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צד1ל' :חברתג' ומנהלה מרא',ע"י טו"ר הרב משהמילר והרבבןציוןרייך

(מהד'ג תמוז)

צדנ :':סוב',ע"י ב"כ ר' פסחאייזנבך

בנשאהדיון
א' הוא בעל חברת ג' העוסקת בעיסקאות עתידיות (מעו"ף) ,והיא שימשה כסוכן לברוקר
("תווכן") מרל' ,שתיווךבין הסוכןלבין בורסות בעולם ,שהןהיו סוחרות בסחורות העתידיות
עבו-,מי שפנהאליהן .העסקאות מבוצעותע"י הוראות ברשת האינטרנט ,כאשר והקונה" פונה
לסופן ומעביר לו רשימת קניות לפי מחיר הקיים באותה שעה ,והסוכן מפנה את הבקשה
לבר'וקר שמעביר אותה לבורסה בחו"ל .הברוקרמחזיק בבטחונות שנתןלוהסוכן בסכומים של
 200.000ש"ח 3כך לדברי הברוקר בבית הדין) ,למקרה של הפסדים בעיסקאות שלא ישולמו.
לקונה אין קשר עם הברוקר ,ובודאי שלא עם הבורסה שמבצעת את העיסקה ,אלא רק עם
הסו21ן .הברוקר אינו מכיר את הלקוחות אלא רק את הסוכן ,ואין צריך לומר שהבורסות
והמוכרים עצמם אינם מכירים לא את הלקוחות ונם לא את הסוכן .רבים מהלקוחות של הסוכן
היו ו-שומים אצלו בשמות קודיים ,והלקוחות כמו גם הסוכן ,לא חתמו על שום מסמך קניה או
מכיו-ה או ערבות ,ולסוכןאין גם הקלטה על הוראות קניה ומכירה של הקונים.
כל הקונים הפרטיים והסוכנים והברוקרים שמשרתים אותם אינם מתכוונים לקנות את הסחורות
גופן כשיגיעו לעולם ,כי מהיעשו הלקוחות הללו עם חביות הנפט? כוונתם היחידה היא לחכות
לשעת כושר ולמכור את מה שקנו עוד בטרם הגיעו הסחורות לעולם ,ולהרוויח את ההפרש
במדיר .רק הלקוחות העסקיים שמוכרים נפט הם אלה שיקנו בסופו של דבר את הנפטכשיגיע
לעולם.

במ17רה שלפנינו מדובר בקונה פרטי ,וכן בסוכן ובברוקר שעיסקם הוא עם לקוחות כאלו,
שקונים "אופציות" ומוכרים אותן בטרם הגיעו הסחורות לעולם ,במטרה להרוויח את ההפרש
במדויר ,ולא כדי לקבל את הסחורות נופן כשיגיעו לעולם .הקונה שלפנינו לא נדרש לשלם
מאו2,וה לסוכן לפני ביצוע העיסקה ,ואף לא להפקיד ערבות כל שהיא .וכאן חלוקות הדעותבין
הצדדים :הקונה טוען שהסוכן אמרלו לפני שנכנס לעיסקה שהוא לא יצטרך להשקיע בעיסקה,

ב
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כיון שגם אםיהיו הפסדים במהלך הימים הבאים הם יקוזזוע"י רווחים שיהיו בימים אחרים ,או
כנגד לקוחות אחרים שיקנו את אותה סחורה שהוא ימכור .הקונה מסביר את פשר ההתנהגות
המוזרה הזו שלא לגבות ממנו בטחונות ,בכך ,שרצונו של הסוכן היה "למשוך" את הקונה
ולה23ניסו לסיחרור הזה של העיסקאות ,כדי לעשות ממנו רווחים בעתיד .עוד הוא טוען
שלד'עתו לאהיו אלו עיסקאות אמת ,והכלהיה"כאילו".

הסוכן טוען שאמנם הקונה לא נדרש לשלם לפני העיסקה ,משום שהיה מוכר לו כאדם ישר
וכמי שמוכן לכסות הפסדיםאפילו בסכומיםגדולים ,אך אמר לקונה במפורש שאםיהיו הפסדים
יצטרך לכסות אותם.
העיסקאות הנידונות בבית הדין היו על נפט עתידי שהקונה רכש כמות מסויימת לפי שער
מסויים ,ולאחר שהשער נפל והעיסקה הזו צברה הפסדים ,נהפכה העיסקה למכירה ,לפי שער
מסויים (וכאן חלוקים הצדדים :הסוכן טוען שהיה זה עפ"י הוראת הקונה ,והקונה טוען שהסוכן
עשה זאת על דעת עצמו) ,ונם עיסקהזו צברה הפסדים לאחר שהשער החל לעלות ,וחובו של
הקונה  -לטענת הסוכן והברוקר -הגיע לכ .90.000$-בשלב זה מכר הברוקר את העיסקה על
דעת עצמו "משום ששמע מהקונה שאינו מוכן לשלם את ההפסדימי' ,למרות שלפי הוראת
הקונה לא היהעליו למכור בטרם הגיע למחיר מסויים (כאן סתר הקונה את עצמו בדיון .על
השאלה כמה פעמים הפסיד עד שאמר שפורש ומפסיק .פעם אחת אמר חמש-שש פעמים,
ופעם שניה אמר חודש וחצי כשבכל שבוע הפסידבין שתי פעמים לשלוש ,דהיינובין  12ל18-
פעמים .גםעל השאלהמנין היהיודע אם הרויח או הפסיד ,ענה פעם אחת שהיו הדפים פתוחים
בפניו וראה לבד ,ופעם שניה אמר שאף פעם לא הרויחכי לא אמרולו שהרויח ,ואם היה מרויח
היו אומרים לו) .הקונה נדרש לשלם את ההפסדים והוא סרב.
טוען הקונה שמכיון שאין כל מסמכים בחתימתו המעידים עליו שאכן קנה או מכר או נתן
הוראות קניה ומכירה ,יש לו מיגו של להד"ם ,והוא מבקש להאמין לגירסתו .לטענתו ,נכנס
לעיסקה עלתנאי שלא יצטרך להשקיע בהכלום ,וע"כאינוחייב לשלם את ההפסדים.
הסוכן טוען שאין כאן מיגו מכיון שיש עדים שהקונה אכן עסק אצלם בעיסקאות נפט .והוא
טוען בטענת ברי שאמרלו מפורש שיצטרך לשלם עבור ההפסדים .כמוכן הציג רשימה שנתן
לה כותרת"חנווניעל פנקסון שם מפורטים כלעיסקאותיו הקודמותעםהעיסקה האחרונה ,תחת
הכינוי "מזל  ."50רשימהזו הוכנה  -לדבריו -מתוךיומןניהול העיסקאות הכללי בכת"י ,שגם
אותו הציג בבית הדין .לדבריו ,הכל עבד שם מתוך אימון הדדי ,ולכן לא חתמו על הוראות
קנט ומכירה כפי שנוהגים בבנקים .לדבריו ,הקונה עקב אחרי רשימות אלומידייום תוך כדי
ביצוע העיסקאות שלו .הקונה מכחיש שעבר על הרשימות שמציג הסוכן בבית הדין ,וטוען
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שהיו אז רשימות אחרות .הקונה סתר את עצמו תוך כדי הדיון האם וכמה פעמים עקב אחרי
הרע'ימות .ב' מכחיש ששמו אצל הסוכן היה "מזל  ,"50וטוען ששמו היה ראשי התיבות של
שמו האמיתי ,וע"כ הרשימות שמציג הסוכן הן שיקריות ,ואין כל ערך לרשימות אלו ,משום
של 34חתםעליהן ,וכנראה נעשו לצורךהדיון בביתהדין .הוא טוען שמכיון שהעיסקאות נעשו
ללאאישורים חתומים ,קרו מקרים שלרמאויות שהקונההיהמזמיןעיסקה ,והחברההודיעהלו
שהו;זמנה בוצעה ,ולמחרת כשהיו רווחים לעיסקה ובקש הקונה לממשה הודיעה לו החברה
שבטעות העיסקה לא נעשתה ...לשאלת בית הדין אם יש לתובע מסמכים או ראיות נוספות,
השיב שהוא מסתפק במה שהביא ,משום שמסמכים נוספים אינם בארץ אלא בקפריסין ,בגלל
בעיות מס .הוא גם לא בקש להביא הקלטות שנעשובין הברוקרלבין הבורסות.
הסורן הביא כמה עדים שרק אחד או שנים מהם העידו ששמעו את הקונה מבקש מהסוכן לקנות
ולמכור עיסקאות נפט ,ושאר העדים אמרו שלא ראו ולא שמעו איך שא' מבצע הוראות קניה
ומכירה .אחד מהעדים הללו שהעיד ששמע וראה את א' מבצע פעולות קניה ומכירה נמצא
מוכחש מדברי עצמו.
הקו,נה תובע מהסוכן גרימת הפסדים על שמכר ללא רשותו את העיסקה ,ובכך הפסידלו כסף
רב .לטענתו לא נכונה טענת א' שבגלל שההפסדים הגיעו ל 5100.000-החליט למכור ,כי אם
נתןלו אשראי של %ג 100.000ללא כל בטחונות ,מדוע שלאיתןלו אשראי של  ?200.0005וכיצד
יתכן שהברוקר המתין עד להפסדים של %ן 100.000בה בעת שאיןלו בטחונות מהסוכן אלאעל
סכום של  200.000ש"ח?
תוך כדי הדיון שאל הנתבע את התובע אם מוכן לפשרה שישלם לו %ן 20.000כדי לסלק את
התביעה ,והתובע השיב שעליו להתייעץבענין.

