
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממומתווי"

 שהפסיד וטוען בעיסקא כסףקבל
 12עג-עא מס' ממונותתיק

 צב( ד~מהד'

 הדיוןנושא

 הכין r~w עיסקא שטר עפ"י עיסקא, לצורך דולרים אלפי עשרות ממגו שקבל ב' את תובעא'
 כשהוא לא' השטר את ב' החזיר ואחייכ א'(, בפני )שלא הערבים את עליו להחתים כדי לא'ומסר

 והתחייבתי עיסקא, בתורת וכך כך סך מא' לידי שקבלתי הח"מ ב' אני מודה נוסחו: וזהחתום,
 אני מחוייב בה להרויח קרובה היותר שהיא בעיני נראה שיהיה טובה סחורה שכל עצמיאת

 יהיה אזי סחורה מאותו לידי ה' שיזמין הריווח וכל למעותי, קודמין והם הנ"ל, סך בעדלקנות
 שקל סך טרחתי בעד מחלקו שאנכה רק הנ"ל, העיסקא לנותן והמחצית הח"מ לי הריווחמחצית

 נאמנות לי ואין כחלק, חלק הוא להפסד ח"ו וכן לא, או ריווח שיהיה בין השותפות, משךלכל

 נאמן אני אין הריווח ועל לכשרים, מוחזקים ונאמנים כשרים עדים ב' עפ"י אלא הפסדתילומר
 בחלקו הנ"ל העיסקא לנותן ליתן ארצה שכאשר הותנה ובפירוש חמורה, בשבועה דוקארק

 אזי - והקרן העיסקא ע"ח 5009 לפחות ישולם לחודש ב-5 חודש כל - לחודש 1.5% שלריווח
 תורת דין וכל לבד, לי שייך המותר כי שבועה שום עלי השטר לבעל אין הרבה שארויחאף

 היה לא אם חודש בכל לו להודיע אני שמחוייב הפרעון,.רק זמן לאחר אף השטר לבעלנאמנות
 העיסקא ופרעון כנ"ל, ריווח שהיה כהודאה שתיקה אזי לו אודיע וכשלא ח"ו, הפסד וב"שריווח

 בידי הם הנ"ל המעות אחזיר שלא זמן וכל תש"ע, סיון א' בתאריך יהיה הקרן ופרעון חודשבכל
 אגב גמור בקנין נעשה הנ"ל כל נאמנות. דיני בכל העיסקא מקבל עלי ונאמן הנ"ל.בעיסקא

 תוה"ק. דין עפ"י מועיל היותר אופן ובכל וכו' כאסמכתא דלא חז"ל כתיקון במדל"בסודר

 ב'.עה"ח:
 כ-500$ של חדשיים תשלומים כמה - עיסקא בשטר שנקבע מה עפ"י - לא' שילם שכ'לאחר

 כ-30.000$. לו חייב נותר ועתה לשלם, הפסיק רווח, 1.5% ועוד מהקרן חלקשכללו

 הראשון בדיון - בי ומוסיף פקדון, שכולה עיסקא אלא כלל הלואה כאן היתה שלא ב'טוען

 ומנגד הפקדון, הוא כמה פורש לא העיסקא שבשטר שמביון - שטען( מה זכר לא השני)בדיון

 פקדון. שכולו טוען הוא הרי העיסקא, למקבל הנאמנות שכל שםנכתב



 ירושלים - דיןפסקיב

 שנותן הדעת על יעלה שכיצר בשטר, מוכחת סופר טעות זו "למקבל" נאמנות שנתינת מגיבא'
 את שסותר גם מה העיסקא, "לנותן" הנאמנות שכל צ"ל ודאי אלא בכל? למקבל יאמיןהעיסקא
 לקבל שהתחייב יתכן שאיך ועוד, השטר, לבעל נאמרת תורת דין שכל השטר שלהרישא
 השני בדיון עליו? חתום לא כלל והנותן השטר על חתום המקבל רק כאשר המקבל שלנאמנות
 שט"מ ומוכח לנותן, הנאמנות שכל כתוב ושם אחרים עם שעשה עיסקא בשטרי שעיין א'הוסיף
 בחזרה. לו שמסר לפני בנוסח שינה שהמקבל או הזה, בשטרנפלה

 ג'. חברה שניהלה בוררות הליך של בהוצאות להשקעה הלך מא' שקבל הכסף שכל ב'מספר

 לכסף נזקקה ג' שחברה לאחר חובות", "נביית עבור ש"ח מיליון 25 של בתביעה ד' חברהנגד

 וכנגד ב"פרוסות", היתה הבוררות בהליך שההשקעה מסביר ב' הבוררות. הליך את לנהלכדי
 הבוררות, של ההליך בסוף שיקבלו נגדי כסף על ג' מחברה התחייבות כתב קבל השקעהכל
 שותף היה שלא מסביר )ב' כזה התחייבות שטר קבל א' עם מהעיסקא שהשקיק הכסף כנגדוגם

 הראשונים התשלומים את לא' ששילם מסביר ב' יזכה(. אם שיזכה במה רק עצמהבתביעה
 מוסכם היה וכך ירויח שלבסוף שהאמין משום הבוררות, מהליך רווחים היו לא שעדייןלמרות
 עיסקא. השטר עפ"יביניהם

 ג' חברת למנהל שהיא כמות מיד מסר מא' שקבל הראשונה הדולרים חבילת שאת טועןהוא
 כמה ואחרי שלו, הבנק בחשבון הפקיד השניה החבילה ואת המשפטית, בתביעה השקעהעבור
 את שמסר אומר הוא המשפטית. בתביעה להשקעה שקלים של בצ'ק תמורתה את שילםימים
 בו. שהאמין משום אישור, או קבלה כל לקבל בלא ג' חברת למנהלהכסף

 וגם ספקולציה, ולא כדאית, בעיניו נראית זו השקעה היתה שקבל הנתונים שעפיי מוסיףב'
 הנתונים את שבדק ידוע עו"ד וגם הזו, בתביעה השקיע גדול עסקים איש שהוא ב' שלאביו
 ד', מחברה התביעה את ג' חברה הפסידה שלבסוף אלא כדאית. השקעה זו כנהיתה דעתוהביע
 תנאי עפ"י וזאת לא' כלום להחזיר חייב אינו ע"כ שם, שהשקיע הכסף את הפסיד הואוגם

 גם יפטר ההפסדים על כשרים עדים יביא ואם מהרווח, יפטר ההפסדים על ישבע שאםהעיסקא
 הכסף את שהשקיע שיודעים כשרים עדים שני ע"ז לו יש וגם כך, על להשבע מוכן והואמהקרן,
 הכסף את ראו ולא ידעו לא אך הדין כבית הופיעו העדים לבסוף. שהפסיד משפטי הליךבאותו
 אותו. מסר ולמי מא' ב'שקבל

 עוד שם נוספות, חברות נגד משפטי בהליך גם ב' השקיע זמן שבאותו לומר ידע העדיםאחד
 ב' טען הראשון שבדיון יצויין הופסד. לא שם שהכסף ויתכן המשפטי, ההליך המתישלא

 חברה של הפרשה סיום אחרי חדשים כמה רק התחיל האחרות החברות נגד המשפטישההליך
 שאמנם הודה השני בדיון אך ד', מחברה בתביעה אלא השקיע לא א' עם העיסקא ובזמןד',



 גממונות

 הנוספת בתביעה השקיע לא הוא אך א', עם העיסקא בעת כבר התחילה נוספת מחברההתביעה
 לבסוף. שנפלה ד' מחברה בתביעה רקאלא
 וכ' הכסף את משקיע הוא ובמה העיסקא של טיבה מה א' את שאל העיסקא שלפני א'טוען

 יודע היה ואילו בטוחה, בעיסקא שמדובר הבין וא' לקופ"ח", נרשמים ולגייס לו ואמרהתחמק
 מוכן היה לא הבורר, של בדעתו תלויה שההצלחה משפטית בתביעה משקיע שהוא האמתאת

 בקופ"ח הכסף את השקיע אכן שב' לו שנודע וטען א' חזר הטענות סיום )לאחר בזהלהשקיע

 המשפטי, להליך שולם ממנו שקבל שהכסף לא' מאמין שאינו טוען הוא עוד הרויח(. כןושם
 מכאן כספים גלגל ואח"כ כספים, ב' בו השקיע אז וכבר קודם שנתיים התחיל ההליךשהרי
 כאן היתה לא וא"כ חייב, היה שבי חובות לתשלום הלך ממנו שקבל שהכסף ויתכןלכאן,
 העיסקא אם חודש כל בסוף לא' להודיע ב' על היה עיסקא השטר שלפי א' טוען עודעיסקא.
 לא שב' ומכיון רווחים, על כהודאה נחשב הפסדים על הודיע לא ואם הפסידה, אוהרוויחה
 עם הקרן לשלם וחייב הפסד, שהיה לומר נאמנות עוד לו אין ההפסד על חודש באותו לוהודיע
 הודיעה וזו שלו החובות לסידור עסקנים של ועדה קמה שהפסיד שכשנודע משיב ב'הרווח.
 לכ' כסף שאוספים רק אלא הפסידה, שהעיסקא לו אמרה לא שהועדה א' משיב ההפסד. עללא'

