א

ממונות

ביתדיןירושלים
מ משטתולבירוריוחסין
ייי
התחייבבדמיתיווך ואח"כ~rwשהתחייב בטעות
תיק ממונות מס' -1556שע

התובע :א'ע"י ב"נ עו"די
' מנדל
הנתבע :ב'

(מהד' כאאיירז

טשאהדיון
א'תיוורלב' למכור אתדירתו ,ללא חתימהעל טופס קבלת הצעותתיווך ,אך למרות שהקונה
שהביאא' ביצע את העיסקה עםב'ע"י כתיבת זכרון דברים ,סירבב' לשלם דמי תיווך .לאחר
וויכוח ביניהם הזמין אותו ב' לרב שיכריע ביניהם ,וזה הכריע שב' חייב לשלם לא' 10.000
ש"ח ,ובאותו מעמד הסכים א' להפחית משכרו  ,nrtw 1.000וב' חתם לו במכתב וז"ל :והננו
להצהיר שהגענו להסכמה מלאהבענין שכ"ט שלתיווך דירת ...ברח' ...וסוכם עם המתווך...
שב' ישלם לא' שכ"ט סך כולל  9.000ש"ח ,ובזהאין שום תביעות נוספותבענין מכירת ביתו
שלב"' .על המכתב חתומיםא'וב'וכן הרב שאצלוהגיעו להסכמה.
טועןא' ,שעדהיום למרות שעברו למעלה משנתיים ,לא קבל כלום מב' .ב' משיב שחתם על
ההתחייבות אצל הרב בטעות ,משום שהוקיע מראשלא' שלאישלםלודמיתיווך ,ועל דעתכן
הוא נכנסלענין .א' מכחיש את הדברים מכלוכל ,וטוען שב' לא אמר שלא ישלם ,וגם עצם
הבאתו לאותו רב ואח"כ החתימה על המנתב מעידה שב' חייבלו תיווך (לאחרהדיון ,ולאחר
שנשאלע"י ביה"ד אם יש לו להוסיף טענה ,השיב ב' שאין לו מה להוסיף ,כתב ב' מענה
נוספת :שאילוידע בשעה שהסכים לשלם,לא'  9.000ש"ח כדמיתיווך שלבסוף הקטה יחזור בו
מהקניה ,לאהיה מתחייב.
עודטועןא' שמביון שב' לא עמדבהתחייבותו במכתב ,הואחוזרבו מהסכמתו לפשרה ,משום
שעל דעת כן שיזדקק לתבוע אותו בבי"ד לא היה מתפשר ,והוא תובע ממנו את מלוא דמי
התיווך של  2%כמקובל.
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ב

2,כ)קד.ין
התביעה מתקבלת ,וב'חייב לשלם סכוםמסויים כפשרה.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-שמואלחיים דומב

( )-שמואליגר

השאלותלדיון
א .הסכים לפשרה ולא קיימה ,אח"כ חתם על כתב בוררות חדש ובא לדיון בבית הדין ,האם
הפשרה הראשונה בטלה.
ב .בעה"ב ומתווך שנחלקיםביניהם האם נוצר חיוב בדמי התיווך.
ג .שיקור דמיתיוךלפי מנהג המדינה.
ד .לא חתם בעה"בעל הסכםתיווך ,האםחייב לשלםתיווך.

