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 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 קדושה יהודית באוירה הפסח לחג במלון אירוחשכרו
 ופריצות בחילוניות מעורבת אוירהוקבלו

 ז65-סה מס'תיקממינות
 סיון( ז~מהד'

 הדיוןנושא

 תורני, חסד ארגון שהוא ח', ארגון הפסח. לחג במלון חדרים ב' אצל שכרו ונכדיה בתה א,,גב,
 את ופייטנים. רבנים בהשתתפות במלון להתארח הציבור את המזמין החג לפני מודעותפרסם

 לאורחים. אותו והשכיר לחג המלון את "קנהי' והוא לב', הארנון מסר לחג החדריםהשכרת
 משום תחתונה, בקומה שיהיו מב' ובקשה במלון חדרים א' גב' הזמינה הפרסוםבעקבות
 בתה שהיא, כדי אחרת משפחה עם שולחן לה לסדר בקשה כן כמו לה. קשה במדרגותשהעליה
 בכתב בקשה צירפה לתשלום הצ'קים את  כששלחה אותו. יערוך שגבר בסדר  ישתתפוונכדיה
 נוחהי'. ובקומה חדריםלקבל
 של הראשון ביום המלון את עזבו ומשפחתה והיא שהזמינה מה את קבלה שלא א' גב'טוענת
 מהסכום חצי על נפרעו  שטרם הצ'קים את ביטלה היא ע"כ וסבל. נפש עגמת בגללחוה"מ
 הצהרים לפני שניי ביום למלון כשהגיעו לדבריה, ששילמה. מה את גם בחזרה ותובעתהכולל,

 חדרים קבלו שעות כמה אחרי ורק לחדרים, להם שידאג מי היה ולא אותם שיקבל מי היהלא
 צירפו האוכל בחדר מיד. חוזרת היתה יכולה היתה ואילו שבקשה, כפי לא רביעית,בקומה
 הסדר. את להם שיערוך מי היה ולא בסדר, גם היה כך חילונית, משפחה עם אחד בשלחןאותם
 בלובי נערכה הפייטן עם התפילה הנכדים. הילדים לעיני פרוץ בלבוש חילוניים הסתובבובמלון
 הגיעה המשטרה מסביב. ששררה ההמולה ובתוך לנשים הגברים בין מחיצה ללא המלוןשל
 המלון. את לעזוב המשפחה החליטה זה כל בגלל וגניבות. תיגרות בגלל למלון פעמיםכמה
 כספי. הפסד לו גורם א' של הצ'קים וביטול ולפייטנים למלון הכסף את שילם שכבר משיבב'

 את הפר המלון בעל אך ח', מארגון לאורחים מיועד המלון כל היה התכנית לפילטענתו
 וכו', החדרים בסדור הבלבול נוצר וכך אחרים, למארגנים גם ממנו חלקים והשכירהתחייבותו

 קומה גם נוחה", ובקומה חדרים א' בקשה  שבמכתב שכיון טוען הוא עוד באשמתו.שלא
 בכלל.רביעית
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 דיןפסק

 מסויים. בסכום לפשריש

 דומב חיים שמואלג-( אייכלר מרדכיג-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לסיוןהשאלות

 בעצמו. החדרים כמשכיר או חדריו, את להשכיר המלון בית כשליח הוא ב' של דינו האםא.

 בו. לחזור יכול האם כרצונו, בו להשתמש יכול השוכר ואין במושכר מום נפלב.

 המזמין כתב התשלום בשעת ואחייכ נמוכהי', "בקומה חדר על ההזמנה בשעת פה בעל דברוג.
 קובע. מהם לשון איזה נוחה","קומה

 דינו. צ'קים, ביטולד.

