
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולניטור  ממוטתידית

 הסכום שנכתב לפני  הערבות  על שחתםטוען
 86נ3-עא מס' ממזנותתיק

 סיון( בו)מהד'

 הריוןנושא

 משום אותו מחייבת אינה שהחתימה א' טוען ג'. ללווה שחתם ערבות על ב' גמ"ח ע"י  נתבעאי
 את מבסס הוא הלואה. סכום ללא היתה שלו והחתימה שחתם, אחרי רק בשטר נכתבשהסכום
 שאחתום בשלם יתבן לא נמו: חיצוניות, נברות ימך על וגם היה, שכך  זכרונו סמך עלטענתו
 ערבים שני סמך על גדול כה סכום ילווה שהגמ"ח יתכן לא ש"ח, 350.000 של סכום עלערבות
 לו, מוכרים היו שלאצעירים
 היטב זוכר והוא שלו, כת"י הוא המדובר בשטר היד שכתב ברי בטענת משיב הגמ"חמנהל
 במשרד שעה באותה שהיה שזוכר אומר ה' גם הערבים. חתימת לפני בשטר הסכום אתשמילא
 להחתמת אותו ומוסר ש"ח 350.000 של הסכום את בשטר כותב הגמ"ח שמנהל איךוראה

 ראשי מגדולי תמיכה מכתבי הציג שהלווה בכך המנהל מסביר ההלואה גודל אתהערבים.
 לדאוג הגמ"ח ע"י נשלח ג', של במפעל תפקיד לו והוצע לגמ"ח מקורב שהוא וה'הישיבות,
 הגמ"ח דרש nPW באותה עליהם. לסמוך שאפשר לגמ"ח אמר אכן והוא טובים, ערביםשיהיו
 שההחתמה הלווה לתחנוני הסכים ולבסוף הזו, ההלוואה על ערבים 8 עוד שיחתים ומה'מהלווה
 היום. עד WY1" לא זה ודבר בפועל, ההלואה לאחר תתבצעהנוספת
 ופורע ערבותו מכחיש שאינו מסויים", סכום "עד לווה לאותו אחר שטר על ערב )שהוא ו'הופיע
 הוא עליו שחתם שהשטר 90% של בבטחון ומעיד בעדות(, נוגע אינו לדבריו ולכן כסדר,אותה
 בו(. מתחייב שהוא הסכום את וכתב הוסיף )ולכן ההלואה סכום ללאהיה

 מהגמ"ח שטר הוציא - מקרים אלפי עשרות מתוך - בודדות פעמים שרק טוען הגמ"חמנהל

 שטר שהגיע קרה לא מעולם אך סכום, ללא יחתמו שלא הערבים על וסמך הסכום מילויללא
 הסכום. את מילא ואח"כחתום



 ירושלים - דיןפסקיב

 דיןפסק

 ערבותו. לשלם חייבב'

 הייזלר אהרן מרדכי)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 ההלואה. סכום בו שנכתב לפני השטר על שחתם שטוען ערבא.

 לעדות. נוגע, שאינו ערבב.
 90%". של ייבבסחון עדג.

 ערב. על ערבד.

תשובה

 מגילתך על סמו stn)Sn 5דס סי(הר 6 כ6 כה131ת עי' 3: 6ות גה סי' hrrn סלמס עטרת מסוית כתגא.
 לטעון המחוס למ"כ יוכל ל5 סכום orth למעלה יכתות ומיטסו למטס ניר על חתום סמו ס6ס הריוכוי,

 % 63מת הס מזוייפיס ססס עליסס נטוען טהמספריס יתברר oh 61פילו וכו', מ(וייפיס הססהסכומיס
 כל 6ת טקכל המלסר הכת"י 5ת לפסול כדי גמורם מוכחה עוד כנס דלין נר6ה מ"מ ידו,מנתי3מ
 יהיו ט3ו והסכומיס הכשיי גוסם סגם 6י"5 ידו כת3 דין ט3עיקר מקמר pnD~s, הרטומיסהסכומים
 ע"כ. וכו'. מנ"ל כתובות כס"ס 1כמכ51ר סמתחיי3, סל ידוככתיבת
 6 סי' מס כלל סר5"ס חסונות 6ת ע"ז סניך 105 עמ' סליט"6 הגריי %גי כטררס oornt ירוססונספר
 עתיד סוי ל5 ס5י כולי ומקויימת, ניכרת 3מתימס חתם וסוף כת3 6מר 16 ידו טכת3 סיכך 36לטכתכ:
 מן מון 5"ר יד כתב כולו טסו6 ההודפס כת3 כענין היתומים טטוענין ומה כניו. 6ת להטביע טל6כדי

