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אממונות

דעת
 את::1::ךממ:ייח ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדית

 שכ"ד וחייבת מהקדש דירות ששכרהישיבה
 92ז-סו מס' ממונותתיק

 כסלון טז1מהד'

 הדיוןנושא

 שכירות הסכם נערך אחת דירה על שלה. תלמידים לצורך ב' מהקדש דירות שכרה א'ישיבת
 ועל תלמידים, השכנת לצורך הישיבה(, ראש נשהוא ג' הרב הוא שהשוכר נאמר ובובכתב,
 הדירה של התנאים באותם בע"פ סיכום היה אך בכתב, הסכם נערך לא השניההדירה

 שילמה. לא האחרונות בשנים אך להקדש, שכ"ד הישיבה שילמה הראשונות בשניםהראשונה.
 כסף לה ואין בגרעונות, שהיא טוענת והישיבה לו, שחייבת שכ"ד מהישיבה תובע ב'הקדש
 ב' הקדש השכ"ד. את לה שילמו לא "בשכירות" בה שהתגוררו והתלמידים השכ"ד,לשלם
 כסף יש לאלו כסף יש ואם משק, ועובדי ואברכים רמי"ם משכר גרוע אינו שכ"ד שחובמשיב
 שלו הישיבה החזקת את לשלם השתדלות כל מלעשות פטור איננו הישיבה וראש לשכ"ד,גם

 כשוכר. שנרשם הישיבה ראש עם נערך שהחוזה גם מה נדיבים,ע"י
 התלמידים לצורך בדירות משתמשת והישיבה הקדש הן שהדירות  שכיון א' ישיבת טוענתעוד
 הקדש. צורך היא בדירות שלה ההשתמשות שגם כיון שכ"ד, להקדש  לשלם חייבת היאאין

 א', ישיבת של להקדש ולא ישיבה שמחזיק  שלו ההקדש לטובת היה שההקדש משיב ב'הקדש
 שלו, הישיבה להחזקת כסף לו שיהיה כדי ב' להקדש שכ"ד לשלם א' ישיבת חייבתוע"כ

 הדירות. הוקדשו זושלמטרה
 לו שאין למשכיר השוכר הודיע שבמהלכו אייר חודש עבור שכ"ד על עוד מחולקיםהצדדים
 שם. שנרים התלמידים ישירות לו  ישלמו ואילך מעתה וכי השכירות את להמשיך אפשרותעוד

 לטענת ואילו שכ"ד, עוד חייב אינו יום מאותו וע"כ המשכיר לכך הסכים השוכרלטענת
 רק ישיר באופן התלמידים את לחייב החדש להסדר מוכן שהוא במפורש לו השיב הואהמשכיר

 הסכם המשכיר מציג לראיה, הנתבע. השוכר על הוא החוב אייר חודש על אבל סיון,מחודש
 סיון. חודש מראש החל התלמידים עםשכירות
 בחנות שיפוץ עבודות שבעקבות החורף, בימי השכירות מחדשי אחד על הצדדים מחולקיםעוד

 אותו במשך בדירה חשמל הפסקות היו - החנות בעל ע"י שנעשו - הבנין של הקרקעבקומת
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 אותו על שכירות חייב אינו השוכר לטענת השמל. שם היה שלא שלם  שבוע אף והיההודש,
 ולא לסירוגין היו והן ההנות, בעל מצד אלא מצידו היו לא ההפסקות המשכיר ולטענתחודש,
 ההודש.כל

 דיןפסק

 אייר, הודש עבור כולל שהתחייבה, כפי הדירות שכר את ב' להקדש לשלם חייבת א'ישיבת
 להשתדל מחוייב הישיבה וראש השמל, הפסקות בו שהיו אהד הודש עבור מסויים סכוםבניכוי
 מנדיבים. כספים אסיפת ע"ילכך

 גרוסמן שמשון)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 תקפה. היא האם  שטר, בלי דירה שכירותא.

 על לא, או השכירות תקופת בתוך השוכר את לפטור  המשכיר הסכים אם הצדדים מחולקיםב.
 ראיה. להביאמי
 הייב האם אחר, מישהו שעשה נזק בגלל מלא שימוש בבית  להשתמש השוכר יכל לאג.

