
אממתות

 ירושלים רייבית
 יוחסין ולבירור  ממומתויימ

 באונס שחתם שטועןערב
 לחתום ממנו בקש מעבידו שהיה שהלווהמפני

 -עא 3465 מס'  ממתותשק
 אדש( יט"הד'

 הדיוןנושא

 בהוראת הערבות על שחתם טוען אי מגבסיו. ירד שהלווה הלואה על קבלן כערב נתבעא'
 טוען הוא עוד לו. מתנגד היה אילו תחתיו עבודתו המשך על וחשש ניהולו, תחת כשעבדהלווה

 מתבררות העמותה נגד התביעות וכל לקשיים, שנכנסה הלווה של עמותה עבור היתהשההלואה
 ספר. בקריתבבי"ד
 העמותה, ע"ש ולא אישי באופן הלווה ע"ש רשומה שההלואה התובע משיב השניהלטענתו
 ספר. קרית של בביה"ד המתבררות לתביעות שייך זה איןולכן

 דיןפסק

 חייב.הנתבע

 מרמורשטיין צבי נפתלי)-( הייזלר אהרן מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלה

 עובד-מעביד. יחסי מחמת בערבותאונס

תשובה

  התטוכס: סרמ3"ן 3סס ס גתיכ סוף מיסרים ירוחם רכינו כתג כ3(: מסוי )סוף קכט סי' סוף בנ"יכת3



 ירושלים - דיןפסקיב

 יסמק כגי וסו"ת ס סי' הר5ג"מ טוית )וע" ע"כ 510. ופטוט 15גס, כסוס ול6 סערכ מדעת טיסיהקריך
 ל4ס מפרעון ,מן 6ת לסקריך רסקי טסמלוס סרמכ"ן כתכ טמרי סרמכ"ן, ככוונת ע"מ ע )דף נ סי'מו"מ
 עליו מטייס ססמלוס כמן טנגנס, עדים טיס דוקק (onr מיי מסריט"ן וכתכ 16ת1(. תבע 4 6מר6פי4
 כפני מודעם מסירת לו מועילם ל5 סג6גס עדיס 6ין 06 5כל לו, יערב ל5 06 סקר עלילות עליולמעליל
 נפסיה. ומהענד גמר ליס מהימן דקnh)o 6 דכססי6 כמכר מערכות כיון כמתנה, סמועילס כמועדיס
 כמהגס מערכות כתכ נ סי' גכוריס כמגן 6כל קלה. סי' וח"כ ים סי' ח"6 סמדטות מסריט"ן טו"תועי'

 1 ס"ק רם סי' נתס"מ )ועיי ז סי' סוף מ"כ להרן מטס פרם כטוית וכ"כ מודעה, מסירת כסומועילם
 ויסיכ, כתליוסו הוי נוגס מממת לו לסתחייכ גתר5ס טפילו חיוכ עליו דכס6ין ט6 סי' ריבות סדכריכדעת

 ועי' ממעות, לו גתן ל5 העדיין כיון והקנס גמר כוס טייך % סתם D)lhS ט6ף כתכ מ ס"ק סםוכגתה"מ
 כתכ קח סי' מו"מ סמדטיס ססמיס וכסוית 5(. 6ות יג סי' מו"מ סלמה וממדת מד, סי' מ"כ עמקזכר
 ממהגרייך. לסלן ועיי גרמי, מדין חייב מודעס, ומסר לגוס טסיה עדיס לו סיו ל6ט6ס
 וסורס יסרבל, כערב לו טימזירגו ממנו 1"61ל מגוי מסכון כידו פסיס יטרלל 1: סעי' קל5 סי' כסוייעוכתב
 כלמון למלום[ ]הערב וקיל יטרלל מגוי h'sol המסכון[, על לערכ לו להיות סיסר5ל ]סס0כיסלדבריו
 ערב תקכלגי טל6 כך מתרס 6גימקדט

~nthe וסרי כלוס קינה בו מסתרס סתר6ס ערב, 5ני סגוי כפגי 
 כ,. סי' מ"6 לס סער כעס"ת הסכיך רם"י כחסוכת ומקורו מעות. מתן כנסעת ערכסו6

 מטוס 16 כמקס, מסתרס קורס סססכיס כפופן סמייכ הטו"ע כתכ כדוקך 06 סס וסגך ממ"עונמלקו
 ממוסס מסוס ורק ערכ לסיות ר51ה סריגו כמקס תחילה מתרס OU01 oh סו5 סכי דמילח6ד16רמ5
 סטיך עם טססכימו nrron)l וכהגרש סטלס כ6ר ועי' מייב. יהיס 15 גס לכך, סמוכן יקמר כגוילמתגרות

 למקס. דעתו סגילס לפגי תמילס ססכיס eh %5 ערכ טגעטס הסו"ע PDDט%
 דגמיר דסטעס מסתעכד, ל6 ערכ מסוס ודקי י: O"D וכסגריך לח, סי' סכיה nrrlt1 1 ס"ק טס כ"תועיי

 דגרמי דינך מסוס 5ל5 טס(, סמספט קולס כערכות. רולס ט6יגו דעתו דגילס ]כיון כ5ן סייך ל6ומסעכד
 פטורים. סיורטיס גרמי ממדין וגפיים ע"כ. וכוי, סר6ס 05 6 קיז ככ"ק כמ"מ מכירו על לגויוכמרקה
 גרמי מדין גס סמסריט"ן, וכדוגמת למליכם, סקר עליקת עליו לסעליל ס5ייס כגון גמור, טכ6ונסוגר6ס
 ומס קם(, 16ת ועיי"ס לח, 6ות יעקוכ,ון )ס51' דגרמי כדיגי רמכ"ן עי' כ5וגס, פטור דגרמי פטור,יהיס
 טמדין הלע"פ ממס, מגס כ6ן סיס סל5 סטי, להתגרות acnc1 סו5 גרמי מדין h"1A~l סכיימשמיינו
 ועיי פיו. על ס1551ת סו5י6 ססמלוה גרמי מדין מייכ מ"מ ומסתעכד, גמיר דל6 כיון פטור הו6ערכות
 על קנוס דס51 ערכ, לסיות %וי כן לפגי כסססכיס 6לח גרמי olcn כזה מייכ דקינו סס המשפטקולס
 גרמי. דין וליכד סי,ק5 כרי ל6 ודקי לסתגרות כמכיל כן, לפגי ססכיס כטלה 5כלכך,

 ימכיס ל5 ט6ס ומס" 4, לערוכ ממנו וכקט מעכירו סיס ססלווס מסוס ערכ לסיות סססכיס דירןוכנידון
 16 כי בכך, רולס ם6יגו מערכות עליו טקכל לפני דעתו מגבס הים ד6ילו גר6ס כעכודס, שמ"כ לויתנכל
 לפוטרו 6ין מודעס, מסר 1ל5 כן, לפגי דעתו O5'A ס% כיון Ssh כטי, כמו לפוטרו מקוססיס

ממערכות.