 רגילין סכך , כלכד כחתימתו %ן קודם סכתכ ,ס רסס "היה ספסר כי otlntht , מתם סה61המתימם
 3"כ דתכן ס6 ד6"כ סי5, טענה ל5ו סרקו, מס כחכו והם כטכילס המתעסקים לקרוכיהס ליחןמעולס
 כי סו5 סכים דל5 מילתך 1ד6י %6 לסכי, נימוס חורין, כגי מנכסים גו3ין ידו כת1tbu 3 ה51י6 כקעס
 ע"כ. לסכי. מייסיגן ל6 סילכך מגילתך, סריס 5ל5 6יגיס ליחתוס ל5 כד6מרינן מזם גזסריןהעולס

 ריעות6 כ5ן טיט כיון b"rt: פז( עמ' י כרך ירוסליס כפס"ד )סוכך קמט rte מ"5 יעקד סכות כסוייתועי'



 גממתות

 וגרפהיגיכר
 כ5י~

 מכלי מלק נייר על המתימס עדיין כ5ן סוי 51"כ סמהימס 6תר ר3 זמן סמיוכ גכתכ
 6ף %, סי' 3תפו' סג"מ וכ"כ כלוס, קינו סם nrr~ol מם סי' סוטן מעיר דלדעת מטמעות טוס עליוכנכתם
 מיגו דמסוס סע"ם לדברי סמוכין ועומס ח11ר יז p"D מט נסיי סם"ך סרי מ"מ עליו חלק ססדסממ"ע
 מיגו סוי דוה נלע"ד ועוד עיי"ם. ממון, לס51י6 מיט דסוי סמתוס למייכ 6ין דכעי מס עליו כתבדמוי
 מקמר ולעולס וסכתם סדיו סטתגות מפני 3ד3ר הרגיטו ימיה ד16לי עליו %מוס מתירק טסיה דיילגרוע
 כ6 דף דכתו3ות מסגמי ,ס לדין O'h1 ז"ל הגלון 36יו כטס טס סם"ך כת3 ועוד מס, זמן טגמתס 6מרנפל
 קריך thnh מלק חתימס על לםלס מייכ סיס6 ס"ד 61י דמעי מס עליו וכתב מעלי דל6 6יגט מסכםדלמ6
 חזיג6 דגכר6 6ף סם"ך. עכייל דכעי. מס לתבוע יכול ג"כ עליו כתב כ% סל6 דמעי מס עליו%תונ
 מס עליו דכתכ דמינו מסייט ג"כ סו6 חלק כתתימס דטכין ס6 דכ6מת לדמות וים h)tinp %ור6יס
 הכל סיו ודקי דמגילת6 6סיפ6 לחתום מותר הים 6ס דולקי ועוד סם"ס. כוונת ג"כ סו6 ,ס 61'יכדמעי
 ם5גי כן לטעון יכול סיס וסגתכע כך להתוס מגסגו כיון חלק כמתימם לתכוע יכול סיס טל6מוריס
 דכתנ מטעם דמגילת5 6ריטח eh כי ימתוס טל6 מכמיס "תקנו עכוביו מחל"כ כן, מנ5 6101מתמתי
 חיים מסיס לoh 6 עלמו 6ת וממס ע3ר 6יך ד6ל"כ ההלק כמתימתו לתבעו יכול 6"כ דמעי מהעליו

 מלק כמתימה pfntn מיד לה11י6 סטין נ"ל סגידון מעיקר מ"מ ודוייק. עליו, טיטעון מס וס6מיגולסתוכע
 עפ"י 3ו מדות מגסט כמקוס רק סכיימ וכדעת עכ"פ פוסקים כסגי לי קים לומר יכול כי דירן כנידון16

 קודם מס זמן בנכתם סגתייטן מחמת 3מתימס טנמתגס סר16ת למום פרור כטהד3ר ,ס וכל מדינם.תיקוני
 מיני כל ס6ין המ15י דגר htol עלמו סדיו ממתגות מחמת לתלות טפסר eh 36ל טלמעלס סחיוככתיבת
 מטם טיט h)1nlh %יין נר6ה eb ומ"מ 3ג6מגות. מקויים oh 610 לפסול 6ין ודקי כמרקס מוויםדיו

 פטוט כמכמר מדיגך סנועס חייב קהינו 6ף ר315ן 6ת ממורס מכועס לסטכיע יכול זה כדברערמם
 עי"כ. יעקב. הק' כנ"ל. סו סי' חו"מבתו"ע

 על מתום סיס ד6ס וסכר סט3וייי על אמלק ט מייק מט סי' סתומים דברי ס3י6 ס ס"ק ממ סי'31ק15ה"מ
 יודע 6יגי מטען ממתן ר6יס וסכיך blulnl, מסני מכוס, סמלות עליו מוסיף לבי"ד מ63 וקורס חלקאטר
 כתרף מסדורך 1ם1'ימ כו, סי' סלולת היגס קמרי דעת )וכן מס סכתוכ זס לכל דס6מין ד6מרינן כתוםמה
 וגתחייכ וחתם וס6מין טכתוכו וסמום סנטר כתכ ככר דהתס הרוניה דחה וכק5וסייח עד(, סי'מ"כ