 מהשכר. לו לנכותהמשכיר
 הזמן. בתוך לפנותו המשכיר יכול והאם תלין בבל עובר האם שכ"ד שילם שלא בית שוכרד.
 בהן להשתמש א'  ישיבת רשאית האם א', לישיבת השכירן וזה ב' להקדש שהוקדשו דירותה.
 הקדש. היא שגם בטענה שכרללא
 הישיבה. חובות את לשלם כדי נדיבים לבתי רגליו לכתת ישיבה  ראש הייב האםו.

תשובה

 טסקרקע כדרכים 6: עט ב"ק כרייתך עפ"י ט, סעי' ק5ס סי' ותו"ע סי"ח פ"6 מכירס סרמכ"ס פסקא.
 מטר כל6 קונס קינו מכסף כמקוס וקפיצו מכ"י: עפ"י וכרמש גקניס. קרקע ום6לת חכירות כססנקנס
 דמכירות כ O"D ססמ"ע וכתב ע"כ. לחוד. ככסף ליס סגי סכירות מ"מ ז, סעי' ק5 מ" לעיל סנתכ6רכמו
 ע"כ. הכרוסו. ק5וכיס דלימיס כיון סטר כל6 מסוכר דעת דסמכס פטר, עליו לכמוס מעולס מדרךל6ו



גממונות

 מעולס מדרך ל6ו דטכירות סטעס )וסטמיט יז ס"ק חידוטיס "ס 3נתס"מ 1h~lo ססמ"ע דהריוסוף
 דסמכס כיון כמכר כמו כך כל כדוקך Of 5ין מ"מ סטר לכתור סמנסג 05 ד6ף ומממע סטר, עליולכתור
 על טטר לכתום דרך טלין לכ: ס"ק טס ו3סגר"6 טכרוסו(, ק5וכיס דלימיס כיון טטר כל6 סטוכרדעת

 ט6ס טתמס נו ס" חו"מ וכתריס פסקיס ועי' ע"כ. וכו'. סנטר 6ת כותכין טלין כמקוס ותויסכירות
 וכות3ין כמכר טטכירות כמכיל וכי סו6, פטיט5 קמש מ6י טכירות על מטר לכתור טל6 כמחלטסמנסג
 קרוב ויותר ממם, מכר 5ינס טכירות סוף סוף סל6 ממכר? כדין סטכירות דין כוס יסיס מכר עלטטר

 חידוטי ועי' קמ"ל. ומ6י כמכר, 5ינס זס טלדין פריטך "כירות על טטר לכתור ~bS סמנסג ו6סלמעוווד,
 קנס דטכירות מיינו למכר, טוס טכירות 5ין טכוס מדבריו המטמע ז סעי' ק5 מ" סטו"ע כגליוןרעק"6
 טכירות. על סטר טכותכין כמקוס 6ף טטר3ל6

 3תיס כסכירות טנסגו דכמקומות נס סי' קו"ח ~דק 36ני "ו"ת כטס ס3י5 יד ס"ק ק5ס סי' טפוסוכמטפט
 ול6 מקונס דעת ממכס ל6 3טטר, ומקפיד ממוכר בו יחזור טל6 יר5 מרוכס לזמן וסטוכר טטרלכתוב
 סטר. םיכתו3 עדקנס
 מכירם ומ"מ לו סי' פ"6 קרוטין רק"ם עפ"י טז, סעי' ק5כ סי' 3טו"ע פסק 33ית, חזקס כמעמס5מנס
 ונפיק עייל דל6 סיכך כל קניך סטר וכלץ כסף 3ל6 לחודם חזקס 6: כו קדוטין רסכ"5 כסס מ"כפ"5
.'rlrb:6"ליקוטים טמו6ל מעיל לטו"ת ליין טס רעק"6 ו3חי' ע"כ. מטר. לכתוכ טנסגו כמקוס ויפילו ו3רמ 
 קרקע ולסו5י6 למכריע הדורינו גלון כטוס טלין ככ סי' חו"מ ח"3 חייס דברי "ו"ת עי' 5מנס קטו.סי'
 ועי' עיי"ם. מטר b~s כלל מסני ל5 כעדים וקנין וכסף opfn ט6פילו טכדכריסס וכו', סריטכ"6נגד
 כחזקם. קונס 06 טטר לכתור מתנו 06 רפ3 עמ' ח כרך ירומליספס"ד

