שצב

פסקידין-ירושלים

בית,דיןירושלים

לים ~ntllbsעמי,לי~"סי,

מכירתבעלות לשבתות השנהלנכרי
בחברהשעסקיה הם דרךהאינטרנט
חיקכיח %ראה מס' -151שע

נושאהדיון
א' שותף עםשנייהודים בארץ בחברה המספקת מוצר דפוסיחודי פרי המצאתם שיש להם
עליו פטנט בינלאומי .את המוצר מספקת החברה דרך רשת האינטרנט למזמינים מכל רחבי
העולם .החברה מזוהה בשמה המסחרי ,בתוספתזיהוי בינלאומי  ,(COMJוהגולש לאתר איננו
יודעלמישייכת החברהוהיכן היאקיימת עלפני כדור הארץ .צורת ההתקשרות עם החברה:
הלקוח גולש לאתר החברה באינטרנט',שם מציעה החברה את מוצריה לציבור ,ומפרטת את
הדרך שבהניתן לקבל את ההצעה או לדחותה ,ובמקרה זה הדרך היא מסר אלקטרוני חוזר.
הדומיןמתבישלהצביעבעזרת העכבר במחשב שלווללחוץ בנקודהמסויימת אםרצונו לבצע
פעולת רכישה ,ופרטי הרכישה והתשלום .ההצעה המופיעה על המסך מפורטת דיה ולשם
מימוש העיסקה כל שנותר ללקוח הוא לבצע צקד יחיך
ר 9לשם המחשת קיבול
הגדרי
בדרך של הצבע ולחץעל מקשמסויים ,בלא שנשאר כל צעד נוסף שעל המציע
ההצעה,כמי
לבצע ,שאז המסר האלקטרוני מהווה הצעהסופית להתקשרות חווית מחייבת ,ולא בגדר
הזמנה להצעה שאין בה גמירות דעת מספקת להתקשרות חוזית (ראה "האינטרנט והמשפט
המסחרי המקווןיי מהד' שניה ,עמ'  ,)70ובקבלת המציע את הודעת הניצע נכרת החוזהבין
הצדדים ,ואע"פ שהקיבול לא היה במעשה ,שגם קיבול "בדרך אחרתי נחשב לכריתת חוזה
(ראה"דיניחוזים במשפט העברתעמ' ל ,"gp 3חוקהחוזים ,ושם בשם שו"ת בית שלמה ח"ב
חו"מסוייסעד).המציע ,במקרהזה החברה ,מתחייבת לספקלמזמין את המוצר בתוך  72שעות
מעת שההזמנה נקלטה באינטרנט .בעת הרכישה מעביר הקונה את כרטיס האשראי שלו
באינטרנטלחייב את חשבונו בבנקלטובת החברה,וזיכוי החברה בכסף מתבצעמידית .האתר
פתוחכלימות השנה ,כולל שבתותוחגים.
א' ,שהוא שומר מצוות ,אומר שאת ההזמנות הנרשמות כשב"ק הוא רואה במחשב רק ביום
ראשון ,אך עומד בהתחייבות החברה לספק את ההזמנה ללקוח בתוך  72שעות מעת ההזמנה.

רי
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ממתות

שצג

לדבריו קשה לזהותמי עומד מאחוריההזמנה ,וכך בשבתות השנהאין לדעת אםבין המזמינים
ישנם יהודים או לאו .עוד הוא מוסיף שאמנם יש עצה לסגור את פעילות האתר באינטרנט
בשבתות ,אך לכך הוא זקוק להסכמת שני השותפים שלו ,שאינם שומרי מצוות ,והוא מאמין
שאםיציע להם לסגור בשבתות הם לאיסכימוייויזרקו" אותו מהחברה.
הוא שואל כמה שאלות בהלכה:
א .האם כשיהודי שאינו שומר שבת גולש לאתר ומזמין את המוצר בשבת ,האם הוא ,כשותף
בבעלותעל החברה והאתר ,עובר משוםחילול שבת,כיון שנעשה שימוש באתר האינטרנטי

השייךלו?
ב .האם יש צורך שימכור לנכרי את חלקו בחברה לשבתות השנה והמועדים (כאשר מצד
ההסכמים הפנימיים בין השותפים רשאי א' למכור את חלקו לאחר בלי צורך לשאול את
הסכמתם שלשנישותפיו) ,כדי שלאיעבורבאיסור ח"ו?
ג .אםכן,באיזהקניןניתן למכורלנכרי את חלקו בשותפות ,שהריאין לחברהנכסיםממשיים,

והכל מתנהל דרךהאינטרנט ,ובעצם " 11חברהוירטואלית"?

השאלותלדיון
א .בעלים של חברה בש"מ ,גדרם ההלכתי.
ב .שביתת אתר אינטרנט בשבת.
ג.איסורלפניעורומסייעלעבירה ,כשאינו מושיט את העבירהלחבירו.
ד .שכר שבת ומסחר בשבת באתר אינטרנט.
ה .זילותא דשבת.
 .1מראיתעין וחשד.
ז ,עשה חוזה עם חבירו לחלל את השבת ,האםיוכל לתבוע את חבירו למלא את התחייבותו
ולחלל את השבת.
ח .מכירת חברהשאין להנכסים אלא אתר אינטרנט או שם מתחם(דומיין).
ט .הקנאהליום אחד בשבוע.
י
.קנין באמצע השבועכייחולבסופו.
יא .נוסח ההקנאה.
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שצד

פסקידין-ירושלים

תשובה
א.ממזיקמניותטלמכרהoh,נמטרסוחף כ3ע5תעלהמכרס,וכטמוכרמגיותגחסכטמוכרטותפות
כבעלותעלהמכרה061 ,יםלחכרהגכסיססריהמכירםהי6עלחלקו כ16תסגכסיס16 ,סכעלמגיות
י  06כעלזכויותתביעה מבהחכרה" ,מטוס ססמ3רההי6גוף
6יגו גחט3סותף 33ע5ת על החכרםכ
מטפט'נפניעלמו,וכטמוכרמגיותסיטלו6יןבכך העברתכעלות כחברהכימכירת,כויותתכיעה

