6מין~נריכיטכטימותכע"פל5סו,כרתגליטל
גטלזרחיכתוךסכועייס1,נמ65הכסימותכע"פככרערככ' %סףמיתןלבעלכטכילמגטכליתגהי,גס
ehנהמר טכ3רכהותןטיחותמלססתחיי3ותו לכסף ,מ"מ כטכתכ 6מ סמככםטסגיעכיוס'6ככוקר
מזרכו ממסכמתו ל%תנקי,
ותלם 6ת מערכות נ5סיסדרגסגט'nlrhכתוךטכועייס,סריזס

כ6י~
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וערסיכוללחזור  13עדטיחןממלוה ממעותלקה,כלנוןססו"עסי'h~pסעי',4וכניקור הממ"עטס
6 p"Dכיון דער13ת 6 h'uסמכת 6ל5קגי5כי  ahמטעס דחגכדסימגיסונתן עלידו מעות גמר
לכ'כמיטטלמ6ת
וטיעכדכעגיה,והריזהמ,רבווחיגומכקסהימטתיהrtr)ttD ,וכיןehג5מרסדיט"
'6לעסותעבורו כמהפעולת,וכסימותכע"פככרנתמנה'5לטלימ,גסehג5מרטכטימותכע"פל5
ןמתכליתמסלימותסיתתכדיסתתגרסמנעלה,כל)מן
סיסתגחיטלגטtn~rhכתוךט3ועייס,מ"מכיו
טל5סיוגירוסיןיכולסמסלמלמזורכו,דקתיכינורומנטלדיבורנוסיהביטולע"י כת,3וכמו מפסק
סרמ"6כסו'יע f"~oJhסי' קמ5סעי' סב),וכמו ספסק סרמכ"סגירוסין פ" 1סט"):סליםמנטלמגט
וקודםטיגיעלידס6ססחזרסכעל61מרלוגטטטלמתיעמךכטלסו4וכויסריזהכטלולע"פטסגיעגט
לידס.ו3י4רסר"ןכתטוכהסי'פה(מסד'הרטלר)טכווגת הרמ"3סטהכעלמכסל6תטלימותמסופר,
סכלזמן מהגטל 5נמסרלפססיכולהכעללבטל למפרע 4תמסלימותגסטלהכתיזה,כיוןכתכלית
המלימות-גססלססופר-סי6גירוסיה6סס,וכל)מןסל
 ,נתגרססמסיבדיכור61תידיכורומסטל
דיכור,עיי"ט,ועי'קוכןטעוריסמ"כסי' מכ 16תג"11ע Ornהטעםגס כערבטיכסלמזורכוקנזס
טיתןהמלוהללוה 6תסהל51ס,חסריכתבהסערמטפטסי' ק6 p"D%דהערכדיגוכבליחוע"כקטן
דליןלובלימות5ין נעמס ערב,ועי' rrr)Jhיו"דסי' קנם ,וע"כיכול סמסלמ למ)ורכוכל)מן טלף
)onftpnטלימוהו).
מהגסס6יןלגועדיםורסיסכמומי סלמתכעניןהסימותכע"פ 06הזכיר 5תהתגחיטלגט6tn~rhו
ןמ1כרה1מ.ועוד6,ף 06
h)cהזכיר,וההוכחות1הדיוקיססכל6חזמה~דייסהניק(ה75יקטענתי,ליג
נחמר סה6מת עם5יסכטימות כע"פ ל 5הוזכרתגליסל גט קרמי ,מ"מי"לנכיוןס5י דרס מ3י
מתחייכותככתב ,מטמעטל5סמכםדעתועלהדיכוריסכע"פ"6,כקיהוד6פסידלנפחיהollsnכסף
והטליטו33ייידכדילמוסרולכעלקמריהגט%גיטסגיעקליוסכתנ.

