ביתדיןירושלים
ווים משעתולבירוריוחסין
שכרושל "מאכער"להוציאכסף מב"ל שלאכדין
תיק ממונות מס' - 1551שע

(מהד'כב אב)

נושאהדיון
א' תובע מב'  20.000ש"ח ששילם לו כדי שיסדר עבורו קיצבת נכות מבייל שלא כדין .הוא
התנה אתו שאם לא יקבל את הקיצבה אחרי  3חדשים משעה שיגיש את התביעהלבייל ,יחזיר
לו ב' את כל הכסף .טוען א' שכבר עברו חדשים רבים והוא לא קבל את הקצבה ,והוא גם
מתחרטעל הכקשה שלו בגללסיבות אישיות ,לכן תובע את כספו בחזרה.
משיבב' שתנאי חזרת הכסף היה אם לא יקבל את הקיצבה מב"ל אחרי  3חדשים מיום שהגיש
את הבקשהלב"ל ,ובמקרה זה לא הוגשה הבקשה לב"ל עדהיום ,רק לצה"ל ,וכנראה ששםיש
כלליםאחרים ,ולכןאינוחייב להחזיר את הכסף,כיון שמצידו פעל את מה שהיהצריךלפעול,
דהיינו הפניית המבקש לג' שידריך את המבקש מה עליו לקשות כדי לקבל אישור
מהפסיכיאטר .הואעדיין עומד בדבורו שאם אחרי  3חדשים מעת שיגיש א' בקשה לב"ל לא
יקבל קצבה ,יחזירלו את הכסף .ומכיון שא' הוא זה שאינומעונין להמשיך בתהליך ,לכן אינו
חייב להחזירלו את הכסף.
א'טוען עוד ששילם כל כך הרבה כסףלכ' משום שהיה סבור שישלו "קשר" עם הפסיכיאטר-
או עם אדם אחר שיש לו "קשריי כזה  -כדי שיתן אישור רפואי למי ששולח אליו ,אבל
כשנתבקש לעשות "הצגה" אצל הפסיכיאטרהבין שאין כזה "קשרי ,וע"כ הוא תובע את כספו
בחזרה.

ב' משיב שאמנם הוא קבל את כל הכסף ,ולא סיפר לא' שמחציתו הואנותןלג' ,אך למעשה
הוא נתן את מחצית הסכוםלג' ,וכך עשה בכמה מקרים אחרים .עוד הוא אומר שמלכתחילה
האמין ב' שג' "קונה" את הפסיכיאטר בחלק מהכסף שניתן לו ,אך בדיעבד התברר 'avt
משלם לפסיכיאטר רק את דמי הביקור בסך  700שייח בלבד ,אותם משלם ג' מתוך הכסף
ששילם המבקש (ואז המבקשאינו משלם כלום לפסיכיאטר) ,ותו לא .עוד התברר לו שכל
אחדיכוללפנותישירות לפסיכיאטר-בליהתיווך שלג' -ולקבל את האישור תמורת  700ש"ח
דמי ביקור.
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פסק,דין-ירושלים

ןינגיב
פסקדי

-ע(ת)

התביעה מתקבלת.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-טוביה גולדשמידט

השאלותלדיון
א,.ימאכעריי ,גדרו.
ב .מתיחייב לשלם למאכער את שכרו.
ג .אםאינוחייב לשלםלו את שכרו ,האםחייב לשלםלו ההוצאותשהוציא.
ד .האם מותר לשקר לב"לכדי לקבל קיצבה שאינהמגיעהלו.

תשובה
א .סמונםהנפוןמכווןכלפיטתדלגיסלמיניהם תמורת סכרנכוה5ו5חו)יס (ורקסולקסיקוןהסלנג
העכריוה5כ5י"הו'5פרולוגעמי 176כמקורוסלכינוי )סהו5כיידיסומטתמטיסכן כמהסימוטיס:
מתווך; ספסר;כינויל5דסכעלקסריסמהלעיסוהטפעהבמקומותסנכהיס).
כהלכהמ5יגוסתדלן55להסרמדיגוכפועל,עי'הגהותמרדכיקדוסיןסי'תקמר,והוכלככ"יסי' קפה
סעי' ,1ועייטוית
סי' פו טכתכ סהסתדלן סכרו גדוליותר מהמדכןלפי 1'brהכלקרוכיס
למלכות להסתדל .הרמחי
וכרמש כסו"עסי' ר5ד סעי'  1מ5יג 1סר5וכן סהמ5י 5מוכ כטום לסמעון נקרח
"ספסרי,וכןלושnSccסליםעיתן למקסמסכון ,גקר5כסו"עסי' קפססעי' ט"ספסרי.וכספסרכתכ
הרמכ"סטלוחיןפ"כה":1מסרסורמליחהוb~b5מנוטלסכרעלסליחותו.
5
כנידוןרירוכ'ידעלהדריך5נטיסכיסדגיתןלקטלקי5כתנכותמכ"לסל
,
ן
י
ד
כ
ת
ר
ו
מ
ת
ו
גילויהמידע
1הסדרכהדרס 20.000ס"מ5,ל5סלפי ההסכםנעולניןסמכיםמכסף D)lCtסיסתחרלמביט5י6
יתבררההמידע 1ההכ11גהל'5כילו לת551סכתוך במרסיסמיום סכקטסלכ"ל .כקמר ,ההמכסהיה
מהכסףקינומסולםעכור"קניית"המידע1ההכ11גהכלכד",ל5ה51כסכרסתדלןוספסר ,ט5סhSיסיג
ת1"51תמעסיותלפעולתםל5יהיו)כליסלדמיהסתדלנות והספסרות ,למרותמעמדו כהכטתתס למסור
5תהמידעו5תההכוונהלמכקס.
ב .כספסר פסק כסריתהרסיסכלל קהסי' Dha 5נגמר המקםעלידווכסכסרסרותו ,וכתבכסוית

ג

ממונות

מהרי"ט ח"3סי'ק' סהדכרידועס6ין הפקטורנוטלדמי סרסרותו כסכרמכירת הסתורה 31מה
ל
"פעולתו61יןמוספעולה גם6ר
חל
ממתעסק לתועלההאעליס ,וכתן אסערלפריססי' קג  1nbcמגמרכ
ח
ק
מ
ה
ו
ס
י
י
ע
5
מ
"
ם
י
מ
ד
ס
ט
עליו,מתויים לקלסלו .וכתן3נ31י"תמו"מסי'לוכי כעסק המקח
תלוי
רקכדמים,וכסגתר5וסגיה5ןןיסכדמי המקם6יןסםסוסכרטיס6מריס,וכיוןטהסרסורה3י66ותס
לעמקהמוותכסךהדמים כ3רנגמרסדררול6גם6רסוסעיכס רקהקניןוכו'.
6ס(6נגמרהפעולתוטלהסרסורמטוסמהמסלתהתחרטמחמתסיכה ,כת3כשו"תסר"6ססג"לסטינו
תיישלמקסלו,וז"ל:טמעוןהיהסרסורמלר6וכןלמכורכיתו,הלך"5
((ויונתרווהלקנותו,ומוסל6ר5ה
ר
כ
ו
מ
ה
1
6
ג
1
0
o
h
ה
י
ה
ר6וכןלמכורללויכיהיהמונקווכו' ,ל6מיקריה6יעיכוכ6פסיעה
ל
ס
דמי
כי
עליהכ6רי6376 6ול6היהרוקה"יקרץסמועלגחלתו.