תשובה

 תעופס חצרות טל כרטיסיס טמוכר נסיעות סוכן לענין רעת ועמ' ע3 עמ' ח כרך ירוטליס פס"ד עי'א.
 חכרת ע"י טסונפק כרטיס ללקוח מוסר טססוכן מטוס סתעופס, חכרת טל כצליח h~b כמפמר דינו6ין

 צותו טמכר לפני לעגמו סכרטים 6ת קנס ל6 מעולס וסמוכן מלקוח, טל פטמו נקות וסיססתעופס
 עיוות oh ולפיכך פעולתו. על סכר טמקכל כקכלן ודינו ללקוח. מסח3רס מכרטיס מעכיר bShללקוח,
 לעוותי. ול6 טדרתיך לתקוני לו לומר סלקוח יכול 3טליהותומסוכן
 סמלון, וסלית מרמור רק סיס ול5 מחג, לימי סמקן מבעל סחדריס 6ת "קנס" טכ' דירן כנידון6מנס
 מכירה סרמ3"ס טפסק וכמו סמקת, 5ת לספסר סלוקח מחזיר במקח מוס נמ~oht 5 כספסר סדינונר5ס
 6ת מחזיר ס"ז ממוס קותו מממת המקח ולכד נר5ס טסינו מוס 3ו טיט ד3ר ממוכר b'"ol: ס"טפט"ז

 סרי זס, כמוס ידע ול5 עמו סמקח מבסס וקינו לזם ומוכר מזם בלוקח ספסר סמוכר סיססדמיס.
 עגמו בפני סטור לבדוק סלוקח על טסים מפני ויפטר זס כמוס ידע טל6 סיסת טבועת נטמעמספסר
 6וירס ס5ס לדון סים 6ל6 ע"כ. וכו'. סר5טון סמוכר על מחזירו מספסר וסיס טימות קורס לוולמחזירו
 מקוס וק3לס תורני למקום כ5ס ססטוכרת כיון כמקח, כמוס דינם מחי~ס, לל5 ותפילס ופרו~סחילונית
 ח', ארגון טל מספרסוס "סכינה" וכך תורנית לאוירה סיתם סטוכרת טכוונת ס5ע"פ 16 לכך,ממנוגד



גממונות

 6ין קכלס, סי6 זס ו6ת ו6וכל חדר עכור סו5 טסתטלוס וכיון ס~דדיס, כין תנקי זס סיס ל6מ"מ
 עם כסלחן סיטיכס מ"מ מפורם, תנקי סיתם ל6 "ס6וירס" 05 6ף ומ"מ כמקח. כמוס נתמכת"ס6וירס"
 סופר. זס ודגר , כ' עס מרקם דובר כר6סו סדרעורך

 מחס לפניך. סלך סרי לו קומר 6נגרי5 מנעטית 16 וסכריקס מחמור 6ת סטוכר 5: עת כ"מ כמטנסב.
 גרס מזלך ט5ף ותלך סמויס מסיף כמו טלנס לפניך, טלך סרי ופרט"י חמור. לו למעמיד חייב נטכרס15
 ומי 6 עע מס וכגמ' וכו'. סכרו כל טמפסיד נטכרס, 5ו מתס וכו'. כדרכיס 5ותס ויטר וטרם מזליכמו
 לו קומר מנטתטתס 16 וסכריקס סחמור 5ת סטוכר ריט6 אתני וס6 אלעזר כן כר"ט לס מוקמתמנית
 חיים טנטתטתס 6ו וסכריקס עלים לרכוב סחמור 6ת סטוכר 6מר אלעזר כן ר"ט וקילו לפניך סלךסרי

 5ת סטוכר 6: סעי' מי סי' כטוסם ופסק ט5ני. עליו לרכוכ הונא רב כר רכס 5מר חמור, לולסעמיד
 06 למזור סופס טלין אע"פ סמלך לעכורת נלקחס 15 נטתטית 16 למל5כס( ר5ויס נועדיין וחלתםסכסמס
 לם5ת כמטכרס כד"א מפלס. טכרו לו ונותן לפניך טלך סרי למוכר אומר סמטכיר סרי סליכם דרךנלקחת
 וכיו"כ זכוכית כלי עליס לטאת 5ו עליס לרכוכ ככרס ab 6כל סקפדס כל6 לסטליכה ט5פטר מט5ויעליס
 b"D. כס. טפלך כמס "כר על עמו ויחטוט סטכר יחזיר העמיד ל5 ו5ס אחרת מסמס לו לסעמידחייכ

 כדין לסכך כנידון סו6 דסקלקול סיכך לט סי' פ5דווס סמהר"ס כדעת 1 ס"ק סכ6 סי' סממ"עוכתב
 חפן סו6 חוזר קינו ו5ס לחזור, יכול מוס בו ונפל דנמתנס דמ5הר וכו', ניכוי כדין ול6 ק6יחזרס

