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אתיישי:יעמחתים

לדיני ממונותולבירוריוחסין
ערבותשאינהקצובהע"ימנהלשכיר
תיק ממונות מס' 82ז-סו

נושאהדיון

י

(מהד' אלול)

א' עבד כמנהלשכיר שלחיררב' ביחדעםשנימנהליםנוספים .החירר"גלגל"כספים -בהיתר
עיסקא -מסוחר הכספיםג' ,חלק מהכסף נטלא' וחלק אחר נטל המנהלהשני .א' הפקידבידי
ג'שניצ'קים חתומים מחשבונו הפרטי ללא סכום נקוב וללאתאריך ,ועל גב אחד מהםהוסיף
בכתבידו:אני ערב קבלןעל הסכומיםשיעביר המלוהלידי חברי המנהלעבור המוסד ,ונאמן
עלי המלוהלגביזה .לאחרמיכן"גלגלו" השניםכספים כמהפעמים ,בפעמים הראשונותהחזירו
את החוב ,ובפעמים האחרונות לא החזירו משום שהחידר שקע בחובותגדולים.בינתיים פרש
א' מתפקידובחידר,וכיום נתבעע"יג'הןעלהכספים שקבלבעצמועבור החידרוהןעלכספים
שנטלתבירווהוא חתםעליהם כערבקבלן.ג'טוען בטענתברי שא' נטל ממנו 20.0005ותבירו
נטל .30.0008א'טועןשאינוזוכר אםלוה בכלל את אותההלואה של  ,20.0005ובכללאינוזוכר
כמה נטל בעצמו ,אךלפי חשבון שעשה הוא וחבירו החוב כולולג' היה רק  .27.000$תבירו
נתבענם הואע"ינ' בבי"ד אחר ,ושםטען החבר שהוא נטלמג' פחות ממה שנטלא'.
לא' אין מהיכן לשלם את הערבות שלו משום ששקע בחובות ,ועסקנים הקימו ועד לחלצו
מחובותיו .לדברי הועד עד היום לא טיפלו אלא בחובות הרובציםעליו כלוה ולא בחובות
שחתםעליהן ערבות ,ולא בחובות ברורים של המוסד ,אלא רק בחובותיו הפרטיים .עוד הם
טועניםשכיון שהערבות היתה בסכום בלתי קצובאי אפשרלחייבם ,מה גם שלאהיהקניןעל
ההתחייבות.עוד הםטוענים שהנאמנות שנתןא'לנ'אינה תקפהמבחינההלכתית,וזהעפ"י מה
שביאר מו"ר הגרייש רוזובסקי זצ"ל שנאמנות מועילה רקעל טענת פרעון אבל לא על טענת
הלואה ,ובמקום שכלל לאידוע אם לוה לאשייך בזה נאמנות,כיון שגםבלי"טענהייהיהיכול
להפטר מהתובע .ועוד שנאמנות צריכהקנין .ועוד ,ערב שטועןאינייודע אםלוה ,אף בערב
קבלן ,אי אפשרלחייבו.

פסקידין-ירושלים

ב

פסקדיןביניים
א .המלוה נאמן לזמר שא' נטל ממנו סכום של  20.000$לצורר התידר.
ב .הגם שהכספים שנטל היו לצורר החידר ,כיון שנטלם בתורת גבאי ,דינו כלוה .ומכיון
שהפקיד למלוהצ'קים (פתוחים) מחשבונוהפרטי,דינו גם כערב.
ג .באשר להתחייבותו כערב קבלן על כספים שנטל תבירו המנהל ,יש להמתין לפס"דביה"ד
שדןבתביעה מאותומנהל ,אםיחוייב ,בכמהיחוייב,עלאיזההלואותיחוייבותאריכיהן ,ובתור
מהיחוייב.

( )-אברהם דובלוין,

אב"ד

( )-יהושעווייס

 )-3מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .לוה עבור מוסד שהוא מנהל בו בשכר ,והפקידבידי המלוה צ'ק מחשבונו ,האםחייבעליו

כלוהאו רק כערב.
ב .ערבעל דברשאינו קצוב ,האםיכול לומרקיםלישאיניחייב.
ג .ערבעלערב,דינו ,והאםיכול להתחייב בערבות קבלניתכלפי המלוה אע"פ שהראשון לא
היה אלא ערב סתם.
ד .האמינו למלוה לומר כמהחייבלו ,וגם נתןלו צ'קים ופתוחים" ,האם נאמן המלוה לומר אם
לוה וכמהלוה.

תשובה
א.עי'טו"תחנ5לתסטרוןח"6יו"דסי'סדכעניןגכ6י חכרת5דקסטרו5סללוותכרכיתורקסתטולל
למ5ו5 6ד סיתרטמכיוןטגכ6יכידענייס סו 6נמ 65כטלוא ממעות כטליתותולטורךסענייס וכס,
ולכטיגכסמסנדיכיסעכורסחכרסיכוי
ן"ל6יזכסכדמיסרכיתשורךענייסונמ65טנותןלמלוםמעות
ט6ינןטללוסוקיןכ6ןרביתמלוסלמלוס.וסטיבחכ5לתפטרוןוז"ל:כיוןדס6חריותסו 6עלסגכ6י
י סמלוס ל 6יתנע 6תסענייס 6ו סתלמידיס רק 6תסגכ6י,סוי סו 6סלוס ,דס 6רק על
מלוס,דודני
למונתוסלוסו,עי'טו"עיו"דסי' קמטסעי'יגדגסכלוסלקורךעכו"סטמותרליתןרכיתobס6תריות
סו6עלסטליחלסור6ףכנותןלומסכוןטלעכו"ם,ומכ"טכל6מטכון,עיי"טכט"ך p"Dלד.וליןלומר

ממונות

ג

דטסט6ניממוסדליןצליחותלעכו"םכמ"טt"b~oטס,זסקינו,דעי'כחוו"ד"סמ"קכד6ףobיט

סליחותלעכו"םמ"מכיוןדסיטר6לחייטכאחריותסויכערבכעדעכו"םד6סוררקמטוסדטסכמסכון
טלעכו"םאינואסורממוס ערכותכמט"כסט"ך ס"ק מט6 ,כלסיכךדליכ6מסכוןאסור 6ף ohיט
מליחות לעכו"ס,עיי"ט כחוו"דכאריכות ותמ65כרכרי ,ומטמעכנ"ך טס ס"ק מט דככס"גדתחילת
ססלו6סמלוסליטר5לכע5מו6ףדמוילאורךעכו"סו5יכ6מטכוןגסכןחוירביתק5ו5ס,עיי"ט.ועי'
עודכזסכאריכותכחוו"דסי' קם O"Dחותמ65דככס"גסויסגכ6ילוס ממםו6ףדסגכ5יקינונותן
מכיסומ"מל6מסנימידי ,חד 6דס66ף 06ל6ימ65סגכ6ילאסוףנדכותיסיםמחוייכלטלסמכיסו,
דרקעלאמונתוסלוסו,ועודד6ף6 obמרנותןכעכורומכותרבסי' קםסעי'יגד5סתומרסלוספלוני
יתןכעכורוקמורומכ"טכטנוט6ונותןסו6כעלמוכיד.ע"כ.
ןתטם"ס)סדינוכלוסול6כטלית16ערס,וע"כ 06
וכןסורסמרןסגרי"ט6ליטיכטליט"(5כיוסלנימ
כעיסקאסיתס56לסלוססמטלחול556לסטליח,אסורלטליתלפרוערכיתעכורססלו5ס.
5סמועילםטליחותללוסלסוכריסט5ריכסטליחות טתס6מבעלמממון,עי'פס"דירוטליסכרך טעמ'
סג.

