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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" האקוו יו'שגוב

 בירושלים לממונות הדין  בית ומאשמייסד

 ירוןבג
 למכירה מתנגד החברה ובעל שמכר מכירותמנהל

הנדון

 מודעה שהיתה וע"י לדירתו, הסמוך מחסן גם לקנות מעונין והיה פלוני בשיכון דירה קנהראובן
 החברה של המכירות מנהל עם בדברים בא המחסנים, את למכור מעונינת שהחברהבשכון
 התנה לא ראובן טענת ולפי מ"מ. 13 של הפינתי במחסן ראובן ובחר המחסנים את לושהראה
 סיוד שיפוצים וערוה למחסן נכנס ואכן, המחסן. למכירת בנוגע תנאים זהום המכירותמנהל

 ומנהל משלו מנעול והתאים בשיפוצים. השתתפות לראובן נתנה לחתום שמורשה ומיוצביעה.
 ארון. בהכנסת לו לעזור מוכן היה וגם לשיפוצים, מקום ומראה בעצה לראובן לו עזרהמכירות
 המחסן קניית וע"ס שלו, חשבונות מחמת בחוזה מעונין שאינו המכירות למנהל בפירושואמר
 מאת הנ"ל סכום על קבלה וקבל ראשון כתשלום מ-900% יותר של צ'ק למורשה ראובןנתן

 המחסן, מכירת ע"ח צ'קים כמה עוד נתן זמן כעבור ועוד המחסן, מכירת ע"ח המכירותמנהל
 יותר. תשלום לקבל המכירות מנהל רצה לא האחרונים בפרעונותאבל

 הצעקות מחמת אלא המכירה על הסכמה בתורת לא הראשון הצ'ק קבלה למה המורשהוטוענת
 השיפוצים, לחירבון ל"י 20.000 לו נתנה זה ומטעם התעריפים שינוי מחמת שמפסיד ראובןשל
 בלבד. אחריותה על שעשתה מה ועשתה ראובן של הצעקות מחמת שהתביישהמפני
 אחד לאף אין המכירה על החברה בעל של הסכמה שבלי ידוע דבר שזה המכירות מנהלוטוען
 היה לא אופן ובשום המחסנים, כל את למכור מעונין היה החברה שבעל והיות להסכים, כחשום

 כולם, את למכור יצליחו אם היה בדעתם התשלומים, וכשקבלו אחד, מחסן רק למכורמעונין
 כשראה וגם וקני, חזק לך אמרו לא אופן ובשום בו, הובחר הפינתי למחסן זכאי ראובןיהי'

 הלב נדיבות מחמת הוא בשיפוצים ובפועל בעצה לו שעזר ומה מחה, מנעול התאיםשראובן

 ומה לשיפוצים. בנוגע שונים בענינים שעה כל אותו מטריד הי' כי לטרדן, דלא היכ*וכי
 היה ואח"כ הקונה, מצד בעיות יהיו לא כל ורקודם היה דרכו כך החווה, על ראובן אתשהחתים



מהממונות

 הפעולות כל היו למכור מסרב היה החברה שבעל מקרים וקרו החברה. לבעל החוזה אתמביא
 וההכנות הפעולות כל אחד, מחסן רק למכור התנגד החברה שבעל כיון דנן ובמקרהבטלות.
 הסכמה בלי המכירה את לגמור כח  יפוי שום לו אין המכירות ומנהל ומבוטלות.בטלות

 יפסיד ולא ראובן, ששילם הכסף על בעיה שום כאן שאין כמובן החברה. בעל שלמפורשת
כלום.

 לדיוןהשאלות
 חוזה בלי כסף קנין תוקףא.
 בעה"ב הסכמת נגד המנהל ע"י מכירה תוקףב.

