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נושאהדיון
א' תובע אתב' שקבל ממגו עשרותאלפי דולרים לצורךעיסקא ,עפ"י שטרעיסקא r~wהכין
ומסרלא'כדי להחתיםעליו אתהערבים (שלאבפניא'),ואחייכהחזירב' את השטרלא' כשהוא
חתום,וזהנוסחו :מודהאניב' הח"מ שקבלתילידי מא' סך כך וכך בתורתעיסקא ,והתחייבתי
את עצמי שכל סחורה טובה שיהיה נראהבעיני שהיא היותר קרובה להרויח בה מחוייבאני
לקנות בעד סך הנ"ל ,והם קודמין למעותי ,וכל הריווח שיזמין ה'לידי מאותו סחורהאזייהיה
מחציתהריווחלי הח"מ והמחציתלנותןהעיסקאהנ"ל ,רק שאנכה מחלקו בעד טרחתי סך שקל
לכל משך השותפות,ביןשיהיהריווח אולא,וכן ח"ו להפסד הוא חלק כחלק,ואיןלי נאמנות
לומר הפסדתי אלאעפ"יב' עדים כשרים ונאמניםמוחזקים לכשרים ,ועלהריווחאיןאני נאמן
רק דוקא בשבועה חמורה ,ובפירוש הותנה שכאשר ארצה ליתן לנותן העיסקא הנ"ל בחלקו
ריווח של  1.5%לחודש  -כל חודש ב 5-לחודש ישולם לפחות 5009ע"ח העיסקא והקרן -אזי
אף שארויח הרבהאין לבעל השטרעלי שום שבועהכי המותרשייךלי לבד ,וכלדין תורת
נאמנות לבעל השטר אף לאחרזמן הפרעון.,רק שמחוייבאנילהודיעלו בכל חודש אם לאהיה
ריווח וב"ש הפסדח"ו ,וכשלאאודיעלואזי שתיקה כהודאה שהיהריווחכנ"ל ,ופרעון העיסקא
בכל חודשופרעון הקרןיהיה בתאריךא'סיוןתש"ע ,וכלזמן שלאאחזיר המעותהנ"ל הםבידי
בעיסקא הנ"ל .ונאמןעלי מקבל העיסקא בכלדיני נאמנות .כל הנ"ל נעשה בקנין גמור אגב
סודר במדל"ב כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא וכו' ובכל אופן היותר מועיל עפ"ידין תוה"ק.
עה"ח:ב'.
לאחר שכ' שילם לא'  -עפ"י מה שנקבע בשטר עיסקא -כמה תשלומים חדשיים של כ500$-
שכללו חלק מהקרןועוד  1.5%רווח ,הפסיק לשלם ,ועתה נותרחייבלו כ.30.000$-
טוען ב' שלא היתה כאן הלואה כלל אלא עיסקא שכולה פקדון ,ומוסיףבי  -בדיון הראשון
(בדיוןהשני לא זכר מה שטען)-שמביון שבשטר העיסקא לא פורש כמה הואהפקדון ,ומנגד
נכתב שם שכל הנאמנות למקבלהעיסקא ,הרי הואטוען שכולו פקדון.

ב

פסקידין-ירושלים

א'מגיב שנתינת נאמנות "למקבל"זו טעות סופר מוכחת בשטר ,שכיצריעלהעל הדעת שנותן
העיסקאיאמין למקבל בכל? אלאודאי צ"ל שכל הנאמנות"לנותן"העיסקא ,מהגם שסותר את
הרישא של השטר שכלדין תורת נאמרת לבעל השטר ,ועוד ,שאיך יתכן שהתחייב לקבל
נאמנות של המקבל כאשר רק המקבל חתוםעל השטרוהנותןכלללא חתוםעליו? בדיוןהשני
הוסיףא'שעיין בשטריעיסקא שעשהעם אחרים ושם כתוב שכל הנאמנותלנותן ,ומוכח שט"מ
נפלה בשטרהזה ,או שהמקבלשינה בנוסחלפני שמסרלו בחזרה.
מספר ב' שכל הכסף שקבל מא' הלך להשקעה בהוצאות שלהליך בוררות שניהלה חברה ג'.

נגד חברהד' בתביעה של 25מיליון ש"ח עבור"נביית חובות" ,לאחר שחברהג' נזקקה לכסף
כדי לנהל אתהליך הבוררות .ב' מסביר שההשקעה בהליך הבוררות היתה ב"פרוסות" ,וכנגד
כל השקעה קבל כתב התחייבות מחברהג' על כסףנגדי שיקבלו בסוף ההליך של הבוררות,
וגםכנגד הכסף שהשקיק מהעיסקאעםא' קבל שטר התחייבות כזה(ב' מסביר שלאהיה שותף
בתביעה עצמה רק במה שיזכה אם יזכה) .ב' מסביר ששילם לא' את התשלומים הראשונים
למרותשעדיין לאהיו רווחים מהליך הבוררות ,משום שהאמין שלבסוףירויח וכך היה מוסכם
ביניהםעפ"י השטרעיסקא.
הוא טוען שאת חבילת הדולרים הראשונה שקבל מא' מסר מיד כמות שהיא למנהל חברתג'
עבור השקעהבתביעה המשפטית ,ואת החבילה השניה הפקיד בחשבון הבנקשלו ,ואחרי כמה
ימים שילם את תמורתה בצ'ק של שקלים להשקעה בתביעה המשפטית .הוא אומר שמסר את
הכסף למנהל חברתג' בלא לקבלכל קבלהאואישור ,משום שהאמיןבו.

ב' מוסיף שעפיי הנתונים שקבל היתה השקעה זו נראיתבעיניו כדאית ,ולא ספקולציה ,וגם
אביו של ב' שהוא איש עסקים גדול השקיע בתביעה הזו ,וגם עו"ד ידוע שבדק את הנתונים
הביע דעתוכנהיתהזו השקעהכדאית .אלא שלבסוף הפסידה חברהג' אתהתביעה מחברהד',
וגם הוא הפסיד את הכסף שהשקיע שם ,ע"כ אינו חייב להחזיר כלום לא' וזאת עפ"י תנאי
העיסקא שאם ישבעעל ההפסדים יפטר מהרווח ,ואםיביאעדים כשריםעל ההפסדיםיפטרגם
מהקרן ,והואמוכן להשבעעלכך ,וגםישלוע"זשניעדיםכשריםשיודעים שהשקיע את הכסף
באותוהליך משפטי שהפסיד לבסוף .העדיםהופיעו כביתהדין אך לאידעוולא ראו את הכסף
שקבלב' מא' ולמי מסראותו.
אחדהעדיםידע לומר שבאותוזמן השקיעב' גם בהליך משפטי נגד חברות נוספות ,שם עוד
לא המתיש ההליך המשפטי ,ויתכן שהכסף שם לא הופסד .יצויין שבדיון הראשון טען ב'
שההליך המשפטי נגד החברות האחרות התחיל רק כמה חדשים אחריסיום הפרשה של חברה
ד' ,ובזמן העיסקא עם א' לא השקיע אלא בתביעה מחברהד' ,אךבדיון השני הודה שאמנם

