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ביתדיןירושלים

~ים משעתולבירוריוחשין

ביטולהליךבהוצל"פ שנעשהללא רשותבי"ד
וכתיבתצומניעהבמועד
תיק ממתות מס' א-15שע

הבקשהלשותעלהצד השמביטולההליךהמשפטי
א' מבקשלדון בכיתהדיןעםב'עלתביעות שישלב'כנגדו ,ומבקשלצוותעלב' להפסיק את
ההליך המשפטי שפתח כנגדו בהוצל"פבגין צ'ק של  360.000ש"ח.
כמה
ם
ג
ם
,
ם
י
נ
ש
ך
א
ב'
א'טוען שאמנםהיהחייבלכ' כספים בעסקי שותפותשהיוביניה לפני
היהחייבלו חובות ,וגםבידוישצ'קים בחתימתידו שלב' (ללאמילוי הסכום והתאריך .הוא
הראה אותםלביתהדין כשהגיש אתהתביעה),ולכן לדוןעל הכלכביתדין ,ואסורהיהלבי
לפנות להוצל"פבלי היתרבי"ד .הואטוען שאמנם נותרובידיו שלב' צ'קים בחתימתידו של
א' ,שנתן לו מתוךאימון הדדי ,אך אלוהיו ללאמילוי הסכום והתאריך ,והמילוי של הצ'קים
הללו נעשהע"יב' לאחרונהכדי לעשות בהם שימוש בתביעה שפתחנגדו בהוצל"פ.
ומאחר וההליכים בהוצל"פ מזיקים לא' ומפסידים אותו ,הוא מבקש מבית הדין להורות לכ'
לבטל אתההליכים המשפטיים שפתח נגדו בביהמ"ש ,ולבואלדון עמו בביתהדין ,ובתביעה
נגדיתיתבע אתב'עלההפסדיםוהנזקים שגרםלובפנייתו להוצל"פ שלאכדין.
אתהתביעהלביתהדיןהגישא' -בכתב -בחוהמ"פ (וההסברלדחיפות בבקשההיהכדישיהיה
כמהימיםשיוכל "לרכך" אתב'ולהגיע אתו למו"מ ולבטל אתההליך המשפטי עד למחרת
אסרו חג שאזצריך לצאת מן הארץ) .א' חתםעל שטר בוררות שלביתהדין ,וכןעליפוי כח
לבנולייצג אותו בביתהדיןבדיןעםב'.

יי

*

החלטה
מתקבלת בקשתו שלא' ,ובית הדין מורה בזה לב' להפסיק ולבטל את ההליכים המשפטיים
שפתחנגדא' בביהמ"ש,ומזמין את הצדדיםלדיון בביתהדין.
( 1-שמואלחיים דומב
( )-מרדכיאייכלר
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד
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השאלותלדיון
א .כתיבת טענות צד אחד קני ביתהדין ,ומתן פס"ד לביטולהליכים משפטיים ,בחוה"מ.
ב .האם מותר לבע"ד לכתובטענותיו לביתדיןבמועד.
ג .פנה לביהמ"ש ללא רשות ביתדין.
ד .מוחזק בצ'ק שלחבירו ,האם נחשב מוחזק בכסף.