ים

יהדיין הגונח7ומנh~w')tסיסכ6ןעסקטבועהכיגיהס,כיוןסמכמיטימוס ehor
ומה"סנרידיד
מסימות כע"פ סו)כרעניןunoס15רמי6ול ,6ו3כס"גמייכ מכופרכחיוב להטכעסיסתכמו ספסק
ףלדגרי'6טל6מוזכרסגין)ה,
כתו"עסי'רכסמעייד,הרילמהטגתכ6ר6יןמקוסלס3ועס,כיוןט"
וסתמייכותוסלכיסיתםלל6תגליnrrn ,כסחורכ'וכתר מכתר עססתג6יקורסטגתמל6סססלימומ,
ה"זכמוזרממסלימותהר6טוגה,וכמוסנתכ6ר.
ב3.גמ'ע"זסג6מתיכרכסטתקומרD~hלממריוולפועליולכוולכלווכו'ולהלןנגמ'טס,3ו6ס6מר
ןגסך6 ,למ6
להם51165כלוולגיפורע165וסתו61ניפורעתוטסמסוססכיעיתומסוס מעמרומטוסיי
כי hpפרעדמיליסור ק6פרע.וכרפ"י61ניפורע,הויקיהוnpibס6יסורומ6כילו.ולהלןטס וס6מר
רכ 6הקומרלחרירותן מנהלפלגיויקנוכללכססילך O)pמדין ערד.ופרט"י מהסוףדינרלדיגך]
דמחיי 3ער3לטלומי A"Ph1דל6מטי סג6סלידים,וסחינמיל6סגbnSh ,6לע"גדללומגוניממקיפו
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סוףכייה'3ליהלטלוחיה מטתע3דליס.'ho
ו A"uhד%
וכגמ'קרוסין3 1וו64מר תןמגהלפלוני41קדם"גילך,מקודמתמדיןערס,ערסל"
מטיסגלהלידיהק6מהענירד"3
נפציה,ה6ימיתתךגמילע"ג מטיnh~oליזה ק6מטעכז6ומקניך
"
ל
ד
נפססוכו'6 ,מר ר63וכןלעניןממוגף.ופירטכתומירייהזקן 3הס61סגחס דק6מהימןליהסגתן
ממוגול"חרמפגיטהוהערכנמירומסע3דנפציה.ככי4ורהעגיןהצריכוה6חרוגיס,עי'ממגהלפריס
ז16ת
הלכותער3סי','6וסערייטרט"מפיד,וקוכןטעוריסכ"כ4ותתרמםhrrtrnt,מו"מלקוטיססי'י
,6ומזוןימזק6לקדו"ין ,b"o b"Dוקהלותיעקכקרוטיןסי'י
,ומי'מעילויממירטסי'ז,וקונטרסי
סיעוריסקרוטין,ויעיוןכלומדות"עמ'למ,ו"ימודותכמו"מ"כעניניע"כוערס,סי'ד,ועוד .עלענין
","oh)o b'oosע"פס"דירוטליסכרךיכעמיסג.
סחיגווג 4הערבמייכלסלס
וככמתחתןהדרק"3ימללקהרוו6טיכןידיטוסד(6המויכ,חהכגחג651המ"רםיגןמקדוידכטותר6מדתיןןלעפרל3ג,יכיקובןלדה"יהכ
יך
" ,כלומר סגמסכ כערבקבלן
סכתםעליור3Shtnc3ןהפגיגחוןכספרדיגיהערכותוהקכלגות(סיגיי)עמיקג)טהריסוכצילוע"ה
,עיתי.ולטון'3כמכתרססתמיי3ותל'6מהליס
הלוהטלומו14גובהסלוlorlמהבחמרתןלווצגיייתן
,ו5ן6נילפרעלו."...
(זס ,טכת3טס":כיהמכוססג"לטיטלס'6כגילהו4הלווחהליחיטי
ילך,כ,יון
ופסקהרמנ"סמכירהפ"6ס"ווטו"עסי'ק5סעי'ג:החומרלמכירותןמנסלפלוניויקנסכית
סגתןקנסהכיתמדיןער.3וכתבכהגרתןסםס"קהססרי"ףוהרוססהממיטולגמרי"51ע.
ג .כתבהרמכ"סמצהולוהפכייסס"מ D"1CIסי'h~pסעי'ט:ר6וכן טמכרלטמעוןסדהוכ6לויוקמל
ערכoic5דמי מכרזהכל עת
חמריותעליו hb,גסתע3ד סגו 6סמכת,h'o4וחסקנומידו
טירחהטיתכענולטמעוןהרליוי)סמייכוכןהורורכותי.וכתכ המט"סמו"
סדיןזהחיגו מפורט 3גמ' ,ודעת
הרמ"3ס דערכות דמכרכמנותן ממעותעל דעה להסתקענותנן,וקיןה4חריות עלהדמים4לח על
מקרקע obיטרפוהממגונסוח SDתנקיחס'olh'llמידו61ינ 1כערב דס~6ס טסמל1סמ51י 6מעות
מתמתידווכחןהלוקםמשיק כקרקע61,יןלומרכ6ןעללמונתוסקוסוויששערכות6סמכתח,ודעת
הרמיקסס4פילוכקניןיםדין 6סמכת.4וכתש מכ"מדלפי"ז"5ל ממס סכתכ הרמכ"ס ס6סקנומידו
טהו6ערכלטלסכלעתטירחהטמעון,מייכ,לפיטקס6מרכןתטיבכמעכסיו.ומכ"מעלמו כת3למלק
כין ערכוהלוקה (ער 3דמקמ ,וכערבדסל41הגכגסעל דעתכןטיו5י) 4ססלו4תוויפרעhtoשעדו
הי%ך 6 %סמכת36 ,6לכערבדטדסודחי4דעת4דקיםליהטל toth'it'4מתמתידונמית61,ילו
סיסיודעסס
יממ"עס"קיםו3י6ורהגרען
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יו
"י16ה1מתמתידול6היםגכגםער3הלכךסוי6סמכת.4ועי
ס"קימ.
והר"34דהסיגס6ס6מרהטעתמתןמעותמטתע3דוקיןשערכותמסוס6סמכת,6ודבריוס3י6סרמ"6
ם מסמכתך41עפייכמייד כל6קנין מטוס דגמר
3טוייע סם .וכתש הממ"ע טעמולפי ס3כל ערבותי
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ומטענדנפטיה,ה"הכזה,טל6מילקוכין6סמכת6( 6סמכת.6
31ה"טטסכתבהרמכ"ס:וכןהערכ16הקבלןטמייכועלמןעלתנקילע"פטקנומידול6ג"תעכדמפגי
סהו,bntnDh 6כילדכגוןט6מר(1תן(611ני6תן(ךobימיהכךוכך6ו6( ehיהיס,טכ(התולה
העדודסלינומייכבוכ6סיהיה 061ל6יהיסhbגמרוהקנהקניןטלסולפיכךל6גטתע3ד.ע"כ.
וסגהכתכהרמי'6כטו"עסי' קכטסעי'מ:מיסס6למפןממכירו"61ל66( ahמזירגולךלזמןפלוגי
6תןלךדמיםכךוכךוהעמידלוער33עדהדמיםD"~h,סלגכיהטוללהוי6סמכת6ופטור,הערסחייב
ט תוספת
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דכריס1 ,ה61טהערכהתמייכלטקסכדמים6סהטוללל6יחזיר6תסממןכזמןפלוני%1 ,יוכללמחזיר
6תהחפן כמקוסהדמיס ,וע"ז כתכ סרטכ" ebt 6עכס העררקניןמעכסיומייכ .מטמע מהרסכ"6
 srrnsהגזלohcגממייכהערסכ5סמכת6קריךקניןמעכטיוכדילסלקה6סמכת.6ועי'"3חסםו3סו"ת
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דערכעלקנסטידוכיןדהוי ohthen~hעסהקניןמייכ.ועי'ט"ךס"קכסהערכמייכדוקךehעסה
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סכרסרמ"6טמייכ3לי
כ6ף 06גמקייסהתנקי(ועי'לסלןכרכריסגרג"5
6כלשתגלידי'6ס"6מר,כמוכנידוןדידן6,יגומיי
מרמורטטייןטליט".)6
ד .ע"פד"רכרך ה עמ' 264ממרןהגרי"ט'(5שיh~wtit3יערנותסמיעילס'"DPמספמיסמרינס
נסיייתת 5ומסלקת ממרון 6סמכת36 ,6ל הגרכםז ("5חלקעליו 3זה,עיי"ט .ומסמך מחוס סנט(מ
םלותוקףממייכ ,ר6ה"ה6יגטרנטוסמספטממסמריהמקווןיי
כפנקסעפ"ימעיי 3למוקהפרטגותי

הייינו

עמ' .65-64

ה,נפסיידירוס(יסכרךגעמ' קפסוכרך)עמ' מ16310 6כעגין )ס'~DDדיןמ66מו"רהגרכייילז'5יל
עפ"יסו"עיו"דסי'רלוסעי' 1וט") p"Dיגטת%י ohהזמןעיקר כהסכס ט6 oh )6מרהזמן6פיל1
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ועיקרכלכךקירע  Dlthס%יוכללקיימוכ16ת1
כ16גסשדעתךדסכיל6מיידעלמו6,כל 06הזמןחיג
זמןודחיל6כטלהמעמסכמכילזה.וכנקודותמכסףטסמולקוסוכרמככ(IDthהמעטםכטל,וכשו"ת
ט6מיעכי
ס"יכממססי'מהמסירתלונותסם"ךעלסטר,כגס l"WOמורססיכלם6מר
רסגתן
ריי
בפ
י.
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נטלסמעססמסמעסהנטלככ(.1ethוכןהכיח מסוגתממד %כרססמו"מסי'
לטכועייסטשויסדרהכעלגס 6תמפירוד ,'nlrhoמ"מ
וכנידוןדירןהכמנסoSnהסתמייכותכזמן"
כיוןמכ'הודםטקי5כתהזמןמלמכועייס (6סיחהכיוזמתו 'DSתביעתו ט('6כדי(המ,ירחת
ססלו6ותמנטלכמועד,וגסט(6פירםמחסיעכורהזמןססתמי6ילכ"
ןמעכרס,מןכ6וגס06 ,
ותכטלס,כיו
לכסוףקייםסתג6יtS'Dhלקמרזמןרכ6,יןססתמייכותכטלס.ומנוחרשכ'הודסם6סמיהנמ65פתרון
הוקי 6חרלניתוקקשריה עםג'כליגט ,1nlrhסיס רולסבכךקיוססתנ6י,כנידוןדירןטפמרוןזס
לפגינו,טמרי ס6טס גמ65ת כקרןיערטל61יגה וקוקס לגט,6רמיכדי לסנם 6לסהר ,התנקי גמסכ
והתחייכותמלדיןערכטים עמה
למקויים,וססתחייכותכתוקף6,ל6טיטלפוטרו מסטעס)גתכ6רס,
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%וכו'ונדיגיסס שייכתייתןוכויוחלמוקמריסיסודיסחסר51יסלי
ימימו16תספטורם 061ל16ידוגו 16תסכדיגיהס,וכליהודיםגתנומטכתותיססלגויסהוןמפלוגיומכח
,הסיתתמסוכנתלמיתם,ונמלכורכיסמסלסלונתערבולפלוגיוכויכדילפוטרםממימס,וכטסגיעס,מן
(%60י מסדיגםכיכ( סער13ת (6הים 13קנין רק3חנוירס3ע(מח.וג"((פטור 6תכחסמןסדין
ו6פילולטמו6ל ד6מר ערב דנעלמ% 6נעיקניןמיהו ערכ דמגוקכעיקגין ,ככ"כ כממנה קעסכ
וכגמ'מס קעו,6וכ"מ %כנממןמסכ ,דערכ כעלמךכעיקגיןוכ"ממגוקוכוי ,גר6הדגכימגוק
וohסיהלוסטר16ממכון1ה51יח1חותוע"י סערכד6פילוהכיל 6מטתעכדכלח  rltJPדסקכל
ויפיל
מנזקסייריככס"גוכו'מטוסדמ5וסקעכיד,ס"סהכ6נמיכולסופטוריםוכוי,ועודכיוןדהיתםמסוכנת
למיתסנמלהד6יסוטפיסממוייכלפוטרםמסוסלחתעמודעלדםרעיך1מ15סעליםרמיךדעטירסו6
דליןלךלדקהגדולהמזקתוכופיןעלהלדקהכדחסכהןככמהדוכתיכתלמודם,ח"ככלמהסנתונרכו %
מו"לכהסיחדיכמותקוחמלוןלסע"מממתןלךמ6תיסזו,וכוי.ע"כ.ועיי ס"תתורס(ממססי'סג,,
"101תלסורותגתןמיססי' ק61ילך,הוכחוכ"סערכומכשלכס"עמ'.h~p
ופסקמרמ"חכשו"עסי'פ6סעי'6דטעגתמשטססייחיכךאפילו(6טען6גןטעגינן(ים,ועי'ם"ך
nrroll~1טס,ועי'"יסודומכמו"מ"כרךכעמ'קלם..