ממונות

ג

התביעה מחברהנוספת התחילה כברבעתהעיסקאעםא' ,אך הוא לאהשקיעבתביעה הנוספת
אלא רק בתביעה מחברהד' שנפלה לבסוף.
טוען א' שלפני העיסקא שאל אתא' מה טיבה של העיסקא ובמה הוא משקיע את הכסף וכ'
התחמק ואמרלוולגייס נרשמים לקופ"ח" ,וא'הבין שמדובר בעיסקא בטוחה ,ואילו היהיודע
את האמת שהוא משקיע בתביעה משפטית שההצלחהתלויה בדעתו של הבורר ,לא היה מוכן
להשקיע בזה (לאחרסיום הטענות חזר א'וטען שנודעלו שב' אכן השקיע את הכסף בקופ"ח
ושםכן הרויח) .עוד הוא טוען שאינו מאמין לא' שהכסף שקבל ממנו שולם להליך המשפטי,
שהרי ההליך התחיל שנתיים קודם וכבר אז השקיע בו ב' כספים ,ואח"כ גלגל כספים מכאן
לכאן ,ויתכן שהכסף שקבל ממנו הלך לתשלום חובות שבי היה חייב ,וא"כ לא היתה כאן
עיסקא .עוד טוען א' שלפי השטר עיסקא היהעלב' להודיעלא' בסוף כל חודש אם העיסקא
הרוויחה או הפסידה ,ואם לא הודיע על הפסדים נחשב כהודאה על רווחים ,ומכיון שב' לא
הודיעלו באותו חודשעל ההפסדאיןלועוד נאמנות לומרשהיה הפסד,וחייב לשלם הקרןעם
הרווח .ב' משיב שכשנודע שהפסיד קמה ועדה של עסקנים לסידור החובות שלווזו הודיעה
לא'על ההפסד .משיבא' שהועדה לא אמרהלושהעיסקאהפסידה ,אלא רקשאוספים כסףלכ'
שנקלע לחובות.
ב' אומר שאםיצאחייבבדיןיש לאחד חובזה עם חובותיו האחרים שמטופלים אצל הרבס'.
א' תובע גם את הערבים שחתמולו בנוסח:ייתןלוואני אתןלך'יוכל אחד מהם חתםעלזה את
שמו .אחד מהנתבעים מודה שכוונתו היתה להיות ערב קבלן ,ואחר טוען שהתכוין להתחייב
במה שנוסחההתחייבותהזומחייב .כלהערביםטוענים שאםהלווה פטור משום שהכסף הופסד
גם הם פטורים .לאחר שיצא הלווהחייב בדין ,טענו הערבים שאחרי שללווה עצמו יש ועדה
שמסדרת לו את פרעון החובות ,כדין מסדרין לבע"ח ,שובאין לגבות מהם מה שאי אפשר
לגבות מהלווה ,שהרי הםאינםחייבים יותר מהלווה עצמו ,ועוד ,גם להםאין כסףומגיע להם
סידורשהרי הםערביםקבלנים .הם אומרים שהועדה המסדרתהציעהלא' החזרמידי של שליש
החוב והחזר תשלומים של סכוםמסויים בתנאי שלאיגבה באותוזמן גם מהערבים,וא' דחה את
ההצעה .א' משיב שחלק מהכסףשייך לאלמנה שזקוקה לכסף ,ולכן הוא מבקש לחייב את
הערבים בנוסף להסדר של הועדה המסדרת.
הערבים מבקשים שביתהדיןיאסורעל המלווהלפרוע אתהצ'קים שנתנולולבטחון.
אחד הערכיםהגיע להסכםעם המלווה לשלםלו סכוםמסויים בכל חודש.

ד

~סקידין-ירושלים

פסקדין
א .ב' חייב לשלם לא' את כל הקרן שקבל ממנו ,בקיזוז כל מה ששילם לו עד היום (כולל
ה"רווחים" ,וגםאלו שא' הפריש אותם לצדקהבטעות),ויש לאחד חובזהעם שארחובותיו של
ב' המטופליםע"י הרבס.
ב .הערביםחייבים מחצית מהקרן (בקיזוז מה שכבר שילםלו) ,וישלחייבם לשלם בתשלומים
בסכוםמסויים.
ג .ביתהדין מצווהעל המלוה שהצ'קים שמסרולו הערבים לבטחון לאיגיעולידיפרעון.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעיוייס

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון

א .סתם עיסקא שלא פורש בה אם וכמה הוא חלק המלוה וחלקהפקדון.
ב .שטרעיסקא שנכתב בו בסיפא שכל הנאמנותהיא למקבלהעיסקא ,בסתירהלרישא.
ג.קניית זכותעתידית המוטלת בספק.
ד .קבלכדי להשקיע בעיסקא והפקיד את הכסף בחשבון הבנק שלוכלילהודיע למשקיע.
ה .מסר את הכסף שקבל להשקעה ללא קבלה ואח"כ הכסף אבד באונס.
 .1שילם למשקיערווח בטרם זכהבהליך המשפטיולא הרויח כלום.
ז" .תןלוואני אתןלך".
ח .ערבעלעיסקא.
ט .אמר הערב בשם הלווה שלאהרוויחבעיסקא.
י .האםמסדרין לערבקבלן,וחיובו כשסידרו לבע"חעצמו.
יא .נתן חומש לצדקה והתבררלו שלאהיהחייב ,האםיכול לחשב את מה שנתן על חשבון

העתיד.

רנשדבה
גסרדעי tho
פלגךמלוס פקדון ,עכוררכנןמילתךדגימ5ליס
א3 .גמ'כ"מ קד:5קמרי
ג
ל
פ
ו
"
ק
ס
י
ע
"סלסכפידמיםטסיךטווסכ5ן וסק
3
"
ס
ע
3
מ
ללוסוגימלליסלמלום.ופרטיי סמק3לפרגמטים
ורמ
ך
מ
ו
מוליכםלמקוםמיוקרלממניתמסכר,מני"הריוח"וגסיםעליוכמליס 5מריותסעלכטליסכפקדון.

ממתות

ה

תקוןרכנןסךתקגת6דגימהלסולתר11ייה.1ע"כ.וכדףסם6ד"ס6יןמוסיכין,כתכרם"ידמהם6מרו
דעיסק 6פ 6%מ5סופלגךפקדון ,סתסהמקבלפרגמטייםלמחליתסכרמקבלעליואחריותמ5יהקרן
ו פקסהtSlb61מסריסומק56h'oלו כמעות
כאונסיו  ,%111ה%ךh'ooפלגךכיוןדמימייכניינסי
כסער סטוקודיגוליטולח5י טכר נמ 65מתעמקכחליומלכעסייכמהוךפקדון %56וכו'.וכןפירם
סרמכ"ןטסקד,6והרק"םפ"טסי'ט,וממחירי,וכ"מפלוחיןפ"1ה"נ.והוסיףכתורתמייסלמסרמ"ס
ח"כסי'בו דחקגתחכמיםסי6כקילו bnt~hדהכי נתעסקו6 ,כלכמודקיל6
לכך הכללפי

נתכויני

כיוגתס.
ונגידוןדידןהכמטרעיסקא %פורם 6סוכמהסו6חלקהמלוסוחלקהפקדון,וטועןהיוסכ' סמקכל
'הטתז,לפידגריהנמ'והר"טוגיס
טהכיונההי"כולופקדון,ולכןכטהפסיזנעיסק6כלההפסדעל"
סתסעימקנוהוhASD 6מלוסופלגךפקדון ,דתקגתחכמיסהיתהכאילו 6דעת6דסכינתעסקודגימ6
להולתרווייהו.ו"6כמהמטועןהיוסכ'סכולוונקיוןה61נגדתקנתמכמיסכס"סעימקנו,וקיטגממן.
 %6מלטענתכי עלזס כתוב כמטר העיסקא מכל סנ6מגות למתעסק ,כלומר טסנותן האמיט כמס
"יטעןעלהעיסקא 06וכמההוntSno6והפקדון6,ך'6מכחידוטועןמטיסהו,6כי6יךיתכןביתן
נ6מגותכרכרעיקריכוסלמקבל?ועי'לסלן.
כ .סטרc~cבומתירסמריסקלסיפקפסקכסוייעסי' מכסעי' הד"ס"פטרלקייםס;יהסמקיימים
6ותס ,ו6ס הססותריסזה 6תזה ,כמן מכתום למעלה מגס ולמטס מ6תיס 616יפכ,6סולכין 6מר
התמתון .ונמלקו ססמ"ע וסם"ך  1DtbSם6פסרלקייססניססע"י מדחק 06מקיימיס 6ותס ,לסמ"ע
ידגור,
"פיל6 ,סהקיוםהו6כדוחק מ"ממקיימיסממוסדליןדרךסכריותלחזורכדכריהסתוךכי
ולשיך6יןמקיימיס.וסגתה"מכתככתנ"ך.
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קינו גמסכ לדוחק ,וע"כיםלהאמין לכ' טכולוהיהפקיון כקמריות הגותן (ומס מכתםכלמון "כל
סג6מגוה"'"לסכווגתולהוסיףגסעלמס טפרע 6ס פרעעכורהקרן16עכורמרווח,עיי מוגעסי'פ

סעי'לו.
ג .כמטגסמכותג66ומדין כמס 6דסר51סליחןככתובתה60 11bcסגת6למנה16נתגרטס eb1מחס
יירסגסכעלה.ופרם"י כמה6דסר51הליחןככתוכתהמלזו .מספק ehnגת6למנס 16נתגרמסיטלנס
לוקח ohlמתסיירמגהכעלסויפסידמעותיו

מנתן.

פסקידין-ירושלים

1

כס.