 מה סי' יוחק גמל ועי' תמילס. סנטר כה3 דל6 כיון 3חתימס כלל מיום ליכד כ6ן 6כל ידו,כמתימת
 דדיג6. ספיק6 הוידלהלכס

 מתימם, לקמר סדכריס 5ת ממלוה דסוסיף כל לעין וברור גיבר oh דוקך ,ס ססכו"י, לדברי 6ף6מגס
 קודס מס זמן סגפתם מגתייסן מתמת כחתימס מנטתנס הרשת לחום ככור 05 "דרק סטכו"יוכממ"כ
 דסוסיפו לומר 11, טענה לטעון גלמן סקס 6ין סגסתגס, צרור 6יגו eb 6מגס מלמעלה", סמיהכתיבת
 סתתימה. %תרהדכריס



 ירושלים - דיןפסקיד

 סכוס על מרס bSn לסוכימ hs ומזם גדול, כה סכום על ערב טהיס נעולס יתכן ס% סערכ מטעןומס
 סם סכתכ מס על מי"ג פכ"ס 0%1 מלוס כסטגות סר6כ"ד כתכ h)1nlho עפ"י להייכ סיס זו כסכרךכוס,

 סטין לי וירסס וכוי ערכ 61גי לו תן לו סתתן מס כל S"ht כטן סער3, סדכר ק)3 שירט bSt מיסרמ3'יס:
 וכתב עלמו, טעכד 1ל5 דעתו סמכם % בו עלמו ססע3ד סדכר יודע סוייגו נכיון כלס מייכ סערכזה

 ע"כ. גסתעכד. ויגמיד רגיל btot לטס מגעת טסדעת כדי עד h~b כמעט ול5 כרב ל6 61"כ0ר5כ"ד:
 סמטמעכד hSh 16 ממגם, נומס דעתי 6ין ספטרס 111 11"ל: הר6כ"ד דברי על ממ"מ כתכ ככר6מגס
 דכריך גתת ס6ל"כ כלל, עליו חל תיגו 6ו ליסר, % וסיס לגמרי עליו מל סעכוד ק)וכ טילינוכדכר

 יודע 61ינ1 מכיר ט6'גו סרי עלמך, והגע ל0טתעכד, כדעתו לומד סיס כמס סערנ ז0 יודע ומילסיעורין
 דעת סיס ו6ס למגם? 6מודיס וכן תמטיס h~h סיסת סכור סייחי ל6 לטעון סיוכל 6מודיס מןכמה

 יט נכסים כמה יודע קינו ט5ס לפי 6יגו, (0 6ף 61מיד, רגיל hto כמה סערכ כדעה טטמין לומרסר6כ"ד
 סערכ 1ל6 סמ)וס טלין לפי שכסיג, b)1nlh 3תר 16ליגן דל6 לי גר6ס ו3וד6י אטלס, h)1nlboללוה
 ע"כ. 3סן. מלוקין 6דס כגי ודעות 6ל1 כ16מדגות3קי6ין

 ס"1: פטיו עדות סרמכ"ס ופסק 6חריתי. 6רע6 ליס דלית וסוף ללס מעיד ערכ ת"ר 3: מז כ"כ כגמ'ב.
 ים 06 ידו, מתמת קרקע ו0ו)י6 סקס ממעון על לערער יהודה וכ6 ער3 רכוכן וסיס טקסממעון
 % סטין סמעון, טל ט0י6 קרקע קותו ע) למעיד % יט הערש ר6וכן סרי סמוכ כנגד לחרת הדס)טמעון
oh)n,ס"ס 06 נמלקו 6 מז סם וכגמי מוכו. כעל ממגם סיפרע להרת סדס סרי יהודה לקמם ס6ס כזה 
 קהלן.3ער3

 )תעיד 6כל מערער, מפגי טלו קרקע למעמיד כדי h~b מלוס על להעיד ער3 0כטירו ל6 כ6ן סעדמטמע
 nrrtr עי' לעדות, ופסול דבר כעל גקר6 ערבותו התחייג סכו 0"טר על 16 עליו ערכ bton החוב עלסעל

'DSכ. 6ות כט סי' וטייר תנ6 וספר רכ6, סי' מ"6 הו"מ מיי 

 )פי עד געסס ט"מ סלס)כס פ3 סי' סרי3"ס "1"ת ע" )עדית, כסר oh 3עדוהו טגע טחינו ד3ר31ע)
 סו6 סרי מ"מ 6כל זו, כעדות הגחה לו 61ין כדכר נוגע ד6יגו מסוס לגמרי, דכר כבעל הטליםטלין
 מג כקרוטין סילק רכי ודכי עד נעטס 0טלימ טען מסוכר מי דעת סיס ולוס סטלימות,  עניני 3כלכמותו
 כקמן ומכלר כמותו. 0לכOpD~) 0 ל6 וכס כדכר, גוגע סריגו לע"פ לגמרי דכר כנעל טסו6 לפי6(,