תשובה
א.עי'סו"תמהרסיסמידסי'קי ד6ס עבר5ד 6מדעלהפטריכולה5דהסגילכסל6תהפטרלגמרי.
6ךזה דוקק עסביטלספסר6,כל6ס רק דברנגד טפסר6ךל6ביטלוכפועלכזה כתבהמכי"ט מ"6
סי'לכט6סל6עטםכפועלנגדהפטרל6מיקריעוכר.
ק
ס
פ
ו
ת
ע
ד
כ
לקיימם,כזה המהרסייססספסרס
6מנסכניד"דסהתוכעל6קיים 6תספסרהוהודיעס6ין
כטלה .ויתרס מ ,11סרי סנתכע מוריחתם על כתם כוררות סלביתסדין ,זככך למעמסביטל 6ת
הסכמתוהרקבונהל16תספסרהטפסק16ת1רב.ועיילסלןכדכריסגרג"5מרמורטטייןסליט".6
ב .פסק סרמ"6כסויםסי'פזסעי'לטעפ"יתסידסי'פס :תכעוכסכרססדכנותוזסכפר וקמרסל6
היםסדכןסלו16ס6רטענותסכיגייהו,דינוככס6רתכיעותממוןוגסכעיןעלכך.ע"כ.וכיקרכערוך
הסלחן סםסעי'לד ד6סלפי רקותעיניהבי"ד6ין כהס טענות גרועותוחלומותגסכעין עלזס6,כל
כטרי6יס)גריעותntclSnlהן'6ןגותגיןפניטס תרססתם,יעניגיסכקלסתלויבהכנתסדייגיסלפי
העניןולפיהתוכעוהנתבע.ע"כ.
נגידוןדירן1DtWכעס"כסמלכתחילהקבל6תמתיווךעלדעתסל6לסלם,והמתווךמכמיסוטועןמסיס
זהתיווךרגיל hSh .סטעגת כעס"כ גרועה וחלסס ,מסוסס6יג1יודע להסכירכילד "6כ מתםלמתווך
לסלסלותיווךכסך ססם 9.כ"ח? ומהסכתכקמרימדיוןספיתהלו טעותכסתתייכותמטוססל6ידע

רי
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ממתות

1

וחו,רוטוען.3 .
מהקונהיחזורכומהקניה,יםלהמירכסתיס.6:חמרימגמרלטעון33יתהדיןט31קינ
ןזו טענת טעות,מהרילפיהדיןחייםנדמיתיווךגסחסמ,רבו הקונה ,)rrnhכיון מהעיסקה כ3ר
חי
גמתמה.
ןססבטיחלסמעון
nhrועוד .דהגה כת3נמהרי"קסורסקלג ,הו 53כממ"עסוףסי'רסד,בדיןריגוב
טמעיןליחןלו מכר
לסיתרלכעדי כעסק מסבתינסוכמע טנגמר מדברסורבוירוכסיכר
ילקחת 6תסלי"ל6כדיןכי Dl)hהיימיכמהספייסתיך ,ופסק
61ת"כ 63מעוהרח31ןלידממעון וקמר
דהדין עםר316ן.והוסיף הממ"עמכ"כ 3הגה1תמרדכידקדומיןלענין 6סטעןיתחפת 'Oh1סבונית
.ע"כ.
ליתןלי
ך מל,2% 6
יעי
'פסיירירומליסכרךזעמ' קכחמכיוןם4גהגהמדינהלטלס ,2%מיידלמלסעכורתיוו

יס5.רך

ויפילו

05הקונה חתםעלטופסההתחייכותלחרימממק 6תהמכוסהמודפס ,2%וגכתככמקומו .1.5%

סתקנתמרעיתbut5
ועי''ידידימתווך3מספטהעכרי"פרקדסעיףג,הדרכימוטן"ת"6עמ'פחס3,י

מינתמפחתקנסלר,סרכן6וסרסירn'w3ocלית
רסלרריס ליסת רמיצרכנות סרסרות,
6י
ממני
הןסיבטיתנועלכך 53מ5ע,יוחמתהכללפטומימיליוחיןלוbSbלטלסכקילול5הבטיחו(וכממרייק

סלי

הנ"ל).