כלפיהמנרה.
היהיהתלויכמתלולתספוססי0כמגדרתהתעלתעלחכרה,עי' פס"דירוטליסכרךטעמ'עג
ודבר,
ועוד מקומות סםהוכלו דעהגדעיהפוסקיםס6ין כהלכהמוסגסלגוףמרפטי 6טר מ5ד 6חד הס
סולטיסעלהכמפיסומלידך6יןלהםקמריותהיטית1ל 6בעטךעליהם,וגסכמפרההממוןטייךלכני
6דסויםלזהכעלים,זולתהקר".ועי'כמקורותהמדכריסכוס :מפענח5פוגומ-6יג-גן"הגלמן"חסרי
תסלידמהגר'ייקל1פט;סוית הר5כייו"דסי'קכו;לגרותמסהיו"דחישסי'ס ;3כ6רר6יעמ'קסג;
דתוה%הלהגר"מטטרגכוךעמי5ט;מנמתי5מקמ"יסי' קמרולילך; מלקתיעקםיו"דסי'מה; מגמת
סלמהסי'כת; "קונטרס תקנתהרדית 3קרגותפגמיהוהטתלמות" עמ'סוועמ'גג; פד"ר כרךי עמ'
טעמ'  ;15מ613מעריססי'1עמי;)5דכרימספטח"נ
285ועמ' 293מהגר"ח5ימ3ליסט;פד"רכרךי
עמימעג;"סגותמייס"סי'קח.
וככר נחלקו המהרט"גוהכיתי5חקמי גמסכ 3על המכרה ,ס6ס כעלהמגיות 6ו המנהל כפועל,
סמסרסעגכפיתתיו"דסי'גהקמהעלסמהר"סמיקיו"דסי'קנחמהגיחליסוד מהמעות5סר כהקס6
סיגוסל61'DntCOק5י6נערין6ל6מסוע3דלהסמסוססכל6חדולחד ה5המעומסלולהסותפות6,יגי
ךגוףהמעות6סר ,bDhpoSולמהיקרץעליוטסמלוה,למיהלזה,הריל6הלוהרק
מכין,ד"6כלמיסיי
לו עלמו.ולדעתי פטוטס6יןכ6ןסוס 6 OtC1 oh1SOדס  %קבל6חריות על המעותסלווכלכעלי
ה6ק56י6נערןהסהנעליססל16ת1הממוןהכולססותפיסנו,עיי"ט,וכ"כסמגממי5מקמ"גסי'36 ,6ל
מכיתי5מקיו"דמ"כh"lpסי'לבסכרבמנהליהחכרה%1 ,כעליהמגיות,הסהכעליםה6מיתייס,וככר
תמהעליו3ט"1תמהרייךה5י )rrnמי'גדטהריידועסביןטוםבמריותדגפסיהעלהדירעקט5רול6
עלהק6סירערכי 06מחלק6תהמעותהגמ65הכגקכפיהפנקס16תהןר3והןמעטומעולס %נעטה
י  ohהבגק מקבלת המעותועוסה כהס מו"מ,קין למקססוס טעגס
6חד מהם %מלוהhstלוהכ
י6סגגדהכגק,עיי"ס,ועי'קוכןדגרימספטמלקמעמ'קמו.
ותביעהנגדסליהכ
וגפ"מonpnol'hקניןקריךכמכירתמגיות ,ס6סזוטותפותכנכסימחכרהכי16קריךקניןהמועיל
ל6ותסגכסיס ,ס6סהכעלומהמקרקעיןקריךקגיןהמועילכקרקע 061 ,כ3ע5תהמטלטליןקריךקגין
המועילכמטלטלין,ו6ס11חכרהלהסקעותסלקופותגמלופנסיהסלחוסכיםלמיגיהס)6,יקריךקנין
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פצה

ממונות

המועילכ16תםקרנותכמפייס36 .לebמכירתמגיותhSho)'hזכויותטלת3יעסכלפיסמררה,כיrh
הקניןהמועילהו6כמו כמכירת)כויותגכיסטל ת131ת .ומ"מ6יךh~cנגדיר 6תהדכריס ,מסכמה
םכוסקגיןעלמגיותfh1 ,יועילהדבר
אע"פכפניעדיםתיגסמסוכהמעטםקנין"6hSh,כלפימחוקי
מדיןסיטומת.6
ב .כתבכקהלותיעקרכיקסי'כ66ות36מסטויתהת"ס"16מסי'פד:עיקרקפידתמתורסבכיטבת
הו 6למעטה הכגופו דוקם ,דהמורס סקפידס 6מגותת גופו מל יסר6ל דוקם ול 6על המלמכס סל6
תיעמס ,וע"כ 3ס3ת ל6טייךלחייב6מירסלנכרימדיןמלימות,טפילו6יגימםדיםכלימותלגכרי
להומר,6עיי"ם(ועי'טוית"5פדוויגסקמ"כדף פ6עפ"יסמכילת 6דמטמר מ3תכקילו עסקלסכת,
מהגדר 610מל6יה6מילולמ3ת  %1מחמתה6דססל6יעכוררק ם%יס6סמכתממולל),ועי'סיעורי
הגרם"רקרוסיןעמ'רם.6
ohtכן,מפילוohמיהממם כלתר6יגטרגט,ול6סיטזסרקיסתרוירטו6לי"העסקיתויר",מ5ד 3על
ס6תר6ין)סמעמהט3גופוטסקסידסעליוסתורס,מהגסמלתר6יגטרנט11ימרסוירטו6ליתמליןכה
ממם,וכל6מדמהגולמיםגכגסלמתרמכיתו .htoוגרילה eAtמסוסשכיחת כממתו6יגו מ115סעליו,
ם6י6פמרלהחסים 6ת ס6תרכ"כהמתו'י ,מסגססס6חר6יגועורסכלמלנוכס61,יגו מו)סרכטעיתה
בהמתוbShכססכסמהעוססמלטכס,עי'רעק"6עלססו"ע"16חסי'רמו.וע"כ6ין 3על ס6תרעוכר
מטוסמקלסכתכס6מדסגולמיסנכנסלחתרמכיתוכמכת.
ז6תועוד.מחמרססחוקכעולסמחמיד 6תמעתחלותסקגיןכ6ינטרגט 3עה קמלתהמסרסחלקטרוני,
י  - otfinממלקהכללי"עמי ,179
 uncnolהמסמרי
3 %1עתמפלומ ממסר ,ר6ס"דיג
המקוון"(מסדורםמניס)עמי ,95 ,73 ,70והיינומסוסססקיכולמעידעלגמירות דעתו לסתקסר עס
ממגיעכמוזםלפיסה5עס(למוןמזקסחוזיסמעיי "6,)5ככנידוןדידןממקבלהמסרסיגויסודימומר
סכת,גר6הטל6גרעהמ15תסמירתמכתמכסלטכנימלרשתה6יגטרגט061 ,כמקרהטלכטלטכניל6
מלI~)POכסיגורהס)מגסלכד,על6התכמסוכמהכטליןהמקבליכוללקבל6תססזמנהכגללקימור
30ת ,סגמ65סיעת סה)מגה  n~dsל 6מיתה פעולה טל מו"מ 3ט3ת (ועי' לסלן 3ד3רי סגרנה
מרמורסטייןםליט".)6
ןלנזיר61כרמןהמילכןנם ,ת"לולפגיעוורל6תתן
ג .כגמ'ע"ז:31מגיןםל6יומיט 6דסכוססליי
מכטול.וכתבו3תוס'סםדה"ה3כלם6רלייסוריןוכוי,ולפי")לסורלהומיטלמומריםלע") דברליסור
לע"פחס61מלהסכיהדכרידועטי6כלוהווהוך לסםוכו',ומייריכדקקיכמקוסמל6יוכלליקמ
ehל6יוטיטלוorוכו'.ע"כ.ועי'תו"ע6ו'ימסי' )~JDDbpסעי' u"1al3יו"דסי'6"PDh)pוסי'קםסעי'
6וסי'רםמעייכ"101עמו"מסי'מסטמעיי.6
וכתבהריטכ"6כע"זסגnrrht:6למס6יגומוסםכעססקרןמסוסלפגיעוורל6תתןמכסול,מיסתי"ל

