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 חייסי' נפקור וראירב

 בירושלים לממונות הדין בית וראשמייסד

בנידון
 "קומידיטיס" עתידיתעיסקה

הנידון

 ולמוכרה מסויימת סחורה עבורו שיקנה באנגליה לברוקר הוראה נתן בירושלים ראובןהסוחר
 אחוזים כעשרה החברה של הבנק לחשבון להכניס הקונה על הנהוג, כפי חדשים. חמישהכעבור
 את לבנק מכניס אינו הקונה אם הנהוג, כפי הסחורה. של ערכה הוזל בינתיים הסחורה.מערך
 הקונה שהורה הזמן את להמתין מבלי הסחורה את למכור החברה רשאית ההוזלה,הפרש
 השלמת דבר על טלפונית הודעה בירושלים הסוחר כשקבל הטרנזקציה. בתחילתלהמתין
 את ימכרו שלא החברה אצל שישתדל בברוקר הפציר הסחורה, ערך ירידת מחמתהביטוח
 אבל ההוזלה, ערך את יכסה שהברוקר וכלל כלל לו אמר שלא הירושלמי הסוחר טועןהסחורה.
 כדי הירושלמי, הסוחר לטובת שנה במשך שלו העמלה מריות ערבות נתן מה משוםהברוקר
 של השער ירידת אחוזי ערך כפי מ-פ50.000 ביותר מסתכמת הערבות הסחורה. את ימכרושלא

הסחורה.

 להלכההמקורות

 כס6 6 נח כ"ק כתום' מכו6ר סל6 מערכות, 6ת ויכסס מסכרוקר כקם מל6 סנתכע טענת לפיפנס
 6ף מתעתו ממכרית דעכיד סיכך לולס סנסנס חייב 6ין תכירו מגכםי 6רי ימכריח כגמ' "סד6מרו
 % חכירו טל חוכו וכפורע תייכ. ממפסד כמפילו 6כל סקרי ממחד רק סמ5י4 דוק6 סו6 פסיד* לי'דהית
 מלער רק ומלילו לו נתחייכ מסרי ספסר, חמוכ הינו לקלס מלוס חייכ בסי' רמס מחסמו, מ5י4ממוס
עיי"ס.

 מממון 56לו נם6ר מ"מ סל6 מכירו, סל חוכו כפורע ספמד חסוכ דהינו טכתכו כמס ז5"ל מו"רוסקנס
 ט6כלן 6ו כסינה מתנות ממזיק ד6מר לר"ח דפריך 6 קל6 דחולין מס6 ומ"מ סמוכ, 6ת לפרוע 5ריךססי'



מזממונות

 06 גורנו 6ת המלך בית ט6נסו סרי ת"ס זה. דכתיכ מטוס 16 תו3עין לו טלין ממון דמוי מטוספטור
 כתבו האס, ט6ני ובתוד"ס לי'. מסתרקי דק6 התם ט6ני מלעטר. פטור 63נפרות ו6ס לעטר חייבכחוכו
 כט6כלס כמונס מתנות וק"ת ממון, ט6ר המלך לו סנימ זה דכמקוס לי' מטתרטי דק6 התס ס6ניוז"ל:

 ל6 דתחתיסן גורנו המלך כית לקנס דל"ד וי"ל פטור. ו6מ6י 6חר ד3ר 6כל ל6 זס מבמקום לי'מיטתרטי
 תח"י טנם6ר כממון דמיטתרם הרי עכ"ל. ממענה. טהי' לי' מימתרטי דל6 6פמר 63כל 6כל מטפולקחו
 הנקה בין כחילוק ח ס"ק רמו סי' כק5וה"ח ועי' מדעתו, טל6 וגס מעטיו ע"י מל6 נעטס 06 גסחייב

 ולענין כעין, ממון תמ"י טנט6ר מס הו6 ומיטתרם רות, גחת 6ו תועלת מקבל מס סו6 דסנ6סלמיטתרט,
 גופף זה כעד לותו מחייכין וקנו הנסס לו הי' ל6 מתענס סי' ד6ס מתענה, סייחי 5מר טייך ל6הנקה
 טהי' לומר יכול ע"ז יתיריס ממון תח"י יט טעכטיו טהטתרט דניס 6נו oh ורק התענה, ול6סנהנס
 הוסיף ומו"ר מ6ד. נכונים ק5וס"ח טדכרי כנתה"מ וכתם זה. כלעדי גס ממונו 6ת מו5י6 סי' ול6מתענס
 מפני ספרה, כעל חרטות hS מהולידה 6ף הפרה לכסל קנוי פרה סולד דכמו מטתרטי, ענין 6תלהסביר
 כמיכת רטותו תחת טלו ממון נם6ר 06 כן כמו , העולס נשויר הולד י65 וכמיפתה הולד 6ת סוליוסמפרתו
 סמתנות על כעלים ססי' מי וכל תח"י, סנדלר ממון 3ה6י הכהונה מתנות לבעלי חלק ים כהונהממתנות
 כסוגה. המתנות ערך לפי ממונו על עכשיו מעליס הס כעין כטסי'כהונם