 להלכההמקורות

א
 כסטר לקנס 5רלס ו5ס ככסף לקנס 6ר~ס 06 ולמר מלוקח סתנס 05 חטר טכותכין כמקוס 6ףמנס
 נתינת כמעת ס~קח כסתנס 5ל6 זס 5ין כו, לחזור יכול ממוכר ולין קייס ס"ז זס תנקי על מכסףונתן

 כיון 6כל דעתי', ממכס דל5 מלוקח לטוסת סי6 סיטר טכתיכת מגס ס~קמ סתנס כל6 5כלסכסף,
 ס"ז כממונות דמנסג נותן, סו5 סמנסג דעת על סתס סכסף לנותן סטר ככתיבת סו6 סמדינס"מנסג
 מילי פטומי ודקי סוי סקוגס, ורק סמוזס על חתם ל6 טסמוכר דירן כנידון לכן כפירוט. סתנסכקילו
 5ת למחליט כדעתו סיס סל6 סתוזס על כמוכר חתס טל5 ממס סוכחס טלין נימק 5י 5ףכעלמך,
 מוזם, כלי לקנות דלוקת ועתק סמכס ל5 סמדינס מנסג לפי סל6 סלוקם, יקנס כמס מ"מסמכירס,
 לכתמילס. 16 דיעכד 5ס כחוזם ורכס סמוזס על תתס סל5 סלוקחורכוכן
 6ל6 סעניניס מנמל יפיס ול5 כמחמן, טעטס כטיפוכיס לו עזר כקרים סעניניס ממנסל טוען דר5וכן6ל6
 דכמקוס יז ס"ק ק~כ סי' סטלחן כערוך פסק דככר 6ל5 מזקת, טיעטס כרטיון ס"ז כעלמך,כטורח
 לכתוב סו5 סמנסג 06 דידן כנידון מסופקני 6כל עיי"ט. כחזקם קונס קינו טטר כלי לקנות טל6טסמנסג
 למוד, כסף כנתינת 5ל6 זס 6ין טטר לכתוכ סמנסג ד6ס טטר. כל6 לקנות טל6 סו5 ססמנסג 16טטר
 ס"ק סר"ן כממ"כ למוד, כחזקס טטר כלי קונס סטי סכותכין כמקוס מפילו תזקס עמס 506נל

 רק ל5 חוזם, כלי קונס וקינו תשי, כמו סו6 סמנסג טטר, כלי לקנות טל6 סו6 סמנסג 05 5כלדקדוטין,
 hSbככסף

 5פי~
 כחזקס.

 טיכתוכ עד מטרף דכתכי כלמרי כמיקס קני דל6 ספוסקיס לדעת קעט D"1D מסד תורת כטו"תועי'
 כקרקע סוללות סולים 05 גס ומס חזקס, סני ממזיק 5י 6כל דל5לתר, כחזקס ווקף זס 06טטר,

 וכתכ לקנות. טטר כל6 מקונס דעת וממיך טגמיר רכ6 מודעה יט ודלי ס6י כי רכל למימר 6יכ6טסמזיק,
 גומר סמוכר דלין מסוס סטטר טיכתוכ עד כמקח לקיים מספיק bS זס טגס פטוט נר5ס מעיוןט6תר
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 ע"כ. סטטר. סיכתוכ עד סמקת לגמואכדעתו
 % כסכי דרנילין דכיון רה"י וכתב קנס, % סטר טכותכין כמקוס ככסף 6 כו קרוסין רם"י מלמוןומנס
 סל דעת סמיכת חסרון ממוס סו6 ממטר טכותכין כמקוס סטטס דעיקר מדמע tnr)1Sv דעתיסממכם
 רם"י כתכ ע"ז הוזם, על דוקק כדעתי סיס hS מעולס מלי חסכונות הכמכיל יקמר ס%קמ ו6סמלוקח,
 ממעתם הלוקח יקמר ו6ס , סטר כלי דלוקמ דעתי' ממכ6 ל6 דכוד6י h)~nlh לנו ים כסכי דרגיליןדכיון
 מ5ד לקנין ועת גמירות 5ין ד6ס מסטר, נתינת קורס לחזור סמובר יכול מ"מ סוטר על מוותרסו6

 6ין מלוקח ומפד קנין גמר יסי' סמוכר ממקד יתכן דל6 סמוכר, מ5ד גס קנין כ6ן 6ין ממי%ס%קמ,
 ועת.גמירות
 כרקון כדעתו בסומך גמורם סוכחס כודויי ים ממחזיק כמחסן סו65ות דכסו5י6 חסד סתורתומסקנת
 דמקוס 60 מ6ו, קטם סטר, כלי למקנות דעתו גומר סמוכר 6ין מ"מ מטר, כלי סמקם לגמורגמור