יייייינמרני
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פסקידין-ירושלים

שצו

דמסכ6סמעיגןדבל6l'haנ1גותנ,ןלוהמסורעלמווהדבר ספקohיקם eb11Dhל6,15יןבו מטוס
ולגבייסר6ל .ע"ל .נמ55לפידבריסריטכ" 6ס6סקינומוטיט ממסהליסורלחכירו
לפניעוורויפיל
ת
5
ט
לע"פהכגללומת6פסרלחכירולעכורעלהליסור,וכמוכנידוןדידן המ51רהיחודיהנסניתןלרכוס
רקSihהחכרם6,troךקינומוסיטקותולהכירוכטכ"ק,חיגועוכרכלפניע11ר.
ק
כ 16תי כתב וז"ל :וגרסה דה 6טסקל 1חכמים כספ וכוי מסוס ס6ס l)hs
6ך כחזותןטכיעיתסי'י
לסממיר כספיקות געסס מכטול סגמנע חסד ודרגימייס ופלוס מע(מגו וממס61 ,ין לסככות ob)c
ותחרותכיגיגווכיגיהס,ועוכריןעל %תסגףועוד כמסלקויןסטיןליסורןקלמליסור )סס6גונלין
להלילon~hממגו,ומלכךסקלוחז"לכפלסעדכמססיסלסתגסגלקוגססולמסוךידעומהסוט%נגרוס
מכסוליסיזהרגדוליםלהסולגו.ע"כ .מכ61ר ט%עתeA h"ltnoכס6יגומוסיטהליסורלמכירועוכר
r 6
כלפניעוור6,ל6טיסלסקולohליסורזהגדמהמפגי6יסוריסוכמריס(ועי'מו"כ להגרמה"ליט"
סי' .)6לפיהבנידוןדידןססקוגיסכללo)'hיודעיסמיכעלהלתר61,יןחבט Dhcיודיעסטיןלרכוס
כלתרכבכתותימנעמסקוגיסחסדודרכיחייםוסלוס6,יןכזססיתר.וכןדעתעיןי5מקמ"nrr~h6סי'
יג,ועי'טרי ממדמערכת1כללכו6ותי ,ומנמת להקמ"גמי'עט6ותג,ולגרות מפסיו"דת"6סי'
עג.

ועי'מ"כסי'סמוס"ק)ד6ףכמקוססלינועוכרמסוסלפגיעוורכמןטסיתיכולליטול6תקותוסדכר
כלעדיו ,מ"מליסורדרכגןb)'hמטוסמסייעלעכירסד6פיל6IUP1וכל;כילותכי"רמלוויןלהפריסו
ע.%וכתבטסעפ"ימג'":ולסורלכס6יל %דסכלי מל6כ610 06 0הסודלעטות
כ"טגדולhStיסיי
נססמללכהכסכת6סל6טיטלתלותסיעטסכהמללכתסיתר.לפיס)כנידוןדידןלכ6ור0יטלאסורעל
כעל המכרה לפתוח 6ת האתרלפני כל סע1לססיעודיםממללי טכ"קיטתמסוכו כסכת לקנות 6ת
סמו5ר.ועיי  nrrtnמגחתירחק מ"טסי' כז ,וחלקתיעקכח"כסי' קב ,וטס"כסי' כססעי' כמ כסס
~,h"rrAלאסורמפעלתמכונותnt~wnlulhכסכת6ףס0קוניסמפעיליס16תןכע5מס.
6ך מאחרOlnocכעולסמחסיכ 6ת מעת תלתסקגיןכ6יגטרגט כעת קבלת המסר50לקטרוגי1 ,ל6
םלמקבל
כעתמטלומהמסר,ר6הלעיל6ותכ,וגמ65סמקהסקגיןהו6רקאחרי65תסככת ,סרק)6י
6תהלפטרותשמכניהלהכל ממסר ,ו6סכך ,כעת סס)מנהלonlo 6פעולהסלמו"מ כסכת ,רק
סקסהעלמקסכממטכהכיתי,וכעלהאתרל6סייעלמזמיןלעכורעכירהמממחו.
ןדמים :דמקתוממכרכטבתוכיו"טאסורכספרע)ר.6ולקמן
ד.כתםרט"יכילהכזכד"ס6ין,פוסקי
טסלז6ד"המסוס מקםוממכר,כתכרט"י:ומקםוממכראסורמן ממקרץדכתיכממ5ו6חפ5ךודבר
דכר(יטעיהגח)"6.נ מקמוממכה6תילידיכחיכהסטרימכירה"61,תסויףלהגזרםלגזרם,כולהחד
גורסהי .6ע"כ.וכעי"זכמאירי:ocו6י h'tpלך ו 60מקח וממכרגופיה מדרכגןוסויף לסגיירה
)%ירס,ויםמתראיןסיטכאיסורורמזמןהמקראדכתיכממ615מפלךודכרדבר.ומעיקרדכולה חד6