 החבר ע"י תח"י מנקטר ממון הרויח מ"מ הל6 הפסד, חטוב דקינו חורו כפורע כתום' ממ"כ קבס זסולפי
 עומד סי' ob דוקק ותי' לסלם. דחייכ גורנו 6ת המלך כית מקנסו ומ"מ חיים, בסי' חוכו 6תטפרע

 מקונם ופורעים ל6נומיס 3ע5מס מרגיסיס 6דס כני רוב המלך דמימי תועלת, טוס 3לי ממונולהתחסר
 חטוכ מכהונה מתנות ע"י ממנו וכשנילל ממון, כ6י3וד כעיניו חטוכ ממנו טנוטליס מס וכל ירקהמחמת

 ע"י ממונו נחמר מיה ד6ס סדרר כיקור לו. נתחייב טהרי הפסד, חטוב קינו חוסו כפורע 6כלכמיבתרם.
 קייס ל6 עבורו מפרע 6חר 6כל כע"ח, פריעת מ5ות 3זס מקייס ךסי' ל6יכוד הולך סי' ל6 חו3טסילס
 להליל מעטה חצירו ועטה תוכו, פרע hS הו6 6כל מחוכו, שיפטר עטה דחכירו כע"מ, פריעתמלות
 ועל י5טער, טלoh)o3 6 כמהנהו רק תטוכ bS וממו"ס ממונו, כהו65ת מו65 טסי' מתועלמ ולמנעוממונו
 ליזה ט6וכל 3סעס שמכירו יתקוף 06 ולדוגמנן, מעטיו. ע"י טל6 ססנ6ה חסוי מטוס פטור כזוסנטה
 לי' משתרטי מדין ממון תכיעת זכות לתוקף טיהי' לומר היתכן היום, כל לשכול יניתנו 1ל6מלכל

 ול6 כלכילתו תועלת מו65 6וכל הי' ט6ס מטוס כזה וסטעס ממונו? ונתרצה 56לו סמ6כל נסקרבכמישתו
 ל". מיטתרטי זס 6ין חכירו טל תוכו כפורע גס ומתויה לליכוד, מו5י6וסי'

 מלות מקייס הי' פורע 3ע5מו הי' oh טייך דל6 לנכרי, טחייכ כחוב חכירו סל חוכו כפורע לפי"ז6כל
 לי'. מיטתרטי זס סרי מספמד ומ5י5 זס ו63והפסד לסיכוי כהולך זס סרי מטלס טסי' סחוכ שימור, דליכ6 ס65ס מפקעת דמוי כיון וכוס כע"ח,פריעת

 קנו טל6 כמה לו טהפסידו פ90.000 מהם ת3ע כי לח3רס, כלוס מסלם הי' טל6 טוען הסוחר ר6ו3ן6כל
 היתה וכדעתו הנ"ל, מכוס עי"ז והפסיד המחיר עלה טקנו ועד לקנותס, סורקה טנתן ממורה תיכףעכורו
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 ממון, לספםיד עומד סי' ל6 מסומר רכוכן דכרי ולפי ססוזלס, סל ערכות מכיסוי ככלללהשתמט
 ועי' מתענה. דסי' דפטור, תכירו סל חוכו מפורע וין וזס מלער, הלי% ורק מספטד ה5י% ל6וסכרוקר
 כתור להכנם לצליח 0סכרימ מי הי' דל6 מזיק, מלין המשלח פטור ככה"ג קנח וסי' קנו סי' ח"גכמכי"ט
 עלמו. 6ת ומזיקערכ

 מחייכיס והיו משפט, נגדו מגיטיס סיו ודקי שטוטן, כמו לסטתמט יכול סי' טסמ0לח קומר מי כקמת6כל
 סחנרס, נגר משפט לסגים 5ריך סי' ע"ז סחכרס על 6חרת תכיעס לו oa~' ומס הספטד, 6ת למלקקותו
 סל6 כמס 6טמיס היו %0 ומוכחות טענות טוענים סיו קולי מחכרה, 6ת מחייכים סיו 6ס כ% ברור1ל6
 לפי 8פספ.90 סל ענין זס כי נגרס מטפט מגיס ודקי הי' כדיניסס לזכות יכול הסוחר סי' ד% תיכף,קנו

 מ06ר יותר מפסיד סי' ול6 שחוז, ע0רס סל ערך עד כערכות נכנס סנרוקר סי' לולי מ6י, 6ל6דבריו.
 טומעיס טסיו שומר מי מ"מ ימכרו סל6 טספ5יר ומגס מחכרה. לזכות ככנק מסוחר טהכנים 6הוזהעטרה

 מגורס כעלמו סו6 הכרוקר בנערכות שפטר מ"מ נריזיקס, לעמוד ללס וכדשי גדול מותר טסו6 מגס%,
 עלמו. 6תוסזיק

 מסורקה. % נתן כ06ר קנה 650 מכירו טל כיסו מנטל מטענת כענין קעמ סי' מו"מ מת"סעי'




