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בנידון
 לו להחזיר חייב אם תבירו, של מע"מ חובפרע

 להלכההמקורות

 וכך כך תכסף סימום מטכ"ל לך ולטפס מפוייס לזמן כסף סך מלויני למלות לוס 6מר דריכית6:נלל6
 תימום סכר למלא חייט תסוכר כליס, 16 דירס כסוכר כמו מפסק מס לו לפלס מחייב כיון למודם,מעות

 מלוקס סי6 מזמן ס6רכת לרעי זימנ6 לי' וכברווח ק5ן. ל6 06 מדרכנן 16 תורס, בסרס לכןכמסכר,
 סזמן ס6רכת 6ין כ ז כקדומין תוס' ולהיטת ריבית. זו סרי סזמן ס6רכת כטכיל לטלס דחייכ וכיוןחומס,
 כיון סתכיעס זכות מחילת עכור לפלס חיוכ סוס טלין וכיון סזמן, כהגעת סתכיעס זכות על ממילה6ל6
 צ'יטות. וכסל' ולוס כמלוס וסר6כ"ד סרמכ"ס כזס פליגי וכן ריבית. כזפ 6ין מדמה, מלוס כ6ןם6ין
 להנוע זכות מוס 6מד ל6ף 6ין ומתעטר, סרכם ומרויח סו6, ככספו מסתמם כמהחד ופטוט, ברורזס

 6כל קנם, מל כענין גובל זס תעלוס, ot~h דפו למ6ן לתת י5טרך רופן כ6יזס ah 6ל6 ככספו, חלקממנו
 טלו. מרווחים כל תועפות, מון סו6 ככספו ממרויח 6דס סדיןמ5ד
 כלי חוכו פרע דסו ומקן למלווחות זקוק והנו כסף סרוס לו ים כי כסף, לו סילוא מסולת כקם ל66ס

 ומכט"כ מלטלא, ופטור 6רי מכרים %6 זס 6ין תכירו טל חוכו מפורע דינו חוכו, ניפרע ממנוטיכקם
 נום6 טל כפפו Of סל6 כבנק, רווחיס נו60 טכמפו דמם טפרע, למי תוספת מוס אטלס חייטקדינו
 סכנק. טל לרויחיס מייכות סוס חוכו פרע 6ס 6ף לזר וקיןסרווחיס
 מטתרםי מטעם לעטר מייכ כתוכו 06 גורנו 6ת ונטל סמלך מכית ככ6 דלת כחולין סנינו סל6ולכיורם
 56לו סויידו ממעמרות 6ז כספו, 56לו מטמיר סמלך מכית ננטל והמעטרות כיון סיכריס, וכיהורלי',
 חוכו פרע 06 %ן נמ65ת. מתפרס מקוס ככל ספרת לכעל סולד סטייך פרתו כו% זס וסרי פלו,כפפו
 ומסתמם סחוב, נפרע למי מייך ככנק סכמף סרי כזס, רווחיס ועומס מלו כספו 56לו נם6ר כךוע"י
 ותובע.וכמפי
 מל חוכו כפורע למס ד6ל"כ מנתרמי, ענין טייך ל6 חכירו מל חוכו כפורע ופמוט כרור דוסונרקת
 ומרייס, סכסניס סל מס סרי כרמותו טנם6ר דסכמף גרנו 6ת סמלך כ"ת מקנסו מ"ט לפלס, פטורחכירו
Ot~Oסיס דלו סו6, וסתירון לסוחר, חייך יפיס 6חר 6ל6 סו6 פרע טל6 כמס סכע"ח 56ל טנט6ר סכסף 
 לו 6ין עכירו מפורע 6חר 6כל כע"מ, פריעת טל מלוס ממקיים כמס תועלת לו ים חוכו 6ת בעלמופורע

 ם6ין מפני כע"ח פטור כמפרע 6ל6 חנירו, מל חוכות לפרוע יכול קינו סחר ממטוס, קיוס סלמתועלת