ומכיון טסנתכעכנידוןזססיסמנמלכחידרטתפקידוסיסלדאוגלמימוןטלסחידר ,הגסטסיסטכיר
ול6כעס"כ,סריכתםכדכאימלכילןח"גסי'קסזטדינוככע"דעלמו,וכיוןטנתןלמלוס'5קיסמחסכונו
מפרטיחייםעלסכלגסמדיןערכ6,ךמלהרוס'5קיססיולל6מכוס,י
םלדוןobחלססתחייכותוכערכ
כדברטילינ
וק5וכ,גסעלסכמפיסטנטלכעלמו.ועי'לסלן.
ב .פסקכטוחםסי'hbpסעי'יג:מיטל6פירטק5כסדכרטערככגון5"hcכלמסטחתןלותןלווקני
ערכ5ו מכורלווקני ערכ ,לסרמכ"ס5יןזס סערכחייככלוס,וכלסכ6יס6חריוחלקועליו,וסכי
נקטינן.ע"כ.וכממ"עO"Dכס:ממחכרס"לדסרמכ"ספוטרסערםמטוסד6זיללטעמיסדם"לסמקנס
למכירודגרטליןלוק5כסל6מטתעכד,וכמ"טסטורפטמוכסי'םוכסו"םרז,וממילךסחולקיסעמו
כקותוסדיןחולקיסעליוג"ככסקי.וכפריטסכתכתיומוכחתימלטון סטורוסר6כ"דד6ףסמחייכיס
כעלמך כסמקנסדברט6ינוק5וכמורס סכ6דפטורכיוןדנ5טרףלועודריעות 6ל6ממכת6דערכות,
ולע"פרכל6חדכפניע5מו6מרינןדקנסמ"מכס5טרפןיחדל6קנס,ומ"מ סר6כ"דרס"לטס דקנס
לגמריכ6ןכתכbb7קנסלגמרי6ל66חר6ומדנ,6ועי'דריטס מסטכתכתיעודמוכחות,ודו"קכיזס
נלענ"דברורלדינך6 .b"D .מנססט"ך O"Dטוחולקעל ססמ"עומוכרדסעיקרכמכ"י,וקין ממוחזק
י כסרמכ"סכיון דסכ6יס6חריומולקיםעליוול6קיי"לכלל כסרמכ"ס  tb~sודלק
יכוללומרקיסל
י כסרמכ"ס .וכנתס"מ מס P"Dז וכטו"ת תת"ם
כמסיעיכןלכ ומסרטד"ס דסמוחזקיכול לומהקיטל
f"DO~bמו"סקלסכתבוכסט"ך6 ,מנסק5וס"חסי'סוס"קכוכמטוככמסמעתיקדברי ,D"nDOועי'
יכססמ"ע.
טו"תכגדיכמונססי'יריכוללומרקיסל

ד
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6מנסכלזס כערכותרגילס6 ,כל כערכקכלןטנחטככלוסכעלמו,ויכולכמלוסלגבותממנותחילס
טהכטיסללוס,עי'כ"כקער6וטו"עמ"קכטסעי'טו,סרי6יןבוחסרון6סמכת.6וכ"כמחנת
ויפילוי
יסורססי' קל66ותטז,וטו"תיריעתסלסלסי'כסוכךכטו"ממסדוריו 6ח"גסי' קסכ,וכ"מכטו"ת
חכתמנוספותמי'לו.ועי'ספרמתרומותסערלסחלק6סי'לח,וכגדוליתרומסמס6ותלס.וכנידון
דירןט'5כתכ"6ניערבקכלןעלמסטיטולחכריסמנסל",סריפסקסרמ"6כתו"עסי' קכטסעי'יח
יכלטוןממועילקלמר6,ךעיי"םכט"ךp"Dלזוק5וס"ח
דטטרטכתוככופלוניקכלןסויערכקכלןדודני
י65תןלו,עיי"ם,ועי' פס"ד
6 O"Dעפ"י מסרטד"סדקינו h~hערכ סתםכיוןטל6 6מרכלטוןליוו
ירומליסכרךטעמ'םכטסס6מרייוסרח"6סי'קמרדנעמסערכקכלןמ5דמנחגסמדינס.ועי'"לקט
מלכותופס"ד"(מכיתדינוטלסגרנ"קטליט")6כניברקתטנ"דעמ'5ולילך.
ג .רמכ"סמלוסולוספכ"ססי"פוטו"עטי'קל6סעי'יד:ס6ומרלחכירוערובזסלפלוניכךוכךוקני
ערכלך,ס"זכמי ט6מרסלוסווקניערכ ,וכטס טנטתעכד סערכלמלוסכך נטתעכד ערכסני לערב
טלוס
ר5טון,ודין סערכ עםסמלוסודיןערכר"6ון עססטנידין6חדסו.5וכתבממ"מדקקתסמךי
ממסמלמרוכמוטסלזכערכךוערכךדערכ.6וסטעס Of3ט6ע"פמערבר5טוןקינונותןמעות6ין
סטניקריךקניןמטוסדטעתטעכודוטלזסכטעתמתןמעותדמלוסדמי,וכןעיקר.עכ"ל.ועי'תומיס
סי'b5Oס"קי 5דרקכטסערכסר5טון)ssrלסיותערכקכלןדסו5נעטסכלוס,וסוי עתם כטעתמתן
מעותחלסערבותוככך.

וכתככגדו"תסערכחח"כסי'ג,סוכךכט"ךסי'קלO"D6טז ,ד6סרכוכןמלוסלממעוןמנסוצחרזמן
כקטממנו ערכוק"ללוייסים ערכטלי,וסטיברבוכןצינונקמןעליוערכיך ערכךצריך,וכ6יסודס
לסיותערככטפיללויסערכטלטמעון,כעיןמסט5מרוכמוטסלזכערכךדערכ66יכ6כינייסו,לוי
ודציכיוןדמויטל5כטעתמתןמעותכעיקנין6 ,כליסודסמנכנסלסיותערככטכיללוי סערכנרפס
יסו 6מתערסעללויעלמסטל6סיסלויחייטעדעכוזיולרבוכן,כי עתסמחרטסו6
דל6כעיקנין,כ
מתחייבומו"ללגכיסכטעתמתןמעות.וכתכעודטסכטערלסח"65ותי6דדיןסרמכ"סמנ"ל6יןזס
כדיןערכך דערכ6טכתכנו כטערכח ,דסתס סערכסטני נטתעכדלמלוסעלמוכעכור סערכסר5טון
ידינו טלמלוס סו 5לתבועלטני6 ,כלכ5ן סערכסטני ל 6נתערכ למלוס 6ל 6לערכ סר6טון
וכודני
גתערכ כעדסלוסונתחייבלו ט6סיפרעכמכילסלוססו5יחזירלו,ות"כתולייתמרזס סערכסטני
יחייככלוסלערכ5ל65חרהיפרעול5קורסלכן16 ,יצמרסמלוס 6תסערכ 3~Dbעלדרך
למלוסתינ
יכטלקפרעניסלוס,ס"נ 5תסחייכלוכטפיןסלוספורע
מסוקערכלי,וכיסיכיד6יסוחייכלפרועל
לי,ותיכף חלטעכודו כחסרון פרעון סלוס  n"Dbטסערכל 5פרעכלוסוממילך 6תסחייכ לפרועלי

מדר'נתן,עיי"ם.
נמלינולמדיםטיט ערכך דערכ6מנתחייכלמלוס,ויםטנתחייכלערכר5טון,ומניעניניסנפרדיםסס,
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וכ"ככ6ו"טמלוסולוסטס טתמסעל ממ"מטסכי6סמךלרמיקס מסגמ'כמוטס6:יןזוסמךול6כלוס,
טטססויכמוטנתערכלסמלוסט6סל6יגכסמןסערםיגכסממנו6,כלכ6ןסו6ערבט6סיפרעסערכ
יחזורסערכויגבסממנו6,כללסמלוסל6נטתעכדכלוס.
יטסערבקינוערכלמלותרקלסערם
(סערתמדייןh"n~Aoסייזלרטליט""6:6כממחכרוסרמכ"סכייר
~obיבלסלמלוסיטלססו6לסערכ,וסנטך6ייריטסערכסמניערכגסלמלוסט6ס ערכ'6ל6יטלס,
יבלססו.6וסתומיסמחולקדטל 6נטעתמתן מעותקריךגססטניקניןזס רק עלדיןדסט"ךול 6על
סדיןטל סמח3ר.ע"כ).