פסקדין
התביעה נדחית.
( )-אברהם דובלויל ,אב"ד

( )-יהושעווייס

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .עיסקאות בנכסים שלא באו לעולםע"י הוראות לאינטרנט ,ללא שטר וללא כסף ,האם יש
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בהן משוםקנין סיטומתא.
ב' .לא נקנו הנכסים העתידיים ע"ש הקונה וגם לא ע"ש הסוכן ,אלא ע"ש הברוקר ,ורק הברוקר
יכול למכור אותם ,האם דינם של הנכסים הללו בידי הברוקר כמשכון שיוכל למוכרו בלי
לשאול את הקונה כשיראה שהם מופסדים.
ג .נאמנות שלחנוניעל פנקסולחייב שבועת היסח את הכופר בכל ,כשישלומיגו.
ד .נתבע שישלומיגו דלהד"ם ,האם נאמן בדבריו גם אםשינהגירסתו כמהפעמים.
ה .משקיע בסחורות עתידיות שאין בכוונתו לרכוש אותן בהגיע מועד ההספקה ,אלא רק
להמתיןלעליית מחירים ולמכור אותןלפני שיבואולעולם ,האםדינו כמשחק בקוביא.

תשובה

"ת

א .סקלתי מרן הגרי"ט6ליטיכ
(כיוסיג ט3ת תטס"ז) :עיסק6ות כדטל"3לע"י הור6ות
למוססם,כליכתינתכסףוכליכתיבתטסלטירט"",ו6ף סמו "1nlnhoינ
ו מוסר למחסכb~h ,כינויכלכד,
6 C'h3פסרלהחטיבוכסיטומת?6והסיבמרןסכיון מהמסחרכזהנהוגכעולסודרכי המסחרטלו הס
63ופןזהטלהור5ותלמחטם ,חתימהעלסטרכלטתו,נח"כלסיטומת.5עודהוסיףמרןטכגוייס
לה
ל"
י"ס טחלהקנין 3דטל"3ל(6
":עי'הג"6כ"מפ"רסי'חלעניןיטרללטיסלו כהמה מככרת מותר
לו ליסר6ל לקבל מעות מן הככרי ולמכורלו העוכר.ועי' טו"מ הרב"ט כלליגסי' כטמועילקנין
ןt"sh
דטל"3ל),וכבןהריקוניםהנכסיסהעתידייםמגוייס.ע"כ.
סיטומת6כחכירותמכירתיי
טהו"
ו6כנכסכ6רה"כקייםמנהגהסוחריםכמסחרזהלהקליט 6תכלסיחותיוטלהברוקרכעתעכודתו,וכפי
סכ'תכהרס"מגרסטןמלייקווד"רה"כ3קו3ן"יטורון"כרך עמ' תרכח.לדבריו ,רקעיסק"ותטנע"ו
כפהכרוקריוסכ על מקומווהן מוקלטות כנ"להן תקפותלפי החוק .והטכס סמקפידיס להקליט 5ת
הטיחות הקלו,לפי סכמסחר כזה המתנהלכלכולוע"י הטלפון וכנעדר ממנו כל
טככתכ,
תה
כר
מק
סמ
"כ
הרוניההיחידיתלכינוסעיסקהמסויימת,וכלזיזהתנ6י0וכו' ,הסיחההמוקלטת ,ו
"סלוויכוח
הי"
כיןהסוחריס,הי 6מחקכלתכדיוןמספטי כהוכחהלכלדגר (עלהגדרתוסלהכרוקר05 ,הו6כקבלן
םרווחיס 3מה
סעוכדעכורעלמו6וכמליח החכרה המסחריתלמכורולתווך כטס החכרה ,טלחכרהי
טהסמוכריה,עי'קוכןיטורוןסם עמ' תרסת .עלמריקותוטלהסטו"קסקוכה הכרוקר ,ה6סהו 6ממט
קנין 3נכסיס 5ו רק חו 3כעלמך,וגדריזכותוככריכית נמדדיסכפי הערךטסיו כמדדיסקילוהיה
סורנף,עי'"מסיר כהלכה"סי' קע הערהלב).
ויט לככרה" 0חוק ומנהגזהלהקליט 5תהטיחותסלהכרוקר,קייס גס כקרן ,ו5סכן ,הקלטה
לל"
וללץכלהוכחה"חרת ,טפסרלהחטיכוכסיטומת.6