 גס 61"כ טכירות, טטר לכתוב כן סו5 טדרכס מממע מכירות, טטר כתבו סלחת סדירס טעל דירןוכנידון
 קנס פוסקיס כמס לדעת סרי חזקס, 3ס ע"תס כ3ר 6' מימירת מכיון 5ך לכתור. ~ריכיס סיו ססניסעל
 סטטר. 6ת טכותכין כמקוס 6ף טטר 6hbsף

 טסו5 עריס כפני למטכיר ממודיע כסוכר סריכ"ם נטלל טיב, סי' הכ"י סו63 תקי, מי' סריכ"ט 3סו"תב.
 וטען סטוכר כו חזר סטכירות דמי 6ת לסוכר למחזיר כממכיר כטאקט ולח"כ סטכירות, 6תמבטל
 סריכ"ט וסטיה עדיס. כפני לו ט6מר לע"פ לכד 3די3ור מטכירותו נסתלק ל6 מידו קנו טל6טמ6חר
 יכול וקינו ססו6 לזמן מלו סו6 סרי גמור, אקנין לו סמומכר לזמן מקרקע סקנס טכיון סטוכר, עםטסדין
 כמו סו5 ליומים מכירס דטכירות גמור, כקנין 06 כי עדיס כפני ויפילו כלכד כדבור ממנולסמתלק
 רמג סי' סטור מפסק כמו סי5 סרי3"ט טסכרת 1 6ות םיכ סי' דו"פ כמגסות וכתב כ. נו ככ"מט6מרו
 וס"ס סחזרס, על לנותן קנין כמקתל טיעמס עד קיימת ממתנתו סנטר, ממחזיר מתנם מקרללענין

 טכירות סל' סמחנ"6 המנס קנין. חזרת 3ל6 נסתלק ל6 לו טנתן כסכירות ממוכר קנסו הככר3טכירות
 3ו וכס סטוכר ממנו טנסתלק כל סמסכיר, סל סו6 סרית סגוף כיון ולדעתו סרי3"ט, על חולק עסי'
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 כעלמו סעכד זוכם ממנו נסתלק טכעס"ב טכיון עכר לגבי וסר"ן סריטכ"5 טכתכו וכמו ממילך,סמטכיר
 פס"ד ועי' מח~קתס, ככיפור ס 6ות גג סי' יכמות סערות קונן ועי' ג. ס"ק סטו סי' קכוס"ח ועי'ממילך.
 מב. עמ' 5 כרךירוטליס

 6ו עריס כפני כבסיס דוקק זס קנין, ~ריך וקין כפס סילוק במועיל סמחנ"6 לטיטת 5ף דירן כנידוןומנס
 לטעון נקמן סטוכר ד5ין נר5ס לסילוק, טססכיס מכמיט טסמטכיר כ5ן 5כל לזם, מורסכטסמטכיר

 סטוכר דיסיס טייל ד6ף י, כרך ירוטליס כפס"ד טליט"5 5ייכלר סגר"מ סכתם וכמו סמטכיר, לוטמחל
 ד5י כמיגו לסיומינו וקין יג: ס"ק ססמ"ע "ס וכדכתכ קינו, זס 5כן פרעתי, לומר יכול רסיס כמיגונקמן
 וכמ"ט זו כטענם פטור וסיס מתו, 15 למדיתי ומלכו ופלוני פלוני לפני ופרעתיך תנ6ך קיימתי 5מרבעי
 ל5 דודניי מסדי ד6נן סמזקס מכה ועוד עדיו, ירחיק לסקר סרו~ס די6מרו מיגו, Or דלין וממחכר,סטור
 קיימתי 6מר כעי ד5י כמיגו לסיומינו וקין נקמן. קינו י6: מ"ק סט"ך טס וכ"כ עכ"ל. לבינו. בינופרעו
 פרעתיך לומר לו נוח דיותר טוב, מיגו זס דלין מתו, 16 למדס"י וסלכו ופלוני פלוני לפני ופרעתיךתנתך
 ומתו, ופלוני פלוני כסני פרעתיך מיקמר ממס כעריס, לפרעך כי טסתרית ססתר5ס ופכחתי לבינךכיני