 לחובות.שנקלע
 ס'. הרב אצל שמטופלים האחרים חובותיו עם זה חוב לאחד יש בדין חייב יצא שאם אומרב'
 את זה על חתם מהם אחד וכל לך'י אתן ואני לו ייתן בנוסח: לו שחתמו הערבים את גם תובעא'

 להתחייב שהתכוין טוען ואחר קבלן, ערב להיות היתה שכוונתו מודה מהנתבעים אחדשמו.
 הופסד שהכסף משום פטור הלווה שאם טוענים הערבים כל מחייב. הזו ההתחייבות שנוסחבמה
 ועדה יש עצמו שללווה שאחרי הערבים טענו בדין, חייב הלווה שיצא לאחר פטורים. הםגם

 אפשר שאי מה מהם לגבות אין שוב לבע"ח, מסדרין כדין החובות, פרעון את לושמסדרת
 להם ומגיע כסף אין להם גם ועוד, עצמו, מהלווה יותר חייבים אינם הם שהרי מהלווה,לגבות
 שליש של מידי החזר לא' הציעה המסדרת שהועדה אומרים הם קבלנים. ערבים הם שהריסידור
 את דחה וא' מהערבים, גם זמן באותו יגבה שלא בתנאי מסויים סכום של תשלומים והחזרהחוב

 את לחייב מבקש הוא ולכן לכסף, שזקוקה לאלמנה שייך מהכסף שחלק משיב א'ההצעה.
 המסדרת. הועדה של להסדר בנוסףהערבים
 לבטחון. לו שנתנו הצ'קים את לפרוע המלווה על יאסור הדין שבית מבקשיםהערבים
 חודש. בכל מסויים סכום לו לשלם המלווה עם להסכם הגיע הערכיםאחד



 ירושלים - דין~סקיד

 דיןפסק

 )כולל היום עד לו ששילם מה כל בקיזוז ממנו, שקבל הקרן כל את לא' לשלם חייב ב'א.
 של חובותיו שאר עם זה חוב לאחד ויש בטעות(, לצדקה אותם הפריש שא' אלו וגםה"רווחים",

 ס. הרב ע"י המטופליםב'
 בתשלומים לשלם לחייבם ויש לו(, שילם שכבר מה )בקיזוז מהקרן מחצית חייבים הערביםב.

 מסויים.בסכום
 פרעון. לידי יגיעו לא לבטחון הערבים לו שמסרו שהצ'קים המלוה על מצווה הדין ביתג.

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

 לדיוןהשאלות
 הפקדון. וחלק המלוה חלק הוא וכמה אם בה פורש שלא עיסקא סתםא.
 לרישא. בסתירה העיסקא, למקבל היא הנאמנות שכל בסיפא בו שנכתב עיסקא שטרב.
 בספק. המוטלת עתידית זכות קנייתג.
 למשקיע. להודיע כלי שלו הבנק בחשבון הכסף את והפקיד בעיסקא להשקיע כדי קבלד.
 באונס. אבד הכסף ואח"כ קבלה ללא להשקעה שקבל הכסף את מסרה.
 כלום. הרויח ולא המשפטי בהליך זכה בטרם רווח למשקיע שילם1.
 לך". אתן ואני לו "תןז.
 עיסקא. על ערבח.
 בעיסקא. הרוויח שלא הלווה בשם הערב אמרט.
 עצמו. לבע"ח כשסידרו וחיובו קבלן, לערב מסדרין האםי.
 חשבון על שנתן מה את לחשב יכול האם חייב, היה שלא לו והתברר לצדקה חומש נתןיא.

העתיד.

רנשדבה

 tho גסרדעי קמרי 5: קד כ"מ 3גמ'א.
 עיסק"

 מלוס פלגך
 ופלג"

 ליס דגימ5 מילתך רכנן עכור פקדון,
 וסק כ5ן טווס טסיך דמים כפי לס ורמס מ3עס"3 פרגמטים סמק3ל ופרטיי למלום. ליס וגימלללוס

 כפקדון. כטליס על 5מריותס ומך כמליס עליו "וגסים "הריוח מני מסכר, לממנית מיוקר למקוםמוליכם



הממתות

 ם6מרו דמה רם"י כתכ מוסיכין, 6ין ד"ס 6 סם וכדף ע"כ. לתר11ייה1. לסו דגימה תקגת6 סך רכנןתקון
 הקרן מ5י אחריות עליו מקבל סכר למחלית פרגמטיים המקבל סתס פקדון, ופלגך מ5ס פ6%דעיסק6
 כמעות 56לו h'o סומק מסרי tSlb  ה61 פקס  ניינסיו דמימייכ כיון פלגך h'oo ה%ך %111,כאונסיו
 פירם וכן וכו'. %56 פקדון מהוך כעסייכ מל כחליו מתעמק נמ65 טכר ח5י ליטול ודיגו סטוקכסער
 למסרמ"ס מייס כתורת והוסיף ה"נ. פ"1 פלוחין וכ"מ וממחירי, ט, סי' פ"ט והרק"ם 6, קד טססרמכ"ן
 לפי הכל  לכך  נתכויני ל6 כמודקי 6כל נתעסקו, דהכי bnt~h כקילו סי6 חכמים דחקגת בו סי'ח"כ

כיוגתס.
 סמקכל כ' היוס וטוען הפקדון, וחלק המלוס חלק סו6 וכמה 6ס פורם % עיסקא הכמטר דידןונגידון
 והר"טוגיס הנמ' דגרי לפי הטתז, "' על ההפסד כל נעיסק6 כטהפסיז ולכן פקדון, כולו הי"טהכיונה
 דגימ6 נתעסקו דסכי 6דעת6 כאילו היתה חכמיס דתקגת פקדון, ופלגך מלוס hASD הו6 עימקנוסתס
 גממן. וקיט עימקנו, כס"ס מכמיס תקנת נגד ה61 ונקיון סכולו כ' היוס מטוען מה ו6"כ לתרווייהו.להו
 כמס האמיט טסנותן כלומר למתעסק, סנ6מגות מכל העיסקא כמטר כתוב זס על כי מלטענת%6
 ביתן יתכן 6יך כי הו6, מטיס וטוען מכחיד 6' 6ך והפקדון, ntSno הו6 וכמה 06 העיסקא על"יטען
 לסלן. ועי' למקבל? כוס עיקרי כרכרנ6מגות

 מקיימים ס;יהס לקיים "פטר ד"ס ה סעי' מכ סי' כסוייע פסק לסיפק מריסק מתירס בו c~c סטרכ.
 6מר סולכין 6יפכ6, 16 מ6תיס ולמטס מגס למעלה מכתום כמן זה, 6ת זה סותריס הס ו6ס6ותס,
 לסמ"ע 6ותס, מקיימיס 06 מדחק ע"י סניסס לקייס ם6פסר 1DtbS וסם"ך ססמ"ע ונמלקוהתמתון.
 דגור, כיי תוך כדכריהס לחזור סכריות דרך דלין ממוס מקיימיס  מ"מ כדוחק הו6 הקיום 6ס"פיל,
 כתנ"ך. כתכ וסגתה"מ מקיימיס. 6יןולשיך

  כתום ונסיפ5  סבובן, וס51  סנטר, לבעל טסנ5מיות  גכתכ טנריס6 עיסקא כסטר ממדונה דידןוכנידון
 כל טיתן מדעת על יעלס 6יך כי לנותן, 5"ל והיה סו6 טים טכוד6י מנותן וטוען למתעסק,ססג6מנות
 ממתעמק 61ילו המטר, %על הג6מגות מכל לרים6 טטותר גס מה למתעסק? סלו הכסף עלהנקמטת
 מינעי6 םל6 גרטה ל6, 16 פקדון כולה 06 סעיסק6 6ת לפרט גלמנות לו לתת כסיפא טהכ11גהטוען
 זה מפירוט גרמה סם"ך לדעת hSh tS'Dh טיס, לומר מ6"ר המתעסק כרכרי לפרם עדיף הממ"עלדעת
 "כל כלמון מכתם )ומס הגותן כקמריות פקיון היה טכולו לכ' להאמין ים וע"כ לדוחק, גמסכקינו

 פ סי' מוגע עיי מרווח, עכור 16 הקרן עכור פרע 6ס טפרע מס על גס להוסיף סכווגתו '"לסג6מגוה"
 לו.סעי'
 מחס eb1 נתגרטס 16 גת6למנה 60ס bc 11 ככתובתה ליחן ר51ס 6דס כמס 6ומדין 6 ג מכות כמטגסג.