"ת

"ף

י"

"י

ה
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ב.כנידוןOrככרדןכלגרות מטהחו"מח"כסי'טזוכתבסי"למלכך קכההכרוקר 6תהמניותעלממו
ול tr~s) 5הקוכהכדיטיוכללמכור כעלמו5ף כסרטכןל6יר5ה,כדיסיוכללגבותמעותיו ,ו6סכמעון
היהרו5הלבכותהחובמןהמסכוןסל 6כרסותר6וכןהיהודקירם6י.וסייס :ע5ס
הו 6דבר
"
ר
כ
ו
ע
ה
תמור:סלכןיםלחוסלדיןמרומהם5ריךדריסהוחקירהטוכ,6כי6יךאפסרס6חדיכקםלחכירוטיעמה
לוטובהלקנותעבורואיזהדכרויו5י6גסמעותיוולכסוףל6ר5הלקלסוכו'מלכןאריךדו"חטוכ66יך
יor~bרמאותנעמהוכו'.ע"כ.
היההמעמה,טילול
ג .פסקכטו"עסי'65סעי' חנוונינקמןעלפנקסווכו'.וכמעי'ד:יטמיכקומרט6פילו6יןהחנווני
טועןכריסגתן5ל5טוען טמ65כפנקסומנתןלפועליסכךוכךהריהו6ככריהואילויםרגליס לדבר
טהריאוהו כעה"כ לתתלפועליס.וכרמ"א:ויוכלליטכעעל וה"הדיוכלליטכעככלדכרעלפכקסו
~or
יליחןלפועליךמנהוהואכופרואומרל6
ססונוךעליוסהו6 6מת.וכסעי'ו6 :מרהחנוני"תהאמרתל
"מרתילךכלוס,נסכעכעה"כפיסתונפטרוכו'.וכתכהט"ך ס"קכדדדוק6כסיסרגליסלדכרמהרי
5יוהו כעה"כ לתתלפועליס ,הו 6דממכיעועפ"י פכקסו6 ,כלכלס"ה  ohיקמרמ65תיכפנקסי סאתה
חייכלי ממכינן6פיכקסיה,ואינויכוללהטביע 6ת הכתכעאפילוהיסתכיוןדליכ6רגליסלדכר ,עד
ירגליםלדכר6 .מכסהתומיס ס"קח,הוכל כנתה"מחידוסיסס"קטז,
)יזויעספכתסימריתרסמתרדמי
כתכדלעכיןלהסכיעעפ"יכלפנקםיטלו טעכתכרי ,רק הכ6מנוטלעפ"יפנקסואריךלרגליסלדכר,
וכתכ:סכןמוריןכלכעליהוראה.ע"כ.
ולעניןמיגול5פטורימסכועה,נחלקובוהר6מוניס,עי'טביעות מסכוכרב"טטס סי'גוכרמכיימ
פ"י
סלורייןוןיתפין סירוטורסי'5גותומיססי'פככללימיגו.וככי6ור דעת הרמכ"סדלין6ומריס
ןסי'ר5והוכלכם"ךמסס"ק.6
מיגול6פטוריממפכחויעהעי'תומיסמסס"קקיג,ולכוםכעירטיט
ד.מיטטינה גירסתו תוךכדיהדיון ,נראהסדינו כהוחזק כפרן,ואינו נאמןאפילוכטיסלומיגו,
סהמיגומועיל רק לטענתכפירה 6חתול6לטענותסוגותומגוונותthe ,אריךמיגולכל 6חתמטענותיו
(ועי'להלןכרכריהדייןh"n~Aoהייזלר
וכרכריהדייןהגר"יווייםסליט".)6ועוד,דככה"גדינו
י
א
ט
י
ל
"
כדין מרומהrhtציתפריןקוכעעפ"יכמרטייתו סכתכםרמצייפסיר,ומיגופיכומועיללסלקדין

":

ל"

מרותה.

סיס

ה .כספר "רוק ההוןוניירות ערך" (מ6ת מ'כןחורין) עמ'  617מוגדרים העוסקים כסחר כסחורות
עתי'ריותכמפקולכטיסוכמהמריסעלעטייתרווחיםמתכודותמחירים ,כדרך דומהמגדיר גס'5כרגמן
כספרו"כורסה,אופקיותמעו"ףכקלות"עמ' "11זוהילמעסההספקול5יהכהתגלמותה".כספר""ופייות
וחוז,יס עתידייס" (מ6ת פרופ' ר' כלתור) עמ'  11מוגדר החוזה העתידימעין "התערבות" על מחיר

עתידי.

וכתכהרמ"חכטו"עסי'רזסעי'יג:וי"6דג'חלוקיןכדיני

וכו'6ob ,יןכידולגמריול6כיד

ונסמכת"