מפורטטיטקניןעלזכותעתידיתממוטלתכספק,טסיך "סימור".ועי'פס"דירוטליסכרךי6עמ'
h'pעלמסתרכסמורותעתידיותלע"פססו6כמו"הימור".וה"הכנידוןזהממכר(6 1תהזכות (1
סי"
כסטריססתמייכותסגתןלוכעלמכרתד'חסי)כסכבוררות.
ומס טטועןהגותן טדעתוסימםלעיסק 6פטומה כמו הרטמתחכריס (קופ"מ ,ו((6עיסקנוטתלויס
כדעתוטלסוררסמייודעמסי,ומתברר %טנעטתסעיסקנוכטעות,למרותטסמקכל6יגומכמיטbsc
גילםלו6תהקמת.נר6סט"כווגס"11טלהגותן6o)'hל6דכריסטכ(כ,ודייג
ויכו(עלסמךדכריס"כלב
לה51י6ממוןמסמקכ(.
ד.כגמ'כ"מקדכ6מררכ(6סכיקרוליסעיסקנוד("6כייהיכג(6ך(6יעסוקיכיה %1למיכתיכיס
טיכר.6ופתקסרמכ"סט(1מיןוטותפיןפיזהידותו"עסי'קעזסע"(6:ין המתעסק'כוללמלקהמעות
ט(pnuתו מסמורהולומר 6טו(חגיהחלי טכתורתמלוה(עלמי 61ט616תןבו61גיממתלישכתורת
פקדוןכבי"ד,ט(6גתןלוממון6orל( 6התעסקככולו.
וכתבכתטו'מיימוגי לספרמטפטיםסי' כס כססהר'כרוך6( obrלקםרטותלסו5י6הרי ט(מיד
כפקדוןוהריהןעליומלוהוקינן כחזקתכעליםוכ"כרכית.htoוסרמ"6כטו"עסי' קעז0עי'ס כתב
ט6סשינס61מר(עלמי6גיעוטהע6כתורתעיסקנוסויכמלןומהטעטהעסה(עלמו,וכמקוסטנהגו
ט(6למקפידעלכך מסתמקהויכגסנו(ועי'כריתיהודהפל"מ0עי'י6דכסיתרעיסקתדירןדמית
למקוםטגסטומותר)h'ltoמלקהמלוס).וכתו"עסרבסעי'מככתכט6ססו5י6המעותלקורךפרנסתו
6ודירתו16פרעוןמוכו6,ףohמחזירמעותקמרותתמתיהןונתעסקכסןוסרוימס")סרוומטלו,ו6ס
גתנולניתן רציתגמור.וכשיוןרעק"6לתו"עסי'קעזסעי'ה,וכמל"ממלוסולוספ")סי"פכטסכגי
לסרן,כתכוססרטכ"6תולךכזסוס"ל06 tS'Dhtגעססגזלןעלמקלתומרויתכוסרוומ %עלממעות
6(16מ5ע,ועי' כיקפרק~sr1Aקמ6סי'ל.
יט""
וכנידוןדידןסכ'מודםסכלסכמףטקכלמ'6סיספקדוןלס"קיעכעיסקה,כיוןסמודססספקידחלק
ממכסףכמטבוןהכגקטלו,ורקקמריכמסימיםמסר6תתמורתולססקעהtUO ,סולםידכפקדוןוהמוס
עלכסףזסגעטסעליומלוס,ומסטטילסעליול'6רוותס"1רכיתגמורם.
ה.כיוןטמדוכרכ6ןכעיסק,6ולסי הודקת סמקכל onteכולהפקדון 06 ,סמקכל מסר 6תמפקדון
למגמלתכרתגילל6קכלס"מטוסטס6מין(ו"),והיפטיעסכ"מירסוכקילומפקיר6תמכסף"61,כנס
לטענתובכסופוטלדברהפסיד6תסכסף"כקונס"כגללפסיקתהבוררותמסיתהלרעתו6(hto1טיפס
לנס,דיגוכתחילתוכפסיעהוסופוכ16נסדתייכ,עי'סו"עסי'ר65סעי',1וגסלפימהטכתכמסססמ"ע
ס"ק'דהיינודוקקכטנוכללתלותולומרד"סל6סיתםהפסיעםמתמילסלחהיהנעסההכונס ,מסד"כ
06מתה,סריכנידוןדידן(וליהחימוןהרבצנתןכמגמלמכרתraל6סיסמפסיד6תהכסףמטוססל6

מי

מיהמרקיע56ל.1

ממתות

1

ןטכפס"דבימ"סט4סכרחטל"5מסי066ים96מיום (21.2.08כסגהלפניהעיסקאדגןעלעוכדות
וי5ויי
סקרוכסגת ,2006לפנישכ' לכנסלעיסעיון עם16תו 6דס)היה מגמלהכרתג' ntp~rrמוגבלככגק
ימנקלמסוךטיקים16לפתוממטבוןכגק",וכתו(כיןטותפוסכרם-טכעקכותיו קמה
סג6סרעליועלפ
לסתכיעה11שהעיסקא עוסקת כס-הועכרו הלווסתסלכמפיסרכים מהחמדלסני .כמוכן גמ165
תיקיתכיעהרכיסטסתנהלונגדוככתיהמטפטכקותהתקופם,גסכחלהסהגפססיפהסולדתמתוכגס,
 tShtהסמהדכריסטגיתןמיהלבררכקחתלפגיסכ'נכנסהתולעסקים,ולפיכך טענתחיטוייל
והים
יודע(מיולמסמיועד הכסףסמסקיעכעיסקה,לחסיהנותןכטוספניס,סי6טעגסגכוגהומהקכלמ,
יטגסכ'-טה1חחרסמכוכדורקסמוסדתורני,לחהיהמטקיע56לופרוטםלוסיהיודעמכך).
ונריל
"h~hלפיהודחת המטמע-כטעגססכתכלחמרסיוםהדיוגיסשכיתהדין-גודעלוטסמקכלססקיע
6ת הכסףכקופ"מ סהו6עיסקא כטוחסומסnnhsהרויח ,גמ65טיסלגוהודחת כע"דטלין המקבל
פוסע,וכהודאהכנגדהודחהסריחמרוככ"חלסכטענומטיסוהודהלוכטעוריספטור,וכתב0רמכייס
ןליכידך,טלין
טו"גפ"גמ"ידגמ65דומהלמיטחמרלמכירוכבי"דמגסלךכידי 161מרלו "1nhoי
ט עריס עלססעוריס פטור
כירדממייכיס ח1ת1ליחןכלוס ,ופסק ססו"עסי' פמסעי'יכט6פי4י
דהוד"תכע"דכמאהעדיסדמי,וכןפסקבסי'עםסעי'י6עפ"ימו"ממהר"מסי'קלהס6ס"6למייכ
יטחינךחייבכלוספטור6עייפשיודעכודאיטהורמייכדסו"לכאילוממל
6גילךמנהוהלה"ומרודחיל
לו.

.1עי'כריתיהודםפרקלמסע"1כטסטויתמהרט"סכמפתחותלמ"כיו"דסי'רט,סלפידעתקדוסיס
המקכלמעותעל5דהיתרעיסקאתותןרבית D"Dhסל6סרוימקינו D~h h~bרכיה ,וזוקקכט6יגו
יהקרן,אכל Ohגותןמקודסכודאיהוירכיתק5ו5ס,
משו"תמת"ס
גותןמרווח עד
.והכיח וסכ
חו"מסי'נםטהמחעמלרייסתעטירנייומתשיו ~%תשכנרסרייתיסליםיי5יכ
מטרתי"קמרייו"
רhrrn
ס
נו
ירווםעלהמנכוןehct,יתבררלכסוף הרויםינכסלוססכוס
לו
סי'קפטממ"מיכוללמתגיתשגותן
טל"
מסקרן,עיי"ט.
לפי"זכגידולדירןחסורהיסלכ'לטלסרוומלפגיסהסתייסהסליךהמטפטיל,כותוכסעדייןל6הרוימ,