אממתות

 ירושלים דיןבית
  יוחסין ולבירור ממימתליימ

 נוספים ערבים החתמת לצורך רק בשטר שחתםערב
 3614-עא מס' ממונותתיק

 אדיב( יא,מהד'

 הדיוןבושים

 עייי נתבע תשע"א, בשנת וכעת, ג', מגמ"ח ב' שלוה הלואה של שטיח על כערב חתם א'הרב
 ברח. שהלוה מכיון הערבות את לפרוע ג'גמ"ח
 לא זה אך ערבים, 2 עוד תחתיו למלא יוכל שכ' כדי רק אלא השטר על חתם שלא משיבהערב
 חתימתו בזמן מולאו טרם השכ"ח שפרטי גם מה להתחייב, התכוין לא מעולם ולפיכךנעשה,
 שליט"א אלישיב הגרי"ש ממרן ששמע מה ולפי מפרטים, ריק n"DW על בלנקו חתםוהוא

 וכתובתו שמו את מילא לא שבכונה טוען הוא ועוד כלל, מחייבת אינה ריק שטר עלחתימה
 ערב חתימת מקבל אינו שהגמ"ח שידע משום ג', גמ"ח של בשט"ח שנהוג כפי חתימתו,ליד
 הללו הפרטים ואת הערב(, יד חתימת זו שאכן ביטחון מטעמי )וזאת וכתובתו שמו מילויבלי

 מתחתיו. ערבים 2 עוד יחתמו אם רק למלאהתכוין
 ואחייב ומיסדיו. ג' גמ"ח פרטי נכתבו השטייח בראש כדלהלן: הוא לפנינו שהובא השטייחנוסח
 40.0005 סך הגמ"ח מקופת לויתי בי אני תשס"ח חשק כג ייביום המילוי: עם השטר נוסחנכתב

 "הנני כדלהלן: בתוספת ב' חתם ועייז 1". בתשלום תשס"ח שבט סו בתאריך לפרועומתחייב
 בלבד". הגמ"ח הנהלת ע"י שיקבע בי"ד ע"י תתברר שתתעורר בעיה שכל עצמי עלמקבל
 הקדושה תורתנו כדין קבלנים ערבים מטה החתומים "אנו דלהלן: הנוסח על הערב חתםואחייכ
 קופת זכות וכו'(. הדיון מקום על )כלומר 2 בסעיף הנאמר כל על בנוסף ומתחייבים ההלואה,על

 ואח"כ וכוייי. יחיד ערב כדין דיגו ערב וכל לשלם, יש ללוה אם גם הערבים לכל לפנותהגמ"ח
 מעל ונכתב  שלהם,  התלשון ומי'  נתובתם  חתימתם, שמם, ערכים, 3 למילוי ריקות שורות'ש

 הטלפון ומספר כתובתך שמך, את ידך בכתב מלא נכבד, קבלן "ערב כדלהלן: הללוהשורות
 א' הרב הערב של שמו נכתב הערבים של הראשונה בשורה ריק,". טופס על תחתום אלשלך.
 וכתובתו. שלו הטלפון ומס' חתימתועם
 ולוקח ההלואה וסכום פרטיו את בגמ"ח ממלא הלווה כדלהלן: הוא ג' בגמ"ח ההלואהסדר

 שהערבים לכולם שידוע כלומר ההלואה. את מקבל אח"כ ורק הערבים את להחתים כדיהשטייח



 ירושלים - דיןפסקיב

 ללוה. ההלאה ונותן הגמ"ח סומך חתימתם שעל ההלואה, קבלת לפני עודחותמים
 ע"י מולאו ואלה וכתובתו, שמו את בשטיח מילא לא ידו, חתימת שמלבד א' הרב הערבטוען
 ההלאה נתינת לפני מולאו לא שכלל לו ונראה ידו, כתב אית שהכתב והראיה אחר,מישהו
 מובן לא פרטיו, את ידו בכתב ימלא שהחותם דורש שהגמ"ח ומכיון לאחרונה, רק אלאללוה
 עוד כנדרש? אותם מילא לא שהערב כשראה ההלואה לפני השט"ח את הגמ"ח החזיר לאמדוע
 הוא עוד שנים? 4 לפני כבר היה החוב כאשר היום עד מהגמ"ח אותו תבעו לא מדוע תמההוא
 20.000$? רק ותבע בו חזר ואח"כ 40.000$ הגמ"ח ממנו תבע שבהתחלה זה איךתמה

 בביתו שמור היה אלא השטייח, בכל כנהוג הגמ"ח למשרד נכנס לא שהשט"ח משיב גיגמ"ח
 הגמ"ח של שהמזכירות הסיבה וזו הגמ"ח, מבעלי אחד על נאמן שהיה ב' הלווה של שותפושל
 סכום לפי תבעו שבתחילה הגמ"ח משיב התביעה סכום בענין במועד. הזה בשט"ח טיפלהלא

 עליה שהיה משום 20.000$ רק היתה שההלואה להם התברר אח"כ אך בשט"ח, הרשוםההלואה
 אחד. ערברק

 לא נאמנים, אנשים שמנהליו בגמ"ח שמור יהיה לא הזה שהשטיח יודע היה שאילו א' הרבטוען
 בשט"ח. שקרים מתוספת חושש היה אז כי אופן, בשום חותםהיה

 דיןפסק

 בהתחייבות. טעות משום הערב את לפטוריש

 מרמורשטיין צבי נפתלי)-( הייזלר אהרן מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 ע"י כנדרש ידו בכתב הנוספים פרטיו את מילא לא וגם מפרטים, ריק שטר על שחתם טועןא.
 חתמו. לא והם אחריו, ערבים עוד שיחתמו כדי רק וחתםהגמ"ח,

 הערב טועןב.
~pw 

 חותם. היה לא הלוה של חבירו של בידיו ישאר שהשט"ח כן דעת

רנשובה

 מגילתך על רמו מלכת1כ 6דס סי,סר 5 כ5 כתו13ת עי' 3: 16ת נס סי' מ"6 סלמס עטרת נסכת כתגא.



 גממונות

 11DUS סחתוס y~nb יוכל ל6 ממס 6יזס למס% יכתוכ ומיטסו למטס גיר על תתוס ימו י6ס סריוכו',
 ל6 כקמת מס מזוייפיס סהס עליהם מטוען טהמספריס יתברר 06 ולפיסו וכו', מ,וייפיס הססהסכומיס
 כל 6ת טקכל המקטר סכת'יי 6ת לפסול כדי גמורה הוכמס עוד כזפ דלין גר6ס מ"מ ידו,מכתיבת
 יהיו "בו והסכומיס סכת"י נוסם כגס 5י"5 ידו כ"כ דין טכעיקר מקמר כהפתק, הרטומיסהסכומים
 ע"כ. וכו'. הגיל כמוכות D"~S וכמכפר סמתמייכ, סל ידוככתיבת

 6 סי' סס כלל הרק"ם תטוכות 5ת ע"ז הכיף 105 עמ' סליטי'6 הגר"י לכני כסררה oprnt ירומהוכספר
 עכיד סוי ל6 ה6י כולי ומקויימת, ניכרת כמתימם חתם והוך כתכ 6מר 15 ידו טכתכ היכף 5כלסכתכ:
 מן מון 6מר יד כתכ כולו טה61 הסודקה כתכ נעגין סיתומיס סטוענין ומס סגיו. 5ת להמכיע hStגדי

 רגילין סכך כלכד, כמתימתו )כן קודם הכתב זה להס טהיס אפסר כי ו6ומריס מתם, טהו6המתימם
 כ"כ דתגן ס6 ד5'יכ סי5, טענס ל6ו סרקו, מס כחכו והם כמכילם סמתעסקיס לקרוכיסס ליחןהעולס
 כי סו6 סכים דל5 מילתך ודקי 6ל6 )הכי, גימום מורין, כני מגכסיס גוכין ידו כתכ עליו ה51י5 כקעס
 ע"כ. )הכי. מייסיגן ל6 0ילכך מגישתך, שרים 6ל6  שגי" לימבוס ל6 כד6מריגן מ,ס נ,הריןהעולס

 דבר על ערכות מנד נזה ~זן טיט מלכד ססכוס, מכתבו לפגי היחס טהמתימס מודם כמהמלוה6מגס
 6' הרב ט6מר )וכמו כל) גתמייכ מלOts 6 )דון ים עוד עט, עמ' י6 כרך ירוסליס פס"ד עי' ק5וכ,ט6יגו
 פ,( עמ' י כרך ירוסליס כפס"ד hJtol קמט סי' ת"6 יעקב סכות כטוית מכתב וכמו הגרי"ס(, מרןכסס
 עדיין כ6ן הוי 61"כ החתימם 6מר רכ זמן סמיוכ גכתכ כקילו וגרנה טגיכר ריעות5 כ5ן סים כיון11"):