 דל6 0ריכ"ס מכוונת קו 6ות כ"כטעוריס
~pDD) 

 סג06 לו טלין כמקוס דלסלכס ביינו כמותו מלכס
 כע"ד h1~v 6ף כאחריות ס% סד0 מוכר כדין 3 ט כגק מתוס' כן והוכיח כסר, דכר כעל גסמעדותו
 6ליכ6 1(ס1 טעמך, ס6י מטוס לעדות StDD'n )6 מ"מ עליה, תרעומת ד)יסוי ליס גימא דל6מטוס

 עיי"ט.דה%תח,
 על לסעיד פסול דכע"ד 3קר6, 6100 גבי פד כחוכות סר"ן כדעת כתכ ד p"D קכ6 סי' כק)וס"חועי'

 כנתס"מ וכ"כ עיי"ט. גוגע, כס6יגו 6ף פסול וקרוב עלמו 16) קרפ י5דס )הוכם, כין לזכות כין5מריס



 עמ' תטם"מ, מיטור )ס51י 00"0 על ממדם 0גר"מ הי' ועי' 1. ס"ק ע( וסי' 3 ס"ק מ( וסי' p"D 6 ל(סי'
 לו סחין לע"פ 610 פסול טוב דכר כעל סוי מגדתו דלפי כיון רק oh)o מטעם חיגו דכר כעל דפסולט15(
 סנרט"" כמי' וכ"כ עיי"ס, ;גיער, % סיןגפ"מ

 כתורת 6ים ממס כע"ד "610 דסיכי 6 4ות כד סי' כ"כ
 'ימטנת כספר למטפט כ5יוגיס טנ(כרו כחמרוגיס ועי' עיי"ט. למוכס, וכין לזכות 3ין ופסול כללעדות

 ס. סעי' עז סי'המטפט"

 עי' גפטות, כדיגי 6ותס מקכלין סחין Ph"9 ממוגות כדיני 6ותס טמקכלין ר6יס כל6 ידיעס כעדותג.
 ידיעת כעדות ~"מ דיג כין הילול 6ין טס למטוכס פ6. בסי' nrrotip nrron)l נחלקו ל, סי' סוףסו"ע
 לסיות יכול ו0מילוק סי4, גמורת דעדות כד"נ, למועיל גס )ריכס כר"מ מועילם 0י6 ט6ס מעטםנטעת
 6תס 16 6גי 16 סרם מי וחייל מפרפר סרחס nwc 3ן דטמעון ה6י כמו מעטס, סל6הר ידיעה כעדותרק
hihמעטס כמעת טס סיס ל6 טמרי כר6י0 "ל6 ידיעס מיקרי וזס וכו', מסור דמו סחין h~h נודע ד6ת"כ  
 ידיעת לסכי מעסה, כבעת טר06 מס 0י6 רסיס ועדות  מממכריי  פל1 וכמי  ככר  קיר  פכיי  כשיריר%
 מעליץ סיכרנו וסוי דמסגי גימל 6י דק" עיגל טביעות 6כל כד"נ, מתגי לhSb h)1ntb 6 ד6יגו boכי

 סטכיעות וסוכר מולק סגתס"מ 6מנס וכו'. טומע 6ו רולס )י זמם חומדגח כחן טלין ממט רסיסמו"ל
 ר6יס. 3ל6 ידיעס עדות עפ"י פוסקים וכר"מ ר6יה his ידיעס תסיכ דקלךעינך
 פי מעל עדות גס דכד"מ מטוס רסיס, כל6 ידיעה עדות מקכליס סכד"מ לנתס"מ דחף נר606מגס
 כטכ"ע טמע סכך כיון ספק, כל כלי סעד ח5ל כרור0 ס6ומדג6 06 דוקך or עדות, מסיכךחומדגח
 ספירה  )ענין פ"ס ט"6 י"ר כפערי טכי6ר וכמו )ד"ס, "עדות" זו 6ין סעד S'h ספק נותר חס 6כ)דקלך,
 דין לנו יועיל ל6 עמירי, מס עליו מל "ין כמגינו מסתפק 0סכט תמת ממעכיר טס6דס (מן רכלמספק:
 כעלמותו וסדכר מסתפק סו6 ועדיין גמור בירור סוי ל6 דרור כיון סלמת, חל טכוון טנ6מר מסרוב