תשרינה
א.רמיקסיו"טפיזמ"יוסייע:עוסיןכללרכיסרכיםכמועדוכוי,ודגיםדיגיממתותוכו'כמועד,ומי
טל6קפלעליוסדיןמממתיןקוהוכמועד.וכטסמדניןכמועדכךכותכין מעכסבי"דוכלמדומהלו,
כילדכותכיןהדייניןוכו'וכלכדומםלמןמדכריסט~ריכיססדייגיןלכתכםכדיסיזכרוס,בטןטענות
יוכו'.ע"כ.ומקורו
כעלידינין16דכריססקכלועליסןכטן6יספלוניגלמןעליcte16,פלוגיידוןל
כמו"קידכויהכ.
וכתבסייט6"3מו"קכ6דכירוסלמיקמרומ6ילרכירכים,דיגיממוגותודיגינפסותוכוי65Aht ,ורהיס
טמעינןמןסירוסלמיסדגיןדיגיממוגותכמועד,ומ"ג6ית6לקמןכמכילתיןh'tpt ,לן ס6ד6מריגן
ככ"ק6A'pדל6קבעיזימנ~nfs% 6גיסן1ל6ביומיהסרי,וסריתוס"מככלל ,ור"ת sפירסדfיומי
גיסןויומיתכריל16דוקך,ומפגיסחב6,ל6זמןק5ירוהכליר קלמרומפגיססעולסטרודיןוכו',ונכון
6,htoכל6חריספירסויומיגיסןותטריממסמפגיסטרודיןכעניניסהגוכ"דהרמכ"ססגסדריןפכ"ס
ה"ט1 ,ה61ז"לכתכככלןדניןדיני ממוגותכמועדומי ט %קכלעליו 6תסדיןמטמתיןקוהו,וי"ל
דלדכריו"1לדלגןל6קכעיגן%h)nrתמילסמפגיכעלדיגו6 ,כל 06מסכימוטגיסס לדיןדנין
16תוומותר.ע"כ.וכ"כסדריססהו"מסי'סp~Dד,ועוד6חרוניסשייןכסנסוררממיסל%מי"
יסעלס"ת
h~snloח"הסי'ר.6
1כ11נתהריטכ"6דמםטסתירסרמכ"ס%זןנמועדהייטכמהסכימוסגיסכעיידלכוך%יןDA1 ,כ,סכל
יממונותכיןסניכע"רכמועד .ו16%רסקסס,
ססיתר610מטוסלרכירכיס6,כלכבה"ס6יןכגיןדיג
ןכמועד,וסרייםהסססמ6מממתסטירד6יכשוה3ייי
ד %לל ,ntpw
מהמועילהסכמתסגיס3ע"דליו
וי"לעפ"יסנחס"מכהידוסיםסי'סס"קכלסגין ער3סכת,כגוןטקכל31יןלדיןכיןלטעות.
36לכתסוס"ג מע"תסי'סלםכחכו :מגסגפסוסמימיקדמוניעולסמזמןרכינו סקדוס61ילךדכיון
יגיסןותטרי6יןדגיןוהדיןמסתלקטל6יסו6יס 6תקמיוו6תרעמווט' ,וסטעסידוע,חון
סגכגסוימ
6ותססדכריסהתיגסיכוליםכי"ר למסתלק ממסומסלקורךגדול.ע"כ .מדמעטכדכריסטליןבי"ד
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יכוליםלמסתלק156101רךגדולדניןכמועד61,פיל1כסלקמסכימוסגיסכע"ד%וןנמועד.
ועיי סוגתהרסכ"1rrn6סי'רג6ס6מנסמדברתורהדניןדיניממוטתכמועד,מ"מ(סככהמסוססתקגס
ס6יןקוכעיןדיןל6כיומיגיסן1ל6כיומיתטרי6,יןדניןכמועד.crr~tu,והכ"ימו"מסי' ס כתבלחלק
וכעירס6יןקוכעיןלו
עפ"יהרמייהכיןמי ht~cכעיר ט)6דניןקותווקוכעיןלודין,לביןמיסוייג
כיומיגיסןויומיחסרי,ומועדככלל.
כ"כ)nrrthDutnסי' תקמהסעי'ה:מותר %תוכוכו'
ימהסכתכסרמכייססכיתכיןnt)uuכע*ריניןי
סטריכירוריןופסקידיגין.וכתבכמג"חס"קי):סטריכירוריןטכוכיןזהבוררלו 6מדorlכורר 4
6חד16 ,סטרי טעגת6ןוטעסהיתרכל6ל1כתכמכ"ימפגיסהסלרכירכיםלמעמידסמטפטn~Dhl ,
הככלפעס%610יםמיומדמ"מכיוןסמ)דמןתדירמיקרילרכירכיס"61,כ6פסר ד%סרי6ל6מעמס
ו%ורךממועד,כמ"טסי' תקמדסעי'כ6,כלהתוס'ומכ"יכתכןדדכר 610 15hoפן
סדיוטכיוןטילינ
ימותהסתן6והבי"ד16סעדיסולכן6פי4מעסס16מןסרי.
וסגהכתככסו"המהרטד"ס"16מסי'כ),דמיטי65מייככדיןלפלסלמכירוtlrAIעליוכביתהדיןגזירות
)6 ntusoתהפרעוןעדערבפסח,ומסנכגסהרגלגודעלהכירוסהמייכ כרםמןמעיר ,מותרsu35
הממוןלמעתיק 6תהמירותכחולהמועדוגסלעסותסטרסרט6סע"יסופרולסולהסלחריסחייכ6ל
העיר6טרהלךטס,מטוסדמויכדברהלכדlS'Dht,כספקסססדההירו6(6,סכססקהפסד5יטמותר
hShכ5ינעס,וכמוסכתכוהרמכייסוהרמכ"ןסל6מתירוhbhכצינעה,ומוסיףסמהרסד'יסטל 6רקכעל
הממוןמותרכזסh~bגסהסופרוסעדיסוהטליםמותרלהסלעסותמלנוכסכמכילו,וכמוסכתםריר
כסססר6כ"זד6ע"פטהפועליסהדורכים6יגוe~ihדבר1shnויםלהםמהסי6כלו,מותרלהםמטוס
לכידהדכעס"כ1.הכי16סמניםסי' תקמסp"Dיז,וכתככטס סוגתמהרט"ךסי' Atpד6סהדברכטוח
סיח)ורלעירולסור.וסקסהסס"ך %1ידעמילמסינטעמפסקידיגים.ע"כ.וכמ"כמס p"Dכס מסק
לגבימיככרחדמותרלכתובגזירותהדייגיםולסולמסלעירססמייככרחקליה,דמותרדוקקכצינעה
וסקס הדכרכטוחמיחזורסכורתלעירומסור ,וכסערס5יון  p~Dכ)הכיק סס61כדברי סמסרסד"ס
ומשרטיך,ולסמג"דמלקעליהם("51כטהמ"כהכיףדיןסמסרטד"סככל1rlDthל6מילקכיןודקימפסד
לספקהפסד,מסריבודקיספסדהתירסמסרטד"סגסכפרססיס).
מכ61רכמסרטד"ססה0יתר %תוכגזירותסדייניסכדילסכטימ 6תפרעוןהחובלבעלמממוןכמועד,
סו6מדין דכא הלכד %1מדיןצרכירכיס,וע"כיטבו 6תהגדריםטלדכרס6כד.וזה מס טסקסה
המגיףתיפוק Otsמדיןפסקידיגיס ממותרמדיןצרכירכיס,מסרימדובר כהעתקת מפסקדיןסל
הבי"דלחייב6תהמייכו(ג)ורעליוגזירותכדיטיפרע6תהמוכ61,ל1מןכליהדייגיססכלעדיהס6יןכח
(בי"ד טפסקהדיןינוגעהלכה (מעטה"51.לטסממרסד'ימלפרטגוירותהדייגיססללוטסמייכרוצה
לסעתיקולסולחןלמקוםסכרם) ,ס6יגוככללpnDסדין1PD %6 ,ועורסטיטלתתלכעלמממוןכדי
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יא