שיי

ית

י
.עי'פס"דירוסליסכרך טעמ' 15סקסממלוהגשמןלזמרעכור6יזסמוכגבה 6תהפרעון16,טסלוס
נקמןעכורחיזסהוכנתכויןלפרוע.
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וגרפסדכנידוןדירןrhcסיסמכרסל5דקס,והתורמיםתרמוכסתם,לכו"עגלמן'6לפרטעכורol'h
מוכגבה 6ת ס5דקה,ונקמןלומרטגכה 6ת כסף ה5דקסעכור מסססילסלמגרסול6עכור ס1651ת
סעליהס(6היהתגליטלגט.'nlrh
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ז.כטויתהרב"טכלל קדסי' 1גט (6כרכררבוכןטהלך %ומן עטהל
ילעטות ,ט6ס %תטלנותיפסד,
למתר,והוךעסהקותודברולממרהלך %וק"לטולהפעולהט6מרתל
ור6וכן "6ל כנר לקמתיס מקמר.ססיכ הרב"טדמייכ המ5ווס לפרוע  1nlhSכל הפסדו מטוסדינך
דגרמי ,כמו כהלכוממרין1ל 6מ 165תכ61סופועליס ומ 165סדה למס ט6מרוn"ssעזכטגותן לסם
סכרםמסלםכיוןכעלידוהפסידומללכתסיום,ו6ףInthoהפסידעלפידכורוסלסמ15וס.ונפסקכן
להלכהכתו"עסי'פלגסעי'ח.וכעי") כסמאםטסס"קמזכטסהע"סohכתכמסופרסטרללוסעפ"י
הסכמתוסלסמלוס61ח"כמזרבוהמלוס,מייכהמלוהלהמ)ירללוהסכרססופרסטילסמדיגידגרמי,
ועי'סוית סי'קלךסמדכריהרסיססג"ליטר6יהלסמ"ע.וכ"פסרמ"6כתו"עסי'יד"DDסמי
"לכולדוןכמקוס6מרוק"לוקניhtshלמריך,וסלךוהסוי(6הלךלתריו,קריך(מלסori
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מסלךכלי5י6ותיו.ועי'נוכי"ת6כהעייזסי'5כעלטסכטימ לתתגטלקטתווהיק כ6סוסו5י6הגסיעס
הלוךוסוסוחזרכו,מייכלטלסלההו65ותיסדל6גרעמס6ומרלמכירולך61כ61למריךול6כ,6וכעי"ז
כמוותיקירסי'קמהכקובעזמןלמתונהולhs6טמייכלטלס nthito%המתוגה,וכתככיסועותיסר6ל
מו"מטססמיוכוסו6מדינירגרמי.ועי'קמריכינסדייגיםסי'כ 6טחקר6ססמיוכמטוסדינךדגרמי
ידנרמיפטורכיוןסל6עסהמעסה,ומיוכומטוסטהלהה51יnthito6עלפיו.ועי'פד'יר
16טמטוםיינ
דס"ק .%ועי'קסטת 'SpD
כרךגעמ' 30מסגר"מלילןז("5סכנהנסתפקככיכר הגרשמו"מסי'י
כ"מסו"ם מ)סתיוכומדיןערכות.

אברהםדוב~ין.
כ

.6יסוד טענת ה6מ לסיפטרמחיוכו ה 61סמסטר מוגם תגלי טמתגס 6ת התמייכותו כסידור הגט
סס%תי 'nlfholכתוךסכועייסע"יהמתווך6 .מגסמעיון כנוסח הסטר נר6סדליןסלמון מתפרטת
כזלופןזה ,דכסטרכתובט'6יטלסלכעלebיתןגטוכו'ויסדירגספירודגירוטיןוכו' עדכ'סכועות
מהיוםוכו',נמ65דלפיהלטוןסכתוככסטרמוכת"סידור"הגטהקרמיכמוגתיגתס"טססלכתימוטלת
ע(איטיותהכעל,ונרווהטפירוטהמילה"סידור"קינונדוקקטה6טסתקכל6תהגטהלזרמילידים6(6
sucסכעלל6פסר6תסידורה16רמי16 ,ע"ייפויכמ6ונקופן 6חרטי6פטר6תמסדרסחטהקרמי,
וסקתנקיפיתכן טככרמולקע"י סכעלכזמנו1 ,נמ 65דממם טס6טה ( 6קכ(ה 6ת הקרמי6ין
~rrh
הוכחם%יקיוםסתנ6יע"יהמתווך.
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ט

ונעגיןחיך לפרם 6ת המטר כחסר מ5ד חמד כנוסם סכתוכ מל סטטר כמסוף כמוכנו המ15מ5ס hto
כמורהעלתנקימומלטטל"כועייסלכי5וע סנט~'nlrhומחידךברור מכמהסיכות(דסעיקרממעטי
הו 6הגטההלכתי6,יןחורך כקרןיטרלללנים61יןתוקייסלגירוסין  ,e"nlrhלפטרות ספיכת סגט
יחפמרותמעטיתלטכועייס)טמטרת
ההלכתילמוכרכחרה"כ,תגחיס,מןמחינועיקרל16רמ',וכעיקר6
טחורךלסרם 6תמסטר
th)noמסיסלטוסתס6סססיסכדיל6סמר6תגימו6יססמדמיסולמטרם11י