 דכיון עוד נרכס ולי וז"ל: כתכ 1 סעי' וכ"י וכו'. טס סר6"ט עדיו. ירחיק לטקר סרו~ס מעולס יקמרוכי
 ע"כ. מיגו. ליכ6 מסדי ד6נן וסיכך כעדיס, טל6 פרעיס דל6 מסדי 5נן כעריס b~h תפרעני 6לדצ"ל

 עכ"ל. כ. מ"ק כ מעי' קלג סי' לקמן מכ"כ ועי' לזס. כיוון ס"ס גסוצולי

 טויתר לטעון לו נוח יותר 5"כ זס, על קכלס לו נותן 05 רק מעות לפרוע סעולס סדרך כניד"ד כןוכמו
 כוס. מיגו ליכ5 ולכן ככתב, דוקק סטינוי טיסיס זכותועל

 מטך כל על לטמעון וסטכירו וחזר מס6דון חגות טטכר כר6וכן כתכ קח סי' ח"ד מסרם"ס כטו"תג.
 כי מחנות בו 6טר מחומס לתקן סמלך מ5ת פקודס וכלס מרטט, חדטיס טלוטס סכר טילם וטמעוןמזמן,
 ססגירס טפין כיון וכו', לטס לכנוס מניחו ול5 מחנות לפתח ממוך סכנין עלי ומעמידו מכנס, חטם כויט

 ו6ס כלוס, מסכרו לנכות יכול ממעון וצין מלעריות ריגובן פטור ס6דון, כעס"כ מחמת 6ל6 רכוכןמחמת
 ע"כ. טמעון. על ססיזק כל סטכירות 5חרנתסוס

 כתכ קמט, עמ' ח כרך ירוטליס כפס"ד סוכך טיב, סי' מוכר לסל' מח סי' ח"כ חו"מ לב חקריוכטו"ת
 לכד. כו סדר מס כנגד סכר לו ונותן לעכב סמטכיר כידי 5ין כזס, ככיח לדור יכול קיני ממוכר טעןד5י

 מנוגע מס ככל מל6 סימום כו לססתמט יכלו טלh~h 6 ככית לגור ממסיכו טסתלמידיס דידןוכנידון
 סמטכיר פטור מקרקע, כקומת סחנות כעל מחמת 5ל5 סמטכיר מחמת סיס ל5 וכקלקוללחטמל,
 ו6ף סמסרט"ס, בפסק וכמו סטוכר, על מנזק וכל כלוס, מטכרו לנכות יכול ממוכר וציןמ5חריות,
 דידן כנידון 5כל ככלל, טס גר כסלף 6ל5 מס גר טל6 סזמן עכור מלטלס סטוכר 6ת פטר ל6 לכמחקרי
 מכוס מחיוכו לנכות סר5וי מן טמ"מ 5ל6 סטכירות, מתטלוס ממוכר 5ת לפטור 5ין טס, לגורטסמטיכו
ממוייס.



הממונות

 וכתב סרמ"ס. כטס טור וסוך עוכר. טעינו ט5ומר מי יט קרקע סכר על 5: סעי' סלט סי' כמו"ע פסקד.
 פי"6 ריח סרמכ"ס וכ"כ מקרזלי, לס יליף כ ומס 6 קי6 דף דכ"מ פ"ט סוף מטנס טסו6 טס סגולסככ6ר

 ויליף טכיר מכר יליף ל6 דמתני' תנ6 6כל דכריית6 דת"ק 6ליכ6 דוס מס כסגר"6 ותמס ע"כ.ממכירות.
 מערכת סרועיס מסכנות ועי' עייפם. וכו'. כמתני' וקיי"ל כמטמע, קרקע ו6ף 5תך, טפעולתו כלמלתך
 עטר כטניס לחכירו בית טסטכיר מי קיג סי' ח"6 מסרי"ט מסו"ת מסכים כמס וטס קעת, ס" ט6ות