לכ5ע 6ת מס טפסקלוסכיייד,ומדיןלסלילעסוקמידעומקו ,סכל 6מדסיסכידומייכלסלילוווכמו
סכתםסרטיםכיקפ"קסי'סוכסוייהכלל15סי'דסלס5ילעסוקמידעוסקוhtoדיןגמורסתיינ 6דס
5%ילעמוקמידעוסקוככלט5דקידממילמיעכד61,עייפטכתיכתמפסקכטלע5מועדיין6יןכסס5לס
ל '6עדאינטלכ' 6תמסליךסמטפטי מפתםבו ,ט"מסרי כתבכסעריימר סער 6סוף r~rDטכמ15ת
גמילותמסדגס סתמלתסמ15ס,וכלקירובלסמ15ס,סו 6מטףסמ15סומקייםמ15תגמ"מ),וע"כהגס
ככללסרכירסיסטסתירוכמועדhSh,ככללדבר ס6כד,וכגדרי דברס6כד.
וכנידוןדידןס3'6קםנמועד6תעזרתכיחסדיןלסלקמעליו6תמדיוןסממפטיכס51ל"פספתםכנגדו
כ' כל6סיתרכי"ר ,מסוסטס15יסטסו5י6עליוכסו5לייפ(כגון15עיכוכי5י6סמן סקרן),מ,יקיסלו
ומפמידיסלו,מגסמכ' %סמכים%זןעם6יככיחסדין,ולדעתסריטכ"% 6סחירסרמכ"סלדוןדיגי
ןמניכעליסדין6 ,ל6
ממונות כמועד h~hכסססכימוסגי הכע"ד ,מ"מכיוןס6ין מדוברכדיוןכי
כסורקהופסקדיןלכ'לבטל6תססליכיססמספטייסספתםנססכליסיתרכי"ד,סריוסכגדרמירות
סדייגיסמסתירסמג"6כמופסקידיגים,ומדיןלרכיסרכיס ,ומותר גס %עת סמסרמד"סומהרם"ך
מדיןדגרס6נד,מסגסשמתשוס"גמשמעינדגר טעןגי"דיכוללמסתלקממגווסוףקורךגדול,דנין
16ת1כמועדגסכלי מסכמתסכע"דסטני,וכןלשו"תסרמכ"6טכדיניממוטתמלדבריתורסדגין6ף
כמועד%1 ,סקריךדוקקשיסכימוסניסכעלידין.
מע"פטסספסדמל'6כת651סמ15סעיכוכיסיםרקלמחרתלסרוחג,מל16ת1יוםקנסכרטיסטיסס,
"61כ מתרלויוסשלסטלמסרו מגכדי %קם 6תביטולס5ו,ומסיכיחיתילסחיר כקטםודיוןלכך
כמועד ,גר6סעפ"ימט"כסגרמ"גסליט"6כמו"כמו"קיםכרדמילמימורקמןועתידלפגועקמרי
ממועד ,דמותר לקמתדףכמועדכדילסתגוגןמסמן ,ו%ןכתירוכמטגסמו"קכתיבתפרוזולכמועד
ווס~ O)D ,לנ"ר
D~Dhמססמיטס6יגס מסמטת %6לכסוף,עיי"םוימיין,טלורה!פנס"
'לביתרי
6המכיסלסו5י6סמלטס%יטול15סעיכוככימיסמועד6,ל6ממזכיר
יעמיתיגריש!טרנכוך,וגשסי
סכד"ןטגתכקםע"יסר6כ"דלכתוב6תסהחלטס,עגםכסירוב"ממוסם6יטכומשכמועד",ו6ז '6O)D

