
אממונות

ז  ירושלים דיןבית
 יוחסין  ולבירור ממימתלית

 נפט בעיסקאותהפסדים
 1ז8-סז מס' ממונותתיק

 תמוז( ג)מהד'
 רייך ציון בן והרב מילר משה הרב טו"ר ע"י א', מר ומנהלה ג' חברת 1ל':צד
 אייזנבך פסח ר' ב"כ ע"י ב',  סו נ:':צד

 הדיוןבנשא

 לברוקר כסוכן שימשה והיא )מעו"ף(, עתידיות בעיסקאות העוסקת ג' חברת בעל הואא'
 העתידיות בסחורות סוחרות היו שהן בעולם, בורסות לבין הסוכן בין שתיווך ל', מר)"תווכן"(

 פונה והקונה" כאשר האינטרנט, ברשת הוראות ע"י מבוצעות העסקאות אליהן. שפנה מיעבו,-
 הבקשה את מפנה והסוכן שעה, באותה הקיים מחיר לפי קניות רשימת לו ומעבירלסופן

 של בסכומים הסוכן לו שנתן בבטחונות מחזיק הברוקר בחו"ל. לבורסה אותה שמעבירלבר'וקר
 ישולמו. שלא בעיסקאות הפסדים של למקרה הדין(, בבית הברוקר לדברי 3כך ש"ח200.000
 עם רק אלא העיסקה, את שמבצעת הבורסה עם שלא ובודאי הברוקר, עם קשר איןלקונה
 שהבורסות לומר צריך ואין הסוכן, את רק אלא הלקוחות את מכיר אינו הברוקרהסו21ן.

 הסוכן של מהלקוחות רבים הסוכן. את לא ונם הלקוחות את לא מכירים אינם עצמםוהמוכרים
 או קניה מסמך שום על חתמו לא הסוכן, גם כמו והלקוחות קודיים, בשמות אצלו ו-שומיםהיו

 הקונים. של ומכירה קניה הוראות על הקלטה גם אין ולסוכן ערבות, אומכיו-ה
 הסחורות את לקנות מתכוונים אינם אותם שמשרתים והברוקרים והסוכנים הפרטיים הקוניםכל
 לחכות היא היחידה כוונתם הנפט? חביות עם הללו הלקוחות יעשו מה כי לעולם, כשיגיעוגופן

 ההפרש את ולהרוויח לעולם, הסחורות הגיעו בטרם עוד שקנו מה את ולמכור כושרלשעת
 כשיגיע הנפט את דבר של בסופו שיקנו אלה הם נפט שמוכרים העסקיים הלקוחות רקבמדיר.
 .לעולם

 כאלו, לקוחות עם הוא שעיסקם ובברוקר בסוכן וכן פרטי, בקונה מדובר שלפנינובמ17רה
 ההפרש את להרוויח במטרה לעולם, הסחורות הגיעו בטרם אותן ומוכרים "אופציות"שקונים
 לשלם נדרש לא שלפנינו הקונה לעולם. כשיגיעו נופן הסחורות את לקבל כדי ולאבמדויר,
 בין הדעות חלוקות וכאן שהיא. כל ערבות להפקיד לא ואף העיסקה, ביצוע לפני לסוכןמאו,2וה
 בעיסקה, להשקיע יצטרך לא  שהוא לעיסקה שנכנס לפני לו אמר שהסוכן טוען הקונההצדדים:



 ירושלים - דיןפסקיב

 או אחרים, בימים שיהיו רווחים ע"י יקוזזו הם הבאים הימים במהלך הפסדים יהיו אם שגםכיון

 ההתנהגות פשר את מסביר הקונה ימכור. שהוא סחורה אותה את שיקנו אחרים לקוחותכנגד

 הקונה את "למשוך" היה הסוכן של שרצונו בכך, בטחונות, ממנו לגבות שלא הזוהמוזרה

 טוען הוא עוד בעתיד. רווחים ממנו לעשות כדי העיסקאות, של הזה לסיחרורולה23ניסו
 "כאילו". היה והכל אמת, עיסקאות אלו היו לאשלד'עתו

 ישר כאדם לו מוכר שהיה משום העיסקה, לפני לשלם נדרש לא הקונה  שאמנם טועןהסוכן

 הפסדים יהיו שאם במפורש לקונה אמר אך גדולים, בסכומים אפילו הפסדים לכסות שמוכןוכמי

 אותם. לכסותיצטרך

 שער לפי מסויימת כמות רכש שהקונה עתידי נפט על היו הדין בבית הנידונותהעיסקאות
 שער לפי למכירה, העיסקה נהפכה הפסדים, צברה הזו והעיסקה נפל שהשער ולאחרמסויים,
 שהסוכן טוען והקונה הקונה, הוראת עפ"י זה שהיה טוען הסוכן הצדדים: חלוקים )וכאןמסויים
 של וחובו לעלות, החל שהשער לאחר הפסדים צברה זו עיסקה ונם עצמו(, דעת על זאתעשה
 על העיסקה את הברוקר מכר זה בשלב לכ-90.000$. הגיע - והברוקר הסוכן לטענת -הקונה
 הוראת שלפי למרות ההפסדימי', את לשלם מוכן שאינו מהקונה ששמע "משום עצמודעת
 על בדיון. עצמו את הקונה סתר )כאן מסויים למחיר הגיע בטרם למכור עליו היה לאהקונה
 פעמים, חמש-שש אמר אחת פעם ומפסיק. שפורש שאמר עד הפסיד פעמים כמההשאלה
 ל-18 12 בין דהיינו לשלוש, פעמים שתי בין הפסיד שבוע כשבכל וחצי חודש אמר שניהופעם

 פתוחים הדפים שהיו אחת פעם ענה הפסיד, או הרויח אם יודע היה מנין השאלה על גםפעמים.
 מרויח היה ואם שהרויח, לו אמרו לא כי הרויח לא פעם שאף אמר שניה ופעם לבד, וראהבפניו
 סרב. והוא ההפסדים את לשלם נדרש הקונה לו(. אומריםהיו

 נתן או מכר או קנה שאכן עליו המעידים בחתימתו מסמכים כל שאין שמכיון הקונהטוען
 נכנס לטענתו, לגירסתו. להאמין מבקש והוא להד"ם, של מיגו לו יש ומכירה, קניההוראות
 ההפסדים. את לשלם חייב אינו וע"כ כלום, בה להשקיע יצטרך שלא תנאי עללעיסקה

 והוא נפט. בעיסקאות אצלם עסק אכן שהקונה עדים שיש מכיון מיגו כאן שאין טועןהסוכן
 שנתן רשימה הציג כן כמו ההפסדים. עבור לשלם שיצטרך מפורש לו שאמר ברי בטענתטוען
 תחת האחרונה, העיסקה עם הקודמות עיסקאותיו כל מפורטים שם פנקסון על "חנווני כותרתלה

 שגם בכת"י, הכללי העיסקאות ניהול יומן מתוך - לדבריו - הוכנה זו רשימה 50". "מזלהכינוי
 הוראות על חתמו לא ולכן הדדי, אימון מתוך שם עבד הכל לדבריו, הדין. בבית הציגאותו
 כדי תוך יום מידי אלו  רשימות אחרי עקב הקונה לדבריו, בבנקים. שנוהגים כפי ומכירהקנט
 וטוען הדין, בבית הסוכן שמציג הרשימות על שעבר מכחיש הקונה שלו. העיסקאותביצוע
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 אחרי עקב פעמים וכמה האם הדיון כדי תוך עצמו את סתר הקונה אחרות. רשימות אזשהיו
 של התיבות ראשי היה ששמו וטוען 50", "מזל היה הסוכן אצל ששמו מכחיש ב'הרע'ימות.