כטורסיותררמכהוסיףמכוונתסדכריסמכמכועייססוףלמתן6פמרותלנים61ין,נר6סדמוכרממדברי

' 60
סמכי"טדים6זלפרם 6ת סטטרדוקטלפי מטרתסתג6י ו%לפימוננוהמ5ומ5ס,עי'טו"עסי

מעייטז.דעי'כטויתהמכי"טמ"כסי'עדכמטלממסרטתכסר"6תולמניסטימכרו6תכיתוו6סיקרע
6וגס6rbtחדיוכל6מדלמכור1ל6קירעקונסbihחמורמס6חדל6ר5סלטפלכמכירסומסקסמכי"ט
במכירולכדיוכללמכור,ועיי"םדגמיתסמכיייטככוונתסתג6יומטרתולע"פד6יגוכלטוןסהג5י,ודן
חססמכי"טגסלפרם 6תסלמוןעפ"יט6רסדכריסטגכתכוכמטר ,ומעלסעוד טעם דכל"6ה לקתס
מידתסדיןדסמוכריקפלמעותיוויוכללעכבמ5ד 6מרמטוסדליןחתסמורפסספגי.סריסלפידכרי
המכי"טים גס לפרם 6ת ססטרכפיהיוסרטי 651מ16ת1תגחי"61 ,כמ"גכגיד"ד'6סר ממתווךסילם
מכספו 6תסתסלוסלמגרםעפ"י כקטתסגתכע ,וכקמרהפירוסמניתןע"י סגתכעכתג6יוסלעכוכח
ממוחלטטלטכועייס)מעוות(גמרי6תמידתסיוררטהריעלפיוי65התו"ענקימנכסיולע"גדסנתכע
ים6זיםלפרם 6ת th)noלפי מטרת סגתכעוסוףטתוכללסנטםטנית,
נסגסמכלמטרתסתנ'6כודוי
וכניד"דכווגסזומקבלתמבגסתוקףטהריגססגתכעמודם60זסיתת11מטרתוכתנכילסכטימסמרור
למותומעיטןורק לח"כ כלסר ככרהסיג 6ת מטרתו הו 6כ 6ונתלהכתג6יכחמר נתמדם %חילון
כספי.
כ.כסופוסלססטרכתוכסכלהנקמנותלבעלסטטר.ויםלדון ס6סתוספתלמון,סמתפרםדזכותוטל
כעלהסטרלפרם 6ת ממטר-עי'רמ"חסי' מכסעי'י-ומי' רעק" 6סע" המס1לכיסחמר6ומדנ6
ליפויכמ סטטר (מסר6ג"מח"כסי' ק),ועי'גמלימחקסי' hDכעניןליסג6יתירקלטפויי6תי1,ח'יכ
כעלהסטריוכללפרם ס6ססתג6ימלמכועייסמיהלעיכוכ(6ניקועהמומלטטלסגירוסין16 'nlrho
כסיס רק tu~nhכדי"סכע(י6ע"ר 6תסג'רוסיןממזרמי.
ג .ע5סלכון ממטרממתחיל כסודsp56מינויולסלימותלתםלוס הכסף ,וגומר כהגדרת 16תו olScn
כסלוחהחליו,סו6גוסםסלסוד"סככתבידועלמיגויולסלימות.גסהמוריסכסגרים"6מליטיםמים
סמועיל(עי'כדגרי 1"5bAOשליט"א6ות
כסיטומת6מטוסקניןלסלק6סמכתח,ויתכןמגס ,DphDS
ל%ו"ע'6ןסיטומת6מועילםכמטרסוד6ס,ולכן
ג),סייגוטעמךמטוסדסיטוממ6מועילכקנין,יכ
מסתכרדליןכלתוקףלמטר,ס.
סלמוןמל oh1SOהמופיע נמטרכומודיע סנתכע "סהו6יטלסלומכוססג"לכי המכוס סנגלטיסלס
י6יסית'י,גיתןלפרטוכג'פגיס:הרהסוגהדסו6כהממייכותממוןרגילסשכו
סתוכע כגזלסו6כמלוקסל
הטילסגתכעתגחי.וממגיססי6דכיוןדכלתנחיהכממוןקייםהרימגדירכ6ן סגתכעדסממוןגיתןלו
כסלוקהhStnntלכןסו6ממוייכלקלסו6סכיכתגרי.וכךיםלפרםעודדס61עפ"יגדרמדיןערב(עיי
קוגטר0סכי16ריסקידוסין),דסנתינתממוןלפלוניממייכתאותוכלוס,וגפ"מגדולםיםכיןפירוטיס
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חלך,1דלפיהפירוטסר"6וןדסיחהתמייכותנמלחחז דסתנ6י הו 6עלההתמייכות מסד"כלפיכי
הפירוסיססחמרוגיסולפיהסדניסכגדריסלוקהוסריטכהל1חהסמיוכהגוזרמוחמידע"יעלסגתיגת
ממון ההלחהסממייכ הח)רחו5)61 ,ין התגלי רק כמסכמה לממילה מטעס המלוה 06סתגלני %
סריט6סמיתהסתמייכות
יקויים.ולעגיגגוגמ(6נפ"מלמעסהד6סהיתההכגסמוטעיתטל
ןכ6ן
מתממ"ימינoיhtהתמייככטעותו.6
י(וכפירורסרחטון)טלסנתכע  5101טעםבכוונתהתוכעי"להד
כתנינ
התמיינות6,כלahסיתםכ6ןהתמייכותסלסנתכעכהקרסוע"יממון סס(51סורקססתוכעהמכיס
כשגליטכטטרלממילה Dhסיתה)1מחילהכטעוהכסרי bh"hכלללקייסתנחיorכתוךטכועייס"5כ
הריסמחילססלהתובעכטילם.ומסתכרהכגיד"דדהיסכ6ןגדריסל1חסדלטוןסנטרמוכיםס(6כתב
הגתכעhtotמתמייכלטלסלוhlhטסות~nhr1oh15oסי6הסיכהלחוכתהת"לומיסספליו,ועודדהרי
סתוכע הו 6סערך 6תרסון " "oht5oaסכטטרוכמיומד כחסר גס כתכ סכל סג6מגות לבעל הפטר.
וממי%דרס 06יטנידוןסלספקסריט6סדגיס 6תמיוכ הגתכעolenסל1חסוהתגלימסוםממילם
יסכטטרספק61יןהספק
גמלהדמיוכוטלהגתכעע"יממון~btinoודחיקילוממילהוטלסתוכעכתנינ
מ51י6מידיודחיוטייךכ6ןכיתרט6תדכריס"ת0רסכ"6המוכ6יסלקמן.
ויטוסכשיוכללסמוךעליוכעולס
oh1גגקוטכלפאקססטלמכ'ל'6יטדיןסטרקניןמריו
י Dסנכתככלמון "הס" ,טהרי כתכ
יא
סת
העסקיםעפ"י מזק) ,גראסטממיל65יןבוממרון אסמכ
ת"
ת"
תוh
הממכר כטובעסי'ר)סעי'טזדי"5דהקנסטעוסיסכטידוכיסלקנוססמו)רכול6הוי6סמכת6כיכדחי
תמכירה ומוסיף הרמ"אוכן סמגהג פשוט ככ(
סיתמייכהמוזרכו כקנסלדמי הבוטתתכייף,
"לות6ל,1ומיסוקניןבריךומרדכי פרק"5ג)(וכןגוסגין),וע"כסגר"6טסחותגודהסכר6טכקגם
וי
סל
ג
לטיריכימ6יןכו '"DD610 hn)nDhתוס'כ"מסו6ד"המגיוסיכ6וכיר1ל65עכידoith
דל6
)o~rAס"נ סו"5יתמייכסמו)רכוכקנם,ועי'ר"6טכגדרים(וגרטהכוונתסגר"5לנדרכימםיטכב
"וד'י0
ז,ס
כדקי
וסלכת.)6ומכו6רדהסכרh'o5ס6ע"פטככלמקוסלטון"ehrrהום5סמכת%1 6סמכםדעתולהתמייכ
1ה61כממיסכרכורו6,כלכקטרנגרסהפסדלסגיגמרומקניומתמ"כד')6יכד6יסוףסיתמייכהמוזר
כו"61.יגורומסכללליחסיילהיסלםהלוסלמלוםיתמייכסערם,דטסהערבדעתוסי6ססמלוהh'itoc
םהפסדהריטהלוהסו6אגרס 6תמהפסד1ל6הערב
6תסממיתנתן סינויסללוהו((66יוehtי
כערבותו,ומהטסוסיףסערכלהיותערכעלססלו6החינו %6כדי(הוסיףכפיוסדעתכעלמךולכןיס
למטוט)hnrtAמלידו,ו6עייפשחיוכוהוךמןסתורה5,כל ehסערכעלמוהוסיףתגלינוסףסל""eh
(כגיסתולחיובס"ללרמ"חדליןלךכו 6ל5מידודוסמייכחףכיחס"05US hSbדין ערכולחכחסר
"דחוbtoככל""ehסגמטכ6סמכת6כחסרסלדהסגיחיגונפסדעלידו.שמגס
מוסיףסודתגחיילעיס
כערב ט(סידוכין ס"ל(רמ"חדטונ הו 6ככ( ערכ טסתורס כעלוסהירססחיוכודליןכ,ס מסוס

