
אממונות

., 

ירושליםייובית
יוחשיוולבירורממונותלדיני

בטעותמחבירוכסףקבל
עב-ג 9נ 9מס'ממונותתיק

סיו"יז '(מחד

הדיוןנושא

לקבלשאמור 5.000$סרלולמסורביעייינתבקש(צי'ינזי),כספיםלהעברתעסקבעלשהואיא

ובאחדהגיע,הכסףאםלדעתפעמיםכמהאליוהתקשרשבימספראי .ברוסיהמחבירודרכו

עמלהבניכויהכסףאתוקבלהגיעבי .לקבלולבואויכולהגיעשהכסףאילואמרהפעמים

אדםעבוראלאביעבורנשלחלאלביומסרשהגיעשהכסףלאיהתברריומייםלאחרא.ישגבה

עללולהודיעלביהתקשרהואהיום.עדעבורוכסףלחשבוןהכניסלאבישלוחבירואחר,

להחזיראחרכסףלוואיןהכסףאתהוציאשכברלוהשיביבבחזרה.הכסףאתודרשהטעות

 .לו

בקשואי ,לביהשייכיםהמכירהמכספי 5.000$נותרוגיובידידירתואתמכרישבנודעלאי

 .כספוהשבתלצוררזהכסףעלעיקולצוהדיןמבית

עיקולצו

 .כמבוקשהצואתנתןהדיןבית

יגרשמואל )-(אייכלרמרדכי )-(אביידלוין,דובאברהם )-(

העיקולצולאחרהצדדיםטענות

בשליחותאלאעצמועבורמאיהכסףאתלקחלאשלטענתומשוםהצואתלהורידבקשבי

אתששלחזההיההואשאכןמאביומכתבוהציג ,פרוטהאףממנונהנהלאכללוהואאביו,

אתלפרוסמבקשהואהכספימצבובגללאראותו,להחזירשחייבזהוהואהכסף,אתלקבלבנו



ירושלים-ייופסקיב
> 

הכסףאתממניכשקבללאיבמפירששאמרסיעןבי .לחידש 100%שללפריסיתהתשלים

ייתכןהגיע,הכסףאםלברראיעםבסלפיןשדברהיאהיהלאיזה .אבייבשליחיתבאשהיא

שלא,מאחרגיאצלימצייליששייךמהכסףהעיקילאתלהסירבימבקשלפיכך.אבייזהשהיה

החייב.היא

שאלאתילהתעסקשהסכיםילפניבי,אתרקבישלאבייאתמכיראינישהיאמשיבאי

שאינימוסיף(הואאתולהתעסקויכולנאמןהואישבלואמריההיאמשותףידידאצלאודותיו

ל"מחיהכסףאתמקבלשהיהבליכסףליניתןהיהשלאמשיםכערב,הממליץהידידאתתובע

שלז..תציליםמציגהיאיכראיה .אביובשליחיתהכסףשליקחליאמרשבימכחישאי .עבירי)

היהיאילובמשרדי,הכספיםמקבליכלעםשניהגכפיהכסף,אתשקבלבעתבילישמסרבי

שהשליח(משיםהמשלחיםשארשניהגיםכפיהמשלח,שלז..תציליםמקבלהיהשליחרקיב

ראיהכלבציליםשאיןמשיביאשלי).שאיניבכסףהיןהלבנתחיקעםלהסתבךריצהאיני

בשליחיתשקבללסעיןנאמןוהיאאחר,ממקיםכזהציליםלישישתכןייהכסף,אתקבלש

 .ליחייבאישהיהחיבכפרעוןהכסףשקבלאולהד"םסיעןשהיהבמיגיאביי

דיןפסק

בליעצמוהחיבבעניןמכריעאיניהדיןבית .הצדדיםביןהחיבלהסדרתעדבתיקפיהעיקילצי

ב.ישלבירריתקבלת

מרמירשסייןצבינפתלי )-(הייזלראהרןמרדכי )-(ד"אב ,לייןדיבאברהם )-(

הדיןלביתחמוץפשדההסדר

 .הדיןלביתמחיץפשרהלהסדרניעדיהצדדים

לדיוןהשאלות

 .כספיםבהעברתפעילתיצייינץי, .א

 .המקחאתהקינהבזבזיבינתייםבסל,יהמקחבסעיתמכרב.