 יטלנס נתגרמס 16 גת6למנס ehn מספק זו. מל ככתוכתה ליחן ר51ה 6דס כמה ופרם"י כעלה.יירסגס
 מנתן. מעותיו ויפסיד כעלס יירמגה מתס ohlלוקח



 ירושלים - דיןפסקי1

 עמ' י6 כרך ירוטליס פס"ד ועי' "סימור". כס. טסיך כספק, ממוטלת עתידית זכות על קנין טיטמפורט
h'p1 סי" הזכות 6ת )1 ממכר זה כנידון וה"ה "הימור". כמו ססו6 לע"פ עתידיות כסמורות מסתר על( 

 כבוררות. י(כס חס ד' מכרת כעל לו סגתן ססתמייכותכסטרי

 טתלויס )עיסקנו ו)6 )קופ"מ, חכריס הרטמת כמו פטומה לעיסק6 סימם טדעתו הגותן טטועןומס
 bsc מכמיט 6יגו טסמקכל למרות כטעות, עיסקנו טנעטתס % ומתברר מסי, יודע סמי סורר טלכדעתו
 "כלב דכריס סמך על יכו) ודייגו טכ)כ, דכריס 6לo)'h 6 הגותן טל 11 ט"כווגס" נר6ס הקמת. 6ת לוגילם
 מסמקכ). ממוןלה51י6
 כיס למיכתי %1 כיה )6יעסוקי )ך יהיכג6 כי ד6") עיסקנו ליס קרו )סכי רכ6 6מר כ קד כ"מ כגמ'ד.

 המעות למלק 'כול המתעסק 6ין ): סע" קעז סי' ותו"ע היד פיז וטותפין ט)1מין סרמכ"ס ופתקטיכר6.
  שכתורת  מתלי  61גימ בו 61תן 61ט6 )עלמי מלוה טכתורת החלי חגי 6טו) ולומר מסמורה תו pnuט)

 ככולו. )התעסק 6לor 6 ממון לו גתן ט)6 כבי"ד,פקדון

 יד ט)מ הרי לסו5י6 רטות לקם )obr 6 כרוך הר' כסס כס סי' מטפטים לספר מיימוגי כתטו'וכתב
 כתב ס 0עי' קעז סי' כטו"ע וסרמ"hto 6. רכית וכ"כ כעלים כחזקת וקינן מלוה עליו הן והריכפקדון
 טנהגו וכמקוס )עלמו, עסה טעטה ומה כמלן סוי עיסקנו כתורת ע6 עוטה 6גי )עלמי 61מר  שינסט6ס
 דמית דירן עיסקת דכסיתר י6 0עי' פל"מ יהודה כרית )ועי' כגסנו הוי מסתמק כך על למקפידט)6

 פרנסתו לקורך המעות סו5י6 ט6ס כתכ מכ סעי' סרב וכתו"ע המלוס(. מלק (h'lto ומותר טגסטלמקום
 ו6ס טלו, סרוומ ס"( וסרוימ כסן ונתעסק תמתיהן קמרות מעות מחזיר oh 6ף מוכו, פרעון 16 דירתו6ו
 כגי כטס סי"פ פ"( ולוס מלוס וכמל"מ ה, סעי' קעז סי' לתו"ע רעק"6 וכשיון גמור. רצית מי  לניתןגתנו
 ממעות %על סרוומ כו ומרוית מקלת על גזלן געסס tS'Dht 06 וס"ל כזס תולך ססרטכ"6 כתכולסרן,

 ל. סי' קמsr1A~ 6 פרק כיק יט"" ועי' )6מ5ע,16

 חלק סספקיד סמודס כיון כעיסקה, לס"קיע פקדון סיס מ6' טקכל סכמף סכל מודם סכ' דידןוכנידון
 והמוס כפקדון יד סולם tUO לססקעה, תמורתו 6ת מסר ימים כמס קמרי ורק טלו, הכגק כמטבוןממכסף
 גמורם. רכית ס"1 רוות ל6' עליו טטילס ומס מלוס, עליו געטס זס כסףעל

 מפקדון 6ת מסר סמקכל 06 פקדון, כולה onte סמקכל הודקת ולסי כעיסק6, כ6ן טמדוכר כיוןה.
 נס 61"כ מכסף, 6ת מפקיר וכקילו כ"מירס פטיעס (והי )ו", טס6מין "מטוס קכלס לל6 גי תכרתלמגמל
 טיפס )hto1 6 לרעתו מסיתה הבוררות פסיקת כגלל "כקונס" סכסף 6ת הפסיד דבר טל בכסופולטענתו
 ססמ"ע מס טכתכ מה לפי וגס 1, סעי' ר65 סי' סו"ע עי' דתייכ, כ16נס וסופו כפסיעה כתחילתו דיגולנס,
 מסד"כ הכונס, נעסה היה לח מתמילס הפסיעם סיתם ל6 ד"ס ולומר לתלות כטנוכל דוקק דהיינו 'ס"ק
 סל6 מטוס הכסף 6ת מפסיד סיס לra 6 מכרת כמגמל צנתן הרב החימון )ולי דידן כנידון סרי מתה,06
 56ל1. מרקיעמיה



 1ממתות

 עוכדות על דגן העיסקא לפני )כסגה 21.2.08 מיום 06ים96 6 מסי כרחטל"5 ט4ס בימ"ס טכפס"דוי5ויין
 ככגק מוגבל ntp~rr ג' הכרת מגמל היה 6דס(  16תו  עם  לעיסעיון  לכנס שכ' לפני 2006, כסגתסקרו
 קמה טכעקכותיו - סכרם טותפו )כין וכתו כגק", מטבון לפתומ 16 טיקים למסוך מנק פי על עליוסג6סר
 גמ165 כן כמו לסני. מהחמד רכים כמפיס סל הלווסת הועכרו - כס עוסקת שהעיסקא 11 תכיעהלס

 מתוכגס, סולדת סיפה סהגפס כחלה גס תקופם, כקותה המטפט ככתי נגדו טסתנהלו רכיס תכיעהתיקי
tShtהים טויילו חי טענת ולפיכך לעסקים, התו נכנס סכ' לפגי כקחת לברר מיה טגיתן מהדכריס הס 
 ומהקכלמ, גכוגה טעגס סי6 פניס, כטוס נותן סיה לח כעיסקה, סמסקיע הכסף מיועד ולמס )מייודע

 מכך(. יודע סיה לו פרוטם 56לו מטקיע היה לח תורני, מוסד ורקס מכוכד חרס טה1ח - כ' טגס ליונרי

h~hססקיע טסמקכל לו גודע - הדין שכית הדיוגיס סיום לחמר סכתכ כטעגס - המטמע הודחת "לפי 
 המקבל טלין כע"ד הודחת לגו טיס גמ65 הרויח, nnhs ומס כטוחס עיסקא סהו6 כקופ"מ הכסף6ת

 0רמכייס וכתב פטור, כטעוריס לו והודה מטיס טענו כ לס ככ"ח חמרו סרי הודחה כנגד וכהודאהפוסע,
 טלין כידך, לי "ין 1nho לו 161מר כידי לך מגס כבי"ד למכירו טחמר למי דומה דגמ65 מ"י פ"גטו"ג
 פטור ססעוריס על עריס יט ט6פי4 יכ סעי' פמ סי' ססו"ע ופסק כלוס, ליחן ח1ת1 ממייכיסכירד

 מייכ 6"ל ס6ס קלה סי' מהר"מ מו"מ עפ"י י6 סעי' עם בסי' פסק וכן דמי, עדיס כמאה כע"דדהוד"ת
 ממל כאילו דסו"ל מייכ טהור כודאי שיודע 6עייפ פטור כלוס חייב טחינך לי ודחי "ומר והלה מנה לך6גי
לו.

 קדוסיס דעת סלפי רט, סי' יו"ד למ"כ כמפתחות מהרט"ס טוית כטס 1 סע" למ פרק יהודם כרית עי'1.
 כט6יגו וזוקק רכיה, h~b D~h קינו סרוימ סלD"Dh 6 רבית תותן עיסקא היתר 5ד על מעותהמקכל
 ק5ו5ס, רכית הוי כודאי מקודס גותן Oh אכל הקרן, תטרימי חמרי עד מרווחגותן

 וסכי"
 מת"ס משו"ת

 hrrn יו"ר קמרי מטרת והכיח  יי5יכ.  יסלים  סריית  שכנר %~ת  נוסי  תשיו  עיניו טהמעליס נם סי'חו"מ

 ססכוס לו ינכס הרוים טל" לכסוף יתברר ehct המנכון, על רוום לו שגותן למתגית יכול ממ"מ קפטסי'
 עיי"ט.מסקרן,
 הרוימ, ל6 כסעדיין ל,כותו המטפטי הסליך סהסתייס לפגי רוומ לטלס לכ' היס חסור דירן כגידוללפי"ז
 מהקרן. לנכות ים שסיקסומס

 61גי סלוסו מייכ, 61גי הלוסו  פורע, 61;י הקוהו ערב, ו6;י ס)והו הה" רב 6מר 6: קעז נ"נ נגמ'ו.
 הן מייכ, 61גי תן פורע, ולגי לו תן קכלן, 61ני לו תן הן, ערכות לסגן כולן מסרסה(, )הגסות 6תן)נותן(
 כר הן קכלנות לטון כולן 6מר חסדא רב וכו', הן קכלנות לטון כולן מסרס"ל(, )מגהות חתן )גותן( סגילו