יה
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ממתות

שצ,

רטמטתגהמרמותלרמות.ע"כ.
ג,ירס,כלומרכהגזרועלמקםוממכרגזרועלכלדי
יכת131תסדסוףע"6דמסתכר 3ט3חלסורגזרםמטוס מקחוממכרוסכירות .לפיח נמסמר
וכתםרי"
ע"י ס6יגטרגע ס6מגס המ51רסיגו מטתגה מרסות לרטות 3ס3ת ,טהרי המוכר כללסיגו רוקה 6ת
ההזמגסb~hלקמרמסכת6,כלסו6מסתכרכסכת,כהריהקונסמ,כה16ת1כדמיסמ51רכמעתהסזמגס
כ6ינטרנט,ולסורלהסתכרכרכת מרהמסוס מקמוממכר.
וי"לעפ"יהתירוןהמגיטלרם"יוהמטיריככילה סם דכולס מד 6מרההי leth~1 ,6טמטתגה מהטות
לרסות,י"ל"כנידוןדירןסטין המוקר מטחנה מרסותלרסות כסכת6,יןגסליסור מסתכר.וגסלפי
התירוןהרקבוןסל רטשוהמטיריסמירה נוספתהי6וקיןכזהממוס טרהלג,רהכיוןט6יסור מקמ
וממכרבסורמן סמקר,6י"לעפ"ימהסכתםכמי'הגר"מעלהס"סכעניןסכרסכת(ומעתיקיהסמועס
עמיכהמהגר"6זonsהנר"מ),דגדרביסורמכר מ3ת6יג1ד6סורלהרויתet~sהמכת6 ,לoh6עוסה
מלטכס6-ףדהי6מללכההמותרתכמוכסומר6תהפרה-היכףדמטתכרכוסבסורלעטותהמללכה
ממוסטכרטכתוהמל6כהלסורה,ומיסו 06ה661יטעוטהכלוס %מייךלבסור,ורק6יס"למכיתת
כליס 1ה 61מסתכרע"י סכ16 4
ד6סורלהרוימע"יהכלי דמקכלסכר טכתעירטהכלי עוטה
~
t
D
b
obh)nומיקרימללכהכגדרטכרטכת.עיי"ט.
יימוכ
ר עומסכ4מכגופווגת 3%כ4י6,ין מהלבסור
לפיחעסקאותלנססותעיי
ך
מ
ו
י
כ
otrnמסתכר.ועוזי"לעפ"ימהסכתםכבגרותמטה"16חמ"גסוףסי'מד'"DDרעק" 6יגס6ס
מאגסלנכריהעריתכדיסיתולסקגין הסכתקינואסור(3ט1ייעסי'טזסעי' ט 06 %6יעמס מקונס
מעסהכסכתלקנות6,כל 06המעכסיהיהסמולרקntSnoקניןיהיסכמצת6יןביסור,לפיתברכיסת
ה מעמה רק
המוקרכ6יגטרגטכחכתס'יהמעססיי ה61גליטהכמחחכולמילהעלהמקסיס,יתכןס6ין,
חלותכלימעסה,וכיוןoJaמ5דממוכר6יןמערסמכירם6,יןלאסור.ועי'מהר"מטיק6ויימסי'bSp
ומלקתיעקב"16מסי'מה.
ה .כתב63גרותמטה"16חמידסי'סומ"הסי'כד6ותססיט טעםגדוללאסורמפעלתתגור כטכת
ע"יטעוןטכתמטוסזילות6דרכת,דעוססדברםהhnlStr61למדתהו6עודרכייי
סעלמיוכהכצוד,
יחלקתיעקכטו"מסי'עוכקר
סמממעג"כטהרמיוכסתורהטגתפרחוע"יהגכי6יסוכוי.עיי"ט.ועי
מסהמ"וקוג'p'~up5hסי'ג.
.1גרנהטנמקרסזה6יןלחמוסלמראיתעיןומסד,מפסק3טוייע"16מסי'רמגסעי':6ל6יחכיר6דס
מרמןסלולעכוייסמפגיטגקר6עליוסמוועכו"סזהעוסהבומלאכהכטבת,דסתסמרמןל16ל6ריסות6
עכידוקמרי ככלהריוח סליטרללוסכר 6ת העכו"ם בכךוכךליום וגמ 65טהעכו"ס עוטה מלאכה

ייינירנן

ייו

כמליחותומליערטלוכו'.

'DSטכנידוןדידןהמכרהכפיטהי6מופיעהכ6יגטרגטהי6כטסכיגל16מילל6סימןהיכריסודי6,ין
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נסקידין-ירושלים

שצח

מסטמרקיתעיןומסד.

