ממונות

קנג

פסקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
רבור"מ 'שקורחיים"
מייסד וראשביתהדיו לממונות בירושלם

בנידון

מוסדשל חסדשהזמיןסחורהוהמוכרלאעמדבכלההזמנה

הנידון
מיסד גדול שלבית זקנים -שהוא מוסד של חסד -הזמין מגבות ,סדינים ושאר צרכי מיטה
מפירמה העוסקת בכך .הפריטיםהיו אמוריםלהיות מודפסים בהדפסה מיוחדת עם הלוגו של
בית הזקנים .המוסד שילם עבור ההזמנה  60%במזומן כשאת היתרה היה אמור לשלם עד
השלמת מסירת ההזמנה .לפי החשבונות שילם המוסדעפ"י דרישת הפירמה עוד  20%לאחר
שקבל  80%מההזמנה .לטענת המוסד הודיעה לו הפירמה שאין באפשרותה לספק את 20%
האחרונים מההזמנה בגלל פחת שקרה בשעת ההדפסה ,והיא מוותרת על יתרת החוב .לטענת
הפירמה ,בהזמנה רגילה ללא הדפסות מיוחדות יש לה אחריות לספק את כל כמות ההזמנה,
אבל בהזמנה מיוחדת הכוללת הדפסהאינהיכולה לעמוד בדיוק של ההזמנהמכיון שתוךכדי
הדפסהעלול חלק ממנה להתקלקל,וכן מקובלבכלבתיהמלוןהגדולים שהפירמה עומדת אתם
בקשרי מסחר.
המוסד טוען שהזמין כמות שהוא זקוק לה מידית ,ולכן יצטרך להשלים את החסרע"י קנייה
באופן מיוחד וזהיעלהלו כמה אלפים ,ומכיון שההזמנה היתה על כל מאתהאחוזים ,הרי מה
ששילםהיה דמי קרימה על כלההומנה ,לפיכך הוא תובע מהפירמה שתשלםלו את ההפרש
במחיר שיצטרךלהוסיף עבור הסחורה החסרה.

השאלות
א .הקדש שקנה מטלטלין בכסף ,אם המוכר חזר בו האםישעליומי שפרע.
ב .מוסד של צדקה וחסד האםדינו כהקדרו.
נ .קנה סחורה שבאה לעולם אלא שצריךעדייןלהדפיסעליה ,האם נחשבת כדשלב"ל.

קנך

פסקידין-ירושלים

המקורותלהלכה
מדיןתורס מעותקונות 6ל6טמדרכנן6יןמטלטליןנקנין 6ל6ע"ימםיכס  16סגכסס 16ח5ר .ופסק
סרמ"6חו"מסי' ק5טסעי'ד מקדם ו5דקסקונסכמעות,ולכןohנתן 6חדדמיסלסקרםעל ממקח
ונתייקר6יןססקדםיכוללמזורבו,עכ"ל.וכתבסם"ךס"ק:6וס"ס6יפכ6ד6סנתןסגכ6ידמיסלבחר
לבורךסקדם6יןסגכ6ייכוללהזור ,דס6כסדיוט~bpנמימפרע .ו%תיקמימס6דסזסכגזכסמקכל
עליולספקמלתותמ6רכעועמדומסלםמספקמ6רכע,ממלםועמדומ6רכעמספקמ6רכעסידסקדם
טלסעליונס,ופירםרם"יכסדיוטפקכלמעותמןמלטכסמןסגזכרלספקסלתותכלסקנסלמנחותמל
לכור6רכעסביןכמלעוסוקרוועמדוממלםסביןנסלע% 15wb ,י65סיערעדייןל6רכע,פומקין
ןכסלע 06
מסוסטידסקדםעלסעליונס,עיי"ם.מ"ממכובר"סד6סעמדוממלםמספקODS%b 5סבי
עמדובת"כמ6רכעויכולוהערכומטוסדירסקדםעלסעליונס.וכס"ממססכיךכמססרטנם:מסלם
וכמוו מ6רכע מספק מ6רכע ,וקוס מס6ו6מרינןכקדופין פ"קפדרו כמנסול6מספיקלמסכו עד
מעמדכמ6תיסמסטפדספדויוקינונותןbShמנס,ומפרם סרס דכס6ל66מרי'ל6יס6כתסדיוט
חמורמכםסקדםכיוןדכסדיוטנמיכמימפרעק6י"6,כס"נמו"ללמיזלנתרנתינתממעות,וי"לדל6
דמי דסתסכנתינת סמעות מתח %ססקדם עלסמעותוקנסמידד"ת6 ,כל סכ66ין סםלתותכעין
היתמלך סמעותעליסן כמערנתינתן  bSbמקמלעליו למפק מטלם כל כעסהיקטרך סקדם ,עכ"ל
סר"6ם.
סרילפיזס 06סגכ6ינתןדמיסלבחרלבורךמוסדסל5דקסקונסוביןסגכ6ייכוללמזור ,דס6כסדיוט
כמיטפרע,~bpזסדוק6כדגרמכ6לעולס6כלכגוןלספקמלהות6זכבמתבינוקונסכמעותויכול
ד סקלםעלסעליונס6,כלכמוכרקינויכוללחזור
למזורכוומומריםדיד מפקדםעלסעליונס,ורקי
טפילוטוסדברטל6כ6לעולס,לפיכך6ף06עמדוכמלםקריךלתת%כ6רכעכמוספמק.ולפימרמ"א
ל6ודוקאכשקום6מרי'דידסקרםעלסעליונסbSbס"סכ5דקס6,כלכאמתסרמ" 6סל6שוכרדל6
דסקדםעלסעליונס ,ד6ס6חדנתןומיסלרדםעלסמקהונתייקר6יןספקכםיכוללחזורכו.
6מרי'י
ונר6סדוק6כזסוכמושאמרוטסכקדושיןד6י5סדיוטל16כמימפרעק6י,וס6ד6מרומסככ"מיד
סקרםעלסעליונסדסתסכדכרטל6כ6לעולסמיירי6זכאמתמןמתורסאינוקונסכמעותמ"מממוכר
אינויכוללמזורכודוסדיןדידסקדםעלסעליוגס.