ונידוןדירן06 ,ימ65כייסדסדןכתביעתסמלוסמחכירוטל ,'6מסוקחייבכערב,כיfbיטל'6דין

ידינוטלמלוססו6לתבועלטני ,דסו 6מתערםעל
ערכך דער63טנתחייכלמלוס ,טכתכ3גדו"תדודני
סערכסר6טוןעלמסטל6סיססערכסר6טוןחייםעדעכטיולמלוס.ועקופןכוסיטלחקורס6סיתכן
טיסים סערכסטני מטתעכד למלוס כערכותקבלניתיותר ממסטסתחייכלו סר6טון,טישטכיון
מסתהייכותוסיתםכלפיסמלוסול6כלפיסערכסר6טון,יתכןטיתחייככערכקכלן 9"Dbטסר6טוןל6
סיס 6ל 6ערכ מחס 16 .טמ6
טסתהייכותו סיתסכלפי סמלוסכיון טערכומוסי 6על סערכ
~
"
D
b
סר6סון,ל6יתכןטיתחייכיותרממנו"51.ע6.ך6סיפסוקכיס"דסדן3תכיעס ממחכרטל,'6טחיוכו
סו 6כתורלוס 16טליתטלמלוס,כיrhפרוטט'6יכללסתחייכ כערכקכלןכלפי סמלוס ,וע"כיט
לממתיןלפס"דטס.
ד .מקורסדיןמלסימניהסו6דברי רכ חסדךכגמ'גיטיןסד,6ומנסדרין,6hbלעניןסליםדנ6מן
יותרמןס3עליסלזמרעלסטטרט3ידוטסו6פרוע ,דס6סימנית.ו3טיעסל6נודעלמיקרוטין עד6
כיקרטווסיסנ6מנותטלדייןלומרלזתזיכיתי,דכיוןטקכלוסועליססנקמןכמליט.וסרקני3ניb"w'St
כ מס"ס 3ס6מינו לומר
לנו3י"ת f"DO]bסי' עם ,סוכל כסגנות רעק"6כגליון סטו"עמי' עסמעי'י
טלוס,וז"לטסh"D06 :קומרס6מנתקותילסעידעליךכדיתריוכקניןוקנימעידטלויתמממעון,וסוף
קומר6מתטס6מנתיךעלי6כלמ"מ6ניקומרטל6לויתי,מתוךט6ינויכוללסטכעמטלס.
וכנידוןדירןט'6כתבלג'טסותמתמינועלססכומיסטיע3ירלחבירוסמנסל,וכעיקרמטוסטנתןבידיו
'5קיספתוחיםמחמצונומפרטי,וכלי טענסל6סיסיכול למפטרמסתכיעס,טמרינתןכידי סתוכע
'5קיספתוחיס(ו6ףטססלו6ותסיולסירוגין ,ו6ת חלקס ככרמחזירלמלוס ,ו6תo~ra'5oנתן 3סלו6ס
סר6טונס,וכטפרע6ת6ותסהלוקסל6נטלס'5קיסאחזרםbShסט6ירסכידווחזרולווםעלג3ןסלולות
קמרות ,כהסנ6מנותטנתןלמלוסכ6ותס'5קיסעומדיםלולמלוסגסעלססלו6ות ,n~bsoוכמומכתב
סם"ךסי' מח O"Dכלעניןממרנ"י גס לדעת מכ"ח,ועי' ק5וס"ה מס דסכרתוכיוןדכממרנ"יסתחייכ
ע5מומתהילסרכלזמןטיו5י6ויגכסכוותפילויפרענוויחזורויטתעכדכזססממרנ"י,וסכיךר6יסמגמ'
נדריםל6עיי"ט.וס"סכערכות606 ,מר"6ניערכלעולסכעדפלוניעלהוככמכוסזס" ,כתככערוך
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פסקידין-ירושלים

מסלחןסי' קכטסעי' טטסו 6ערב כעדחייבזסלעולס עלסכוםזסגס obיפרעסחיי6 3תסחוב
סר6טוןטעטסויחזורוילווססלו6ססחרת,וכןסלבס,ועי'כסףסקדמיסטססעי'כ.וכטסתןלערבותו
'5קיספתוחיםס"זכקומר6ניערכלעולס),וע"כנקמןג'לומר כמסחייבלו,'6ונתינת'5קיספתוחיס
כידוטלסתוכעכמוסכקנין,וחסיכנקמנותגסעלסכספיסטנטל'6עלמו,ול6רקעלמסטנטלתכירו,
לע"פטנתינתסנ6מנותבכתבסיתםרקעלסכמפיסביטולחכירו.
h~hמככרכתבסל3וטכעירטומןסו"םמחסמיטנתןכידסמלוסניירחלקממני5דדיןוקינותוחסבו
ןזס hihפתיסמ6מיןלכלכו' 16
רקחתימתסמו מ5ד 6חד ,סו566לי נמנעכעיניכני 6דסוכו'6י
ממוגעוככללטוטיסיחטכוקיןכמעמיסטל 6דסכזחכלוס .ע"כ6.ךמכיון טסנתכעוטועניול6טענו
טענסזו6,יןבי"דטועניסז6תעבורו.

אברהםדובלוין.
ב

 .6מסטטעןסנתנעכסיכומיומסנתס"מכסויי
םעזדסיכ6דידעסמלוסמססלו6ססיתסכטפילהמוסד
וקינו6ל6כמליחכעלמך,קינונכוןלניד"ד,דכיוןמגססנתס"מכתכטסם6סס6מסחתמםעומסנסטר
דגו3יסממנם6תחלקם6ף
ימכטכילכעלסלותס,כ"טכניד"דדל 6רק חתסעקמוכמטר6ל6נתן
י
ו
ד
י
ד
'5קיס6יטייסמלוb"b1 ,ססלו6ססי6עלממו(וככרקמרוכזסטע"ינתינתס'5קיסדינוכערבסלוףדון
דסו 6כעלסמלוס,עי'יו"דסי' קעסעי'כוחו"מסי' קכטסעי'כ וממ"ע ס"ק מד .ו6ףטים הכדל
בדמיון,דקינורומסממט).ומס טכת3כמטרערכותמלוכמכילסמומדכוונתסדכריס מסדסו 6ערכ
לכלמסמיקחחכירועכורסמוסדול6יסיסערכ6סיק
חחכירוסלולותל5ורךעלמו (ו63מתניסוח Of
לוקסמ6דכחסר,ד6ף6סחכירוסיסלוקחסלו6סל5ורכוטפסררסיסקמםלנתבעלמוכיחז6תוסיס
יסדייניססג6וניסמליטתןכפס"ד
מתחייב6ףעלזס)6,כלודקימססלו6ססי6עלטמו.ועי'ממ"כידיד
ירומליסכרךטעמ'נוו6ילך.
יסו6סוילוסול6טלית,ועי'
ונוסףלכלזססו6מסם6מרמרןסגריט"6מליטיםלס"36דטליט"6דודני
מסמסקריךס6כ"דכנימוקיו6ות.6
ולחרימסוקלווסלכלספחותעלמסמקבלכסלו6סלידו"6,כ6יןעניןכ6ן מסמטעןמנתבעכסיכומיו
מסוסךבסי' קכט O"Dלכדמטיקכמכ"חד6ף ערכקכלןתויקינייודע 06נתמיינתי,וכן מסמסכיל
מק5וס"חסי' לטדמויקינייודע 06נתחייכתי,דסריכ6ן סו6לווםול6קבלן.סיכוס סד3ריס6:ין
כטענתסנתכעכלוסכלפיחלקההלוקסטקכללידודהויכלוס16,דסויכטפוףדון16,דהו6סלוסמטוס
ס'5קיסטכוסנספךללוה,ועכ"פברורטנתינתס'5קיסהופכיםקותולערכקכלן,וממילךמכל5דטסו6
חייבעלמחלקטקכללידיו.
וכלפיסחלק"קבלחכירוטלסנת3ע ,מסנקרךהנתבע,עדייןל6דן3זסכיחסדין,וכמומכתכס6כ"ד