םלנכותמהקרן.
ומסשסיקסי
ו .נגמ'נ"נ קעז6 :6מר רב ס(והוו;6י ערב,הקוהו;61י פורע,הלוסו61גימייכ,סלוסו61גי
"סגןערכותהן,תןלו61ניקכלן,תןלוולגיפורע,תן61גימייכ,הן
הל
הן
(נותן)6תן(הגסותמסרסה),כול
לוסגי(גותן)חתן(מגהותמסרס"ל),כולןלטוןקכלנותהןוכו',רבחסדא6מרכולןלטוןקכלנותהןכר
מהלוסו61גי ערכ .רכ6 6מרכולןלסון ערכותהן כרמתןלווחגיגוען.וכתכסרסכייסדקיי"ל כרכל
דהו6כתרץ,ודוקאתן %וחגיגותןדטגיססלסוןמתגה מטמעקכלנות,סכ16תולסוןס5יוהולמסורל,ה
קבלעליולפורעו ,דמטמעכחיקקכלhtoעלמומידהמלוה.וכן פסק סרמכ"ס מ4ה 41ה פכרההייה

"סקידין-ירוטלים

ח

מידהמלוה

יממ"עטסמ"קלסטהוסיףעלדהרי הר"30ס
ו0וייעסי' קכטסעי'י)זית.ועי
כ6י~קיכ~
"וגתןלידהלוס".
ן
ו
ט
נ
ט
כ
ונתן3ידמסמלותללוה,
'רמו כת3 3טסרכינוכרוךמקרן כהסכלן 610
כמנס3"3 )"163סי
יוןי
ק
"
פ
ר
ה
מ
ה
0ס 003
וכ"כ מהרס"לגיטין מט 3כתוס' ד"הקבלן ,כדעתרס"י6 ,ךעי'קרני ר6ס על
הרט 6"3כדעתרט"י.ועי'פגייגיטין טסותומיססי' קכט p"Dיט טלדעתרט"י  hpl1כ60מר ע"מ
טתג3הממיטתר5ה,וכןכתבכהעיטורערד(ועייכגס"גסי' קכטכהגה"טp"Dעמיכוללומרקיםלי
כהלי.ועי' מטהלהרןמ"3ערךקבלן(דףרנכעמ'ד)טקכלןטל6גט6ונתן3ידיכוללהפטרכטענת
יכרט"י).
קיסל
ח .נמלקוס6תרוניס  06מלה ערכות hb3 bpD'P1קנין :השיךסי' קכט ס"קי ,,3כתכשכיוןטלין
ממלוה נמסרכשכילרוומיססלהעיסקההוי כ0ל 6כשעת מתן מעות6ין הערכות מלה 3hSbקגין,
דכסגולדהסכתככרהו 6חמתיד סמק3לhSIהויכסו5י6ממון עלפיו ,וכמו 60מרולנכירבית,עי'
' כס ס"ק )"101 ,ת
מרדכי נ"מסי'טלגכססמהרייס ,וכעיו"דסי' קעוס"ך 0ס ס"קה ,ולכ"מסי
מהריק")עגזילסי'פדוקבלh"ao5בייש O"Dסי'גגוש"ג "3נ דףפכ ע"3מדפיהרי"ף,מייכ סערכ
כרכית6ףכל6קנין.ועי'קמרישינהקונטרסהקגיניססי'כ,וטו"מ""1ממהדורךדמ"6סי'מה).
6ךק15ה"מסי'קכטמייקכוכמטוככסםוסי'פ6סוףס"קל"101 ,תעמודי6ורסי'קם61,ולס סמ0פט
סי'קכטעלהט"ך0ס ,טכעיסק6תייכ3ער3ותגסכליקנין,דמלקהריומשעולהמממחיתמפקדון
כ
תכעיוסקעליווהעמיד ער3סכלמסשיהיהנידומלקסג1תןימ)יר(,1הו"לכחיל
הויממטסלהגותןכיוןש
העמיד ער60 3סילוהלולקמר)מןימ)ירלו  A"Uh1דה0ת66יגומל1ה,1וה"נס6י 0כמ6דגותן מקהו
)rrnhעפ"י5י11יהערש,כיוןדמשקהגותןהגימכידו,וכחכוכןעפ"יהגמזימלוהולוהפכ"ס6ות)וריס
'קכטס"קד.
מיטריסגכייזח".6ועי'גתה"מסי
nrrict ,
 ,וכ"כ 03ו"תממגה 36רהס חויהסי'י6
יסי' ס"ס סשמספץסירבפייר
וכתשבערך"
מגחתיחי6לח"דסי'דכטסטויתביתסלמהnrrtnסי'עג.
5ל6טכגיזוןזההערכותנכתשה כסטר עסמתימתהערכ,ודעתכמהר06וגיס0ככת"י מ0תעכד3ל6
קניןלגבותממגומבגימורין,עי'תוס'כהונות bpכוכטוייעסי' קכטמעיי ד כדעה ר06וגה ,ו6ף
ככתיי6ל36קגין,וע" גתה"מסי' מס"ק  6שלדעתרט"יככתונותטס
לסו3ריס 0ס60יגו
מטתע3
ימור6לrlt)PS 6הריככרנהגוהערכיםלהתמייכ63וסןכוהeA1כדיניהם
6יגוממחייב6פיל1כשטרג
ה61ממייכדיגוכסיטומת0 6גמ30לקניןכערכות,עי'רמ"חכטו"עסי'קכטסעי'ה.
6מגס כערכקכלן ,כמוכנידוןדידן,סריכתככנתס"מסי' ע) ,6p"Dכדיןנגיס 0קכלופקדוןנימד,
דל6שייךלתיירערכקפלןעלטמר ,ד3ק3לןחיגומייד מטעםטקיכלעלעלמומיוכת~0מיןסלסבני,
רק מטעסדהויכקילו ה61קיכלןלעלמו,כגוןכסלו6סהויכחילוהו6הלוסלעלמו ,ו03ומרכחילוקיבל

יכי

ממונות

ט

מממירה 3ע5מו ומסרולסמנידיופטר מסמירתודמסיכיחיתייהיס גרע סקכלןמחילו קיכ( 3ע5מו
ה61יןחיוטעלממומרממוסטומר טמסרלטומר דס 6מסרוt'bbסנ6מןSlh
טנפטרליותולשייפ
יועיימייוטי הגרטהלב"קסי'י3בערכות11הי 6קכלת"מירה,סייטד6יט רקמיוכ
סכע(יס.ע"כ,
חמריות עלדמיםלמוד,דסרי 6סיקבל 5דסמפזכסקרון כשפן טל5ימיהממוייכ לטמור ל6מחיגו
סיהיסעליודיןסומריםעלמיוכדמיסלמוד.
ת
ו
hihטכגידוןדידןלפי מס מנתכ6רלעיל5
ר
ס
מ
מ
כ
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י
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ר
ס
מ
מ
ס
ע
ס
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כ
ק
מ
ס
ט
מכסףהיכן
דת(וי
כמהשקת סרמכ"סוהרסיסכסומר טמסרלמומרטהכעליסרגילין1(56ופסעסמני obהר6מוןמייכ,
עי'תוס'כ"ממבכד"סכלהמפקיד ,כמסר"ת1 ,ר"6טטססי'כגדסר6טוןחייכ,ועיירמיקסט6לס
ופקדוןפיד ס"ט דפטור,ועייnlSooיעקבכייקסי'  %בדעתהרסיסור"תדחס מטעהסגי6יג%י
מילתךלמפרעטטומרגרועהו6ולר6טוןלחהיתםרפותלמסתלקמסממירס)51,הרקבוןחייכדחיגל6י
מילתךלמפרעטגטחרסוףהטומרטלהאעליס,והמגי(6קייסכעטורו6תחוכתהסמירה,טמריפטע

6כ).
1ועיירחימותסיעוריסכיקי
ק
ר
3
ד
י
מ
ש
ר
ו
ד
ה
מ
,
ס
ו
ו
(
ס
ט05 .סערכעלמוקינויודע 06הלווהסרווימ טועןכךכמס
עי'מו"מ
סי'
קידמדינוכקומר6יגייודע 06פרעתיך,עיי"ט.ועי'טו"תמסריטעגב(1rrnסי'עזט6ס(6נסכעהלוס
טל5סרווימ,מייכהערס,ועי'טויתמהרם"םת"חמי'כ6.כלn~tcsמנמתימי6לח"דסי'דכתב~eh
ןרם6יןלגבותממגורק
טעןסלהחל6מרוויח6ך %גסנע6,יןלגבותמןסערכ,מגס6סל6גמכעחי