 כלוס, סיגו סס והכ"מ מם סי' טוסן מעיר דלדעת מטמעות טוס עליו מגכתכ מכלי מלק גייר עלהממימס
 ועומס חוזר י, ס"ק סט בסי' הס"ך הרי מ"מ עליו מלק טס דססמ"ע 5ף לב, סי' כתטו' סג"מוכ"כ
 ממון, )הו5י6 מיגו דהוי סמתוס למייכ 6ין דכעי מה עליו כתכ דהוי סיט דמטוס הע"ס לדבריסמוכין
 מפני כדבר הרגישו ימיה דלולי עליו לכתוכ מתירק כסיה די"ל גרוע מיגו הוי דוה ג)עייד ועודעיי"ט.
 1"ל הג16ן 6כיו כטס סס הנ"ך כתכ ועוד מס, ,מן מגמתס 6מר נפל מאמר ולעולס והכתב סדיוממתגות
 טיה5 סיד 51י דכעי מה עליו וכתב מעלי ד% אינס מנכח דלמ6 כ6 דף דכתוכות מהגמ' זה לדיןראיה
 מה לתבוע יכו) ג"כ עליו כתכ כ% הל6 דכעי מה עליו )כתוש אריך 6מ6י מלק חתימס על )שלסמייכ
 סו6 חלק כמתימם זמכין ה6 דכ6מת לדמות וים קחזיג6 % והליס מזעק דגכר5 6ף סט"ך. עכ"לדנעי.
 )מתום מותר הים Dh דודאי ועוד הס"ס. כוונת ג"כ סו6 ,ה 51"כ דכעי מה עליו דכתכ דמיגו מה"טג"כ

hn1Dh5וסנתכע כך לחתום טנ0גו כיון חלק כמתימה )תכוע יכו) היה ט)6 מודים סכל היו ודקי דמגילת 
 ht'1h 06 כי יחתום ם% חכמים סתקגו עכשיו מט6"כ כן, מ65 וסק מתמתי ם6גי כן )טעון יכולמיה

 עלמו 6ת וחתם עכר 6יך ד6ל"כ המלק כמתימתו לתבעו יכול 6"כ דכעי מס עליו דכתכ מטעםדמגילת6
 מיד לה51י6 ספין גיל מנידון כעיקר מ"מ ודו"ק. ע)יו, טיטעון מה וה6מיגו להתוכע מייכ שסיה 6hSס



 ירושלים - דיןפסקיד

 כמקוס רק הכ"מ וכדעת עכ"פ פוסקים כסני לי קים לזמר יכול כי דירן כגינון 15 מלק כמתימהמוחזק
 מחמת כמתימה סנסתגס סרוגות לחוס כרור כססדכר ,ה וכל מדיגם. תיקוני עפ"י 13 לג13תטנהע
 עלמו הדיו ססתטת מממת )תלות  טפסר  5ס יכל טלמעלס סתיוב כתיבת  יודם מס  ומן  סנכתנטגתייטן
 06 ומ"מ כנקמנות. מקויים הeh 61 לפסול 6ין ודקי כמרקס טווים דיו מיני כל טלין המקי דברוהוך

 חיים סלינו 5ף ר16כן 5ת ממורס מכועס לססכיע יכול Or 3דכר ערמם מסם שיי  b)1nlb לדייןנריה
 ע"כ. יעקב. הק' כנ"ל. סו סי' מו"מ כתו"ע פטוט כמכו6ר מדינךטכועס

 על מתום מיה ד5ס וסכר הסכויי על טתלק ט ס"ק סט סי' o~nino דברי הכיף ס p"D מם סי'ו3ק5והיימ
 יודע קיני טטען ממתן ר6יה והכיף ומועיל, מסגי מכוס, המלוה עליו הוסיף לבי"ד טכ5 וקורס חלקסטר
 כתרך מהדורון וטו"מ כו, סי' ohtSO כינס קמרי דעת )וכן מס טכתו3 זה לכל דה6מין ד5מריגן כתוכמס
  וגתמייב ומהם והקמין  טבפיבו slnol הסטר כתב כ3ר דסתס סריגיה דמה וכק5וה"ח עד(, סי'ת"כ

 מה סי' ידחק גחל ועיי תמילס. הסטר כתב דל5 כיון בחתימה כלל מיוכ ליכ6 כ6ן 35ל ידו,כמתימת
 דדיג5. ספיק6 סוידלס%ס
 מתימה, %מר סדכריס 6ת סמ~ס דהוסיף כל לעין וברור ניכר 6ס hpll זה הטכו"י, לדכרי 5ף6מגס
  קודם פס  ופן  טגכתכ סגתייסן מחמת כמתימה טנסתגס הרקות לחוט צרור 05 "דרק הטכו"יוכמט"כ
 דהוסיפו ~מר זו, טענה לטעון גשמן מלוה  5ין  טנמתבי, צרור 5יגו 06 6מגס כלמעלס", סחיו3כתירת
 המתימס. ל5תרהד3ריס

 5לל לטמיר  סטט"ח שמשר מערב ית בזם שסיעם סול טסמליס  כלן ערביך  מבמלת  כץ  רשעית  וריסב.

  יפבמלז טעות זו 6ין לפרוע סלווס טל כעוטרו טעה ט5ס לע"פ  הגמ"ח,  במיררי  bSt  ילסליוסמכירי
 35. עמי י כרך ירוטליס פס"ד עי' פיו, על מעות ה51י5 טהמ~ה מטוס הו6 טמיונויערבוק

 הוכל רנ, סי' י5מק עולת כספר כתם וככר טניס, 3 לחרי לר5טונה סערם 6ת ת3ע טהגמ"מ כך עלונוסף
  ופן  על  בשבילו ערב נכיס יל, סי,  רפיכם ר,ופרכי פ11 עפי  )סיג כי סי'  פרעון דיני  ישריםבפיפסים

רב.

 לוין. דוגאברהם

כ

 ססי5 לע"פ ערבותו מלס ה5ס והסכום,  סליי של  יפרמימ  יפיקו צפיי  בטפר קכלגית ערכות מחס5.
 גתמייכתי 6ס יודע כלזיגי סוי ס5ס ק15כ סוייגו דכר על ערבותו PDD  05  obn  כטיט ק15כ. ט5יגו דכרעל
 פרעתיך. 06 יודע 6יגי16

 מדודי טמעתי 5ך התמיינוהו, מלה h"w~Sc hSe 5ליטיכ הגרי"ט מרן כטס הדין כבית סגתכע טעןוסגה



הממונות

 כסתירות גבו) עד רק ממייני 51"ל סתמיי13תו, טמל0 % 61מר טליטי'6 לפכיו "ט6) טליט"6 6לימי3סגר"6
 ס0תכוין לסלוקה קי5כה דים בגיד"ד ונפרט סתמייכ, (ה על כך סנוסגיס דכיון ללוות, מנו0גיסמס

n"aoוממילם כקלו, סכומיס - (ה לקוס ו3מיומד - לסלוות נוסג תסגמ"מ הערב ידע כי ללוט, למלוות 
 ערבות מלס 6יך כממחלפיו מליטתן הגרנ"ק רנות כניס לפגי לי 6מר וכן ק5וכ, ד3ר גקר6 (ה מכוסעד

 )מעלת. יותר 16 פמות קי5כה דים לי וסמיכ דובר, כמה יודעים ו6יגס "כמדובר" מהתמיינו olh)nכסטר
 מוסיף והרעיף התמיינותו, obn1 קל6 כסי' והם"ך 3טו"ע מממכר פסקו ק315 ט6יגו סכוס ע)וכערד
 כהסמ"ע וד5 כהמעך, ס"ל יכ p"D חידו"יס יכ כמיי ו0גתה"מ מעות, מתן )פני 6ף קנין כוה קריךדמ"מ
 ק)6. וסי'"ס
 דסו6 כהמיך מלכס מולקים וסוסך מהסמ"ע ד3מקוס כתכ כ 16ת כס סי' תפיסה סרדיני מהנתס"מ61ף