ןזס).
לביתדי
ס
י
ר
ת
ו
מ
ס
ן
י
ד
מ
ס
י
ג
י
ד
לרכי
ויטלדוןכממלוקתסמג"ד וסמסרטד"ס ס6ס nl1'rAסדייגיס 3כ%פסקי
סרכיס16מדיןדכרס6כד,וגפ"מכזלופןסדכרס6כד6יגומותר06 -סממלוקתל6סיתםמוכרעת-
ס6ססיסזסכגדרספיקהדדיג6כמ15תגמ"מטללסלילעסוקמידעוסקו,וספקד16ריית6למומרץויט
לדוגוכמועד6,ךלסוכריסטכספסמלותעטשדניסolcnhStp5רטבוק"תשריף,ס"סנוס.
סמןסקרןגיחן('6כמסשכיעורלפכייו"ט,
בריטבון,ליסרתתןססחלמס ,מתברר!לועיכובסיליי
ס
5
ע
ד
ע
ת
י
%
ס
ט
ק
כ
ס
ס
ע
ן
י
ד
ס
ה
6
ז
וכנרhs16כיגריסעסמזכירכיתסדיןכענין,ולמרות
ן
י
ת
מ
מ
ימי

סמועד.
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מסכך ,מתבררסל6נכוןעמסהמרקסמהמתיןעדלמועד 33קסת.1