כנזלן.חייבהאםמשלחי,עבירבסעיתמחביריכסףקבל .נ



גממונות
• 

 .מיגולווישהכלכופר .ד

המקבל.לסובתבנקאיתהעברהעלגםהסתמךכשהנותןערבה.

תשובה

כסףמעון Cככ:געכיי Cמכקרחוכןכזכ:גכן::גיחכספיס:געכרתכ Cכמקר:גיייכןי S:גכ Cעעוכתוא.

חותווכותןכוכו Cמחכסףיח Sמויייכןי Sו:גיייכןי, S:גכ C:גככקכון Cכח:גכסףחחרחוכןמעקיז .מרחוק

וכחיייכןי S:ג Cע"וס Cריייכןי S:גכ C:גככקכון Cכח:גפוקז Cרחוכןכ C:גכסף Cח Sכמעמכ:ג.ככיכוימעון Cכ

עעסחףיייכןי Sו:גכיתן,ח:ג Sכ:גוכון Cכח:גכסףמ"ממעון, cככיתכו Cי Cוס Cר:גי:גחס(וגסמעון C Cע"

עמכ:ג,תמורתכו cפיטיכסףמעון cככותןיייכןי Sו:גרחוכן),:געקיז C:גמעותחוווןחוומעון cככוווןחיכו

:גכסףחתכקכווומתכויןמעון Cומעון, cכמרחוכןקככ C:גכסףחווכמכויסרסור:גוחיייכןי S:גככומר,

 .כטכ:גמקווכטעות,כסףמכר cמתכרר Cוכ .כקכיןחווווקוכ:גכיזיוחותומקככ Cוכיייכןי Sמ:ג

כויי rכ:גווריך Sוטעווומקחז:גוימקוסככעירות::גמוכיפרק Cייכ"יעע"ירככסו"ס:גרמ"חעסקב.

ו:גייוו S:גקוכווכ .מטכטכיןכוכוווןמעוווכוחיןוחסככע"ח,ז:גוימעותכוכיתןריך Sי rו rכי:גוחיווזמיו

ומ"מפקזוןמעווו:גייכטעווומקווז:גוי:גיכחזככוס"כ:גכ"יעכחוכקיסככ Sכ"כתוסי Cחס"קקעגסיי

זס"קסוסייו:גייוו Sקועיי .וווו Cכיחיכו cזכר:גייכככי"זחותויתכע Cעזירו rיווכחז:גכעקז:גיכחככ

כו Cחיכו Cוס cמכמכיר:גכיווח:גכמכי:גזכר Cחכחכוייך C:ג:גקכין:ג Cזעדכיוןווס"קס Cייך Cעע"י

חיכו cזכימכי cכמ:ג:גכוקווחווחיכ:ג:גמוכר Cחכחכמעווו,:גמוכרכ:ג rוכמקווו:גכוקחכ:ג rוכיו"כ,

c ,ועיי":גכוח:ג.מעות:גויטעווומקווז:גוי:גיכחוכככוC קועיי .ג:ס"קככת:גיימS סייו:גייחC זס"קכז. 
עקזון,ז:גמעותמוככ"קמ"ק Cוכוכ:גגמ"יכוווסיור"יר"ווזזעווכעכףוסעייעחסייחק Sיכחכועיי

ס. Cככ"קכ"ח Cוכרס Cככ"ככרמכ"ןו rעכוגתח:גוכחוכן

:גמוכרוכקחחסו:גייכ:גס C:גכוקוויזעוכחחסו:ג"כקכ:גזחסעסקככסעייכווסיי rחכ:גע"ו"ע Cכו:גכ:ג

כ:גכוח:גז:גויי"כיזעכחזחעייכתכוו:גר"ן cז:גרח" C:גכ"וכווכ .וו cמקוזסעקכזמי:גס, cוקיזזמי:גס

