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בנידון
שילםבצ'קיםעבורשכירותדירהוהתבטלההשכירות

הנידון
ראובן בא לשכור דירה משמעון לשנהונתן ראובן שלושהצ'קים ,וגם כתבוחוזה וחתמועליו,
אלא שעדיין שמעון לא מסר את החוזה לראובן ,כי אחרי החתימה דרש שמעון שיתן צ'ק
בטחון,וכיון שראובן לאנתן אתצ'ק הבטחון,מכיון שלטענתולפני החתימה לא דוברעלכך,

עיכב שמעון את מסירת החוזה וגם לא מסרלו את המפתח ,ואחרי כמהימים התקשר שמעון
לראובן בטלפון ,וראובןהודיעלו שהוא מבטל אתהצ'קיםוגם את שכירות הדירה.
עכשיו תובעראובן ששמעוןיחזירלו אתהצ'קים ,ושמעון תובע מראובן שישלםלו שכרדירה
עדשיצליח להשכיר את הדירה לאחר.

המקורותלהלכה
מנס '506קנקרץכסף,עי'נ"ךתו"מסי'ק5ס"ק 6ד6סקנס קרקעכסט"תטיםלועל6חריסhSקנס
מטוסדירךטימחול.וכק5וס"חסכיךכטסתוס'כ"כקנזוכ"מטזד"סס6יטטר6דכמכרקנסדל6כסיף
למיתכעי',וכ"כ כנתס"מטס"61 .כ OttOכ'5קיס ד6ף 06יבטל 6ת ספק סל 6מוכרחלטלס 6תמלוך
ססכוסגס מ5דסדיןטלדינךדגרמי1 ,ל6כסיףלמיתכעי',לכן סרק סו 6כמףכיןלעניןקנין קרקע
ןלסכירותקרקע.
וכי
וכיוןסקנס 6תסיירםלסטתמםכסובמעוןמגר 6תדירתכטוכןומנעממנולסטתמםכס6,יןלחייט6מ
טמעון מטעם דגורסלו ספסר,דליןזס 6ל 6גרמך ,וכמו טכתכ סר"6םכפ'כילד סרגל.וקין ~מר
ד6ס"נז6יןלחייב 6תטמע1ןכמסמסגר 6תדירתסטוכרוקיןנותןלוממפתח6,כלמסיכיחיתינתייכ
6תר6וכןלפלסלטמעוןסכרדירס ,נר6סדטוכרטס61דרנדירסטטכר6יןמסתמםכדירתסמפכיר,
דססטתמטותטלסדירס קנססטוכרוכסלוסו6מסתמם6,ס"נדגוףמכיתסו6טלסמטכיר6כלקנין
פירותסו6טלסטוכר,וקינו מסלםסכרדירס במסטסו 6דר 6ל6מסלסכמכילהנינוטסו 6מנס ,ו5ס