 משום אלו, לרשימות ערך כל ואין שיקריות, הן הסוכן שמציג הרשימות וע"כ האמיתי,שמו
 נעשו שהעיסקאות שמכיון טוען הוא הדין. בבית הדיון לצורך נעשו וכנראה עליהן, חתםשל34
 לו הודיעה והחברה עיסקה, מזמין היה שהקונה רמאויות של מקרים קרו חתומים, אישוריםללא

 החברה לו הודיעה לממשה הקונה ובקש לעיסקה רווחים כשהיו ולמחרת בוצעה,שהו;זמנה
 נוספות, ראיות או מסמכים לתובע יש אם הדין בית לשאלת . . נעשתה. לא העיסקהשבטעות
 בגלל בקפריסין, אלא בארץ אינם נוספים שמסמכים משום שהביא, במה מסתפק שהואהשיב
 הבורסות. לבין הברוקר בין שנעשו הקלטות להביא בקש לא גם הוא מס.בעיות

 לקנות מהסוכן מבקש הקונה את ששמעו העידו מהם שנים או אחד שרק עדים כמה הביאהסורן
 קניה הוראות מבצע שא' איך שמעו ולא ראו שלא אמרו העדים ושאר נפט, עיסקאותולמכור
 נמצא ומכירה קניה פעולות מבצע א' את וראה ששמע שהעיד הללו מהעדים אחדומכירה.
 עצמו. מדברימוכחש
 כסף לו הפסיד ובכך העיסקה, את רשותו ללא שמכר על הפסדים גרימת מהסוכן תובעהקו,נה
 אם כי למכור, החליט ל-5100.000 הגיעו שההפסדים שבגלל א' טענת נכונה לא לטענתורב.
 וכיצד 200.0005? של אשראי לו יתן שלא מדוע בטחונות, כל ללא %ג100.000 של אשראי לונתן
 על אלא מהסוכן בטחונות לו שאין בעת בה %ן100.000 של להפסדים עד המתין שהברוקריתכן
 ש"ח? 200.000 שלסכום

 את לסלק כדי %ן20.000 לו שישלם לפשרה מוכן אם התובע את הנתבע שאל הדיון כדיתוך
 בענין. להתייעץ שעליו השיב והתובעהתביעה,

 דיןפסק

 נדחית.התביעה

 הייזלר אהרן מרדכי)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לויל, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 יש האם כסף, וללא שטר ללא לאינטרנט, הוראות ע"י לעולם באו שלא בנכסים עיסקאותא.
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 סיטומתא. קנין משוםבהן

 הברוקר ורק הברוקר, ע"ש אלא הסוכן, ע"ש לא וגם הקונה ע"ש העתידיים הנכסים נקנו 'לאב.
 בלי למוכרו שיוכל כמשכון הברוקר בידי הללו הנכסים של דינם האם אותם, למכוריכול

 מופסדים. שהם כשיראה הקונה אתלשאול

 מיגו. לו כשיש בכל, הכופר את היסח שבועת לחייב פנקסו על חנוני של נאמנותג.

 פעמים. כמה גירסתו שינה אם גם בדבריו נאמן האם דלהד"ם, מיגו לו שיש נתבעד.

 רק אלא ההספקה, מועד בהגיע אותן לרכוש בכוונתו שאין עתידיות בסחורות משקיעה.

 בקוביא. כמשחק דינו האם לעולם, שיבואו לפני אותן ולמכור מחירים לעלייתלהמתין

תשובה

 6ליטיכ הגרי"ט מרן "ת סקלתיא.
 טליט""

 הור6ות ע"י כדטל3"ל עיסק6ות תטס"ז(: ט3ת יג )כיוס
 כלכד, כינוי b~h למחסכ, מוסר "ינו 1nlnho סמו "ת ו6ף סטר, כתיבת וכלי כסף כתינת כלילמוססם,
C'h3הס טלו המסחר ודרכי כעולס נהוג כזה מהמסחר סכיון מרן והסיב כסיטומת6? להחטיבו 6פסר 
 טכגוייס מרן הוסיף עוד לסיטומת5. נח"כ כלטתו, סטר על חתימה לל" למחטם, הור5ות טל זה63ופן
 מותר מככרת כהמה לו טיס יטרלל לענין ח סי' פ"ר כ"מ הג"6 עי' )6"ה: 3דטל3"ל "ף הקנין טחלי"ס
 קנין טמועיל כ סי' יג כלל הרב"ט טו"מ ועי' העוכר. לו ולמכור הככרי מן מעות לקבל ליסר6ללו

 ע"כ. מגוייס. העתידיים הנכסיס קונים הרי וכבן דטל3"ל(, טהו" t"sh יין מכירת כחכירותסיטומת6
 וכפי עכודתו, כעת הברוקר טל סיחותיו כל 6ת להקליט זה כמסחר הסוחרים מנהג קיים כ6רה"כו6כנכס
 טנע"ו עיסק"ות רק לדבריו, תרכח. עמ' י" כרך "יטורון" 3קו3ן "רה"כ מלייקווד גרסטן הרס"מסכ'תכ

 5ת להקליט סמקפידיס והטכס החוק. לפי תקפות הן כנ"ל מוקלטות והן מקומו על יוסככפהכרוקר
 טככתכ, "סמכת" כל ממנו וכנעדר הטלפון ע"י כולו כל המתנהל כזה סכמסחר לפי הקלו,הטיחות
 וויכוח סל וכמקרה המוקלטת, הסיחה הי" וכו', תנ6י0 וכלזיזה מסויימת, עיסקה לכינוס היחידיתהרוניה
 כקבלן הו6 05 הכרוקר, סל הגדרתו )על דגר לכל כהוכחה מספטי כדיון מחקכלת הי6 הסוחריס,כין

 3מה רווחיס ים טלחכרה החכרה, כטס ולתווך למכור המסחרית החכרה כמליח 6ו עלמו עכורסעוכד
 ממט הו6 ה6ס הכרוקר, סקוכה הסטו"ק טל מריקותו על תרסת. עמ' סם יטורון קוכן עי' מוכריה,טהס
 היה קילו כמדדיס טסיו הערך כפי נמדדיס ככריכית זכותו וגדרי כעלמך, חו3 רק 5ו 3נכסיסקנין
 לב(. הערה קע סי' כהלכה" "מסיר עי'סורנף,

 הקלטה לל" כן, ו5ס כקרן, גס קייס הכרוקר, סל הטיחות 5ת להקליט זה ומנהג חוק ה"0 לככרויט
 כסיטומת6. להחטיכו טפסר "י "חרת, הוכחה כלוללץ