כווכס Cסגס"קוכחכ"מע"כ. .:גסטעסזזכרי:גכיתכזקוכווככיזו,כחוממכרמקחזזרךכיוןכיזו

:גרמ"חכווכככרוכדיכחמכו:ג,חועקזוןמעוווחיטעוווכמקוווכיס c:גרחמחכוקתוס cמ:גוח:ג rזסעק

מעווו:גו"כ:גכוקחיזעכחחס:גייכוח"ככע"ח,:גו"כטעווומקחד:גוי:גיכחזככיטווו Cפככ:גככ:ג

זמיסכוזחיןחסו:ג"כ:גמקחח Sכמכיןכחכקכמי C:גירועפ"יכתכ r "ג:ע":גווו Cחיוכמכ"מע"כ.:גכוח:ג.

:גרי Cכ, rג:גמעותדחין:גמוכרממכויזעוכחמוסכוח Sכמככין:גמוכר,כיזג rג:גוי:גגוקחיגס CCומ:ג

כ. rג:גמעוווחיןזככ:גייגר Cחעוח"כפסק, Cכמוו:ג Cחיכו:גמוסכיכ Cכ Cחכחכו Cיזמיס:ג rמקח

סעק:גויטעוווזכמקחזעסקין Cקזוכ:גכיו"ע Cז:גכעכףוסעייעחסייחק Sיככחככתכ rוכעי"



ייושליס-יי(פסקי ,

ככוס,:גרמיימ:גגי:גכמוככןכ:גטעוווו,וכווכויןמ:גמוסיזע:גמוכר tכמופןמוכמסו:ג"כ,:גייכווו tמקוז

עייככ"ע tפזכמ:גמוכרממכויזעוכמכמקחמוסמ 5ככמ:גייכוככעייחזזיכו:גרמיימכחכ tכחוייממככ

מס:גוי,זגזכן t:גרמ"סכרווזכפיכווככגסייגזיכ:ג:גכיבומחכ"מ:גכוקח.כ t:גמעווועככגזכןזיכומין

זזוי,ומייחיזוכיןטרחזיככי:גזממריכןמטכטכיןמסכימחריכיזזויכי:גכיוווגס:גמעווו:גמוכרימ 5:גו

כו,כווןמ:ג 5זכ:גוכיוןמכו:גכעיןמכממיקריגזכזכמויזזו 5זככוין tכקזוורייןוריטכיימכיימ tכרמככ

וסייחויימ:גריייסוייח Cועיימ.טזכיימיוייטמחוו tו:גייכפיי:גוח Cמימ:גבו:גככיועייככע"ח.זיכו

t כחטעוווכמקחt מפכי:גכסףעככוו:ג:גמוכרכt יt רכוt כ:גוווt וומt כפיונt מעוכין:גקוכ:גt גמוכר:

:גכסף.עכמחרמיי:גי:ג

 t:גרמייווווסייכסייפ"זכיימ tרמייעייייח, tכמו t"tכזיכומס:גכסף,עכומר tכ:גמוכרכ tזיכובומס
t פרןרכיכוווווסיממטסt וווירוןכמזסt זיי:גכפמעירבויןכוווסיכיc ,ווכמסייכיימומרזכיממ

זיי:גקס:גסיייוייטעוכגוייוו tוכייכ:גכסף,עכ t"t:גמוכר tכח,סייניימומגוז:גכוסייפייגס tו:גגיימ

ון cרמכווירוןכמזס tמכן tווווסיממיזיי:גממגכיימווווסיס tעירבויןוווסיעיימן . t"t:גומ t tומ"

t מכממיכוt .יווכוויכט,וסייקוסייקרככסייכוו:ג"מועייייחt ומיכןיממווופכייטוממכרמקח:גכיר. 