כזממונות

- -

 ממתרמי ענין כזה נימ6 וכי םי6כל, תכירו 6ת למונע דופס זה וסרי טלו, 6ת קבל ככר טסמלוס תוםכ6ן
 וסכע 6כל מס61 תועלת לו סיס תוכל הים 06 וע"כ כמתכל. סמונם יזכס וע"כ ים6ר, טס6וכל גרסטסות
 מטלס 6דס טכע"כ מסיס לתט%ס דמי ול6 מסתרסי. טל ענין כוס טייך ול6 תועלת, טוס לו 6יןועכוזיו
 מטרדות, מנפטר כמס hSh מבלס, סיס כעלמו סו6 06 ויפילו סתט%מיס מע5ס תועלת טוס % וקיןממיס
 ממתרמי. טל ענין כזס דייך עדורו סמםיס סלמו ולתריס 6ס %ן ההטלומיס, מעלס ל66כל
 חייב כחוכו 06 גרנו 6ת המלך בית לקנסו דומה זס מוסף, ערך מם עכורו ופילס 6חד ככ6 זס, לפיוקטר
 ססרווחיס הדין ומן לפורע, טייך מע"מ מל סחוכ נגד כבנק % סים סכםף והרי מסתרסי, מטעםלעטר
 לפורע. מייכיס ימיו יטנס06
 סים 16 לפורע כעלס דייך %56 מנט6ר סחוכ טתמורת סו6 ממתרסי טל סדין 06 מסתפקנ6 כזס6כל
 כמפו טנומ6 סרווחיס כן ו6ס עליהם, זיקם טוס לפורע 6ין כבנק לו טים וסכמף תסלומיס, חיוב רקעליו
 טייכות. מוס לפורע 6יןככנק
 ריבית לטלס י5טרך הזמן כסנים טילם וכטלק מע"מ לםלס הדירס קונס 6ת מחייבים ז6ת ככלו6ס

 ל6 כזמן מטלס סיס 6ס דסל6 המוכר, טל ככספו סימוט נסכיל מכר דפירוטו נטר 6גר זס 6יןוס5מדה,
 מע"מ פילס טל6 ידעו ממוכר ול6 מקונס דל6 הזמן, לו מירוויח ממנו כיקם ול6 6חר, למלס פריךסיס

 וריכימ ריכית לוס דקרינו וס6 מפיגור. ערך לפי סו6 ומקנם קנס, bSh זס וקין כיניסס, טקכעוכזמניס
 וכן מעות. ממתנת מכר זס דלין סו6 ריכית ל6ו דככס"ג ססלכס 6ת יודעים ט6ינס מפני סו6דריכית
 דק5כ זימנה כמיטלס למקס %ס פרע ד6י% חוכו, מקנת טפרע מי כמפנה כ fDp כ"כ מיג6ם כר"ימכו6ר
 זימנה כמיטלס ליס פרע % וכי תוספת, כל6 מלוס ליס מקיל הום טטר6 מסקי גכי' ד6ימתייר מ6יגי',
 כלי מלוה ליס מקיל הוה בכיה ליה ד6יסתייר מידי ססו6 זימנ6, כמיטלס לוה ליס פרע ד6י% וכיוןוכו',

 ~bo וכו' ל" נטר 6גר דניסוי חיכי כי ד6רווח זימנת ס6י מחמת הנחס ליה מטיס דל6 6יטתכחתוספם,
 זימנת כמיטלס לי' יסיכ ד6ילו חזינן דק6 לי', ד6רווח קמ6 זימנ6 6גר ל6ו מינים דסקיל תומפתס6י
 זימנת מט6 וכי מיני' תוספת לסתי מלוס לי' טקיל סוי ל6 טטר6, מסתי גני' למקס ד6יסתייר מידיססו6
 עכ"ל. כלל. לי' נטר 6גר סכ6 ליכד 6חרינ6 זימנת לי' מרווח ק6 ל6 טטר6 כולי' לי' דקמקיל לי' פרעול6
 הזמן מרווחת סממת ל6 06 6כל נטר, 5גר ס"ז תומפת ממנו לקח זס וכגלל זימנת לי' כלרווח רקהרי
 קנם. 6ל6 זס 6ין יותרלוקח