(קרותועכריין"51,כגסהעררפטור.
י.כגמיכ"מקטו:6ת"רל5תכ65לכיתולעבוטעבוטו,לכיתו6י 6תסגכגס6כל6תסגכגס(כיתוטל
ערבוכו'.וכתבהגיימסוטורסי')5כססכעהייתט" 6ח"כ6ותג,טהייהלעניןדיןמסדריןלמע"מ,
ן מסדרין6 .ך דעת סרמ"ה ,ה 631כטור טס ,טגס (ערכמסדרין ,וכתרמכ"יסכן דעת
טלערכחי
סרמ"3סוועי'גדליתרומהטסוכ"ימסטמולקיסניעתהרמכ"סנזה),וכיקרהגריסמס,hpp~Dסדין
ו כחוכהל51ס,ועיילכוםoeסעי'כטם(ומדיס ערככמהה5ד
סידורנקמרגסכחוככתוססול"
וזק"
סעי'כטהכיקסחימדעות,וכתכככלורהיטבסי'קכטס"קכס
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והרמכייסורכינוכעלסטוריםטסוכריסדממדריןלערב.
ו קבלן6 ,כל 3קכלןדיגו כלוס דמסדרין .וסקטס
וכתכ סטו"ע כדעת כעס"ת ם)הדיקק כערססוייג
ת
ק
ש
ע
נ
,
ל
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ר
ככנה"גסי' קכט מסד"ק כסגס"ט 16ת מם  b"htנמ 65מלדעת
קבלן קל מערב
ט(קכ(ן
מסדריןולערבt)'hcקכלן6יןמסדרין,ועל)הג5מרי5יכhD~h) 6וגיורךכממיממיך.
וכטסידרולכע"חעלמו 05גוכין מהערכ 5ת מסם(6גבומסכע"מ ,נסתפק 3זהכפסקיריק6נטיסי'
ילדברי6לו~o')lbaןרם"יהרי"ףוסרמכ"ס
,rcהוכלככגס"גסי')5מסד"ככהגה"ט ,ופל:ומספקיל
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יר51סלפרוע
דמסדריןלכע"מ]  06ג31המן הערס מס)סידרלמע"מ ,ד)מ6יכף סערםלנמךלוסיג
כלוסרעודסיטללוסכלס.וכתר3כנסייגמס:וליפטיט6סלינו ג31סמן סערם,ס6ין סערםתייכ 6ל6
3מהסגתחיי3מלוסלפרוע.ע"כ.והקמהכקמריחיגההליגבייתחובסי'גמדוע6יןטכיןמן סערך
וסרי4יןלקוה מעותלטלס36 ,ללמעסה כת3סס)6יןגוכיןמן סערםכיוןדדיןמסדריןלכעיימסו6
מחלוקתהפוסקים),הרידעתר"ת3תוס'דליןמסדריןלבע"ח,ו6ףדליןיכוללה51י6מןהלוה מספק,
ד6פ)רדהדיןהו6דממדרין ,מ"מגס מהערבקינויכוללסו5י6דיופט
ר דהלכסדליןמסדרין %ע"מ,
ויכולהערס %מרקיםל'כר"תדהלוסתיירלבלס51ריךלתבועמסלוסקודם ,ומספק6יןיכוליןלס51י4
ממגו,עיי"ס.
ם01SSמהלטלס,גובסמןסערכגס6ססידרולמע"מ.
6מגסנערבקבלןדגו3סממגוגס 06י
יכןקיסמךסלךרכיחגינ34ןמרדיוןלבקרווכו'"6למעות )ל
יא.כגמ'ע"1ית:6ת"רכסחלסר3ייוס
]
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.
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כ
ו
פוריםנתחלפוליכמעותטל טקסומלקתיסלעגייס ופרט"י(לעילי
ז סכורסייחיכסן )ל שקה
וחלקתיסלעגייס )ל6לסעודתפוריס,וקניפרעתימפלי 6תסלפוריס.ל" ,6מעותסלילסעודתפוריס
נתחלפוליכמעותטל5דקסוסכורהייתיכסןסללדקהומלקתיסלעגייסול6מזרתיוייפרעמ6רנקיטל
5דקס .ע"כ.
תכןתרדיון טל6מ,ר ונפרע מטל
מדמעט11מיתה מעלהמיוחדתטלרימגיגי
~llb)bt
יןהיםיכוללהפרעbcnלדקה.ועי'נו3י"קיו"דסי'עג6) ,לס:מיסהיסנוהגכל
5דקס6,עייפטמןהד
ימיומעכרהריוחסלוהיסממלקלענייםוכו',ולפעמיםסיסמקדיםלחלקלענייםועדייןל6סיסכידו
טהגילמתוגמ65כפנקסטלהחלוקה עקה
ריומ61מ"ככטסיהמרויםמיהמנכה5ע5מוסכלוכו',וסויי
םכיןסיורטיסלנכותזה
יותר ממהטהיהמגיע ממט מעמר,וגמ 65המעטרחייםלוol'hסך6 ,סי
ממעטרהמגיעממסמיר)1תס.תטוכס6:גי16מר )ד3ר,ה)טפילוהמיכעודונחייסינכסממעטרממס
ס מבורר
טככרחילקלענייס טרסגתחיי 3כמעטרהו6ממלכותעמומות,כימןמורתהדין6ין דכר,
להיתרוכוי.וכתבממססימרוכגיטיןלelSnn6מעות6תמכסןוכו',כלזסכמלוהנעניסגתןמתתילס
כתורת6,~hlboכלכמתןלעניסהמררך ו3מתנס6יןשעלמהלמסוסומססגתןגתןו6ילפטר
לוע
גכתב6PDD :ס
%לעכסלעלמוהמעטרהמגיעמסריומט6מ"כ,
יעיי"ט.וכןבסויהכניןליוןיו"דסי'י
מסגילסחסי3מס)ככרנחןכתורת5דקסלעגייסעלחוכסמעסר)יתחייבכעתיד.
,