ית

,סמגתח.
וח"ככג'ד"דטסתוכעמפסידממוגוכדחיהוךסיתחייככ'חסה61מוזרכו,וכמוכ6סחוכיר6(1העביד
6סלסכמיטכ,6ועייס"ךס"קכדוק~וה"מס"ק)דלפידכריהסכגיד"דאפילוכליקגיןנמי6יןכומסוס
שסמכתםכיוןססו(יחממוןמכיסו.
ז6ת דגר6ס דל6סייךכ6ןכללענין אסמכתאh~vמחיגוכללגדרטל 5סמכת5כמינויכלימות
ועזי

וחפי%ל6כטעימותכעניניממון,והטעםמ613רדליןכמינויסם(ימותגרידתמטוס מקתקניןעלהממון
hShדסמיגוימלימותסו6רקכ6מ5עי%ורךסקגין.וכניד'יד6טרעפ"ינוסתסטטר5י11ססנתכעלתובע
למסור 6ת מכסףלבעלוסתגסז6תחסיסדרו 6תסגירומיןתוךמכועייס ,גמ665ייכ דמסירת סכסף
מע"יהטלימ  htotlסתוכע]סו 6כמעטםגרידאוחיגוגוסךכלללמלות,ולכלמיותר  610רקכמינוי
סליחותלמסירת סכסף וח"ככמיגויעלמוחיןכללריעות6סללממכתם .ורומס סדכרלמטווס(מלים
למסורסכסףלמכירו 6סמכירוגמ65כמקוס')lSDזוכןלקדם6מהohסי6גמ65תotpnsפלוני]דלין
ס"ךבו6סמכת ,6לכן )rrnhכלסר6כןנמ65סמקכלכמקוספלוגי6יןכגתיגס 6סמכת,6וס"נכניד'יד
ךלעגילאסמכתאד6יגומלותכסלע5מסוסתנ6י6יגו %6כמגדיר 6ת
6מרזיווינתינתסכסףאינוסיי
ס5יווי16סטלימות,נמלח דכת651סnbitonסממוןטכ5י11י1נוזרמיוכתמלומיסןול 6מכחמלות מדטס
ךלאסמכתאobitnh~hיטירסnhitonהממון
כמתחייכותמדטס]כאסרגסחיוטסתטלומיסאינוחיי
מלטוכסו וקתסדכריסכגיד"ד6פרסנתכעסגריר 6תמיוכוכסלו6סןול 6רקמטוסמו5יnlhilo6על
פיו],ואפילו'DSסגימוקדיםלמייכ 6תסגתכעמטוסדיןערכנתןמגסלפלוגיו6תמייכ6נילך]גראס
סלסתמייכותScערככבעתס651תסממוןnhltonסממוןמתייחסתחליו6,כ(
(דעתי1'hCלדמות6ת,
להכירו.
כ6ן11סתמייכותלחוד"
6מגסגס  06ג6מרסטין למטר,ס תוקףטלסטרממיינו,וממילאeAל6כמ5יכתגריס(,'6אכלכיון
מס6מסודםסגתן כע"פ(nh~loהעכיר6תסכסףלכעל,מןכאסיפםמסיתםכארןיפרח((עי'כדכרי
סתוכעטגסלמולביתסדין),ומןלמ"ככטלפון6 ,סרגסלפי סגתכעהו6סיכםסיטלס 6תסכסףעכור
סידורמגטומפירוד'nllhoכתוךמכועייסוסתוכעסטיכ"יכיסכסדר"ונסמוךעלי"טחינו מורסעל
ת;6י,וגסכאטרכדיוןסס;יה61מ,ר1DW1ם6מרלומל6יתן 6תסכסף6לח 6מרסגירו"יןס16רחייס
סרימלW1'D 6חס6מר61תכפיטומימילי6וכתנאילנסיגת,סריסו6סתמייכממוסמ51יnlhilo6על
פיווממוסערכותותןמגסוכו'),וכ(עודetonל6סתנסעליוגם6רעליוסמיוכלטלס ,'hSומסססלמ
כפאקס מתפרם רקכג'לי דעתמזידו(,'6וכפי ססכנססמוכגתמספינקס ס6סמעיקר סוף סקכלת
גירוטין,ומעגיןטלסטכועייסיוגדרכהמיכוהו רקלפימדמעות16ת1פאקס,וכנ"ל6ות.'6
ד.חסכיהסדיןיכריעדלין ס6חמייכ(,'6נמ65ס6 1DnC '6תסכסף(נע( ,מסר(ונטעות,סליקו
סיסיודע '60לחיתןלו 6ת סכסף (6סיסנותן (כע( ,ד16מדנ 6דמוכתסי6מל6גתן 6ל 6ע(סמך
מחזרתוע"י,'6וגמ'hc65יוכל(תנוע6תסכסףכמורסמסכע(,ונכוץמ"1לפסילתסגט,טמריסכעל
ל6ססכיסלתת6תסגטרקחמריססכסףסוסכםכבי"דכדילקכלוlrrtsonלהריהגירושין,וסכי"דדפס
עסקכנופלזסלפגיסגירוטין,ולפידעתומלהכעלסיססכסףסזסמגיע %כיושר תמורתגתיגתסגט
כבי"ד,ו6סי5טרךלמחזירו(ח'ייפס( סגטכמו כגטמוינ 6ססמסר"סמ((31ין"1"3תסי' קכ63סר,
ומסכימו6תוגדוליעולס,מכיתמחירועיןיחמקסי'ל,,וביתמלמססי'קמכ,ומטכג'ייסי'מ"101 ,תכית
אפריס ממדמותסי' מדוועי' פד"ר כרךז עמ'  .)352וכמקרסמלפגינויטלמום עוד טסכעלימסור
טנעמתסלוקגוניח מכוונת מ5דכ',טכ,סים לסממיריותר,ועיון h)cסיתםלו טוס ספסרות למקור
קמריתרמיתזוכודאים6יןלהסיקמגתיגתסגטססו6גתןחותוככלאופן.
ואפילו  06למעמסhS'6יתבע 6תסכעללסמזירלו 6תסכסף ,מ"מיםלחוםכלפיטמי6לכפרות סגט
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(רק 06ימזור'3ויממלעלסתנ6יטלהסכועייס,דהתגחייפיסמחול,כיוןסהתגחיגעססלט31ת,1והרי
סי'מ5
י הכסףלרעל6,ךכ3רס3י6המספטמלוס3טס
מחיוכול% '6התנטל,וממילךיהיהט
יך1tDדהכ6דקינומדיןתנקי מעוקר 6תהמלות,הhמSכhיי
רקמטוס
ןb"hלממזלhl .
ד"סורטיה ,דל6מר,מ
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כתניני6י
ה6ומדנ6מע"יגילו
6מרינןסוכימסופו עלתמילתו ונסקר כספק) .וכלסר th)noסלס3ועייסלסידור ס5זרמי פסל (16
