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דעת

אתקיסמ:;15בנקיייח

לדיש ממוטתולבירוריוחסין
בוררשנטללעצמו סמכותחלוקתחובות
והתברר שהואעצמו אחדמבעליהחוב
תיק ממונות מס' מא-סו

נמהד'האייר)

נושאהדיון
א' קנה מב' חוב שחייב לוג' מאז היותו  -שלג'  -מנהל מוסד ד' .טוען א' שקנה את החוב
בקנין המועיל במעמד שלשתן.ג' לאיכל לפרוע את החוב לא לב' ולאלבעלי חובות אחרים
שלו ,וטען שלוה את הכספים לצורך מוסד ד' שאותו ניהל בהתנדבות .ההנהלה של מוסד ד'
חוייבה בפסק פשרה שלזבל"א -שדנוביןג'לבין הנהלת מוסדד'-לפרוע חלק מהחובות של
ג' לפי הסדר שקבעו הזבל"א .חלק אחד מהחוב חוייבה ההנהלה לשלם במזומן ,וחלק נוסף
בתשלומים .לפי החלטת הזבל"א תעביר ההנהלה את הכספים להרבה' ,שהיה אחד מהזבל"א,
והואיעביר את הכסףלבעלי החובכפי שימצאלנכון.
טועןא' -שמשום מה לא השתתףבדיוני הזבל"א -שהוא חושש שתגרעזכותו לקבל את חלקו
בחובות שלג' שתשלם הנהלת מוסדד' ,משום שהרבה'ינצל את הכספים שיקבללצורךגביית
חובות שהואעצמונושהבג'.לטענתו ,הצדדים שהשתתפובדיוןלאהיומודעיםלעובדה שהרב
ה'נוגע בדבר,ואילוהיויודעים לאהיו מקבלים את הרב ה' לבוררבענין ,וע"כ קבלתם היתה
בטעות והיא בטלה ,וממילא החלטת הזבל"א במה שנוגע לסמכות של הרב ה' לחלק את
החובות בעצמו,אין לה תוקף.ו',נציג הנהלת מוסדד' ,שהשתתףבדיוני הזבל"א ,מודה שלא
היהידוע להם שהרבה' עצמו נושהבג' ,ואילוהיויודעים לאהיו ממנים אותו לנברר.
א' טוען שהוא בע"ד לתבוע את הנהלת המוסדמדין שעבודא דר"נ,כיון שהמוסדחייבלג'וג'
חייבלו ,אחרי שקנה את החוב מב' .הוא תובע להורות להנהלת מוסדד' להעביר את הכספים
שחוייבה בהםלידי ביתהדין ,ולאלידי הרבה' ,וביתהדיןיפסוקמימבעלי החוב שלב' יזכה
לקבל מהם.
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פסקדיןביניים
לצורר הכרעתהדיןעלא' להוכיח שקנהכדין את החובמב' ,ועל הצדדיםלהגיש רשימתבעלי
חובות שלג',וכן פרוטוקולים מישיבות הזבל"א.
 )-3אברהם דובלוין ,אב"ד

)-3יהושעווייס

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .בורר שנתגלה שהיהנוגע בדבר ,האם בטלה בוררתו.
ב .נמצא אחד משלושת הבוררים פסול ,האם האחרים כשרים לשבת בדיון מחודש שיעשה
כדין.
ג .מנהל מוסד שנטל הלואות בהתחייבותאישית ,אךהיה זה לצורך המוסד ,האם המוסדחייב
בהןכלפי המלוויםאו רקכלפי המנהל.
ד .מלוה שמכר את החוב לאחר ,האם יש לועדיין שייכות לחוב ,ואם עמד בדין עם הלוה
והסכים להתפשרעמו ,האםיש תוקף להסכמתו.