 כרכל דקיי"ל סרסכייס וכתכ גוען. וחגי לו מתן כר הן ערכות לסון כולן 6מר רכ6 ערכ. 61גימהלוסו
 ל,ה למסור ס5יוהו לסון סכ16תו קכלנות, מטמע מתגה לסון דטגיסס גותן וחגי % תן ודוקא כתרץ,דהו6
 הייה פכרה 41ה מ4ה סרמכ"ס פסק וכן המלוה. מיד עלמו hto קכל כחיק דמטמע לפורעו, עליוקבל



 ירוטלים - דין"סקיח

 הר30"ס דהרי על טהוסיף לס מ"ק טס ממ"ע ועיי זית. י( סעי' קכט סי'ו0וייע
 קיכ~ כ6י~

 המלוה מיד
 הלוס". ליד"וגתן

 ללוה, מסמלות 3יד ונתן  כטנטון 610  כהסכלן  יוןי מקרן כרוך רכינו 3טס כת3 רמו סי' 3"3 163"(כמנס
 003 0ס המהרפ"ק על ר6ס  קרני עי' 6ך רס"י, כדעת קבלן, ד"ה כתוס' 3 מט גיטין מהרס"לוכ"כ

 ע"מ כ60מר hpl1 רט"י טלדעת יט p"D קכט סי' ותומיס טס גיטין פגיי ועי' רט"י. כדעתהרט3"6
 לי קים לומר מיכול ע p"D כהגה"ט קכט סי' כגס"ג )ועיי ערד כהעיטור כתב וכן טתר5ה, ממיטתג3ה
 כטענת להפטר יכול 3יד ונתן גט6 טל6 טקכלן ד( עמ' רנכ )דף קבלן ערך מ"3 להרן מטה ועי'כהלי.
 כרט"י(. ליקיס
 טלין שכיון כתכ , י3, ס"ק קכט סי' השיך קנין: bpD'P1 hb3 ערכות מלה 06 ס6תרוניס נמלקוח.

 3קגין, hSb מלה הערכות 6ין מעות מתן כשעת כ0ל6 הוי העיסקה סל רוומיס כשכיל נמסרממלוה
 עי' רבית, לנכי 60מרו וכמו פיו, על ממון כסו5י6 הוי hSI סמק3ל יד חמת הו6 ככר הסכתדכסגולד
 101"ת (, ס"ק כס סי' ולכ"מ ה, ס"ק 0ס וס"ך קע סי' יו"ד וכע מהרייס, כסס טלג סי' נ"ממרדכי
 סערכ מייכ הרי"ף, מדפי ע"3 פכ דף 3"נ וש"ג גג סי' O"D בייש h"ao5  וקבל פד סי' עגזילמהריק"(
 מה(. סי' מ"6 ד מהדורך "1"מ וטו"מ כ, סי'  הקגיניס קונטרס שינה קמרי ועי' קנין. כל6 6ףכרכית

 סמ0פט 61ולס קם, סי' 6ור עמודי 101"ת ל, ס"ק סוף פ6 וסי' סם וכמטוככ כ מייק קכט סי' ק15ה"מ6ך
 מפקדון מממחית שעולה הריומ דמלק קנין, כלי גס 3ער3ות תייכ טכעיסק6 כתכי 0ס, הט"ך על קכטסי'
 כחיל הו"ל )1, ימ(יר סג1תן מלק נידו שיהיה מס סכל ער3 והעמיד עליו שעוסק כיון הגותן סל ממטהוי

 מקהו דגותן 0כמ6 ס6י וה"נ מל1ה1, 6יגו דה0תA"Uh1 6 לו ימ(יר (מן לקמר לו ילוה 60ס ער3העמיד
)rrnhוריס ( 6ות פכ"ס ולוה מלוה הגמזי עפ"י כן וכחכו כידו, הגימ הגותן דמשק כיון הערש, 5י11י עפ"י 
 ד. ס"ק קכט סי' גתה"מ ועי' ח"6. גכייזמיטריס

 nrrict י6, סי' חויה 36רהס ממגה 03ו"ת וכ"כ  פייר, סירב שמספץ ס ס"ס  יכי סי' "י בערךוכתש

 עג. סי' nrrtn סלמה בית טוית כטס ד סי' ח"ד יחי6למגחת

 3ל6 מ0תעכד 0ככת"י ר06וגיס כמה ודעת הערכ, מתימת עס כסטר נכתשה הערכות זה טכגיזון5ל6
 ו6ף ר06וגה, כדעה ד מעיי קכט סי' וכטוייע כ bp כהונות תוס' עי' מורין,  מבגי ממגו לגבותקנין

 טס ככתונות רט"י שלדעת 6 ס"ק מ סי' גתה"מ וע" 3קגין, 6ל6 ככתיי מטתע3י 60יגו 0סלסו3ריס
 כדיניהם eA1 כוה 63וסן להתמייכ הערכים נהגו ככר הרי rlt)PS 6ל6 גמור כשטר 6פיל1 ממחייב6יגו
 ה. סעי' קכט סי' כטו"ע רמ"ח עי' כערכות, לקנין 0גמ30 כסיטומת6 דיגו ממייכה61
 נימד, פקדון 0קכלו נגיס כדין p"D ,6 ע( סי' כנתס"מ כתכ סרי דידן, כנידון כמו קכלן, כערכ6מגס
 סבני, סל ת0~מין מיוכ עלמו על טקיכל מטעם מייד חיגו ד3ק3לן טמר, על קפלן ערכ לתייר שייךדל6
 קיבל כחילו ו03ומר לעלמו, הלוס הו6 כחילו הוי כסלו6ס כגון לעלמו, קיכלן ה61 כקילו דהוי מטעסרק



טממונות

 3ע5מו קיכ) מחילו סקכלן גרע יהיס חיתי דמסיכי מסמירתו דיופטר לסמני ומסרו 3ע5מומממירה
 Slh סנ6מן t'bb מסרו דס6 לטומר טמסר טומר ממוס ממומר על חיוט 61ין  לשייפה  ליותויטנפטר
 מיוכ רק ד6יט סייט "מירה, קכלת הי6 11 בערכות י3 סי' לב"ק הגרטה מייוטי ועיי ע"כ,סכע)יס.
 מחיגו ל6 לטמור ממוייכ ימיה טל5 כשפן כסקרון מפז 5דס יקבל 6ס דסרי למוד, דמים עלחמריות
 למוד. דמיס מיוכ על סומרים דין עליוסיהיס

hihדת)וי י"ל ממסר, היכן מכסף כממסר פסע טסמקכל ס 5ות לעיל מנתכ6ר מס לפי דידן טכגידון 
 מייכ, הר6מון ob סמני ופסע 56)1 רגילין טהכעליס למומר טמסר כסומר והרסיס סרמכ"סכמהשקת

 ט6לס רמיקס ועיי חייכ, דסר6טון כג סי' טס 1ר6"ט ר"ת, כמס המפקיד, כל ד"ס כ מב כ"מ תוס'עי'
 6יג%י הסגי מטע דחס ור"ת הרסיס בדעת % סי' כייק יעקב nlSoo ועיי דפטור, ס"ט פידופקדון
 דחיגל6י חייכ הרקבון 51( מסממירס, למסתלק רפות היתם לח ולר6טון הו6 גרוע טטומר למפרעמילתך
 פטע טמרי הסמירה, חוכת 6ת כעטורו קייס )6 והמגי האעליס, טל הטומר סוף טגטחר למפרעמילתך
 כ(. י6 כיק סיעוריס רחימות1ועיי

 סי' מיד 3 מהדורש מו"מ עי' ס)ווס, כמס כך טוען רק סרווימ הלווה 06 יודע קינו עלמו סערכ 05ט.
 הלוס נסכע )6 ט6ס עז סי' 1rrn עגב) מסריט טו"ת ועי' עיי"ט. פרעתיך, 06 יודע 6יגי כקומר מדינוקיד
 ~eh כתב ד סי' ח"ד ימי6ל מנמת n~tcs 6כל כ. מי' ת"ח מהרם"ם טוית ועי' הערס, מייכ סרווימ,טל5
 רק ממגו לגבות רם6ין חין גמכע ל6 6ס מגס סערכ, מן לגבות 6ין גסנע, % 6ך מרוויח חל6 סלהטען

 פטור. הערר גס 51"כ עכריין,)קרותו
 טל )כיתו גכגס 6תס 6כל גכגס 6תס 6י לכיתו עבוטו, לעבוט כיתו 6ל תכ5 ל5 ת"ר 6: קטו כ"מ כגמיי.