 סי' כגתס"מ כתם מזו וגדולס עיי"ט. ודחית, ידיעת לעטות גורס חיגו ורוב ודחי ידיעת מעלס ע"ימסתגר
 עיי"ט. כמ06, תרי כה שמריס 6ין טכ"ע עפ"י מתימם קיום על כעדות ( מ"קמז
  וחני וכך כך לפלוגי ז0 ערור )הכירו ס6ומר יד: סע" קל6 סי' וטו"ע סיייכ פכיה ולוס מלוה רמכ"םד.
 לערב סגי כרש ויתכשר  כך  לפליי סכרכ  ינסתככר וכסס  כרי,  וחני סלוסו ס6מר כמי ס"( לך,ערכ
 )זס ים סמך דקקת סג"מ וכתכ 610. חמד דין סטני עס רקבון ערכ ודין 0מ0% עם הערם ודיןר6טון,
 6ין מעות נותן 6י;ו רחטון סערכ הלע"פ כיס וסטעס דערכח. וערכך ערכך כ לז כמוטס כחמרוממס
 מומים ועיי עכ"ל. עיקר. וכן דמי, דמלוס מעות מתן כטעת זס טל טעכודו דטעת מטוס קנין קריךסכני
 מתן כטעת עת0 ורוי כלוס, נעמס דסו6 קכלן ערכ לסיוע קבל סר6טון כססערכ דרק יp~rt 6 קל6סי'
 בכך. כרכותו חלסמעות

 זמן 61מר מגס לסמעון פלוס רכוכן דחס ט(, p"D קל6 סי' כט"ך סוכ" ג, סי' מ"כ כמ סער כגדו"תוכתב
 י0וד0 1כ6 )ריך, ערכך וערכיך עלי נקמן חינו ר6וכן ו0טיכ סלי, ערכ יסית %י 61"ל ערכ ממגונקט



 ירושלים - דיןפסקי1

 לוי כינייסו, h1'h דערכ6 ער63 3 לז כמוטס ט6מרו מס כעין טמעון, טל סערכ %י כטכיל ערםלסיוה
 גר6ס סערה לוי 3ס3יל ערכ לסיס סגכגס יסודם 6כל קנין, 3עי מעות מהן מטעה ט% דמוי כיוןודקי
 סו6 ממרט עתם כי )רבוכן, עכשיו עד מייכ לוי מיה סל6 מס על לוי על מתערת סוף כי קנין, כעידלח

 זס 6ין סנה סרמכ"ס דדין י6 6ות מ"6 לס שסער סם עוד וכתש מעות. מהן כמעת מכיס ומו"למתחייה
 סר6סון סערכ נעבור עלמו למסוס גסתענד סטני סערכ דסתס כס, 3טער טכתכנו דער63 ערכךכדין
 סרחסון לערב %6 למיקס נתערב % מסגי סערכ כקן 36ל לסני, לתשוע סו6 מקס סל דיגוו3וד6י
 מסגי סערכ זס יקמר קולי ו6"כ לו, יחזיר סוף ס"ס 3ס3יל יפרע obt % ונתהייכ סקס כעדגתער3
 דרך על לערכ ערכ 6תס המלוס יקמר 16 לכן, קודם 1ל6 טיפרע 6מר bSh לערש כלוס מייכ 6יגילמלום
 פורע מלוס כסחין לו מייכ onh מ"ג מלוה, פרעני כטל" לי לפרוע הייכ ד6יסו סיכי וכי ל', ערכטס61
 לי לפרוע מייכ 6תס וממילה כלוס פרע % טסערכ לע"פ סקס פרעון כחסרון סע3ודו הל ותיכףלי,
 עייייט. גתן,מדר'
 סס, נפרדיס עגיגיס ופגי רחטון, לערכ סנתהייכ וים למלום, סנהמייכ דערכ6 ערכה סיס למדיסנמ~יגו
 כחס, 1ל6 סמך 11 6ין DIDJ~: מסגמי לרמכ"ס סמך ססכי6 סמיימ על שתמס סס %1ס מלוס כחוייסוכ"כ
 סערם יפרע ט6ס ער3 הו6 כ6ן 36ל ממגו, יגכס הערב מן יגבס ל6 ס6ס לסמלות סגתער3 כמו סוישטס
 כלוס. גטתענד ל6 כשמלוס 6כל ממנו, ויגבס סערכימוור
 טיסיו 6%וג סגמ"מ ע"י נטלה ג', טל כמפעל תפקיד לו וסולע לגמ"ח מקורר ססו6 סי דירן,וכנידון
 דמוי סמלוס כלפי לערכ כערכ סו" סרי , עליסס לסמוך ט"פטר לחה"מ "מר 6כן וס61 , טו3יסערכים
 ממנו. טיגכס סערכ מן יגבס % ס6ס למקס טנתערככמו

 לוין. דובאברהם

כ

 לדיוןהשאלה

 זו בטענה עצמו לפטור יכול האם הסכום, את בו שמילאו לפני השטר על שחתם הערבטגנת
 לא.או

תשובה

 וחגי % תן לו תמתן מה כל סביל כטן סערת, סדור ק~3 פירס ט% מי יג: DD" קלח סי' נסף'ע6ית6



 1ממונות

 לחריג סכ6יס וכל כלוס, מייד סערכ זס 6ין לסרמכ"ס ער3, ולגי מלוהו 6ו ערכ ולגי לו מכור 16ער3
 b~ht לח"כ, סיכתכ מס כל על כמתימתו סערכ נתמייכ סרי כעניגיגו וה"ג ע"כ. נקטיגן. וסכי עליוחלקו
 סערכ. מייד ממחכר פסקלפי
 ס"ל סמח3ר עליו, חלקו למריו סכ6יס וכל 11"ל: וכתם סמחכר דעת על על מולק כס כס"ק ססמ"ע6כן