מעוווכ:גכן tוומ tכ:גמי tרמיכו:גמוכרטעווומקחמ 5כממסחוסיזכזעוו:גייכפיי:גווו tמי tכמוייוכווכ

ע:ג tככ:גן tווי tכפיכס tכרין 5ימן 5:גוומסמזיקמכמגזכן:גויכממככ:גכוקח,מוו:גטע:ג tכיון

t כרין 5וגזכן:גוי"וקח:גוזיעוכממסו:גייכמכרמככמ:געוכס,ימן 5:גוt מ:גכפיכסt גיו:t גמעוווויס:

 .גזכןכככזיןממכוכקחן tע:ג tכ

כחזר:ג:גחפןמווכוכ:געמיזמוחיבו:גכוקחעכמר tכזכמקחעעמין) tו t (כיימ t"t:גגריעורי tועיי

:גחפן,ס 5עעככ:ג t:ג:גחיבומר tכוויווו t:גכ t:גחיבוזכפקעטעוווכמקחע"כר tמוויווו, t:גמחמו

מקחזבניטוככסייקקככסייכוו:גיימועיי .עכיו:ג tכע tכ:ג t:גחיבומטעסמחוייכ:גומזגסומר, tכו:גוי

:גזמיס.יקככ Cעזכיזוכן tממו:גחפןיכ tח

כרמ:ג:גמכיר:ג,ס 5כעטעוכי:גס tt:גווכררמחייכ t,מכמכויין t:גכסףככימכרמי:גריזיזןבוכיזון

וחייכטע:ג tכזייןו:גיי:גכחבו.מכמגזיכ:ג,מוכגכיכ:גכיקככ t:גכסףמוויכ tכ:גחר tמפמי t:גכייכעפייי

כ tזיכומיןממכס cייכ 5כ:גחזיר,רין 5כ:גחזירכיווןמס tמסעייכ:גסייוייע tככפסק t:גזכמי,מוו

ככעכיס.יכ tכ:גרין 5cומר tכזיכומ"מכזין,קככ t,כיוןכגזכן:גמקככ

:גומרמכ tיכזיכימסמ:גס,מחזמוווחייונכערכמווו:גככומס tכחככסייקכוסייככח:גיימממכס

מ:געפיייכוכחן:גכוחן tמע"פ tוכרמ:גגזיכ:ג,כוו t:גמזיןככעכיסיונ tכ:גרין 5מכןיוזעו:גמקככזכמי,

t וכ:גערכמוח,פסקוt מרממחכ:גריכפכי:גסכזון:גככוt כוונ:גגזיכ:געכמחכמסגסמיימ:גגזיכ:ג,עכ

ס tככסייקרכזסיי tפוויי(ועיימחככמכ:ג t:גחיבועכ tכ:ג, t:גחיבו:גגזכןעכ tי tו tסייחיימ:גמכיייט

כיזיו).:גגיעכמ tמ:געכמחיכ:גיין tכמ t:גמ:גריייט



הממינית

זגזיכtו ,כגזיכtוגכיכtוכיןכמכקרמיוממכמtומייtוגרו:יסזמtועפיייזוtוכגזכן,חכמכגככזיכוחיןמייומ

י(עיtוכעכיסמרו:וחגכיכtומעו:tוו:סכמכוחחכויגכיכtוזיןוחיכוtוכגזכ,ו:כtוממוןכtופסזמכויtו

זכעיכןכגככמו:חייכחיסורכקימחכעיכןכחזכגזכןחמר:כוכוסמקכו).יעמו:וכעוחו:יעוריסרו:ימוח

כו:סכtוסייכיימו:מוחככרכחיועי .וייtוגייפמייכימזקחכ(מזוןכחיסורtוכקימtוס 5עזוקחו:יtומ

ועיי .גזיכtוקכיןו:עוו:tועיייtוומגזכןזיןכוימורגכיכtו,מעו:tוו:עוו:tועיייtוומגככזיןזכימורtוגריימ:

וג'יכסגכיכסו::ערימקיי 5יוייחור ,קכמעמיככומזותייעיוןייוכו,סיימפריסכוכיןז,חותרכזמימכ"ח

עסויחזכגכיכחו,tוגככו:עו:tוtומיסורמעו:tוtווחtויסוזו:כגכיכtוtוזכריסחחtוגזירוtוגריייז .כט)סיי