םלמסדיןסקדם ,דככרנתכפר
וכערוךמפלחןכתכדליןכונתרכינוסרמ"6דסקדסותולדקותמלנוי
בסי'5סדדינסכסדיוט%6 ,וכונתודכיוןדמןסתורסמעותקונותותקנתמו"לסיתםלטובתשמצחר,
כיון מסקרםולדקותאינסכעלי מסחרל6סיתסעליססמתקנס,וכןעיקרלוינךמילאסויטמפרמי
ססו"עעליו דל6כמימים חולקע"ז .עכ"ל.וככי6ור סגר" 6כתו ד6מירתו %כוס כממירתולסדיוט
םידל5דקסופסקו
וכפ"קדר"סו6כפיךזו5דקס.וכס"קונדריסלישעילסויםידללוקסכו'6ת"לי
סר6סוניסכ6ת"ל.עיי"ם.ונרפסמדכריודפיןזסמדיןמעותקונות6ל6מדיןקמירתולגבוסכמסירמו
לסדיוע,דכסקנסלאורך5דקסקנסכשמירסכעלמך.ונרפס~Orדוקךכדכרמכ6לעולסS~bכבכרפל6

ממונות

קנה

63לעולס %חיי
ךקמירתו%נוה.וגןכה6דמעותקונותדברתורהמיינודוק3 6ד3רט63לעולס6כל
3דכרמלhs5לעולסמסיקנוהמעות.
כנידוןדירןטסזמיןמגנות,סדיניםוסקרלרכימטות,מגסטחסרמללכותנידי6דס
ככ"מעד6
י
6
ו
3
מ
ו
1ל6נקרץדכרמל6כ6לעולס,זהדוקקמטוסדמסורכידי5דסלהטלים6,נלכ6ןדעלולטיסים פחת
כסדפסס,מוטחסיכדכרפלbs5לעולם,וכיוןטמיעתbSקנסל6אייךכוסמימפרע,כמ3ו6רכס"מ
"3מ ממ כטסאר"ימיג6ט ,ותו מטעס 5חר ל5טייך כזסמי מפרעכיון דנתן רקעירבוןועירכון
במטלטליקונה רקכנגדמעותיו,ופירוטודמד6וריית6קינוקונה 6ל6כנגדמעותיו,כמכופרמסדף
מט%,ן6יןמימפרע6ל6כנגדמעומיו5,כליותרמכדימעותיויכולממוכרלמזורוקיןלומיטפרע.
%ןכניווןדידןכיוןדסמוסדל6טילס 6תכלמכסף,יכולההפירמסלחזור בהוקיןמי ספרעhSb ,
דלפיסגריךטכלדקסקמירתולגבוסכמסירתולסדיוט,חייכתמפירמהלספקלמוסדסלחסדכלמס
סדכרסוג'ינ
סיכולהלחזורבה5,כלזסדוקך3דכר b5Cלעולסד6םט"ךכפיךזופדקס6כלכדברטל6
ירולסכזססוסעי%לחייב6תספירמסלעמודכהזמנם
hsלעולס6יןעלמסטתחולהשמירס,לכןשינ
ככללם.