 וכמו מטתעכד, % ק35ס % סטין דבר להכירו דמקנס רס"ל לטעמיה ד6זיל ממוס סערכ פוטרדסרמ3"ס
 כסקי, ג"כ עליו חולקים סדין 63ותו עמו המ1לקיס וממילל רז, סי' ונסוף ס בסי' כממס סטורטכתכ

 מודו st5p סלינו ד3ר כסמקגס כעלמנו סממיי3יס ד6ף והר6כ"ד סטור מלרון וסוכמתי כתבתיוכפריטם
 6מריגן עלמו כפגי 6חד ןכל מע"פ ךערכומ, ל6סמכת6 ריעותSID 6 לו דג5טרף כיון דפטורסכ6
 bbb לגמרי קנס דל6 כתב כ6ן לגמרי דקנס מס רס"ל סר36"ד ומס"ה קנס, ל6 יחד כס5טרפן מ"מדקנה,
 ע"כ. לדיננו, ברור נעקיד זס כי 1ד1"ק הוכחות עוד דרימס ועי' 6ומדנ6.6מר

 דתלוי רס"ל ממוס כ,ס סמתכר וטעם מייכ, סו6 סרי ק35ס לל6 מגתתייכ דערכ סמח3ר דדעתמכו6ר
 סמקת, חל ל6 סרמכ"ס דלמיטת ק5כס, hS5 דכר לתכירו מקנס צדין סר6סוגיס וטלר סרמכ"סכמחלוקת

 סממנר דעת ע) חולק ססמ"ע 6כן כדנריסס. יתרכס סמקם, דם) וס") ע)י1 חלקו סר6טוגיס "6ר6כן
 ל% ערכוה מיום מל % כערכ מ"מ סמקמ מל ק5כס לל6 דכמקח וס"ל סרמכייס על המ1לקיס ד6ףוכתכ
 מס כי, ק5כס, bSb התמייכומ טעמה מס hnlnDh '6, מל מסרוגות כי ים ד3ערנ מסוס וטעמוק5כה,
 ו6ס לפלס, י5טרך לhtot 6 יפלס ססלוה דעתיה סמכך ער3 דס6 6סמכת6, 5ד ק5ת 3ס ים ערכותסכל
 גמסכ ,ס סרי מעות סמלוס גתן דעתו רעל דכיון מסוס ממם bn9nDh סוי ו% מייכ סערם למעטםכי

 דנ5טרף ידוע ם6יט נסכוס 6ך ידוע לסכום כסתמייכות דוקק זס מיסו ומקני, גמר סנ6ס וכססי6ממון
 וכמס כפס  עור  סיס  כעוסקים ועיי עכ"ד. גתחייכ,  רלי  פורים  כיש ככסי  hn)nDh "ל ממרוןעוד

 ויפטר. כססמ"ע לי קיס ~מר סערכ יכול לכ6ורס ולסלמס כססמ"ע. כוסכפסקו
 כו ים טמיו3ו סתם כערד רק מס ססמ"ע דברי  רכל למדט מכתר כ3 סי' הממפט עמק כספר ע"6מנס
 לסתמייכ יכול קבלן 3ערכ מיסו לסתחייכ, 6פמר 6י ידוע טלין דכסכוס לססמ"ע ס"ל ולכן 6סמכת5,6ד
 עיי"ם מלוס,  לפגי קומו לתבוע סיכול כיון כלוס, סוי קכלן דסערכ מטוס ידוע, ססכוס ם6ין6ף

 דססמ"ע 6)יכ6 גס דכזס כהסמ"ע, )י קיס קמר יכף 6יגו קכלן ערכ סס61 כניד"ד l"'DSIנ6ריכ1ת.
גתמייכ.
 1 סעי' יכ סי' כטו"ע 6ית6 דסגס ערכ, כט6ר 6סמכת6 5ד ק5ת 3ו ים קכלן ער3 ד6ף להוכיח ים6כן
 וכוי. עליו סטר גתן ob ס"ס b~h דוקק, ל16 וקנין ~brrn: ע"ז וכתכ קנין, 5ריכס דפמרס מממכרטכתכ
 סטר ועמס ספמרניס גזירת הגתכע קיבל ד6ס יג מעיי כסמוך כת3 הממצר גס ים: ס"ק ססמ"עומכלר
 מסך יודע ט6יגו כעוד ד6פילו קמש ומורייס בו, להזור יכול 6ין חיוב כלמון סן הודקת 11CSSמן

  כ%  יפילו  שיגיר  טיכתוכ 6101 כו, למזור יכול 6ין  מיום  כלייו  ttD)h  טפר גתן 6ס עליו 16ת1טיתפמרו
  כרכר  tb'eh  לו  וייייכ  ירוי  מיליליי ספסרניס ימ65ו 6מר כפי וכך כך סך עד לך חיים הריניעריס