 למע"מ, מסדרין דין לענין טהייה ג, 6ות ח"כ ט"6 כעהיית כסס 5( סי' וטור מס הגיי וכתב וכו'.ערב
 דעת סכן מכ"י וכתר מסדרין, )ערכ טגס טס, כטור ה631 סרמ"ה, דעת 6ך מסדרין. חיןטלערכ
 סדין p~D ,hp מס הגריס וכיקר נזה(, הרמכ"ס ניעת טמולקיס מס וכ"י טס תרומה גדלי וועי'סרמ3"ס
 ול"ו כתוסס כחוכ גס נקמרסידור

 דוק"
 ה5ד כמה ערכ ם)ומדיס כט סעי' oe לכום ועיי הל51ס, כחוכ

 כס ס"ק קכט סי' היטב ככלור וכתכ מדעות, סחי הכיק כט סעי' 5ז סי' וסטו"ע עיטם. וערכין,מסלוקה
 כהרמ"ס לי קיס לזמר ~prntn יכול דרכוות6 פלגתם דקיכם דכיון מח 6ות כסגסייט u)p סי' כגהייגכמס

 לערב. דממדרין טסוכריס סטורים כעל ורכינווהרמכייס

 וסקטס דמסדרין. כלוס דיגו 3קכלן 6כל קבלן, סוייגו כערס דיקק ם(ה כעס"ת כדעת סטו"עוכתכ
 ט)קכ)ן רגיל, מערב קל קבלן נעשקת מלדעת נמb"ht 65 מם 16ת כסגס"ט מסד"ק קכט סי'ככנה"ג
 ממיך. כממי וגיורך (hD~h י5יכ6 ג5מר (ה ועל מסדרין, 6ין קכלן t)'hc ולערבמסדרין
 סי' ריק6נטי כפסקי 3זה נסתפק מסכע"מ, גבו ם)6 מס 5ת מהערכ גוכין 05 עלמו לכע"חוכטסידרו

,rc6לו לדברי לי ומספקי ופל: כהגה"ט, מסד"כ 5( סי' ככגס"ג הוכל o')lba~ וסרמכ"ס הרי"ף ןרם"י 



 ירושלים - דיןפסקיי

 לפרוע ר51ס סיגי לו לנמך סערם יכף ד(מ6 למע"מ,(סידר מס הערס מן ג31ה 06 לכע"מ[דמסדרין
 6ל6 תייכ סערם ס6ין סערם, מן ג31ס סלינו פטיט6 ולי מס: 3כנסייג וכתר כלס. ללוס סיט רעודכלוס
 סערך מן טכין 6ין מדוע ג סי' חוב גביית הלי חיגה כקמרי והקמה ע"כ. לפרוע. מלוס סגתחיי33מה
 סו6 לכעיימ מסדרין דדין כיון סערם מן גוכין (6ין ססכת3 למעסה 36ל לטלס, מעות לקוה 4יןוסרי

 מספק, הלוה מן לה51י6 יכול דלין ו6ף לבע"ח, מסדרין דלין 3תוס' ר"ת דעת (הרי הפוסקים,מחלוקת
 %ע"מ, מסדרין דלין דהלכס דיופטר לסו5י6 יכול קינו מהערב גס מ"מ דממדרין, הו6 דהדיןד6פ(ר
 לס51י4 יכולין 6ין ומספק קודם, מסלוס לתבוע 51ריך לבלס תייר דהלוס כר"ת ל' קים %מר הערסויכול
 עיי"ס.ממגו,
 למע"מ. סידרו 6ס גס סערכ מן גובס לטלס, מה 01SS ים 06 גס ממגו דגו3ס קבלן נערב6מגס
 (ל מעות 6"ל וכו' לבקרו מרדיון 3ן חגינ4 רכי סלך קיסמך כן יוסי ר3י כסחלס ת"ר 6: ית ע"1 כגמ'יא.

 שקה (ל כסן סייחי סכור 3[ יז )לעיל ופרט"י וכו'. לעגייס ומלקתיס טקס טל כמעות לי נתחלפופורים
 פוריס לסעודת סלי מעות ל"6, פוריס. סל 6ת מפלי פרעתי וקני פוריס, לסעודת (ל6 לעגייסוחלקתיס
 טל מ6רנקי וייפרע מזרתי ול6 לעגייס ומלקתיס לדקה סל כסן הייתי וסכור 5דקס טל כמעות לינתחלפו
 ע"כ.5דקס.

~llb)bt 
 מטל ונפרע מ,ר טל6 תרדיון כן מגיגית , רי טל מיוחדת מעלה מיתה ט11 מדמע

 כל נוהג סהיס מי (6לס: עג, סי' יו"ד נו3י"ק ועי' לדקה. bcn להפרע יכול הים הדין טמן 6עייפ5דקס,
 כידו סיס ל6 ועדיין  לעניים לחלק מקדים סיס ולפעמים וכו', לעניים ממלק היס סלו הריוח מעכרימיו
 עקה החלוקה טל כפנקס וגמ65 מת הגיל וסוייט וכו', סכל 5ע5מו מנכה מיה מרוים כטסיה 61מ"כריומ
 זה לנכות סיורטיס כין ים 6ס סך, ol'h לו חיים המעטר וגמ65 מעמר, ממט מגיע טהיה ממהיותר

 ממס ממעטר ינכס נחייס כעודו המי (טפילו ,ה (ד3ר 16מר 6גי תטוכס: מיר1(תס. ממס המגיעממעטר
 מבורר ,ס דכר 6ין הדין מורת מן כי עמומות, ממלכות הו6 כמעטר גתחיי3 טרס לענייס חילקטככר
 מתתילס סגתן נעני כמלוה זס כל וכו',  מכסן 6ת מעות elSnn 6 ל כגיטין סימרו ממס  וכתב וכוי.להיתר
  לפטר ו6י גתן סגתן ומס למסוס מה על ש 6ין ו3מתנס לועי  ררך סהמ לעני  כמתן 6כל hlbo~,כתורת

 6ס PDD כתב: יג סי' יו"ד ליון כנין בסויה וכן עיי"ט. ט6מ"כ, מסריומ המגיע המעטר לעלמו לעכס%
 כעתיד. (יתחייב סמעסר חוכ על לעגייס 5דקס כתורת נחן (ככר מס לסחסי3מסגי

 לתת י5טרך וכעתיד לחומרה ד16ריית6 ספיקה כזה 6ומריס ס6ס מוכרע, 6יגו טסדכר כיון לדוןויט
 מיד h'itob טלין ממון ספק כזה 16 כטעות, נחן סכ3ר מה 6ת לחסם יוכל 1ל6 ממעטר כל 6המסלו

 6 כלל מספיקות וקונטרס 3, 6ות תפיסה כללי ונתה"מ מ, סי' ונדריס כ סי' לדקה ממגף עי'המוחזק,
 ז, סי' גדרים יעקב וקמילות פייט, ס"ה ומע"י עניים, ממון ספק כענין הט"מ על הגרעת ומ" ע,סעי'
 ועוד. יח, סי'  יו"ד  יסכןימיית

 ~יזו דובאברהם



'אממונות

נ
 כו כתום הים כתכ: ס סעי' מכ סי' כתו"ע סגה לסיפון, הריצץ כין עיסק6 כחטר סתירה מיס כניו"ד6.

 חס זס סותרים סם חס 6כל חותם, מקיימים )מגיסם( לקיימם ובפ"ר 6תר דכר ולמטס 6הד דברלמעלס
 מטוס מקיימיס מ"מ כדומק סקיוס 06 ד"פיל1 מהר"מ סכיך י p"D וכממ"ע מתחתון. 6מר סולכין וכו',ה
 מוס ,ס מרומקיס 06 דרק b"D1 כוס פסיג ט p"D וכם"ך תוכ"ד. כדכריסס למזור סכריוה דרךדלין
 עיינם. טמענו, ל6 מדומק רק לקיים בפטר כטחי Ssb מקיימיס לקיימסמפטר
 ,ס )6, 16 פקדון כולו סוס eh 610 )מתעסק דסגחמגות )פרט דחפסר דכניד"ד סליט"6 ס6כ"דוכתב
 סוף. דומק )16 סכה מקיימיס ל6 דכדומק הט"ך לדעת והפילו לקיים. ס6פסרודקי

 ממטר כקותו דסרי 610, דומק ודחי פקדון כולו 610 06 ע"1 כסטר סגחמגות חת דלפרט גר6סולענ"ד
 6ת לו ולתת כ,ס )1 יטמין thnh וח"כ דכריס לטהר כמריס עדים סגי מחריך רק מקמינו חיגוסמ"קיע
 טג6. ומחי 1%, 6ס פקדון כולו סו6 06סג6מגות
 6ין כדומק דמיימכו דסיכח דלסט"ך מיכעיח )6 וח"כ למתעסק, ג6מגות נותן ממקיע דלין מזי פוקועוד

 וס61 כדוחק )ייטב כט5פ(ר דמק"מיס ססמ"ע לדעת hSh tl'Dh סוף, 173מק ייסוט דסכ6מקיימיס,
 זס סגם ו6ף D"D, דסוס h~h כו טמ,ר טוען 6ין סכך תכ"ד, כהס למ,ור 6דס כגי דרך דלין סטעסמטוס
 פיסקלי הוסיף 6מר מיכסו h)h כקלו מילים כתם הו6 ד% טען ועודדומק,