תשובה
א .כתבנסו"תמסרמד"סחו"מסי'ד:ולמסמכ36מ6לסמנתגלססדכרם6חדמןסדייניסכוונתוסיתס
לתועלתוולכןטועןסר6וכןפסוללדוןטפילו כמסמדן כר6מונס .ס6מתמכפי סנר6ס טענת ממעון
טענהנכונססי6וסדין עמו  06סדכר ברורכנז' כט6לס,מסריכלמפסוללסעיד פסוללדין ,ונוסף
כפסוללדוןט6פיל6 1וסכוטונףטכטריסלסעידפסוליםלדון ,דחמירדינךטסינותלויכחוט מרקות
סגטמי6ל 6כדעתסטכליוקוליס6סכס16סטנ6סיטעולדעתקמרת,
כעדות"6,ככ"ס 06יט
הכוונתו n
ס
לדייןכדיינותוטוס5דסנ6סמפסוללדיןוכו'.למדנוטר6וכן
יeתbסtfכ~דיןזסלסנ5תודינופסול
גסכר6מונס5,ךקריךליזסרסיטכטיסיםסדכרכרי
רמסדכריסכניסוכרוריסכמוטכ6כט6לסוכו'.
ע"כ.
וכתב מכ"ח כטורסי' כב סוף ס"ק ד ד6ס טוען ל6ידעתי  6100קרוס ,נטמעסימת וחוזר,ועי' מער
סמטפט טס 6 O"Dססכי6ר6יסלכ"ח מר"פזס בוררעיי"ם,וסכיך דמסר"ם מחלנןמסכיל ממרדכי
מטמעדלינונקמןלומרמל6ידע מסוק קרוכ,וכיקר טס  hih~1.hסמטפטדכפמולין דכעו סכרזסקינו
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נקמןלזמרסל6ידע6 ,כלכפסוליןד6י"5הכרזהנקמן.והוסיף הסער הממפט מס דנר6הדכקרוכיס
ורגילבהםוטועןמל6ידעמהוךקרוכקינונקמןלומרמל6ידע,וכ"ככמסהטלריתיוסףסי'לעיי"ם.
וכ"ככטו"תהרטכ"םסי' מטכעוכד6מקבלו לדוןולח"כטועןהכע"דסל6ידעסהו5קרוכורו5ס
לחזורבו,וז"למס :דעמכלקבלהכטעותקיענלהייקבלהויפיל
וכקניןוכו',ו6י"5להכילר6יותע"זוכו',
ומיהוה"מ 06קורכתסקינהמפורסמתוקינורגילכהס6,כל 06קורכתסמפורסמת6ומהוךרגילכהס
קינונקמןוכו' ,ו6ס6ין הדבר מפורמסוכו'ימבע 16מחרימיןעליו ח"ם טל6היהמכיר כקורכתס
ויתכטלהדין.ע"כ.והכילוהפניסכמספטסי'כבס"ק,6ועי'פס"דירוטליסכרךטעמ'מ.
לפי"ז 06טועןהכע"דהנתגלהלומהכוררהיהנוגעכדברוהוךל6ידעמזהכטעהמקכלועליו,קילו
היה "הדכרברורמהדכריסכניסוכרוריס",הרי ככר כתם המהרטד"ססדינוכטל6 ,כלמכיוןטלין
הדכריסכניסוכרוריסכלכך,הריכתכהכ"חסיםלהמכיעוהימת.
ב .ככרנחלקור6מוניסו5חרוניסכדיןנמ65קרוכ16פסולכדייניס 05נפסלוכולסכמוכעדות .דעת
המל"מעדותפט"זה"הכטסמוהרם"חדכדייניסנמיהדיןכטל,ודעתק5וה"חסי'לוO"Dזרכלמנם6ר
עםהכמריסכי"רטלמלוטהbbנתבטלדיןהכמריס(ועי'6ורגדולעלהממניותריססנהדריןכמסס5ר
הדורלהרמכ"ססי'קפו,ור6כ"דכהסגותסנהדריןפי"6ה"ת,וריכסומי'תיג ,וכסגר"t"so3b6סי'
,ומער
קמטO"Dיזh"ps~1 ,לתו"עחו"מס"זסעי' טוכטו"תמי'עכהממטות,ונתה"ממי'לוP"Dי
מטפטמי'גס"קנ,ותומיססי'מוO"Dכח,וקוכןסעוריםכ"כ6ותחריג,וקהלותיעקכסנהדריןסי'
כ).ו6מנס 06היו רקמלוטהונמ6 65חד מסם 06 t"bpרט6יסהכסריסלטרף עמהםעוד 6חדולדון
מחדם ,תלוי סדכר לכאורה כמחלוקת המהרלכ"ח ומסר"י כירט כקונטרס הממיכה (כסוף מו"ת
מהרלכ"ח)כעניןהממכתסזקניסלדייניםממוכיס6סרעמוחכמי5פתומהר"יכירככר6טסמכלילמתף
עמס 6תכלמכמיירומליס ,מלדעת המהרלכ"ח6ין תוקף לס0מכהזו"אפילו עתהיר5ו לם6תולתת
עמנוכדיןולטמועטענותינוולהודיעלנור6יותיססוכו' ככר הסנוגעיםכדין מזה ומסקרוכיס56ל
ע5מסדכסיפ6להומילתאממאידהמכימוכר6םונה,ול6יקבלומוס טענהלחזורכססוכו',ולאוממוס