ז.כתכ3מ"11דסי'קמחp"Dסלעניןהתגןד6סכמרסלו h)bס6קחימג6קייםתנ"ך 31עלחותיo"eh,
כיוןד6יאפסרלולקייםתגחו מממתהאיסורחריכהלסמזירלוהטלם,כמצוחר 3ע"1סג,6וכןכודאי
ohיתןמפןלמכירוכסכיריתטיעמהלומלטכסאסורסכגוןלמרוטכסכת %1מרטודקידי5טרךלהמזיר
%ממפןוכו',וראיה ממקדטאמותוכקרוסיןמןכ,ומאתנן,עיי"ס,וססכיסלו 7633יחמקיו"דסי'יד
1הכי6רסיסמגמ' ר"הגכדלולך מפקרכי"רסיססריךלסמזירוכו',עיי"ט,ועי'חכן ~5fbמלוסולוה
ןמהקטהעלהמוו"דמהריטכיי6ע"זסגחכטס.b"st~t
פיימh"oכססהגריסיזוי
ולעגיגינוebיכוץסמ5יעלדיןתורסעםסני5עויכקס6Sw15תסעיסקסטגעסתסכטבתמטוסהחיסור
טכד3ר,סריפסקסמוו"ד1h~otיחמקטי1כל6Sus5תסעיסקס(ולסכדיל גסכדיגיססortnאסור
~"hh
6יןדגיםעלפיו ,ר6ססעיף 30למזקהמוזים).
גטבתתטס":)1
ח.עי'פס"דירוסליסכרךי6עמ':h'pסקלתי6תמרןסגרי"סחליסיכטליט"(6כיוסי
עיסקאותכדטלכ"לעיייהזרחותלממטכ,כליגתיגתכסףוכליכתירתסטר,וחף 6תסמוהאמיתיאינו
מוסרלממסכh~h,כינויכלכד ,ס5סאפטרלסמסיכוכסיטומתח?והטיפמרןמכיוןטסמסמרכוסנהוג
כעולסודרכי המסמרסלו הס ) 1DthSס סל סורקות לממטכ ,ל %חתימס על סטר כלסמו ,נמטר
לסיטומתח(ועי'קוכןתמוכותלמרןח"6סי' ~(Dipעודהוסיףמרןט3גוייסי"ססמלמקניןחףכדסלכ"ל
 %שככרתתותר  %ליב
:o"blעיי ~h"Aכ"מפ"רסי'חלסגין
לתעיתמן
ך
כ
י
ס
מ
.
3
מנכריאמכורלוהעוצר,והרימכירתהעוכר
דסלכ"ל,עייתוס'ככורותג ועי'סויתסר"6ט
כללי
גסי'כ,הוכחכטויתמכי"טמ"כסי'קגגnrrl~l,ביתסלמסמו"מסי'סם,וסויתטו"ממסדו"קמ"כ
')5
ן6עייפhlocדסלכ"ל).ועי'סויתמטחת3גימיןסי
סי'לט,כמועילקניןסיטומתחכמכירותמכירתיי
דקגיןטלדיגיסס Oltpכמוסיטומת,6וכןמכופרכסויתטכיעקם"16חסי'כ.6
וכסיטומתח,כתבמהגסותחכמתסלמסעלהסו"עסי'קכגדפיןלמלקכהכיןיסר6ללנכרי,וכןסו66ף
לסוכריםט6יגוh)hמדרבנן,עי'מקורמייססי'תמםp"Dה,ומהרישעגגילמ"גסייפכ,וכייכריסונים
ויתרינימיפועיל%עוות%כריכרי ריןויורייתי
,וכ"גסו"תסרסכ"6המיומסומ%מכיןסי'
רכס דכמקוס סטהגיס ססומריס לקנות כמסיכםמועילמסיכה למפקיע מסכורה %כרי הכלמדין
סיטומתח(ועי'nrrtcמתיםיויידסי'סידוספריסוסעסי'יג61כגיגוריו"דסי'תו6ותדוחמריכינה
קוגטרםדיגיקגיניססוףסי'סוehיםלסוכימ
טסיטומתO)1p 6מד16רייתח),וכ"ככסג"מ
'
כ
ס
ר
ס
מ
יל3סס
"פ"ימו"מסרמ"6סי'פז'1"1,יתפגיםמחירות
ר
ו
ו
6
ג
י
ד
י
קי
הגיל,וכסויתגמלתט3עססי
ע
"
"
ר
ס
מ
'15
מיססייגב"1"1,תרעק"6סי'לז1,ט'1יתכיתסלמהיו"דמ"כסי'קפו,וכן כטונתמטחת3גימיןסי
לעגיןמכירתממןלטיכסיטומת 6דקגסהעכו"םלגמרי61יןכומטוסממן מעכרעליו ספסמ,וכ"כ
כטליהריסמס'פסמיס,וסו'יעהרכסי'תממסעי'י,6ועיי5"5פסקידיניםחו'ימסייתממ.אכלכמקור

ייריליין כיפי

צייריי

ליפייפ
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ממתות

שבט

1'hCסיטומת6מועילהכמכירתממן ו33המה מסכרת.ועי'
חייםסי' תמם ס"ק ה כת 3גדעת
'
ג
מ
ה
"דכר,סלכתמילס6יןלהסתמךבמכירתממןעלקניןסיטומת6
3י16רמלכהלמ"כסי' תמתסעי'גד"ה3
י מוצתe')Dמאירות מ"3
כלצד.ויםמה6מרוגיסטכתכוטסיטומת6אינסמועילסכנכרירק3יסר6ל,עי
סי'ג,3ועי'סוית ש 31טעםודעת סי' רסטמימר6ליכוללהקנותלנכרי3סיטומת36 6לנכריאינו
'
'כוללהקנותלישראל3סיטומת,6כימ
"דפיהסדינרמו616יןלסמוךעלגמירותדעתו.
ון
ולפי" 1ס"הכנידוןמכירת חכרה כעלת 6תר6יגטרנש  16טס מתחס(דומיין) ,למרותהיותו מל האתר
מוהיך
ה6יגטרנטינכסכלתימומטי,כיוןממקופלהעולסס3עלותעלחתריינמרגמנתרתולותיניני
נמכרת סטוק (ר6ס "ה6יגטרגט וסמטפט המסמרי ממקוון (מהד'מניס עמ' 61383ילך) והמכירס
מתכ5עתכמוכלמכירםעני O)DOוכסף,מועילםממכירהמדיןסיטומת.6
וכתרכחרמותר3יגולנעלהקסטת '3pDמישעמי כ 3ס6מדמיםלו ק5תמגיותכמנותמים סמהעוד
מגיותליהודים o)~htמוכריס6תהממן%וי,מיכוללמכור 6תהמגיותכמכירתחמןלנויויכתונטהו6
מוכרכל,כותומניותמיםלונחמן,וזהמסני,ו6ףם6מר nnDOמקרלרוומיסכמניות  ,%6מותר,כי
3עתספסמממניותוהרוומיססלהגוי %1מרהפסחסו6מקפלמסגוי3מ,רהעםרוומיס.ע"כ.ועייסוית
מגמתיחמקמ"גסי'6וח"זסי'כו.
1כסמד31ר 63תר6ינטרגט מרסוס56ל רמס ממות המתמם(דומיין) ,חסמעכיר מלק מהנעלות3לי
לרמוס56למרמס,י"לטס"זכמוכמקוסמכותכיןסטרסחיןקוניןכליטטר,עייקדומיןסו"1016עסי'
ק5מעיי,6וכמקורותס15יג1כפס"דירומליסכרך1עמ'רג ,מ"מיכוליסה5דדיסלכתorln131טסקנין
יחול3לירימוס56להרסס(כדיטל'6תגלה הדהרלשותפיו),וזהמועיללכו"ע,עי'פס"דירוטליסמס
עמ'מה.