הממונות

 ממו על המניות 6ת הכרוקר קכה מלכך סי"ל וכתב טז סי' ח"כ חו"מ מטה כלגרות דן ככר Or כנידוןב.
 כמעון ו6ס מעותיו, לגבות סיוכל כדי יר5ה, ל6 כסרטכן 5ף כעלמו למכור טיוכל כדי הקוכה (tr~sול5
 ע5ס וסייס: רם6י. ודקי היה ר6וכן כרסות סל6 המסכון מן החוב לבכות רו5ההיה

 העוכר"
 דבר הו6

 טיעמה לחכירו יכקם ס6חד אפסר 6יך כי טוכ6, וחקירה דריסה ם5ריך מרומה לדין לחוס ים סלכןתמור:
 6יך טוכ6 דו"ח אריך מלכן וכו' לקלס ר5ה ל6 ולכסוף מעותיו גס ויו5י6 דכר איזה עבורו לקנות טובהלו
 ע"כ. וכו'. נעמה רמאות or~b טילולי המעמה,היה

 החנווני 6ין ט6פילו כקומר מי יט ד: וכמעי' וכו'. פנקסו על נקמן חנווני ": סעי' 65 סי' כטו"ע פסקג.
 לדבר רגליס וים הואיל ככרי הו6 הרי וכך כך לפועליס מנתן כפנקסו טמ65 טוען 5ל5 סגתן כריטוען
 על ליטכע ויוכל וכרמ"א: לפועליס. לתת כעה"כ אוהוטהרי

~or 
 פכקסו על דכר ככל ליטכע דיוכל וה"ה

 ל6 ואומר כופר והוא מנה לפועליך ליחן לי אמרת "תה החנוני 6מר ו: וכסעי' 6מת. סהו6 עליוססונוך
 מהרי לדכר רגליס כסיס דדוק6 כד ס"ק הט"ך וכתכ וכו'. ונפטר פיסת כעה"כ נסכע כלוס, לך"מרתי
 סאתה כפנקסי מ65תי יקמר oh כלס"ה 6כל פכקסו, עפ"י דממכיעו הו6 לפועליס, לתת כעה"כ5יוהו
 עד לדכר, רגליס דליכ6 כיון היסת אפילו הכתכע 6ת להטביע יכול ואינו 6פיכקסיה, ממכינן ל" ליחייכ
 טז, ס"ק חידוסיס כנתה"מ הוכל ח, ס"ק התומיס 6מכס לדכר.  רגלים  דמיי מתר  מריתרס  ספכתסי(יזויע
 לדכר, לרגליס אריך פנקסו עפ"י מנוטל הכ6 רק כרי, טעכת לו  יט פנקם כל עפ"י להסכיע דלעכיןכתכ
 ע"כ. הוראה. כעלי כל מורין סכןוכתכ:

  וכרמכיימ ג סי' פ"י  טס  וכרב"ט כ מס  טביעות עי' הר6מוניס, בו נחלקו מסכועה, ל5פטורי מיגוולענין
 6ומריס דלין הרמכ"ס דעת וככי6ור מיגו. כללי פכ סי' ותומיס 5ג סי' וטור סיר פחי  וןיתפיןסלוריין
 6. ס"ק מס כם"ך הוכל  ר5ו סי'  טיטן  כעיר ולכום קיג, ס"ק מס תומיס עי' ממכועה ל6פטורימיגו
 מיגו, לו כטיס אפילו נאמן ואינו כפרן, כהוחזק סדינו נראה הדיון, כדי תוך גירסתו טטינה מיד.

 מטענותיו 6חת לכל מיגו אריך the ומגוונות, סוגות לטענות ול6 6חת כפירה לטענת רק מועילסהמיגו
 דינו דככה"ג ועוד, סליט"6(. וויים הגר"י הדיין וכרכרי "ליטאי הייזלר h"n~Ao הדיין כרכרי להלן)ועי'
 דין לסלק מועיל פיכו ומיגו יפסיר,  רמצי סכתכם  סיס  כמרטייתו עפ"י  קוכע  פרין  צית  rht מרומהכדין

מרותה.

 כסחורות כסחר העוסקים מוגדרים 617 עמ' חורין( כן מ' )מ6ת ערך" וניירות ההון "רוק כספרה.
 כרגמן 5' גס מגדיר דומה כדרך מחירים, מתכודות רווחים עטיית על וכמהמריס כמפקולכטיסעתי'ריות
 ""ופייות כספר כהתגלמותה". הספקול5יה למעסה "זוהי 11 עמ' כקלות" מעו"ף אופקיות "כורסה,כספרו
 מחיר על "התערבות" מעין העתידי החוזה מוגדר 11 עמ' כלתור( ר' פרופ' )מ6ת עתידייס"וחוז,יס
עתידי.
 ונסמכת" כדיני חלוקין דג' וי"6 יג: סעי' רז סי' כטו"ע הרמ"חוכתכ

 כיד ול6 לגמרי כידו 6ין ob וכו',



 ירושלים - דיןפסקין

-
-

 ומקני גמר ודקי התנה, הכי וקפיצו hb 15 ינ5ח 6ס יודע סיגינו וכיו"כ כקופיץ המטחק כגון6חריס,
 וי"ל טהפסיד. מה ממנו מו5י6ין 6ין כלמונה, טוחקיס 6ס 36ל מוכניס, כמעות כטפוחקין כד"קמסנ!ק.
 כי"ח ודלף 6ממכת6, 3ו וקין לרחוק מותר הדף על מוכנין כממעות 6כל וכו', מסכון לו נתןויפילו
 הדעה ע"כ. לטניהס. קנוי עליו מונחים טהמעות כמהדף רק מותר ד6יכו וי"ל ענין. 3כל למחוקו6וכורין
 דעת הי5 הי"ח דעת תר65. סי' סנהדרין המרדכי דעת הי6 הסניה הדעה הטור. דעת הי6הרל(סוכה
 מנהדרין התוס' דעת הי6 הלחרונה והדעה ה"י. פ"ו גזילה ורמיקס תטככ סי' סנהדרין מרדכיהגה:ות
 כטטוחקין כד"ק הרבעונה: כדעה לד ס"ק h"~AOJ וכתר נט"ז. ורי"ו ע, סי' פ"ה כ"מ ורב"ט 5,כה

 36ל וכו' קנין כל6 3דכריס ר"ל , מהפסיד מה ממנו מונילין "ין כבמנה טוחקיס oh 6כל , מוכניסכמגנות
 מה ממנו מונילין 6ין כלמנה סכטמסחקיס רקבונה כדעה הרמ"ח סכתכ סמה כלומר ע"כ. קני.כקנ,ין

 טל6 הטור טלדעת כהגרען כתב לז וכס"ק קני. קנין עטו ~oh קנין, עטו טל5 מטוס היינומהחסיד,
 סעי' קעו כסי' כטותפין כמו הו6 - הדף על מונחיס המעות סיהיו הצריך hSt היינו - קכוי טיסיההצרייך