"ין

3גידוןדידןכיוןם56ל'6נולדהסיכהמהגללה מתמרט מהכקמהעודלפנישנגמרה הסרסרות (מקפל
רפיוןלמחזקתילדים,ותעודתהנכותמהכ"לעלולהלקלקללוכזה,ופסעההכקםמס'hSהיו56לוילדיס
ן ואקסלמוכרוללוימוגרוסל
כמיממורת),הריזהכמוקותו ספסר מגתכקסלמכור 6תכיתומלריכוכ
ר6וכן,וכססמער16כןמזהמזרבומהכוונהלמכור6תכיתו ,טפסקהרק"ם1)theחייבלבלסלספסר6ת
פשיעהמלהמוכר"D"~bt ,טהיהעל המוכר להעלות
דמי הספסרות" ,ממוס hS1מיקריה'6
ס
כ
י
ע
"למכורלו,ו6ייכהיהעליולהתנותעמולפגיכן,
t
כדעתוסמ6ימ 65הספסר %יb)1cויר"ם
"
ל
ד
מ
ו
התגהיפסידהמוכרho~t,דסי'שלדסעי'bSb,6מממעמהרק"םשככה"ג היהעלהמוכרלהתנות,
ולכן6יןזופסיעהטלהמוכר,וב"כ ה"הכנידוןדידן כמסלדהסיכה סהמ3קס cc~nמתעודת הנכה
סכגללהיו5י16ממנו 6תהילדים מרק עתהנמסרולו,ולכן התחרט מהכקטה סרסזכההסרסורשדמי
הסרסרות ,בע"פ מדבר זההיה על המכקסלחסוםלפגי סהסכס עם הסרסור6,יןסיכהזו גתמ3ת
לפסיעת המפקס ,ופטורמדמי הסרסרות ,ע"כי"לם6פילוסילםמרחםקריך הסרסורלהתגירלוחת
כספו ,ס6דעת6דהכיל6פילס.
ועי'טורמותהמטפטיםכללה ס"קגסהכי 6מהזכרל6כרהסכסרסור מקודס"נגמר המקחכדיןתזר
3ו06 ,קריךלהחזירדמי הספסרותטקכלוגם6ר כרע ,והמשפטמלוסחלקעליווכתרדמייכלהחזיר,
ועוד ה3י 6מטו"ת כ6ר עסק מסותר עלמו ,וכתר 6ורתות המספטיס סס כהך דסוףסי' קפה  ohל6
יסלמו רק 6מרהנימוסיןונתכט,%פטוריןלםלסלהמדכן,כי רקעלמנתכןמיהיוהניט61ין1כל"6הל6
פעלעלוס ,כסרט h"htלה51י 6הקנס "6כ ל 6פעלכלוס,ומהלי עעמ 6פסק הנ"ך"הסדכןממוייכ
להפיר,ומקורומס"ק קטז 6המילוקכיןירדלהליללביןמכרולהכילתפוחיס,וכןמדוייק מכהגר"6
יהיהמהר6ויטהיורסיס
כמו"סקפה,וקיןר6יהלמט"כ"33רעמקסי' מחדפסמיירי דמת"6ככודוי
יסלמו להסרסורוהרי הסרסור עמה פעולתו ומהלו ממתוהכעלים ,ד6יל1היםחי ל6היהמוזרמוס
6חד,והרידמיךלהךדהכי6תפוחיס(חולהממתוכוי,מט"6ככסדכןטה5דהסגיקינורוקהצודקימייכ
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להמ)ירהסדכנותסל6עסהסליחותו.

פסקי -ירושלים

ריי

ג .כת3הב"יסי' קפהסעי'ג :נר6המן3ריולסל ס"תהכע"סהנ"ל]מסכרטורחומיהלקריךליחןלו
וכו' דמ"ממפסיד )מנו6 ,כל'5ן מנהג העולסכן,ולפיכךגרבה לפרסדברי סר"6סוכו'אפילו סכר
טורחול6יטול .ע"כ.וכמרדכיכיקסי' קעגהוסיףסמפסידיסגס טורמסוי5י6תס.וכן פסקכתרייסי'
קגדוסי'רוסדוקך 6ס התגהלקבלי5י6ותיומייכלפלסלו ,הל"6הל.6
לפי"זכניווןדידןסכ'סילם 10.000סיח,'ASאינויכוללהותירכידו 6ת הה651ות הללו,כיון סככה"ג
מפסיד5ףטורחווי5י6ותיו.
(ועי'סו"תמהר"מכר"כסי'תקמו,הוכלכמרדכיכ"מסי'סנטוככ"יסי' קפהסעי' ,6מהסרסורהו6
סומרסכרtSshפסעתההליכהJ~uht,ד6כתי (6מכר1pnoוסמך(6ימכרגוhStיטו(סכר n~phהוי
ס"סוכו',ועודגל16ס6י טעמךהויס"סכהליכהדכסהו6מוכרוfhנוטלסכרכפלייםמסורתו,וכההי6
oh)oהויס"סמעיקרך.וכ"ככסויתמהריאלסי'קנג.וגס כחשתוקמריסל6מ65קונה ,טכססהמ)ירו
ככס"ס,עי'nrrinכבימיןז6כסי'תמ.)6
למעליס,עדייןחיי
ד.עי'סכטהאי orrnסי' קעכלענין הפרסתתרו"מ כרסותהמלטון ,וקלת ת"חמפקפקים כה מטעס
דכחהסלטוןהו6כעלותכלליוי"אד5יגוכעלותכלל61יןלהםהכמוהזכותלהפריס ,לעג"ןכעלותכללי
יסיסלומליטהעפ"י התורהוכידו לעסות עם הדגר כטות נפקו
הו 6נעלתגמורלכלדבר ,דכלמ
למכור ולתת כמתגה53ין מוחהזהו גדר כעלותוכו' ,וממ"כ מכוהל 6חדדכיוןסביןמתגהגיסעס"י
התורהמותרלנפלס"61כ6יןלהםכעלותכלל,הו6דכרסביןרבוילהסיכ,דחלילהלהתיראיסורגגיכה
וגזילהותוליסע5מסלסוףנחילןגדול.ע"כ.וידועהדעתוסלמרןהגרי"ס6ליסיכסליטיי5סהדכרבמור
י "DID11p
כאיסורגליכם(יעייכמפר ...סמרן הגר"6מסך"51להסיבלסוקלו"סוףגגכלתלייה",ועי
תקנתהרביתכקרנותפגמיהוההתלמות"עמ'יד).
מץ
)
"
ה
וכנידוןדידןסכ'היהסליתסלsn)c '6ירמכ"ממלימיופ"כ ינעלטהסרמירסור והיתה
וכמי
)וסליחותלדכרעכירה,מסריגסכמליחכסכר6מריגן6יןסליחלדכרעכירהוכמוסכתכסער מספט
סי'קפכמעיי6וכסויתנחלתלכותסי'לתולט,הוכלכפתייםoaס"קכ,וכיוןמהסליחותל6תלהוגמ65
סכ'עסה מהתעסהלעלמוול6ל,'5י"לס6ין'6חייכלסלםלוסכרו,וכמוסכתנבהגהות תכמתסלמה
סי'קפכסעי',1ועי'כ5חרוניסס5ייןכ"עמודימספט"מו"ס6 .6מגסעי'כחי'הגר"חהמרס עלהס"ס
ןבוממרוןסליחותעל המעס
www.daat.ac.ilהכי obלעגין
דעת- 6סטןסליח ל
מכללתדכרעכיר
וה'51מיסור תסס"ח)עמיס
ה5י*
הרצוג
העונםסלהעכירה,ו"6כ6יןמקוסלפטורהמסלחמסכרסלימותו.