ט3 .רמ"3סמכירהפכ"גס"הוהת:המוכרסף הקרקעל,מןק5ו3סרי11מכירס,וממתמםהלוקםכגוף
ןק5ו3
כמפ15ואוכלהפירותכל,מןהמכירהוכסוףתמ,ורלנעליה.ומההפרטיםכיןהמוכרקרקעל,מ
36 ,ל
וכיןהמקנהאותהלפירותיה,סהקוגהלפירות6יגויכףלסגות15רת הקרקעול6יהגהע6יסריס
הקונהלזמןק15כהו6נוגסוסורסועוצה3כלזמנוהק315כמוטעוטההקונסקניןעולסלעולס.וכהסגות
הר"36ד6h"h:יגימ651מוכרל,מןק15כשינגסוסיסרוס 63%6ומרלכסילךולמריךלפלוניוכו'.עוד
אפטרמוכרטדהולטניסטגס 16להמימים 16ל6ר3עיססגהשיעסהכוכלמפ15כלימי המכרמפגי
טהו6כמוכרסמןהיוכל.ע"כ.וכקטה"מסי'סמוטיקהסקסהעלהטו"עטס "PDיםדהלוקחנהמה
לטלומיסיום,טומרמיגסעלים,רכל,הניחאnD'tSסר"36ד36ללהרמ"3ס %שייךלחייבוששמירה6ף
ל6כמומרמינם ,ד6סיכוללהזיק כנםם6יגוחייבכפסיעס61,ילו "103עסי'רי3סעי'ד פסקהמו"ע
כסרמ"3ס דהקוגסל,מןחרילסגות,וגנדר כנע,ועי' כ6מרוגיססמ15יניס בספר ממפתח לרמכ"ס
מכירהמס1כמל61ימוטןלק5וסייחסססממלקיס3ין קרקעלמטלטלין,מל6כתבסרמ"3ססהקוגסלזמן

דעת  -מכללת הרצוג * www.daat.ac.il

ת

פסקידין-ירושלים

רסקילקלקל bShכקרקע6כלל6כמטלטלין,עיי"ס.
1כק15ה"חסי'ר;1ס"קגוסג"מסי'כחp"Dגגסוכיממהרמכ"סמנ"לדס1גסלימ
ןת15כסי"לקניןסגוף
ממט,יס
ףדקרילס D"tOקניןפירותהיינו מסוסרכלסריגוקנויקניןעולסהו"לקניןפירות ,וכמו
ועולמיתקניןפירותכלמודמיקרי,עיי"ס.והקטהכרכרימייס
סכתכהר"ןכגדריסכט6דכלקגיןסוייג
דיגי מתגתטכ"מסי'י
) דכרמכ"סכיכוריספידס"זמפורסדמוכר קרקעכומןסהיוכלנוסג6יגו hltp
מטוסטקגיןפירותל16כקנין 0טף,עיי"ס.
וכסי' רמ6ס"קדכתבכק5וס"מדמתנהע"מלמחזירה61כמסמעו,וטיןבותנקי h~hob)poטנתן %
כמתנה6תהאתרוגעדhi'rכו1ה61מתגםגמורהומלטסעדהזמן,וראיהמכ"כקלו6אתרוגזהנתון
לך61מריךלפלוני ISW11ר6סון1י65כווכון ומהלילמריךלפקני 16למריךלעלמי,והרי 6מר מעה
לעלמינמיקנהסמקכל6תסגוףעדה)מןוסלוממטסו6וכו',עיי"ט.
6ך כמערכתהקגיגיס להגרס"ססי' ט כתכדעגיןמכירה ה 61ממוכרומוסרכלהזכוהיסכהנכסיס
להקונה,וגס כמתגהעלמנתלהמזיראריךמיקנהלוקגיןהמלטילעולסכלי הפסק רקסיעססתנאי
מזרהותגאימילתךלמריתי6,כל 606מריה6כמתגסעדhlnaכו61מ"כיהיסטליככתמילסhSי65
כודהויכסקולדמיקריקגיןסירותמטוסדמויקניןלזמןוכלקניןל)מןמיקריקגיןפירות.עיי"טדלין
לסמוךלדיגךעלסי5יי"ח
.ועי'גתה"מסי'רמ6ס"קד6h~1rnlכהע")סי'עד16תיםומגמתכרוךסי'
פט751טמלקועל~,nrrolspועי'קפלותיעקבסכיעיתסי' 16 6תי6טכי6ר דעת ~brrtfnדמוכרלזמן
יסדהדמסכירכיוןדקי"ילקגיןפירות(6ו
יקיתלמוכרקגיןהגוףוטיירכממכרולעלמו,פסיט6ימקר
ך רגונכריריסמקוסלומרדקגיןפירות16
כקניןהטףדמי%tS'Dbt,כיתרו"מד6יכ6דרסהייננ
ל6
קנין ל)מןיועילמסוסדסוידגןנכרי ,מ"מ6יטפוטר,וו
י"5ללעניןיכילית,ליירט ,וכספרהזכרון
"סכותהלרטטי"מ"געמיתקג)61ילך.
טלקונהקגיןהגוףממס,
גמ65ייירילסמיכרלנכרי6תכעלותלימיהסכתוהמועד,לדעתהק15ה"מי
םלמוכרכעלותכגוףהעסק.
6כללדעתהמולקיםעלהק15סיימעדייןי
)
1
5
ק
ר
ס
6
ה
%תר
ר
ק
ח
ט
מעטההקנין
ןמלתנייוכא'
י.עייחייהגר"מעליטיסדייוגייוטי
כקגין ל'
עכוזיו6כלהקניןהו6לקמרל'16,טגסהקניןה61עכטיורקמלותהקגיןיהיהלבחרל',עיי"ס.
יא.עי'בגרותמסה nrtthמיידסי'גהטכתכגוסםסטרמכירסכרכילהיתרעכורהכסכת,טל6יהיה

