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נושאהדיון
א' ,קבלןשיפוצים ,נשכר לעבודהע"יב'.א' תובע שכר עבודה שלטענתוחייבלוב'.
ב' משיב שהואיל והצדדים כברסיכמולדון בזבל"א וכל צד כבר בררלו אחד ,ולאור הסכמה
זו שילם סכום כסף לתובע עפ"י הוראת הנברר מצידו ,אין א' יכול לחזור בו ,ועליהם לדון
בזבל"א.
א' משיב שההסכמה לזבל"א היתה מותנית בכמה תנאים שלא מולאו ,וההסכמה לא נעשתה
בקנין ,ע"כ זכותו לחזור בו ולדרושלדוןבבי"ד.

מסקדין
הואיל ולא נעשהקנין המועילע"י הצדדים לקבל עליהם את הזבל"א ,זכותו של א' לחזור בו
ולדרושלדון בבי"ד.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

)-3יהושעווייס

 )-3מרדכי אהרןהייזלר

השאל*,ותלידיון
א .קבלת בוררות שלא נעשהעליהקנין.
ב .שילם הנתבע לתובעעלפי הוראת הנברר מצידו ,האם נחשב הדבר כגמרדין שאיןיכולין

לחזור בהם מהסכמתם לבוררות.
ג .האםזכאי הנתבע לדרושדיוןבפני זבל"א כשהתובע דורשלדון בבי"דקבוע.
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תשובה
א.כמפנססנסדריןכד"6:6לנקמןעלי hlbנקמןעליבכיךנ6מניסעליטלוטהרועיכקר,ר"מקומר
יכוללחזורכו,וחכ"6בינויכוללחזורכו.וכגמ'טסכ:סלחליס רכנחמן כר רכי5חקלרכנחמןכר
יעקב,ילמדנורכינו,לפני גמרדין מחלוקת  16ל6הר גמ"דמחלוקתומלכהכרכרימי.מלחליסל6חר
גמ"דמחלוקתומלכסכדכריחכמים.מלחומכירכלממו6ל,ילמדנורבינולפניגמ"דוקנומידומ6י,טלמ
ן6הרקניןכלוס.b"D .
להו6י
ב.כגמ'ב"כקכזכוקכח:6צלחליהר'hsbלרכיוסףכרחמ,6הקומרהחכירועכריגננתוסוףקומר
ל6גנבתי ,מהטיכו56לך6 ,תהמכרתולי 6תהנתחוליכמתנס,רכונךסטכעוטול,ונטמע,קינויכול
לחזורכו.מ6י קמ"ןתנינה "6לנקמןעלי 6כ6וכו' וחכ"6קינויכוללחזורכו ho ,קמ"לדכאתןלך
מחלוקת והלכה כדכרי חכמיס .ופירם רטכ"ס וס"סלגכי טכועת התובע סנטכע על סעכד ונוטל
דכתרוייסואע"גדל6סוידינאסכיכיוןדקיכלעליואינויכוללחזורכו.ועי'מו"כלהגרה"גמסמסקמס
הכמלמלכנאמןעלי 6כ6י"לטסו 6מתקנתכי"רדממקיכלוהדייניןטוסאינסיכוליסלחזורכסס,ו6ף
ןכלל.וכתסו'מסרי"קסי' קפ 6כטס סרטב"6
כל6קנין6 ,כלרקונך ססכעוטולהרי6ין קבלתדייני
מכופרדס"הכעליאומניותרט6יןלהתקיןכיניהסתקנותמסריסנינונאמןעלי blbקינויכוללתזור,
ומטמעטוו תקנתחכמיס.ובטו"עסי'יגמעי'כ פסק~b"5sfsאינסיכוליסלחזור כססמטכתכו טטר
כירורין 16מטסתחילולדוןכפניהס .ואפטרדככי"ד גמור כדר"ת ור"ממגיכאמירה כעלמךדהיינו
קכלה,וסוכאינסיכוליסלחזורכהס,ועי'כ"קקבכ.ע"כ.
וכתבסחזו"6סנהדריןמי'יזסוף6ותטכמססידרמ"הכ"כי
גכומי'קעגד"הוממאיד6פילוו ,ד6מר
6חדלחכירוגור16אגודוחצירוסמיכלוגוד16סמיכלואגוד,עדייןיכולסתוכעלחזור,ול6דמילאומר
לונאמןעלי  ,b~bדהתס6יכ6תביעתממוןוככ"לנאמןעליסויכהודאהל5דסכנגדו 06יקמר 6כ6
לזכותסכגגדו6,כלהכ-6בגוד16אגוד5-יןתטוכתסנתכערקלפייס6תהמוטעמיםלולהתוכעזכות
לכופו6,נל6יןהתונע מטתעכדכלוס.וכיקרכחזו"6דכסטכעוטוליםכ6ןתכיעתממוןוסטכעוקיני
נטכעסו6חיסולהמכמוך,וחמוככדנולפניכי"רוכי"ד115כן6 ,כל טענתגוד6ואגודאינסתכיעת
ממוןמזמןהעכר6ל6תכיעתמעתידלמפסיק 6תסטותפותוכו'ואמירתגודאינופסקסדין.וזוכוונת
הרמץ.ע"כ.
ומכאןלנידוןדירן6.מנסהנבררמלידוטלסנתכע5מרלוטלסלתובעמכוסמסויים,וסנתכעפילסכפי
סתורהלוסנכרר,מ"מ6יאפטרלהחטיבסורקתתטלוסזוכ"תימולהמכמוך"וכגמ"ד,מהרי טרססמעו
הנכרריס טענותומענותה5דדיס,ועיקרסמכסוך טרס נטמעוטרסנידון ,ע"כיכולסתוכעלחזורכו
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מההמכמסלדוןכפניהם,מסריל6נעמהעלכךכלקנין.
ופסקוסגר"כז'ולטיוהגרפןגולדטמידזחל,ויכלתט"6מרןסגרי"טקליטיםכפס"דמיוםיגטכתתמכ"ו
(טרספורסם,והוכלוכ"סדרהדין"עמ' 60)116ף 06המכיסהכע"דתחילהלדוןכבי"ד6חדיכוללחזור
נועלסמך6ומדנ6בכוונתו.
ג.נ"ו"עמ"גסעי'06 :6רוקהלדוןעמוכעירhSbם6ינומפןכטקסססכי6רהתובעfh,זסכוררלו
6חדוזסכוררלו6הד.וכרמ"א:ונ"לדווקאכדייניםט6ינסקכועיס6Ssbסדייניסקכועיסכעירל6
יוכללומרל6אדוןלפניסס6ל6כוסכורר,וכןנוהגיןכעירנו.ע"כ.וכ"ככסו"תהב"חסי'נטכסהנתכע
כקםלדוןכזכל"6כמים חכםהעירלדוןכפניו,וכ"ככמו"ללכוסימרדכיתו"מסי',6וטו"ת מהרט"ס
ח"זסי'ק5ז(ודלקכסו"ת מוסר"6ל(לונן)סי' כגס6ין המנסגכן ,וסוכלכטו"ת מסרט"ס ת"דסי'יזו.
וממ"ככטויתאגרותמטהחו"מח"כסי'גם6סרואהלדוןכזכל"6אינונחטככסרכן,זה קמורכחו"ל
טליןבי"דקבועכעיר,עיי"ם.