 וסר6יס 11,
~htsn 

 טטרותיו
 פיסקלי6ין

 לחו 06 פקדון כו)ו 06 ג6מגות לו לתת דכווגתו ולומר כמטר ססתירס ליימכ דכדי 6פמר כ11,
 51"ע. כדומק, מייטוכ גרוע וסוס למתעסק, גחמנות לתת סמטקיעיס דרך 6יןהרי
 לו סס~ס טניהס נקיים לח למס מגס ולמטס מ6תייס למעלס נכתכ חס סקנס כ ס"ק טס כגתס"מוסגה

 דומק, ס) כיס1כ מקיימיס  דנין  יכסם"ך כדותך יםוכ רסיס  ותירן תנם, על רס  נתן ממריותמ6תייס
 רק קבל ד6חריות נקמר ד6ס hSh כדומק דסוה מסוס ל6 דסתס סי6 רציה ד)6ו תמה יחמק וכנחלעיי"ס.
 כסס, )מ,ור חרס כגי דרך דנין סכול כנגד oprn וסוס ככדי זו,י חיגם סדי דלח מזקס נגד הום מנסעל
 נגד למתעסק לס6מין דרך 6ין סוס דכגיד"ד נפטר וח"כ עכת'יד. כדומק, טפילו מייסכין כעלמךולכן
 לו מגתן ממתעסק כדכרי לפרומי דקיכן גר6ס ועוד ככס"ג. מיימכין וצין תוכ"ד, כסס למזור דרךסחין

 1טותר גחמנות )1 סגתן כתם עמס פקדון כוץ 3סזי6 )כתוכ הו") סח מטוס ד6י פקדון, כולו 6'נצמגות
 דכריו. )פרט וג5טרךדבריו
 דטטר גרפסלכן

 עיסק"
 טענת s~ps וים פקדון, ומליו מלוה דממו דדינו סתם עיסק6 כטטר דיגו ,ס

 11, )סוספס )כ סם ל6 ומנותן הגותן דעת על ולח דעתו על ,ס מוסיף דסמתעסק 16 ס1ח, דט"ססגותן

D"~h1ס סעי' מכ סי' כטו"ע סכתכ מס לומר לפ"ר 6י כטטר זו כמתירס דסרי דחוקות, טענות 60ל 
 )מתעסק מגחמנות כ) וגיתן סתמתון כתר גלך ד6ס סתחתון, 6מר סולכין כגיסן לקייס נפטר 6ידחס
 עיסקח כפטר דינו וממילך סוך דט"ס ~מר עדיף לכן כעלמך. כמספח צותו ועמינו ס"טר כס כלכטל
 דתקגת למסרמ"ם מייס מסתורת ט)יט"6 ה6כ"ד טהכיח וכמו פקדון, ופלגך מקס פ)נ6 דה61סתס
 גתעסק1. דסכי מדעתך גדילו סי6מכמיס
 ומייכיס וטייך, חייך מלוס סמלי על מ"מ פקדון, על קכלן ערב חייך דל6 הנתסיימ לדכרי גסלפיכך,
 מלוס. סמלי עלסערכיס



 ירושלים - דיןפסקייב

 דמיים ונרפס כלל. סו6 סטר ל16 מסטר סל כעיקרו מתירס בו וים סו6יל סוס דסטטר לומר סרקה מיוהים
 טגיתן כו טכתוכ מסך על מוריס וסערכיס והמקבל ססנותן כיון מלוס, סמלי על חייכיססערכיס
 לסמקכל הגותן כין עלמו הפטר 06 6ף כערכות 6ותס ממייכת הערכים טל מתימתם 6"כלעיסק6,
 דסכי6 1 ס"ק קכט סי' מספיך מטמע וכן לך, 6תן וחגי לו תן כדיבור הערכים מקמרו גרע דלחפסול,
 ערד עכורו נכנס 6גי ממון כך לפלוני ללוות סיתנדכ מי כל ככת"י כתכ ד6ס למ סי' מסרטד"סמסו"ת
 65 כקומר רסוס מייכ הים ככתיי כתוב מיה סמל1ס גס ד6ס מטמע ערכות, זה ס6ין לומר (קידדקכלן,
 כ6ס מחלוקת סהכי6 ומס r9rrDS כ"מירס מחייב וסמקה ס5ס טס כו סכתוכ כת"י על דהמתימס לותן

 הלוום, נמנע כסלק לחייכו לסטר 6י סלווס כסס כן 1U1D רק סרווימ הלווה eb יודע 6יגו עלמוסערכ
 ההפסד על כסריס עדיס יכיף ל6 ד6ס כסטר גתחייכ טמרי גסכע (לח qh הערניס מייניס לכו"עכניד"ד
 hAbDO 6ת חייניס סערניס 61"כ לעיסק6, טעכר מכסף על כלוס לסעיד ידעו ל6 עדיו וסרי חייט,יהיס
פקדון.

 סגמכרת מכתוכס נספק המוטלת עתידית זכות על קנין (יט רסיס ט)יט"ח ה6כ"ד ידיייע טסכי6 מסכ.
 לגיד"ד דמיך )6 כת31ה לכינורה וכרט"י. 6 ג מכות עי' מעיתיי, ויפסיד נעלה נמיי "תמות דיופטר6ף

 6ף על נמכר והוך קייס והסטר כתוכם ליחן יגרסגס 16 קורס ימות כ6ס כסטר התמייכ הכעלדככתוכס
 וזס למכור, סיכול כעולס דכר היס ל6 הכ6 מט6"כ קודס, רתמות דיופטר גכיס לידי יכוץ 06 ספקדהום
 ס"מ כמחגת כין כריק כמתנת כין כמכר כין דסלכ"ל מקנס 6דס דלין ד סעי' רט סי' כסו"עממ"כ

 וממחכר הטור טכתנ וכמו לעולס כח סל6 נדבר נפנו להיים יכול 6כל מקנה, דוקק ה: p"D)וכממ"ע
 ו6חר מפרס סתלד 6חר ויפילו כו לחזור ויכול וכו', לך מכור זו סדם סתו5י6 מס כילד ע"כו, ס.כסי'
 עייייס. הפירות,סגדך
 סור6ס tr~D כדסלכ"ל דעיסק6ות טליט"6 סגרי""6 מרן כטס h'p עמ' י6 כרך ירוטליס כפס"דומט"כ
  עוין  מריו  פיני טטר 6ו כסף גתיגת hSsלמחטם

 מפתה  ביס מיי  ברברית רי  רוס לריי  פימופתי
 גתכטל ה6ס ד6לייכ סיטומת6, דהוה לומר  טייך כ,ס ומכירם, קגיס ודרכי וכרוקריס  בורפות פיטריאיינו
 יזכה כ6ס עתידי קגין קכל דסרי דטלכ"ל, פוס ונניד"ד 6המהס. מקגס? 6ין לעולס ב5 ס%  סוברסדין

 )מזור ויכף o)pn חרס דלין סו6 דסלכ"ל וככלל כסוק סגסתר דכר לח וזס בעייר סני  בין  טספנילכמטפט
 כסו"ע. מס כמכו6ר לעולס סכלו 6מר טפילוכו

  טסיך ססטקעס הי6 ט11 לו מודיע bf3 16 להטקיע ה6ס "61ל1 היס ד6ס הממקיע עוד מטעןומה
 6דס דכל 6דס, כל וכלב כלבו דהוה מטוס טכלכ דכריס סוה דל6 טפסר מתנגד, טסיה ודקי"סימוריס"

  בסיפורים  למסייע רולס סיהל6
 כ,~

 hpn~u כטטר המסקיע נתמייכ וסרי  שפופת, בדעת תלי בירבר
 ט6ל ססמסקיע 6ף ועל טוכס,  ספירי  כוו  סייעת מיקרי ל6 6דס כגי וכדעת טוכס", כ"סתורסלסטקיע
  סמורם עיירי לי  5רמ בני ברעפ ,בל  ליסייע, כדקי סזס ומסכימו  במפפר  יין  psc' סכיו ו6תעו"ד
 51"ע. כוו. סטקעס על למבקיע לספר עליו וסיסטוכס

 ווייס.יהושע



יגממונות

ג

 לדיוןשאלה

 האם העיסקא, הפסיד ולבסוף העיסקא, על קבלן ערב שהוא חתם וחבירו מחבירו עיסקא קבלא'