גטכרכסכת,וסלקיסיהכומטוסהערמה.
ועי'סכטהלוימ"הסי'כוכרכרטלוסה otnhיטר6ליסטהיוסותפיסככיח"רוהםכעויהממלליסכת,
רק 6מד מהםמזרכתמוכה1ר51הלטמורסכתויו"ט61מי1עדייןקינןמסכימיסוהוטהלי בפרנסהזו,
מהיעטהכדילהגללמליסורטבת06 ,עוד %יכוללעמודכנסיון מ6%ת%מרימעסקזה,עיי"ט.
אברהםדובלוין.
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כ

כ6ן Inrsס6מדמעשירכרטיס 'b1Chלטובתו ,הו6מתמייכמדיןקבלן לספק 6 %ת העבודה ,וכמו
טכי6רהר"363דדמדיןסיטומת6הויקניןסתמיי13תלספקhS,קניןממם רקקניןהתמייכות)1 ,הסוי
קבלן,ולהטכיר 6תעלמוכקבלןכדכתהויליסורדר3גןלגריטבת,עי'u~trסי'ס)מעייכוכמ"כ.
ולכןסע5סהי6טימכור 6ת ס6תרלגדיט3ת,והקונהמתחייבלספק1 ,ה61יספקכטכילהכסףפהקוגה
י ז"ת ((.0T~PO 6
גנתן"מריטבת1,יס (סדר משהמכירםעפ"

מרדכיאייכלר.
ג
.6כנידוןדידןגר6הס6יןטוסקניןטלמפןכטפת6,ל6התמייכותלעסותפעולהוכמוקומןססילמולו
מרקס כיעסהכלי,כפי ט6מר 3על המשרה מהקונהמזמין סמורהע"י הקסת'"-1קייי' ,והמכרה
מתמיינת )3התוך 72שעותלספק6תהסמורה,ו3וד6י ט%נעטהכ6ןקגיןנסכת,סטיןעלמהסימול
הקנין,טהקוגהקינוקונהמ51רמוגמר6ל6סהח3רה6nnptSתההזמנםומעבירהלדיתהדפוסשמדפיס
6תהה)מגה,נמ65ד3סכתיםרקהתמייכותטלהמכרהלכנעכימותהמול6תסעכודה,טהריכפיתנקי
החכרהלספק6תסעכודסכתוך 72סעותסלימיענודה% ,נזללימיסטליןעוכדיסכהס,ועכ"פיט
)3ה רקהתחייכות סכתםh"anסי' סכה  p"Dחסנסורליטר6ל להתערב 3ט3ת olenליסורממנוך
מפנך,ו3גיד"דסטיןהיטרללעומסליזה דבר6לscnno6עוסה ז6תכעלמו6יןכ6ןליסורממנול

מפנך.
כ.וגססכרסכת6ין )3סכיוןסטכרט3תסו6דוקקעלפעולהשעוסה 3ס3ת,וכקן6יןהיסר6לעוסה
ך 3זה סכר ס3ת ,ונפרטלפי ממ"כ
טוספעולה 3ס3ת,טהרי ענודתהדפוסוכויעוסהנמול1ל6טיי
המג"שסי'רמזס"קי6וכפיסמסכירהתהלםלדודסם6ותי6ד3מכירהל6סייךסכרס3ת.והגססי"מ
עליו,עיימו"ה3יתסלמה nrr~hסי'  %וסוגתסכטהלוימיהסי'כמ ,מ"מכ6ן6יןלניסורכיוןסטין
המכירםחלה3טכה,ולכלמיותרהו3 6ה3לעסטמריעיקרהמעולה-סהדפססוהמטלומ-עוסהכחול.
ומממתמרקיתעין)1ילות6דס3ת,גר6הדל6דייךלניסורכנידוןטללהדידןכיוןסלפידבריהמנהל6ין
יודעיסכללמינעלהמכרסוכמקומה63רןיטרלל.
ג.ומדיןמסייעולפגי עורגמי ל6סייךכ6ן,רעייכסויית מגחתיסמק מנהסי'ים 3ת3רהטיסכין
המגסליסט'6גססומריסכת 06מותרלקנותמגיות,וכותרכמהטעמיסס6ין3זהלפניעורומסייעידי
ןבדגולמרככהעל
עוכריעכירה.ועיי כטונתדבריי5י63ויימסי'קו מססדןנעגיןזה,וכתר:יעויי
"1www.daat.ac.ilמ ח"6סי'למ
דעתד-3מוכרנמ)יד
דבריהט"ךיו"דסי' קג6
ןהסויתדכריסלמס6
מכללתליכD'h 6
הרצוג*,bllויעויי
סה6ריךכוסומסיקלהלעסדהיכ6סיס 6ף5דרמוקסל6יוכסל3ע3ירסליכ6ככס"גמסוסמסייע,
עיי"ס.ועי'3סס"כ D"~Dמעייכחכהערהומקוייך6ותכ,ועוד,דכ6ןים ספק 06יקנס ממטיסרבל
גופוטסמסמרוכלימוחהסכוע61יג1מובעס)מו
ורוכך bslllהסגוייס,וסגה