ז

ממונות
-

-

כמוף16תגטלו,יעויי"".ועפיימח"כלעיללפטרדלין5ריךלממתיןלפס"דטלכיס"ד"דן 6תתכירו
טלכנתבע,ומטוסרעלחלקזספויכסלוףדון.
כ.ומט"ככ"כסנתכעכסיכומיומסנטךכמי'קכטס"קיטד6ייריכלוסעכו"סקינונכון,6,דס6סרמ"6
י סדק
פסקל6כךוגסככ"חעלמומסיקל6כסכ"יh)hממכיס עס פסקסרמ".6כ ,דס6סימיניסע"
עלכלצופןטסותנעטסערב.
ג.ומסטטען סנתכע ד6ף ahנצמרקיסלי 16סנפסוקכךדגם כערבמועילסתחייכותולדברטווינו
ימדייןסגר"טיגרטליט",5וכמסטסוספנוכתוךדכריו),מ"מכתב
ק5וכ(עי'לסלןכצריכותכרכריידיד
סרעק"6כגליוןסטו"עדמעיקנין,וכניד"דסריל6סיסקנין,וכעינןקניןמודר .עכ"ד .נרמסלומר
דסנסיטרס"לדמועילקניןסטרטנכתככתורתטטרקנין,עי'כוסכם'"מטפטסערכ"סי'ז,ויטדם"ל
דס'5קסויקנין,ו6ףטכם' עטרתכלמסלסגרט"טקרליןז"5לכס"boוכמי'מהדן כדקונקטדל6סוי
טלנוקנין.ו6ף 06נימקכסחולקיסדל6
טטר,כרכמכריעמרןסגריט"6טליט"6דל6כוותיס"61,כי
סויקניןטטרמ"מל6גרעמקניןסיטומת6דמועיל,וסרינתן'5ק,ויועילמ5דקניןסיטומת.6ו6ףoh
יכסחולקיסעלסרעק",6ומוכלכם'"pnD
ירקהמחולקלחלוקעלדברינו6לסע"מיקמרסמלוסקיסל
סמטפט"ח"כסי'כג6ותחוצילך,עיי"ט.
ד.כעניןנקמנות :כתכסתומיםכמי'665וריס ס"קכגלחלוקעלסט"ךטכתכמס כמ"קכדדכמקוס
טליןרגליםלדכרויפיל
וסיסת6יןיכוללסטכיעועפ"יפנקסוobל6כפנקסידועלוכמדוקדקעדלמצד
ןפנקסלפנקםולעולסמו"לכרי 06
דמוירגליסלדכר,וכתבסתומיסדל6נר6סלדינךכללוציןלחלקכי
טכידוטל
יודעט6יןמעלססקרעלפנקסורקכותבסכלעלנכוןויכוללסטכיעועלכך,וכ"ט ohtי
מחנוניממוןטלסכעס"כטנ6מןלסטכיעו,וסייססתומיססכןמוריסכלכעלי ססור6ססיוטכיס על
מדין,וסכיני
וסנתס"מחידוטיסמ"קטז,וכןנקטמכ"חכסעיף1וו.וכ"טכבטועןכריממטוטועןטנתן
ומלוסטוען ט6מנסלקח6כלצינויודעכמס,דכזסלכו"ענוטל6ףכל6סכוכת,כ"כ  D"nDOס"קכב
וממכיס עמוסם"ך ס"קכח .וממקנתסט"ך דנוטלכל6 6ף סכועס 6ף hbטכועתסימת.וכןססכיס
סנתס"מחידוטיס p"Dכ ,6וכתכעוד סנתס"מ כס"קו דכמקוסטסיםיכולליחן ק5כסול6נתן,כגון
כחנווניוכעס"כטסיםיודעסכרספועליסופתעכעלמו כמסטילינ
ויודעומפסיד6נפטיס ,נוטלכל6
טכועס6 ,כל כמקוס טל6סיסיכוללק5וככגון כמקוסטסו5י 6סו65ות עלנכסיחכירו כרסותמכירו
ותוטעססו65ותוסנתכעצינויודענוטלסתוכעכטכועסכיוןדל6פרע כמסטל6ק5כטמרי6י 6פמר

לק5וןססו65ס.
וכניד"דכזמןטנתןלוסנ6מנותל6סיסידועכמסיטולול6סיסיכוללק5ון b"hלנתס"מצריךטכועס,
ולסטיי
ך6י"5טכועס.וכיוןטסנתכעטועןטמbo ,6סויטמ6גרוע,ומלכסרווחתכיטר6לדככריוטמא
כמאינןמתוךטחינויכוללסיטכעמטלס(וממילך6יןכ6ןטפילופדיוןטכועסלמודםכמקלת ,דס56ריך
לטלס).
ומט"כס6כ"דכטסכנוידידיטליט"6לסתור טענתסנתכעטנ6מנותמועילס רקעלטענתפרעון6כל
ל6עלטענתסלוקה,וסקריךכוסכמיכומיולהוכיח מכמסמקומות,וסכיךה6כ"דטס מסרעק"6בסי'
עסמעי'יכמסנוכ"י,לצחרמעיון נר6סדסנוכ"יכתככן רקלענין 06י
טמיגולפסולסעד,וע"זכתכ
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דמויכסוגיית נסכךדר' 636ככ"כדףלדמקיןמיגו למחור סעדולכןדינומתוךמקינויכוללהטמע
מסלס6 ,ךככללמ6תיס מנססו6ד6חריטסינונקמןלפסול סעד6זנקמן סעד עלסכל6ף עלגוכם
ססלו6ס6,ףמסלוס16סערכמכתימו.
ך רק
ס.ומסb,"ocסנתכעמסמ"מדיסודסנ6מנותטלסמלוססו 6מטעםעכרלוסc~bbמלוסוזסחיי
כמיטמודססלווסh~bטיטמפקעלמפרעון6,כלל6כטיט מפקעלגוףססלו6סדבזס6יןדיןטלעבד
לוסלקיםמלוס ,ומסתכר ד3כס"גל6מסנינקמנותטנתן סנתכע ,עכת"ד ,נר6סדקינועניןלניד"ד,
דכמקוסטיט'5קיססנ6מנותb~oל6מ5דעכדלוסלקיטמלוסמנקמרד6סלטענתסנתכע6יןזסססכוס
טלססלו6ס fbל6נסים עכדלמלוםh~b ,סו6מ5דממחזיק'5קיספתוחיסטל סנת3ע,וזמו סנ6מנות
טלו,ול6מ5דכיגועססלו6סטסופכתקותולערר ,ומסטייךנקמנותיותרגדולסמזוכטיטכידסתוכע
'5קיספתוחיסטסגיעלידוכמיתר.ולכן מסטטעןסנתכעדססכומיס6ינסמדוייקיס,ל6טתלכודנתן
לונקמנות.וכןקינויכוללטעוןדממךסיסססלו6ס6חרעזיכתו 6תממוסד ,ומטעםמנ"ל,דסרי מחלק
טלוסבעקמוסריודקיסיסקורסSsb,מחלקטלוסחרירויתכןטסיםרק6חריפריטתו,ו6ז6ף 06נתן
למלום'5קפתוחעלכלססלו6ותטילוס ,מ"מ 06ידעסמלוסעלפריטתומממוסדסויכקילוהודיעלו
מחוזרבומןמערכות,דוסברורדערכטסודיעלמלוסלפניססלו6סמחוזרכומערבותומועילופטור
מערכותו.וגסטענתסנתכעטסו6מכתים6תססכומיססנתכעיסל6סויכטענתכרי6ל6כטמאמממת
טכחתמזמןולוקסעתיס.
.1ו6גכדקתילידןנימק3יסספיקהדססתפקתי06 :נהמרדכ'5קיסל6חטיכלוס  b~bרק ער,3וכל
י כססמ"ע דערכ עלדברט6ינו ק5ו 3ל6חל,
זכותקיומוטלסמלוס -על6ףטיםללוס טענתקיםל
י כסנטך
וטענתסלוחטקיסליט5ריךקנין כסרעק"6וסוףמוחזקכמעותיו ,ומנגדטועןסמלוסקיסל
יכסחולקיסעלסרעק"6וסוףמוחזק'53קמניתןלוכמכילגריס"6,כנר6סדסמלוססו6מוחזק
וקיםל
םזכות
ו6ףמידעתידיםחולקיסכוסוס"לדסמלוסל6נקראמוחזקוסוףנקראמו5י6ממילארקלנתבעי
טענתקיסלי ,מ"מכתכתידבריעלדעתססוכריסטסמלוסנקראמוחזק),ומ"כחייבלוסגתכע6,יך
6נןכי"ר נפסוק 6ת פסקסדין ,ד6ס נפסוקדמיות וסמלוס מוחזקנחייב 6ת סנת3עלטלסמךדמי
סתביעס,ו63ס6יןלוננסגכדיןכלכע"חטמסדריןלבע"ח,כמכומרבסי'5זוסי'5ט16,מנאמרטסיות
יוע"יטסו6מוחזק כדק"6 ,כדילנוכזסול6נפסוק
וכלזכותקיומוטלסמלוססו6עפ"יטענתקיסל
טסנתכעחיי
כ ככע"חרגילh~bנפסוקטזכותוטלסמלוס לממסהסיתר 6ת ס"ק 16כגריס ככנק 16
3סו5ל"פ,וכאס6יןלו6זבי"דל6יתערבו.ו5ל"עכעת.