ועי'יוסף קמןהנ"לס6פילו ohפסטרהיתלו )rrnht 2%היתנההמתווך 3%ומלהלו סתורה מסתמק,

ם .3%
תיירליל
י
ל
,
י
ב
ש
י
'פת"חסי'רסדp"Dג
יעי
3טספרי

ח"3סי'גת~ehמתיכת ס5רריסעירנפייפעילת
לb
ts
כתיווךohלסלםמכר6ול6לטלס,חיי n
פל
~ס.יכ"כבטוית
יסי'סורכלומןיל,6מר
ב OiOJO
ת"ג
י
י
ר
ס
מ
.
כפירוטטמוחליכרסרסרותומחיייבליתןל
י3rrnסי'63h)Oיפן
,ול6כמויכתבn~tcsמסר"'6י5
ק
ר
ס
5
ה
ק
ד
ו
ה
כ
ר
ו
ט
פ
ו
ל
ע
(
6
י
ה
ס
ח
י
ת
יססונס 6מרטלo5c~6יימתיוךסרס,שי
ה
ק
י
ת
מ
ם
ל
י
ח
מ
כ
ג5י
מילתךמהוךממכיס16 ,יסטתיססי51רתתיולחדסD""hטתיובכוס %סיססייס,עייסקסיתסי'לר
ס"סר).

ןסלח 6מר3פירוםממוחלסכרסרסריתו,מחוייבליתןלו,
ועי'יו"תמכריסענגילמ"גסי'טוסכל,מ
ווכממילי ,וכ"ככסוית
61ין6גו6ומריס ממקמר ומתק הסרסור עד גמרהעיסקהסיסלפרט
דוכםמיסריסhr'nסי'מ,3וכ"כ3פד"רכרך עמי ,281וכתב"103תמהריעהלויסי'קגט6סל5פסק
עמוכלל,
מיתןכפימומתכיסד,והישונפיהמנהג דמסתמ,5כלמל6הותנוהיה דעתםסיהיה
ט
י
מ
פ
ר
ו
ס
ר
"יהמגהג(ומהסדןכ"דרכי*ומן"ח"6עמ' ממדס5ס 5מרלמתווךסלינומסכיםלסלס
מכרהס כפ
י"למדיגו
ם
ג
י
י
ס
עטייםלייע ,עירם 5ר1סלרינ ,,וכ"כבפרירכרךי
ג עמ'  ,37ונפרט
,
5
ס
סליטע).
במקרהסכןמוכןלטלסתיווך5ל5ממתווכחעלהסכוס ,נוד6יהוימדהסעייי
ו
מ
לפיה ,גס 6סגכוגה טענתוטל 3עה"3ססתיל עםסתוויךnStnnsססתעססותע
o
5
c
5
דמי

י

כידי

יתייס

ידחס

סלי לי
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תיווך,גסחסהמתווךהמטיךלהתעסקעמוכמתיקה6,ין 3עה"3נפטרמדמיהתיווך.
ג.עי'פס"דירוסליסכרךי6עמ'תפה מכמה"מרונים טת)ל1סדמיתיתךגקכעעפ"ימנהגהסומרים
3כלמקוס31,מקוסטליןמגסגקבוע,והמזקקוטעחמתמסוייס,הולכים6מרהחוק הק13עבמדינה1.יס
סכת 13מהמנהג )כל5ד מפלס ,1%וי)סכתכוסגסגוסכל5ד מסלס ,2%וכ"כ"1"3ת לפנת פענחסי'
קכהסכןהו6מדיגך,וניוסף16מןסי' קןכתג)המנהג ,3%ועי'ודיגימתווך כמטפטהעכרי" פרקד
עלמנהגיססוגיסכזה.
ן .2% hto
וכפס"דירוטליסכרךז עמ' קכחועמ' קמ 3כתכ lrrinhhהגרכי"ל זחלסמגהגהמדיגהכח
וע"פד"רחלקיעמ' 285טלפיהמזקכל5דמסלס 312%עיסק16תגדולות3מיומדכמותיווך )לקריה
)לימה ,רק .1%
ועי'"הלכותמתווכים" פרק  6הערס  17מכמה6מרוגיס ,דכמקוסטיט מנהגלסלססכוםמסוייס מכר
םכמלהו5י6ממוןמהלקומ ע13רזסכדילהלילעסוקמידעוסקו.
סרסרותמדינךלמלכותם,י
ד .כת"1)3 3תמהרסדי'סמו"מסי'קמווסי'קע,ס6ף טמ613ר3רח)וגיס)סכירותמתווךo)'hחריכה
קנין ,ע" רמיקס)לוחין  b"Dה"6ומכירהפיההי"1 ,6תט31ת רסס כחמדהגגוזססי' קלס1 ,ט"1ת
מהר"מחו"זסי'ג1 ,ט"1ת המכי"ט מ"כסי' נו1 ,סמ"ע סוףסי' קפה מהגהות מרדכי ,מ"מעדיף
סלכתמילהיעסוהמכסככתת.
מ"מ,מכיוןמלהלכהטכירותהמתווךליגה5ריכהקנין,מיידלסלם %טכר1כדיע3דגס6סל6עסוקנין
%1חתמועלהמכס 3כת.3