דחמידדעכידהכיככוונהb~bממוסדהורהכר6טונהנראהלוהדיןכמוטפסקוכו"'6.כלמהרייכירכ
חלקעליווסכרד6ע"פטגזרוחתסאינופתוללאותוהדין.והוכלוכלחסרבסי'פז ,וכערךלחסהגהות
מהריק"םלמו"עחו"ממי'ז6 .ךעי'מהרימ"טחו"מסי' עט 60ףמהר"יכירכל 6כתככן 6ל6כענין
ם5ינוהוראהbShהסכמה6,כלכדיןמודההו6סמיס6מרתחילההיכמרל6יעלהאחריכןלמנין.וכ"כ
יח"6סי'יחוח"כ
כטו"תמהרמד"סחו"מסי'כויו"דסי'פכ,ומהר"ממטוןכתורת6מתסי'ע,6וכעיחי
סי'קיד,ום"ךסי'יזמ"קטומי'יח,6P"Dו6וריססי'י
זמ"קיד,ונתה"מכחידוסיסp"Dט,ועוד,עי'
עזר מטפטמי'ככ(עמ'רסג).
ג.עי' ש"תחכ5לתהמרון ח"6יו"דמי'מדכעניןגכ6י תכרת 5דקהטרו5סללוותכרכיתורלההמואל
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למ5 615ד היתרטמכיוןטגכ6יכידעניים סו 6נמ 65כטלוה המעותכמליחות ולקורךהעניים זכה,
ןמל6יזכהכדמיהרכיתלקורךענייסונמ65טנותןלמלוהמעות
ולכטיגכהמהנדיכיסעכורהחכרהיכוי
ט6ינןסללוהוקיןכ6ןרכיתמלוהלמלוה.והטיכחכ5לתהטרוןוז"ל:כיוןדה6תריות הו 6עלהגכ6י
הלוה,דודתיהמלוהל6יתכע 6תהענייס 16התלמידיס רק 6תהגמלי,הויהו6הלוה ,דה 6רק על
למונתומלוהו,עי'טו"עיו"דסי' קמטסעי'יגדגםכלוהשורךעכו"סממותרציתןרכית 06האחריות
הו6עלהטליתאסורqbכנותןלומסכוןטלעכו"ם,ומכ"םכל6מטכון,עיי"םP"D1"csלד.וקיןלומר
רססטמניממוסדמיןסליחותלעכו"םכמ"טהרב"טטס,זהאינו,דעי'כחוו"דטס O"Dכד6ף 06ים
סליחותלעכו"םמ"מכיוןדהיסר6לחייככאחריותהויכערככעדעכו"סד6סוררקמטוסדטסכממכון
טלעכו"סאינואסורממוסערכותכממ"כהט"ך  p"Dמט6 ,כלהיכףדליכ6ממכוןאסור 06 qbים
סליחותלעכו"ס,עיי"םכחוו"דכבריכות ותמ65כרכרי ,ומטמע כם"ך מס  O"Dמט דככה"גדתחילת
ההלואההלוהליסר6לכעלמו6ףדהוילצורךעכו"סו6יכ6מטכוןגסכןהוירכיתק5ו5ה,עיי"ט.ועי'
עודכזהכבריכותכחוו"דסי' קם p"Dחותמ65יככס"גהויהגמלילוה ממםו6ףדהגכ6יקינונותן
מכיסומ"מל6מהנימידי ,חד 6דה66ף 06ל6ימ65הגכ6יל6מוףנדכותיהיהמח1ייכלמלםמכיסו,
דרקעלאמונתוהלותו,ועודד6ף6obחרנותןכעבורומבוארבסי'קםמעי'יגד6סקומרהלוהפלוני
יתןכשכורואסורומכ"םכמנוסקונותןסו6כעלמוכיד.ע"כ.
וכןהורהמרןהגרי"ט6ליטיכ(h"u~Srכיוסלנימןתטם"הןמדינוכלוהול6כטלית16ערכ,וע"כ ob
העימק6היתה56להלוההמבלחול566להטליח,אסורלפליחלפרוערכיתעכורההלואה.
וכתככטו"ת הרטכ" 6ח"6סי'6לףקנז ,הוזכרככ"י D"1Dטלג:טמעוןטמכר 6תרקודןלמנה ,אע"פ
טטכרוללמדתינוקותתכירו,חייבליתןלר6וכןזהסכרומטלסוכדתני6פרקה6ומניןהסוכר6תהפועל
לעטותכסלווהרקמוכטלחכירונותןלומכרומהלסוחוזרונוטלמבעה"נמהטההנהקותוtb"U .ופסק
כ6הכתחמדפ"ימ"כ6ohtמרלפועליםטכרכסעליאפילוהודיעוססהו6טליתואיןהמלאכהמלוהו6
חייככטכרס.ועי'דכרימלכיאלח"גסי'קמודטכירהעוסקכעסקמלוהויכהבעלדיןעצמו.ועי'
~"DD
ירוטליסכרךטעמ'רל6מממפטימלמהסי'טז.
וכנידוןדירןכיוןטג' קפלעלעצמו 6תאחריותהתמלוסטלההלואות9"Db ,טג'ע5מומיהטכירסל
ההנהלה ,הו 6הנתבעול6ההנהלה6 ,ל6מיםלותכיעהכלפי ההנהלהמדיןטעכוד6דר"נ.וככרדנו
ה6חרוניסכגדרמעכוד6דר"נה6סהויסעכודסלהמלוההר6טוןעלהכע"חהסני,דע"ימעכוד5דר"נ