 יO"D 3 כי6וריס 3נתה"מ 6מנס ע"כ. כו'. צייתי דק6 הנקה כההו6 כ קו 3כ"3 ם6מרו וכמו 3רמ"6,ג
 ל6 6ס מהני ל5 מ"מ המעות, לו טנקנה כצופן המועיל קנין כ5ן היה ד5פילו כתכ לו ס"קוחי'רוםיס
 טלפיכך ג O"D קעו מ" נתה"מ ועי' להו65ה. צריך וקין הנותן, מרסות ככר םי5" מוכניס כמעותטט,'חקין
 כו, תופם קנין ט"ין 6חר כקכין לקנות אפסר ס6י כיון 6סמכת6, מסוס כו וקין כקוכי6 כממחקקונה
 כג )כיוס סליט"6 "לימיכ הגרי"ס מרן 6ת וסקלתי קכין. כל6 לחכירו ומקנה גמר לקנות  כרולסומחתת
 לפסוק ים כ6סכנזי הנידון ו6ס כהרמכ"ס, לפסוק ים כמפרדי הכידון ט6ס והמיכ הלכה, 6יך תמס"ז(סכט
 קנין, עטה אפילו כדיינים, יו65 אינו 63מנה, ומיחק הדף, על מעותיו הכיח ל5 ט6ס והרמ"אכהטור

 יעקד קהלות עי' מדרכנן, 16 התורה מן זה 06 גזל מטוס כקוכי5 המטחק סל פמלותו (SDוכוםנתה"מ
 התוקע(. ד"ה כ נ ככורות ולרט"י כו כב כמטלי לפסוק טמ5יין ר6 סי' פתים מכתת ועי' טז. סי'סנו:דרין

 ערך" וניירות ההון "טוק )כלטון מחיריס מתנודות רווחים עביית על מיחק הנתבע מהמהמר דירןוכי,ידון
 טהפקיד מכלי כאמונה, הנ"ל(, עתידייס" וחוזיס "אופציות )כלטון עתידי מחיר על והתערכהנ"ל(,
 6ס מפוייס מוצר על הימור bib זה 6ין טהרי כקוכי6, מטחק כגדר זה הרי כלכהן, וערבויותכטחונות
 ואין מקח כ6ן ואין הירידה, 6ת ל6' כ' יסלם ירד ו6ס העליה 6ת ל3' 6' יטלס יעלה ו6ס ירד, 15יעלה
 6' ירד, והמוצר מוצר טל 6ופ5יה "קנה" כ' 6ס מהרי לדכר, וראיה כמוצר. 6ו כחפן קנין hh.~3yhכ6ן
 אותו לו מכיף ול6 מוצר על מו"מ 6ין 6כל הלאה, נמכר ככיכול גופף והמוצר ההפרס, 6ת ממנויתנע
 6ו לכאן כלכד, ההפרטיס הס והתטלומיס ירד, ומה יעלה מה מעריס, הפרסי על הימור רק hShלעולס
 מכיון לומר תימני ו6ס טהפמיד, מה ממנו מו5י6ין 6ין כאמונה מיחק ם6ס הרמ"א פסק וככרלכלן,
 קנו וכקילו למיטומת6, זה מנהג נהפך וע"כ כזה, 63ופן לקכות כעולס העתידיות הסחורות סוחרימנהגו
 העימק6ות, 3י5וע לפני וערכויוח כטחונות להניח כעולס הסוחרים מנהג ". כדכה: תטוכות מטמידו,



 זממונות

 יהוו טהסקלטות כדי וסמכירס מקניה כקטות 6ת למקליט כעולס סמנסג 3. זס. ננידון סיס סלקד3ר
 לסימוריס קזוזינו כתי כעולס טקיימיס מטוס oht ג. כ6ן. מיה סל6 דבר חתומיס. מממכים כר:עדרר6יס

 לנין מסוכן כין המתנהלת הפעילות ד. סיטומת5? לקנין 3קוכי6 המבחק הופך חוקי, כרופןהפועליכז
 ל6 טלסס ססמסמכיס כך כדי עד מהחיק, ובהסתר חוקי כנופן "ל6 מתנסלת דירן, טכנידוןהברוקר
 כ6מנס, 3קו3י6 3מטחק ס. כסיטומת6. מעסיסם להחטיב נוכל 6יך וח"כ, בקפריסין, hih כקרןנמ65יס

 6ל6 מועילה סיטומת6 6ין פומקיס כמה לדעת 1. ממנו. מו5י6ין 6ין הנתה"מ לדעת הרי מידו, לזנו ohגס
 יז סי' חו"ח ר6ס תועפות כטס ג הגהס ר6 סי' טלוס מטפט עי' בהתחייכות, מועילה וקינהנסקנ6רן
 3חוכ מועיל קינודסיטומת6

 סעי' קכט סי' סרמ"4 כדכת ר6 סי' כרוך כקמרי וודל6 דגכרי ולקרקפת"
 וסייגו. ד"ה רכס סי' קו"ח טיק מהר"מ טו"ת ועי' ר6, סי' הקדטים כסף מדכרי נר6ס וכןה(,
bibכ6נו5עות ס3רוקר 6ת כליח עטת מפרטי ססקונס סליחות, מ5ד מחייב סיס זס קולי לדון מקוס מסיס 

 ob רק רק תיתכן טטליחות כיון קינו, טוס נר6ה 6כל חוקית. טסיך בחו"ל סגדולס כחכרה לקנותהסוכן,
 יגיע טל6 דידן כנידון 6כל ספרטי, סקוכס לצית מוקר יגיע מזם טכתו65ס כלומר קנין, פעולת עוטםסיס
 ע"כ Of. מטוס לחייכו 6ין דיןן "כנידון לדוכתין והדריגן טליתות, כוס 6ין כלוס, ספרטי הקונה :זללכיתו
 סמסחק לענין סרמ"6 טפסק וכמו טספסיד, מס ממנו מו5י6ין 6ין מ"מ כטענתו, מסקר מקונס 6סויפילו

כקובי"
 כ6מנס.

 לוין. דובאברהם

ב

 לדיוןשאלות

 ערב. מדין חייב האם הפסד, של סביר חשש כשיש פיו" על הוצאות "הוציאא.

 שבועה. חיוב חלף לחייב המנהג מדוב.

 הדין ומה מאמינו, שאינו התובע על חרם להטיל הנתבע יכול האם שבועה חיוב שיש במקוםג.
 שבועה. לחייבו יכול אעפ"כ האם לנתבע, מאמין שהוא מודהכשהרנובע

 מיגו. הצריכה אחרת טענה טוען שהיה במינו נאמן האם וטוען" וחוזר ב"'טועןד.