אברהםדובלוין.
ג

הנושאיםלדיון
א .האם ההסכם הראשון תקף.
ב .האם חתימת הבוררות מבטלת את ההסכם הקודם.

תשובה
א.נרצה דההסכסהרהטוןכמתמוהויקניןגמור,ול6מדיגיפטרה,מטוססכלההמכסמתמוה5דדיס
ן6והי"דהמו63יסכטו"עסי'יכ ,ומהמהיהמעורבסם ר3
עימס ,מ"כ6י"5לדיניפסרהמעסוח5לדיי

6תר6יןזהעניןלדיניפסרהס(סי'',3דדלמהכחשתו ר3הריי)להתייחסלהסכסגופו31 ,ס"1עסי'
מסעי' 3נפסקדחתימת ftOכפטר.
;o)nbר6הד3ניד"דלחמהנימתימתה5דדיסמדיןקנין )סרכיוןדל6נתקיימובודתיפטרקנין,דל6
הוי )טרס(מסנה משרומתסיסלסמקטי'ס~ר,חסי'יל
ךp"Dםoth .נר5סרחתימתסלרריס
ט(ההסכםמחייכתו
לh
יonlמדיןקניןסיטומת 6כמ613רכפוסקיס,עי'דברימ~י(6מ"רסי'קמג,ועי'
מספטיסמו6לסי' 6%ות ט וכרכתסלמהסי' 6ות ,3מידועומקובלסכלהעסקיםנגמריםוגמתכיס
כיןה5דדיסע"יעריכת המכס 3כת111 ,3הי6גמירות דעתלקייםכלדבר.
ועי'ס"ךסי'י 3ס"קיככטס מהר"ממלובליןסי'מז ספסרמעסוכעליהדיןעקמןכיגיהס6י"5קנין,
6מגסכפת"מ p"Dיכהכיףכסססויתכ"ספתרוןסי'1דוסדוקקמהתודעלנתבע,כיון דממלומתילה
6י"5קגין36למהגת3עלתובעקריךקנין.
ב3".לכס63ולדיתהדיןומתמועלסטרבוררותסל3יתהדיןהריעסוקגין חדס31טלו 6ת ההסכס
הרקבון3יניהס,כפימהנהירוה5דדיסכ("מד נתפרדס6ינסרוחיס 6ת ההסכסהרונסוןכמתייר,זה
מסוס מעל דעתכןל 6מתםומגיע %יותר,וזה מסוס סתתם כטעות,וכיון סקכלועליהםלקייס מה
סיפסוקלהס3יתהדין 3טלההסכסהרונסון.
עפי"זגמ65סיסלדוןכטענותיהס((6התייתמותלהסכםהרונסון.
והגה נמהמטוען הנתבע שהתנה עם הת31ע סל6יסלםלודמיתיווך ,הנה ממה טמתס על ההסכס
הרקבוןהזכיתממעביו)התכוון ()לסדמיתיווך ,ומה)טוען )טעהשחתימתו ,הנה 3ר1רדכ(הנדון
בסי'קכולגדי טענתטעיתיהיינוס16מרשטעה3חט13ן ,ומ))3מיידכךוכך1נמ)65מיידפמות36 ,ל
כניד"דסל 6טעה3מס3וןh~hסטעהבעיקר,sl'noשרורסל)6ייךלזמרע"זטעיתי1 ,ה61שגדר מה
סכתככערוךהסלחןסי'פ
,מעיילמד"11ל:תביעות סדכגותוסרסרותוכה"גוכו',כ"רו6יס שגרועות
ומלמותהן6יןגותגיס סכועה רק ת"ס,ועגיניס כקלהתלוי כהכנתהדיינים(פיהעגיןולפי הת31ע