 סוכתם לנו כטים 6נל ס%קח, דעת ממיכות חסרון מסוס סו6 מטר כלי קונס קינו סנטרסכותכין
 סמוכר ט6ין לנו מנין זו, כחזקס סו65ות מסו5י6 כמס 6ופן ככל לקנות סלקת טדעת כרורסו6ומדנ6
 מוותר סלקה ו6ס ס%קח, מל לזכותו סו6 ממטר עיקר כל סל6 סוטר, מיכתוכ עד %מור כדעתוגומר
 כדעתו. יגמור % ססמוכר טעם טוס 6ין זכותועל

 מלס כלב להקנות כדעתו גמר bS סמוכר גס חוזם, לכתוב כהכי ורגילין כיון חסד סתורת דסוכרונר6ס
bSbסלקת, לטובת סי6 החוזה כתיכת טל מיסוד עיקר 6מנס מוזם, כמיכתבו Ssh כהכי סרגילין מכיון 
 ה%קמ מקין לנו מכרור דמיינו סיסוד, כנפל וגס תוזס. כחכו סל6 זמן כל דעי' hS b~nD סמוכרגס

 חוזס. לכתוכ דסרגי%ת כיון סמוכר מ5ד סמקח נגמר ל6 ככר מ"מ כתוזס, כללמעונין
 סנסגו כמקוס 6ף קונס דתזקה כסג"ה טז סעי' ק5כ סי' כסו"ע מפסק מס לפי דירן כנידון נרכס%ן

 הו65ות סו5י6 טפילו חסד סתורת ולפי קונס, קינו סטר כל6 לקנות ל6 מנסגו כמקוס 6נל סטר,%תום
 זמן כל הקנין גמר Su דעת סמיכות 6ין סמוכר מ5ד מ"מ סוטר על דמוותר 6ומדנ6 לנו ים סלוקחדמ5ד
 טליו. וחתמו סטטר כתבומל6
 מקונס כנכנס רמס סמוכר ע"י נמתם bSa כהוזס טכתוכ ומס כנ"ל. סמנסג מס סו6 ומסופקני מס6כל

 6ל6 זס 6ין תנ6יס כזס כרטוס ומס מטר כת זה לחוזה 6ין סרי חזקס, תפיסת 3זס יסי' ~hSממחמן
 קונס. לכו כוס סל6 סטר כח 6ס ים 06 דממ"נ 3עלמ6,חספ6

ב
 ע5ס על hS1 מתיווך על רק הכעליס טל ומליח מתווך כעין תפקידו ממכירות סמנסל יתפרר 06מנס

 6ין תם%מיס, כמס ססילס ומס רקונן ססחזיק מס ודקי מתכרס, לכעל רק מטור פזס סמכירס,סתלטת
 l~hc סמכירות מנמל 6ת סכעליס מסגכיל נזה מסופק 6ני כעלס 6נל ממממן. קנין על סור6ס טוסכזס
 על לסחליט כמ נס % ים סמכירות סמנסל מסונר כי מכירס, על למחליט תופן וכסוס כח טוס%

 וזומי וסיות טיבו, מס ידוע טל6 דייר כלפי רק סו6 הסחיטה כת סכעליס לו סמט6יר מס ורקמכירס,
 וסחיט ססכיס וכמכרס סכעל כרכוכן 6כל ר5וייס, ס6ינס 6וס כני זס כסיכון יכניסו סל6 פטרםחכרס
 לסחיט יוכ% טל6 לחתום סמורמס וגס סמכירות טמנסל ממתייגות 6יזס סים מסתכר ל6 ר5ויס,טתכרתו