 משלם. הלוה אין אם לשלם קבלן הערבחייב

ונשובה

 וממקס מלוס ממלה h'o עיסקה סכל כיון סעיסק6, כל על קבלן ערב לסיות סייך דלין סכתנו 'סהגה
 סמה5ס על קכלן ערג להיומ יכול 6יגו 6ך מלוה מתקה על קכלן ערכ לסיות יכול 6מנס 6"כפקדון,
 6. ס"ק ע( סי' סנתהיימ מדגרי ז6ת )למוד וכתנופקדון.
 )ס"ס כיתד פקדון t~spc 16 6הד מקח מלקמו 16 כלהד ")11 מניס 6: מעיי ע( סי' כסו"ע כתבדהנס
 p"D :6 16 סטיך וכתב פירסו. סלי D")h לוס or  כרטיס  יניסמ  וכ"ל כע"פ כין כפטר כיןפכ"ס(,

 ערכ ד6מד 6מריגן ל6 כימר הטמירם סקכלו סומרים כ' כ(: סי' כתטוכה הר"כ כתם וכו', פקדוןטקכלו
 עיי"ט. וכו', לפע"ד נהירה ול6 וכו', הכירוכעד
 רק הכיק ל6 סם דסרמ"6 גרנה p"D ,6 o)nh נ"ך עי' כימד, פקדון סקנס  16 ין p"e  כיתן"מוכתב
 )הסגי מסיה מיירי oc דרמ"6 כעוכד6 דס6 כקכלגיס, מוו כימד פקדון סקכלו דסניס ס6ומריס דעתנגד

 רק סטני סל תיאמין מיוכ עשו ע) סקכל מטעס מייכ חיגו וכקכ)ן קכ)ן מטעם לחייכו טרנס רקלקלס,
 כ6י)1 וכסומר לעלמו, )וס 610 כ6י% סוי כהלונה כגון לעקמו, נקיכלו[ וקיכ)ן( הו6 כקילו דהוימטעס
 חיתי ימסיכי מטמירתו, דגפטר לסטני ומסרו )עלמו קיכלו מחילו גרע ל6 61"כ כשמו, ססמירסקכל
 ע"כ. וכוי. כעלמו קכל מ6י% סקכלן גרעיסים
 קב) כקילו דהוי מטוס ה61 קכלן מיום מסרי פקדון, על קכלן ערכ סייך דנין הגתה"מ מדכרימכונר

 על טמירס ממיוכ נפטר ס% ועת כן סומר 56ל לטמור (6ת גתן 06 כעלמו ממס קכל 61סילולעלמו,
 נזם הפקדון su לטמור למסגי סגתן כיון nrrn לעלמו קכל וכקילו קכלן 610 ססמקכל יהי )1 ו6"כמפקדון,
 מהרי פקדון הממקס על ~'hpD ע) קכלן ערכ טייך 6ין דס"ג כחכו ו)פיייז מטמירתו. קכלן סערכגפטר
 פקדון. על קכלן ערכ טייך6ין

 (ה 6ת סגתן כיון קכלן ערכ סייך ל6 סכ(ס פקדון על ערכות דין לדמות וקין מיגו, ד(ס גר6ס6יכר6

 גיתן 6ך פקדון פלגה 610 ט6מגס לס651ס מגיתן עיסקה דין מסה"כ סמירה,  מהיוכ  נפר הרי)"1תפ1
 מכתבו 1("): קפט סי' יוסר קמרי כסוית כהדיץ וכ"כ קכלן. ערכ סייך ודקי וכזה ofn, ולהרוויחלסו65ה
 מחסוכות וסכיך כמיתר, טיסים 6ופן כ6יזס יטר6ליס וסמגסליס סס סגתייסדס ~p)hl קודותסגיעגי

 עפ"י יסיס וכן ~'hpD, היתר עפ"י יהיס טעוסיס הלווסת סכל (ס על כתכ טיעמו כ סי' מ"6המסרט"ס
 הספר וקין הערכיס, )ענין וגס hpD'D, כסיתר טסו6 סלמס מותם גס יתנו ס6ת וליתר כירד,סכר(ת



 ירושלים - דיןפסקייד

 סקוס, רק המעות מקבל הערס טלין 6חר כי פקפוק 13ה יט 531מת ער3יס. קודות פקפק וכ"חתמ"י,
 עם סכ5נק סל עיסקנו וההיתר תהילס, לסערכ ת31עיס ולפעמים קבלן, הו6 הערב הכ6גק מוקיועפיי
 להלווס טגנן 5ף רדית ליסור ),ס דיט יp"D 3 קכט סי' כט"ך כדמוכמ )הערב מועיל 5יגוסקווש

 הי6 הערכים נגד טגס בי"ד ועפיי כסטר ומפרסס עימקנו היתר דעוסס כיון נר5ס ומ"מ3עיסק5,
 סחורה לקנות סג0תעכד כמעות עקמו 6ת הערכ טממייכ כמו הוי דוס מועיל, ספיר עיסקא,כהיתר
 סיגו סכר לממנית סיהיה 5מר ולח"כ כס51%ה הלווה ד5ס ד6ף ה ס"ק קעו סי' ח11"ד ועי' סכר.)ממלית
 ע"כ. עיי"ס. מועיל, טמיר למ"כ שיתעסק 36ל סמככר, סעסקיס על סייגומזעי),

 והתתייכ המעות 6ת קבל כ5י% סוי קכלן דהער3 נעיסק6, קבלן ערב דין דמייך לסדיק מכו6רהרי
 הערכ על 36ל כזה, למתעסק לה%וה זה נתן 5מגס ו5"כ פירות, o(nhtl טוכס כעיסקא זה 6ת)ססקיע
 המעות 6ת המקיע המלידו לסס3ע הלוס ומייכ העיסקא מפסיד ו6ס סעיסק5, על קמריות היוכיטנו
 5ף חייכ הר6וי צלופן המעות התקעו ט% גתכרר ו6ס קכלן, הערכ על חיור יסגו כן כמו סרחוי,כזלופן
 קכלן. ערש )היות התמייכותו מסוס )")ס, קכלןהערכ

 אייכלר.מרדכי

ד

 עפ"י hSh הפסדתי לומר גלמנות לי "51ין המתעסק סל התמייכות נלסון 3יס דכתו3 סטרך ho1' לדון'ס
 גלמנות תירת דין וב) וכו',  המירס  היביעה  hpt1 רס  נ%1ן  6ני 6ין הרוום וע) וכו', כסריס עדיםסגי
 ככלן ים ולכינורה ג5מגות". דיני כב) סעיסק5 מקבל עלי וגלמן וכוי מפרעון זמן %מר 5ף סנטרלבעל
 כתוב ובסיפון הסטר, לשעל סו6 נ5מגות דין כל ו6דר53 להתכפן,  נלבנות טלין כתוב דכריט6סתירה
 טסו6  סו6 סיפר  טבייית המתעסק טוען כבי"ד הדיון וכעת נקמנות, דיני ככל העיסקת מקכל עליונקמן
 פקדון. כו% בזה טוען וסח פקדון, סכולו 16 מחה פ5% הוה סעיסקoh 6 לומר נחמןיהיס
 דין טכ) פעמים כמס נקמר הסטר כתחילת מהרי 6. ממתעסק. כדברי %מר דומקיס כמה כ5ן יסוהגס

 ק6י מה על מפורט סטטר כתהילת סהרי וביותר  bpD'PO,  נותו  ראיינו  סטיר לכעל htoנקמנות
 גוחן 3. גלמן? ה51 מה על פירט 1)5 דכריו סתם המתעסק ס) כנקמטת 3סיפ5 ולמההג5מגות,
 %מר גלמן  יסhton  6 מנותן עס היתגס ול6 דיכר ל5 ממתעסק לפי וגס ססטר, שהכין הו6העיסקנו
 המתעסק? לטושת ~hto דבר לכמוש לנותן הים ולמה כך, לטעון 610 ר51ה כבי"ד בדיון ורק פקדוןסכולו
 ס) התחייכות סל כלמון סו6 הסטר כ) מסרי ותימס, סעיסק5", מקכל עלי יינ6מן הו6 הלמון כסיפקג.