נעסההמלוההר6טוןלהמלוהמלהלוההסניג"כ16 ,דל6הויטפיממעכוד עלמעכור,ועיקרסעכודו
טלהמלוהסר6מוןסו6עלהלוההראדון6 ,ל6מנתחדם דגסמחוכותסלמלוההסנילהלוססר6מון סס
ככללנכסיומלהלוההר6מוןומטתעכדיסכחוכו,עי'מהרם"6פמתיסל66מכזההתלקוהם"דוהממקנ6
מלהתום'טסד"סממתעכדנ.6וכרטכ"6קדומיןטו6מכו6רדעיקרהיסודסלסעכוד6דר"נהו6ממוס
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6פוכימטרתךלמהלי,מע"יטענתהפוכימטרתךהויהר6מוןכע"דעלהתליטיול6מ5ילמימרליהל6ו
כע"דדירי 6ת ,ונמ 65דטעכוד6דר"נל6הוי h~bדין כסדרהתסלומין,וקיןזו ה~ס כעלס החום
והמענוד.ועי' ק5וה"חסי'פו ס"ק 6ו63חרוניס"ה3י 6כ"לקטמרקי מקומות" ערך מעכוד6דר"נ,
ו"3מטנתהמטפט"חו"מסי'פי.
ד3 .גמ' "3קלו:3ההוך ג3ר 6דתקעלחפריהוכו'"6לההוךגכר6הו6ילופלגךדזוז6הוhS6כעינך,
נתכיהלעניים ,הדר"6לנתכיהניפליוכו'"6לרכיוסףככרזכוכיהעניים,ולע"גדליכ6עניים הכ6
6נןידענייס6נןוכו'.וכתום'טספירטכטסר"חטוהל6היהרונהלחזורבומןהנדקהbSbהיהרונה
ללוותולפיטעהולהחזיר6חרלענייסתחתיו"61,לרכיוסףדירענייס6נןוזכינןכוכמעמדסלמתןוכו'.
6מנסהרי"ףמסכתבדרכיומףקנהלענייסכמעמדמלסתן6,כלודקי6יכעילמנוייהו6מידידיהית
לענייס עדדל56מטייהלידגכ6יכמידי6חרינ6דכוותיהמ5ילטנויה.ע"כ.וכיקרחדמחכמיכריסק
מהר"חס"ל טמעמדמלמתןקינוקניןכלכדbSb ,מנחמכ
נמסרהחוםליד המקכלוכלפיהנותן
נחטבהחוככפרועכקילוטילםהלוהלמיס5יווהוהמלוהוממכ
6ך
יל
י~נסתלקהמלוה35 ,ללגביסמקכל,החוכ
עדייןקייםוקינונפרעעדטיפרעממט,והלהמתחייכלמקכל,וע"ככלדקהנמטככקילוהגיעההכדקה
לידהגכ6יו6י 6פפרלמנותה6,כלהרי"ףס"למקנין מעמדטלטתןקינוכקילונמסרלידהמקכל6 ,ל6
הו6קניןכעלמךוקיןכוחלותפרעון,וממוסכךכלזמןטל6הגיעההלדקהלידיהגכ6יממםעדייןיכול
הנותןלפנותו.וכזהיםל63רגס6תמחלוקתהר6טוניסכגיטיןי
ג 06 3הקנההחוככמעמדכלטתןוחזר
הנותןומחלו 05מחילתומחילה,עי'טו"עסי'קכוסעי'6וכנ"ךס"קיוכק5וה"חמ"קה,ד6לי63דר"ח
טסט6ינומחולהו6מטוסדם"לטהחוככקילו כ6לידי המקכל,וכיוןטלג3יהנותןנחטכהחוםכפרוע
קינויכוללמחול ,ו6ליכ 6דכעלהעיטור והר6כ"דריכול למחול מטוס רס"ל דמעמד כלסתןהויקנין
כעלמךכמוכחיכהוממירהכמטרותומסו"המחלוהנותןמחול.וכןיםל53רהמחלוקתכתום'גיטיןטס
obתקנו מעמדטלאתןככתובה ד6פסרסל6תכוץלידיגכיהלעולס ,דנחלקו  obמעמדמלמתןמועיל
להקנותחו3תוךזמנו16 ,כתובהט6ינהנגביתמחיים ,ד6ס מעמדטלטתןקניןכעלמךמועילגסכחוכ
תוךזמנו6,כל 06תלכחלותפרעוןקינומועילתוךזמנוטלהחוכ,הואילואינועומדלפרעון.וכןים
לכ6ר מחלוקתהפוסקיס 3טו"עסי'קכומעי'כ וכהגרען מ"קנד  06כמעמדסלמתןמועילהמליחות
3עד המקכל ,ד6ס מעמדטלטתןמהווהדיןפרעון ,טהנפקד  16סאה תופם הדכרומוסרועפ"ידין
לתסיסתהמקבל5,זיהמקבלמטתתףכמעמה,דהיינוטמקכלותופםהדכרמהנפקד16מהלוה,ועקבכך
יטמליחותלמעטההתפיסהטלוטהו6הפרעון6.כל  06מעמדטלטתןקינו6ל6מעטהקניןכעלמך,י"ל
טלין למקכל הטתתפות כמעטההקנין,והקנין חלמדין דעת מקנהטלהנותןכלכדכלי מעמה מ5ד
המקכל,ויו 65מהמקבלמסתחףכגופוכלכדמהקניןקריךלהעסותכפני המקכלוכמעמד המקבלעלמו,
וקיןעלזסמליחות.