תביעתוסל'6להחזירלו 6תדמי הספסרותסמילסל '3ממחרוקינו ר51הלסגים התביעה ככ"למפני
סיכותלימיותh"u~ic1")hot ,דןכוהעפ"י ממ"כ הרק"ם כתמוכהכלל קה דכמזרבוכפציעהחייג
למלם ,ה6סהמזרהכ4ןהיתהכפסיעה.

הגה הדברפמוטוידועכפוסקיסדמתווך6יןלודיןפועל6(6קפלן,וכל)נתעסק6ףה51י 6ס1651תכל
בליתןהס651ותhtot,
זמןמל6נגמר העסק6יןמייכליבןלו6ףל ,nthito6רק6סכקםממנולתווךחיי
ממוסדמתווךהתבלוסהו 6רק 06נתכ5ע העסקעלידו61,ףehפילסמרקםעלדעתכןסילס61 ,ף6ס
המתווךדרסתמלוסמרקםומטוס)מומםhS)rrnhcימרסלו),כלזמןסל6נגמר העסק6יגוחייכלסלס
(מתווך)"hb ,מזרכפסיעהtheמייכלם(סכמוסכתכ.a"hlo
ונרבהדכגיד"דממזרהסל'6ל16פציעה,h'oמזהסחוטם6ס'6היההולךכעת%י"רלם16ל6סלהגים
הכקמהלכ"ל,ודביסכי"דהיומוריס %מל6להגים 6תהכקטה16 ,ממוס110גניבה6,ומסוסממכוער
הדכרחף 6סo)'hגניכהגמורה ,הסורלעסותכן"61 ,כהיה'6קריךלהזורכו .ולע"פסהו6ל1PU 6
6תזה ,מ"מכיוןמבי"ד5ריכיסלזמרלו 11Dbtלהגים כקצהכ11לכ"ל,סוכ6יןתורתופסיעה.
ועודגרטהכיוןדהתגהמפורםם6סל6תר 3חדמיסמהגטתהכקצה ("%ל6יקפל6תהקי5כהיומזרלו
כלכספו,הרימתלההתבלוסכקבלתהקי5כה,והוהכהחגהמרק6סיתנ5עהעיסקהיסלסדמיספסרות
וועי'ממ"כלהלןהגרט"ג)ליטשוהגרנ"5מסליט".16
ועי' ממפטמלוססי' קפססעי'גכמטשו"ת פ6תנגבכרסכן ם6מרלשמעוןמימ5י6לו סתורהפלונית
ומ65ממעוןמללוייםססחירס,יתמרהמעוןלר"וכןסללויים ססתורס 6מרלו ככסססדמיט6ין
תייכלמלסלשמעון6סרקודןהלךוקנהמלויס6יןלודיןספסר כמרקהמקוסלכד רק6סנתעסק כעסק
הדמים.
ועי'כפת"חסכירותפי"דמכתבדלפי"זehמתווךמסרלורקמקוסהדירהול6מסר %פרטיםיסודייס
ול6כערך הכסףדינוכמתמיל כ%ד ,ו6סהיהיכוללהוודעעל מקוסהדירהלכדוע"י מודעותוכד'
tS'Dhכמתמיל6יגו,עיי"ס.וכגיד"דlp'w'60ם(ג'ל6היהמוסקמרמיוחד עסהרופקומהמגתןמכוס
כזהגדולס( 20.000ס"מהיה6ךורקמפנימסכורהיהסיסלו קררמיומךp,,
sעליו 6תהתסמיך56ל
הרופק,ומקמרמנתרמסס6יןלוקמר,וכ'המכיסמגסהו6סתרמסכךלחרימסכרכטעותסיםלג'קסר
עססרופ,6נמonc65שעמהכ6ןכ'ל OSO '6רקמסירת המסטלג',וג' רק מסר 6ת OCOסלהרופק,
61תזהיכל '6לעמותלכד"6 ,כקינוחייכלבלס(ו עלהתיווך ,ו6ף 06סילסלו מרקס התם%סהיה
מותנהמיעטה מללכתו,היינוהיתווך(ו 6דס עסקטריס (רופק ו(6 OnD 6דס,וכן על דעת)יגיס
ו ).tDD
סתכיעסלכ"ל,סכךהתגה 06יקב(הקי5כהיסלסו6ס(6ויומ,רל
וממ"כהרק"םם6סהמוכרמוזרכוכפסיעהמייכלמלסלמתווךהיינוכמהמתווךעמה מהממוטלעליו,
מם"6ככנידייד.ועוד,כניד"דהריתייכלתנורכו1ל6להגיםהתכיעהול16פסיעה ,h'oוכמוטכתכגו

ולי

יעיי.