מרדכיאהרןהייזלר.
ג
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סמתחייככדררטחינוק5ו:3כתבסרמכ"ספכ"סממלותולוסמי"ג:מימל 6ק5כסדררטער3כגון
ר,
יכ
פר
ט6מר %כלמסמתתןתןלווחני ער163מכורלווחני ער163סלוסווחניע
טמןסג6וניסטסורס
"י

ט

ממונות

יטליןorסערכחייבכלוס
ויפילומכרלוכעטרת5לפיס6וסלוחמ5ס6לףנטתעכדסערכככל,וירמסל
מכיוןם6ינויודעסדכרטמיעכדעממובול5ממכסדעתוול5םיעכדעקמו,ודכריסמלטעםמסלמכין.
וסטיגעליו סר6כ"דb"h :וח"כ ל 6כרב bS1כמעט h~bכדי טסדעת מגעת למסטסותרגילותמיד
נטתעכד .עכ"ל .וכתכ  OffOדסרמכ"ס סלךלמיטתו כפיסן מסל'מכירם סט"זמסמהייכ עלמו כרכר
ם6ינוק~וכ טקנומידוbSנסתעכד6.ךעלסר5כ"דד5זלכתרלומדמדעתקטסד"5כנתתדבריך
'"s.ע~
לטיעוריןוכוh
"כ.
וכ"ג דעתמכ"ימדסכי5כמי'h5Oסעי'טזדבריס"ס כסתמך,ומוסיף  f"Dדמחלוקתזו נתכ5רסכמי'
ס.וכןנרכסגסממט"ככתו"עמססעי'יג:מימל5פירטק~כסדכרמערדכגוןS"btכלמסמתתןלו
וקני ערב15מכורלווקני ערכ 16סלוסווקני ערכ ,לסרמכ"ס5יןזס סערכחייככלוס,וכלסכ5יס
מחריוחלקועליו,וסכינקטינן.ע"כ.נרמסלסדיךדדעתוכדעת Ot)Oדסמחלוקתכערכתלויםכמחלוקת
לגצימתחייכותכדכרם5ינוק~וכ.
ו ק~וכ סמוכך כתו"עסי' םסעי' כ  bSנקטינן כסרמכ"ס מטוס
וסנהכדיןסמתחייכ כדכרטילינ
דסר6טוניססכ5יס5חריוחלקועליו,וכלטוןססו"עטס:סמחייכעלמוכדכרט5ינוקכוככגוןסנתחייכ
מקנומידו ל 6נטתעכד לסרמכ"ס ,וחלקועליוכלסכ5יס
לזון 6תתכירו 15לכמותו חמםמניס
~
"
D
h
לתריולומרמסוףמטתעכד,וסכינקטינן.ע"כ.ו6פילו"קיםלי"כסרמכ"סקינויכוללומר,כמומכתכ
סם"ךטסס"קיכונתס"מכחידוטיס p"Dז,וכ"ככטו"ת חת"מ f"so3bסוףסי'קלס,ומו"ת מסרם"ס
ח"דסי'קם.וכתככמו"תביתלפריסחו"מסי'עס:כלכתידיניסטכיטר5לפוסקיסלחייכסמתחייכ
כדכרם6ינוקכוכ.וע"עכ5ו"תסי'סבוריסס"קי.6לפי"זס"סכערכסנתערככליקככסחלסחיוכ,
וחייבכדיןכלערכ.
5מנסכדריסססי'T)"Db~pטזסקמסעלדכריס"סדמטוסממחלוקתכערכלמחלוקתכמתחייבכדכר
ם6ינוק~וכ ,סיסעלסטורלסכיךדעתסר"6טכמו"תכללעדסי'5דחולקעלסרמכ"סלגכידגר
וכ5ן,ועוד
ם6ינוק~וכ,וכמומסכילוכדיןמתחייככדכרם6ינוקכוכבסי'םוסי'רז,ו6מ5יל6סכיני
ד"6כמדועפסקסר5כ"דלגכיערכד6זלינןכתר6ומדנ6ולגכיסתחייכותכדכרטחינוק~וככתב מחס
ןסניסדיניס ,דדוק5
דליןחילוקכיןק~וכלקינוק~וכ.ולכןמסיק דדעתסטורוסר6כ"דדיםלחלקכי
סתסלגכיסתחייכות כדכרטחינוק~וכסוכר סר5כ"דריכוללמעכרכחילופירםסקככסכסדיך ,מס
ם6יןכןלגכי ערכדנוסףעלזסעוד 5סמכת 5דערכותל6מסניססתחייכות ,לע"פמלכל 6חדכפני
עלמו ממעכרנפטיס מ"מכשלטרפותיחד6 ,סמכת 6דערכותלדברם5יןלוקככס,כוסמ"ללסר5כ"ד
דסולכין 6מר לומדן דעת,וכיון דסר"5ם ל6גילס דעתו כזסיכוללסיות רס"ל כזס כסרמכ"ס דל6
מסועכדכלל,לכןל5מזכירסטורדעת סרוקםכזס.
וססמ"ע p"DSכסהוזרעלדבריוכדריטסד5ףסמחייכיסכעלמךכדכרם6ינוקכוכמודו סכ6דפטור
כיוןמנכטרףעודריעות6דדכרטחינוS15pלמסמכתךדערכותוכו',ו6ףמכל טעסלכדוקינומספיק
מ"מכסכטרףמניסספטור.וכדכריוכחכוכמו"ת6כןהטופסיו"דסי'לט,ומו"תכיתיעקכסי'קטוכמס
סכגדיככונסויריעות סלסל,ושו"תטו"ממסדו"קח"גסי' קסם ,ד5ףסמולקיסעל סרמכ"סלגכיכל