פסקידין-ירושלים

ו

לפי"זל5תרממכרסמלוס6תחוכול6חר5 ,סהמכיסממוכרלמתפטרעםהלוסכפניז3ל",6תלוי סד3ר
יממחילתמנותן6ינסמחילת,וכרקונו
כמחלוקתר6מוניס5סמועילהמחילתו,ויכולסמקכללומרקיםל
לדוןמחדם עסמלוה.

אברהםדובלוין.
ב

כעניןמלומסמדנוונמ565חד מחס 06 9"hOיכוליססכטריסל5רףעמהס5חרולחזורולדון,נר5סדל6
דמילס"ךסי'לגמ"קט,וכמומכתב3סו"תמו"ממהדו"חח"כסי'ד ,רעדכסעידכמסיהקרובקינו
יכוללהעידעוד6חרטנתרתקלפיממחזיקדכריוהר5מוניס,דיםלחמוםטמ6פסעתעדותוהיםממקר
מפניקרבתולפע"דווקףטהו5גזה"כגסלל6חמם מטקרמ"מקינוממיסעללכוקומרכרדמי ,כמ"ט
התומיססי'לגס"קחכרכריכעלהעיטור),מחל"ככדייניםהטמעהסדנוכר6מונהעודל5ידעו60חד
מכיניססהו6פסולודנועפ"יחוו"דסכלתימטוחדתולח"ככסנמתלקמפסולמ3יניהס6ףכידונוויקיימו
טובפס"דכפיטפסקוכר6מונס6ין3זסחמםעיוותממפט.
ומוכןלפי"ז מסמנקמרכמפנסהוומתוניןכדיןסכלד"ת~ריךלעייןמחדם6ףטהורדומםלד"תמסיס
לדייןכעכרוככרפסקבכך,ועי'בסי'יוכנתס"ממסחידומיס6P"Dטהכי6מהתומיסמס"ה3פמקיס
מל"15סט5ריךכלפעםלעייןמחדם.ולכשרהמי טכ3ר פמקכענין5יךכסרלחזורולדוןמחדםכ5ותס
ם5להbo ,עכידקינםל6חזוקידיבוריה,וכןמי מככר כת 3פסק מלכסכנידוןייפסלמלחזורולדון
63ותועניןכדימל5יר6סכטועם 3מהטככרכתכ.המנסלפיססו"מהנ"לרכלדגריסם"ךלמוריסרק
כמקוסמכתחילההיהפסול16חסםפסולוכעתנכמרמל5יעידדיתזיקדיבורום6פמרמהתחילהל5היה
6מת36 ,למיטסיהכטרופסקכליסוסנגיעהיכוללחזורולדון.

מרדכיאהרןהייזקק.

דעת

אתרלימודי יהדות ורוח
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