 טעכר מס לפרוע כידו סיפק ממין עני סו5 וסרי וחודם, חודם ככל ולפרוע לחודם כדינר לטנסדינרים
 דממי פטוט דבר נרמס וכו'. לך ממכרתי ל6 כן טע"מ מכיתי 65 לזמר יוכל ל6 וכי לכוץ, טעתידומס
 דבריו כסוף פיז סי' סקדמיס וככסף ע"כ. כחודם. חודם לו סיפרע ע"מ 6ל6 לו ממכיר סל6 ליסמסלק
 מתוכל כטוחס כינס וקטתו למרחוק סטוכר סלך ממטך וכ5מ5ע מנס, 6חד עמו סידור כיתו מהכירכתכ:
 מ"מ לכסוף hSh מטתלמת הכינס טסגס סטכירות דרך סו5 מכן כיון לדחותם יכול קולי סטכירות,לטפס
 b"D. וכו'. מממון על כטום לסיותמריך
 גכ6יס לו ויט וסמקדיטיס, סמיסדיס כרקון ליעודו כר5וי ומתפקד קיים סר5מון סססקדם דירן כנידוןה.

 סכר לל6 ססקדם כבנין לסמתמט מסוכרת לימיכס ורמות זכות ט6ין נר6ס כ6מונס, מל6כתסטעומים
 ממקדם לסתת מיממיך סו6 סר6מון מססקדט סמקדיטיס לרקון כניגוד מזם כיון סקרם, סי6 מגסכטענס
 ותמלומי שממכיר, ססקדט עם סטוכרת מעטתם סטכירות חוזס ועלס כר6וי. מתפקד סו6 עוד כלזס

 ע"כ כחינס. בו לגור דעת על ול6 סכירות דעת על לבית טנכנסס מוכיחיס סיוס, עד לו מסילמססטכירות
 למיגר. דעכיד וגכר6 ל6גר6 דקיימ5 כח5ר ומבכיר בוכר ככל מס כיניסס ודכריס טכדיןנר6ס
 ססקדם כטייעוד 16 טוכריס, וכלי לומדיס כלי ריקים סעומדיס פקדם כתי כלפי כן טועניס טיטומס

 כטענס דירס מכר לפלס כלי למס לסכנם ויסיכות כנסת כתי ורו5יס יותר, טייך וקינו ססתייססר6טון
 ככל לדון יט כקלו כמקריס לכך, מתנגדיס ססקדט וגכ6י סמקדימיס, רקון כוס ומקיימיס סקדם ססמגס
 כברוכס(. ז, סי' סוף מסדותי כטררס" וחזקס "ירוטם )ועי' ו6כמ"ל לגופם, וטענםמקרס
 טלין יודעים טספועליס 6ף תכירו, נכסי על 6פוטרופום טסו6 מי מ"כ: פ"י חסד כבסכת כתכי.

 כפטיטות כ"ג ט: 5ות מס מחסד וכנתיב עלי. טכרכס כאומר סוי כסתמך, סכרן ואפילו מלו,סמל6כס
 דדעתייסו ממוס עוכר, סטליח דלין טלו סמל5כס טלין יודעיס דכמספועליס סר6"ט פוסקדמ"ט

 סי' ח"6 סרמכ"5 וכטו"ת ע"כ. כעניננו. שייך ל5 וזס למס, יטלס כעלמו טסו6 כעס"כ על סו6דפועליס
 לטנס ר5וכן 5ת טטכר טמעון מלג: סו"ם כ"י מוזכר קנז,5לף

~"Dh 
 חייב הכירו תינוקות ללמד טמכרו

 ע"כ. ס5ריכיס. לתינוקות מלמדים ואכר מקדט גזבר טסות זס ממעון וכ"ט וכו' מטלס מכרו זסליחן
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 תטו3תו: וזו b"wtSt, 5ליטי3 סגרי"ט מרן פי 6ת שליט"א חייזנטט"ן סגר"נ סדין כיח חכר ט6לוככר
 ולמ615 איטית לדאוג ועליו סמטכורות, 6ת למס לטלס איטית חייג עו3דיס טטוכר פרטי מוסדמנמל
 ע"כ. תלין. ככל מ5ווס סו6 זס חו3 על לכך. כמפייתמקורות

 לוין. דובאברהם

ב

 לדיוןהשאלות

 שכ"ד. חוב על תלין בל יש האםא.