 יודעיס סקונס ול6 סמוכר דלין זימנ6, ליה לרווח דל6 נטר 6גר טל ככלל זס 6ין דירן כנידוןונר6ס
 מס על וכקורס. קנס. 6ל6 סנוממיס סתטלומיס 6ין עכורו, טיטלס כלל מעונין סקונס דלין וכפרטמוס,

 ל6 סל6 לו פרע פל6 וממזמן תוספת, טוס נותן קינו ע"ז כיניהס, סק5כו הזמן עד מיינו סומן לומהרוויח
 לפי סו6 ותקנם מק5כ, בזמן לו טילס מל6 מפני קנם 6ל6 זס 6ין מתוספת דמסלס וס6 סזמן, לומרוויח
 ז סי' סגרמוני עכורת כפוית פסק סל6 וכקנם קנס, 6ל6 סתוספת ם6ין סגר6ה לפי לכן ספיגור.ערך

 פקני לזמן להכירו לפלס סנסכע כר6וכן עג מי' כחו"מ וסוכך 1 סי' ח כלל סר6"ט מתמוכתהנסתייע
 פנחס גכעת ובתמוכת תכעו. םל6 כיון מכועסו טל עכר דל6 חכירו תסטו ל6 כי פרעו ול6 סזמןועבר
 פס מהסמ"ע טלמד כתנ6יס, הנווגכל סניסו6ין זמן על עכר מסם ם6תד פידוכין כענין עז ומי' עדסי'
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 % טחכירו כיון סקנס מן סמפודך 6ת פטר זס ומטכס מנקי, על עוכר מיקרי hS מכיעס ~hSs שס"ק
 .תכעו
 סדין מ5ד SISi)o, לזמן לו פרע ול6 ק5וכ לזמן לפרוע לחכירו מחייט כלמד כרכר, סרהוריס לי יםוסנה
 תכירו, מל כיסו מכטל 6ל6 זה 6ין מ"מ 4, מקש כזמן 4 פורע סיס 4 להרווימ יכול הים טסמ4ס6ף
 סל כמעות מרוויח ד6ס ז DD~' ר5כ בסי' הרמש פסק טפי מלקלס. ופטור גרמ6 %6 זס 6ין היותרולכל
 הפקדון כע3 כ6 ו6ס מפקדון, 5D3S מרווח מן לתת קריך 6ין ל6 16 כהן להסתמם רמות 4 סי' כיןפקיון
 טס וכם"ך ולסכין. מכ6ן הרווח לו ייתן מייכ כידו מעכו והלס לעלמי כהן ולרווית וקני פקדוני לי תןוקמר
 , ברור רוום לי ים כי פקדוני לי תן לו וקמר לדין תכעו ד6פילו ל סי' פ"ק סמסרם"ל כטס סכיך טומ"ק
 דסם"ך כתב פ"ת מכעל 5כי נתלת וכס' גרמך. 6ל6 ל"מ כיסו דמכטל פטור מעכבו וזה דבריו,ומכרר
 06 ודקי זס 6כל סרם"ל. פסק ממלכה יחס ג 6ות כב וכסי' יג 6ות כ6 סי' כ"ק וכחזו"6 %ם"ל.ססכיס
 לו מילס ול6 תיכף לו למלם קריך וסי' ממע"מ 6ת מילס וממתווך פק5כ כזמן מוסף ערך מם לו פרעל6
bShו6פילו שירו, מל כימו מכטל 6ל6 זה 6ין סנה, לצחר oh ומפילו רמותו תמת סנם6ר ככסף מרויח 
ohופטור. תכירו מל כיסו מכטל 6ל6 זס דלין סרמ"6 פסק כפקדון ומרוויח ממס פקדון סיס 