אברהםדובלוין.
ב

כתבהמחברכטו"עסי'כבסעי'6רכלקכלתדיןקרוב16פסול 06קנומידוקינויכוללהזורבו.וכתכ
סם"ך  O"DJדמהנ"יסנהדריןפ'זסכורר (דף דע"כמדפיהרי"ףןוז"ל:ו6ע"גדמחזיכקניןדכריס
6פ"סלפכחןכקניןכמחזקהדכריס.b"D .והכיף'הם"ךמהר6כ"ןד6סקנומידוסל6לחזורכופויקנין
דכריסול6מסנירקכצקנומידולעסותכאסרידון16יעיד.ע"כ.וכתככאנטיטסטס6ותבמסמרדכי
וז"ל:וסחפןאריךלקנותכדיטל6יה6קניןדכריס.והתומיסכמי'ככ6וריס6ותז תמסעלהם"ךלמה
העליס6תדבריהמרדכי.
ועי'חזוקןסנהדריןסי'י
ז6ותי6ד"סם"ךס"קד,מכי6ר6תמחלוקתהנ"יוהר6כ"ן6יהקניןהו6על
סודקה6ועלטעכודנכמיס,עיי"ם[ודכריומסעפ"יהתום'כ"מעד6ד"סהכ,6דכויםתכיעסזהעל
זסל6סויקניןדכריסדיםנאמנותוהודאה,עיי"ם].
מ"ממהנ"לברורד5ריךקניןוכלאקניןל6חלסתתייכותוהויקניןדכריסוכדאיתךכגמ'סנהדריןכדכ
דליןלאחרקניןכלוס.ומקניןהו6ל6רקלקיים6תפסקסדין6bSbףלאורךצחירתסדייניס,וכדאיתך
בנ"יכ"מ(דףי6ע"כמדפיהרי"ף)ד"סזהכורר.וכפרטהכזמנינומקכליסגסלפקרסbniSolדפטרה
5ריכסקנין,כטו"עסי'יכסעי'ז,וככלהתחייכותם5ריכהקנין,כד6מרינןככ"מ5ד6דכלטיחפקכל
לסיותכמואלם5ריךקנין.ויותרמכךסריכתכהרסכ"6כתטוכססי'6לףלוז"ל :דפטרהם5ריכסקנין
ד6ס ל 6קנומידםאפילו נתנו כל 6חדממכוןלדד ספמרניס ט6סיעכרו דכריססםיזכו כממכוןלמי
סיעמוד,מל6עטוכלוסמהרי 6סמכת6סי6דל6קניך"6bSbכקנווקמרודל6כאסמכתא16מעכסיו.
עכ"לנוכלןל6כיקרלנוכ6ןסרמכ"6ה6סאריךכבי"דחטוכ,ונחלקוכזהה6חרוניס.ועי'כתו"עורמ"א
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סי'כזסעי'ידוסי'נחסעי',6וכממ"עסי'קגס"קחוכפריסהמס.והרמכ"6כחסוכהסי'תת5טכתכ
דוריךקניןככי"דחמוכ,וכןהו6ככ"יסי'טזוככ"חסוףסי'כ.6ויםעודלדוןכזהואכמ"ל].הרילפנינו
דלכו"עכעיקניןוכלח"היכוללחזורכו.
וכגוףהדיןot~bקניןהו6המועיל ,ה6סקניןסודר16סטר,עי'D"1aסי'יגסעי'כדככתיבהכמטר
הויהקנין,והרמ"אכתכדה"ה 06קנומידו,ומיינוקניןסודר.וכנוכי"קתו"ממי'לכתכד6לימ6מילתא
דסטריכחתימתידוכמומטרכעריסואיןאריךלחזקוכקניןמודר,וכ"כהממ"עבסי'יכס"קיח,וככ"י