 כגדי טפת 3מס כת3 ערב( סל' ע) לריס פגי כספרנו )גרפס סטו"ע על מהרם"ס בסגסגת מ"מ3תר6,
 מ"6 ד ומהדורך קסם, סי' מ"ג פו"מ 103"ת וכן כהסמ"עכ, לי קיס לומר יכול דהמומ(ק י סי' nrrinכסוגה
 טכתכ ח"6 מסריכ"ל כטס כן סי' מו"מ 6כרהס כרית ממו"ת וס3י6 קטו, סי' 3י"ע פו"ת 3מס מססי'
 מסני,  ק15כ  יייוו 3דכר דגם מודו כו"ע 6סמכת6 דהוי חף דמהני כערב ד6דרכ6 מססמייע,סיפך
 קעו. ס" ר3 לחס 3תסוכות וכייסעיי"ם,
 כקיני ממיט 6י %, ס"ק קכט סי' 03"ך hslol ספוסקיס, (tpSn קפלן הערר מל מיוכו על ספקוכטים
 כמו 0תמייכותו ע5ס על הו6 "סססק דכמקוס וגרפס פרעתיך,  oh יורע כייני  יו  נפפייכתי 06יודע
 על לריס" "פני כספר מכתכגו מס ועיי נתמיינתי, eh יודע קיני  טל ספק הוי ודקי ק15כ ט6יגוכרכר
 סם. 3סו"ע ערכהלכות

 מס' ומספמס,  פרפי  טס דמיינו 00)061, סטר ע) p"Dt  יל ספרטיס כן hSnS סים סגמיימ סתגס3.
  עטם ולדבריו, 0פרטיס, כל מילוי לל6 בלכד מתימתו 6ת הערם ומתם ומתימה, טלפון מסי כתובת,ת.ז.,
 לסתמייכ סתכוין ול6 גוספיס, ערכיס קשת כיתר להחתים יגרוס ימבוס טסט מע"י ידיעת מתוךכן

  סטטר 6ת לו ממזיר מהגמ"מ כעכר מקריס 0יו ולטענתו סער3יס, ם6ר מיחתמו קמרי רק 6)6כמתימתו
 רק טותסו 6ו מלוה ע"י מולקו המסריס סהפרטיס הנתבע טוען כנררט.  כלייריימ ית  פילי טליפטים

 סער3ות. מלס ה6ס h'o סט6לסל6מרוגס.
 הוי %3ד כממתס ספרטיס, כל מילוי דורם 6ל6 הערד ם) ידו כמתימת מסתפק ל6 מסגמ"מ דכיוןגר6ס
 ולכל סתמייכ, ל6 עדיין מ"מ הגוספיס 0ער3יס סימתמו לתחר לערוב מוכן "מיה ולע"פ מתימה, מ5יכמו
 וע"כ קכט סי' כתו"ע כמנוקר וכד' לך ערכ ולגי % תן למלווה )ומר ם5ריך כע"פ כערב דיגוהיותר
 ערבותו. oSn ל6 לו תן למלום ליווי כ6ן הים סל6כניד"ד
 oh מלוה קינו ססגמ"ח הר6טון סערה ויודע  ניפפימ,  כרכים  מגי למלח בסטר מקוס כסים סדין ומסג.
 סם6ר. על סער3ות מלס 60ס מזוייף, מהם 60חד וסתכרר ממגו, מון ער3יס עוד סיול6

  טפרכו  יפנים  1hun י%  נפי"פ ו: יי% יריי" "פיי  כפפרלי  h"wtin  יגריייפ פייר  פסייכ כזהלעתיק
 סגי טל מכגווג6 סר6"ם לדעת מ6ף ססמ"ע וכתב הכל. למלם  יטני חייכ ממס, 6מד 0מלו0 ופטרלחמד
 סרי לקלס. סערכ על סלוא פל סתונ כל  כ5ן טנט5ר  ניון  פייס סכ), מהס מחמד לתשע יגול קינוערכים
 מכל ייי hlptPn סירי  יפי גרע כנירייר  יפנס  נופף. כרב  עיי לדעת ערכתי סל טענה כחןדלין



 ירושלים - דיןפסקי1

 דכריס כמה ונוסיף כערג  n)DU  ntDu טלין לעיל מט"כ לפי וכמיוחד כסכי למלק גר6ה ל6 6ךכטעות.
 טעות: טענתכענין
 "כרו לו גזתן טהכי6 מה מhSl 65 וסלך )מקוס ממקום טעימות להכיל פועל הסוכר כ: סעי' טלסבסי'
 כטונלי סיירי זס סם: וכפת"חמטלס,

 סוכר מיה וכעס"כ סדכר, 16ת1 סס מ15י היס hb טטל10 הככעס
 תמס לך 6ני מייכ לכסן כתם לס: סי' כיו"ד 61ית6 דכ"מ. פ"ז כתוספתך כעי"ז עוד ועי' טס.סימ65
 פעס לפדותו 6יפו6 סו6 51ריך פדוי, כגו 6ין מדרכגן קולס מד6ורייתח, פדוי וכגו % ליחן חייכמלעיס
 כטעות סר6טון סספדיון גמ65 טניס פעס לפדות אחריך כיון hio רלד סי' מטפט סער וסקסהנוספת.
 ל6 נסכי hnulh1 טענה לו 6ין וככס"ג והת"ס סימום קב) הרי פדוי כ;1 התורס טמן סכין ותירןהיה,

גתמייכ.
 אייך %1 %חזירו גיתן סלח דבר (ס הרי ממיסהו עבודה ח1 מסוייס וסימום ~(oh מקבל סכס6דס לןסרי
 טלכ סי' כק15סיימ 6יה6 וכיו"כ כטעות. התחייכות סל טעגס כזה וקין נתמיינתי, hb דסכי hnp~hלומר
 טככר כיון טייך ל6 המעטם "וביטול וכתב rOfO המקת על סקגין מל דל6 כסכרו מפן לו טק55וכפועל
 גמ65 טעות. ט) טעגס ככס"ג 61ין קיימת הק5י5ס הרי המעסה לבטל אייך סל6 רכל סייגו ספעעה",עטה
l'"DSהמקם דכריס ה11 דכסלכ"ל דלמ"ד עלס, ל6 ולכסוף )חיי למיסק 6דעת6 קרקעותיו ממכר כסס1ח 
 לח זה דלעגין להס לטלס ט5ריך צרור וכד' לגמל מפליו )העכיר פועלים העסיק 6דס חותו 06 6כןכטל.
 טעות. מקם דלהיויחמריגן
 סוסריס מדברי שליסורו דכר למכירו טמכר דמי ג סעי' רלד כמיי סמוכך על מסתמך סג'יל מספטוסער
 כלס ממזיר המוכר 6ין ספירות הכל 6ס 6ך מק"ט דהוי דמיו ונוטל ספירות ממזיר קיימים ספירות6ס

 טל טענה 6ין ממגו גסגס וסוף ממפן לסמזיר 6פסר דכט6י היינו גתה"מ, ועי' גכוה, ממירס היס6פי)1
 להחויר 1ח"6 פיו על נעמתה דססלו6ה טעות טעגת טייכת % כערב טגס מכ61ר זס מכל ככה"ג.טעות
 סטתך למיטען מ5י % ותו תמורתם וגתמייכ עליו טסמכו ססג6ה 6ת ככר קיבל וסערם  שתירניתהגלב)
 שגעשה סיכ" דכל p"D 6 רל סי' והגתס"מ פיד זכיה סמס)"מ כתכ וכעי"ז כטעות. סיס מעיקרךטסכל
 סדכריס מוזרים זו טעגס טע"י כ16פן חל6 עסיתי ל6 דהכי 6דעת6 חמרינן לelt)h 6 סני כיןעסק