סמתחייככדכרם6ינוק~וכ ,כערכמוריסד5י6פמרלסתחייככזס,ופומקיסכןלסלכם.
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יסממלוקת 3ער3תלויםכמחלוקתרכלסמתחייכ
6ךמדבריהט"ךכמ"קטונרכסדגקטכס"ס
י
כ
ח
מ
כ
ו
3דכרט5ינוק5וכ,וכ"גדנקטכעס"תסערלסח"6דיןיכ.
ומלידךגים ,5כתכסמסר"י3ןלב ח"6סי' קטו ,ס3י 15סלח"מ עלוסולוס ו3טו"ת לחס רבסי' קעו,
ד6פילוסמוכריסכסרמכ"סככלסמתחייכ3דכרטחינוקכו~3ומס ממסרכותיוטל סרמ"3סכמוטכתכ
כפיסןמסלכ'מכירם] ,כערבחולקיםומוכריםדחייכ,ומדייקכןמלטוןסרמכ"ס,דכפי"6מסל'מכירס
לגביכלסמתחיי3כדברם6ינוק~וככתכ"וכןסורורכותי",וכסל'מלוסולוסלגטיערבל5כ"כ,ו5דרב6
כתככלטון"ויר5סלי"ומלסססור5ס3ע5מו ,מטמע דרקסו5לכדומוכרכןורכותיול5סורולוכדין
זס,ומוסיףעוד ,ולפטרלומר דגם ס"סמוכרכן,ול 5כתב hShטסחולקלגצי מחססתחייכ1תכ"ח
יכסרמ"3ס.וכדבריסלח"ממוכר
טיחלוקכ5ן.וע"כמסיקכטו"תלחסרכדלגתיערכ6ין ~מרקיסל
סכנס"ג כדעתלמסר"יכןלכ ,מכתבסכנס"גכמי'קל 5כסגס"ט6ותלס דדעתסמסריכ"לסו 5ד6ף
דכמתחייכ 3דכרט6ינוק5ו63פטרלומרקיסליכסרמכ"ס ,מ"מכנתערככדכרטסינוק5וכקינויכול
לומרקיסל4כסרמכ"סמטוסטרכותיוססוכריסכמותוכמתחייב6ינססוכריםכןכערכ,וחולקעלסט"ך
יכסרמכ"ס.
טכתככס"קטולגכיערבדדעתסמסריכ"לד6פטרלומרקיסל
עולסמדברינו ג'טיטותכערכסמתחייככדברטסינוק5וכ .6:דעתוכמהכרוסט"ךדדומס ממט
למתחייב3דכרדטי"5
ינוק~וכ.כ.דעתססמ"עולכןהוססוביתיעקבוטו"מ,ד6ףלססוכריסדכדכרטסינו
קלוב לפטרלסתחייכ ,מ"מ כ5ן מו3ריסד6י לפטרלמתחייב.ג .דעת סלח"מ ,וסמסריכ"ל6ליכ5
דכנס"גנודלקכסם"ךבדעתו]ד6ףלססוכריסככלמתחייבכדברט6ינוק5וכד5י6פטרלמתחייב,כערכ
מוריסד5פטרלסתחייב.
ולפמ"טד5ף5י נקמרדתלוי 3ערכ onlh1מחלוקתרכלמתחייב ,מ"מ6יןממוחזקיכוללומרקיסלי
כסרמכ"סד6ילפטרלסתחייכ.נמ55דכערבטסתחייכ3דכרט6ינוק5וכ ,דעתממחכרואב"ךושלט"מ
ומסריכ"לן6ליכ6דכנס"ג]דסחיוכחל.וקילו D"nDOSוסיעתוסחיוכל5חלb"h .לכ6ורסיכולסערכ
יכספוסקיסדסחיוכל6חל,ומגסדכתכסחותיקירד3מקוסדפליגיססמ"עוסט"ך
ממוחזקלומרקיסל
סלכםכסט"ךדסו35תר,5והוכהודירי
ו3נתה"מדיניתפיסס5ותכ,מ"מכגיד"ד5יןלהכריעכן,דס5
בערוךס"לחןמעייי
גס3י6שתי מדעותול6מכריע,וכןכמ"וככנתיבותס" ם ס"קגסכי 6דעת
ססמ"ע.ועוד ,דכמסמגדוליס5חרוניסצ"לכסטמ"עוכנ"ל.וכ"ג דעתס6מריכינסהל'סלו6סמי'מז
וטו"תמסרט"סח"דמי' קס.וע"עכטו"תיריעות ס5סלסי' 6וטו"תכגדיכסונססי'י טפמקולסדיק
יכססמ"עדערככדכרטסינוק5וכקינומטתעכד.
ד5פטרלומרקיסל
וסנהכלס6מורעדמנסמייריכערכסתםדישבומחסרוןד5סמכת,6וכרכריסרטכ"סכ"כקעגכד"ס
רכייסורס:סומךובוטחכלבוטסלוסיפרענווקילוסיסיודעטל6יפרעמלוסל6סיסנכנסבערכות.
עכ"ל.וממילך כס5טרפות סמסרון דדכרטווינוק5וכל 6חלסססתחייכות.ויטלעיין מססדין כערכ
קפלן דלכ5ולס5ין 3והממרוןטל 5ממכת ho~ 5לפטרלגדותסחובממנונויד ~"33 hnshTכ קער 5
וטו"עמי' קכטמעי'טו b"b ,נט6רגביו רק טעס 6חדדמוי ערכקכלן על ט6ינו ק5וכוכוס גס
דתכוי
.
יכסרמכ"ס,ווד6יחלסערבו
סממ"עמודםדבחמרון6חד6י6פטרלומרקיסל
וסנהסכעס"תטערלסח"6דיןלחנקטכפטיטותד6ליכ5וסרמכ"ס6ף ער3קכלןקינומטתעכדכדכר