 אומדנא. עפ"י הזה בזמן שדנים האופןה.
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תשובה

 קנין הוי ל6 6י ד6ף נ"ל ל6, 6ו סיטומת6 דהוי 6ו קנין הוי 6י לדון דנריו כרים מליטתן ה"3"ד מט"כ6.
 מדין חייכ חרירו פי על הו65ות המו5י6 סכל הר6מוכיס לן דיסדו מה6 לחיינו לדון ים מ"מ 5ד,מסוס
 הנתנע 3ניד"ד והרי ועוד. ג וסעי' 6 סעי' קפכ סי' ו3סו"ע טז וקלף ו 6לף חסוכה כרסכ"6 והוךערכ,
 וכל לברוקר, מחוייכ נהיה התובע והוך הכרוקר, 56ל כטכילו להתחייכ לתוכע הור6ות טנתןמודה

 טתמיד להוכיח הכתכע ועליו ער3, מטעס חיים וב"כ כסליחותו ממעל בטוען hSb חייכ, פיו עלסמתחייכ
 הכפטרין. הכטכעין כל כדין f"D להטכע הכתכע קריך כמעילה.התכהו:
b~hההוללות ותוכע הכירו כרסות תכירו ככסי על הו65ות סהו5י6 מי ג: סעי' 65 כסי' הרמסן 1'כתכ 

 דידע. ה6י כעכע ידע ל6 והבי יצע דה"י מידי ככל וה"ה ונוטל. התוכע נסכע כמה, יודע בינווהנתבע
 מסוס ה, סעי' סוף יד ככסי' כעריס הוכחה בריך ול6 כטכועה ליה ]וסגי ידע ל6 הנתנע הריו3ניד"ד
 מסה"כ כרטות, הו5י6 ל6דהתס

 כטהו5י"
 טז. O"D 65 וכסי' ל מ"ק טס הממ"ע כ"כ כמבועה. סגי כרטות

 דכאן, הטבועה חומרת מהי 65 בסי' והסמ"ע הנ"ך דנו ועוד ד. ס"ק מטפט ואסער כג ס"ק כט"ךועיי"ס1
 פסע דכאן ואפטר טבועה, כל6 התוכע נוטל הנתנע ספטע דכמקוס כתב ו כמ"ק טהנתה"מ וקףיעויי"ס[.
 דמט"כ סם D"nDO כת3 כ3ר מ"מ סמו, על רסוס מיה" טנתן ההוראות כי5וע לרקות סיקס דל6הנתכון
 ט. 6ות טס כסריחה וכ"כ להטכע, אריך הימת "3ל המורה, טכועה לל6 הייכו טבועה כל" דנוטלהמחכ,ר
 בזה. הדיינים מנהג מהו נכלר ולהלן התוכע. על סכועה 3ניד"ד יםו6"כ
 כרק"ם עיי"ט כ, ח כקדוםין הר6סוכיס כחלקו דהנה ערכ, מטעס להו5י6 5ין דכניד"ך לומר מקוס ים"ך
 האומר וז"ל: 6, סעי' סוף ספ סי' כטו"ע הרמ"א והביאוס וער"ן, וכריטכ"6 וכרסכ"6 וכרמכ"ן יג,סי'

 הכריע ל6 והרמ"א ככהגר"6. ועיי"ס דפטור, וי"א דחייכ י"6 לך, 6כי ו6תהייכ ליס מנה זרוקלחכירו
 פ"ט כ"ק 3ים"0 המהרס"ל וכ"כ ערכ, מטעס חיוכ כ6ן ואין דפטור לי קים לומר יכול הנתכע """ככזה,
 מודה הו" טגס פסיט6 מרה, כחזקת ממונא דקוקי ממונא ג3י 6"כ כזה חולקים דהר6טיניס דכיון טזסי'

 וכתטוכות ע"כ. עיקר. נראה וכןדפטור,
 ו6ס כהמתך סחוט לחכירו דה6ומר כתכ ט סי' סו כלל הר6""

 התחייכותו, על קנין עסה טל6 כיון היים דאינו ההפסד, לך 6מלס טריפהתהיה
 והוכ"

 רז סי' כטור
 טהרי ער3 מדין חייכ קינו hnh~ הכ"י והקמה רז. סי' סוף הטו"ע כגליון עוזר מהר"ר וכהגהותסכ"ד,
 כגון בהמתו טיפסיד ולפטרות טהיתה דכיון תירנו מס ונתה"מ וק5וה"ח טתירן. מה ועיי"ס סחטה, פיועל

 כהגהות תירן וכן ערכ. מדין חיוכ ליכ" הפסד סל ולפטרות י" ד6ס ליס, מנה כזרוק הוי טריפהטתהיה
 לחייכו. אפטר 6י ו6"כ ליס, מנה כזרוק ר6טוניס מחלוקת והרי טס. עוזרהר"ר
 היס"ם כתכ רכזה ליס מנה כזרוק הוי הפסד, מל סכירה 6פסרות בו מיס כדבר ממדוכר ככיד"ד גסו6"כ
 מהמוחזק. מו5י6יןדלין
 במחוט ודעימיה הרק"ם טפטר מה רכל ל6, 16 קנין הוי "י טליט"6 ה6כ"ד סדן כמה נפ"מ יהיהוכלן
 מדין סוכ חייכ 6"כ קנין הוי ו6י מתחייכ, כקנין 6כל כעלם", דכריס 6ל6 קכין היה כסלק הו6כהמה:
 ג. "ות סוף להלן הכתכתי מה עי' 6כל וכמלעיל. התוכע, מ5ד סכועה חיוכ ויםערכ,
 והרי סיו. על לתכוע אפסר 6י לגמרי מקומת טל6 דפנקס כד O"D 5" כסי' הס"ך דכתכ לדון יסועוד



טממונות

 סל פנקסו דין לו 6ין 61"כ הדיון, לטס סנכתכ חמם וים הכירוהו, העריס כל ל6 התובע מהו5י6 'זהפנקס
 מוחזק. הו" הנתכע מ"מ חולק, טס מהתומיס ו6ףחנוני,

 על כתוב לו סי6מר ל5 6 מה כסכועות המטנה וכלטון פנקסו, על דחנווני דין כלל כ6ן דליןונרגזה
 סל פנקסו דין כל ויו"כ וכו'. חיטים ס6תייס לכני תן לו קומר h~h זוז מ6תייס לי חייב סטתהפנקסי
 נקמנות לו וקין תביעה, ככל והוי התכווני, 56ל לרסוס מנוהג 6ף ללקוח, טמ5יג חוב כל על ל6 הו6חנווני
 וכד'. לפועלים תן לחכווני כבקומר רק h~h חנווניסל

 סי' ח"כ יעקב הסכות דכרי וידועים כזה. המכהג מהו 6נן ניחזי טכועה, עסק כ6ן טיט ספקנו וקרוריכ.
 טליט, חיוב הו6 לדין הקרוכה דפסרה ד, ס"ק מ5 וסי' ג O"D יכ סי' כפת"ח הוכל קפכ, סי' וח"גקמה

 לתת הזקנים הדייניס דמכהג כתכ קלג סי' ח"כ מלכילול וכרכרי הדיין. עיני רקות לפי הכל דמ"מוהומין(
 הו6 דהמנהג כתכ לב סי' סוף ח"6 חו"מ מטה לגרות וכמו"ת הטענה, מכפי מליט ערך :זבועהכעד
 והכל מוחלט זה 6ין הר6טוניס ופוסקים מהגמ' גדול מקור לזה פקין כיון 6כל פלים, ה"כועה כעדלפסר
 טליט כניכוי פנוהגין כמדומני כלוס ניכר לah 6 6כל הדיין, כעיכי תלוי לכן וכו', הדיין עיני רקותלפי
 מה 6ל6 לדיין וקין הדיין, עיני כרקות תלוי הכל 6כל מליס, דכסתמ6 טכתכו לני הרי ע"כ. :ובועה.כעד
 החומר מכל מ"מ ליסכע התוכע סיכול ט6ף הדיין עיני וכפרוקה הרכה, hihh~h4 טדרט 6חר רוקותכעיניו
 הנתכע. 6ת לחייב לפטר ט6י נר6ה כ6ן, כתוכ וטלף כ6ן הכתוב לפנינומהוכח