ויטלדוןכיון טסדכר6יגו מוכרע ,ס6ס6ומריסכזהספיקהד16ריית6לחומרהוכעתידי5טרך לתת
מסלו 6הכלממעטר1ל6יוכללחסם 6ת מה סכ3רנחןכטעות16 ,כזה ספקממוןטליןh'itobמיד
המוחזק,עי' ממגףלדקהסי'כונדריססי'מ,ונתה"מכלליתפיסה6ות,3וקונטרסמספיקותכלל6
סעי'ע,ומ" הגרעת עלהט"מכענין ספקממוןעניים,ומע"י ס"הפייט,וקמילותיעקבגדריםסי'ז,
יסכןיו"דסי'יח,ועוד.
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.6כניו"דמיססתירהכחטרעיסק6כיןהריצץלסיפון ,סגהכתו"עסי'מכסעי'סכתכ:היםכתוםכו
למעלסדבר6הדולמטסדכר6תרובפ"רלקיימם(מגיסם)מקיימיםחותם6,כלחססםסותריםזסחס
הוכו'סולכין6מרמתחתון.וכממ"עp"Dיסכיךמהר"מד"פיל06 1סקיוסכדומקמ"ממקיימיסמטוס
,
ס מוס
דלין דרךסכריוהלמזורכדכריססתוכ"ד.וכם"ך  p"Dטפסיגכוס  b"D1דרק  06מרומקיס,
מפטרלקיימסמקיימיסSsbכטחיבפטרלקיים רקמדומקל6טמענו,עיינם.
וכתבס6כ"דסליט"6דכניד"דדחפסר (פרטדסגחמגות (מתעסק eh610סוסכולופקדון ,,6(16ס
ודקיס6פסרלקיים.והפילולדעתהט"ךדכדומקל6מקיימיססכה(16דומקסוף.
ולענ"דגר6סדלפרטחתסגחמגותכסטרע"610 06 1כולופקדוןודחידומק ,610דסריכקותו ממטר
ן (1כ,סולתתלו 6ת
סמ"קיעחיגומקמינו רקמחריךסגיעדיםכמריסלטהרדכריסוח"כ thnhיטמי
סג6מגות 06סו6כולופקדון 6ס ,1%ומחיטג.6
ועודפוקמזידליןממקיענותןג6מגותלמתעסק,וח"כ(6מיכעיחדלסט"ךדסיכחדמיימכוכדומק6ין
מקיימיס ,דסכ6ייסוט 173מקסוף tl'DhhSh ,לדעת ססמ"עדמק"מיס כט5פ)ר(ייטבכדוחקוס61
מטוססטעסדליןדרךכגי6דסלמ,ורכהסתכ"ד,סכך6יןטועןטמ,רכוh~hדסוס,D"Dו6ףסגםזס
טטרותיו
,11וסר6יס
דומק,ועודטען ד%הו6כתםמיליםכקלוh)hמיכסו6מרהוסיף
tקhד~
י6מגות 06כו(n
ק
יס
ון 06לחו
לג
לו
וsפ
פת
כ6,11פמרדכדיליימכססתירסכמטרולומרדכווגתולת
6ין
ןקלדי
הריפ6ייס
רךסמטקיעיסלתתגחמנותלמתעסק,וסוסגרועמייטוככדומק"51,ע.
וסגהכגתס"מטסס"קכ סקנסחסנכתכלמעלסמ6תייסולמטסמגס למסלחנקייםטניהס סס~סלו
מ6תייסממריותנתןרס עלתנם,ותירןרסיסיםוככדותךיכסם"ךדניןמקיימיסכיס1כ ס(דומק,
עיי"ס.וכנחליחמקתמהד(6ורציהסי6דסתסל6מסוסדסוהכדומקhShד6סנקמרד6חריותקבלרק
יככדיוסוסoprnכנגדסכולדניןדרךכגיחרס(מ,ורכסס,
עלמנסהוםנגדמזקסדלחסדיחיגםזו,
ולכןכעלמךמייסכיןטפילוכדומק,עכת'יד.וח"כנפטרדכגיד"דסוס6יןדרךלס6מין למתעסקנגד
ןמיימכיןככס"ג.ועודגר6סדקיכןלפרומיכדכרי ממתעסקמגתןלו
סחיןדרךלמזורכססתוכ"ד,וצי
נצמגות'6כולופקדון,ד6ימטוססחהו"((כתוכ3סזי6כוץפקדוןעמסכתםסגתן(1גחמנות1טותר
דבריווג5טרך(פרטדכריו.
סדיגו כטטרעיסק 6סתםדדינו דממומלוהומליופקדון,וים s~psטענת
לכןגרפס דטטר ,
סגותןדט"סס1ח,ע6י1סק
חעל דעתהגותןומנותןל6סם(כ(סוספס,11
"סמתעסקמוסיף,סעלדעתוול
ד
60 D"~hל1טענותדחוקות,דסריכמתירסזוכטטר6ילפ"רלומר מססכתככטו"עסי'מכסעי'ס
דחס6ינפטרלקייסכגיסןסולכין 6מרסתחתון ,ד6סגלך כתרסתמתוןוגיתן כ(מגחמנות (מתעסק
כטלכלכסס"טרועמינוצותוכמספחכעלמך.לכןעדיף ~מרדט"ססוךוממילךדינוכפטרעיסקח
סתס דה 61פ(נ 6מקסופלגךפקדון ,וכמוטהכיח ה6כ"דט(יט" 6מסתורתמייס למסרמ"ם דתקגת
מכמיססי6גדילו מדעתךדסכי גתעסק.1
לפיכך ,גסלדכריהנתסיימ דל6חייך ערבקכלן עלפקדון ,מ"מ עלסמלימלוסחייךוטייך,ומייכיס
סערכיסעלסמלימלוס.
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והיםמיסרקהלומרדסטטרסוססו6ילויםבומתירסכעיקרוסלמסטרל16סטרסו6כלל.ונרפסדמיים
סערכיסחייכיס עלסמלי מלוס,כיון ססנותן והמקבל וסערכיס מוריס על מסך טכתוככוטגיתן
לעיסק"6 ,6כ מתימתםטלהערכיםממייכת 6ותס כערכות 6ף  06הפטר עלמוכיןהגותן לסמקכל
פסול,דלחגרע מקמרוהערכיםכדיבורתןלווחגי6תןלך,וכן מטמעמספיךסי' קכטס"ק1דסכי6
מסו"תמסרטד"ססי'למ ד6ס כתכככת"יכלמיסיתנדכללוותלפלוניכךממון6גינכנסעכורו ערד
קכלן),קידדלומרס6יןזהערכות ,מטמע ד6סגס סמל1סמיהכתובככתייהיםמייכרסוסכקומר65
תןלודהמתימסעלכת"יסכתוככוטס ס5ס וסמקהמחייבכ"מירס r9rrDSומססהכי6מחלוקתכ6ס
ילסטרלחייכוכסלקנמנעהלוום,
סערכעלמו6יגויודעebהלווהסרווימ רק 1U1Dכןכסססלווס6
כניד"דלכו"עמייניסהערניס)qhלחגסכעטמריגתחייככסטרד6סל6יכיףעדיסכסריסעלההפסד
יהיסחייט,וסריעדיול6ידעולסעידכלוסעלמכסףטעכרלעיסק"61,6כסערניסחייני
ס6ת hAbDO

פקדון.
ק
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נ
מכתוכססגמכרת
כ .מסטסכי6ידיייעה6כ"דט(יט"חרסיס)יטקניןעלזכותעתידיתהמוטלת
,עי'מכותג6וכרט"י.לכינורה כת31ה(6דמיךלגיד"ד
6ףדיופטר"תמותנמיינעלהויפסידמעיתיי
דככתוכסהכעלהתמייככסטרכ6סימותקורס16יגרסגסליחןכתוכםוהסטרקייסוהוךנמכרעל6ף
ררתמותקודס,מט"6כהכ6ל6היסדכרכעולססיכוללמכור,וזס
דהוםספק 06יכוץלידיגכיסדיופט
ממ"ככסו"עסי' רטסעי' דדלין 6דס מקנס דסלכ"לכין כמכרכין כמתנתכריקכין כמחגת ס"מ
(וכממ"ע p"Dה :דוקק מקנה6 ,כליכוללהייםנפנו נדברסל6כחלעולסוכמוטכתנהטור וממחכר
ו 6חר סתלד מפרסו6חר
כסי'ס.ע"כו,כילד מססתו5י6סדםזומכורלךוכו',ויכוללחזורכוויפיל
סגדךהפירות,עייייס.
ומט"ככפס"דירוטליסכרךי6עמ' h'pכטסמרןסגרי""6טליט"6דעיסק6ותכדסלכ"ל  tr~Dסור6ס
למחטםhSsגתיגתכסף6וטטרפינימריועוין
רוס ברברית ביסמפתה
ךלומרדהוהסיטומת,6ד6לייכה6סגתכטל
י,
ריאיינופיטבורפותוכרוקריסודרכיקגיסומכירם,פכ
פיתיי
מסוט
סדיןסובר ס%ב5לעולס6יןמקגס? 6המהס.ונניד"דפוסדטלכ"ל,דסריקכלקגיןעתידיכ6סיזכה
כמטפטטספנילביןסניבעיירוזסלחדכרסגסתרכסוקוככללדסלכ"לסו6דליןחרס o)pnויכף(מזור
כוטפילו 6מרסכלולעולסכמכו6רמסכסו"ע.
ומה מטען עוד הממקיע ד6סהיס"61ל 1ה6ס להטקיע 16 bf3מודיעלו ט11הי 6ססטקעסטסיך
"סימוריס"ודקיטסיהמתנגד,טפסרדל6סוהדכריסטכלכמטוסדהוהכלבווכלבכל6דס,דכל6דס
ל6סיהרולסלמסייעבסיפורים בירברתליבדעתשפופת,וסרינתמייכהמסקיעכטטרhpn~u
לסטקיעכ"סתורסטוכס",וכדעתככ,
טוכס,ועל6ףססמסקיעט6ל
כ
~6דסל6מיקרי
גי
בפ
,וו,ס
יסמורם
רר
יב
ל
עו"דו6תסכיו 'pscבמפפרומסכימוסזסכדקיליסייע
יעפבני5רמ עייר
טוכסוסיסעליולספרלמבקיעעלסטקעסכוו"51.ע.
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שאלהלדיון
א' קבלעיסקא מחבירווחבירו חתם שהוא ערב קבלןעלהעיסקא ,ולבסוף הפסידהעיסקא ,האם

חייב הערב קבלן לשלם אםאין הלוה משלם.