מזממונות

 דוקך סמח0ן מכירת 6ת ותלו דעת גלוי וטוס 6ומדנ6 טוס לנו וקין סמחסן, טל סמכירס ע5ס עלכע5מס
 טל חסכונות מפני חוזם ככתיכת דוקק מרונה ממכירות מנהל 6מר 06 ו6ף סחכרס, נעלכהסכמת
 סי' מכ"י פסק חזקם, דסיתה כיון ס6 סמוכר, ול6 סחוזס על חתם מקונס רק דבר סל וכסופוממוכר,
 כ6תר6 6ף סטר וכלק כסף כל6 קונס דחזקס h"st~o, כטס ססמ"י וכ"כ סר"ן, כמס טז סעי'ק5כ
 והקונס מעונין טסמוכר מיוחדיס מעיפים על כעלמך לרזייה 6ל6 דקינו זס במוזה ומכם"כ טטר6,דכתכי
 נחליט ד6ס וכסף, חזקה ע"י רק הים דסקנין הקונה, יקנס זס טטר "ע"י קנין מטר וקינו מעונין, מיהל6

 רטות 5ריכס פינס סחתימס על ממורטה וכן ממכירה, ע5ס על להמליט גס מורטס סו6 סמכירותטמנסל
 מכיטל bih זס 6ין ממחמן, טל זו למכירס מתנגד סחכרס כעל ז5ת ככל ו6ס החוזה. על למתוסמיוחדת
 המכירות. מנהל סל מסלימות 6ת המכירהלחרי

 נתן מר6וכן 6יך כטללה רב כי כהני גדולה מכוכם נפלס הנה יח. סי' חייס מיס כמו"ת פל6 דברורטיתי
 ללוי סחפן ומכר למכור לםוק והלך ר6וכן מיד החפן כמעון ולקח זסוכיס כ"ז כסך למכור לממעוןחפן
 ומכר ר6וכן קרס כך וכתוך כלל, מליחותו מינס 1ל6 החפן לו ומסר לוי מיד מעות וקכל ממם הנ"לכמך
 רכוכן סל מכירתו סקדס כבירור עריס ע"י סדכר ונתוודע ג"כ הנ"ל כסך ליסודם טמעון טביד הלזהמפן
 סל סליחותו כיטל כמו סוי ר6וכן מל טמכירתו כובם דין ליס ללוי, מר0ורו 6ו ם~חו ממכר קודםליסודס
 וכו', כ5ס ללוי מכירתו וקין המעון טל מליחותו ונתכטלס טלימ ביטול ככוס מהני 6י ידעכו ו%טמעון,

 ר6וכן מכיטל מסכיטול לוי ידע ל6 06 לפע"ד ירקה תטוכס. וכו'. כלל טליתות כיטול ככזס מסני ל166
 לוי קריך 6ין ללוי, סמעון ממכר קודס עדיס לפני הים ליסווס ר6וכן מל טמכירתו 6ף ממעון,טלימות
 הניטול לםמעון ול6 ללוי מודיעו ל5 06 ממעון, מליחות לבטל ר6וכן סיכול 6ף כי ליסווס, סמקםלמחזיר
 ו6פי' הרברס לבטל סיכול ס6ף ג 0עי' קככ סי' פו"מ כמו"ע ד6ית6 לס6 ודמיך כלל, סכיטול מסניל6
 6ין מסכיטול סנתכע ידע % 06 מ"מ ט, O~D כנ"ך כמכובר p"Jb הממון לו טסקנס כהרטטה כתב06

 06 טכיטלו, סטליח דידע ד6ף וסד"מ מכ"י בטס מהכיף ס ס"ק כממ"ע וע"מ וכו'. לכלום נמסכסכיטול
 ד6ס מוכח הלין מכל יד. p"D מס וכנ"ך כממ"ע קכג בסי' ועי' יכו'. הנתכם פטור ידע, %סנתכע
 כוס. מסקריך ועיי"ם כלל, כיטול קינו מסכיטול ידע ל6סנתכע

 כמעליס, טהי' המלים כח סמכטל 6' 6נפי: כתרי לפרם ים כביטול דסנס לסולמו. קמם סוסוסחיוום
 ביכול וכמו הטלית, מעכס 6ת טיכטל כ' 6חריס. טל חפן למכור יכול ל6 וזר זר, כקים יסי' ולסכךממכבן
 ידע טל6 זמן יכל ob"( דנן וכמקרה עכור1. ממליח מיעטס מה לבטל יכול כן כעלמו מעומס מסלבטל
 גורע זס מס סמלים, מעמה כיטול 6כל סמכירה, על ככעליס סו6 עדיין מליחות מתורת הביטלוסטליח
 הקונס 16 המלים ידע ל066