ועי' רמ"6כמו"עסי' ר5כסעי'1דחיוכוסל ספסרהו6ל 6רק)יתכ5ע העסק6 ,ל 6גסחייכ לטרום
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לקנות תו3ונתקלקלהחוגסחייכלטרוחלנכותו (וכסער
סיקוייסהעסק ,סכתכמסכמי bt~nocלמכירי
לפריססי'קג כתג ד6פסר ד6סל 6טרםיחזיר הספסר הכסףסקי3ל) ,ומקורו מתה"דסי' מכד סכתכ
מס ד6ף דמןהדין הס3ר6מיה לפטור 16ת 1מלטר1תמהרי כ3ר גמר פעולתו והחוד נתקלקל לת"כ
1631תה מעההיה סחוברצוילגסותו ,מ"ממייכ לטרוחמדין סומר סכר סג6נס והוכר הגגםסחיי3
הסומרסכרלטרוחולעמודעמוסדין,והייהספסרחייםלטרוחלגכותו .מ3ו6רמספסרכלהתסלוסהו6
רקלצחרסיתכ5עויק1ייס.ועי'ס"ךס"קטדמולקכזהד6י"5להרות,ועי'פת"מס"קכ.ולכןיםלהמ,יר
6תכספוסל.'6

יהושעווייס.
ג

.6לפיהכנתי 6ת מסמעות הטענותמעלוכדיון,הריס6יןהנידוןמלפנינו דומה לסרסור ו"מ6כער"
וסדכן6סראינסנוטליס 6מ סכרםh~bלקמרס5לתתהעיסקה16הסידוך ,והטעסOSihמסוססדיגס
כקפלן6ומסוססהספועליםאתכרסמותגהכה5לחתס(עי'סכויימ"כסי'קנז1ח"11יסי'קגד).ולפיסו"ת
הר"6סכלל קהסי'6הו6מסוססכךנהגו.
6כלכנידוןמלפנינו 6סר '3הציעליצור 6ת סקסר עםג'סהו 6ה - 61לענ"ד -המאכער ,ו ,'3 %ו'3
קינוhihמתווךלמאכער(כמומתווךלמתווך),ואינוh~hפועלרגילמסכרומסתלס כ3רכגמרהפעולה,
וקינודומהכלללמאכער6סרסכרודוקק1nbSהסלמתכלהעיסקה,ועוד,דלפיהרפ"קמתלויכמנהג,
טרוח המחרותהפועלות
יםלבדוק מהוהמנהג 3מ6כער,ועי' ממ"כ 3זה הגרנהמרמורסטיין
ליט
רסוקלה3טחתוכויות"33לגורות6תהתסלוסמרסס ,העדה :מהתנאי שהתמ
(,
יג
א'
"ב' ביעיהם שאם לא יקבל את
קיצבת הגכות מב"ל בתוך חדשיםיח)ירב' את כל הכסףלא',
דברים :א .שהואהיה בעצמו המאכער .ב .שהתשלום
(
משמע
שני
בב"ל גובות את התשלום מראש ,ואף אם לא יצליחו
תלוי בתוצאות .ומה שכתב שרוב החברות המועלות בשוקבעניןזכויות
בפעולתס ,נראה שחברות אלו פועלות כקבלניות עבורה ולא כמאכערים .תגובת הגר"ט :ההוכחה מהתנאי שהתנוביניהס היא

רק בגרר אומרנא,ואיומוציאיןממון על סמךאומדנא).

כ.הןכתסוכומ סר"6סכלל קהסי' 6והןכמרדכי כב"קסי' קעגמוכח ד6ס המסלח פסע הו6מייד
פסיעהס(המוכרוכו'.ע"כ.ממרדכי סס
כסכירותהסרסור1ד)"להר"6ססס5(:מיקריהאי
סר
כק
עמ
לפכןמאתרסלDtD 6כביטולהזיווג"51 .ל ד3
"הסלהרסיס6ין ססככלל דרך ל,613וסוי
אונס,דלין דרךלמגיעכל
,כונהלאחדמסוייסכעיר רסיסוהוא נגדר מקרה סגתתדס(עי' רות
לגסינועז"ויקר מקרה"),וכיון נוגס ל3עה"61(3פילוסכדידיהתליץ)תיגופוסעלגסיהסלים].
3גיד"דס'6המסלחידע 3עתמסדלההו"
תנ'מיסגהספסרותסהילדיסיח,רוקליוו6עפייכסלמווומדוייק
"
ן
פ
י
י
פ
י
ו
סכמו )6מר
ר5ה)מעזןלאיי
1
6
ר
י
כ
ז
ה
)
סס
סכתם6:ל6כ(התגייס
)פכיו
לר16כ3מןר6ד1כי~OtOממעוןפטור ,ע"כ,סרידכל"6החייב) ,והסרסושרתכת'ילמילידו ע3דכסביל"'ול6ייכ,
מסתדר סגקר6תפסיעהמ5ד'6וחייב,וכודאי דקסהלהו5י6ממון מהסרסורהמות,ק .והסכרךפמוטה
עפ"יהגמרך"3קקטזכועי'h"nAo3כיירסי' קפה6ותכד):התםעכידסליםסליחותיה.ועי' מספט
מלוססי' קפהסעי'1סכתככןמפורס(כסוד"הומהסגסתפק)עיי"ס,גס מהסה3י6מהגהותמחנ"6על

כפ.פ.