 שתבעו אחרי הדין ומה ישלם, ולא רשע לוה משום עובר האם בזמן שכ"ד שילם לא אםב.
בבי"ד.

 לשלם. יכל שלא אנוס היה אם הדין ומהג.

 הישיבה. חובות את לשלם כסף לאסוף חוב הישיבה ראש על מוטל האםד.

תשובה

 ליסור רק יט זמנו וכעכר תלין. 3ל יט כתים כסכירות דגם מוכריס סר6טוניס דרוכ פ"ז חמד ns~hעי'
 מטמט כמלוס עליו זקפן מנות אסקפת ד6ס נפסק סו בסי' מנס 6ך לו. 6ין וסרי לו, יט oh תטס6 כלטל

 ול6 רטע לוס טל ליסור יט וכסלו6ס סלו5ס טל תוקף כ6ן מקבל עליו כטזקפן דס"נ י"ל 6"ככט3יעית,
 כדין. סעמדס ע"י וכ' ממכס כתיבת ע"י 6' כמלוס, לזקוף דרכים טני דיט סז סי' כרמ"ח עי' ומנסיטלס.
 רטש לוס טל ס5ימור גס יט 61"כ כמלוס, עליו כזקפן נחטב תצעו וגס סתכיעס מכוס טכתכ כיוןו3ניד"ד
 יטפס,ול6

~"Dh 
 כקונם דוקק כמלוס כזקפן תטוכס כדין דסעמדס י"ל טמ6 15 סלו6ס. דרך כ6 טל6

 51"ע. צדין. סעמדס מסני מי כ5ן 36ל בי"ד מערס כעי דוסומפתם
 ככסף דל6 רטע, נחטב כקונם דגס הלוקס סל' סרב כטו"ע עי' רטע, נחטט oho קונם טסיס יודעו6ס

 וע"ז 3וד6י לו חייב )דסרי ליסור חטט 6ל6 ממוני ענין זס ד6ין לי, קים אייך ל6 וכקן 5ז, בסי'סקדטיס
 מפק(.6ין
 06 ד6פילו לכ6ורס ומטמע קותו, לסטכיר קותו כופין 06 ספוסקיס נחלקו סרי לעטות, עליו מוטל מס6ך
 עי' עלמו, 5ת לסטכיר חיוב מוטל יד"ט ל65ת כעלמו עליו מ"מ כופין,6ין

 כחזוקי
 דגס ת 6ות גג סי' ב"ק

 6כל לקבלנות כופין 6ין דרק יתכן 6ך מל6כס. 3כל חייב דלין סרכ כטו"ע סו5 וכן כופין, 6יןכקבלנות
 סו6 06 סיטכ לסקול אריך ו6"כ חייכ, 6ין כנילנם דוקא דטמ6 טנסתפק יעקב אמרי ועי' חייכ. עקמוסו6



 זממונות

 סרי 61"כ רצע, טס למלק עליו דמוטל כמררס ממספך עני לגבי כפוסקים מלינו סרי ועכ"פ ממט.קונם
 כעלמו דסו6 מטמע וכרמ"ח מל5כס. כל לעמות חייב 5"כ רטע, מס עליו ים כקונס ד6פילו סרבלטופם
 סקל"ס פ"ס פת"ח נועי' כן כתכ כקונם דדוק6 ומטמע קריך, דל6 סרב מכריע ולמס מלטכס, לעטותחייט
 מסדרין דין יט 5ס כמלוס עליו כזקפן יל"ע וכן לחרות(. כדרכיס וכנרקע רטע, טס לסלק עליו מוטלרכן

 למכור מדינך עליו מוטל 6"כ O"D1 מידור מכדי יותר לו יט כקמת סרי וכלס"ס ל6. 16לכע"ח
 זס דסיוס סחורה לגבי 5ז סי' חת"מ גליון עי' נטתנו, נפם חיי טל סגדריס כזס"ז ןוטמ6 טלו"ממותרות"