ערער)מיד5תהגטמטוסh"htמיהלקיימו(ומממחוהוטעההמגרססל5קבל6תהכסף כקמתמטוס
'טעה),לפיכךגסמסתכרטיטכ6ן5ומדג5סכיל6התכווןלתג5יכ,הטיפסולמידית 5תמגט.
ס"
הדמסוססחיסיסת6יןהתגחיתקף .'6הר6סוגההי6המ613רת63ות6ידמטמעותהלמון
י
ר
ג
ן
כ
לדסתג6ימלעלהכעל.והסניםהמכוברתכבותגג
י'דגםehנפרס6תהלטוןעל'6ל 6מסתכרסכ'יתכוון
ד
יטיפסולחתהגט.
לתנינ
ה.זלפיממ"כנמ65ד5ס3טימתסכע"פלפגיסכתכ5תהמכתכהתמייכלטלס6'hSתהכסף3לית;"י,
6ייכהתמייכות )1יברהמיודודקי61,ילו 3מכתכ סגכת3במ"כונסלם נפ6קסיטכסספיקותרסיס ה6ס
סיה3כומ1להטילתגבינחי31הק1דס6,ו3t)'Dhמי31ט63מכחהפליקס(עי'כדגרי הג6כ"7סליט"6
סדןמטוסhn)nDhומסוססטרערמות ,D~hDSו3דכריסגר;"5מרמורטטייןטליט"6מטוסתנקיטחינו
כמליחות,וכמססכתכתילעילדיםלפרס6תדעתוכפליקסכ16פן6מרמסמסמעותספטוטהסלו,והמטס
לערעורעלהגט,וסחין ~Dph9דיןסטרהודחס,ומטוססלחנכתבוסת;6יסכתג6יכגיגדוכגירכוכן
(סי'רז  nDI)C1 ,)5"PDהסטרדומהלקניןדכריס6ולסיפורד3ריסול6להתחייכות(סי'רמה),וכיון
טכתכ סרטכ" 6כתסוסה מ"כסי' רכט הוכלככ"יסי' כסוסוףסי'מז(ועיי מל"מטויינפטיוהי"6
1קוגטרסמספיקותכלל61ותיוקמרי 3עסהלידיי;יססי'מ,)6ד3וד6ימייכוספקת;6ימייד%1,ןי"ל
דכ'מייכמןהדיןלסלם.'hS
ם%יזמןלקיים5ת
nhrt
ככגהייגסגה"ט6ותס 3ססהריכ"ט
וסנה3גיד"דעדייןי
סכתנ6יכלמון6סיכולגסלמ"כלקייס6תהההגתלגיחי .עפ"יהמוג"
ועוד מסתכרדהריכת"יסלקמריות כמעוותססלימס"ללהרבהרהסוגיסד6יגו מנטל סמקם hih
י1
דה5מריותמוטלתעלהמליחוע"כ"כ קמטכורמכ"ספ"קמהל'...ה"ג וסולעסי' קפכמעי
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ט 3טסמהרי"קסורםקיכ1,סכי16כסו"עבסי' 60סעי' ט)
לטוןסתג6יכלל,כ"כס"3יסי'כזממורטי
וכסי' רכססעי'ג.וח"כ גסכ6ן6ו(ייכולים לסדר סדכרתוךסכועייס6 .מגסכפי"טעןכ'ססו6
מתכווןוקמר3פירום '%מסיותוסיוככר כמסעסקגיסבמטך ot)coסניפולשפרירוגמטךמסך)מן,
לכןר5סלדעתמסדררגמורלחלוטין 3תקופסק5רס.וביותרי"לדוסברורטל6ר5סלס6'51כ"כסרנם
ססחכןסדררגמורלמלוטיןכיוןטס61קינובקיכתסלוכותמעגין).
מעותעדסיריו
' ר)
ו ,nthlinsו3רמכ"ססל'מכירהh'"Dסי",6וכן3מו'יעסי
"61כנמhlo~65ע"סתגחי 3ד3ריפינ
סעי' :6סמקגס3ין קרקע3יןמטלטליןוסתנהתנ6יסס6פסרלקיימן3יןססתגס סמקגס3ין ססתגס
סקוגסחסנתקיימו ~ oth)nנקנס סדרר ססוקנסוחס %נתקייםסתנ6י .Olp %סרי ם6מרוט5ריך
ס thlnol
לשייתתיקייספסר,tn~lpbוכחן3ניד"דססתגסתגחיh"htלקיימו ,סמעטססתהיי3ותקיי

כטל.

שמגסמקורס6ידיגל rnAJ 610גיטיןסד6וכ"מ5ד:6סריזסגיטךע"ממתעלילרקיעע"מ"תרדי
לתסוסע"ממתבלעי קנסמלד'קמותהיגוגטוכויכלתגהיb~haלקיימוכסופווסתגסעליומתחילתו
םכת3סחיןכלכולסםהגחיh)hלסקניטסנעלמה,ומיינו
ייניh~hכפפליגסכרכריפ.וכרם"יכגיטיןי

מלמעמסהיגור51ס3קיוססמעטסולכןתולםז6תשתגחיo)'htיכולםלקיימו.ונסתפקתימסיס6סדין
שעמסתנהימעפ"יידיעתווסדרתויכוליסלקייססתנ6י1ל6ידעהלמעטתh"hלקיימו ,דפס6יןסס3ר6

ט,
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סלמפליגםכדכריס,כיוןטהורר51הכקיוםהמעטהוכןכקיוסהתגלי.וסויירכמזוןימ,ק6לגיטיןפיה
הי"גטגסתפקכוס.
ומלעוכ,ס מחלוקת ה6חרתיס,עיי6ו5הייפסי' לח כטס nrricסטיכ מטס t"DO)hסי'בוכסיס רב
טסיירלמכ"םכסןגטפיטוריןסיסכותנקי~ohיקוםיחזורויטף16תס1 ,סרכ ממסדרל6זכרטכסן
11Dhכגרוסס,וכתבדיילדוסצריךןיה6תגפיכדברט6פטרלקיימו,כיון דכסכר6תליץמילתך'6,יכ
י"ל דדוק6כידע ט6"6לקייםהתנקי סהתגהבטן ע"מטתעלי(רקיעוכד'6מריגןדהתנ5י כטלכיון
טהמתגהידע h"htלקיימו%1 ,סוי  h~bרקפטומימילתך כעלמך ,מחל"ככזה אטעהטסוכרהיה
ימוכחהרכה ד%למפיגןסךסכרךרק
ס5פסרלקיימוי"לרסוסתנקי.hnbvsמיהוגס6orעו,ויטל
ד6ף6טסויטועהוסוכרשלפטרלקיימומ"מכיוןדלפיהקמתb"hלקיימוbSסויתג16תנטי,ויעויי"ס
כאריכותרטייתומתוס'כתונותגו6ד"ההרי.ומסיקטסכשו"תהסיבמטס6:ל6ודקיד6ףסטעהוסכר
ס6פטרלקיימומ"מכיון דכ6מתh"hלקיימול6הוי תג 16תג6סוסתנ6י כטלוסמע"סקיים.כןנ"ל
ברור.