פסקידין-ירושלים
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-

-

6חריס,כגון המטחקכקופיץוכיו"כסיגינ
ויודע 6סינ5ח hb 15וקפיצוהכי התנה,ודקי גמרומקני
מסנ!ק .כד"קכטפוחקין כמעותמוכניס36 ,ל6סטוחקיסכלמונה6,יןמו5י6יןממנו מהטהפסיד.וי"ל
ויפילו נתןלו מסכון וכו'6 ,כל כממעותמוכנין על הדף מותר לרחוקוקין 3ו 6ממכת ,6ודלףכי"ח
ו6וכוריןלמחוק 3כלענין.וי"לד6יכו מותר רק כמהדף טהמעותמונחיםעליוקנוילטניהס .ע"כ .הדעה
הרל)סוכההי 6דעת הטור .הדעההסניההי 6דעתהמרדכיסנהדריןסי' תר .65דעתהי"חהי 5דעת
הגה:ותמרדכיסנהדריןסי' תטככורמיקסגזילהפ"וה"י .והדעההלחרונההי 6דעתהתוס'מנהדרין
כה ,5ורב"ט כ"מ פ"הסי' ע,ורי"ו נט"ז .וכתר  h"~AOJס"קלד כדעההרבעונה :כד"קכטטוחקין
ןמוניליןממנומהמהפסיד,ר"ל3דכריסכל6קניןוכו' 36ל
כמגנותמוכניס6,כלohטוחקיסכבמנה"י
כקנ,יןקני .ע"כ .כלומר סמה סכתכ הרמ"ח כדעה רקבונהסכטמסחקיס כלמנה6יןמוניליןממנו מה
מהחסיד,היינו מטוס טל 5עטוקנין oh~ ,עטוקניןקני .וכס"קלז כתב כהגרען טלדעת הטור טל6
הצרייךטיסיהקכוי-היינוhStהצריךסיהיוהמעותמונחיסעלהדף-הו6כמוכטותפיןכסי'קעוסעי'
ג 3רמ",6וכמו ם6מרו 3כ"3קוכ כההו 6הנקה דק6צייתיכו' .ע"כ6 .מנס 3נתה"מכי6וריס O"Dי3
וחי'רוםיס ס"קלו כתכד5פילוהיהכ5ןקניןהמועילכצופן טנקנהלו המעות ,מ"מ ל5מהני 6ס ל6
טט',חקיןכמעותמוכניס ככרמרסותהנותן,וקיןצריךלהו65ה.ועי'נתה"ממ"קעוO"Dגטלפיכך
י
ןקנין תופםכו,
5כ
"ומסוס 6סמכת,6כיוןס6יאפסר לקנותכקכין 6חרט"י
םן
קונה כממחקכקוכי6וקי
כסליט"(6כיוס כג
ומחתתכרולסלקנות גמר ומקנהלחכירוכל6קכין.וסקלתי 6תמרןהגרי"ס"לימי
סכטתמס"ז)6יךהלכה,והמיכט6סהכידוןכמפרדייםלפסוקכהרמכ"ס,ו6סהנידוןכ6סכנזייםלפסוק
כהטור והרמ"א ט6ס ל5הכיחמעותיו על הדף ,ומיחק 63מנה,אינויו65כדיינים,אפילו עטהקנין,
וכוםנתה"מ )SDפמלותוסל המטחקכקוכי5מטוסגזל 06זהמן התורה  16מדרכנן,עי' קהלותיעקד
סנו:דריןסי'טז.ועי' מכתתפתיםסי' ר6טמ5ייןלפסוקכמטליכבכוולרט"יככורותנכד"ה התוקע).
וכי,ידוןדירןמהמהמרהנתבעמיחקעלעבייתרווחיםמתנודותמחיריס(כלטון"טוקההוןוניירותערך"
הנ"ל) ,והתערכ עלמחירעתידי (כלטון"אופציותוחוזיסעתידייס" הנ"ל) ,כאמונה ,מכלי טהפקיד
כטחונותוערבויותכלכהן,הריזהכגדר מטחקכקוכי,6טהרי6יןזהbibהימורעלמוצרמפוייס 6ס
יעלה15ירד ,ו6סיעלהיטלס'6ל6 '3תהעליהו6סירדיסלםכ'ל6 '6תהירידה,ואיןכ6ן מקחואין
כ6ן hh.~3yhקנין כחפן 6וכמוצר.וראיה לדכר ,מהרי 6סכ' "קנה"6ופ5יהטלמוצרוהמוצרירד'6 ,
יתנעממנו 6ת ההפרס ,והמוצרגופףככיכולנמכרהלאה6 ,כל6ין מו"מ עלמוצרול6מכיףלואותו
לעולס hShרקהימורעלהפרסימעריס ,מהיעלהומהירד,והתטלומיס הסההפרטיסכלכד,לכאן6ו
לכלן ,וככר פסק הרמ"א ם6ס מיחק כאמונה6יןמו5י6ין ממנו מה טהפמיד ,ו6סתימני לומרמכיון
מנהגוסוחריהסחורותהעתידיותכעולסלקכות63ופןכזה,וע"כנהפךמנהגזהלמיטומת,6וכקילוקנו
מידו ,מט תטוכות כדכה":
 .מנהגהסוחרים כעולסלהניח כטחונותוערכויוחלפני3י5וע העימק6ות,

ממונות

ז

ד3ר סלקסיסננידוןזס .3 .סמנסגכעולסלמקליט 6ת כקטותמקניהוסמכירסכדי טהסקלטותיהוו
ר6יסכר:עדרמממכיםחתומיס.דברסל6מיהכ6ן.גoht .מטוסטקיימיסכעולסכתיקזוזינולסימוריס
הפועליכזכרופןחוקי,הופך המבחק3קוכי6לקניןסיטומת ?5ד.הפעילות המתנהלתכיןמסוכןלנין
הברוקרטכנידוןדירן ,מתנסלת"ל6כנופןחוקי ובהסתרמהחיק ,עדכדיכך ססמסמכיס טלססל6
נמ65יסכקרןhihבקפריסין,וח"כ6,יךנוכללהחטיבמעסיסםכסיטומת.6ס3 .מטחק3קו3י6כ6מנס,
גסohלזנומידו,הרילדעתהנתה"מ6יןמו5י6יןממנו.1.לדעתכמהפומקיס6יןסיטומת6מועילה6ל6
נסקנ6רןוקינהמועילהבהתחייכות,עי' מטפט טלוססי' ר 6הגהסג כטס תועפות ר6סחו"חסי'יז
דגכריוודל6כקמריכרוךסי' ר 6כדכת סרמ"4סי' קכטסעי'
דסיטומת6קינומועיל3חוכ
פית
טקיר
דל
כסףהקו
'"ר,6ועי'טו"תמהר"מטיקקו"חסי'רכסד"הוסייגו.
םקס
ה),וכןנר6סמדכרי
bibמסיסמקוסלדוןקוליזססיסמחייבמ5דסליחות,ססקונסמפרטיעטתכליח6תס3רוקרכ6נו5עות
הסוכן,לקנותכחכרהסגדולסבחו"לטסיךחוקית6.כלנר6הטוסקינו,כיוןטטליחותתיתכןרקרקob
סיסעוטםפעולתקנין,כלומרטכתו65סמזםיגיעמוקרלציתסקוכסספרטי6,כלכנידוןדידןטל6יגיע
לכיתו:זלהקונהספרטיכלוס6,יןכוסטליתות,והדריגןלדוכתין"כנידוןדיןן6יןלחייכומטוס.Ofע"כ
ויפיל
ו 6סמקונסמסקרכטענתו ,מ"מ6יןמו5י6יןממנו מסטספסיד,וכמוטפסקסרמ"6לענין סמסחק

כקובי"

כ6מנס.

אברהםדובלוין.
ב

שאלותלדיון
א" .הוציא הוצאותעלפיו" כשיש חששסביר של הפסד ,האםחייבמדין ערב.
ב .מדו המנהגלחייב חלף חיוב שבועה.
ג .במקום שישחיוב שבועה האםיכול הנתבע להטיל חרםעל התובע שאינו מאמינו ,ומההדין
כשהרנובע מודה שהוא מאמין לנתבע ,האם אעפ"כיכוללחייבו שבועה.
ד .ב"'טוען וחוזר וטוען" האם נאמן במינו שהיה טוען טענה אחרת הצריכהמיגו.
ה .האופן שדנים בזמן הזה עפ"י אומדנא.