יל
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המרדכיוכןה6'3מסו"ת3ןקריהחו"מסי' ,%וכ"כ "103תמקרי %סי'קלו כדעתהרק"ם.
ולע"גדסרסרות ממתלמת רקלסחר גמר המקתהיינו דוקק 06העיכובהיה מ5דהלוקם 16ה5דהסגי
סלהמידוך,ד6זלע"גמהטליתעכר מ"מהמנהגלהתנות 6תהפכירותכגמר המקחוכמוסכתם הרק"ם
כש"תהגיל(ועי' ממ"כ הג"36דסליט" 6מלזורחות הממפטיס סרס קפה)36 ,להיכף סהעיכו 3מ5ד
המסלח והסרסורמלידו עשהכל מהמסיהכידו6 ,זחיים המסלה.ועי'סוית נ6ר עסקסי' פהמעגין
י הממלה o)~htרו5יס .וכמה)כתכתיגתייס 3מה סתמהעליוכהליכותיטרללסי'ז .ושכקר עסק
יירט
מוכחרס"לדגםohשטולהמקחקינו 63מ5דפסיעתnScnoוררי )ממסשמעלס,וספניוהיהלגדי
היורסיסם6יןלהםענין 3מקמזס)כיוןדקינו 63מ5דפסיעתהסרסורכ3רגמסכסירוסהמסלחלפסיעה
וחייכ.
והנהגסכמקוסטל 6המסלחול 6מסרסורפסעו SJhככרגתנו 6ת הכסףלסרסורס"ללמקרי ל3בסי'
ק%דתיים,וסייסדעדייןסיע.וכהליכותיסרבלסי'1ה3י6דמסמעכסערבפריסדתייםלהחזיר(ולעג"ד
ל6משמע,דמגוגיהבסדגתקלקלהחוב,וכןה3י1"3haoDA 6מליטיךמהזכור ל36רהסד"5ע ו)המספט
 o15cחלקעליו).וכהליכותימר6לפירס 6ת ממלוקתס ה6סגתיגת המעותלפגי הסרסורכגילוי דעת
דממלמיס 3עדהטירתהגס3ליגמר המקחo)nht ,דכגיד"דהריגילההסרסורדעתודקיכל6תהכסף
רק6ס6כןי65ריוממהעיסקה ,מ"מכיוןמהסרסורלקח 6ת הכסףמידכהתחלהי"לדלקתועלדעתך
דהכי ד6ס ע)ה 6תהמוטלעליווהעיכוכיסמ5דהממלחדיוכללהחזיקו6 OA1 ,תמחקריל3ניתןלפרם
כ15רה(11ולפיר OAמוכנתרוויתומכורת61מרטולדינרוהעכירני דכתכ סרמ6"3ד6סהקדיסלומכרו
מיגויכו(לה51י6מידו)"61.כהןמ5דהפסיעהסלהמסלתוהןמ5דמככרנתנולו6תהכסףיכולססרסור
כגיד"דלזמרקיםלי.
וכמהסכתם 1"3hAoטליט" 6מהחכמתמלמהועודד3מקוסמהסכרעכורהסליחותוהמליחותסי% 6נר
עכירהכיון1'hcסלים לדברעבירההרי הו 6פועללעלמוhStמגיעלו מכר עלהסליחות,הרי גס
בלהמזיר"61,כ
התכמתסלמסגם6ר,3ה"53ע,וגס"3עמודימטפט"מסכתכד6סככרפילסלו6יגוחיי
3ניד"דיכוללומרקיסלי.
ולעלס הדברגרשהד6ף 6ס6יןהספיחפועלעכורהמסלםכיוןמ6סלד"ע ,מ"מתייר הממלחלמלם %
מכרוככל)כירות'"DDהמוסכםכין 3עס"3למכיר,ועודד3מכירי"6דיםמליחלד"ע,והיינומסוס60ז
ו,העדה :נברהכזינו מהרבבים הל' שיוחל שהסרס,רה,א שנא נשנא,,לא שביד שעושה שליחת,
מ.מד_ול_ססהו6מכיר
א

חייי

ודו"ק.
תשובה להערה:אין כוונת הרמב"ם שתלויבדין שליחזת ,שהרי בהלכה ב' וג' כתב הרמב"ם שאפילו אםאינו בר
שליחותכגון קשןרבריוקיימים משוס שבלתנאי שבממוןקיים .ט,ג.).

ג)3.כירותפוסללע3ירסר3יממס6תר~יטס"לדחייתלקלססכרו,עייפתמ"חסל'סכירותפיחהערה
קיסהכי6מהרמ"חסי'פ,סעי'כהונתס"מסי'טס"ק616מריכינסדיגידייניםסי'י
,ודיגיטו"נסי'
"1)1hsתמהריי65ס6ןסי'עדושו"תתטורת)יסי'רסרסעי'611מרייוסרת"3סי'סעומגתת)יסי'
5ס"61.ככורייריכיל%מרסיסליכיתייסי.
,מנסלעיירסנירון ס6סנסר ,ד3רשגירסןל,תר )נתמררסטינורכי)פריטמריכיסממיריםדלין
13הליסורגגי3ה,וכך מטו )3סh~rtfnoוסרטהלויועוד .ומו"ר n"h1Aoסך זחלמנימוקיסכעמול6
'3י5ס
הת3ט 6להקה.ועי'כיקלב 3רסד"הבהלכה61יןמוריןכן,ד6מרינןליה6סוריןמטוס,5fAיעי
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כמ 1 3ס3תי3 3ומנמותלו 3דליןמעיןכן מסוס דל63tSrStS6יסור,וכךהיתה דרכו סלמו"ר )"5ל
סרקהמתפקידולתנך 6ת~t'bhtולהעמידם ע(הממיתותונטולהליסורסכדכר.

והנה 6ף 6סיבוררד3יטומלקומיהו6כרכוספרטי"6 ,נ דלהלכהגסרכוסהמדינהלסורלגנוב,י"ל
דגםלפיסיטתהחת"ממו"מסי'סורס"לדטכירותלמל6כתליסורל6קניך,ס6ניניד"דדפעולתהטליח
והסרסור) ל6היתה רקלפגידלפנידלפני וכלומרלפגיג'דלפני הרופקדלפני המט(ח) ,סע31ר 6ת
העכירה ,וכמקום6סררסיסמוריסלהיתר"61 ,כגס6יןלפני עור 16טגסאכיסטועיםכמ5י6ומ קטה
%מרדט"ךכ6ןגס(פ' החת"מכ(מילתך ז6מררתמג6(6תעביד'6עכיד(6מהא'הככס"רח).
ד3 .מה סכתההגרייווייססליט" 6דהספסר ל 6התחילכמלחכתו ,נר6סדכיוןסלפיסיכום פעולת
הסכירותסכין'3('6הרי ט'%היה רקלי15ר 6ת הקמר עם ה6דס"הנכון",היינוג',וכזהמסתייסכל
עבודת הספסרותסלו,וכיוןסהו6קיים 6ת מלקווסייס 16ת1מגיעלו מסכר 1והטגת סתסלוס %סוף