  ע"כ.  עייייט. מ סי' לקמן טכתכ וכמו דסטרי, מילתך ד6לימ6 מעולס, לו חייבייילי
 כ) לסתמייכ עלמו על מטר גתן ספסרם טעטו קורס 6פי5 סייגו עליו, טטר יג: ס"ק  מידוטיסו3גתס"מ

 דקיי"ל bpll ל16 610 וכך כך סך עד הממ"ע סכתם וומס 'רוע סך מזכיר )6 6פי)1 ספמרניס  טי6מרומס
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 th)ns ת5י טסתמייכות דכר רכל כרע הגית וכתומיס כערם(, 5ף ק15כ לו טלין כדבר עלמו למיינוריכול
 ע"כ. נר6ס. וכן קנין, רק סטר מהגיל6

 דוקק 16 סטר כוס מועיל ob כתג5י תלוי סססתתייכות דכר כדין והתומיס הרמש סל ממלוקתסוככי6ור
 על כסטר דמיוכ וסתומיס סס"ך דכתה מילתך ובעיקר ט: ענף מ סי' מו"מ יחמק 3גתל כתם קגין,מעמס
 קגין כל4 כסטר 3ער3 ד סעי' קכט בסי' הר6סוניס כפלגתת דת)י6 כרור or לדעתי מועיל, חיגותגחי
 ע"כ. קגין. כ% מועיל דחינו ס"ל והרמכ"ס קנין, נל6 6ף דמועיל פוסקים וטלר להר4כ"דרס"ל
 העדים ממתמו לקמר דסייגו מטרות מיתוס לחמר היו65 ערב ht'h: ד סעי' קכט כסי' רסנהוסייגו,
 )גבות קגין his טמטתעכד י"ל ע)'1, מעידים טהעדיס 16 ,ס, hto ידו טכתכ וניכר ערב ולגי כת3כטטר
 סטרות חיתום קודם היו65 ערכ ti'Dh ולסרמכ"ס כקנין, hSh מסתעכד ד6יגו וי"ל מורין, מכניממגו
 ע"כ. מעות. מתן לחמר hih ערס נכנס סל6 כל קגין,קריך
 6סמכת6, ק5ת בו סיט מיוכ כדין יסודו זס כדין והרמכ"ס  סר6"וגיס מחלוקת כיקור י5מק מנמלולדעת
 מטוס hnin~h 5ד כ,ס דיט מעות גתיגת לטהר ערכ וכגון סיסיס, כרור סוייגו כרכר סמתמייכ כמיוזמו

 hpt1 שריך 16 לסתמייכ כדי סטר מועיל ה6ס ספוטקיס וגמ)קו יפרע, כמלוס כדעתו סערכןסומך
 כזס 6כל מסני, )6 קגין מעסס גס נמור 6סמכתח סיס דיילו מסגי, כודרי קגין נומעסס קגיןמעכס
 דכססי6 מטוס מתמייכ ספיר מעות מתן קודס 3עי3 ויק קגין,י מעסס מועיל כודויי 6סמכת6 ממססוייגו

~h)o
 ומקני. גמר פיו על מעות דגותן

 33י"ד, תו מעות מתן הטעת ח1 נקנין h~h מסתעכד סערה סחין כטס ה: כמעיי טס מממכר כתשומנס
 וכו', כתוכם טעכוד )ענין h~h כיגיסס מילוק טלין הללו, מסדרכיס hSh 1nhs מטתעכד קינו סקכ)ןכך
 כערכ סרמכ"ס שלדעת וכסס 6לו, כדיגים ערכיס לטלר קכלן כין חילוק דלין לסדיך מ3ו6ר סריע"כ.
 כן כמו קגין, מעטם רק כסטר התחייכות מועיל 61ין 6סמכת6 5ד כן יט מעות מתן לקמר טחתםסתם
 יפרע. שהלוס כדעתו טסומך כיון מעות, מתן %מר מפס 06 6סמכת6 5ד ק5ת כו ים קבלןכערכ
 בו ים יבק כערב  רגב  ונתבסר ידוע, המכוס סיס ל6 כסעוד טמתס קכלן סערכ ~ידן, כנוגע סכן,וכיון
 הגחה דכההיח 5מרינן ממעות גתיגת קודס חתס ד6ס hih המעות, גתיגת 6מר חתס hntnDh 05מטוס
 דעת ונתכפר ידוע, ססכוס הים סל6 כעוד סמתס bbh המעות נתינת לפגי סמתס וכגידיך ומקני,גמר

 6סמכת6, לדדי סני כו דים מסוס פטור, סו6 סרי ידוע הסכוס מיה טל6 רעוד סערכ מחס ד6סססמ"ע
 דברי כי 06 - 6סמכת6 5ד כו ים קכ)ן כערכ טגס וכיון ססכוס, ידע טל6 כמס והן מערכות כעלסהן