יד.

י"

והנתבע.ע"כ.

שטואליגר.

"ס

התכיעסהי6עלע5ססכרהתיווך,הריהמכיוןשהנתבעמכחיס 6תתי131מסוסמלטענתוכךהתגה,
"6כהדיןדהממע"הןודכריערוךהסלמןסי' סעי'לזלעניןטסיותרעועית )להתובע].
ןפסרת16ת 1ר3
וגס6סהתביעהמשוסהפסרה,מכיוןסל6היתהקבלתקגיןtS'Dhtל6קבלועלייהו6,י
מתייפת,והרוססמהדיוןדל6דברו6תוb~hכסו6ליס6תהורקתו616תדעתולעסותהיסרוהטוב.

.פ,
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6מנסכיון דהגתכע חתס עלסטר,הרי הסטרמחיי 13לע"ג טועןספיתהחתימתוכטעות,כיון
)הת31עמכמיטועלהנתבעלמוכיח"תמטעותכדילבטל6תדגה4ומ"גותהסטר,ועי'סו"עסי' פ3סעי'י
רעליולסלםמידו0נתכעיכוללת"כלתובעו1לחיי13הימתווכפימג0גכתיהדיןהיום,עי'דברימלכיאל
ח"3סי'קלגו.ו3גידוןדירןדל6היהסטרכדין"6כ4יןלתובעזכותגסעפ"יהסטר0631 .יטלז0דין
סיטומת,6עי'טויתמהרי"לדיסקיןפסקים 6ותקכו סנסתפק 6סיםדיןסיטומת4להיינעלמו,ויכול
לומרקיםלי.ועי'פתיחתפ"י16תגד0ו~ין6תרהמנהגסלהסוחרים כ16ת1ענין,וי) ~דוקכנידוןז0
סלמתווכיםמהו המנהג,ואוליהעיקרתלויבדין תורהסטין מנהג קבועכלי פסקבי"ד 16כלינוסם
ןתוקףלסטר
מחייבמ5דהסטר,וע"כסטרהמכסכעלמךל6מהגי61.וליכיוססיוריךלה51י6חסכונית"י
ו4ףטמתמוסוסעלסטרבוררותטל3יתתדין ,גרטהסטיןכז0מתילהעלמהבזכו כ0סכס,11rhlo
כיוןסחתימתסעלנוסחהסוררותהיהמתוךקילוןסלהסכיוןh~cהיתהלהם 0715אחרתסלהתדיינות
כדילקרל6ת מה )157לקפל ,התונעכדילהסיג 6תהממוןסלתביעתו,וכאסיהיה15רךל510י6כתב
סירופ כנגד הנתבע ,והגת3עכדי h)aי45עליו כת 3סירוב ,ולכן6ין  b)1nthממחלו על מסהו
מזכויותיהםסזכוכהסכםהרונסון.ומה )6מרהתונעבכיתהדין ס4דעת6דעכי סהנת3על6יטלס 6ת
הפסרהל6היהמסכיםלס,ל4היתםכ11נת1לגרועמזכויותיו~hSרקלהוסיףעליהן,ותליץehהעובדה
דל6כהכרח htSnה6כה.6
סהנת3ע ע3רעלההמכסמפטל6תזכויותיו,ועי'בדבריהג6כ"ד
מליט""