משלקינו6ל6תנקימהטילומר15נסעלתוכתהתסקסו.
ומחדהעכירהדלפניעור,הויכ6ןלפגידלפני,ועוד6פסרדהטלימהיהמוגגrhtיםסלית'%יטויכול
נ'לזמרקיםלי.
ולעניןטענםטעות'6(ont,~cגהתמיי13ת ,לע"פ"1sw'6מהיה 3טומטיסלכ'קמרעניני עסהרופק
'3DA1המכיסלזה ,מ"מכיוןסטגיהסל6טענוודקי ס%היהלג' 6תחותוחסרו6ל 6רקס"ג51ררוסס"
כזה56לס),ה"זטענותטמ6וטמltbc6ממיי3יןממוןויפיל
ול6ל5י"ס ,וקטלה51י.6ז6תועוד.לגופהסל
טענהגר6י0סדכריססגם'6וגסכ'6יגסמכינים 6תמהלךהדכריסכענינים6לו,מהריכידועכחסר
רופקנדרסלתתחיסוררסוקילהזלהמדומם,הוab~t 6להסמירלעלמו רקעסנר6הכמו 6מתסיגןעליו
מכמיגסמ"פטית 6סיתגלגלוסעניגיס (כך ,זלכן התפקסו המ3ק"יס חת 16ת1חיסור רפקי (עטות
""~ASOכקילו הסמולים)1 ,הנכוןכין  06ק3לקותורופףטומרמג'וכין ahל6קבל,ויותר מסתכר
ט6ותו רופקהיקלכ6יסוריסהללולג'כגללמהכירקותוונתןבולימוןמסולחקליו6גסיסטל6יפלי%
16ת,1ולכן טענת הטמ h'o110 6רעועהביותר.ולענין טענת3ריע"י h)1ntbעי'סי' עהסעי'יז
וכרמ"ח וממ"ע וס"ך .C"nDIולעג'ןגיד"דיכולכ' לומרקיסלי כהסיך ועוד ,ד3וד6י ד3גיד"ד6ין
h)1ntheכרורהכמוהתם,וכמו"כת3גו,ועוד דהתו3על6טוען3ריממסול6היהמוכןלהסתםע"ז,
ןנגיס6ל67136י.
ועודדגס"ס(6דגי6(6כ"63לתפוס5כלככרכתםהתומימרסכ"'דמלירם"י
והנסלמעמסגסלקמרס'6גוכם (דעתסי5טרךלעטות"החגה"56לסרופ6עדייןל6עלהבדעתולתבוע
6תכספוהתזרה b~hרק כלסרהו 6כ3ר hSר5ה 6תהקיטורהרפוסי רק fbה3ע 6תכספו ,והטעם
רקohltnoמלדיקה6תהתסלוס,ול6כלהדרךטה3י"הלקיטור,כמועסקיותרכות
כגרילה(פיהעכור
יהת1651ת3לי להתמט3כלמלעיס,וגס3ohתתילה ס3ר6יההייסוריושג כלמגעות
ממחירן גקכעלפי
טוחד,כדיע3דנרצהממתיקתו דס3רiSptומת(כדי(קכ(6ת.ntbilno
עודיסלעיין ה6ס 3כ(לשייךלחטין מענת טעות 3עסק6ומ ) ,OShכלסרעפ"י רוכ המגתןהיחיד
המקובלכהןהיoh~tno 6המעטיתיל
ל  otu~nhtלהגיעקליהן ,וכקן המכינותהי 6קבלת הכסף
מהכ"ל61,ין%תירתהלמלעיסמיידיתכרכרילי.5ר
ווכןיס להסתפק ה6סהממירעלמסירת
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י
ל nt~DDDOוכפייכתבפגרייווייס).והנהגסלפיה5ד
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ןהתנ6יסול 6גרס
~DD
כ)דכנותדלין דרך לתת )כרכי 6ס כגמרהקנין .ומם")וגסי)כע6פ)יל~6מינהמ
העיכובנראהרכל )כ5העיכובמלידומייכלקלססכרטרחו,ויותרנראהמדבריהמרדכי)חייבלמלם
כלמהסנדרלו.ע"כ.
ו"6ככגיד"ד)(חנדרעמוכפירו)טפחיתןסכרו5ל 6כגמרהקנין61,פי(5 1ס ג6מרפכן ה51הדרך,
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6ךכ6סכ6העיכובמלידומיי
סהיסאריךלפלס(מאכערהאמר) ,זהכוללגסהו65ות.helloSc
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וכןהו6כסויתמותיקירסי'קגדהוכחכפת"מסי'רסדס"ק,6כר5ו3ןס3יקסמבמעון
י)תרליתSihהמררהופסקעמוליתןלו )כרעסריסר"טנמכרו,וממעוןעצה 5ת)לוטי
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רכה1ה51י 6כמה 1 nthitoל 6עלתהכידו ומכקס מר6וכןמיחזיר ( ,nthitoo 1ומקריך כתטוכה ד6ס
עלתהכידו פסיט6ד6יגו נוטל גס  nthito~ h)h nthitooככלל ,דיד פועל על התמתונה  htocכ6
,h'ltbה"נהו"ללסתדלןלהתנותעלההוללותסיחזירלוומדלק o)noקינונוטל רק מה מפסק ,ורק
ו נוט( כלס .וכהמסך התטוכה כותב :ועוד דגס
כל 6עלתהכידומיכעי(6יהדכיון התנה"ינ
"כע( עסקהו6והיינו טעמךכרופףטסכרוקכועוידוע,וה"ה
לן
דל
כטתדלןהויכמנים 6תסלו דסתססתד
ה"נכסרסורובדכן "406לזהסדך(יפלונית16סרסרליכיחפלוניוקכעלוסכר4ס(S"h4לכסיגמר
הדבר רקסתס)1 ,ס טרחנוטלמהסק5כ4סקינוסךגדולורבמהר6וילטורחהזה~rhודקיכיןסתדלן
כיןסרסור6יןלו רקהר6וילטורחההולהר6וילליסההול,ולסילועלתהכידו6ין(1יותר.
"41ככניד"דסל"6מר(הדיףלכסיגמר הדכריקבלסכר רק סתס)1 ,ה ככרט"מדהיינוכזהמקיסר
קותונסיקוככרעסהפעולותמהלךעמו(רופףפסיכי6טרוכו'6,זילחוייקריךלבלסלומכ"ט.
וכסויתמסקריהחו"מסי'לבכמיט5והלסרסורלהתלימן6מריקנהכית4חדוהכטימלוטכרכסיהיה
העניןועסהסטרקניןולח"כעפ"'סיכותנמלךהקונה61ינורותהלקנות ,והסרסורככרעסה 6תטלו
והיהעומד(גמור