 לנתבע "בועה חיוכ "יט olran דככל כדבריו טרוניתי מה עוד 56יין הנ"ל, מסה הינגרות דכרי ו6ג,כג.
 בחו"ד ומ65תי להטביעו, יכול ה6ס הנתכע, לטענת מקמין כמהתובע הדין מה כעיסקה, 6ו כפקדוןכגון
 ויתרנה יטבע טל6 טיודע מסוס טכועה עליו להטיל רוקה 6ך להנתכם מקמין סהתוכע ניכר ולפעמיסוז"ל:

 לכתבע התוכע דמ6מין ד6ף לנו הרי עכ"ל. הדיין. כעיני תלוי לכן פחות, ליחן לפצר ים כזהלהתפצר,
 הגר5"פ למו"ר h"u~it הגריס"6 מרן 6מר וכן ממון, זכות דהוי ומטוס להמכיעו, "כולמ"מ

 הוי דל6 6כפסיה, טויה מטוס 6ף כזה וליכין ממון זכות הוי דסכועה כ6חרוניס ד6ית5 והסיכ כזה,סם5ל' מליטאי
 סי' כק5וה"ח יעויין מהני, ול6 כלכ מחילה הוי מ"מ מחלו, הרי מקמינו ס5ס ס6פמר ו6ף )6"ה:לייסורין
 5ד ס" ולתומיס כח 6ות ודיגו כללי לנתה"מ ~h"D'b ה6כ"ד כזה ליין וכן ועוד(. ה, ס"ק ונתה"מ 6 ס"קיכ
 מה כזה וכיקר ת"לומין, דין הו6 מכועה דין דיסוד כ ס"ק יט סי' ב"כ הגריסם כחי' טכתכ ולמה 5:,ס"ק
 מה סי' הלכן טור כצואת כן ומ65תי עיי"ס. נינהו, תטלומין דסכועה הריכ"ס כסס לד כ"כ h"3S~Oסכתנ
 נטבע ם6ס יט(, הערה פכ"ז וכהקטר ה hihh~1h פל"ח יהווה )וכרית ד סי' עט כלל ג"וניס דכריטהכי5

 6ת קריך ול6 מקמינו דסמ6 כחינם מסכיעו סלינו חרס לקבל המלוה קריך "ין הרויח סל6המתננסק
 טילני כי חומד ט6תה הסכע ולומר להפך יכול וקינו חרס, לקכל המלוה 5ריך וקין כן, 6יכו 6ל6הטכויצה,
 מלמה הכית כעל טגימו מס וכתכ לסלס. חייכ הרויח טל6 נסכע טל" זמן כל כי והרווחתי,ממקי

 קינה הרווחתי ל6 טבועת דכל6"ה מטעם הלכן טור דכרי על הסיב קמו סי' סוף ח"6 חיו"דכתטו'כותיו
 הנתכע על להחמיר 6ין עכ"פ 6"כ ג, ס"ק 5ג סי' הנתה"מ טכתכ כמו מהר"מ, מתקנת רק ושדיןמ5ד

 כמקוס רק הו5 הנתה"מ טכתכ מה טכל ג6וכיס כרכרי עליו והסיג ע"כ. תוכם. מל חרס קכלת כליסיסכ'צ
 6כל מהר"מ, תקכת מ5ד רק הסכועה ד6ז הרווחתי, ל6 ליסכע ס5ריך עיסקה כהיתר כפירוס נ:תחייכמל6
 מדיכוי. חייכ ודקי הרווחתי, ל6 על ליסכע עיסקנו כהיתר כונחייכ6ס
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 זכות עליו דים ומפוס מקמינו, טמ6 התובע על חרס להטיל הנתבע על 6ין כקצועה מתגיס ד6ס לנוהרי
 כסועה. תכיעח וזכות ממוןתכיעת
 סטועניס דים העידו מהעריס חלק כפנינו דכ"העידו ערב, דין כ5ן ד6ין נר5ה הכל ככלות6ך

 "סכחתי ללקוח קומר היה והרויח, והיה הו6, ממו על מכ5ע היה הממרד וכעל כו5עו, ל6 כללדההור6ות
 קניתי קומר היה 3הפסדיס היה ו6ס המטרד, לבעל הרויח נסקר היה וממילך טכיקמת", מה לךלקנות
 ניכרים והיו ערכ, דין כלל יליכ6 פיו על הו65ות מו5י6 היה ל6 טכלל יתכן וח"כ ההפמדיס, 6ת לסלםונ6
 )ו6כמ"ל(. חנפי מכמה כזה 6מתדכרי
 לבי"ד טתכעו כמעה העדים סירקו מכיכן דל6 י"6 יח: סעי' ע3 סי' מתו"ע הרמ"ד כתב הכ"ל: ד ל6ו'תד.
hihקותה לפי להחזיר ר6ויין ס6ינן לחרת טענה 6ו כידו מכורין מהן 6ז וטען כידו לכן קורס סרקו 
 5 כס"ק הנ"ך וכתכ ע"כ. החזירס. סל6 מהדי ד6נן החזרתיס לומר יכול טהיה מיגו לו 6ין דמעתהטעכה
 מל6 מהיי וקנן כלוס כדכריו היה ל6 לקוחה 6ז כמטען ולכן ולהסכיר להסליל העסויין כדכריסדמיירו
 סרקו n"ub ולהסכיר להסליל ר6ויין ס6ין כמכריס 6כל כידו, לעככן פר6וי טענה 6ז מטען כיוןהחזירו
 עליו לי יט וכך כך עתה כבטוען וכ"כ מכורים טען העריס סל ר6ייתס כל6 הרי מ"מ כידו מתחילהעריס
 מכיון להמליל עסויין דכ6ין הו6, דבריו כיקור ע"כ. כטענתו. עומד טהיה כמיגו דמיו כדי עדכקמן
 נקמן לחוכתו טענתו סיגה ט6ח"כ n"Dh כטענתו, להט6ר יכול והיה כידי הו6 לקוח כר6סונהכטען
 כנקמן וטוען וחוזר טוען 3כל וכמו צידי, הי6 לקוחה טל הר6טונה כטענתו להסקר יכול מהיהצמיגו
 קמיית6. כטענה ק6י כעי ר6יכמיגו
 מקורס כטען דמכיון דהחזרתי צמיגו עכטיו כקמן 6יכו להסליל העסויין דכדכריס כתכ 65 כס"ק6ך

 סטען כמו לקוחה כי"ך כפכי לח"כ וטען כטענתו עותך היה ob 6כל החזיר, סל6 מהדי וקנןלקוחה
 כמיגו נקמן היה ו6ז לקוחה 6מר עדיס צפני כסר6וסו מיד דה6 נקמן, כטר6והו, העדיס כפכיכתחילה
 ממוטכן וטוען כטענתו עכסיו מטנה היה ד6ס מדבריו ונראה כטענתו. עומד ועכטיו מראהו, היהסל6
 ע"כ. נאמן. ו6יכו המערער, "ל סהו6 הודה דהרי מיגו עכטיו לו סיהיה אריך הרי כיריהו6