ממונות

יא

ם6ינוק5וכ.וכטו"תיריעות ס6סלטקילוטריכדיןזס,דכסי'  6כתכ ד6ף כערבקפלן6יכ 6לסכרת
ססמ"עמנ"ל,ויכולממוחזקלומרקיסלידל6חלסמערכות6,ךבסי'כדחסדבריוכעל סתפ6רת5כי
מכחסטכר6דלעילדכיוןדכערכקכלןנפרעממימרו5סמ6י6סמכת,bt1b 6לכןמסיקדליןיכוללומר
יכסרמכ"ס.ולח"ככסי'גהזרבעלמיריעות סלסללדמותדכריו,יעויי"םדנחלקוכגוףדיןזס
קיסל
י כסרמכ"ס.וכמו"תמו"מ מסדורך 6ח"ג
דערכקכלןטנתערכ כרכרם6ינוק5וכobיכוללומרקיסל
סי' קמכסכיךדכריססומייטבדכרי סתפ6רת5כי,ונרכסטסוכר דכערכקכלןחלסחיוכוקינויכול
יכסרמכ"ס.
~מרקיסל
6מנססכרךזו דערכקכלן6יןבו 6סמכת66ינס מוסכמת .דסנסכמקלתותט6י'ל6כתבדערכקכלן
6יןכו 6ממכת,5דמיימכמסכתחילסקר6י דערכדמיירי כערבקכלןדליכ5כו 6סמכת.6וכ"גמחי'
סר"ןגיטיןמטכד"ס ,bSbדערכעלכתוכםכיוןטס6מסל6סו5י6סממוןעלסמךדכריסערםוליכין
סמכר6דכססו6סנ6ס,סוי6סמכת,6מט"6ככערכקכלן t"shטליןכוססכר6דכססו6סנ6סמ"מ
כיוןדליןכומחסרון ד6סמכת6מטתעכד,עיי"ם.וכ"ככמחנ"הפל'ערכסי'6וסי'כוכטו"תלכנינזר
f"so3bסי'תו .וכתטסכרוכעל סתפ5רת5כיומטו"מסנזכריס6 .מנס דעתסגדו"תנר6סד6ינסכן,
דכי6רכמערלסה"466תלסמט"כסה"תכערכקכלן 06עסושתוכי"רנטתעכד,דסו6ילויטלוסנ6ס
כרכרכסס6מינוסוס"זנעטהקכלן,וכישרסגדו"תמפניסס6מינוסוכי"רמסלקס6סמכת6כבמעתמתן
מעות.נרכסמדבריולסדיק דסוכר ד6ף כערכקכלןים 6סמכת .6שמנסכרכרי סגדו"תמנ"ל 6פמר
לדחוק דכוונתו לומר דסערכ מומך טסלוס יפרע ססלו6ס תחילס ול 6י5טרכו למגיע קליו ,ולכן
ססתחייכותשינסמוחלטת6S~h,ינסכגדר 6סמכת6ממטh~hכעין5סמכת.5ועדיין"5עכדעתו.
וכ"ג דעתק5וס"ח דכתככסי' קכטס"ק 6ד5ף כערבקכלןכעינןכייחדמלוסטיסיס ערכלו ,.ממוס
ד6ףכקפלן6ינסמתחייכותרגילסדדיכדבור כעלמך ,מטוסדכ5ופןמיםללוסנכסיסידועים נפרע
מסלוס תחלסושו"ע מסטעי' טו ,ד6ס מלוס רולס לפרעו נפרע ממנו תחילס ,וכנר6סטוו כוונת
סק5וס"ח,דכ6ופןם6יןסלוסרולסלפרועתחילסqbטיםנכסיסידועיםללוסמ"מיכוללמפרעמסערכ
םכו 6סמכת ,6ונר6סדסוכרכןגס
קכלןתחילס],ולכןכעינןמליחות .ונרקת דעתוד6ף ערכקכלןי
כדעתסמסרטד"ס,עיי"ט.וכ"גכטו"תקמרייוסרח"6סי'קמר.
יכ6ותסססוכריס
ונרפסד6ףohי"סד6ףכערכקכלןיםכוחסרון6סמכת ,6מ"מיקרסלומרקיסל
כןוקיסליכססמ"עד6ףסחולקיסעלסרמכ"סכמתחייבמוריסלוכערכ,ומטוסדפיןלךכו-לומרקיס
יכוס"61.כדיןדערכקכלןסריסו6כם6ר
ליכססמ"ע6-ל6חידומו,וקטםלומרעדכדיכךתריקיסל
מתחייכותכדכרט6ינוק5וכדליןלומרכוקיסלי,וחלםססתחייכות.
הוספתהדיין הגרמ"אהייזלרשליט"א:
וכניד"דטסיסלמלום'5קיספתוחיםטל'6ויכוללסו5י6ומחסכונו16כסו5ל"פ(גסכמחסכוןסכנקסלו
סגור),ודשינקרץסתוכעמוחזק.ושינועניןלנידוןמידועמסומעמדוטל'5קohoסויככסף6וכסורקת
תטלוסגרידת ,דמ"מכל מטרתמסירת סמקלמלוססו6כמכיללמחזיקווטיוכללעטותככלטלכוחפן
(כנקמנות) ,וכקומרלולך קחכסףמחסכוני,ומוחזקסו6סמלוס,ולכןיכוללומרקיסלי כסנטךדחייכ
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יכממ"ע.
עלדגרם6ינוק5וכוקיסליכסמוכריסדכקכלןל6סייר
ומסם5יין סרעק"6כגליוןסטו"עסי' קעסם"ך O"Dדלדבריעוללות מכרססכמוף מפר תורתחייס
למוסרח"םסי'יד,וז"ל6:ל6ממ"מכתבמסריכתןמסדסיכ6ד6יכ6פלוגתךדרכוותh~o6ע"זגופךמי
יסי'מוכמס
נקרךמוחזק6יןיכוללומרקיסליו6זלינןכתררוכךדרכוות,6וכ"כסכנס"גככלליקיסל
סרכם6חרוניס.דכריסס6ינסעניןלניד"ד,דכ6ן6יןויכוחעלסיותומוחזק כמק,וסם6לס6ינסbSh
יטיםפומקיססמתיריסלולגדות"6,כגוכםסו6כדין.
06יכולמ5דסדיןלפעולעס סמק,וניחר
וכרמןדין ob qb .ג6מר כטענת סנתכעדמוי דכרם6ינוק5וכסרי כתכ סמסרמד"ס חו"ממי'לד
דסיכ6ד"6ללחכריסתןלוכלסקורךוקנילפרעלךטפילול6נתןלוק5כסלדבר ,מטתעכד6ףלדעת
סרמכ"ס,עיי"ם"6.ככניד"דסויחובק5וכדסריידעדסמוסדמריךסרכססלולותלל6סגכלס"6,כסוי
י6פמרל5רףסכרךזולמט"כלעיל.
חוכק5וככליורכו.וכסניףכודוי
ועוד,דסרי ככעסמקבלססלו6ותלידיוידע כמס מקבלוכמעת קבלתססלו6ות חלסססתחייכותטלו
כתורלוס16לכלספחותכתורערכעלמסטקכל.
ע"כ מהגרמ"אהייזלרשליט"א.

וכטלףעמסקניןעלערבותוסכלתיקווכם,יםלעיין 06לסחולקיסעלסרמכ"ס5ריךמיסיסדוקקכקנין
16ם6פילוכל6קניןחלסססתחייכות.ומנסככלמתחייכותכרכר"קינ
וק5וככתכסרטכ"6כתמוכתח"ו
מי'קעת,סוכלככ"יסי'ס:מעסיסככליוסט6דסמהייכעלמוכקניןוכו'כיןכדכרטיטלוק5כסכין
ןלו ק5כסם6יןלמחרקניןכלוס,ומלץכרכרי סרמכ"סז"ל .ע"כ.
כדכרטיםלו ק5כסכין כדכר"6י
מכו6רמדבריוד6ףלסחולקיסעלסרמכ"סמסנידוקקכקנין6,ךכטורסי'םסעי'טכתכלצחרטסכי6
דעתסר6כ"דוסרמכ"ןסחולקיסעלסרמכ"סלפיכךohל6קנומידוול6חייכעלמו כמטרגוכסמכני
חורין6כל 06קנומידו16טחייכ 6תעלמוכמטרגוכסממטועכדין.ע"כ .נר6סמדכריורככניחורין
יכוללחייב6תע5מו6ףכליקנין.
וסנסכלזסכסתססתחייכותכדכרם6ינוק5וכ6,ךכערכי"לכיוןטערככמעתמתןמעותמתחייככל6
קניןס"סכדכרטילינ
וק5וכ.ועי'כטו"תמטפטיטמו6למי'מס,וסוכלככנס"גמי'קל6כסגכ"י6ותיד,
וכמו"תתורת 6מת למסרסןסטוןמ"קי,6מכתבו דס6דממניכערככטעתמתןמעותכל6קניןמיינו
דוקקכלטוןטובוק5וכ ,מם"6ככצינוק5וכ6,ףלסחולקיסעלסרמכ"ס,ל6מסני6ל6כקנין6כלכל6
קניןל6מסני.וכ"ככטו"תלסלייעקבסי'נדוחולקעלמוס"ריוחקסרוק,עיי"ם.וכ"ג דעת סרעק"6
כמגסותעלססו"עסי'קל6סעי'יגם5ייןלדכרי6סליעקכמנ"ל(סערתמדייןסגרמ"6סייזלר:b"u~St
h"pD~Sם5ריךקנין,עי'כם'"מטפטסערכ"סו"םז דרקסויקניןודלקכעטרתמלמס,ועכ"פסויקנין
סיטומת.)6