 כמיניה כל לחו מסגי ל5ד נזק נגרס דסכי 6דעת6 טענה ע"י oh קולס סטני, ל5ד נזק מטי ול6כדמעיקר6
 6ת (5us יכול חיגו מתם 61מ"כ ממכירו פרס סקוגס ס6דס סדין 6ת סס מסכיריס וכזה ס(1. טעגסלטעון
 טגעטתה ערכות סל מ5כ וככל כמזרם. כספו ולכקס מתס פרס לו להחויר כמינים כל דל16 מעיקרךסמקם
 hnp~h טייך ול6 טעכד סעכודס חת לכטל גיתן ט)6 עכד מככר לפועל דמיך הלוס סל פיו SDססלו6ה
 לו חין לס (קוק ט6יגו סוכרר ולכסוף מרקמת בכיה תרופס 6דס O)p ט6ס גר6ה ולפי"( עסיתי. ל6דסכי
 טעות.  מכות ככסייג חין היחרך o~rns תרומות לקבל רסקי מרקמת צית חין דסלw"pn 6 סלטענם
 כסף לי סיסים חסכתי כי לך לפרוע סתמייכתי לטעון יכול ל6 מריכוכן כסף מלוס טטמעון פמוט (הוסגם

 כטעותך לי איכפת מס טוען טסמלוס דכרור פטור, 6ני וכעת טעות מסכל והוברר 61לו 6ל1מסיסת
 לך סתחייכתי לטעון רטושן מ5י ד% ר16כן עכור טעכד פועל ככל סדין וכן ממגי. סקכלת מס ליתסיר
 כערכ הדין וכן עכורה. לי לטלס ועליך ממני כגויה קכלת מטעותך לי איכפת מה יקמר להפועלבטעות
 טענת טייך ול6 טקיכל ההגחה עכור לסלס ס1ח 5ריך עליו מסמכו סקיכל ההגרס תמורת לפרועסהתמייכ



 (ממונות

 "ייך 1ל6 ממם כלווס דיגו 61"כ הכטף, כל 4ת טקיכל (ס סו6 מסערכ מגממכ ערב טגדר וכפרטטעות.
tSihלך %6ס 61;י לפלוגי מגה תן לממעון ט6מר דר6וכן יד מעיי קם סי' כיו"ד מכ61ר רכן טעות, טענת 
 פיי ריס 3רמ"6 ל0די6 ה61 וכן סמנה, כל מר316ן טמו5י6יס 3ט"ך 1מ613ר ק515ה  רבית כה"גדחטי3
 הכסף, כל 6ת קיכל כ6י% סערם ס;מטכ סרי oc. הגריש ככי6ור כמכ61ר ערכ מדין זה וכלקמט,
 ערכ. מדין עלמו למלה כנותן סו6 סרי המלוס DU"' הלוס טנותן דמם מ165 ד"ה ע6 כ"מ סתוס'וכלסגן
 מקודמת  לפלגי תן למרס 06 כלמס דס6 לי תן כקומר ממם סוי לפלוני תן ג: ס"ק קלכ סי' הגתה"מר"ל
 כזה נפטר לפלוני המוכ תן ללוס המקס 6מי p"D :6 קב סי' כגתה"מ ה61 וכן ע"כ. כעקמה. כקיקהדהוי
 וכריכיך  מחילס(.  להון לו טי6מר עד  מתוכי ;פטר ל6 ערב דין טלין )ים מיס ו1כ(רוק ערב מדיןמחונו
p'rntsמליכם מעמס  מבוקר יית ב"מ Sih מכירוה כרמכייס ועיי ערב.  פרין סיבי  עלי ייכרך  פליני 

 כמכילו. עכד SU1DO כ6י% דמטיכ הרי תלין, כ) מיסור על עוכר כסיג מכלפי'"
 6כן עקמו, מממון 6ת קיפל טסערכ נתטכ דל6 כקדומין הרמכ"ס מלמון דייק י6 סי' רבית סמתג"66מגס
 המכמה גס וכ"כ סממון, כל מקיכל מממיכ כך על המכוססים כרכית וסיעך הרמ"ד pDD' 6ת סכ6גוככר
 כמכתכיס השי רי"( מרן וכמי' )ידו. מגיעו כ6י)1 610 סרי פיו ע) מגתן מס ד: מעיי ק)כ כל)6דס
 כמקכל גחמכ סהערכ (ס לכל) מודה הרמכ"ס דגם וס"ל  סרמביימ  ברעה  סמת;"6 על מלק הספרמכסוף
 ממיכ סגרי"ז דלפי סללו, הג6וניס מני מל הגיסות כין ים ווהכדל '( סי' לקוטים h~1rns וכיההכסף,
 סכסף, כמקכל הערכ מסיס ככסף סו"כ ד6יתרכי מקמר רק h~1rno לפי וקילו  ממט, מכסףכמקכל
 1ל6 המגה כל 6ת המלס מן מו5י6ין מחין hrr)nno דעת טהכי6 יהודה כרית מס' על ותמיהגיודו"ק(.
b'~oדעת o')thA~ וכ"כ הגזל. וס;ההיימ המכ"ל דכרי 6ת וכן הרמכ"ס, דכרי כפטט עליו החולקים 
  נענין  סרמבתמ  כלמון  סמחנר כתב כ סעי'  כס סי' ב5בסע"ו  מסרי מסתגרה וכן פ"ה. חיטותש"ס
 דגס סרי המגס, כל מינים מפקינן לך קלוס  לפלסי מנס חתן סרמ"6 כתב כיו"ד וקילו  ערב,  פריוירידיו

 כמנס. כל ית יערב יייבל  טימיב כן סדיןלהרמכ"ס
 סהנ6ה תמורת מתמייכ סערכ כ. סכסף. כמקכל נממכ הערס 6. כערב: ינגס המכריס מלומסלסיכום:

 וסנה 6סמכתccn .6 למוריד הob)~o 61 וענין כעלמם, כדיבור מתמייכ סערכ ג.  עלי.טעיבליפיפכיפ
 ביררנו וככר עקמו, כלוס כמו טעות טענת הייכף דל6 ברור סרי סכסף כמקכ) מנממכ הרקבון ה5דלפי
 טעות לטענת oton כ6ן  6ין ייכיס  הפורפ טפתפייב  ייכי סססכר לפי גס לסלכם. מעיקר 610 זסד5ד
  סטליטי מהסכר לפי ד6ף וכרקס להמ(יר. h~h הסנ6ס ד6ת מעיקרו, העגין 6ת לבטל h"htלפי

 סמך על כספו 6ת נתן סמלוס סוף דסוף טעות, פננת טייב, ל5  גם בעלת,  בריבוד יערברפתתייבית
  טל עסק כ6ן נעטס מ"מ כעלמם כדיכור 610 הערכ מתחייכות  מל  יבין  פעטס כי 61ף זו,התחייכות
 לבטלה. 6"6 ותו ה  ntsitnno  תיירתפלייפ
h"Atכסף סקיכל לזה דמי ול6 טעות טענת כוה טייך מ"מ סכסף כמקכ) הערכ גממכ 6י ט6ף לי כתכ 
 לדעתו  טייך לפועל בהתחייכות וגס  מפיק  בוס  וסייך גריד6 דיגי ענין סו6 סערכ סוף דסוף5ממסי,
 על קיפל סתגס ומדלם  ירכתיי  ~פועי  רכיל  פיות  וי ירי  כן ידבר  חייו  ייבלנו וכגידוניסטעות,
 מדמים 60ג1 מטוס 1ל6 כערם, טעות טעגת עגין 610 מלנו מנידון עיקר וסנה עגין. ככל למלםעקמו
 61לו טסכ6גו ספוסקיס דעות עפ"י ה61  כלגו מסמך עיקר 6ל6 מעסה, גערה וכך כך סס ערכמגדרי



 ירושלים - דין~סקיח

 ע"כ. כערב. טעות סטין עדיסןיתנו
 סיס סלילו סערכ וטוען ססלו"ס, זמן ס6רכת כלי סגים טקט %מר bih נתכעס hbt מגס למלי ס6%סד.