ליחן %סכרו,וגס מהמככרנתן( 1מחיובהסרסור(המ)יר,ומקריך
מו
ו ;גמרתיקליתןלו"כרו,וקףסהעיכוכהו6
ייה;גמרהקנין"4כ"obינ
נה
ייי
ס
ססדכיוןיעסהתנקימ6
יקיי"לדקינומתוייםלקייםתנקו61יןכודוין16ת,1וכ"כהרסיסיבמות
מסידו מממת1fncבו מ"מכתנינ
קו4,ךסס ~C"blדהיכידככרנעסההמעסהכמוכתלילהמחוייבליתןכמוסכתנהמסוססכירות.וכ"כ
כמחגיךהל'טיסותפכיה"6.ככניד"דמהסרסורככרעטה"oaDס%והתלמןכ)ה"6כגסהו6נתמייכ
לו(קיים המכירה4ולפלס סכרו .סוג כותכ הססקריה":מנס עם כלזה גרטה דל6דמיכיון ד%
וממגייסליתןלוסכרוכמו
גתקייסטףהמעסהסהתנהסיהיה )o)pויכוללמזורכו"ל6לקנות"6כ"יג
כשדכנות4סמזרוכהס6י"(5סלםסכרסדכגותוחףהסככרסילס6מדמס5דדיסמייכלהמזירכדליתם
כס"ך.
סוכמכילדכריהמרדכיהנ"לדמוכחד6סכמעוןפסעכביטול~)6A1l'fיחייבהו(6יתןסכרו6 ,כלנ"(
(ומרד"ע"גדמייככה"גטהעיכוכהו6מלידו6יגומחוייכליתןלו רקמכ"טוהוללותול6כלסכרו,וזה
מייכמדיגםדגרמיט5יוה(1לעסותכדכר )הומורכווגרסלוהיזק.וכדרכי מטהסי' קפה 6 p"Dכנתן
(סרסור (מכוררסמיכריכי
ללמצרבוומדמעד6י"5ליתןלו לסרסורכלוס טסכיימלוסכר6 ,ך
מכ"טנר6הדגסכסרסורקריךליתן.עיי"ס.
6מגסלעג"דנרגזה דהנה כסרסרותיירביו
ת6יןמקכלין טכרכל)מןסל 6נגמר הדכר,כפי
ןוסמלמבכערלהו65ת
סג,כ"רזלימ"5מתסיכיתסרביים,יכןo)nh ,Ao)nbbtoכניריירכניקועכגי
כסף מכ"ל,כפי 6סר כררתיהרי מספיר מכקסיס סכר עודלפני גמר העיסקה ,ורק מכרה"תת
מתהדרתכפרסומתo)th e'ocגוכהטכר רק 06ה(5יח(1הו5י6מהב"(,ו"
זהסמקנביסעמלותעפ"'
6חו)יס6 ,ךטפרסמורותסעוססיתוכגון1ס%יחיממברעלפתירתתיל ,עלכריסי
תרפיסותוכו',
""כהוי כמו כל ס6רפועל ,והכעה"כ ככרסילס סכרו קורס,ועכסיו מוזרכווקינו ר51הלהמטיך
לפועלוכס כססמפועל ,ב"ב hrr)nns
כהתעסקותעמו,ומלינוכפוסקיס ט6סהקדים הכעה"כ
י"כיכול (ת)ורכו  ob tS'Dbל 6התחיל
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הכיריתפיטלימסי'ג רוכסמפיעלבטכירית 6ין ה
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כמל6כתו ,וכ"ג מתם131ת סרוקםכללקםס"י6עיי"ם31 ,פרטכניד"ד סספ1עלגמרעבודתוכתפקידו
סיס (קמרכין המלכערמסגילסמזמין ,וגס  t)coככר עבדכמכילו ~S"hהליךל0תיי5כ 56ל 0רופ6
וכו' ,ורקממזמין מתחרטכיוסו6יגו 0517למגיס 6ת הכקרסמסופית (כ"לכי מפמד 0ו6היזי
ק (ו
כסיכותיושלימיות1 .לכ6ור 101 0ד3ר ד0ו"ל(מידעדסוייללסתגות ~hSohJי 65סדרר (פועליקטל
כמזרת 6תכספו,וכיוןטל6שתגסזכ0מפועלככלסכרו,וסתנ6ימכיני0ס רקסיסמכמסמכ"לל6יקמר
6 nhrחר 3חדמיסיחזיר ספועל 6תכלמכרו6 ,ךל6סיסתגלי oh3יפסיקו 63מ5ע 6ת הסתקסרות
כיניסססיחזירלוהפועל 6תמכרו.
ועי' ערךם'סי'מלרסעי'  6ע( hoדק6מר ד6ס ככר קבלהסכירות6י"5למחזירדכיוןדגתן ממכר
גתר5המיסיהסלו tS'Dhיקרע  D)tbוכמ"מ סתוס',ומכיף משו"ת מהר"חלו"זסי' סד דכתה דדוק6
כשסיהשידו(ממורמסכר עדסוףהזמן  6(1עמסכןגילה דעתודנתר5ס36 ,לohסכרמלמדhS1ר5ה
ממלמד רקכמיקדיס(1הטכירותל6סייךלזמרגילםדעתו ,ומסמקבליחזירסכל6 ,ךמדכרי הרק"ם
כ"מעזכהסוכר 6תה6ומגיןרכל  D11bדל66יכעילפסוקידעתיס %פועל hSIבעה"נ "6נתר11ייס1
מו"ל(דעתפסידהדפועלדהממע"סוידועלהתחתונהוכו'"6,ככהקדיםהסכרמחמתמל6ר5סהפועל
רקכסכימ"מהכעה"כ כעתסו6המ51י,6וגסמהתוס'6ין מכרחדפליגע"זוממ"כ סטעסכיוןדגתר5ה
םדפועלד3תמילת
ול6ממוסדהממע"הדגפ"מכמנתןהסכרלחריטככרמכרו,דלטעסדהממעייהפסידי
הסכירותמו"ל(פועללסתתות,וכיון דל 6מתנה מחלעל ס6ונס ,ולטעםכיון דגתן ממכירות נתרמה
וגתןמח"כ.
ויפיל
(1פי"6 1סנתן כ3רהמכירותכין6סתשעוספועל6ול6וקירע6וגסלפיסוחזר3וכעיו"כ ותפסקריך
(החזירכשוע(כטל6ך6סל6תפס6יטיכוללה51י6הסכרסטילסלפועל,עיי"ס.וכגידיךיםלדוןoreh
נקרץקונסם6ירעלכעה"כמהרי הסע(טועןסיכוללסגיט ~"(hbtיזיקלו,סגםסו6הגיסויםלוon~h
סינסול6הפריעלו.כמגסגס 6סיהיס D11hגמורכיוןססילס מרקם6יגויכו(לתבוע3ח,רה ,וכסבו
הפועל.
א
"
מ
ר
ה
עודיםלדוןדאגהכ6ןמדוברכמעמהגגיכסומפעולהסי6סיוע(מעסהגניבה,כמוסכתכ
סי'
מנוסעי':6וכןאסורלסייעלגגככמוסדברכדימיגגוכ ,והמרקהלחכירוהאיךלגנובגסככללהמסייע