ב .כתבסרמ"36ט"1עnrrlhסי'תקלטמעייג:וכןמותרלקרולכמספטמסכילמוצותיוהמותריםלתבוע
(מרדכיסו"פמיטהפך).וכתבסמ"גס"קיכ:ומ"מנרכסדסייגודוקקלקכולכעלסם6,כללכתובמסוס
זה,לסור 05ל6דסו6דברס6כדebllיגיחהדכרעד6חרהמועדיוכל 61%לידימפסד,סערהליון
ססס"קיד]061קריךלדמעותלס51י66ותסעליוייט6פסרדמותרלכתוכע"יעכו"ם.וכתבכסערס5יון
סס ד6ף דסט"ז מטווה כהיוס סתם מוכוח %נר הננד % ,כהב לסמוך ע"ז רקלענין שכיעסכדין
ס6יגגהמלסכה.ע"כ.
לפי"זכנידוןדירןלסורמיהעל6י %תונ6תכתכתביעתונמועד6,ך6תכתבהבוררותהיהמותרלו,
טהריכותכיןסטריכירוריןכמועד,כגון6יסorגלמןעלי.
ג.כתכnrrtnsהרמיךסי'פוכססמהרייסohcדרךכ16תההעירססיהודיסמעכ3יןמכריהסע"יכותים
כי6יןטסבי"ד,סטור,ודוקקלעיכובועיקולכעלמך.מסמעehtיטטסנייד6יןהיתרלפנותלערכ6ות
גסbsלעיכובועיקולכעלמך.
61פיoh%קבלועלייסויחיד%זןניגיססכתכn~bsמטפטסי'כוסעי' 6ד"סנ"ל,דלסתירליסור
דלפניהסקריךכירדסלסלוסה,דכ5יסור %חייךקכלהכממ"ככיו"דכמסרסד"סמו"מס6לס,6וכן
מטמעמספוסקיססכתכו"כי"ד'י ,חספסוסוכרירוכפרטדגוכיןעפי"זה1651מועיקרסיתרו מכו5ר
דודקידכעיג'כידועכזסוכו',וקיןרטות6ל6
כרמיך קםדה opwn 61הפקרבי"דומפקרכייי
ו~
כi
קh
%י"רסa
עכעירלעסותכן61,ין6חדגוחןרמות6ל6יטרףעמועודמניסוימירו16ת.1עיי"ט.וכ"כ
כס"תמהרט"סח"דסי'קס.וכןהורוגדוליהפוסקיסתדורגו.
' תם ס6ספגה לערכ16תכנגדתכירול15עיקול 1671
ועי'תמוכות והגהטתלסגר"מטטרגכוךמ"גסי
בי"דסהנתכע5ייתדינך"יבטלמידהעיקולסכערכ6ומיי.
ומכיוןספנם%יסמק ט%כדיןוגרססססדיס ,'%קלחייכועלכך,וכמוטפסקססו"עסי'טפםסעי'
ס:כעלידיןסהיתסכיניססמריכםעלמקרקע16עלמטלטליןזהקומרסלי 011קומרסלי עמד 6חד
מהם ומסרסכיד6גסמגדין 16ת 1עדהיחזיר סדכרלכמותטסיהויסלקיד 6נםמכיגיהסויעסודין
3יסר6ל.וכתבסרמ":6מ"מ6יןלודיןמוסרלע"פסספסידחצירוע"יזהמרכס,דל6מיקרימוסר %6
כמתכויןלהזיק6כלל36מתכויןלה51י66תס(%תמוכותמיימתיltptrlסי'כ6ומרדכי"3ק פרקהט,ל
3תר3 6ססר",)6ויםחולקין וסעדמיקרימוסרומייכלסלםלוכלהי,קו 06ל6סיסחצירוסרכןוכוי
זסי'דומסרי"קמורטקגדוקס.)6
(מרדכיהגוזלקמ6כססמהריסופרקהמניםותטו3ותסר"6סכללי
ע"כ.וכתבסס"ךp"Dכוסכטו"תמהר"ממלוכליןסי'כוכתכד6ףסיסמ1לקין3זה ,נר6הסכךהטס,
עכ"ל,ילתלסס"ך:ולh~g) 6למכריענגדמהר"מ ד%היםכדורוכמותווסי,וכ"כ כלהדססססכן
פסקוהגד1ליסוכןכר"ממסיקכפוסקים6ל1וגסמהרס"לפרקהטול 3תר6סי' מט כת3טלין גר6ה
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דכרי רוק מט1ל6לענין פטור ממוןומלילה להזרותכן מי 613כמה מ5ל ס' מוס,עיי"סוכו' .ע"כ
מסט"ך.וכןמסקכםו"ת גשתדטחסי'גב.
נמלחטלהלכהמייכהמוסרלטלסלנמסר מהטהפסידמהערכויות D""h,ט%סיתםכ11גת1לס,יקbbh
להליל 6תסלוh~b .סלח נתפרםכדכריהס"ךוספוסקיססהכיob 6סחיוכ עלהפסדיס סגגרמולו
מהאגס,כוללגסעלמססה51רךלסכורעו"דכדילהגןעלעלמו,וכמו"מוסכמכסןסי'5ט,סוכךכפת"ט
וכהגהות ר"כ פרגקל ~P"lCטס ,כתבד%גין ה1651הסס51י 6נערכ16ת גס סר"6ם מורס דפטור ,ורק
הה1651תססערכ16תכפוהוכידוןכדיגייסר6לכזהסוכרסר"6סדמייכלטלסרדמילדמיפתימ6ס6מרו
זטככסגר"6טסס"קל מסמעדמייכגס
כב"קקיככדחייכסנתכעלטלס,ועי'מטפטיסלמסת"6סי'י
כה1651ת6,ךכם"ךס"קיכ"ססמהרס"למסמעכדעתוסכהכהן.
וכסורקתתטלוס16כתסלוסכמזומן,וגפ"מehממזיק כדק
ד.עלגדרוטל'5קנחלקוספוסקיסohדיג
דיגוכמומ,קכתטלוס,עי'קוכן"ביתדוד"ח"דעמימסוסיםמססוסקיסססכוריסטסממ,יק כלקקינו
כממ,יקככסףעלמו6ל 6כסורקתתבלוסלכגק1,סמ51י6מחכירוהו6זס סר51ה תטפס כעת6 ,ךים
ססכוריס ספקיותרטוב מסטרממרנני,ודינוככסףמדיןסיטומת,6וע"כסמומוק כפק נקרץ"Dfnt
ככסף,ועי' פס"דירומליס כרך ה עמ' כד(ולפי מחוק כפקודת המטרותסעי' 3דן5ן '5ק  610סטר
חליפין,בועיבלnhltoסתם%מיו5יתגיר  rthP)5סעי'20ן)%תפירת לשבל"ינהי%4ס
וניתןלמזורממגםכלעודל6נמסרממסמךע"מלעטותסכתפועל,ולפיסעיפיס  ,84 ,73 ,3פקודת
סתסלוס5ריכסלסיותלל6תגאי.מכאןט'5קטגמסרלמקבל%טמוןכדילהקיםמכותעתידיתהמותנית
כתנאימעתימוקדס,עדלמועדסתקייסהתגאימוקפאתסמכותהסטרית,וממזיקסנטרנמסככסומרו
"-נרעיםעתי .)623.88h"un89
(ר6ס"ריניתירית
h~bטכ'5קמקומר,כתככקונטרס"הסקכהלכסייכסוף "1DDOכ6רהמבפט",ענףג16תכ,כטסמרן
סגריט"6ט6סותו'5קיסדמוייססדקה1ר51ה6מייככהגיעזמןפרעונםלנכותממסכוןהמעברכספים
סנתמייכ,rbכיוןס6יטיכוללגכותמכסףלפניה,מןמסיבכסטרחובגרידא,וספיריכול6מייכלמטכ
המעמרע"ז.ע"כ.
061גתןלמכירו'5קכג6מגותטיו5י6נורקלקורךהפתפותמהיתהקיימתכיניהס,הריהימגיה,ואמררכ
b7Dnכגמ'גיטין סד,6וסנהדריןל,66לעניןטליטדג6מןיותרמןסכעליסלומרעל הסטרהכידו
ןלומרלזה
טסו6פרוע ,דה6סימנים.וכסיטה %גודעלמי1'et1Pעד6כיקרסזוסיסג6מגותסלדיי
י דכיוןסקכלוהועליהםנחמןכסלית.והר6גיכגיהרבהגחוןרכייהוטעטליט"6לגוכייית6כהע"ז
זיכית
כמס"הt)'nbosלומרכלוס,וז"למס6 :ס
סי'עם,סוכךכמגסותh"pD1כגליוןססוייעסי'עה"DDי
16 h~Dמר הלמגתקותילסעידעליךכביתריושסגין61גימעידמלוית מבמעון16 6101 ,מר 6מת
יה6מגתיךעלי5בל16 %"%מרטל6לויתי,מהוךט6יגויכוללהטבעמטלס.
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בבב:ב:ב:

31גידוןדירןס'3מוחזק53יקסמתוסעליו6יו3ימי3%ו6תססכוס 360.000טיח61,ימומ,ק'53קסל
ןלדעתהס31ריססהו6יותרטו3ממרג"י 6101כמומזקככסףעלמו ,ה6ס
כ'"ל6מילקבומכוס,יםידו
יסכ6ןמוחזקכנגד מומזק16 ,כיוןס '6טרם  hbtnט מכוס6יגו גמטכמוחזק,בסרי כת 3סרסכ"6
כסויית 3rrnסי' קנךוכמיוחסותסי'קי טהסטרמומזק3ידממלוה"וכ6יל1מממוןהכתוהprntnרידו",
ךכוסכוס"61,כ6יןלדון 6ת'6כמומ,קכממון hShרקסיטלוגלמנות
ו,הל6טייךלזמר6ל6כיקסמיי
נגד טענותסתיוכסלכ' מ5רסימגיס"51,ע.
ועכ"פ %עתססו3ריסp'5eהיגוbShסורקתתסלוס %גק6יןהמח,יקגמס3מומזקככסףh~h,יסלו
דיןג6מגותמ5ד,'6כיוןטסימגיס,וסוףטווהכזהל6יטגס %יט'5קסל'3סס6מיגועליו.