1לפי"1כבידידכיוןסהת;6יתגאיh"htלקיימו6,ף טטעהכזה ,מ"מסתג6יכטלוהמעטהקייסומייכ
לסלם 6ףס'6י6לקייס תג.16ואיןלזמרסכ'כיווןככוונם ~טלססתחיינות כזס סתלסכתנאי b"bt
(קיימושהרינחויתמסרי"טמ"כמו"מסי' DDהוכלכפת'יטסי'מבס"ק טכתש ךל6מטכיגןלאוס
טהטעה5תתכירוכסטר,אפילו6מראח"ככע(הסטר(16כלכמיניהלומרהטעתיודפין6דסמטיס
עלמוהסעדגםעדיםט6מרולמגהסיודכריט6י;סג6מגיסי6עוולס(6חתמי,עיייש.
כמגסכטו"ת פרח מטסאהרןת"כסי' ט נסתפקכדיןתגאיסל6ידע המתנםסעס"יהדין6ימיכול
לקיימו,ומסיק ד6ףססו6ל6ידע %1טייךכמפליטכדכריס ,מ"מכיוןדעפ"ידין6יןקיוםלהתנזלי
סתנ6יכטלeAIהמעטהכטל,יעויי"ט.וכ"ככחוו"דקדוטיןסי'נו5ותיגד"הובעיקר.
והגהb~htqhלהו5י6ממון ,ז%מהפוסקיםהוםהתגאיקייס ,קולסלפיההסיכ מסםדהת;"יכטל
וממעטהקייס;מל6דסיסכ6ןהתחייכותכל6תגאי,וישמקוס קמר(ו"לבי"
סחייבה61לטלס,וכפרט

ססלכעסהnhrלס"סולנוסכסףעלסמךהכטמתו כ%טוסטוה"ג.
6מנסמדיגךפטיט6ס6"6למייכו61 ,ף טכ6מורלעילל6מליגן כתרלטוןסתגלניכדיוק,והסכועייס
ססגכי(ל6היהכדוקך.ויטלהוסיףעלכךדככ;ה"גסי'רזסגה"ט6ותסהכיףמסויתסריכ"ססי'קמה
סכתכלחלקכין6ססיסתגאיכלטוןעלמנת ,ט16כיוןטל6קייסתנ16סוכ6יגויכוללקיימולת"כ,וכין
06כתבנלסוןohד6זעודיכוללקייסהתמצי ,וכ"ככסויתמהריסללטיךסי'ס,וכאןכגיד"דכתוכ
סתגלניכלטון6ס6.מגסכיוןטגמטךסדכרכמסמדטיסולמעטהעדהיוםל6נמדרסדכר6ףשכעתזס
מחמתמגיעתסקסהלטיתוףפעולםוהוה 6תסס6יטיכוללקייס6 ,מגס hDSthכמקןדעכידלכו"ע %
6מרינן,זכיוןדנמטךהדברכמססנים1ל6הסדיר'6סדכר %קייסתנ16וביפטורמסתחייכותו.
ומנסכ6ןסיוסניתגריסכהתמיינותסמיה על6י  ~DIStOSס6מד ססכעליסכים לתת גןפיטורין
ככייר,וסנניטסיסעל6ילהסדירפירודאזרחי.למעסה6ימידר6תמגטבבי"ד6כל6 hSתהפירוד
הקרחי.וסנססט"זכיו"דסי'רלחסעי'מכתכ:עזייםללמודofnבמיסגסכעלפרועמגהכיוספלוגי
ו6סיעכורעלסטנועסיתןקנסי'זהוכיסופרעלוהמח"הטחייכלוהקנםכולוכיוןטכסכועהמיתהעל

ממתות

ין

כלהסךדוקק6 eh1,מרכלטוןorטבועה~(oiceךמגהכיוספלוגיeh1לoSch6לך סמנה6תןלך
יזהוכיסוגתןלו ,nipnoנותןלוסקגסלפיערך מסטעכר,ונמו"מסי'עגמעיימtnb~oר6יס
סקנסי
ברורהלוסמהסיקדסמקכלדףקד6ימוכירנ6לסוכוי,עיינם.
לך 6תן קנס
')הוכיסכיוספלוני ו6ס ל6
וכמו"מ מס כתםסט"ז:מי מגתקמר כבכועסלבלסי
יכ ~1Dh %
י6( ehshih
(5דקסי
')סוכיס1ל6גתןעלסמוכ רקס'זסוכיסותבעו כעדסקנסוהם נתקטרת
לפרעכלל,נ"לדלכ6ורסמייכככ(סקגסדס6ההתקטרותק6יעלכלסחובכסס61דנטכעלפרועלזמן
ומגיעהזמןכמכתד6מריגןכיוןט5ריךליבןמסכוןטוסמנהדוקקדסמכועססיסעלכלסמוכ6.כ(6מר
העיוןגר6סד6י"(5סלםהקנס רקלפיהערך מהמל6פרע,ור6יס מפרק סמקכ(דף קדססו6גכר6
דקכיל6רע6ממכריסוחמר6ימוכירג6יסיכג(6ך)he~hזזי6,וניר ת(ת,6חמריגהרדעידיגלסו6
דיסיכליסם' tf~rול"ג)וזיותלתל ,trtrט"מדלחמ5י 6מרכי )heihh)tnhוזי6י"ושירגלכולו6כל
עכטיו(,6סייגho3דקכם61,ע"גדל6קיי"להתםכגמ'כן,סייגו מטעס6סמכת6כמ"ככסי'רז,וססו6
דמכתטזכרגו(6דמי6%ן ,דסתס6מרדרךמיוכלפרעמוכ)סודחי6כלפרוטהו)מגוגסכע6,כלכ6ן
6מרדרךפליקס 6( ohלפרע6תןקנסיכוללזמר 6ס (DIDh 6כל( h)'Dhpליחןכלהסך קנטו6ס
מקלתו6מןמקלתקגס,כיסקגסלפיערךסמוכ,ומילוק)סברורלמכין.ע"כ.
וככי6ורדגריr"DOכתככדבריג16ניסכללפו6ותטדודאיכיןכדיןסר6טוןוכיןכדיןהמניהטבועה
סיחה ע(כלמפרעון6,כןהמילוקסו6שכדיןסר"6וןחלס סקגם כ6ס (6יפרע,וסכללפרט 6סל6
יפרעכלל6 ,כ(כדיןהסני תלה כקנס כ6סיעכור ע( המכועס ,וה"הכגיד'יד ahיעכור עלהמיוכ
וכהעכרםתליץ ,hnStnוחססיפר)מןהפרעון )6 11מד 16מדם 6מתהרי עכרעכ"פ-עלססכועס6ו
ע(סחיונוחייםלסקסכלסקגס.ע"כ.
וגן כתכ כסער משפטסי' נס ,וכתב:ו(פי")מי"מכר(מכירוסגימפסיס וקב( קנס עלעלמו 06ל6
יעמידסלזמןפלוגייתןכךוכךומעמיד  %רקחפזחמד6 ,ף"ממפן ט(6מעמיד %מוספחות סרכם
מממפןחסעמיד(ומ"ממייכלמקסלומ5יהקנס6(1,לסיערךמווידמיסחפ5יסכנ"ל.ע"כ.
וכערך סי'כ6כתכד6סכתכסממייכעלמולעמוד עם מוכרכיוספלגילד"תוגסממייכ6תעלמו
מיכותפו(יוםפקני,ו6ס( 6עתיעמיד6תםותסויתןכךוכך(מוכ"ז,ולמעטם(6מעמיד
6להתעממויתדסו,קריךלבלסהמלי,וזסעפי"עימוסי
ט")מנ"ל.
(מדנו מדכריהס ט6סגתחייכלקייםמתי פעולת ,ו6ס ל6יעמסכןיפלס קנסכךוכך,וקיים מלק
מסדכריסאריךלסלססמלי.וגרשה"ה"מכניד'יד,מכל( %כתכ Oh3ל6נשופןמלילי 6(6נ16פןמיוני
ס6סיעטסזס)1סיהמייכלסקסועמהממלההסידרD"Anכבי"ד,וכוסמועילסרסהטהריעיקרהעיגון
סלסקסההיסotcnסהכעל(6ר5ס(גרמםכבי"ד,ו6תזהסו6סידר,כודאיקריך(ם(ס(('6כ(ספמות
ממאס,טהרי כ6ס 6מרebל 6לפרעסמוכ6סלס קגססכל(כ(סחובכדיבור 6חד1ל6מילקכדבריו,
מ"מ 06טילםמקלהמהחוב6מרינןטגסהקנסיורדלפימסטטי(ס,כ"טכ6ןטמילקכעלמו6תסמעטיס
ט5ריךסהו6לעסותוהמר כ6סיעטס1סוזה'SJpכךוכך",פכרספירלומרסיקכללפיערך16מח5ס