 טינה oh 5ף 5"כ נאמן, היה לקוח כטעכת כם6ר היה oh דהרי הס"ך על לה כמ"ק התומיסוהקמה
 נאמן. והיה הר6סוכה כטענתו נם6ר בהיה עכוזיו חיגו לו ים מ"מכטענתו
 מיגו. האריכה אחרת טענה טוען סהיה מיגו 6מרינן 6י והתומיס הס"ך דנחלקו לנו'הרי

 נאמן דיהיה הנ"ך על כהתומיס הקטה עולס כהונת דכטו"ת הכיק עז סי' הלוקה דיכי כינהוכאמרי
 ראיה והכיף עיי"ס, 6מרינן, ל6 מיגו דתרי co"1 דכרי ותירן הרקבונה, כטענה נסקר דהיהכמיגו
 תרי 6מרינן דל6 נ6 סער כגדו"ת וכ"כ עיי"ט, פקיד, דנהר כעיכד6 6 פח כתוכית נוהריטכ"6לדכריו
 כמהרם"6 ועיי"ם מיגו, תרי ד6מרינן מטמע לעולס, ד"ה כ מג קרוטין דמתוס' צינה כאמרי וכתכמיגו.

 מיגו. חד דהויד6פסר'

והנזעק""
 לדעת כתכ נ"ל, ors י"ה קעה סי' כטוית

 הריב""
 עיי"ם. מיגו, תרי ד6מרינן כתום'

 6"כ , מיגו תרי ד6מרינן נימק 6י ככיד"ד גס 61"כ ר6טוכיס. מחלוקת הי6 והתומיס הט"ך ז'מחלוקתנמ65
 ים כפרן כהחזק גס מ"מ כפרן מהחזק נימק 6י ו6ף מיגו. עוד לו ים וטינה, מיגו לו טים טעכה כטבעןגס
 498 הערה לג ס"ק עד סי' הנתה"מ על מהפט כמלואי ועי' ה. ס"ק עט סי' מספט כסער כ"כ מיגו,לו
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-- -

 מידו. להו5י6 וקין מוחזק הכתבע הרי ו5"כ עיי"ט. כזה,טי"ח
 כמיגו ופרעתי לויתי כגון פעולותיו, כל 5ת כסמסכיר הו6 מיגו רכל מיגו, ליכ5 דכניד"ד כרקהומ"מ

 וכמה כמה טהגיע כרור זה ה6 וכד', יודע קיני מכיר קיני כפירוטו מזוייף הו6 המיגו כ6ן 5כלדמזוייף,
 לו וקין להד"ם, לומר נקמן קינו ומ"כ עדויות, כך על ויט התוכע, טככעלות ההטקעות לממרדפעמים
 קותו. לטעון יכול כפלינו 16 קותו לטעון טמתכיים למיגו ק5ת ודומהמיגו..
 סי' ונתה"מ ג, ס"ק פ סי' וק5וה"ח כג, ס"ק עט סי' נ"ך עי' ו6ק5ר. מקומות, מרקי כמה עוד כוסו56י'ין
 כ"כ רוזוכסקי הגר"ט וחי' קי6-קיד, 5ות כ"כ "עוריס יקוכן טס, ומטוככ לד, ס"ק עב וסי' ד ס"קעט
 י6. 6ות 'טסי'
 הרמיקס וכ"כ קותו, טוען ם5ינו ו6ף דפרעתי, מיגו לו ים מ"מ דמזוייף מיגו לו ד6ין ד6ף לי ':ר5ה5ך
 קותו. נטעון 6נו נקמן והיה קותו מיטעון טענה ככל פירם מכן דבריו כרים מס לח"מ ועי' h"o, פ"וטופ
 מרדכי עפ"י י6 סעי' קעו כמי' הט"ו מכתב למה סליט"T"5ho 5 כן יהוסע ר' הרה"ג ידידי הרקני"וכ
 קמרת כטוען הי5 סלו והדוגמ5 מיגו, מועיל ל6 6מת(, נסמעת )סלינה גרועה טענה דכסטען 15 סי'ב"ק
 דלהד"ס. טוב כמיגו גס נקמן לf"D 6 כן, קומר 6דס מקין מהדי ד6נן כסמך( )למחול חוכך לפטורלי

 מסתכרת הר6סינה הטעכה oh רק 6כל נוספת, טענה 15 לטענה, חיזוק הו5 ומיגו דכריו,כיקור
 למרדכי. דומה וניד"ד כסקר. כח"ד הר5מונה סכטענה כגוונך ול5ומתקכלת,

 על מוטל כזה"ז ד6ף קח טורם מהרי"ק כתכ ו: מ"ק ום"ך טו ס"ק טו סי' הסמאם כתב הנ"ל: ה לקותה.
 ט. O"D כפת"ט ועיי"ס הקמת, מכחיסות הס oh הטענות עפ"י ול6 לו טנת6מת הקמת עפ"י לדוןהדיין
 6ת לברר כסכלנו רק זה ה, סעי' טו כסי' והוך 6ומדנ6, עפ"י דניס טלין דמה קכט טורם מהרי"קכתכ
 דניס כזה ה6דס, כני כוונת 6ת לקכוע טים hSb ידוע המעמה סגוף כל 6כל ה6ומדנ5, עפ"י המעמהגוף
 והתכיעה מרומה דין דהו5 לבי"ד דכמניכר קלג סי' ח"כ מלכי6ל כרכרי וכתכ הכל. לדברי 6ומדנ6עפ"י
 להיפך, 5ו ממס כה6ין

~"Dh 
 לחמכ מותר כפכרה b~h כדין, רק זה 5ומדנ6, עפ"י דנין 6ין הזה הכזמן

 מחלי. יותר ו6ף 6ומדנ5, לפיהפטרה

 הייזלר אהרןמרדכי

ג

 ומכירה קניה פעולות כי5עה סמכן לחכרה המינות נותן קהינו הנתכם טענת עיקר דירן דכנידוןנרמה
 לקנות לחכרה 6מר סכסעתו מכחיד הו6 ם6ין 6ף על כסף, להם חייב סהו6 ר6יה מוס 6ין ולכןעדורו
 עוכרות וכמה כמה סרסה זמן לסתר 6כל נותן סהו6 הפעולות 6ת מכנעת טהחכרה ח"כ ו5זולמכור
 קניה פעולות עבורו כי5עו טכסעתו להם מקמין סו6 6ין ולכן כלל, 5מינס קינה בהחכרה לוונ)זכרר
 עכורו פעולות כי5עה ם6כן להוכיח החכרה על b"h1 כלוס, להס חייכ הו6 טלין ככל כופר והולומכירה,

 פטור. הכתכע וע"כ כוך5ות זה להוכיח החכרה כיד וקין ומכירה, קניהטל
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 טייך דל6 נר6ה וכו', פנקסו על חנוני והוה עכוזנו פעולות כזמן סנעפו רםימות כידה סים החכרהוטענת
 ל6 פנקסו על חנוכי דין מ"מ פנקס, דין להם ים 6לו דרסימות נקמר 6ס 6ף פנקסו, על חנוני דיןכ6ן
 "מ6 טוען סהכעה"3 היכף רק מהכי תכוני סל פנקסו לפועליס. נתת סל6 כרי טוען טהנתכע היכףמהני