ו:כממכירוו:כממוןכיזיוממזיקו:tוגזכןמtוtוומtויסוזכגזיכtומככ ,וקכסממוןמיוכגסיו:tומיסור

tומיכוגסממזכמיסוררקtוככעכעכרו:כגכיכtוכיוןממז,כמעו:tופרוטוחעו:רכו:גככמייוכפכזין,

פרוטtוככעכמייככזין,ו:כממכירוו:כככסףו:ממזיקמו:וסו:מיווככגזיכtומככממז,מיכוtוומ

כמtוממחככחגזכזמספו:וטזזtוtוגריייזכו:סו:סעמיסייtוו:עכtומזו:tוגריימימיזוו:ועייופרוטtו.

זכמזכמוכמיסיכtומקכtוקויימי(רעיככיסימו:tוממרייועי .:וייעייכמוין,כמtועככ'tוו:עכרפרוטוח

 .tוכייכ)עפיייממיריסוזכריועייייו:,מו, 5כעtוכגזכtומפןעכוכמtוזמיסעכtוומחגוזכ
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גככסיסכמtורייפחכמיזיזכזעחיו:עיtו,ר"tורעסtורייפחכמיזיממכוקחזכtוtוכיממסטכייקקייזtוו:מ
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כר r-ייי-יגרמ"מ-ירייוירירינרנריכ-יכוועי'גט.ס"ק rססי'rוומיסעי'כגו"ע,נמיגוגפטרמיגו

c .כיט"מ

מ rSוימממ cומט-י cכירמו-יי-יפר-יכו-יי-ירמונוייכ, r c-ירמ"כמ"ממכ-י cכר:ס"ק rרסי'נטורה.

rוור'י cכמ rSוימומסוכו,כור-י Cנניכ cנכומrווטריפ-ימ rSוימומסמוrו-ימוט cמעוו cמ"כטריפ-י,

ר C'ינכמכורו-יrומיכווגטרפ-י-יפר-ימrורמונומט Cו Cכי cנירכוו cממעוו cוגrוווכו,גוכו][מrווכי

כוינ Cו-ימעוrויו,טוכומ"כוכר rומכ-ימפסיר-יי-י Cמעוו cורמ-יי-י Sמכריער-ימעוrומעוו cוגכ-י

מ rSויממס-ייrו-ימסמכrומכיקגמוכמכימעוו cוממרנו,ור rכמיכוכומיגוכוו c-ימקגיrויכנררמכוו
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וכו.'
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 .:יכ"יכ cון cרמכrוירוזרכמ-י Cכ:ירריפסק Cגס"קקכטסי'מ"מוי Cערו 'עימו .ר"עקכורףמק Cי

ו. Iלורובאברהם

ב

מיוגממריגומיכממכוקמרממריגומ:ירככגרמ-ימו.רכמומכועיקרכיט"מ cר":יגמכייכ cמרמיrוי
ג Sכסי'כוגו ,י- cמכוכע:י Cמווכע-י, cמכ:ייפטרמוכ:ירוימיכוכ Cכמקוסרק:יומוכע-י, cמכמפטורי

ומריס C-יוכעrו cממסעי'ו Sרנסי'כגוומוכ-ייסמ,וכע:י C:ימrו Cכ-ימכימיגוכו Cי Cג-י c:ימוכעrו Cכ
ככו"עמ"כ:ייסrו,וכעrו Cמייכיו Cעכוגסמיינ-יי:י rמגס Cס"רכ:ירכמיגו:יככככופרמנככ-ייסמ,



טממונות

טעכותיועפ"ינרנררגניס Cיוגמומקומות,ועורגסקתסייייו Cננ~רימוג"ג~יסת,נועת Cחיינ
גי~מנמ,מתנ~זמיווגוגועורנחקורריגיס S~ייכו~חיונגוףעננרווריגיס S~ייכומסנממ Cוננריוו,

~יותמנננו), cנכיירתיייכןי S ~מתנחקורוגוקכוכימ, CCחוגסנמחריסחנ Cנמקוס~ורמ~גמו Cי

מ"גננע"ר),~פסרמיו cונמקוסגמו Cימניר~נת Cו~נרנרורגניס~עיקונ,ענרקגעתרכיסומכו

~עיקונ.מתמיר cנ~ריגיס Sנעכ"ר

נטעותכמגנרמסגנ, ~"רממננ"מענכיס C~ימ~ריטנ"מרמי~נ~נימכרמ~נטעותגזינ~ונעכיו
C ומ~c ,גגכינ~.ונמגמניר~ריכונו

 •הייזלראהרומריכ!