וכנ"ל.
ועוד ,דעלסידורמפירודההרמי6יןאריךעפ"יסמוק מסכמתסכעל,וגסטספירודהלזרמיג5רך(ס

יח
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רק 6ס תר5סלסגט6כמו"ל6כל 63רזיטרלליספיק הגאפ ,גמ'6) 65הועילנמעניו עכ"פ ממזה 16

יותר,לפיכךנלעג'ידשריךכ'לפלסל'6ממלהמההתחייכותטלו.
וכשו"תרבפעליםמ"כסי'י6דן'ho3ענינךומכיףדבריהרסיסטהוכ6כספרמ,ה סתטפהכרתוכן
סיט %סטרעלטמעוןכסךכךוכךזהוכיסוגתפסרוכימרשיוותר  %מהם מקלתעלתנקיטסגט6רמן
סחוכיסלםלסלטם6ו6רכעה,מניסידועים,וסתנוס6סל4יפרעככלזמןוזמןמהסהותגסעמוטיגכהו
מסלסכלסתוכ ,ופרעטמעון מקלת מסמוככסזמגיססמיועדיסחוןמפרעון 6מדכזמן סקכועסל6
פילס,ופסקסםסטכןקריךלטקסכלסמיוכ16%1 ,רסהו6סותרלדברי סטתהגיל.
יסו6כתירתסכיריתכנגרסנטתכעל
ומחלקהרבפעליסד3גמ'נ"מהגאלהק35הסל,hD5hוו
וכיוןדגתסנסכטליטכדיןהו4סיקכלטליט6,ךכנידוןדהר"4טקותוהסךסויתרממלוהמזרועטסוקנס
ללוהכ6ס %יפלסלזמןהמיועד,וכקנס4יןשומהוערךידועהדלפעמיסעוסיסקגסמ6הדיגריסעכור
6לףדינריסולכןי"לדמעיקר6הטילהקנסכולסקפיצו bDקימורסלחלקמהפרעוןלומןידועם.
עודסו6מחלקסכגידוןהר"6סhsסתנ6ימפורסט6סל6יפרעככל)מןוזמן16ייצטרךלבלסכלסחוכ
יכו.
זלכן6פיל1פרעוןסלזמן6מדמתחייבכההג6ירנגלררעירעלירכרכתלי
וכגיד"דטייךכיהעגיגיסמהריככלןהיתםהמתחייכותעלסג6סוסכירותמעולסולDh31 ,D)p 6ים
מלקמההג6סצריךלסלםלפימלקו ,כןכ6ן %היהתגלילטלילסטכ5מל6יקייםל6יקבלול6ענר
'6עלסתג6י%6 ,טל6קייםכל וכמ
יומסתכרדקריךלפלסכפיסהנ6סשהיהלו.
התנקי
6ל6סיסלדוןלהייכ6תכ'מסוסס'6ה51יnlhilo6עלפיו,שהריגסלפגיסמכתכסיוכיגיהסדיכוריס
כע"פ ככרניסיי
םליnthlto~'hS%עכורמגט,ולטענת6'6זסיתםסהתתייכותכליתגליטל
מירורגטלזרחיכתוךסכועייס,טמרי)סדברט6יגומ5י16תילסדרגט'nlrhכתוךסכועייסכיוןטקודס
לסייס ההמכסכעניןסידורהילדיסו,ס ל1קמ,מן
61 ,מנסכ'מכמיסוטוען סג0כדיכוריס כע"פ
התמייכ רקכתג6י סוס(וים%יין ס6ת טסם המכתבהכין6יכלי תוספתענין הגט הטרמי,וטת
התוספת 110מוסיףכ').וכיוןסיס הכחסםכיגיססוסחיוכסלמ51י 6ה651ות עלפיו ה61ודקי ,עלכי
מפוטרעצמו כטענה ססתגס 6תההתמיינותכסידורגט'nlrhגסכסימות כע"פl'bD ,סר6יס.שמגס
לצידךי"לד6ףס"6לסיכוללה51י6ה451ותעדייןל6מלסחיוכ,והריסיסיכוללמ11רכומהמתחייכות,
"61כסמיוכגסיה רקכטעםסמ51י6ה1651ת,ועלמעהlp'u11כ' סהתגסnhrכ,מןהמוגבל,ו4ייכסו4
סמומ,קוגרמןטסתניoth)nסספס וכו',ועודמסיירתפייסכערו.וגסעטיימט"בסגיכייר
טליט"6טיסכ6ןדין ערכות,הרי סערכיכוללהזורכוכפי טכתכ הטורריססי' קל 6כטסתטוכת
ר51ה
סרי"ף.וכתבכשו"תמהרטדייסnrrinסי'לתדג6מןהערב %מרקורסטס%ותכתכהיקליך
לסיותערס,וידעתימסגיל כתלקליך14 ,קמרתילךכן פס6לפס,עיי"ס ,וע"ככ6ן ססתוכעמורס
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