 מכיטו~
 ועד מכלן גיר1מין הלעמס מס לומר 6דס יכול דסל6 ממעמה, סל

 עכורו, המליח טיעסס מה לכטל יכול כ"כ פ"ו, גירוטין כהל' סרמכ"ס מפסק כמו כטל, יה6 סנהעמרים
 סמיסס 6ין כדין סמורטס טנתחייכ ו6ף כזס, נגע דנתכע פסיד6 מטוס טס סרט6ס, לכיטול טמדמסומה
 מסני ל6 זס מטוס להפסיד, סנתכע עלול ה6 דמ"מ טלימותי', כיטל מככר כטענם סדין לפתוריכול

 51"ע. כזס. נגע כעלמו וסג6וןסכיטול.

 דכויים כח טוס למס וקין המלימות כיטל 06 ו6ף המליחות, דכיטל הוכמה מוס לנו 6ין דירן לנידוןכנוגע
 ל6 סנתכט ד6ס ז5"ל רפ6פורט הכהן מייס מו"ס הגילון פסק ה6 מ"מ סכלים, מעמס טמבטל 16 סו6,זר



 ירושלים - דיןפסקיסח

 הל6 המכירות מנהל וכן לחתום סמויסס דברי לפי הל6 טפי כלל. ייטול ביטולו 6ין ססליחות מכיפולידע
 וסלק מהחזיק, להחר bSb הפליחות ביטל ל6 ודקי לר6וכן, המחסן ממכירת כלל ידע ל6 התכרסכעל
 16 פלוחו טמכר קורס ליהודה רקודן טל מכירתו סקדס כבירור עדים ע"י הדכי סנתוודע כפירום6מר

 למתום והמורמה המכירות מנמל טל סליהותס מכיטל זה דבר מכורר ל6 כלל דירן וכניוון ללוי,סרסורו
 כמחסן. רכוכן פסתזיקלפני
 הזה כחוזה ~b5o סטנדרטי, סו6 מהמוזה ממוס כלל זה 6ין לתתוס, המורטה מל טס ממוזכר מסונרמס
 מפני וקמרו סל%, הקוניס קמרי his~a למי גס כמיס יר6מ סל הקפדה מיינו עיקרייס, סעיפים כמה6ין

 ההוזכר מה וממילך המחסן, כפכיל מיוחד כזלופן החוזם 6ת דסת6ימו סרי המחמן, כמכיל הו6מהחוזס
 לפי"ז וקמר המחסן, כמכירת מיוחד ענין סוס החברם לבעל 6ין כי כדוקך, סו6 כחוזה, המורטס סלטס
 הסתחפות פנתנה ומה המוכרת, היתם מהיך מפני סו6 הר6מון התבלוס 6ת ממורמה טקכלסמס

 למעסם המוכרת היתה מהיק מפני 6ל6 ר5וכן, סל הלעקות נגד לעמוד יכלה טל6 מפני זה 6יןכסיפו5יס
 %קוכן. סתזקה 6ת למסורוססכימה
 כמחסן הו65ות 1הו5י6 - מטר מיכתנו דוקק מרוקה המכירות מנסל והתנה - ר16כן כמהחזיקוהנה

 סטר, כלי המכר לנמור דעתו גומר קינו המוכר 5כל מטר, כלי לקנות ועתו סמך ססקונס הגסממחזיק,
 כוונתו סכל המכירות מנסל לנו בגילה כיון 6ל6 קעט. סם"י תמד כמורת פסק וכן קונס. לכד חזקס6ין