ונשובה
ךלסיות ערבקבלןעלכלסעיסק,6כיוןסכלעיסקה h'oממלהמלוסוממקס
הגה'ססכתנודליןסיי
פקדון"6 ,כ 6מנסיכוללסיות ערכקכלן על מתקה מלוה 6ך6יגויכוללהיומ ערגקכלן על סמה5ס
פקדון.וכתנו(למודז6תמדגריסנתהיימסי' ע) ס"ק.6
דהנס כתבכסו"עסי' ע)מעיי:6מניס"( 11כלהד 16מלקמו מקח 6הד t~spc16פקדוןכיתד (ס"ס
מכרטיסorלוס  D")hפירסו .וכתבסטיך 16 :6p"D
פכ"ס),כיןכפטרכיןכע"פוכ"ליניס
טקכלופקדוןוכו',כתםהר"ככתטוכהסי'כ):כ'סומריםסקכלוהטמירםכימרל66מריגןד6מדערכ
כעדהכירווכו',ול6נהירהלפע"דוכו',עיי"ט.
וכתבכיתן"מ 16 p"eסקנספקדוןכימד,עי'נ"ך o)nh ,6p"Dגרנה דסרמ"6סםל6הכיק רק
נגדדעתס6ומריסדסניססקכלופקדוןכימדמווכקכלגיס ,דס6כעוכד6דרמ"oc6מיירימסיה(הסגי
ןסלסטני רק
לקלס ,רקטרנסלחייכומטעםקכ(ןוכקכ(ןחיגומייכמטעססקכלע(עשומיוכתיאמי
מטעסדהויכקילוהו6וקיכ(ן)נקיכלו]לעקמו,כגוןכהלונהסויכ6י(610 %וסלעלמו ,וכסומרכ6י(1
קכלססמירסכשמו"61 ,כל6גרעמחילוקיכלו(עלמוומסרולסטני דגפטרמטמירתו,ימסיכיחיתי
יסיםגרעסקכלןמ6י%קכלכעלמווכוי.ע"כ.
ך ערכקכלן עלפקדון,מסרימיוםקכלן ה61מטוסדהויכקילו קב(
מכונרמדכריהגתה"מדניןסיי
לעלמו61,סילו קכלממס כעלמו 06גתן )6תלטמור56לסומרכן ועת ס %נפטרממיוכטמירסעל
יססמקכל610קכלןוכקילוקכללעלמוnrrnכיוןסגתןלמסגילטמורsuהפקדוןנזם
מפקדון,ו"6כ(1יה
גפטרסערכקכלןמטמירתו.ו(פיייזכחכודס"ג6יןטייךערכקכלןע(~'hpDעלהממקספקדוןמהרי
ךערכקכלןעלפקדון.
6יןטיי
ןסגתן 6ת )ה
6יכר 6גר6ס ד)סמיגו,וקיןלדמותדין ערכותעלפקדון סכ)סל6סייך ערכקכלןכיו
("1תפ1הרי נפרמהיוכסמירה,מסה"כדיןעיסקהמגיתןלס651סט6מגס 610פלגהפקדון6ךגיתן
לסו65הולהרוויח,ofnוכזהודקיסייךערכקכלן.וכ"ככהדיץכסויתקמרייוסרסי' קפט:(")1מכתבו
סגיעגי קודות ~p)hlסגתייסדס סס וסמגסליסיטר6ליסכ6יזס6ופןטיסיםכמיתר,וסכיך מחסוכות
המסרט"סמ"6סי'כטיעמוכתכעל)ססכלהלווסתטעוסיסיהיסעפ"יהיתר ~',hpDוכןיסיסעפ"י
סכר)ת כירד,וליתר ס6תיתנו גס מותם סלמס טסו6כסיתר  ,hpD'Dוגס(עניןהערכיס,וקין הספר
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י 6חרטליןהערסמקבלהמעות רקסקוס,
תמ"י,וכ"ח פקפקקודותער3יס531 .מתיט 13ה פקפוקכ
ועפיימוקי הכ6גקהערבהו6קבלן,ולפעמיםת31עיסלסערכתהילס,וההיתרעיסקנוסלסכ5נק עם
סקווש5יגומועיל (הערב כדמוכמ כט"ךסי' קכט p"Dי3דיט(,סליסור רדית 5ף טגנן להלווס
3עיסק ,5ומ"מ נר5סכיון דעוססהיתרעימקנו ומפרסס כסטרועפייבי"ד טגס נגד הערכיםהי6
כהיתרעיסקא,ספירמועיל ,דוסהוי כמוטממייכ הערכ 6ת עקמו כמעות סג0תעכד לקנות סחורה
(ממליתסכר.ועי'ח"11דסי'קעוס"קהד6ףד5סהלווה כס51%הולח"כ5מרסיהיהלממניתסכרסיגו
מזעי(,סייגועלסעסקיססמככר36 ,לשיתעסקלמ"כטמירמועיל,עיי"ס.ע"כ.
הרי מכו6רלסדיקדמייךדין ערבקבלן נעיסק ,6דהער3קכלןסויכ5י %קבל 6ת המעותוהתתייכ
(ססקיע6תזהכעיסקאטוכס nhtl)oפירות,ו"5כ5מגסנתןזהלה%וה למתעסקכזה36 ,לעלהערכ
יטנוהיוכקמריות עלסעיסק ,5ו6סמפסידהעיסקאומייכהלוס לסס3עהמלידוהמקיע 6ת המעות
כזלופןסרחוי,כמוכןיסגוחיורעלהערכקכלן,ו6סגתכרר ט%התקעוהמעותצלופןהר6ויחייכ5ף
הערכקכלן("(ס,מסוסהתמייכותו(היותערשקכלן.

מרדכיאייכלר.
ד

'סלדון'ho1סטרךדכתו33יסנלסוןהתמייכותסלהמתעסק"51יןליגלמנותלומרהפסדתיhShעפ"י
ההמירסוכו',וב(דיןתירתגלמנות
סגיעדיםכסריסוכו',וע(הרוום6ין6נינ%1ןרסhpt1היביע
לבעלסנטר5ף %מרזמןמפרעוןוכויוגלמןעלימקבלסעיסק5כב(דיניג5מגות".ולכינורהיםככלן
סתירהדכריט6כתובטליןנלבנותלהתכפן ,ו6דר53כלדיןנ5מגותסו6לשעלהסטר,ובסיפוןכתוב
ונקמןעלימקכלהעיסקתככלדינינקמנות,וכעתהדיוןכבי"דטועןהמתעסק
סיפרסו6טסו6
יהיסנחמןלומרohסעיסק6הוה פ5%מחה16סכולופקדון,וסחטועןבזהכו%פקדון.
והגסיסכ5ןכמהדומקיס %מרכדבריממתעסק.6.מהריכתחילתהסטרנקמרכמספעמיםטכ(דין
נקמנות  htoלכעלסטירראיינונותו  ,bpD'POוביותרסהרי כתהילת סטטר מפורט על מהק6י
הג5מגות ,ולמה 3סיפ 5כנקמטת ס( המתעסק סתםדכריו  5(1פירט על מה ה 51גלמן?  .3גוחן
העיסקנו הו6שהכין ססטר ,וגסלפי ממתעסקל5דיכרול6היתגס עסמנותן htonיס6גלמן %מר
סכולופקדוןורקבדיוןכבי"דר51ה 610לטעוןכך,ולמההיםלנותןלכמושדבר~htoלטושת המתעסק?
ג.כסיפקהלמוןהו6יינ6מןעלי מקכלסעיסק,"5ותימס,מסריכ(הסטרסו6כלמוןסלהתחייכותס(
מקכלסעיסקח?ד05 .כחמתהיסוסכולופקדון (מסכתבכלבוןסתומהולתתגחמנותלמקבל(ומר
וטפתםhpD'Pבלווומו"לסו6מליומלוסוהניו
סכו%פקדון,היסלולכתוב51תמפורטבטמרך פי
פ-קוון,ורקהיכיממתנהלסדיקיכו((סיותכולופקדון,כיוןסמסטרכתוככסתם ,למסנקמרשזהנגד
hnnDסלחז"ל?
ומגסכסו"עסי'מכ "DDסכת3ד5סיסמתירסכלשוןססטר605 ,פסרלקייםסניססמקיימיססניהם,
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ונמלקו U"nDOוסטיך (כדמטמע מסגתס"מ  p"Dג) 6 06פסרלקיים בדומק ,וכתכסג6כיידשליטיך
וגממםלדומק.
שעדיףכ6ןלפרטכדגליסמהעסקודייג
ק
פ
י
ס
ק
פ
י
ס
ל
16ליגןכתר ד6מריגןמגתמרטממסשכתוב
וסנהכטכססממברס6סיםסתירהכיןהרים6
קודםלכן ,כתכ כ"דכרמרדפי" (לסגר"מ כרנטמליטאי) שזסשייך כזמגיסס סכתיכת סטר %סיס
כניקל,וגסלממוקל6היויכוליםכ"ככניקל,לכן6מריגןטסתמיל %תונוסוכ נתמרט1ל6מזרלמחוק
6תסר6מון6 ,בלכזמגיגוסכגיקללכתוב ,וכפרטכשכותכין כממסכohs~ ,היה מוזרבוהים מתקן
כגיקל1 ,ל6מיהמניחמיסיה דברכמטרם6יגוממכיסלזם ,וכפרטכגיד"ד כמטרהתמייכותטהמחייב
הכינולהמתמייכשימתוסעלכך,מסשייךלזמרססמתמייכמזרבומלמוןסכתוכלמעלה,סריכלמיובו
ה61כמתימהhStככתיבתהסטר.וכעיר6ית6כר6ג"חסי'קימדרךכתיבתמסופר 6 610מרגמירת
המעמסוקמירתכעלהסטר61יןלתלותכ"כטגתחרטכעלהסטר,יעויי"ם.