פסקידין -ירושלים

ח

תשובה
.6מט"כה""3דמליטתןכריםדנריולדון6יהויקנין6ודהויסיטומת66ול,6נ"לד6ף6יל6הויקנין
מסוס5ד ,מ"מיםלדוןלחיינו מה6דיסדולןהר6מוכיס סכלהמו5י6הו65ות עלפיחרירוחייכמדין
ערכ,והוך כרסכ"6חסוכה6לףווקלףטזו3סו"עסי' קפכסעי'6וסעי'גועוד.והרי3ניד"ד הנתנע
מודה טנתן הור6ות לתוכע להתחייכ כטכילו 56ל הכרוקר ,והוך התובע נהיהמחוייכ לברוקר ,וכל
סמתחייכעלפיוחייכhSb,בטועןממעלכסליחותווב"כחיים מטעס ער,3ועליוהכתכעלהוכיחטתמיד
התכהו:כמעילה.קריך הכתכעלהטכע f"Dכדיןכלהכטכעיןהכפטרין.
'1 b~hכתכ הרמסןכסי' 65סעי'ג:מיסהו5י6הו65ות עלככסיתכירו כרסותהכירו ותוכע ההוללות
ייצעוהביל6ידעכעכעה6ידידע.
והנתבעבינויודע כמה ,נסכע התוכעונוטל.וה"הככלמידידה"
ו3ניד"דהרי הנתנעל6ידע[וסגיליה כטכועהול6בריך הוכחהכעריסככסי'ידסוףסעי'ה ,מסוס
דהתסל6הו5י6כרטות,מסה"כ
כרטותסגיכמבועה.כ"כהממ"עטסמ"קלוכסי'O"D65טז.
"
י
5
ו
ה
ט
כ
ועיי"ס1כט"ךס"קכגואסערמטפטס"קד.ועודדנוהנ"ךוהסמ"עבסי'65מהיחומרתהטבועהדכאן,
יעויי"ס].וקףטהנתה"מכמ"קוכתבדכמקוסספטעהנתנענוטלהתוכעכל6טבועה,ואפטרדכאןפסע
הנתכוןדל6סיקסלרקותכי5ועההוראותטנתן
רסוסעלסמו ,מ"מ כ3ר כתD"nDO 3סםדמט"כ
המחכ,רדנוטל טבועההייכולל6טכועההמומריהה3"",
להימתאריךלהטכע,וכ"ככסריחהטס6ותט.

ו"6כים3ניד"דכלס"
כועהעלהתוכע.ולהלןנכלרמהומנהגהדייניםבזה.
ים מקוסלומרדכניד"ך5יןלהו5י 6מטעסערכ ,דהנהכחלקוהר6סוכיסכקדוםיןחכ,עיי"טכרק"ם
סי'יג,וכרמכ"ן וכרסכ"6וכריטכ"6וער"ן,והביאוס הרמ"אכטו"עסי' ספסוףסעי' ,6וז"ל :האומר
לחכירו זרוק מנהליסו6תהייכ6כילך,י"6דחייכוי"א דפטור,ועיי"ס ככהגר" .6והרמ"אל6הכריע
כזה""",
כהנתכעיכוללומרקיםלידפטורואיןכ6ןחיוכ מטעסערכ,וכ"כהמהרס"ל3ים"0כ"קפ"ט
סי'טזדכיוןדהר6טיניסחולקיםכזה"6כג3יממונאדקוקיממונאכחזקת מרה,פסיט6טגס מודה
ו"
דפטור,וכןנראהעיקר.ע"כ.וכתטוכות
תךו6ס
המ
כללסוסי' טכתכדה6ומרלחכירוסחוט כה
"
"
6
ר
ה
תהיה טריפה 6מלסלך ההפסד,דאינוהייםכיון טל 6עסהקנין עלהתחייכותו,
כטורסי'רז
"
כ
ו
ה
ו
סכ"ד ,וכהגהות מהר"רעוזרכגליוןהטו"עסוףסי'רז .והקמההכ"י~hnhקינוחייכמדין ער3טהרי
עלפיוסחטה,ועיי"ס מהטתירן.וק5וה"חונתה"ממסתירנודכיוןטהיתהולפטרותטיפסידבהמתוכגון
טתהיהטריפההויכזרוקמנהליס ,ד6ס ולפטרותסלהפסד חיוכמדין ערכ.וכןתירןכהגהות
הר"רעוזרטס.והרימחלוקתר6טוניסכזרוקמנהליס,ו"6כ6יליאכ
"טרלחייכו.
פ
ו"6כגסככיד"דממדוכרכדברמיסבו6פסרותסכירהמלהפסד,הויכזרוקמנהליסרכזהכתכהיס"ם
דליןמו5י6יןמהמוחזק.
וכלןיהיה נפ"מ כמהסדן ה6כ"דטליט" 6הויקנין 16ל ,6רכל מה טפטר הרק"םודעימיה במחוט
כהמה :הו 6כסלקהיהקכין 6ל6דכריסכעלם"6 ,כלכקניןמתחייכ,ו6יהויקנין "6כחייכסוכמדין
תג.
ערכ,ויםחיוכסכועהמ5ד התוכע,וכמלעיל6.כלעי' מההכתכתילהלןסוף"ו
ועודיסלדון דכתכ הס"ךכסי'  O"Dכד דפנקס טל 6מקומתלגמרי6י אפסר לתכוע עלסיו.והרי
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ממונות