 )ומר למקבל גחמנות ולתת סתומה כלבון כתב )מס פקדון כולו וס היס כחמת 05 ד. סעיסקח?מקכל
 והניו מלוס מליו סו6 מו"ל  בלווו hpD'P  טפתם  פיו י.  בטמרך מפורט 51ת לכתוב לו היס פקדון,סכו%

 נגד שזה נקמר למס כסתם, כתוכ סמסטר כיון פקדון, כולו )סיות יכו) לסדיק ממתנה היכי ורקפ-קוון,
hnnDחז"ל? סל 
 סניהם, מקיימיס סניסס לקיים 6פסר 05 ססטר, כלשון מתירס יס ד5ס כת3 ס DD" מכ סי' כסו"עומגס



סוממונות

 שליטיך סג6כייד וכתכ בדומק, לקיים 6פסר 06 ג( p"D מסגתס"מ )כדמטמע וסטיך U"nDOונמלקו
 לדומק. גממם ודייגו סמהעסק כדגלי לפרט כ6ןשעדיף
 שכתוב ממס מגתמרט ד6מריגן סיפק כתר 16ליגן לסיפק הרים6 כין סתירה ים ס6ס סממבר כטכסוסנה
 סיס % סטר סכתיכת כזמגיסס שייך שזס מליטאי( כרנט )לסגר"מ מרדפי" כ"דכר כתכ לכן,קודם
 למחוק מזר 1ל6 נתמרט וסוכ %תונ טסתמיל 6מריגן לכן כניקל, כ"כ יכולים היו ל6 לממוק וגסכניקל,
 מתקן הים בו מוזר היה ~ohs כממסכ, כשכותכין וכפרט לכתוב, סכגיקל כזמגיגו 6בל סר6מון,6ת

 טהמחייב התמייכות כמטר כגיד"ד וכפרט לזם, ממכיס ם6יגו כמטר דבר מיסיה מניח מיה 1ל6כגיקל,
 מיובו כל סרי למעלה, סכתוכ מלמון בו מזר ססמתמייכ לזמר שייך מס כך, על שימתוס להמתמייכהכינו
 גמירת 6מר 610 מסופר כתיבת מדרך קי סי' כר6ג"ח 6ית6 וכעיר הסטר. ככתיבת hSt כמתימהה61

 יעויי"ם. הסטר, כעל טגתחרט כ"כ לתלות 61ין הסטר כעל וקמירתהמעמס
 מתיכת נקמר Dh 6ך מסטר, כעל כדברי סעיסק6", גיתן "וגלמן ם5"ל ט"מ כ6ן מיס לומר pnticוכניד"ד
 למס כסו"ת כ"כ ממתעסק, לטוכת ט,ס ולזמר לעיל המגוייס דוחקים הגי ככל גדמוק ונס ט"מ הו6"עלי"
 סני סיס  כעפן  לתרן ויכולין ממטר כלמון 5חד דוחק רק טיס 163פן לתרן יכוליס ס5ס מט סי'רב

 כיון 6מרינן מל6 כדבריו וסכווגס יעויי"ס. 6חד, דוחק רק מיסיה כזיופן ססטר למון מתר5יס 6זירוחקין,
 מקומות. כעוד דקדקו חל6 6פמר הסטר כלמון דקדק של6"רוזלין
 טעות מה61 ש"ס, לשנת עד מנתייס ונתחייכ rrrnc  לינת סהיס כו מכתוב כמטר לט סי' הסגי הוטוכשו"ת
 ד% arr~ht סקולמום n1DW כ6ן סים הברור nnho ודקי 6כל כתכ: דבריו וכתוך טניצ,  טלי ם5"לדמוכמ
 דס6 ועוד לזה, זה מוהר ממטר סלמון מקמר כן לומר מוכרמיס 6נ1 מ"מ כ,ס טעות olpn כמוסלמכמן
 3(טר. ט"מ לומר זוחק כ"כ ד6יט הרי ע"כ. סו6. טכיחס"ס
 ההיק וכמנס פלגי, מות קמרי "כ"ז כמנת מנעמס במטר קי סי' מ"6 ר6נ"מ מסו"ת להג"ל ר6יסעוד
 וכתב טעם ומסופר טג"1 כסגת סיס ממעמס ם6כן טוענין וסיורטין  מגיס, כ' לסהר h~h מת ל6עדיין
 מלימות כסטר hnp סי' r"DoSh סטור טסבי6 הרעם תשובות מדברי O'h1 ומכיף שגאז, כמקוסטכ"ז
DA~מלכ16רס מגורסת, לידו מיגיע ותיכף לקנלס מלימ מיגס ולמ"כ לסו%ס מלים סמיגס כתוש סתמילס 
 וסמיכ לקכלס, שלים למנוה כידו מים סכור טהיס לקכלס שלים ועטהו ההלכה םלימות סכיט)משמע
 ומדייק מוסר, כטעות העגין הליגן ודקי 6ל6 ההולכם מסלימות בו ממ,ר כוס לתלת l'hc לי ירמססר6'יט
 טטעו למיתלי דליכ6 61עייג סופר, כטעות הרב תלקהו כו טמזר גר6ס הלטון פמ5ד ס6ע"פהר6ג"מ
 סנטר. גותן סל D"D3 לתלות ים כניד"ד ו6"כ יועיי"ם, וכיס, מינים מוכחה 6ין וגס המורטכעיבור
 סדכריס כל על ממילם לעסות קריך סר6וכן סכתוכ כירורין כסטר ק סי' עמוקים( )מיס מ"כוכר6ג"מ
 ימי כל רבוכן של יסים שזה תגלי לכן קודס טהיה 6ף המנות, על גס כזלל שזה טוען וטמעוןמבעולס
 ל6 דמסתמ6 לנמר לגו ים סכל על ממילס מממע 6כן מסלמון ט6ף רביות כמה סר6ג"מ ומכיךמייו,
 יור"ין כין 610 כין ממטמע סתם למון כתכ ס6ס שבמרו כה6 כמו מכמיס, תקנת נגד ס,סו or, עלכי11נ1
 6מריגן כטכועה, 6ל6 גפרעין 6ין יתומין מנכסי ליפרע סכ6 ם6מרו כיון מ"מ לססכיע, 5ריכין סיול6
 61יכ6 מסופק דכססלמון לגו י65 הנזכר מכל ממסיק: וכמו למוגו, מסתימת ממממע כמו גתכויןשל6

h)vnth6סיפך סלמון טסתם ו6עייפ ס6ומדנ6 כתר הזליגן ס)דדין מן ל .hllnlho .כניד"ד 61"כ יעויי"ם 



 ירושלים - דיןפסקיטו

 סעיסק6 למקפל יהיס הנצמגות סכל והלצון פקדון, ומהלס מלוה מחלה hlo מ,"ל עפ"י עיסקהטסתם
 D"W, ",ה 16 פקדון, כולו כסיס לומר ג6מגות לו ליחן דסכוונה ממתעסק כדברי eh בו 6גומ0ופקין

 כך. על נקמנות לו נותן היס לח טסגותן לומר 6ומדגות וכמה סכמה וכגיל ס6ומדגח, כתר כיהמלינן

 מרמורשטיין. צבינפתולי

ה

 ווייס סגר"י הדיין כדכרי )עי' סטר סל כעיקרו המתירס מטוס פסול וס עיסקנו דטטר גגקוט06
 יט 61"כ  קנין, כסטר ערכות טל כהתמייכות קינן הסטר על סערכיס טל ממתימות גס ממילךטליט"6(,
 וגס מערכות, זמן לפני ,מן סרסה nhr1 לך, 6תן 61גי לי תן כד'כור רק קמרו סהערכיס כמקרס ohoלדון
 כסכרת והנדון ערכיס. לעסותם כזו ככתיכה 16 דכור כשתו סגי ebo עלמו, למלום זס דגור קמרולח
 טהערכ מסוס מועילם 11 הגחה ס6ס ומקני, גמר הו6 מיהמגי ד6יגס הנחס h'oo5 טל סערכותמיוכ

 גו5רה למ"כ רק oh כפגיו וטלף הערכות לפגי סרכם סיבה ס6מירה Ob גס וח"כ תמורתה,מתמייני
 כטעת טרמת טהי6 מסוס מועילה 11 סנ6ס דלמ6 16 הערכות, היוכ 6ת תמורתה תמייכ הי6 הגרסכפועל
 oh)o 11 חין ו6"כ סכו(, סערכ סם 6ת י51רת סי6 )6"ג הערב טל להתחייכות דעת הסמיכות 6תמעטה

 ססג6ה לענין דגם 61פסר המלוס. לפני וכעמדו הערכות כמעת עלמו הערכ כידיעת רק hSh יפסכמה
 כטסט סמליה וכמעמז הערכות נסעת הערכ ידיעת וחסיה כמידה רק סי6 זו סג6ס טל דסיעורהע5מס
 לו. רוכס טהמלוה כשמוןגוכם
 כלולס ועיי הסל61ס. זמן לסני מטתעכד סערכ דלין מה סי' hrrn רכיע6ס מהדורך טו"מ כסויתועי'

 מסתימת סססיק ועיי"ס המלוס, עס דיבר כטלק מסתעכד סערכ ס6ס סדן p"D 1 נ"ך D)p סי'סמספט
 סריגיה 6ת לדמות ריס טגקט רטיתי ד"ס רלט סי' ח"6 הו"מ ח"ו מיי כעי כטוית ועי' דמייכ.ספוסקיס

 למלוה. טלימ הערכ מינה % נס דכניד"ד למוסיף ור6וי סטר. דין הכתב על ס6ין כמקוסמסמסרסד"ס
 נס ולכ6ורס יט(, הערס A'"D רייס  פתמ"ח  ~שי' כל"י זמלכות6 דיגך 6'ן כקטר דנניד"דוגמלך

 סטר על אטלס 61גי לו תן כסתימת לקבוע קטה מיי( הכעי ממקנת )עי' הסומריס מגסג וגססיטומת6
 סי' ערכות סמטפט עמק כספר ועי' כהסו'ימ. לי קיס טל טענה לערכ 6ז דיס פסול, ססו6 עיסקאסיתר
 ז. וסי'ג

 עלדשמידט.טוביה