ג

 Cי Cמותריומעותנו Sמ~פקירו Cונחכי Cגריכונגמור~גספיס,נ~ענרתעסקנעניייכןי, S ~נ cנגררו
נו Sמ~פקירו Cממ~גסףחרר cממיכו cוגיווז,סעיינ Sרסייו"ע Cנגמנומרנמעות, Cתמ cנ~זגותנו

ונו~.גמנו~ריכומיו~מפקירנ cיוויו Sעפ"ימנמ

ות Cרנמימיונני,יתכו Cגרינמי~גסףונח Cוגסףנוחייננינ Cחנירו Cככיר"רגמונמופוממכס
וגנוז"נ:נמעות,רמיונמ ~"רקסטסיייו"רככ"יוגמנומרמותריו,נונח cמפינוגסףנמותו Cתמ cנ~
c רנומיומריכויותרמחריותמקננמיוC נ~ותc תמC מנמרמיכונוC ,וממפינוומר~C מותריוו~וונחכי

נחזירתווגוננוו~,מירימסרס Cגרימנמזמווס Cנירו ~~ Cי Cמסרסנמ cגיווימס Sנ~וות Cרנומיו
C עיי" .נמנו~מירימסרוC . קיס"קקגמסייוככת~יימ~C ~ ענ~כ"נ~נ"ימרנרי~ C ייוC נ~ס"קס

ניח Cרנמנומרככ"יו~רינמעות, Cתמ cנ~נומותר cגיוונמחריותחיינונחכי Cר~מרנריומע cרמ
נומסורמותריו~יוומפינונמנו~,מירנוזוג~ Cג Cומג"נמעות, Cתמ cנ~נומסורנמנו~~נו~
ניח cמותו ~ Cעו~מנו~רמס~כת~יימומחנק . Cתמ cנ~נומתיר cמ~מנו~~וגח~מיור~רי Cתמ cנ~

~ימזו Cר Cומפמותריו,נירו~פקירגמינור~וינמעות Cתמ cנ~ניח c ~מותרמ~נו~~מעותנקננ
ע"ג. .ייו C ~גווכת

גתנ~ריגז~ונמופומ~חיינ,~גסףנקננניח cמימת ~ Cעחנירו,נ cמנו~ ~י~ Cני~ריוככיר"ר

מ~רנ~גספיסמקננ c~ומיייכןי S ~נ c~מסחרררו~רימזמת,ננרנגסף. Cתמ cנ~נומותר c~כת~יימ
יוגנ Cגספיסררגומעניריס cמנוגנרעת~רינוו, Cחנמותונו cמפרטיגסףנו Cיוגסמקורוח,

מעות.נירויס Cני cמר~גיומרעתמניכתייס,נגסף Cתמ cנ~

חנירו Cוסנרוטעוניוגסמיגס Cנמחרממי,נטעותקננ C~גסףמ~חזרתנימתנפטור ~ Sרוח"מנ.

c נחגסףענורו~גכיסנינC נוכוc גרימינC נקונמ~גסףמת~גכיסנמ~חנרונממתנני,מותויתוC 

נ sמו~מח~ומנויסחור~קכ~ Cנרמונוקגוסיינטור~ונמ C C~רמ"רנריעפ"יוז~נני,גסףיתו Cממי
c וממרמעווc מפכיננוינפרועמעווC ~סנור ~יC קופרענירומעותנרמונו~יוS וננוי,תC עייוונ

~מעותמננוגוי,מעוו cעס~ריוננוי,יותרניתו ~ Sרונמגנוסנרמונוחיינ ~י~נמ cמ Sומנוכו Cנח
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