יסי'טמכיף ) 067כרסרסור6o)b'tתתכירוכמדידהאריך(סלם
(ידיעכירה,והגהכשו"תחסורתס
סכרו ,ומ3י6ראיהלדבריומהגתסיימסי' ט ס"ק 6ג3ימוכרעדי סקרוהעידועליו 6סמייד(מחזיר
ךלהחזיר,ומסיקד6יי'5להחזירושאנימרביתוסוחר דהתורסאמרה
הסכרכמיתכענוכמוכמוחדסיורי
ל(6יקח6ךכעדותהעכירםסי6מעדותמקר,ומ3י6ר6יסמאתנןדנותןסכר כעדכיאהאסורס61י"5
להמ,יר,ועודר6יסמריה כ3כ3רט"יד"המ6תייסזוזנתוןלךhon1:רם6ילעכבן61ע"פמ(6המלמת
תנייסלךלסוכרן ,מרתע ד6ססטליסחתניימריותיחל(המזיר ,עכ"דהנתה"מ,ומדייק התמרתמי
ד6ףדהנתה"מ קלמר רקד6י"5לסחזיר6ךס"הדקריךלם(סכדמוכח מה6ד6תגן.
יהגילוכסוף הספר ח"3מכיף מהגרען
ונ6ורחות הממסטיס כלל הסי'סומכיףדברי מתמורתמ
ג6טסמ6ן כעלהפגיסמסכירות דמקססעלהתמורתסיודוחהראיותיו ,ומקמהד6טומי ממכרמבירו
(גנובוגגככמכילואריךלמלםע"כאע"פם5ריך(המיכ6תסגגיכהוהגזילה ,ה6הסרסורסוימליחלדבר
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םלדחות דהתס ככר עכרהעכירה ו6"6לתקןולהחזיר061 ,ל6יסלס גמ65
עכירה,והרזייהמלתגןי
ךלהחזיר "6כמוכ6יגונהגה מכך6מ6ייצטרךלמלס ע"כ,
דחוט6נמכר ,מחל"ככגניכה oh)th1סיורי
והליךהכי"דנ)קקיןטיסלסלסרסורמסוקמליחלד"ע,וכמוככ"כלהכדוה קומרסללכותיוכו' ד6ס
כ6 6תדמן אמוקומחזיקכה6יןמו5י6יןמידו,וכחכוהתוס' ד"ה6ין:ויפיל
וכתבו הרמסהrrr~rהקיל
םמליח לד"ע
ורמעיס הס6יןג)קקיןלמס61,פילו 06גימלכמידוסו מ( סגה"קהיסמח מסה דכמכרי
הכ6ם6ני דהפעולה גתכטלה1ל6להנימעטיוכלל,וכן דמי גרע מסרסור מהמקח נגמר עלידו
9rrnhtנתקלקלהמקחמהמוכרוהלוקחמחלוזל")חייבליחpן~c
מכרלהסרסור6,ך 6סנתקלקל המקםע"י
סיכהפטורמלםלס,וכייםסיכהגדולהofnמהוךצריךלהתגירהסוגלה16הגניבה.
וכעל6ורתותהמספטיסחוזרומחזקמיטתו ד6ףדליןמליח (ד"עוהמסלחפטורמהעכירה6כלהמכר
סהכטיחלמלם (מהיהיהפטורמלם(סוזה מהקמהסקריךלהחזירהגניכה וההוג6הוממילך (6נהגה
'S1hמיירי מהמתמם ככר כחפן ,ומה מהקדה מנתקלקל המקחדקינומגיע פכרקינו קפה חד 6דגם
יהו 6גמרפעולתוומי מסכר1'bcמגיעלו
כגתקלקלהמידוךיספלוגתתהפוסקים 06חייכיסלסלסכ
מכר הטעסהו6ד6נןמסדיטהכטיחלו רק עלגמרהפעולה ,מחל"ככגגכ6ףס5ריך(הח)ירהגגיכה
הויכמוסידוךמניסה 61ח"כגתגרמודפסיט6דקריךלסלס,ועי'כפניםמסכירותמחוורומחזקעיטתו
וכותכדהגתה"מל6כתכסחייכלעלס %לכתחילה h~hרקד6י"5להחזיר.
וכדין הסוכרעדי סקרעי' מחגיךסכירותסי' טזמהכיף מהכ"חסי' ט דהגוטל סכרלהעיד6עייג
דעדותו כטלה מ"מקינוחייכלהחזיר הסכר6 ,ך המחג" 6חקקומכיף דהריטכ"6קדומין גח כ כתכ
דכנוטלמכרלהעידכיוןדליןכמעמיוכטס6יגורמויליטו(עליוסכר דה% 6עניד1ל6מידי דה6ל6
6הני6מידי,ומסיק :hrennoמ"מלילדקריךלהח,ירהסכרדהוי ;תמסכטעות.ועי' סערמספטסי'ט
סמ6ריךכענין )הוכתבדל6נמלקוהריטכ"6והכ"ח,דהריטכ" 6קלמר רקכסללעכיד מעסה ד)6צריך
להמ)יר6 ,כלכמנעמס המעסה6י"5להחזיר.עיי"ם.
וכניד"ד גרסה דלכו"ע 6ף  06ג6מרדהוי מעסהליסור ,מ"מכיון סל 6נעסהעדיין מעמההגגיכה
h"hלה51י6ממנו הסכר
סכםכ'ה("מגולנור.צהדיודודקריך(מלסמכרו (הסרסור,יכניר"רכככראילמיסכרי
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 oh~)tדגס((6י החו(קיסוס"(דגט'(ת מעות מג"(סיגוגנינה ,מ"מיסכ6ן
יכסס6כיוs~sהצפעמייסמ65נ)זי"עמגס 6ס
מסוכרערי ווכ"ק6דמו"רמ65ג)סליט"6 6מר(
ןהכרכהסורהעלכסף )ה).
קינוגגיכהמ"מ6י
וכמהפכתכהגרייגוייסםליט" 6פמפסכ'ל6היה6ל6מסירתהססמ(ג'וג' רקמסר6תהסססל
מי
הרופק ו6ת )היכוללכד ע"כקיא
נו
חייכ לקלסלו עלהתיווך ,הנה  nlhtinoסוגהדכדילה51י 6כסף
םצורךגסכמכתכיסהלוךוסוכו(מ(6טפסיםוכו',
מהכ"לכפי ס6מרלו ,מלכדה15רךכליסוררפו6יי
וגס56להרופקהדריכו מהצריךלזמר(ווכוי,ול6היהיכוללהוודעכלהפרטיסהללו(כדו,והרציה
תככ"לוטלרמיסרית,כי1ס6ימרכרפכ6כסלת
ס'סגסכמיןכססוכמיחפרותמעוסקותכמימותזכיי
ל orג'ל ,'6ונמ 65רעלהטירחה ~ nhfהו OA 6לוקח כסף ,ודומה
כ כלרהטים,יכ
ךוסכרירמגס
יוררכהינהיגהלכיריי עסי ~ohitnסילמר ויעכורסכסינס,
הוכרלמ
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