פנקס'זהמהו5י6התובעל6כלהעריסהכירוהו,ויםחמםסנכתכלטסהדיון"61,כ6יןלודיןפנקסוסל
חנוני,ו6ףמהתומיסטסחולק ,מ"מהנתכע מוחזק.
הו"
ונרגזהדליןכ6ן כללדיןדחנווני על פנקסו,וכלטון המטנה כסכועות מה  6ל 5סי6מרלו כתוב על
ככלדין פנקסוסל
פנקסי סטתהחייבלימ6תייסזוז h~hקומרלותןלכניס6תייסחיטיםוכו'.ויו"
חנווניהו6ל6עלכלחובטמ5יגללקוח6,ףמנוהגלרסוס56להתכווני,והויככלתביעה,וקיןלונקמנות
סלחנווני h~hרק כבקומרלחכווניתןלפועליםוכד'.
כ.וקרוריספקנוטיטכ6ן עסקטכועה,ניחזי6נןמהו המכהגכזה.וידועיםדכריהסכותיעקבח"כסי'
קמהוח"גסי' קפכ ,הוכל כפת"חסי'יכ O"Dגוסי' מ 5ס"קד ,דפסרה הקרוכהלדיןהו6חיובטליט,
והומין)דמ"מהכללפירקותעיניהדיין.וכרכרימלכילולח"כסי'קלגכתכדמכהגהדייניסהזקניםלתת
כעד:זבועה ערךמליטמכפי הטענה ,וכמו"ת לגרות מטה חו"מ ח"6סוףסי'לב כתכ דהמנהגהו6
לפסרכעדה"כועהפלים6,כלכיוןפקיןלזהמקורגדולמהגמ'ופוסקיםהר6טוניס6יןזהמוחלטוהכל
לפי רקותעיניהדייןוכו',לכןתלויכעיכיהדיין6 ,כלahל6ניכרכלוסכמדומניפנוהגיןכניכויטליט
כעד:ובועה.ע"כ.הרי טכתכו דכסתמ6מליס6,כלהכלתלויכרקותעיניהדיין,וקיןלדיין6ל 6מה
כעיניורוקות 6חרטדרלטנ
י הרכה,וכפרוקהעיניהדייןט6ףסיכולהתוכעליסכע מ"ממכלהחומר
מהוכחלפנינוהכתובכ6ןוטלףכתוככ6ן ,נר6הט6ילפטרלחייב6תהנתכע.
טחיוכ"בועהלנתבע
ג.ו6ג,כדכריהינגרותמסההנ"ל56,ייןעוד מהטרוניתיכדבריודככל"olranי
כגוןכפקדון6וכעיסקה ,מההדיןכמהתובעמקמיןלטענתהנתכע ,ה6סיכוללהטביעו,ומ65תיבחו"ד
וז"ל:ולפעמיסניכרסהתוכעמקמיןלהנתכם6ךרוקהלהטילעליוטכועהמסוסטיודעטל6יטבעויתרנה
להתפצר ,כזהיםלפצרליחןפחות,לכןתלויכעיניהדיין .עכ"ל.הרילנו ד6ףדמ6מין התוכע לכתבע
מ"מ "כול להמכיעו ,ומטוסדהוי זכות ממון ,וכן 6מר מרן הגריס" h"u~it 6למו"ר הגר"5פ
י
א
ט
י
ל
מ
סם5ל'כזה,והסיכד6ית5כ6חרוניסדסכועההויזכותממוןוליכי
ןכזה6ףמטוסטויה6כפסיה,דל6הוי
לייסורין("6ה:ו6ף ס6פמרס5סמקמינוהרימחלו ,מ"מהוימחילהכלכול6מהני,יעוייןכק5וה"חסי'
ןכזהה6כ"ד~h"D'bלנתה"מכלליודיגו6ותכחולתומיסס"5ד
יכס"ק6ונתה"מס"קה,ועוד).וכןליי
ס"ק,:5ולמהטכתככחי'הגריסםב"כסי'יטס"קכדיסודדיןמכועההו6דיןת"לומין,וכיקרכזה מה
סכתנ h"3S~Oכ"כלדכססהריכ"סדסכועהתטלומיןנינהו,עיי"ס.ומ65תיכןכצואתטורהלכןסי' מה
טהכי5דכריג"וניסכלל עטסי'ד(וכריתיהווהפל"ח
הוכהקטרפכ"ז הערהיט) ,ם6סנטבע
ןקריך המלוה לקבל חרססלינו מסכיעו כחינם דסמ 6מקמינו ול6קריך 6ת
המתננסק סל6הרויח"י
הטכויצה6,ל66יכוכן,וקין5ריךהמלוהלקכלחרס,וקינויכוללהפךולומרהסכעט6תהחומדכיטילני
והרווחתי,כי כלזמן נסכע טל 6הרויחחייכ לסלס .וכתכ מס טגימו כעל הכית מלמה
ק'י
מתמ
טו
כ
למ
כותיוחיו"ד ח"6סוףסי'טק
"והסיבעלדכריטורהלכן מטעםדכל"6הטבועתל6הרווחתיקינה
מ5דושדין רק מתקנת מהר"מ ,כמו טכתכ הנתה"מסי'5ג ס"קג"6 ,כ עכ"פ6יןלהחמיר על הנתכע
סיסכ'צכליקכלתחרסמלתוכם.ע"כ.והסיגעליוכרכריג6וכיסטכלמהטכתכ הנתה"מהו 5רקכמקוס
מל6נ:תחייככפירוסכהיתרעיסקהס5ריךליסכעל6הרווחתי,ד6זהסכועה רקמ5ד תקכתמהר"מ6,כל
6סכונחייככהיתרעיסקנוליסכעעלל6הרווחתי,ודקיחייכ
hihh~h4

hihh~1h

מדיכוי.