 יכף וסיס ל)01 מיועדים "סיו גדעים כסף כסכומי טסמ(יק מטוס )פרוע מסיכן לו סיס כזמןנתבע
 )6 דסכי hn~1hl סקס, סל כמפיס עוד )1 6ין כגיס מלוט למרי ועתר ססלו6ס, עכור ולט)מסלעככס
גתחייכ.
 כסלו6ס סוי (מן הארכת 06 סיג פנו ולוס מלוס וסר6כ"ד סרמכ"ס לממסקת סייד דיגו (ס דעניןגראס
 (מן ס6רכת סיתם % דכגיד"ד ריבית, "יסור לענין לגבי 6ומדטס

~ht5oo 
h~h וקין סתכיעס, רמיית 

 זו 6חר, ממקום ממגו )תפוס יכף סיס כזמן )1 מודיע סיס ט6ס סגתכע טטוען ומס מרסס. ohtSOכ6ן
 יכ סי' רכים מיס סו"ת כטס מ ט6לס אריס פגי כספרנו h"wtbc סגר5"פ מו"ר כתכ וכעי"ז טעגס,אינס

 1ע15ס רב מכוס על ערב להיות 6דעתיס p'Dh טל6 לזמר יכול סריגו חודם, 50 עכור לטלס גתכעטסערכ
.or)

 Inro עד h~h מסמעכד הערכ 6ין "לעולס די"6 ד סעי' קל6 סי' ססו"ע על כפיאט מפורסיסוסדכריס
 דוקק קריך 06 ספוסקיס סנמלקו ג ס"ק ספת"ס כתכ סערכ, נפטר תצעו 1)6 הזמן ומטסגיעטקכעו,
 רגיל כערכ זס וכל ערבותו, פקע סומן כמגיע כלמיס גס 16 ערבותו פקע 6( ורק כמלוס סערכטיתרס
 קמרי (ס לנידון חייך 6יגו זה כל 6ך כוס. מודו וכו"ע עלמו כלווה "סו6 לפי נפטר קינו 1S5P כערכ6כ)

 ערכותו. oSn טל6טכתכגו

 הייזלר. אהרןמרדכי

ג

 נתערכ ל6 ססו6 - כרי כטענת - סערכ טענת דלפי ר6טית ממערכות, סערכ 6ת לפטור דיםגר6ס
 ערכיס סגי עוד סיכי6 לתרי ורק כערכ, חותם קינו סעדיין סמתס קודם ללוס כפירוט 6מר סחרילמלום
 ומס נתערכ. ל6 סו6 סרי ערכים עוד סכיך ל6 ססלוס וכיון כערכ, יתחייב 61ז פרטיו 6ת ימ)66ז

 סהערכ ד6ף ברור זס ומנס כממטך. יתכ6ר סיו, על סו65ות h'itol מסתגלי 'דע ל6 טסו" סמ%סמטוען
 וטענת מיוכ, עליו מל ל6 מתמייכ 6יגו העדיין כמפורט כסס 6מר 06 6כל ססלו6ס, סטר על סמומתם
 י"ל וביותר חתימתו, כעת מלוס עם סערכ דיבר מס יודע 6יגו טמרי לסכמיטו כרי טעגת 6יגססמלות
 בו למזור יכול סערכ סרי מ"מ המלוס, טטוען כפי תנקי, סוס hSs טמו מתס ססערכ גימל 6יד6ף

 ללס, סהלו"ס נותן ססמלוה עד סתמיינותו חלס % סלו6ס סטר על מוחס כסהערכ דסגסמערבותו,
 6ף וכגידייד כממ"ע, גסס קל6, סי' ריס ממחכר כרכרי סס6%ס, קודם כו )מ(ור סערכ ביכו) דמזיגןכפי
 למקס קמר סטטר מוסר 6ת טלימ כעוטם 610 סיומר ולכל כזס, גתמייכ ל6 מ"מ מערכות סטר עלטתתס
 %וי סנטר ימסור טל6 כחכירו ומומס כו מזר ובמ"כ עלמו וחתם זס טטר על מגוי לו וילוס קכלןכערכ י טיחתוס ממגו וניקם סטר עם למכירו סכ6 כממד כמעמס ub סי' סוף סי כערך וכ"כ פורע, ולגי לותן
 כמתימס ד5יוס סג6מר כלוס למכירו גתמייכ דל6 כידו למחות דיכו) ופסק כעדו, לערוכ ר51ס61ינו



טממונות

 ר51ס חיגו הלוס טל6 זמן וכל זס סטר על כמילום )גוי )סתמייכ עלמו מהם ורק לידו, סניטרומסירת
 רק ערכות על כעת לו מותם ט6יגו ללוס לסדיק 6מר סערכ טענת טלפי כניד"ד ו6ייכ עיי"ם.להתמייכ,
 כזה. 1יתמייכ וכת1כת1 סמו יכתוכ fh ערכיס סגי עוד היכיף)6מר
 סי' כנתה"מ מכתכ וכמו פיו, ע) ממון )ה51י6 למלום גרס סוף כל מסוף מטוס מייכ מס61 לדון ים6מגס
 ססגתס"מ 6יגו, ,ס 6מגס התחייב. ל6 טסערכ ידע מל6 למלום סי,ק מגרס גרמי מסוס וכן ג, ס"קקככ
 בו מוזר סיס הה64ס קורס - מיכן ולנוחר ערב 61גי )1 תן למלום 16מר הים עלמו סו6 כ6ס מיירימס

 o)nh גרמי, SD 16 פיו על הממון ס651ת על למייכו יכולים היו 6,י כעלמו למלוס מודיע 1ל6ממערכות
 מתימתו גתן hSh ערם, hlot כתחי)ס כעלמו למטוס 6מר ל6 מהוךככסייג

~lss 
 חינו "עדיין עמו וסתנס

 ס)ימ טטלמ )מי דומם וס וסרי הלוס-ססלימ, b~b פיו, על ממון לסו65ת טורס סוhSa 6 כערכ,מתמייכ
 סים מס לו לסניף כעדים סלים כעוסה והרמ"ח הממכר דגה)קו כ סעי' קככ בסי' טמ5יגו מתמרט,ולמ"כ
 סנתנע, פטור למלים, וגתן מסכיטול הגתכע ידע ולח למ)ימ זס מיתן קודס המלימות וביטל פלוני 56ללו

וסרמ'"
 )ך דלין פטור מסגתכע כמממכר פוסק דסמסרם"ל מ ס"ק נם"ך ויעויי"ם דמייכ, י'" מניף

 orn1 הנתנע, ע) תסיס סה6חריוה סיכי כי עדים כפגי מלימוהו יבטל 6חד רכל ועוד מזו, גדעים16גסיס
 סם)'מות יכטה ד6ס מכמיס סועים מס למימר ליכ6 דפסתם מייד, ככיטול ידע סטלימ ד6סמטמע
 למקור, להגתכע ספל לסלים סודיע ד6ס מ11, גדולים 6וגסיס לך דלין לומר מייך ל6 וגס ילך, %מסתמק

 יעויי"ם. 1DJhe( הו6 סטלימ 4 כימט ססלימ061
 פסערכ סמלוס 6ת סטעס סמ)יח 6100 מלוה ורק גתערכ, ל6 סוף סערכ דברי "לפי כיון כגיד"ד61"כ
 ס4ס. 6ת hSh כחתימתו סערכ 6ת למייכ 1tDb ד6י ונמ65 ערכ, לחיות המכיס ככר6כן

