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א'שיוור לב' שכירות של אולם ,וקבע ששכרויהיה דמי שכירות חדשית של האולם.
טוען א' שב' שכר את האולם בסכום של  33.0005לחודש ,ואת זה הוא תובע מב' .ב' טוען
שלבסוף לא שכר את האולם משום שזה למעלה מכוחותיו ,והוא השכיר עצמו לבעל האולם
להיות מנהל האירועים תמורת שכר של 8.000שייח לחודש .ב' אף קפץ ונשבעעל כך בבית
הדיןבחייילדיו ,וטוען שאם היה רוצה ,היהיכול לכפור בכלענין התיווך ,שהריאין לא' כל
ראיה שהתחייבלודמיתיווך.א'טוען שלפי מה ששמעב'כן שכר אתהאולם ,וחוזה השכירות
נשמר בכספת של בעל האולם ,ואף נפתח לאולם חשבון בנק חדש לאחר כניסתו שלב' ,וב'
ובנונוהגים במקום מנהגבעליבית ,וחותמיםעלצ'קיםלספקיםכבעליבית.ב' משיב שאםא'
יראה צ'ק אחדשעליו חתםב' ביחדעםבעלי האולםישלםלו את כלהתביעה.

א'טועןנרישלוראיותנסיבתיות שדבריב' שרק השכיר עצמו לנהלאירועים באולם
תמורת  8.000ש"ח אינםנכונים .א .מדוע הסתירו את הסיכום הזה ממנו כשישבו ביחד בזמן
המו"מ? 3ב' משיב שכן דברו על אפשרות כזו בנוכחותו) .ב .איך יתכן שב' משכיר עצמו
לעבודה של רוב שעותהיום בעד שכר קטן כל כך? לדעתו,אין זאת אלאכיסוי להסכם חשאי
ונסתר של שכירות המקום3ב' משיב שהוא עסוק בחסד של חלוקת מצרכים ,ועובד באולם 20
שעותביום).
נקבע מועד להמשךדיון והבאתראיות ,וב' השיב שיותר לאיופיע בביתהדין ,והוא
יתבע אתא' בבית משפת.
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השאלותלדיון
א .מתנור שפעל ללא שטרוקנין ,האםזכאי לשכרו.
ב .כשהנתבע כופרוטוען שאינוחייבבתיווך ,האםחייב להשבעהימתעל טענתו.
ג .כופר הכל שקפץ ונשבע"בחייילדיו" ,האם נפטר מהיסח.
ד .כופר הכל שישלומיגו האם נפטר משבועה.
ה .כופר הכל שמתחמק מדיון ותשובות לעדויות וראיותנגדו ,האם אפשרלחייבו ללא עדות
גמורה.

תשובה
א .כתב בהגהות מרדכי קדושיןסי' תקמרוז"ל :מעשה בראובן שתבע שמעון תןלי
עשרה זהובים שאדברעליך אל השר והשיב שמעון אמת נדרתי לך אבל לא היה שוםקנין,
והשיב המורהשחייבליתןלו,דהוייל כפועלואין צריךקנין .ע"כ .הובאבביייסי' קפה ובסמ"ע
שם ס"ק בוונתהיימ חידושים ס"קכ.ועי'שוייתמהרובדייםחויימסי' קמווסי' קע.

ב .פסק הרמ"א בשוייעסי' פז סעי' לט עפ"י פסקי מהראייי סי' של :תבעו בשכר
השדכנות וזה כפר ואמר שלאהיה שדכן שלו או שאר טענותשבינייהודינו כבשאר תביעות
ממוןונשבעיןעלכך.ע"כ .אמנם מרדכי ב"קסי' קעבושוייתמהריים בר"ב דפוס פראגסי' תצט
כתבו בשם רבינו שמחה דגבי שדכנות אם כופר בעה"ב ואמר לשדכן לא שכרתיך מעולם
נאמן בעה"ב בלא שבועה דליכא דררא דממונא כלל שמודה השכיר שלא בא ממונו ליד
השוכר ,וגרע ממנהליבידך והלה אומראיןלךבידי כלום.