6ךמדבריסר"רמרדכימטפלון,סוכלכטו"תמרפטיסמו6למס,נרמסדסוכרד6ף  06כדעתסרמכ"6
6ין מכרחמחייכ6ףכל6קנין ,מ"ממלטון סרמכ"סמוכחדיםמסג6וניסממחייכים6ףכל6קניןויכול
ממוחזקלומרקיסלי כמוחס,וססכיס עמו סכנס"גכמו"ממי'מו כסגס"ט 6ות ע.וכ"ג דעתמסר"י
לדרכיכמו"תדכריריכותמי' קפח,וכןסכיךכמו"ת6סליעקכסי'גגכמסמוס"רי5חקסרוקמדוקך

ממונות

יג

נמתחיינהעינןקנין לדעתסחולקיס עלסרמ"3ס36 ,ל 3ער 3נסעתמתן מעותויפיל
ו 06קינו ק5ו3
מו3ריססחולקיסעל סרמ"3סד5"6קנין,ומט"כסרטכ"6ם6ין6חרמקניןכלוס ,טנר6סמסוכרמסכל

תלויכקנין,סייגודוקקכדכריסם6ינסנקניסh~hכקנין6,כלכערבבמעתמתןמעות60י"5קנין6,ף
כדברטחינוק5וכ6י"5קנין.עכת"ד.
זכיוןסנחלקוספוסקיסכוסיכולסערכלומרקיסליכססו3ריסדל6חלסמערכות,ו6י לפטרלסו5י6

ממנוממון.
וכסכתכ"5ניערסקבלן"יטלעייןס6סתוילמוןממועיל.דסנס3טו"עסי'קכטמעי'י
זכת6:3יזסוערכ
ו6יזסוקבלן"6.לתןלווקנינותןלךזססו6קכלןוכו'.וכסעי'יח6:כל 6ס"6לסלוסווקני ערכוכו'
סלוסווקניקכלןוכו'כולסלמון ערכותמס .ע"כ.וכתב סרמ" :6סטרסכתוכבופלוניקכלןסוי ערכ
קכלן,דוד6יכלכוןסמועילקלמר.ע"כ.וכתבסם"ךכס"קלז דסמסרמד"סמ"לט פסק כדעתבעס"ת
ומעיטורדל6סוי5ל6ער.3וכ"כבתמונותמסר"חלו"זסי'נ.6ומדס3י6סם"ךדכריסמסרמד"סנר6ס
יערכקכלן16
מכןסונרלסלכם.נמ65דמטרמכתוב3ופלוניקפלן,תלויכמחלוקתסרמ"6וסם"ך6יסו
ערכמחס.
6ךעדיין"5ע בדעת סרמ" 6דכתה 3טעס סדררדודניכלמוןסמועילקלמר,וכמו מכתב סטורכסס
סרוקם,וס"ספכ"סממלוםולוסס"סכטססרסכ"6וסתוס',מסמעדדוק6מסוסנותוטעם6נומחטיביס
נותולערםקכלן6,כלכנופןסננויודעיסמל6סתחייכhSbכלמוןסכתוככמטרקינוb~bערכסתס.
וכ"גכשו"תחכם5כיסי'נ6כדעתסריסםD"D1 ,כשו"תעטרתחכמיס6כסע"זסי'כז.
ומנס 3גדו"ת מערלס ח"6 6ות מ כת 3דדוק6כלטון ממסמע מקהלעלעלמו קודםלכן 6ת סערכות
6מרינן טמסתמ 6קכלעליוכלמוןסמועיל6 ,כל  06מטמעטעכםיו מקפלעלעלמוhSמסניe"Db1 .
סמריסטתלטוןסר"6טל6משמעכןכןקריךלפרמו.ומלמוןתמוכתסרמכ"6נר6סד6ף 06מתחייכרק
י "3קכלן
עכמיו כערכותוכודניל6 5מרמתחילתכלמוןסמועילסוי ערכקכלן ן6מנס סרמב"65ייר
גמור",ול"3 6ער3קכלן"לחוד].
וכתבסמכי"טח"כסי' קב ~t"sbטסרמכ"ס סתסכלמוןסגמ',מכיון ססרמכ"ס סתסכלטונו6מרינן
דמודסלדעת סרוקםוסרמob~6"3כתוםלסדיק כמטרטסערכסתחייכלסיות ערכקהלןדינוכערכ
קכלן,וס3י6וסם"ךלסלכססי'קכטO"Dלדגס6לי63דסרמכ"סוסמו"ע.ומסייססססמכי"ט:וכן6נו
דניןככלסטריחוכותטכתוככססטנעטסקכלן.ע"כ.
ודוקקכמיםלמניחם6מרמקורסכלמוןסמועיל36 ,ל 06
נמ65דלדעתסרמ"6ממועיליםמפרמיסדפיינ
צרורסל6 6מרמתחילסכלטוןסמועילhSמסני,ולסם"ךbbמסני כהקמרסלמון "ער3קפלן" ,וכדעת
סרמכ"ס כתבסמכי"ט דמוכר כסרוקם וסרט ,6"3ומסמסדסוכרד6פילו 06ברורלנומל5 6מרלמון
סמועילומתחייכרקכלסוןזס6עפ"כמסני.
י כסם"ך מפסק כסמסרסד"סדקינו  bbbער3
ולפי"ז3ניד"ד טכת6"3ני ער"1bsp3יוכללומרקיסל
סתס,ומפילו6ליכ 6דסרמ"6לפיסחכ"5ודעימיס דדוק06 6יםלתלותמסתחיי3כלסוןסמועילמסני,
"6ככניד"דמברורמל6סתחייhSh3נלסוןסכתו3נמטרל6סוי bSbער3סתס.
6מנסעדייןיטלדוןעפ"י  ~tt.Vhכשו"ת מסרט"ס ח"3סי' קנח 63חד טסלוס לסרוכתחילס ל 5ר5ס
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פסקידין-ירושלים

למלוותומפניסיריוסטי5ערךלתובעו כערכ6ותולח"כסלוסועפ"י ערכותטלטמעוןול6כחכולטון
קבלנות ,ופסק טסכיוןטסעניןמוכיחטכוונתו לערכקבלן 6ף טכתכ ערכות סתם נעטס ערבקכלן,
עיי"ם .נר6סמדבריודסיכ6דמוי6ומדנ6דמוכח טדעתסמלוסוכן דעת סערםטיסיס ערכקכלןסוי
ו hS06סתחייככללכלטוןממועיל.
ערכקכלןויפיל
ולפי"זי
טלדוןכניד"ד דנר6סדסתכווןלסתחייכלחיותערכקכלן,מטוס טמערתססלוו6ותסיולקורך
ן טווס ,וחלק
סמומד בו עבדו סלווס וסערכ ו6חריותגיוס סכספיס למוסדסיס עלטניססכזיופ
מססלוו6ותלקחסלווסוחלקסערם,ולמעטס5חריותמחזרתססלוו6ות-מ5דסמומדכועכדו-סיתס
עלטגיסס,ומכלמטקסומתנס טלכל6חדמסטנייס,דמיינומלוסוסערכ,סיס מעמד 6חדלגכי
6חריותגיוססכמפיסוסחורתססלו6ס.ולמעטסנר5ס טדעת סערכסיתסלסתחייכלפיותערכקכלן
טמקוסלומרדכניד"דיס6דין סערכ
עלכלסמטתמעמכך.ע"כנר6סדעפ"ידגרי סמסרט"ססנ"צי
כדיןערכקכלן6,ךעדיין"5ע.
ולמעטסנרפסדל5יוכלולסו5י6ממוןמסערכ,ויפיל
וobנקמרדיםלודיןטלערכקכלןכיוןטל6עטו
קנין,ולפיכמספוסקיםערכטנתחייככרכרט6ינוק5וכול 5עטםקניןל6נטתעכד,יכולסערכלומר
רלסו5י6ממנוממון.
קיסליכקלוספוסקיסדל6חלסמערכות,ו6יויפט
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