נ
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6חדקנסביתכקניןממועילוממוכרמגר6תמכיתכפנימקונסומנעממנוסכניססלבית,וכימסוסכך
יוטלסמקתbSb,דלינקטפזרךוליתיכ,ו6סעדייןל6פילסתקונהלמוכר6תכלמכסף6יןמחייכין6ת
סקונסלמלס,דזסומפזרךדנקט36 .למסהקילס6יןיכוללסו5י6ממנו.
וס"סמנידוןדיוןכיון סקנססטוכרמהמתמסותמלהכית06 ,סממכירמונעממסוכרלס"תמםכסלו
לנקוטפזרךוליתיכ36 ,למסיכיחיתייוכלסטוכרלמטל6תסטכירותסקנסככסף,ומסטכיטלממוכר
בלפלסמדיכםדגרמי,כמו כמחלסמלוסמט"חטללתריס6 ,כלמקנין מקנסכמט"חזס
6ת סמקחיי
מסוקכסףbS,כטל.
וכרמכ"6כתמו'סוכךכם"ךסי' םP"o%ככדיןמתסמוכר,מפסקד5ריךלמלסכלממכירות,וכתןטעס
ךממיגעליומתום' פרקסזסכנוכ.ומכו6ר6ףכמקוס
עלזסממוסדמכירותליומך ממכרסו,6וסטיי
טסמניעסהי6מסימתמסוכרל6מ65סרמכ" 6טעסלחייבככלמסכירותobל6מכירותליומך ממכר
סו.6ועי'3ר"6םפ"קדע"זסי' כ3מסותרדכריעלמוופרקסמוקןסי'כסדמכירותלזמןק5ו3מפילו
נפלכיתומלממכיר5"6סמוכר6%ת,וכןפסקכחו"מסי'סיבמכי'י.5
ועי'תוס'ערכיןכ66כ"סס"קוכו'וז"ל:וי"לדס6דתני36תו0פת6דליןסממכיריכול%קדיםסייגו
כמסקדיס %סכרו,וסכךמייריhbnsסקדיסמכרו.וס"נbn~hכירוטלמידמקוסטנסט,סמטכירצית
למכירוועמדומקדיםסריזומקודמת,קימתיכזמןטל6סקדיסלופכרו6כלסקדיס %מכרוסריזסדר
בוכמינס.עכ"ל.
ונרפסס6דתנןכ"ממס6מרציןעלממכרכיקדסטכירלו6תח5ירו"61ל06מעכסיו6תסנותןליסרי
סו6סלךכעמרסלעיםלכנס ,ו6סמלחודםכחוום סלעלחוום מותר,כיוןדמעכסיונותן 6%יןזס
סכירותbSbמכר,דכסקדיס %מכרוסריזסקנין6ףדמכירותליומם %וממכרסו,6ד6ס"נכמכירות
סו6רולסמניסעטר6,כלכנותןלומעכטיו6יןזסbSbמכרו6וזוליסו6ד6וזילגכיס.
לכןכנידוןדירןדנתןלו'5קיסוסקדיסלומכרו6יןזסb~bמכר,וכטסו6מסתמםכסלוסו6מסתמם,
ולקומכרדירססו6מפלס6ל6קנסממנוססמתממותטלסמ5ר,ו6ססמ"כירסנרמדלתצפניסטוכר
ןזסhShגרמ.6ומטוסכך6יןלכטל6מהמכירותb~hדמייכסממכירחוב
6יןלהייכ6תסממכיר,דיי
ך תמורתסכסףלתת 6תממפן,
למוכרתמורתסכמףטטילססטוכר,דזוסיסור6סמלקניןכסףיקרי
י ת3ע
וכיוןדל6כתן6%תמתפןסקנסממנו5ריךלתת 6%תסתמורסטלסכסף,כמכופרp~ssעכ6
'קמןבכידינהומריילי'וילוליס3זסקונס6תסחפן.
פי
6כל3ע5סמנידוןנר6ס,ומנספסקסרטכ"6רמתסטוכרקריךלטלסכלממכירותממוסדטכירותליומה
ממכרסו ,6מגס סמ%ך ממותמונעממסוכרלסמתמםודירס,ומגסדם"ךמי' ס"קכסטיגמתומ'
מ
ידולת3זס,ול6י65נו
לג
פרקסזסננו ,3דל66מרי'מכירותליומך ממכרסו35 ,6לככרסכלנו מכוכם
מידיספק כמתמסוכר 06י5טרךלטלסכלממכירות36 ,לכניווןדידןכסקדיסלומכרו6יןמוס ספק
רעלמסךטסקדיס%סריזסמכר,וכטמל6ךסמותמגרס6תסטוכר%סדירסמפכרומונעממנוסמימום
הדירס6יןלולסוכרמוסת3יעס.וקולי 06סמיכםסלמניעתסמימוססי 6מחמתסממכיריודםכוס
ןסמוכר5ריךלמלסכלסטכירות6ףממכירותליומךממכרסו"51.6ע.
סרס6"3ילי