פסקידין-ירושלים

ךלפגיעורכליסורדרכגן.
לטבת,וכןי"פהכמומרhSסייךלפגיעור,ולמרכסניטוהל6דיי
ד.וי% 0רףנ,סגס מהכדגוהפומקיסלדכימכונות6וטומטיות"מוכריםמ51ריסוי00קוגיס כסכת,
עי'שו"תמסרט"גמ"כסי'קי)טמתירכיון0סקגין געשהמקליו ,וכ"ככרויית כ6ר מ0סמ"1ס" פד,
"101תמלקתיעקבnrr~hסי'ס)61,פיל1לפישיטתהמגחתי5מקח"גסי'לדד6וסר,וכן כ0כטהלויחייה
ס"פמ6,ךעיי" 0דרקכמכונסמקביסמידי0כוהמטוססכרסכת6,ךכ6סמ60יריסמודעהכטלפין
ל6שייךכוס ,ומסתמק מטעם הסכרךסג"ל50ריךלעשות ספעולסכימותסמול,ועייייס כמגחתי5מק
יוםשככה"גמותר("51עכלינה
ד6ס מתנםכפירושדבלמיסכ6לידוהחפןכשכתימולהקנין
ממ
קניןיקנהכער"ח,ועי'"תורתסקגיגיס"ח"כעמ'רנסנעגיןסיטו
הגסכגיד'ידלפטרלגמר
כתע6ו)י.ולכינור
כטכת,י0לבררעפ"יהמוק
דחלמקניןלבחר ה0כמ61,פי0%הסתמייכותסלמכרטיס06ר6י
נ
י
י
ו
מ
מ
ר
כ
ו
מ
מ
י"י6י)המינהטהי"6,6כל6
6ס מסמחוייכיסכדכא6ו0יכוליס %טלסמיונכיןסקוגסוכין
ע
ו ob
חלהקגיןכלל.וגסלה6וסר 0סכתבסיתרלכתוב כלתרסלו 0כטכת 6urt111ין מסמר )61ויפיל
פלוגיהנכרי'olr1מפילויבלסכיון0המכירסל5תחולל5בדיגי hStShlttבדיגי ס"הליכ6ליסור,
לפי"זכגיד"דגרפסדפיןסוסקניןוכטספילשסופותי  ebtS'Dhtגע0סהתמיינות 6פ0רלתקן0מיוכ
כ לה)מגהתוך 72
המזמנהוכססרקכימיעכורהפעיליס61,וליגסמה0עכטיומופיעכתג6יס0ממויי
יעכודס6ין %מיוכלספקז6ת.
טעוםמימיסעכודהפירושוט6ס הממגהמגיעהטל6כימ
ה .ע"רכקוכן"6ורי0ר6ל"מלגסיגליון 0%ס6ריכו כ)ס כמהרכגיס1,הכי0 16סגר"מקגיינסקי,
ונעלטכסהלוי ,וחלקםיעקכ16ייהסי'ע,וכעלמשגההלכות,וג6כיידק6רלסכורג16,סריס,י 0מהם
0כתכו הטעסלפי0סקגיןנגמרכטכתטיייפ0עכו"סקונהככסף 16מדיןסיטוממ6והויככללליסור
מו"מ16,מסוס)ילות6ושכת61יןרוםמכמיסגומםסימנו,וי0מהרכגיסטס0כתכולהיתר.
ו.כעניןגדרליסורמללכהכשכת06 ,הקפידךסיSD6מגומתגופו16טל 6תה6הסכתמחוללת,עי'
'סוסחת'ים כטוגתnrrth
גתהיימסי' 0ממס"קד 0מ0מעמקושיתו60ינוסוכרכשכיתמקיר6כסע"זסי
סי'פדשעיקרמקפידההי6עלמנוחת לפוסלסי0ר6ל,ועייחמייס 0סטסכי6מטויתפרייו"דסי'ג
טל6הירן כהכ"מוהחת"מ ,מטמעדל6ס"לכן.וביותרמפור0יססדכריסכשו"ע סרב"16מסי' רמג
0עי'6ד6סרומכמיסלנכרילעשותלגומלנוכסכשכתוכו'D"~ht ,טלין6ומריסשלותוסל6דסכמותו
מהית %6ני0ר6לוכויnrrnמר"מי0סליחותלגכרילמומרץ.
ז.כעניןמנהגמעולסנמסחרכ6יגטרגט6,מגסמקוכלככמהמדיגות0ת%תהעיסקהסי6רקעםקבלת
שמסרע"יסמוכר,מ"מ6ין )סמלי ehסמח0כסלהמוכרפתוח
0עהלנגדעיניו0 16המח0כ
כ~
לn
th,
סטר,סגםכ0הו6סגורכיון כהמסרגתקכלכלתרסלוכ6ינטרגטs
ו"עמעיסקהמלס )"hb ,קרס
כטלטכנישהמסרל6עכרל6תרסלהמוכר.למהסדכרדומה,למי 0קכלמכמככתישתמכתכיסוסוף
נטל 6ת המכמכ מהתיכה רק לקמר כמסימים,טנ1ד6י 0הקכלססל סמכתנ גמ0כת מטעהסנתקכל
כתיבה1ל 6מסעה0ה51י16 6ת1מהתיכה .והנסכשלימת מסרכ6יגטרנט,שכיון 0סמסר נתקבלכרכת
56להמוכרגמסככככרקכל16ת.1ולכןל6מוכןמטייכהגר6כ"ד0 h"utbnח%חסקגיןהו 6רקכמו0"5
םלו6פ0רותלקכל6תהמסר.
סרק6זי
נפתל'צביטרמורשטיין.
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ממונות
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ך

ן טחתועומס~ elbרק
הו6חסים,3סחיסורמו"מכיו
נרצה ד3ספעלת 6הר6יגטרגטכטבת
סדכר (מכרסל5ע"י מעסהמלוכטכת%1 ,ח1רס,סתליץמספיקודרעקיי6לעומסקניןלפגי ס3תומל
0קגיןכטכתה6סחסרוהלותסקגין16מעמססקגיןןסגסדכאןגסמעסההקנין;עסה 3ט3ת35 ,ל 50
סגעססמקליוורומסלמלותקנין סנעססמקליו סנסתפקבו סרעק".]6והגס סמסר"סטיקבסי' קל6
,
ההיר,וכן כהורת מסדסי'יג ,דל6כ6כגיגזר ."DhCוכסמתכגיד"דיותריםלמתיר דס% 6יודע
ןלמיגור סמ5יכתוכ כסכת,ח"כספיר כספקטלחיסור דרבנן אפסר לסמוך על
ממעסק 303הוליכי
המתירים6 .מגסהמהמירתעייכ אפרט דכלל 3 %טומסמיכתויקנה ממגו נסכת "5כסרייםכחן
טלסמוךעלמדעותדגריכה"ג).
ספיקת"מ6ל6יקגה"61היקנססל6י

שמשוןגרוסמן.
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