 כצופן עכ"פ ודור[. דור ככל דתלי5 וכנר6ס 6-ל כעדת נ5כ ו5לוקיס וסייס תטלומיס. יעטו ע"כ נפטחיי
 6"כ לו טיט מס ליחן דחייכ מסתכר דס6 מל5כס לעטות לחייכו נוכל כודויי מידור מכדי יותר לוטיט
 ל6סוף לו לסורות וכ"ט O"DJS, ול6 עוטם לעצמו מל6כס מעוטם כוס 6"כ נותן וצינו כודויי לו דיטכמ"ג
 לזס לחייכו דעכ"פ ומסתכר סל6ס Ots לכופו 6פסר כן לעטות רגיל סיס מקורס ד5ס כרדכ"ז ד6ית6כסף
 כחוב ממדרין דלין די"6 מכ"ט 5ז סי' כ"י ועי' חכירות מ5ד דסחוכ כ6ן וכפרט לפטר, כפיסכלי

 כמ"ג. כמלוס עליו כזקפן יל"ע ורקמכירות,
 כעד טוס וידוע סיטיכס מנסלת כטס onlo 06 יל"ע סרי סיטיכס על 16 עליו סחוב כלל 6ס.וסם6לס
 חייכ וסיס סיטיכס טל רכוס ים עכ"פ ן5ך סיטיכס מכסף רק יסיח דספרעון 6ומדנ6 זס ס6ססיטיכס
 ועוד, 6ריס כטס עי' עליו, וי"ח עקמו, 6ת טחתס נקמן לגכי קיז סי' מטפט סער ועי' לו[. לתת 16למכור
 דעת על דירדו דידעו מסכעל לתכוע לפטר 6י ס6טס כטל עבדו ד6ס פ כיבמות כסדיק מקור יטעכ"פ
 תח"י ממפר וקין קמס קמג מי' ח"י יצחק מנחת טו"ת ~ועי' סיטיכס דעת על דירדו ידעו ס"נס6טס,
 על סמכו hb טמ5 מס 6חד וסיטיכס דסו6 כיון כ5ן 6כל ס6חר גוף על סמכו דטס י"ל 6ך כעת[. בולעיין
 חון לתכוע למי יט מטפט טער מל דכמקריס לכד סוhSb 6 לתכוע היוכלו דכריס כעל 6ין דס6סיטיכס
 לתכוע לפטר 06 מעיר כני כל ולקחו חוב על טחתמו מסקסל כחלק קיז סי' לפריס דכית ועי'מסחתוס.
oonפת"מ עי' ל6. 6ו D"1D ,סקסל עכור כתוב 06 דחליל ומסיק קכח fb מם6"כ מסס לנכות לפטר 6י 
 רומס זס 5ס סיטיכס סנסלת כטס ככתב יל"ע ו56לנו מסס. גוכם 6ז מלטון ז5ת חתימתם 56ל כתום ל066

 זס 6"כ טלו גס סס סי"יכס ורווחי מלו דסיטיכס 6חד גוף זס דכוין מ"ט לפי ועכ"פ סיטיכס. עכורלכתוכ
 לדינך. נר6ס וכן טלוו. כטניס 6ו כערב 16 עליו מוטל סחוכ ספיר טלו פרטיעסק
 ולכ6ורס מגדר, ומס יותר, 5ז יותר ט5ריך ניכר ו6ס יוס ל' לו דנותניס 5ז סי' כטו"ע עי' לתטלומיסוכנוגע
 ועי' סמכוס. גודל ולפי s~no לרקות קריך בי"ד 5כל יוס, מל' יותר ניתן ל6 לכ6ורס ממדרים טל6כזס"ז
 טופ טכועס יט ו6ס עיי"ם. עליו טכועס לפעמיס יט זמן סרכם תובע ד5ס 6 סעי' ק סי' סטלחןערוך
 כרכר? סגכול מס טניס, כמס כמטך לפרום רק לטלס לו טלין טמר6ס כמס נקמן oh 5"ע ועודיל"ע.
 סרכס זמן לצחר סמקכלו כ' 6חת. ככת מכסף כל מקבל ם6ינו 6' חסרונות. סני יט כתטלומיסומנס
 ערוך עי' 6ך פרעון, דינר דינר דפרעון ד ס"ק עד וכסי' ד ס"ק קג מי' נ"ך ועי' 6חת(. ככת)אפילו
 61"כ סזמן. לצחר ק"ו סומן כתוך איירי ופס 5חת. ככת לפרוע יכול 5ין למס נכונס hSnnh חזו טססטלחן
 כזס. נטכעיס ס6ס וכן פרעון מזמני קוכעיס עיניסס ראוה לסי כיש כל ס6ס נעטסמס