 מוחלטת כהסכמה המכיס סרי סתוזס על הקונס כמחתם לכן ממוכר, מלטובת הסעיפים מפני הו6כחוזם
SD,גמורה דעת סמיכות ככר ים מלידו סו65ות והו5י6 המיפ5יס כטעמה הל6 לקונה מנוגע ומה הטעיפיס 
 קונה. %ד ותזקס סטר, קריךוקין
 פקני, טל מליח טהו6 מסודינו ודיקק כלס כסס hS מסלמו, דעת על הטלית עבר כ סעי' קפכ כסי'ומנס
 וכממ"ע עכ"ל. וכו', ומחזיר המקח כטל מטלתו דעת על העכר נמ65 06 המטיך 16 ממטך לע"פלפיכל
 כיה, הדר מ5י יל6 לעוות כין לתי"ון בין עמו התנה ם6ס כתכ ל6 מסלמו דעת על כעכר כמ"כ זס"ק
 וכו' לתיקון כין עמו "התנה לומר מייך ל6 ותו דכריו, על עכר והוא וכך כך לעטות כפיו דפס סיירידפס
 מס מממכר פסק המקח, מפטל מטלחו דעת על עכר נקרץ זה ומס עכ"ל. וכך כך לעמות כפיו מטסכיון
 עכ"ל. הלוקח. קנה ול6 דבריו על מעכיר כ"ז hD~, כיח לו ומכר ס6תיס בית מכור 6"ל ט:כסעי'

 בית כדי מעומ ם5ריך דעתו גי% ם6תיס כית לי מכור דצ"ל דכיון דכריו, על מעכיר fWOוכממ"ע:
 המכירם מטרות עליו פירכו ונמ65 סנייה ObD בית גס למכור יצטרך מ6ה כית % דמכר והסתםס6מיס
 עכ"ל. 6תד. כמטר טניסס מכרס הי' ד6ז 6תת כפעם יחד מכרס 06 מחל"כ כזה, לצינם לי' נימט6ול6

 דידן כנידון כגון טטר6, רפוטי על מקפיד ל6 06 6בל סטרא, לפומי ממוס קפידה דמוי דוקאולפי"ז
 טהמוכר המליח דכרי מנקכל הגס 6נמיס, למכעס 16 לספה הממסניס כל 6ת למכור מעונין היהלהמוכר
 06 אפילו הכית כעל דעת על מעכיר נקרא זה 6ין , מחסניס טבעה 16 סמה כדי מעות ס5ריך ועתוגילה
 דמה מחסן, ממסן הזמן ככו6 ימכור המחסנים כל היום ימכור ל6 ד6ס 6חו, מחסן רק המליםימכור
 כית למכורהיקטרך

~bD 
 קפיד6 זה 6ין לכסף, זקוק סל6 וסוף יותר מאומר כזמן ס6ה כית עוד ו6ח"כ

 כממ"ע. מכתב מס 6ל6 ~נו 6ין וצנו זה, כענין ביותר מהצריך כמס כדריכה ועי' המקת. כטלול6
 כה"ג כמטלטלין דלפי"ז כתכ פטרך, ניפוטי ממוס והטעס הממ"ע דכתכ כה6 ט סעי' מס בנתה"מ6בל



סטממונות

 מכומר דס6 תימה וזס קיים, סמקת טטר6 אפוסי ממוס דליכ6 לתך ומכר חטים כור לי מכור S'fbaכגון
 אפילו בו לחזור מיכול כמלוטים כור לו דמכר כמגסה ז סעי' רכסי'

~hD3 
 הממ"ע טכתכ מטטס 6מרונס

p"D~ל6 הכור כל מכירת נגמר מל6 זקן וכל המעות, לכל סיס אריך דודאי כור ואמר דעתו מגילה כיון יז 
 האקח עס המוכר טעטה קנין לכטל סיכול וכיון bD~, ככל הגכהה 16 מסיכה עמה אפילו סקניןנגמר
 ססליח מעמה קנין עדיף דל6 הכו,, כמקלת ס5קח עם הסלים מערס קנין ג"כ לכטל יכול טעמךמהאי
 עיי"ם ווקף. סכור למכירת טוריך ועתו טגילה כיון הלוקם, עס כע5מו המוכר מעטה ממקנין האקחעס
 06 ולפי"ז סמני. סלתך גס למכור כמיכול 06 כי קייס כלתך הטלית מכירת ד6ין הר"ן דעת טהכי6כמס
 דטכ6 כסים ד6מר מטעם תיכף, ללוקח קנין וםיסי' יד, על יד טימכור לי' ניחא ודאי ממוכר הו6סטליח
 סמקח יתכטל ל6 מ"מ סטני סלתך היקנס מי ימ65 ל6 ט6ס טוכה, למסלח לו יהי' ממ"ג ד6ז לך עכד6לך
 ד6כדין(. על וחבל כ6ן נחסר ...6ף