 קודס הטעימות וביט) כמכילו ממל1ס פילוס n'Sc מסטולם עוד ומוסיף ל0די6, כן כתב סקדמיסונכסף
 עוד סמלימות. %טל מיכול 6דעתיס כרסוקי לסמלוס דהו"ל כטילם המלימות ד1%"ע 6)יו מממוןמכ6
 6ו כעדים סכיטול טיסים Srrrn תקנת סיס כגט דרק עדיס, כפני מחלימות הינטל קריך דליןכותב
כבי"ד.
 6מגס ללוס, גתן ל6 עדיין סמלוס 06 6ף לבטל יכול 6יגו קבלן טכערכ הקדטים ככסף חס ממכיףומס
 כפני לבט) לו סיס ולכן ערכ ~hto למקס 6מר כעלמו טה61 מיירי ממס סכתכט כפי דומם קינוכידיד
,olinoכמס ברור סיזק ם6ין גרמך רק הו"ל סכיטול על למלים ומודיע כעלמו )מלוס 6מר כמ)6 6ך 
 מל תנ6יו לפי מסרי 6גפסיס, ד6פסיד 610 סגמ"מ - סמלוס דכניד"ד ועוד יסלס. פלוס 16לי כיטגותן
 ועוד מ%יס, ספרטיס סיו ל6 כלסר ohtSO סו5י16 וכגיד"ד וכתוכהו, ממו לכתוב הערב ממוייכמגמ"ח
 61רכעס ם4מס ~a(ab o רק 6)6 6מד, ערכ סמך על כוס גרו) כסך סלמס מו5י6ין טלין סגמ"ממדרך
 מתמייכ. 610 6כן ס6ס סערכ מתימת יותר כדק מל6 לגפמו גרס טהו6 הריערכיס,
 )סמלוס מגיסם מסכימו ס6ס וכשס"ת מהטור כו ס"ק סם"ך מכיף ס DD" קכ6 דכסי' לזה, ר6יס ק5תעוד

 מיינו טגיסס מסכימו ו6ס דמים וגר6ס מכ"מ: וכתב וכו', ידו כתש 4 שיכיל מי ~trr ממוגו מימלמומלוס(
 ידי ככתב שליחסיו % ם6גי hSb ,ס סו6 ידי כתש 6מת לטעון נמי יכול מתחילם הסכימו )6 ד6סטעמם
 1םלמו, כתם קותו לקמו ו6מריס מגילתך ריס על כתנתי 6"ג מלמתיו, ול6 לם4ח זה כתכי סכנתי 6סכי
 16 ל)וס סו") מס ידו כתב ם,ס דכיון גכוניס, דבריו 61ין וכותכ: חולק והם"ך ע"כ. כמכועס. גלמןוסיס



 ירושלים - דיןפסקי

 יעויי"ט. 6חריס, יקמוסו טל6 ל0יזסר ד0ו"ל 6נפטיס ד6פסיד to'h סלמו ל6 המלוס ו6ס לעסות,לנפקד
 זס ועל מהערר יד כתב לידי 63 מסרי לעסות לי סיס מה לטעון המקס יכול כגיד"ד לפי"זו)כ6ורה
 טיט מד31ר טפס 6יט, (ס 6מגס למפיס. יקמוסו c(h )הי,סר עליו מסיה סערם על טעגס ים וגס ,סמכתי
 6ת הימסור ממפקיד 16 המלוס ככתיי סטר לידו וכט63 המפקיד וסל סמלוס סל ממון לנפקן 16ל4ס
 יותר מוטל והמפקיד המלוס ועל כסטר, סכתוכ כפי לעסות קריך 510 סרי סמוכייז, טלית לידי סגהמממון
 מתמייכ טה61 חרט סטר כעת כוהת לסערת כגיד"ד כפופן 6ך כזה, סטר ממגו יקמו סל5 וטמירס(סירות
 קפיצו rb' ערכיס, טדי עוד סימתיס עד סטטר or יתן ט% הלוס עם כע"פ ומתגם סל51ס על ערבלסיות
 כהתחייבותו. ועומד ,ס, סטר ע) חתם orn הערר 6כן 06 לבדוק צריך המלוס לירי כוס  כתכממגיע
 מנ"ל. כדכריגו ססוח oc הפת"מ A)p h'sot סי' מ"כ יעקכ סכות כסוייתויעויין

 דיט דסיכי כתכ סתסוכס כתוך ע"6( ולט לג סי' הרמ"ח כמסוכות דסנס סערכ, לפטור טעם יטעוד
h)1nthדקכן ימוכמ 16מדג6 %ו יס 16%רס וככחן סערי, גסתעכד ל6 מותם סיס ט% לערב למוכם 
 ועל ער3יס, 61רכעס סלוסס סגמ"מ לוקם כז0 גודל כסדר טכהל061 לסתמיים, ממכיס סיס ל6סערכ
 הסלו6ס כ) 6ת (uun טיכו)יס פיסקה מיפיעס 1WC3C 61ף ממט, מץ ער3יס עוד טיסיו מתם (ססמך
 יכול ער3יס כמס יט ;ohst ועוז, נימד, סערכיס כל 6ת תוכע הגמ"מ למעטה מ"מ מסער3יס, 6מדמכל
 לתבוע. ממי לו 6ין ערניס עוד סמתיס % ססלוס וכקן מלקם, 5ת סערכיס מסקר )תבוע ססילססערם
 לריס סס סוית למון מהעתיק יצחק עולת מספר ט)יט"5hAO 6"1 טסכי6 כפי 6ומדג6 למוסיף יסעוד
 ול5 כוס ר3 (מן שתו ת3ע סל6 וכפרט וכותב: מנס, י"3 5מר סערכ 6ת סמלוס ת3ע טסס טו, סי'מו"מ
 עד כסכיל1 ער3 געסס טל6 סו6 דמוכמ 161מדג6 מידו, לסו5י6 יכול טפסר פסיה כעם מוס כלל 4מודיע
 למוליך יכול  עדיין ס0י0  כזמן  6יתו ת3ע ט)6 ס6' עגיגיס, סגי כ6ן הזכיר ומנס ע"כ. סגדו).היחל
 מתחייב. הים סל6 דמוכח h)1nlh 010 3גפרד סירס כל oh 51'יע לרוך, זמן על גתערכ טל6 וגסמסלות,
 יטמר מפרעון (מן יקריך סגמ"מ 06 ד6ף כתוב כניד"ד הס64ס דכטטר ו6ף טניס. ד' רק היס דככ5ןוגס

 סכרם לקמר ורק הלוס, 6ת כלל תרעו סל6 %6 הפרעון (מן 5ת ס6ריכו )6 כ6ן כמגס כחיוכו,סערם
 מססלו6ס. מגיס ד' %מר רק מיה 1(0 סערם, 6ת לתבוע tbsלחו"ל
 )סס31ריס 5מגס ק)6, סי' כטור קדמוני 3זס נמלקו סערכ נפטר 06 ל)01 מזמן סקריך המלוס כ6סומגס

 1כי16ר סמסרט"ך דעת מכיף סס וכפת"מ סומן. לסקריך סל6 כמלוס מתרס % 06 גס סו6 גפטרססערכ
 nh(o מהערם, לסו5י6 וקין דפ)וגתD"D 6 דהוי וכתב ממערכות, י65 ל6 ממלוה סברס ל6 ד6ססגריה
 נוגע 6יגו לגיד"ד 6מנס יעויי"ס. פרעון, כספק וחסום גפטר וספק ודקי ערכ דסוה כת3 טס סיכערך

 גט6ר ללוה סומן כסקריך שגס עצמו כלוס ט0ו6 כקבלן מודים דכולס ג6 סי' 35י מכס כשו"ת טכת3כפי
 ד. p~D סס מטפט כסער וכ"כ מערבותו, נפטר ע6 מייכ,סערם
 דג0יס היכף %6 6מר ל6 כ6ן רעד יודם הרמכ"ן גס דכגיד"ד ס: סי' ר6נ"ת כס"ת ממ"כ עוד לצרףויט
 כידו סהיס מפגי 6ל6 מלועז כעד גתערכ דל6 דעת גילוי bt'h1 סיכל 6נל דעת, גילוי וליכין סתםערב
 דסכי ד6דעת6 מסדי 6גן סתג6י כפי מדפיס 1' כסוף ממנו לה51י6 יכול ססלועז וכיון סלוע(, טלגכסיס
 (מן על רק ערכות מותס טס61 סערכ שטוען דמוכת 16מדג6 סוי 3גיד"ד 6ס לעיין וים יותר. ו%גתערכ
 ))1ס, טסגיעו כספיס ח45 לעכב יכף וסיס כמפיס כליסוף לו שעזר הלוס עס קסריס לו סיה והוטק5ר,



יא'ממונות

 בכסף. 'ממגו לתבוע יכול 6יגו טו3 לחו"ל 3רח ומלוס ט631 ,מן מעכר כיון5ך

 טרמורשטיין. צבינפתלי

 , ,הערה

 הזונח ע) החוח! 6ח ההלחימו געוכ57 צקו"ח הלמ"ק פקק קהלי )העיר יק עעס, יק עה כח"ה ק)יט"6 הגרנל"ממק"כ
 )כט) כדי 076 ג) וכ,כ כמו 6ונו7נ6 כ6ן קנין הרמ"ח ופקק פלמ, 7עורכ6 והחכרל מהחמוטעוח )הזיזו כדיהחחן

 עד. עמ' י6 וגרך עד עמ' ט גרך ירוק)יס פק"י ועי' כני7"7. וה"ההערכות,

מ4!.ה.