 גרוסמן.שמשון
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 יחוייכו טמעתס למטכיר מודיע טלטעכתו כיון לטלס חייכ קינו טייר חורט טעכור סטוכרלטענת
 מר"ח ורק לדוי טימטיכו טססכיס סי6 סמטכיר וטענת לזח, ססכיס וסמטכיר למטכיר יטירותסתלמידיס

 6מר וכך יחוייכ סר5טון סטוכר 6ייר לחודר 5ך יצירות סתלמידיס חסכון על תסיס סטכירותסיון
 סיון. מר"ח סתלמידיס עם סכירות חוזס סויג סמטכיר ו6כן כטעתו.כמפורט

~"nbol
b"~'bt ח כרך ירוסליס כפס"ד מט"כ ועי' קנין, ע"י רק 16 כפס לכטל לפטר טכירות ס6ס דן 

 קכו-קכז.עמ'
 6ת מעכיר סמטכיר כמסכמת לטענתו וסטוכר כדירס גרו ככר דסתלמידיס דירן כנידוןולכ6ורס
 ולכילת רסוס טס גריס כסס כוס חזקת קנין עטו מס סרי סמוכריס, ימיו פסס לתלמידיםממכירות
 5ף hSb חזקס, קנין סוס פירות ד6כילת ~b"D הט"ו ממכירס כפ"6 לסרמכ"ס מיגעיך ל6פירות,

 גס מסני כסכירות 6כל הקרקע, גוף כטקונס רק זס חזקס, סוס ל5 פירות ד6כילת רס"ל טסלסר6כ"ד
 r)~to ק5כ סי' נתס"מ ועי' 6, סי' טכירות וכמחנ"ה ג O"D קנג סי' ק5וס"ח עי' חזקס, לקנין פירותלכילת

 ג. מ" קניניס דיני חו"מ כינס והמריו
 עוכד5 כעין על חרט דכר טכתכ וראיתי מלודז'( פרלמוטר נלסגר"מ טסס 6כן טו"ת לידי אינסוכם"ד
 סטנס וכתוך סטנם, לכל טטרות לו ונתן לטנס מטמעון וחנות דירס טטכר כרבוכן וחו"ד 5ד. כמי'דידן,
 ותוכע למטכיר, טילם ול6 כרח ורבוכן סמטכיר, טמעון 5טת כקיטור ללוי ומחנות סדירס רבוכןסטכיר
 לטמעון לקלס חייכ דלוי טס "סס 6כן וכתכ לרבוכן. סילמתי ככר 5ני לוי טוען לו. םיטלס מלויסמטכיר
 אותו לפטור כדעתו סיס דל6 לומר יכול מרבוכן, לסכור לוי ויכול מניעם 6ין דמ5ידו 60"ל ד6ףסממכיר
 כדמי יותר כטוח מהסיס כדי מאחד טניס לי טוב כי במרתי לטוכתי 6ל6 יטלס, ל6 רבוכן 06כזס

 ר6וכן 6ת למלק נתכוין דל6 מצוהר עכת"ד. ממך. 5גכס 6ר5ס ו5ס מר5וכן 6גכס 5ר5ס ו5ססטכירות
 ללוי 6מר טסמטכיר היירי כתטוכס דטס ו5ף גוכס. מזפ ר5ס גוכס מוס ר5ס 6ל6 מר5וכן סכר טלויכזס

 דמ5ידו סר6טון לחוכר סמטכיר 5מר 6ס דס"ס נרפס מטניסס, לגבות ריכול כתב f"D1 מניעס 6יןטמ5ידו
 סר"טון דססוכר דכיון נרפס ולכן סר6טון. סטוכר סיסתלק המירס כזס סוס ל6 לטני, טיסכיר מניעס6ין
 טווינו כרי טוען וסמטכיר לסתלמידיס, סדירס 6ת טסעכיר טוען ועכטיו פייר חודם עכור נתחייבככר
 עלמו. לפטור ר6יס לסכיך סטוכר עלכן,

 ווייס.יהושע
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