 ועב מכ6ן לו ליחנו ע"מ זוז 6לף לחצירו מייכ טסו6 פלוני כקים 6נו מעידין כמסנה 6 ג מכותוכריטכ"6
 ועד מכתן זוז 36ף כידו וימיו ליחן רולס 6דס כמה 6ומדין תגיס, עצר ועד מכפן קומר והלווס יוםם4פיס
 וכו', מניס עמר עד זוז כקלף לנרווית Or יכול oa~' מס ט6ומדין מס לו היתלמו לפרם 6ין טניס.עטר
 כיפו כמפטל כירוםלמי ט6מרו וכמו כעלמם, דניזקין נמילי טפטור סוbnSD3 6 כניזקין גרמם מוסועוד
 06 זס מחוכ עתם למטוס מלוס נותן סיס מס סימומו פי' 636 סזמס. לענין וס"ס פטור סהו6 מכירוטל

 נותן מסי' ס6ומד כמיעור 4 יסלם וסם6ר זו, טומ6 ומנכין מזס, סמ4ס לו מניח סיס ומה עתסיפרענו
 קותו. מפסידין סיו 4 מעליו זס סעכודלסלק
 נותן היה חכירו סל כיסו מכטל כל ה6 סריטכ"6 על טתמס מס ה *ות קם סי' יו"ד יעקב כיטועותועי'
 מפני יוס מלמיס 4מן 4 הימלם ל4ה תובע דהמ4ס דסיכי סימו"י מפרם %ן סרווח. טבור סךליזה
 סכי"ד ד6ל"ס למעות, צריך טסו6 טוען מסמלוס ע"כ לזם, נזקקין וסכי"ד למעות עכוזיו זקוקססו6
 מתחילה שמת סיס 6י4 זוז ס6לף כעד מקבל סמ4ס הים כמה 6ומדין 6"כ לך וייכפת מ6ייקמרו
 מיה ו% חכירו טל כיפו מכטל וכמנס לבלס. סעדיס 5ריכיס וזה תיכף, לו מיפלס מרוכה, לזמןסס64ס
 םל6 זמן כל מווי' כ6ן דלין ופטור גרמך רק מטיב bS נעמס מככר כיון כוס, כיכיסס ודכריס דיןמתחילם

 ס4ס כ6ס עג סי' חו"מ התו"ע דכרי 6ת 4ימכ מרקס כמס ועיי"ם וכרומס. רוות היס ל6 דלולי %ין,כ6
 ופטור חכירו טל וניסו מכטל לכ6ורס זס סל6 ממ"נ סיסת נטבע דהלוה מפרעון, כזמן ממולקיםוסמקה
 נקר6 זס למקס טנוגע מס ולמר מתורס. טכועת ול6 סימת רק נסכת למס כ6ן ים ממון חיוב ו6סלגמרי,
 סמתוקיס. כבכריו עיי"ם חכירו. טל כיסו מכטל 6ל6 זס 6ין מורס טס4ס מס 6כל ממון,תכיעמ

 6ין 06 וטפילו "נקבע, כזמן מע"מ טילם ס% כמס מקונס 6ת למייכ פתם מוס לי 6ין מדיג*מהקמור,
 סימום עכור לבלס חייכ 6ס שקדמנו לפי דריכית6 כללך 6כל עיסקה, סיתר טסי' כצופן ריכית טלחטט
 hSb יס6 ל6 לפורע נקנה ממע"מ פריעת סכנגד סכמף דע5ס דמיטתרמי נימק 6י 6ף כנידון 6כלככטף,



כטממונות

 תכירו טל כיסו מבטל 6ל6 זס 5ין רווח סי' 06 6ף סרמ"6 פסק סל5 13, לסמתמט רטות לו טליןפקדון
 סיטו"י. ממקנת לפי ומכט"כופטור,
 3גכעת פסק סל6 וכקנם סדין, מכד ול6 קנם bSb זס 6ין ספיגוריס, על מקונם 6ת מחייכין ז6ת ככלו6ס
 כסתהסכנות. כ5ן ~ורך מס מוסג לי וקין חייכ, קינו תכעו ל6 ו6ספגתם
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