וכניד"דpnticלומרמיסכ6ןט"מם"5ל"וגלמןגיתןסעיסק,"6כדבריכעלמסטר6,ךDhנקמרמתיכת
"עלי"הו6ט"מונסגדמוקככלהגידוחקיםהמגוייסלעילולזמרט,סלטוכת ממתעסק,כ"ככסו"תלמס
רבסי' מט ס5סיכוליס לתרן 163פןטיס רק דוחק 5חדכלמון ממטרויכולין לתרן כעפןסיססני
ןמיסיהרקדוחק6חד,יעויי"ס.וסכווגסכדבריומל66מרינןכיון
רוחקין6,זימתר5יסלמוןססטרכזיופ
ןשל 6דקדקכלמוןהסטר6פמרחל6דקדקוכעודמקומות.
"רוזלי
וכשו"תהוטהסגיסי'לטכמטרמכתובכוסהיסלינתrrrncונתחייכמנתייסעדלשנתש"ס ,מה61טעות
דמוכמם"5ל טניצ,וכתוךדבריוכתכ6:כלודקיnnhoהברורסיםכ6ן n1DWסקולמום arr~htד%
יolטעותכ,סמ"מ6נ1מוכרמיסלומרכן מקמרסלמוןממטרמוהרזהלזה,ועוד דס6
לp
למכמןכמוסטn
ס"סטכיחסו.6ע"כ.הריד6יטכ"כזוחקלומרט"מ )3טר.
עודר6יסלהג"למסו"ת ר6נ"מ מ"6סי'קי במטר מנעמס כמנת"כ"זקמרי מותפלגי,וכמנסההיק
עדייןל 6מתh~hלסהרכ'מגיס,וסיורטיןטועניןם6כן ממעמססיס כסגתטג"1ומסופר טעםוכתב
טכ"זכמקוסשגאז,ומכיף O'h1מדבריתשובות הרעםטסבי6סטור r"DoShסי'  hnpכסטרמלימות
~DAסתמילסכתושסמיגסמליםלסו%סולמ"כמיגסמלימלקנלסותיכףמיגיעלידומגורסת,מלכ16רס
משמעסכיט(םלימות ההלכהועטהושלים לקכלסטהיססכורמיםכידולמנוהשליםלקכלס,וסמיכ
סר'6יטירמסליl'hcלתלתכוסממ,רבומסלימותההולכם6ל6ודקיהליגןהעגיןכטעותמוסר,ומדייק
הר6ג"מ ס6ע"פ פמ5דהלטון גר6ס טמזרכו תלקהו הרב כטעות סופר61,עייגדליכ6למיתלי טטעו
םלתלות D"D3סלגותןסנטר.
כעיבורהמורטוגס6יןמוכחהמיניםוכיס,יועיי"ם,ו"6ככניד"די
וכר6ג"ממ"כ(מיסעמוקים)סי' קכסטרכירוריןסכתוכסר6וכןקריךלעסותממילםעלכלסדכריס
מבעולסוטמעוןטועןשזהכזללגס עלהמנות6 ,ףטהיהקודסלכןתגלישזהיסיםשלרבוכןכלימי
מייו,ומכיך סר6ג"מ כמהרביות ט6ףמסלמון6כן מממעממילס עלסכליםלגו לנמר דמסתמ 6ל6
כי11נ1על,orס,סונגדתקנתמכמיס,כמוכה6שבמרוס6סכתכלמוןסתםממטמעכין 610כיןיור"ין
ל6סיו5ריכיןלססכיע ,מ"מכיון ם6מרו סכ6ליפרעמנכסייתומין6יןגפרעין 6ל6כטכועה6,מריגן
של6גתכוין כמו ממממע מסתימתלמוגו ,וכמוממסיק :מכלהנזכרי65לגודכססלמון מסופק61יכ6
h)vnthל6מןס(דדיןהזליגן כתרס6ומדנ6ו6עייפטסתםסלמוןסיפך.hllnlhoיעויי"ם"61.ככניד"ד

טו

פסקידין-ירושלים

טסתםעיסקהעפ"ימ",ל hloמחלהמלוהומהלספקדון,והלצוןסכלהנצמגותיהיסלמקפלסעיסק6
ה ,D"W
מ0ופקין6גובוehכדברי ממתעסקדסכוונהליחןלוג6מגותלומרכסיסכולופקדון,"16 ,
מלינןכיהכתרס6ומדגח,וכגילסכמהוכמה6ומדגותלומרטסגותןלחהיסנותןלונקמנותעלכך.
נפתוליצבימרמורשטיין.
ה

 06גגקוט דטטרעיסקנו וס פסול מטוס המתירס כעיקרו סל סטר(עי'כדכריהדייןסגר"יווייס

טליט",)6ממילךגסממתימותטלסערכיסעלהסטרקינןכהתמייכותטלערכותכסטרקנין"61,כיט
י61גי6תןלךnhr1,סרסה,מןלפניזמןמערכות,וגס
לדוןohoכמקרססהערכיסקמרורקכד'כורתןל

לחקמרודגורזסלמלוםעלמוebo ,סגיכשתודכור16ככתיכהכזולעסותםערכיס.והנדון כסכרת
מיוכסערכותטלh'oo5הנחסד6יגסמיהמגיהו 6גמרומקני ,ס6סהגחה 11מועילםמסוס טהערכ
תמורתה,וח"כגס  Obס6מירהסיבה סרכםלפגי הערכותוטלףכפגיו  ohרק למ"כגו5רה
נ
מ
יהגרסהי6תמייכתמורתה6תהיוכהערכות16,דלמ6סנ6ס11מועילהמסוסטהי6טרמתכטעת
יל
יע
מו
תפ
כ
ן 11oh)o
מעטה 6תהסמיכות דעתלהתחייכותטלהערב("6גסי6י51רת6תסםסערכסכו),ו"6כחי
כמהיפסhShרקכידיעתהערכעלמוכמעתהערכותוכעמדולפניהמלוס61.פסרדגםלענין ססג6ה
ע5מסדסיעורהטלסג6סזוסי 6רקכמידהוחסיהידיעתהערכנסעתהערכותוכמעמזסמליהכטסט
גוכםכשמוןטהמלוהרוכסלו.
ועי'כסויתטו"מ מהדורךרכיע6ס hrrnסי' מהדלין סערכ מטתעכדלסניזמןהסל61ס.ועייכלולס
סמספטסי' D)pנ"ך1p"Dסדןס6ססערכמסתעכדכטלקדיברעסהמלוס,ועיי"ססססיקמסתימת
ספוסקיסדמייכ.ועי'כטויתכעימייח"והו"מח"6סי'רלטד"סרטיתיטגקטריסלדמות 6תסריגיה
מסמסרסד"סכמקוסס6יןעלהכתבדיןסטר.ור6וילמוסיףדכניד"דנס %מינההערכטלימלמלוה.
 A'"Dהערסיט) ,ולכ6ורס נס
וגמלך דנניד"ד כקטר'6ןדיגך זמלכות6כל"י~שי' פתמ"ח
סיטומת6וגסמגסגהסומריס(עי' ממקנתהכעימיי) קטהלקבועכסתימתתןלו61גיאטלסעלסטר
סיתרעיסקאססו6פסול,דיס6זלערכטענהטלקיסליכהסו'ימ.ועי'כספר עמק סמטפטערכותסי'
גוסי'ז.

רייס

טוביהעלדשמידט.