סוכיהגולדשמידט.
ד

יס~זןעלמפטרהכעטו)גיה5דדיס56לר63מד ,ה6סיסלהתוקף)לפסרה,דהנהקיי"לכחו"מסי'
י3סעי'  1דפתרה5ריכ0קנין ,וכניד"ד ל6היהקגין61 ,ף ד3ס"ך סם ס"קי3הכיק מתוית מהר"מ
מלכליןסי'מז דפסרה סעדוכעלידינין עלמןניניהן6יןאריךקנין ,וכקן3גיד"ד ל6היה ספסרה
33י"ד6 ,מגס נכג"0גסי'י0 3גה"ט 16תי
חמ3י6דברי המהר"ממלשליןומס מטמעלהדיץ דדוק6
כסהפסרהגעסיתכר15ן 0טו3סלהמלוהhScע"יתביעותוטענות ,רק4ז6י"5קנין36 ,ל"
סככרהי0
3יגיהסטענותומענותומזהנתפטרו6,ףטגתפסרודיניהן"פירגריךקניןדל 6נחסן3ר5ון,יעויי"ס.
וכאן3גיד"ד3ון4יסל6היהמר15ןhbhלפיסתכעו 0תו3ע כמהפעמיסול 6ר5הלבלס %כלל,וטופ
כסה3י16לר3סיפסרהוכרמהתוצעלהסכיםלפכרהכדיסיק3לעכ"פחלקמהחוב,וככה"גספיראריך
קנין.

ועודיטלהוסיףמילת" כטעמך,דיעוייןסס ככ6רפגולה16תס 3טעמ6דע"יפסרגיסקריךקניןלפי

דה81הכמחילהכטעותו63ונס,סהפסרניסהסטהטעווגרמולולהתפררלומרזהוהאמתועסה הפסר0
והממילה מדעתם,ולכןאריךקגין לתת לז 0תוקף .ומ"ג3ניד"ד טמר15נ 1הטוב ל6הי0 0תו3ע מוותר
לנתבעחלקמחוכו,ורקע"יסז00רכהסבירלומ15קתהנתבע"6י
ןלוכסףוכו'המכיסלכך,וגסתסס
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ממתות

1

סל6יקבלכלס,ולכןהמכיסלוותרעלחלק ,stnonוככה"גמפירקריךקנין.
ם(הוסיף,דפס כפת")p"Dיכהניקמשו"תכ"סקמרוןסי'1דהרנהטעוכדבריה)"ךוסכרוד(6
עודי
קריךקניןכיןמהתוכעלגתכעוכין מהנתכעלתובעוכו'5 ,כלספסרהמהוך מהגתכע(תוכעקריךקגין
גסכמעטופסרהכינסלכיגס,יעויי"ם,והכףכגיד"דהריהגתכעהו5תגרר6תהתוכעלפסרה,וככה"ג

לכינורהקריךקנין.

י מסדהיינו )גתןליד כע"ד,
והנה כתב הכמ"שוקניןל6ו דוקקוה"ה 06נתן מטרעליו.וכתג כערךפ
5מר(המלים זכהנסגילפ%נ' כע"דSsb ,תןוהילך (6
5כללידהבי"ד 15לפמרגיסhsמהגי