י
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הרילנו ד6סמתגיס כקצועה6יןעלהנתבעלהטילחרסעלהתובעטמ6מקמינו,ומפוסדיםעליוזכות
תכיעתממוןוזכותתכיעחכסועה.
6ך ככלות הכל נר5ה ד6ין כ5ןדין ערב ,דכ"העידו כפנינו חלק מהעריס העידו דים סטועניס
דההור6ותכללל6כו5עו,וכעלהממרדהיהמכ5עעלממוהו,6והיהוהרויח,היהקומרללקוח"סכחתי
לקנותלך מהטכיקמת",וממילךהיהנסקרהרויחלבעלהמטרד ,ו6סהיה3הפסדיסהיה קומרקניתי
ונ6לסלם6תההפמדיס,וח"כיתכןטכללל6היהמו5י6הו65ותעלפיויליכ6כללדיןערכ,והיוניכרים
דכרי 6מתכזה מכמהחנפי(ו6כמ"ל).
ד.ל6ו'תדהכ"ל :כתבהרמ"דמתו"עסי' ע3סעי'יח:י"6דל6מכיכןסירקוהעדיםכמעהטתכעולבי"ד
 hihסרקו קורסלכןכידווטען6זמהןמכוריןכידו6ו טענה לחרתס6ינןר6וייןלהחזירלפי קותה
טעכה דמעתה6יןלומיגוטהיהיכוללומרהחזרתיסד6נןמהדיסל6החזירס.ע"כ.וכתכהנ"ךכס"ק5
ימל6
דמיירוכדכריסהעסוייןלהסלילולהסכירולכןכמטען6זלקוחהל6היהכדכריוכלוסוקנןמהי
החזירוכיוןמטען6ז טענהפר6וילעככןכידו6 ,כלכמכריסס6יןר6וייןלהסלילולהסכירn"ubסרקו
עריסמתחילהכידומ"מהריכל6ר6ייתססלהעריסטעןמכוריםוכ"ככבטוען עתהכךוכךיטליעליו
כקמן עדכדידמיוכמיגוטהיה עומד כטענתו .ע"כ.כיקורדבריו הו,6דכ6יןעסוייןלהמלילמכיון
כטען כר6סונה לקוח הו6כידיוהיהיכול להט6ר כטענתו n"Dh ,ט6ח"כסיגה טענתו לחוכתו נקמן
צמיגומהיהיכול להסקר כטענתו הר6טונהטללקוחההי6צידי ,וכמו 3כלטועןוחוזרוטוען כנקמן
כמיגור6יכעיק6יכטענהקמיית.6
6ך כס"ק  65כתכ דכדכריסהעסוייןלהסליל6יכו כקמןעכטיוצמיגו דהחזרתידמכיון כטען מקורס
לקוחהוקנןמהדיסל6החזיר6 ,כל obהיה עותך כטענתווטען לח"ככפכיכי"ך לקוחה כמו סטען
כתחילהכפכיהעדיסכטר6והו,נקמן ,דה6מידכסר6וסוצפניעדיס 6מרלקוחהו6זהיהנקמןכמיגו
סל6היהמראהו,ועכטיועומדכטענתו.ונראהמדבריו ד6סהיהמטנהעכסיו כטענתווטועןממוטכן
הו6כיריהריאריךסיהיהלועכטיומיגודהריהודהסהו"6
להמערער,ו6יכונאמן.ע"כ.
והקמה התומיס כמ"ק לה עלהס"ךדהרי ohהיה כם6ר כטעכת לקוחהיהנאמן"5 ,כ 5ף ohטינה
כטענתו מ"מיםלוחיגועכוזיובהיה נם6ר כטענתו הר6סוכהוהיהנאמן.
הרילנו'דנחלקוהס"ךוהתומיס6י6מרינןמיגוסהיהטוען טענהאחרתהאריכהמיגו.
וכאמריכינהדיכי הלוקהסי' עז הכיק דכטו"ת כהונת עולס הקטה כהתומיס על הנ"ךדיהיהנאמן
כמיגודהיה נסקר כטענה הרקבונה,ותירןדכרי 1"coדתרימיגו ל66מרינן,עיי"ס,והכיףראיה
לדכריונוהריטכ"6כתוכית פח6כעיכד 6דנהרפקיד,עיי"ט,וכ"ככגדו"ת סערנ 6דל66מרינןתרי
מיגו.וכתככאמריצינהדמתוס'קרוטיןמגכד"הלעולס ,מטמעד6מרינןתרימיגו,ועיי"ם כמהרם"6
ד6פסר'דהויחדמיגו.
כתום'ד6מרינןתרימיגו,עיי"ם.
כטויתסי' קעהי"
הorsנ"ל ,כתכ לדעת
"
"
ב
י
ר
ה
ז6
נ5
המ
ונ
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עקז
"מחלוקתהט"ךוהתומיסהי6מחלוקתר6טוכיס"61.כגסככיד"ד6ינימקד6מרינןתרימיגו"6 ,כ
גסכטבעןטעכהטיםלומיגווטינה,יםלועודמיגו.ו6ף6ינימקמהחזקכפרןמ"מגסכהחזקכפרןים
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טי"חכזה,עיי"ט.ו"5כהריהכתבעמוחזקוקיןלהו5י6מידו.
ומ"מ כרקה דכניד"דליכ5מיגו ,רכלמיגו הו6כסמסכיר 5תכלפעולותיו,כגוןלויתיופרעתיכמיגו
דמזוייף5,כלכ6ןהמיגוהו6מזוייףכפירוטוקינימכירקינייודעוכד' ,ה6זהכרורטהגיע כמהוכמה
פעמים לממרד ההטקעות טככעלות התוכע,ויט עלכךעדויות,ומ"כקינונקמןלומרלהד"ם,וקיןלו
מיגו..ודומה ק5תלמיגוטמתכייםלטעוןקותו16כפלינויכוללטעוןקותו.
ו56י'יןכוסעודכמהמרקימקומות,ו6ק5ר.עי'נ"ךסי' עטס"קכג,וק5וה"חסי'פס"קג,ונתה"מסי'
עט ס"קדוסי' עב ס"קלד,ומטוככטס,יקוכן"עוריסכ"כ5ותקי-6קיד,וחי' הגר"טרוזוכסקיכ"כ
סי''ט6ותי.6
5ך':ר5הליד6ףד6יןלומיגודמזוייף מ"מיםלומיגודפרעתי,ו6ףם5ינוטועןקותו,וכ"כהרמיקס
טופפ"ו ,h"oועי'לח"ממסכריםדבריומכןפירםככלטענהמיטעוןקותווהיהנקמן6נונטעוןקותו.
"וכהרקניידידי הרה"גר'יהוסעכן T"5hoסליט" 5למה מכתבהט"וכמי'קעוסעי'י6עפ"ימרדכי
ב"קסי'15דכסטען טענהגרועה(סלינהנסמעת6מת),ל6מועילמיגו,והדוגמ5סלוהי5כטוען קמרת
י לפטור חוכך (למחול כסמך) ד6נן מהדימקין 6דס קומרכןf"D ,ל 6נקמן גסכמיגו טוב דלהד"ס.
ל
כיקור דכריו ,ומיגו הו 5חיזוק לטענה 15 ,טענה נוספת6 ,כל רק  ohהטעכההר6סינה מסתכרת
ומתקכלת,ול5כגוונךסכטענההר5מונהכח"ד כסקר.וניד"דדומהלמרדכי.

ה.לקותההנ"ל :כתב הסמאםסי'טוס"קטוום"ך מ"קו:כתכמהרי"קטורם קחד6ףכזה"זמוטלעל
הדייןלדוןעפ"י הקמתטנת6מתלוול6עפ"יהטענות ohהסמכחיסות הקמת,ועיי"סכפת"ט O"Dט.
כתכמהרי"קטורם קכט דמהטליןדניסעפ"י6ומדנ,6והוךכסי'טוסעי'ה,זהרקכסכלנולברר 6ת
גוף המעמהעפ"יה6ומדנ6,5כלכלסגוף המעמהידועhSbטיםלקכוע 6תכוונתכניה6דס,כזהדניס
עפ"י6ומדנ6לדבריהכל.וכתככרכרימלכי6לח"כסי'קלגדכמניכרלבי"דדהו5דיןמרומהוהתכיעה
הכזמןהזה6יןדניןעפ"י5ומדנ,6זה רקכדיןb~h,כפכרהמותרלחמכ
6יןכהממס5ולהיפך,
~
"
D
h
הפטרהלפי6ומדנ,5ו6ףיותרמחלי.

מרדכיאהרןהייזלר
ג

נרמהדכנידוןדירןעיקר טענת הנתכםקהינונותןהמינותלחכרהסמכןכי5עהפעולותקניהומכירה
עדורוולכן6יןמוסר6יהסהו6חייב להםכסף ,על6ףם6יןהו6מכחידסכסעתו 6מר לחכרהלקנות
ולמכורו5זח"כ טהחכרה מכנעת 6ת הפעולות סהו6נותן 6כללסתרזמן סרסה כמה וכמהעוכרות
ונ(זכררלו בהחכרהקינה5מינסכלל,ולכן6ין סו6מקמין להם טכסעתוכי5עו עבורו פעולותקניה
ומכירה,והולכופרככלטליןהו6חייכלהסכלוסb"h1 ,עלהחכרהלהוכיחם6כןכי5עהפעולותעכורו
טלקניהומכירה,וקיןכיד החכרהלהוכיחזהכוך5ותוע"כ הכתכעפטור.
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וטענת החכרהסיםכידהרםימותסנעפוכזמןפעולותעכוזנווהוהחנוניעלפנקסווכו' ,נר6הדל6טייך
כ6ןדיןחנוני עלפנקסו6 ,ף 6ס נקמרדרסימות6לוים להםדין פנקס ,מ"מדיןחנוכי עלפנקסו ל6