אברהםדובלוין.
ב

6סהתוכעקוכלכמרפטעכו"םלסור %תו 1"hb3ה61דברס6כד1 ,כמכ61רבסי'תקלטודמיים ס"ק
יכ,וסטעסלפיטעליססג6מרומטפטיס55ידעוסופיהםדברטו,6וע"כל6יתכןלקרוץלערכ16תיסס
רכים"%1 ,התירוכירושלמי (6סרסוכלממרדכימו"קסי' תתנהוכר"מסי'u~pnס")6
מסוס"לרכי
לקבול3פניססbShמסוסדגרס6כדכפטוטו36 ,לכניד"דדסו6תובע3כי"דיסרבלי"לדדמי6לסהי6
יתקמססעי'הדלפיסרמכ"ס ה"יוי3ה61כלרכירסיס1כ15רךהמועד(ועי'טעס"5ס"קכה),
דמי
ת"
DS
י~שתמט"מוכתירת מעסהבי"ד ,ולע"פססט"מ נכתשע"יהיחיד
ממטוס,סמתיר הרמ"3סמסגסכ
ו6פילוככתשידו,וסייגוד5רכירסיסגמסכיסהן %6סמוטליסעלסני"דסליטרלל,ומן6ל1סגוגעיסרק
לימיד ,כקטרסקורך %ותנםה61כדי טס6מתסלהכעלות טלקסיעמודויתקייםכישראללל6עוררין
5סוכיר סרמ"3ס 3סמאורך
לימיםרסיס,ולכןגססו3ריסומתנותהטגעיסלימידמותר לטת3מ,יל
ממועדמסוסט15רך מעמדתאמיתותכעל1תסכיסר6לסו6לרכירכיס36 .למקרהטל ס6%סטנתמדס
רקכמועדועדייןאפסר15l'hcרך 3הל61ס6וסטיןכל15רךככתיבתו כקטר המלוסרואה orsדכר
פרטיכינולבין סאהומ6מיגו616 ,ין 3כתי3ת ההל61סמסוסלרכירסיס"6 .כה"מכתירת הטענות
רסרתכ"מכפפגומ
לבי"דלאורךהעמדתוכויותיועלפידיגייירשל ,גםזפגסיבלרבירכיםיטריתי
יסונריס.ויט מקוסלחלקד5רכ'הרכיםיתכןכסגי6ופגיס,6,קיוםממסך האמת סכ3רמבורר(כטן
מפגות,סו3ריס ,שט"מ,גיטיןוקרוסין),כ ,מקמתבירור האמת (1ה61כל סגכת3ע"יהבי"ד)6 ,כל
טענותיוטלהימיר לטסתעלמוגגד טעטתהכע"דסלוי"לדגיגו גמס3לרכירכיס 6ל156רךפרטי.
אמנם מסתכר דלמעסהכיון דטעגת הכע"דהי156רךסכי"ד 061 ,הכע"דhbיכתושי5טרכוהכי"ד
%ותכה,לכןכתיכתהטענותtS'Dhע"יס3ע"דעלמונמסכתלרכירסיס.
לסו"עסעי'1ד"המותר %תו.)3
ע"פ"יכתו3סג'יד"3מדו"מקותירם 3מייהסללכהעתייידרנ%זתהומשסוטסענדתגור%הי3"6רדכומפיויעדב,יצרי
ידלפיססעה" p~D 5כסנכוןלכתוש
%6
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העניןנגמר המועלוכיווןמתפכחהכתישה(חוץ ק(מועף,פקור.ע"כ.
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ן7כחפ65הןשלכילכיס).
קהוחרומקוסדרכילכיסכגוןמחגותומטכ"ל,מותרגסכקטוןמ(6כחושמועל,ייו
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