 ויפטר. כססמ"ע לי קים לומר הערב יכול 6"כ - קבלן כערכ הייה 6כל סתס, כערכ שמוריסהממ"ע
 ספסר 16, סכתכ כודניי חומר סגמיימ וכעל ריק, היס טכוד6י קומר חינו כעלמו סו6 כ6ן )מעסס5כל
 מתס סל6 6ודית6 סוי )כקורה ריק, סטר ע) )מחוס )6 מפורט טכתוכ וכפרט קכלן, ערכ מייןלמייכו
 ריק.על

 אייכלר.מרדכי



טממונות

ג

 לדיוןהשאלה

 קצוב. שאינו חוב על קבלןערב

תשובה

 סמל1ס טטוען כגיד'יד מ"3. המטפט" "עמק וכספר קו עמ' סערכ" "מטפט מספר כקורך עי' (סנעגין
 כ3ר טמתס, סמן סיו סל6 ממפריס בו וסוסיסו  כימר  סגייסלי טליכרכ  מעלתי 61ילו ק5וכ, טהיס ליכרי

 (מן כל סערכ 6ת וממייכ Slip וסכומו גמור סטר סו6 טלפנינו זס טסטר נר6ס 6"כ סדין, בכיתגדהתס
 ריק כפסוק לפגינו מגיע ל6 ססטטר כיון לי קים כטענת לפוטרו מקוס טלין וגר6ס לסיפך. יוכימטל6
hShכבי"ד, קותו טה51י6 לפני טמל6וסו טוען היגו סמ)וס וש מל6, כמסוך h~b לפני סמו% ככרי טוען 

 סערת.מתימת
 מ ס6לס סטו"ת מלק לריס" "פני כמסר כתב ככר גדול, כה מכוס על טהתס יתכן סל6 סערכ טטועןומס

 ל6 דסכי hnD1h גדול כה סכוס וס5טכר טסו6יל וטוען ככירות דמי על 3ערכ רכים מיסמתטוכת
 סכוס על ערס לסיות 6דעתיס 6סיק טל6 ולומר סערכ סל דעתו 163מ7 לתלות לגו דלין וס"יכסתמייכהי,

 כוס. 1ע15סרכ
 טעגס 6ינס זו גתמייכ, ל6 דסכי 61דעת6 מוסיפו % ולכסוף ערכיס 8 עוד למוסיף טד3רו ס16מרומס
 כתוב סיס ממתימה כומן טככר למדים 6נו (1 טעגס מתוך 61דר63, ססכוס, כל על סתחייכ ער3 כלמסרי
 גוספיס. לכרטיס זקוקיס טסיו גזולסכוס
 ריקן, ידו מתמת סע6 מודה טהגמ"מ ט"מ, 250.000 טל סל61ס בו טכתו3 מטר על סגוספת כתביעה6ך

 ולעומתו הערכים, חתימת לפני המללסו מטען כסרן pfnlo סקלת מלוס, סל ככתיי מל6 סטטר1לפגיג1
 זס. סטר עפ"י לגתות b"h1 לפנינו ריעות6 ים 6"כ ריק, כעודנו סמתס כרי כטעגת "' סרב סערכטוען
 סכוס 3ו כתוכ סיס כטלק הסטר על טמתס סערם  טטוען  כנידון קמט סי' hrrn ט3ו"י טוית עפ"יוה61
 גר6ס bh"1 גלמן סערכ דלין סהלו6ה, סכוס 3טטר כמוט הים סערכ מתימת ס3עת טוען ol~nolק315,
 מדייןלעיני

~rth 
 hslnthe. ריעות6

 ו6ף כלוס, 6יגו סטטר ל3 ס" הכ"מ וכסויית מם סי' והנ"מ הע"ס nulb מלק גייר על דמתימס סםונימוקו
 כמקוס 6כל מע"ס, לדכרי סמוכין ועכס מזר יז ס"ק סט בסי' סטיך הרי מ"מ עליו, מלק טסדססמ"ע
 3דכר עימס מסט טיט b)1nlhl ריעות6 ~יין גר6ה ד6ס סכתכ ועיי"ס הטטר, לפסול 6ין כרורטחינו
 מדיגך. טכועס מייכ ט6יגו qh הערב[ hto ]וכניד"ד otnno 6ת לססכיעיכול

 (ה. סטר עפ"י לגפות h"ht לפגינו ביעותך טיס גר6סוכניד"ד

 הייזקק. אהרןמרדכי



 ירושלים - דיןפסקיי

הערה

 הו6 סה)ו6ה, נותן היה )6 מוניע מיה 06 הוייע, 1)6 מפס והוך ריק, קעל ע) )אתוס )6 נמפויק  ילדיי  לופן  )חןקרין
 כ. ""ק וגנתה"מ נ קעי' קכט גסי' כמג61ר גרמי, מייןחייג

 אייכלר.מרדכי