 כי כפנקסי כתוב מ65תי 6דס לכל לומר כקנון "יה6 ל6 פכקסו על וחנוכי וז"ל: ו ס"ק 65 סי' כא"יהוכל " סי' פו כלל כתמוכה הריסס וכ"כ ונוטל. כעכע מ"מ סמ6 טוען מהחנוני 6ף כרי, טועכיסוהפועלי,(
 סהו6 דבר h~h כותכ וקינו 6דס לכל להקיף רגיל החנוני "נקמר החנוני נקמן ויה6 וכך כך לי חייב6תה
 ע"כ h~h וכו', תן כעה"כ לו ס6מר וחנוני יקמר h~b לה6ריך י5טרך ול6 כמסנה פנקם יזכיר ל66מת,
 לכנך טנתתי כפנקם כתוכ מו65 6ני החנוני ט6מר וכגון הפנקם על סומכים טסנו יומר פנקם דנקנןה6

 כפנקסו, כתוכ כן ממוhSh 65 לי כרי טוען וקינוולפועליף
 וסדקי

 קינו והוך כרי 6ומריס דפועליס כיון
 מכומר עכ"ל. וכו'. 3רי כטענת חסוכ כפנקסו סכתוכ מה קמ"ל יפסיד, וחנוני פועלים ליסכעו כריטוען
 36ל יודע, סלינו טוען והכעה"3 החכוכי "ל סמ6 כטענת 6ף ונוטל נטכע מיהל מהני פנקסו עלדחנויני
ohכרי טענת נגד רטיה קינו והפנקס לפועלו, 6ו לכנו סכתן להוכיח עליו נתתי טל6 ודקי הכעה"כ טוען 
 הכעיו"כ.טל

 טילכן הוכחה מוס להס ס6ין חייכ ם6ינו כרי וטוען קמינה "ינה מהחכרה טוען הכתכע הריוככד"ד
 oh 6ף וליטול ליטכע יכולים היו להס מקמין היה הנתכע oh 6ך ומכירה. קכיה פעולות עכורוכי5עו
 חנוכי דין היה ל6 כהקפה כמוכר חנות ככל )לפי"ז כרי כטענת והוה הפנקס ממך על "מ6 טענתסהיתה
 לו סנר6ה זמן כל רק נקמנות לו נתן ל6 כסתס 6כל סמ6מיכו קורס כפירוס ס6מר היכף רק פנקסועל

 כופר כל כמו פטור יהיה ככל כופר והוך ומכיר הגיוכי ס6יכו מכוס ירקה ו6ס מהלס הו6 הגיוניהמכוס
 חנוני(. סל פנקסו מהני ול6הכל

 06 יחידים דפים טהס החכרה כידי טיט 6לו רםימות 6ס לוון יט טמ6 טוען היה הנתכע oh 6ףוכנד"ד
 נקרץ קינו 6חד רעלה קל סי' סטון מהר"ח כמס טז O"D 65 סי' כנה"ג דעי' חנוני. טל פנקסו דין להסים

 כל כו טכותכ פנקם טילינו כל 6חד חסכון כו טכתוכ פנקם ויפילו 6ל5 6חד עלה דוקק ולקופנקס,
 מלס פנקם רק הוה דפנקם מכו6ר עכ"ל. יח. מי' כ"י ממליטת מתמרר כך פנקם. מיקרי ל6חסכונותיו
 כו כתוכיס חטכונותיו מכל ודוקק חנוני טל פנקסו הוה ל6 יחידיס דפיס 6כל כרוכה, מהיק וזוכרתדהיינו
 6פמר יחידיס דפיס 6כל לסמוך ים עליו כרוך פנקם מדוקק לומר כותנת והמכרך ל6. 6חד חסכון6כל

 עי' קיוס, יריך חנוני טל פכקסו ועוד, כנד"ד. הנתכע טעכת הי6 וכך הקורס תקריך על לח"כלעסותט
 הרסימות. כקיום הכחמה היה החכרה סכיד 6לו וכרסימות יד, ס"ק מסכככה"ג
 כופר והוה למיגו, קריך הו6 וקין כעימותה טענה הוה לחכרה מקמין הו" ם6ין הכתכע הענתולפי"ז
 הו5י6ה כקמת טהחכרה הוכח סל6 זמן רכל פיו, על ממון הו5י6ה מהחכרה ממוס לחייכו 6ין ולכןהכל.
 לבלס הערב 6ת תוכע והלוה הלוה עכור למלוה סחתס דערכ הו6 דפטוט הנתכע, 6ת לחייכ 6יןעכורו
 הערכ. פטור זה 6ת הוכיח ל6 מהמלוה זמן וכל ללוה, טהלוה הוכחה לכקט הערב מלזכותו
 ל6 מיגו ו6ף נקמן וקין ככפרן דינו הדיון כדי כתוך גירסתו סטינה דכע"ד מליט"6 ה36"ד ידי"עוממ"כ
 ל6 כגון מהממון, קותו הפוטרות הטענות כעלס גירסה מינה oh רק הו6 כפרן טהוחזק 5"ע, לו,יועיל
 כ"כ 6חר, לממון הוחזק ל6 זה לממון כפרן הוחזק ob ו6ף כפרן, הוה fh פרעתי, טוען ו6ח"כלויתי



יגממונות

 כדחזינן טענותיו 3ס6ר סקרן הוחזק ל5 מטענותיו כלחד סקרן הנמ65 וז"ל: רכז סי' פ"5 3"מהמרדכי
 על קותו מעידיס ועריס 3כל דכסר היכף היינו ע"כ. הטלר. על גטכע ו5פ"ה כחמיסיס סקרן סהו5הכ6

 הוחזק ל5 זה כממון כפרן דכהוחזק מכו5ר עט. כסי' הטור הכילו עיי"ס, חייך, מדר' נסכעחמיסיס
 לכפרן הוחזק ממון כקותו לפטור מפטור הטענות כע5ס גירסה מינה oh ה"ה 6"כ 6חר. לממוןכפרן
 גירסתו סטינה כנד"ד וכמו הפטור, טענות כע5ס סל5 6חריס כדכריס גירסתו סינה oh 5כל נקמן,וקינו

 סכי5עו להוכיח ועליהס לחכרה מקמין סלינו פטור מהוך העיקרית טענתו כעלס ול6 6חריס3פרטיס
 6הר. לממון הוחזק hb זה לממון כפרן מהוחזק גרע דל6 כפרן הוחזק ל5 6"כ , פ'צולותעכורו
 לoh 6 6כל ט, סעי' עט מ" כטו"ע עי' כנגדו, העידו ועדיס כבי"ד כפר ah רק זה כפרן הוחזקועוד

 כד3ריס ל5 זה ob טעיתי לומר סיכול ח O"D טס מטה כדרכי ועי' עיי"ס. כפרן, הוה ל6 עדיםהכחיסורו
העיקרי"ס.

 ממון ומחיי3יס מסכיעין טלין וכזמנינו פיסת. טבועת וחייב ופטור 3כל כופר הו6 הנתכע ד5:נד"דנמ65
 חיוכ כמקוס ממון לחייכו מקוס ים ob כניד"ד 51"ע הבי"ד. עיני כרקות תלוי זה דין הסכועה,עכור

האכוער.

 ווייס.יהושע