כ"
כb
גטיודע h
ר~סך הפסרלריךפיתן הסטרלתוכע6 ,כל מה טמתפסרים
מהגי.וכןכהךדלקמןסעי'י
כערכ6ותוכע"דחותמים עלכתכ הפצרוגם5רכידהערכי ל6מהגי,יעויי"ס.וכגיד"ד מהרכ הפכר
גיסת 5ת סכתכועליו חתמו התוכע והנתבע 51מ"כ עסה5י%סונתןלכל 5חד מהס,ול5היהמסירה
מהגתכעלתוכע,ל5מהניסטרהפסרהלקנין.
6ךיעוייןססכתומים ס"ק1דמולקעלהרמ"חוס"לדכיון דהוה 6סמכת5חינומועיל מטר כל6קנין
י כמטר טתוממיס ה5דדיס קודם
לסלק המסמכתך ,והוכל כגתה"מ ס"ק ד5 .ךי"לסהתומיסמייר
"5ומריסהטענות,ועכ"פקודםהפס"ד'rh~,ם 5 13סמכת5מ5יג1יודעכמהיהיה~ריך(וותרולמחו(,
5ךהכ5כניד"דמהיהככרמחריהפמרהוידעכמהמוויתורוהמחילהספירמועילהסטרגסלפידברי
התומיס.
וקיןלדוןכ5ןמכםסיטומת6כמוכמתימהעלמטרבוררותמלכיחדיןht~nc ,הבשכ"דכפס"דירוטליס
כרךכעמ'מה-סו)כךהמנהגסמתחייכיסע"יתתימר51פיhis%קניןכפועל,ד,ה רקכ5סחותמין
על"טרכירוריןמנעמהכבי"דמכותכיןכין(דיןכיןלפמרהוכוי) ,מנהגהמדיגהוכןהו 6החוקטים
(זה תוקף ממפטי5 ,ך כגיד"ד סכתכו סטר התחייכותכין התוכע לנתבע5י לפטרלחייכו מכת
סיטומת ,5ד)טר כזה5יןכזה מנהגהמדיגהוהסוחריםלהייכ51,ריך כלדיני הסטרמיהיהבו תוקף
קגיןסטר כמכ51רבסי'ק.55
וביותרי"לעפ"י מהמכתבכסויתדכרימלכיאלח"גסי' קע 6ד"כומה ,ד5סקבלוכקניןכלמוןחיוב
ממתתייכיסלאייסכקטריקמרוהפסרניסג"כמהניכמוסכתכהממ"עוכו'16 ,שוליעפוסטריכירורין
מחתמו הכע"דעליהסוסםכתוככלמוןתיוכ5ומכתבוכסוףטגעסהכשופןהיותרמועילעפ"י תקנת
ת"לדהויכהודקהשגעתהכמיוכeb1 ,ל5עטוכןהוהקניןדכריסכעלמך,ועודי"לד5ייריכגון מה
סכתכהר"כ"ןh51ocכס"ךסי'כבp"Dדה"קגהסל6יח,ורדהוהקגיןדכריס5ו5יקנהמתםהוהג"כ
קגיןדכריס b~h ,כס6מרכפירוט כמעתקגין מקונה לעסות כקטריפמרו הנכרריס f"Oלטוןחיוכ
ונתחייכלקייסככל5טרישמרו,יעויי"םכניכרימלכיאל"51 .ככניד"ד5ף  06ג5מר מהסטרהויקגין
כדעתהרמ"א5,ךגסקניןאריךלהיותכדכעיסל5יהיהקניןדכריס,ולכן 5סכותב סטר16חותסעל
מטרכירורין ה")מחייבמפולקייסככל6טרישמרוהפטרניס ,כזהמועילקנין הסטרכיוןממתחייב
נגופועלע( מה)יעסקו5.ך הכ5נגיד"ד להפטרנכתבלסתרספסל5 ,ף5סגחסיכוכקנין,י
ם(דון
סל5יהיהכקניןדכריס.ושולייטלדונוכמוehכותכחיים5נילךמנהכסטרומה)דנוכזההפוסקיס
יסכתככסטר )קכל
שימתיוהשיךמועיללתייכו,עי'סויתדכרימגיסת"5סי'גוסי'דhih,חמסמייר
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פסקידי
'-,רושלים