ג .בקפץ ונשבע נחלקו הראשוניםבגיטין לה א אם תשיב שבועה .לדעתרשייי חשיב
שבועה ,וכן דעת הרמב"ן שם ,ואילו לדעת הר"ח ,הובא ברמב"ן וברשב"א ובשאר ראשונים
שם ,לא חשיב שבועה ,והוי כנשבע חוץלבי"ד ,וכן דעת הרשבייאגיטין שם ובשו"ת ח"אסי'
תתקסדוסי' אלף קעו .אמנם זה דוקא כשקפץ ונשבע בשם ,אבל כשנשבעבחייילדיואיןזו
שבועה הפוטרת בדיני ממונות ,וכן הורה מרן הנרי"ש אלישיבשליטייא~ביוםי אלולתשסייו).
ד.בדיןמיגו לאפסורי משבועה נחלקו הראשונים אםאומרים,עי' תוס' ב"מג אורא"מי
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שבועותפ"זסי'ג בשםהר"ימיגאש ,ושו"ע ורמ"אסי' רצוסעי'א,וסי' צגסעי' א.

ה .בשו"ת הרא"ש כלל קוסי'ודןעלדברי ריבות שנתעצמו בהםרבי שלמהבן אלבנל
ורבי ישראל בן אלחדאד והתחילוהדיינים לדרוש ולחקור כדי לעמוד על אמתת הדבר ,ור'
ישראל השיב שכבר השיבואיןלו מה להשיבויותר,והיה נראה להםכירבי ישראלזה מסתיר
דבריו ומשיב תשובות גנובות ורצו לחקור ולדרושולהוציא הדבר לאמתו .השיב הראיישוז"ל:
הנהאני רואה שהדיינים חקרו ודרשו היטב כדי שיברר רבי ישראל תשובותיו,כי היה תימא
בעיניהם איך פרעון גדול כזה יעשה במסתרים בקוצר זמן ושאלו בכמה דברים שהיה ראוי
שישיב רבי ישראלעל כל שאלה ושאלהכדי שיתברר הדברויצאהדין לאמתו ,והוא הסתיר
במחשך מעשיו ודבריו ולא רצה להשיב על שאלותיהםפן יתפס בדבריו ויתברר השקרוכו',
ואמרינן לאמתוזהודין מרומה ,כשבאלפניודין מרומהישלולדיין לחקור ולדרוש בכלמיני
חקירות ודרישות עד שיצאהדין לאמתווכו' ,ועלזהועלכיוצא בזה נאמראיןלולדיין אלא מה
שעיניו רואות,וכיון שנראהלדיין שאםהיה זה משיבעל שאלותיוהיה הדבר מתברר ומחמת
שלא יתברר הוא כובשדבריו ,ויעשההדייןכאילו השיב ונתברר שקרוויחייבנו מאומד הדעת,
אע"פ שאינו יכול לברר שקרו בביאור ובפירוש ,מאחר שהעדר הביאור בא מחמת רמאותו
שאינו רוצה להשיב על חקירות ודרישות כדי שיתברר שקרו ,אומדנא דמוכח הוא רשאידיין
מומחהלדון באומדנא דמוכחכזה .ע"כ .וכזפבשוייעסי' סוסעי'גוסעי'ד ,אלאשהוסיףשדיין
מומחה שדןעפ"י אומדנאצריךשיהיהיחידבדורו.ועי' שבותיעקבחייגסי' קמב ,הובא בפת"ש
סי' ט ס"קט ,שגם בזה"ז ישלדייןלדון עפ"י אומדנות אם הוא מומחה בדורו(ועי'פרייר כרך ט
עמ' 349וכרךגעמ'  188וכרךיבעמ' 75וכרך אעמ'  267וכרך דעמ'  .)175וכתבבסמייעס"ק ט
שלדעת הרמביים כשהדין מרומה אם לבו שלהדיין נוקפועליו להסתלק ,כי אין האחריות
מוטלת עלבי"ד,ואיןנפיימ בזהבין תובע לנתבע ,אםכי להלכה כתב הסמ"ע שיש להכריע
כמו שכתבבשו"ע,כיכן מסתבר.
הרב אברהםדובלוין ,אב"ד
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