 )תשובה

 6)6 קינו זה 7כ, מהני, )6 עלב הייתי )6 ממק )ו חייך ק)6 ידעתי 6י)ו הערב קומר כח"כ 067 כחכ כתקוכה קטהרה"ק
 נתכשר וכרר העקק, ענין )פניו כירלו ק)6 כ)'1מ1 עענה or'hJ יפטר קכעו)ס עלכ כ) 67"כ הכריס, הוו ו)6 קכ)כ7כריס
 7כריס הוו )6 כני7"7 והנה הרמ"6. עג") 6נפקיה, 67פקי7 קיהו 7מוגח 6ומ7נ6 כ6ו קטין ומן 7כ) 'O((Oh )פי שנו זהקב)
 מעקה קעקה ועוד, חחימוח, קחי עוד כצילוף לק עלכ געת )היות מוגן קצינו )הקווה כפילוט 6מל הערכ h(hקכ)כ
 7מוגח 16מ7נ6 הוי וקפיר fi"nlo, ק7ורק הה)ו6ה'כפי כקטל וכתוכחו קמו כתכ ק)6 כוה החחייכ )6 טע7ייןהמוכים
 העלבות. מן)פוטרו
 7)6 6 קי' מו"מ ח"6 חייט 37לי מקו"ח הכיק קס עד עמ' י6 גלך ירוק)יס כפס"ד ק)יע"6 היימל הגלמ"5  קנייןומל
 בנו הערכוח )כע) 7eh(h כ16 קיק 6ף ו)כ6ורה.)פי"1 וכו'. )כחו לפוסק ה16מ7נ6 מהני )6 הו67ה 7כ7רך ה6חרוניסכ) pg~' וכן וכו', 3 ק"ק 5 קי' 6כהע"1 כמ"מ והוכל סו, קי' וויי) מהל"י כקו"ח כמכובר 6ומ7נ6 כתר וכתיוכ כהו67ה16)ינ1
 ורע כ)6 הכח תגך Det ,כר: חג' קטר ככוחכ המהרירו יני' מניס 6 סעי' 5 "י' כלמ"ק 7קס )חלק דיק נרצה 6מגסמועי).
 יק ק,כ6ולה 61ף קער. צוחו כח 'ורק הכע) ה,רע, ומח hn"p ולע והקבלה 6כ'ה כח" הכח ומחה החוכ, 'הכע)ק"מ5
 מה כפח"ק ויעויי"ק חוזק, כ)6 הרה"ק לכרי הכיתו כונס וכ"ט, וח"מ וכ"מ כזריקה והפוקקיס, )ורעו. רק טנחכוון6ונו7נ6
 מבוקה הרמ"ח )חלז קס והכיס הלמ"ק, נגד קפסק ק)ג קי' יהודה בית חינוך כקם גו קי' :t~PO)h יעקכ קכ מקו"חקהויך
 חיים. כיכרי קס קמך וע"ג יעויי"ק, הפוקקים,גנוזי
 6ומ7נ6 מהני 7)6 ה61 וויי) המהר"י ק) כטעמו קטמה חכמה 3הגהוח קס קכחכ כפי )קס, ני7"7 כין )חזק נרצה6מנס
 6ומ7נ6 קיק 3ני7"7 51"כ יעויי"ק. )פוטרו, 6ומ7נ6 לח"כ מהני )6 חיוכ כח1קח והוי נתחייכ 7ככל וכיון מחנקה,)ה51י6
 גי נתחייכ )6 הכ6 הכ"מ, )פי qel כמוכח, כ6ומ7נ6 נחחייכ )6 ותיוג הו67ה דלך להוי qh כערכות, נתמיינו ט)6מחריצה
 מההחמייכות כסח פטוריס קהס היה היולקיס וטענח' ההתחייכות, )קנס 81התחי) נחמייכ קככר מיירי קס הטבהכנבון
 התחייכות. מסע) )6 67ומ7נ6 וויי) נוהנוהר"י הכ"ח כחס ע"נ 6כיהס, גתמייכ )6 תכי 76עח6גי

נ.צ.כו.

 הדין פסק על התובעערעור

 הנתבע שטען דברים שכמה וכתב הפסק על התובע ערער ונימלקיו, הדין פסק קבלתלאחר



 ירושלים - דיןפסקייב

 מסר שאמנם נכון, אינו ערבות, לשם חתם שלא הנתבע שטען מה נכונים. היו לא עצמולפטור

 השטר את הלווה ימסור שאח"כ ידע אך נוספים, ערבים עליו שיחתים כדי ללווה השטראת

 לא שבכוונה הנתבע שטען ומה לו, מסר כן דעת ועל ההלואה, את לקבל כדי לגמ"חהחתום
 כפי ההלואה, לפני למילוי השטר את לו יחזיר שהגמ"ח כדי כנדרש, וכתובתו שמו אתכתב
 וכתובתו ושמו ערב בהם היה שהנתבע nrrDW וכמה כמה והראיה נכון, אינו זה גם תמיד,שנהגו

 ידו, בכתב שימלא ההלוואה לפני לו הוחזרו לא והם עצמו, הנתבע ע"י ולא אחר, בידנכתבו
 אינו שהגמ"ח כערבים אלא לעיכובא אינה וכתובתו שמו את בעצמו יכתוב שהערתוהדרישה
 שהשט"ח כן דעת שעל הנתבע שטען ומה לדבריו. לראיה שונים שט"ח מציג הגמ"חמכיר.
 זה את גם שינויים, בו שייעשו חושש שהיה משום חותם, היה לא הלווה של שותפו אצליישמר

 ידיד היותו בגלל לו נמסרו השטיח אך הלווה, של גיסו אמנם היה שהשומר וטוען הגמ"חמפריך
 לא ואיך עצמו, הלווה אצל שאת ביתר קיים השומר אצל שינויים מפני והחשש הגמ"ח,של

 הנתבע שטען ומה ללווה? השטייח את למסור הנתבעחשש
~pw 

 את ילין שהגמ"ח כן דעת
 סעיף יש שבשט"ח הגמ"ח טוען חותם, היה לא הלואה מאותה שנים כמה במשך ממנותביעתו
 הערב, חתם כן דעת ועל בשטייח, הכתוב לזמן מעבר ההלואה זמן את להאריך רשאישהגמ"ח

 ונמצאו הפרעון במועד הלווה את שתבע מכיון תביעתו, את הגמ"ח הלין לא זה שבנידון גםמה
 תובע וע"כ לפרוע, יכלו לא והעסקנים עבר הזמן אך החוב, את לפרוע שהבטיחו עסקניםאז

 הערב. אתהגמ"ח
 טענותיו, את וטוען חוזר והוא שבועיים, בתוך לתגובה הערעור את לנתבע העביר הדיןבית

 התובע. ע"י הנטען כל אתומכחיש

החלטה

 מסויים. בסכום - כפשרה - הנתבע את ומחייב הערעור את מקבל הדיןבית

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