ממונות

נא

וכמחנסלפריסtsoסכירותסי'גרביכ
ןטסכרכיחמטמעוןלחורט 6חדוהטבילוללוילקותוזמן,ונטרף
הבית,וטועןריגובןטיחזירלוהסכירותמזמןטנטרףפכיתולילךוכו'.לכינור
ה )~obדר6וכןדינך ק6
מיטתעידקיי"ליטנ0לסכירות מתמילס ועד סוף ,וכל טנטרףהנית נ6מ5ע הזמן ל 6זכ0 0מטכיר
כסכירותטל5דרבוהסוכר6והכ5מכותוויכולהסוכרלתכועהטכירותמזמןטנטרףהביתולילך5.כל
יל0תום'כ"מ עטכטכתכו"61תמ"מ 06נתןכלהטכירות6מ5יל6יטול0טוכרסכרח5יהדרך
רזיית
טל6הלך,ועי
דדטכירותאינס מהתלמת 6ל6לכסוף.וי"לדכיוןטסקדיסלוסכרו נתר5הטיסתטלו
לאלתרa"sh~,דסכירותאינסמטתלמת6ל6לבסוף,לדעתכןנותנוטיה5ט%לאלתרעכ"ד.למדנומזה
רכלט0קדיסלוהסכרל6טייךלזמריטנהלסכירותמתחילהועדסוף.ועיי"ט מססיטלמעירכוס.ועי'
עודטסכמי'ס1וו.
מ"מבמעינןמדכריהתום'כ0קדיסלוטכרו1נתר05טיה6טלולאלתר,מכוונהכמוס0כ6נולעילמתום'
עירוכין כ6דליןזהסכירות 6ל6קניהטיהרטלו לאלתר.ואין לומר דסטוכר 6 60מר 6נ 6ק6ימנ5
והמבכיר ה 61המעככ,לכןיתכן 5ףכסקדיסלוטכרויכוללתכועמסמטכיר מססל 6דר6 .כליותר
מסתכרלומר
מנסגהמדינהטהטוכרנותן'5קנטמון,ורקמטוסכך6יןהמטכירנותןהמפתת,גס
הטוכראינויכול %
ד~0מרboק6ימנ,6וכיוןטהקדיסלוטכרו6יןזהסכירות6ל6קניןפירותואריךלטלס
כלמהטסקדיסוקנהממנו.
י6סזהמנהגגסכירוטליס"הטוכרנותןסטרכטחון.
מ"מל6כרירךל
ועי'טסבמחנהאפריססי'טכמיסטכרציתוהחזיקבה61ח"כנמלךהסוכרS"h1למבכירקינירולסכה
ומסתלקעלמו ממנה 6ס נסתלק זכות הטוכרכדכריס5לו .ודעתו נוטהדבסיליק נפקעזכות0טוכר.
וסכיךטסכטסהריכ"טמי'תעודסילוקקינומועילגביטכירות.לפיכךכנידוןדירן כמסטסילקעלמו
הטוכרמהבכירותהדיןתלויכמחלוקתהריכ"טוהמחנאי.דלפי המחנהאפריסדמילוקמועילכסכירות
טנפקעזכותסכירותכיוןדגוףהכית 0ו6טלסמסכירואיןלולסוכר6ל6זכותפירות ,מגס טז0קנין
פירותומחילהל6ממני6 ,כלסילוקמועיל6ףעלקניןפירות,כמו כעבדדהגסדגופוקנוי מ"ממילוק
מסני ,מה6דגיטיןלכ,ועיי"טכריטכ"6דלטון5יןלי עסקבךאינולטון 6~b)Ooל5לקוןסילוק,וגצי
עמדמועילכיוןדסילקעגמוממנוממילםזוכם 0עכדכעלמו5סהו5גדול,ו6סהו6קטןזוכיןכוטמיס.
לכןכנידוןדידןדהטוכרסילקעלמומהפכירותנפקעמהסוכרהחיוכ כמססהקדיס %טכרו6.כללפי
הריכ"ט ל6מסניכלל מה טהטוכרסילק עלמו מהטכירותול 6נפקעזכותסטכירותול 6כטלקניימ
0הסתמטותטלהדירה,וי5טרךלטלסכלמהסהקדיס,ול6יוכללתכועכמסטל6דר.
י עסקכה",דליןלי עמקסריזהסילוק6 ,כלכטל
וכרמןדיןנראהד"כטלהו"6ל6דמיכלללאניןל
מטמעדמכטלמכאןולהכף 6ת ממקחוחוזרבו,וכיוןמככרקנהאינויכוללחזורכו.
והנה  60דפסק בנתה"מסי'  05ס"קג ד6ס לקח ממנוחפןונותןלו ממעותכדיטיחןלו התפןואינו
רואהליעןלומחסןונתנול6תריס15מזיקוכידיםיכוללכטלהמקח,וכתבטסרכןמוכחמס"טיבםעי'
כ.כעניותיל6זכיתילפרט 6תדיוריו עדכדילהוכיח מטססיכוללכטל 6תהמקח .מ"מכנידוןדידן
טסמטכיר ל6נותןלטוכר להכנםלביתטה"כירלוול6הככירול6חריסול6תזיק,ממיכיחיתייבטל
הממח,לנמוטפזרךוליתיכ0 ,ל5פכיתסייסלפני 0טוכרכטלימות,ואפילוסהסכירהמטכירל6חריס

נב

פסקידין-ירושלים

הל6פסקכסי'טיכסעי'כ-מעליוסמךסנתס"מ-טחייכהממכירלהבכיר %כיח5מרכמותו 06חזר
סמטכירוהמכירו 16מכרלעכו"ם616נםממפקיעמכירותסי5מון5,כל 05ספיתמנסוכמוטסטכירו
6ל5דסמטכירקינונותן %לסכנם5יןלנוטוםגילויסיכולממוכרלבטל5תסטכירות.