קניןדהוהכהודקה,וכניד"דיםלצדוק ה6ס6כןנכתבלסגןקגין.
וגס6יגימםסמסטרהויכקניןוחלה ספסרה,יסלדוןכזהכפיסכתכ כס"תמהרסיסח"דסי'קיד"ה
,o)nhtדיילo)nbl:שנגייד3ידר"חוצתולבטלהפצרלגמריויקובהדיןכיגיהסוכו',ועודדכיוןדהפסר
היהסיחן 6'3דומיס 1ה 61התעקם גסכתחילה סל6ליתןוגס סלחע"יהסלים רק המורה מעות 1ל6
המעות"6 ,כ ככר גתכטלהפסרגס 6סרוקה כעתליתןכ'ה6דומיס,והן  o)nhדכתסו3תמכיייט ח"6
ור51ה כמסר
סי'לכמכו6רד6סלOnD 6כפועלנגד הפסרhSהויעוכרוכו' ,ומה1nhcכדיבורסוייג
ועמדכסרבנותוot'hימיסל6נתבטלעודהפסר 061חוזרבו1ר51הלקייםהדיןעמו6,כליעויי"סכריס
סי'לגדמסמעלהדיץד6סר5הליתןלומהספסרוול6ר5הליקחהו"לכעוכר ,ומשבסי'לכהכוונה רק
כדיכורלכד ל6הויעוכר6 ,כל6יגס עכרכשו"תדיגו כעוכר,והרי מכ61רכסי'י3סעי'  1ד6סל6
ק5כולוהפסרגיסזמןמחוייבלקייםמיד.
"61ככניד"דיסלדוןכתרתי'ho:דהריטועןסגתכעמחוזרכומהפטרומה סמתסעלהסטר"טעיתי",
והכ',דכ,ה סכ~6יתהדין וחתם על סטר כוררותהוי עסה מעסםסוייג
ו ר51הלקייס טפסרהכפי
וחייב כלוס .ומס כממסך כותב המהרסיס ועוד דגם כלע"הכיון דל6כיער הזמן כמעת
מטועןסוייג
הפסקהו"לכל6נגמרהפסרוהיהכידולהוסיףול63רהזמןלח"כ,ועי'סי'כג.ע"כ"6.כה"הכמידיד.
וססכדיהועוד ,ממסיךוכותב המהרסיס :רכלדבריהמכייך גר6הסםדקקילעניןההכועססגסכעו
סניהםלקייס6י מותר גסלהכ' לעכס6 ,כלכפסרכעלמנוי"לדגסהו6מודה ,וגםכזהעי'כתסוסות
מהרסד"סיו"דסי' קגוחו"מסי'י ותמ 65מכ61רדכיוןדהיה הפסר כסתםמייכלקייסמיד ,ו6ס 1%
מיקריעוברוהותרלהת'לקייסהסכועה6פיל61יימ,ורזהוירקהלקייס.וגסיעויי'מסוית קדמתקורס
hr'nסי'גטוח"כסי' כ 6סרחהדכריהמכי"ט כקורךיעויי"ס .מסמעלהדיץ דהכ6כניד"ד סהגתכע
הקריךה,מןוככרעכרוסגתייס1הbb61ר51הלקלסלהתודע,וכפרטסטועןסכלהפשרההיתהשטעות,
יסיכול~ Dsinoטלהפסרהולתכועהכלמתדר.ויעויין 3סו"תהרי3סמיס ח"גסי' מ3סמכים
כודני
מחסוכתמהרי"טמ"6סי'גדה6רכהזמןשמעותהוההפסד6 ,ך כתב ד6סהפסרניסל6קבעוזמן6ין
ככוחולכטלהפסרהע"י ,11h)1nthעיי"ס.
לכרמזהשי'סויתלסוסימרדכיתניגr"u~Jb 6סי'גגנסוף התנוכה ד6סצחרי הפסרה חתםבוררות
ור51הלירון מחדםה"1מבטל6תהפגרותהר6סונותמעסה.
וכיון להפתרהמנוטלת,מוזרהדיןכ3ר6סונהסמיי3הגתכעלסלסלהתוכעכלדמיהתיווךכפיסגהגו
כמקוס~htoסכירוסליסעיה"ק,דהיינו 2%מהעיסק,6וכפיסה6ריךכזה 7"Jhaoסליט".6

נפתל'עבימרמורשטיין.
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