מהניהיכףטהנתכעטועןכריסל 6נתתלפועליס .פנקסוסלתכונימהכי רקהיכף סהכעה"3טוען"מ6
והפועלי),טועכיסכרי6 ,ףמהחנוניטוען סמ 6מ"מ כעכעונוטל .וכ"כהריסס כתמוכהכללפוסי'
הוכלכא"יסי'65ס"קווז"ל:וחנוכיעלפכקסול"6יה6כקנוןלומרלכל6דסמ65תיכתובכפנקסיכי

"

יכךוכךויה6נקמןהחנוני"נקמרהחנונירגיללהקיףלכל6דסוקינוכותכ h~hדברסהו6
6תהחייבל
6מת ,ל6יזכיר פנקם כמסנהול6י5טרךלה6ריךh~bיקמרוחנוני ס6מרלוכעה"כתןוכו' h~h ,ע"כ
ה6דנקנןפנקםיומ
רטסנוסומכיםעלהפנקםוכגון ט6מרהחנוני6נימו65כתוככפנקםטנתתילכנך
כיוןדפועליס6ומריסכריוהוךקינו
יhShממו65כןכתוככפנקסו,
ולפועליףוקינוטועןכריל
י
ק
ד
ס
ו
טועןכריליסכעופועליםוחנונייפסיד ,קמ"למהסכתוככפנקסוחסוכ כטענת3ריוכו'.עכ"ל.מכומר
דחנויניעלפנקסומהנימיהלנטכעונוטל6ףכטענתסמ"6
להחכוכיוהכעה"3טועןסלינויודע36 ,ל
ohטועןהכעה"כודקיטל6נתתיעליולהוכיחסכתןלכנו6ולפועלו,והפנקסקינורטיהנגדטענתכרי

טלהכעיו"כ.
וככד"דהרי הכתכע טוען מהחכרה"ינה קמינהוטועןכרים6ינוחייכס6ין להסמוס הוכחהטילכן
כי5עועכורו פעולותקכיה ומכירה6 .ך  ohהנתכעהיהמקמין להסהיויכוליםליטכעוליטול6ף oh
היתה טענתס"מ6עלממך הפנקסוהוהכטענתכרי(לפי"זככלחנותכמוכר כהקפהל6היהדיןחנוכי
עלפנקסו רקהיכף ס6מרכפירוס קורססמ6מיכו6כל כסתסל6נתןלו נקמנות רקכלזמן סנר6הלו
המכוסהגיוניהו6מהלסו6סירקהמכוסס6יכוהגיוכיומכירוהוךכופרככליהיהפטורכמוכלכופר
הכלול6מהניפנקסוסלחנוני).
ם 06
וכנד"ד6ף ohהנתכעהיהטועןטמ6יטלוון6סרםימות6לוטיטכידיהחכרהטהסדפיםיחידי
םלהסדיןפנקסוטלחנוני.דעי'כנה"גסי'O"D65טזכמסמהר"חסטוןסי'קלרעלה6חדקינונקרץ
י

פנקס ,ולקו דוקק עלה 6חד 6ל5ויפילו פנקם טכתוככוחסכון 6חד כלטילינ
ו פנקם טכותככו כל
חסכונותיול6מיקרי פנקם.כך מתמררממליטתכ"ימי'יח .עכ"ל .מכו6ר דפנקםהוה רק פנקםמלס
דהיינווזוכרתמהיקכרוכה6 ,כלדפיסיחידיסל6הוהפנקסוטלחנוניודוקקמכלחטכונותיוכתוכיסכו
6כלחסכון 6חדל .6והמכרךכותנתלומר מדוקק פנקםכרוךעליויםלסמוך 6כלדפיסיחידיס 6פמר
ךקיוס,עי'
לעסותטלח"כעלתקריך הקורסוכךהי 6טעכת הנתכע כנד"ד.ועוד ,פכקסוטלחנוניירי
כככה"גמסס"קיד,וכרסימות6לוסכיד החכרההיההכחמהכקיוםהרסימות.
ולפי"ז הענת הכתכעם6ין מקמין לחכרה הוה טענהכעימותהוקין הו6קריךלמיגו ,והוה כופר
וה
הכל.ולכן6יןלחייכוממוסהמ
"חכרההו5י6הממוןעלפיו ,רכלזמןסל6הוכח טהחכרה כקמתהו5י6ה
עכורו6יןלחייכ 6ת הנתכע ,דפטוטהו 6דערכ סחתסלמלוהעכורהלוהוהלוהתוכע 6ת הערבלבלס
זכותומלהערבלכקטהוכחהטהלוהללוה,וכלזמןמהמלוהל6הוכיח 6תזהפטור הערכ.
וממ"כידי"ע ה"36דמליט" 6דכע"דסטינהגירסתוכתוךכדיהדיוןדינוככפרןוקיןנקמןו6ףמיגול6
יועיללו"5 ,ע ,טהוחזקכפרן הו 6רק ohמינהגירסה כעלס הטענות הפוטרותקותו מהממון,כגוןל6
לויתי ו6ח"כטועןפרעתי fh ,הוהכפרן ,ו6ף  obהוחזקכפרןלממוןזה ל 6הוחזקלממון 6חר,כ"כ

ממונות

יג

המרדכי "3מפ"5סי'רכזוז"ל:הנמ65סקרן כלחדמטענותיול5הוחזקסקרן 3ס6רטענותיוכדחזינן
הכ6סהו5סקרןכחמיסיסו5פ"הגטכעעלהטלר .ע"כ.היינוהיכףדכסר 3כלועריסמעידיסקותועל
חמיסיס נסכע מדר'חייך,עיי"ס ,הכילו הטורכסי' עט .מכו5ר דכהוחזק כפרןכממוןזה ל 5הוחזק
כפרןלממון 6חר"6 .כ ה"ה ohמינהגירסה כע5ס הטענות מפטור לפטורכקותו ממון הוחזקלכפרן
וקינונקמן5,כלohסינהגירסתוכדכריס6חריססל5כע5סטענותהפטור,וכמוכנד"דסטינהגירסתו
3פרטיס 6חריסול 6כעלס טענתוהעיקרית מהוך פטורסלינומקמין לחכרהועליהסלהוכיחסכי5עו
עכורופ'צולות"6 ,כל5הוחזקכפרןדל6גרעמהוחזקכפרןלממוןזהhbהוחזקלממון 6הר.
ועוד הוחזקכפרןזה רק  ahכפרכבי"דועדיסהעידוכנגדו,עי'כטו"עמ" עטסעי' ט6 ,כל ohל6
הכחיסורועדיםל6הוהכפרן,עיי"ס.ועי'כדרכימטהטסO"Dחסיכוללומרטעיתיobזהל5כד3ריס
העיקרי"ס.
נמ65ד:5נד"דהנתכעהו6כופר3כלופטורוחייבטבועתפיסת.וכזמנינוטליןמסכיעיןומחיי3יסממון
עכור הסכועה,דיןזהתלוי כרקותעיניהבי"ד"51 .עכניד"ד obים מקוסלחייכוממון כמקוסחיוכ
האכוער.

יהושעווייס.