 על ליס מחל מתחילס חזר מדלק 5מרינן hih למפרע, לנכות יכול אינו זמן 5חר לחזור טכ" 6ףכמכירתו,
 עוד טר5וי סתס ם5ני לפניך, מלך סרי % אומר למטוי סכר 05 דסתס דכסכריקס ו5ע"ג וכו'.מקלקול
 סנתכטל מקוס דככל טס כט"ו וכתב וכו'. יותר וזמן טורח טוריך רק לס נסכר 5טר ססי5 סמל5כסלכל
 וטכרס כסכריקס אפילו 6ו למטוי, אפילו מכרס ob ככסמס נטכר 16 מת כמו לגמרי ויפסידמענין
 מים כמקוס 6כל וכו', לוס כלל ראויה ד5ינס כיון כלל סכירות מוס ע"ז 6ין זכוכית, לכלי 15לרכיכם
 למוס, רומס זס דכר 5ין ומ"מ לחזור. ממס 5חד טוס מכי ל5 ספסר כו הקירע h~h כעין דכר אותועדיין
 כמזל מחילוק וסוי אח"כ דנעטס כ6ן מחל"כ טעות, מקם וסוף קורס סיס ob רק ענין לו 6ין מוסדדין
 ע"כ. וכו'. מיטל

 כרורס סיתס וכוונתם חרדית, כחכרם מחג ולימי מסדר לליל כמלון חדר מכרס 6' טגכ' דירןוכנידון
 מטפחס עס ססדר כסולחן לסכת כיקטס ו5ף כדבעי, קדוטס יסודית כאוירת ומחג ססדר 5תלחוג

 כסדר 5ותס סוטיכו ו5ף ופריקות, חילוניס עס מעורכת 5וירס קכלס ולמעמס ססדר, 5ת יערוךסר5טס
 דעיקר לפניך, טלך סרי לו ד5ומר וסכריקס למטף לחמור דומם זס ס6ס לדון יט חילוניס, עסכמלותן
 לחמור דדומס 16 סמעורכת, סחכרס כתוך גס לקבל מממיכם סי6 זס ו6ת וס6וכל מחדר סי6סטכירות
 סי6 מסכירות דעיקר סט"ז, וכלטון לזס, כלל ר5ויס ד6ינס כיון כלל מכירות טוס f"D דלין עליולרכב
 אכלס. ל6 סי6 זס ו6ת סחג, לככוד סקדוטס מיסודיתס6וירס
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 מסוייס. כמכוס ס~דדיס כין לפטרונר5ס
 סתוכעת טכתכ מס לבין ססזמנס כטעת כע"פ טדוכר מס כין מלטון טטינוי ~ודק טסנתכע נר6סג.

 נוחס" כ"קומס מסתפקת וסי5 נמוכה" ל"קומס מכקטתס כס חזרס טסתוכעת מלמד סתטלוס, עםכמכתכ
 נהטכ קומות עטר כן כמלון רכיעית קומם כימינו ס5דס כני מסכמת טלפי ומכיון "נמוכס". דוקקולקו
 רכיעית. כקומה חדר לס טנתן בכך ססכס ספרת 5ין , נוחס""קומם
 כקומס נחטבת רכיעית טקומס ויתכן נמוכס" כ"קומס חדר ר~תס סי5 ססזמנס כטעת דכריס טלפיו5ף

 tb'o מילתך ל5ו תטלוס כלי סזמנס טסרי סתטלוס, כטעת טכתכס מס זס טקוכע מס מ"מ יחסית,גכוסס

 חלס, ל5 סטכירות טילמס טל5 זמן כל קזוזי ונפיק כדעייל מ"מ לסכירות קביעות כסזמנס סיס 06ו5ף
 )וכיקורו כ סי' מו וכלל ט סי' לס כלל סר5"ט תטוכת עי' סקוכע. סו5 סתטלוס טעת עד "טינתםומס
 כ(. 5ות גג סי' f"so5b וחזוקן מד 5ות גיטין כי5וריסכקוכן
 כוס. מטונות מדעות כד עמ' ח כרך ירוטליס פס"ד עי'ד.
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