סי'יכמחו'ימהריטכ",6וכר"ממס.וטפסר,מ"ללנתה"מסי'יכמ"קיכוכתומיסס"קזדקריךקנין
סודרול6מועילמטרודלףכהממ"עמס.וככרהקמוה6חרוניסטהתומיססותרעלמובסי'מבוריסמ"ק
דטסכתכטהתחייכותהמותניתכרכרעתידימועילוחלכקנין16כסטר.וכ"ככנתה"ממי'מחידוטיס
ס"קג,ומי'רזחידוסיס ס"קמכ.וכסו"ת מהרם"סח"הסי' מהכתכדסתומיס והנתה"מחזרוכהס,
והעיקרכדכתכוכסי'מדמועיל6ףכסטר.סוכהוסיףכת"סמי'מה6ותכהד6ף 06נימקדל6מועיל
קניןמטרמ"מכיוןמכומנינונעמהלמנהגהמדינהלעמותסטרפטרהכחתימותכעליהדין,מועילמדין
סיטומת,6דלדעתרוכפומקיסמועילגסכדמלכ"ל,ו6ףלהחולקיסהסוכריםם6ינומועיל,עי'פתיםסי'
רב p"Dכוכנו"כסי'ר ,6מ"מכ5ן"6נידהרייםעלמהלחולbSbדהוי ,bnbnDhוכ"כמרןהגרים"6
טליט"6כפד"רכרךהעמ' .264
וכחי'הריטכ"6החדטיסלכ"מ5ד6כתככעניןהתחייכותמלמ"חלסיותכמואל,וז"ל:ואין6דסמתחייב
כמהמהוךפטורמןהדין6ל6כקנין16ככסף16כהנדס.והואלמיטתוכקדומיןזכד"הערב ,כהנקת
ה6יטמוןטלהערבהו6ערךכמפיונחטבלקניןכסף,וכ"כהרמכ"6כקרוטין1כד"התןמנהלפלוני.
"61כמכופרמגסקניןכסףמועיל16הנאהול 6רקקניןסודר6ומטר6.ךכניד"דסםילסהנתכםחלק
מהתכיעהמר6ט,הו6ל6קניןכסף6ל6כסףפרעוןחוכמהוךחיים.
וכסעוטיסקניןלקכלעליהםכי"רלדוןכיניהס 06אריךלעסותוכפניכלהמלוטהדיינים16מסגיכפני
6חדמהם616ףכפנימזכירביתהדין,עי'כהגהותלאר"יסנסדריןפ"גסי'המכתבם5ריךכפניכי"ר
כסרכמקומםהקכוע.ועי'ערוךהפלחןמי'יכמכי'זד6סל6הזכירומימהדייניםכקכלתסקריךקבלה
מחודרת6,כלohהזכירו 06ממסמועילהקכלס6ףמחוןלבי"ד.ואכמ"ל.
ומ"מ לדוןד6ףמהסיכוםמהיהכיניהסקינותקף06 ,יכולהנתכעלחזורבוולומרמאינורוקהכי"ר
קבועh~bלדון tb"5sfsעי'כזהכסי'גסעי'bt'n~si6סם6.ך6ף 06יכוללתכוע ,nhrמ"מזה רק
כסהזכל"6אינססומעיס5ד 6חדטל6בפניהסני,וכמוסכתככסו"תפניםמקירות ח"כסי' קנט6 .ף
מכערוךהמלחןסי'יגמעי'ד כתב מכברנהגוסכל 6מדמקיעטענותיולפני הכוררס,5והואילמכן
המנהגהויכאילוקבלועליהססניה5דדיסעלאופןזהוקיןכזהאיסור,מ"מככרחלקועליוה6תרוניס,
"עמ'  151הערה .)44
וכ"פמרןהגריס"(6הוכ6כ"סדרהדין

י"

מרדכיאהרןהייזקק.

