
 ירושלים - דיןפסקיל

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 בירושלים לממונות הדין בית וראשמייסד חיים" )ותקיר יר)וצרב

בנידוז
 מהמוכר נגבה והחוב מע"מ, שיש שלאקונה

הנידון

 ואכן מוסף, ערך מס עם מזומנים לזמנים חוזה ע"פ לשלם והתחייב שמעון אצל דירה קנהראובן
 רבית שמעדן ותובע הזמנים, בכל סילם לא מוסף ערך מס אבל כסדרן, תמידים שילםראובן
 של  הסכום את  מהאוצר לו וקזזו לשלם צריך היה כי מע"מ של הפגורים על דרביתורבית
 היה שמעון ועל מע"מ, ששלם בתשלומים נכלל שלא יודע היה  שלא טוען וראובןמע"מ,
 האשמה וע"כ הנתונים, כל לו שהיו כיון ממנו, ולתבוע מפורם חשבון לו ולהגישלהודיעו
 מזה. לסבול צריך ואינובשמעון,

 למלכההמקורות

 ידועם סחורם לטמעון ליתן וכסטר ומכועס כקנין עלמו סתתייכ ר6וכן ז: סי' סירטוני עכורת כטונתפנס
 נתן ול5 סומן ועכר 6סמכת6, ליסוי דל6 ממועיל כזיופן ונעטס כו"כ, קנם לו יתן ל6ו ו6ס סמוגכללזמן

 כיוס ממסורס ממנו תכע % טטמעון כיון כקנס, תייכ טווינו מטיכ ור6וכן סקנס, טמעון ותוכעססחורס
 לפלס טנטכע כרכוכן עג סי' כפו"מ וסוכך 1 סי' ח כלל סרקם מתטוכת עכוס"ג מסתייעסמוגכל,
 6"כ תכעו. bSn כיון טכועתו על ענר ד% תכירו, תבעו ל6 כי פרעו ו% סזמן ועכר פקני לזמןלמכירו
 עכ"ל. וכו' סתקטרותו על ר6וכן עכר hS סמוגכל ליוס ססחורס טמעון תכע מל6 כנידס"ס
 מסרי"ק, מתטו' מסכיך מס י ס"ק סמטפט ככער ועיי"ס ח, ומעיף 1 מעיף ע"ג סי' ונ"ך כממ"עועי'
 סרטכ"6 מתטוכת ומוכיח D"nDO על מסיג טס סט"ז ומנס סגרפוני. לעכורת ~ינ6 דסםכיסמטמע
 סממ"ע על כרוך קמרי וכמגסות 1 מ"ק כק5וס"ח 5תו ממכיס וכן תכעו, ל6 06 6ף סם3ועס עלדעוכר
 לתוכנו, ט6"5 דמוכח יח 6לף ומי' תרע סי' סרטכ"6 מתטוכת וגס סרי6"ז וכטס סמ"ג כטס טסכי6מנ"ל
 פנמס גכעת כתמוכת 6כל לדינך. 5"ע לפי"ז לתוכנו. ט5ריך ר6י' 6ין סנ"צ סרטנם מתטוכת טגס טסוכתכ
 סג"ל מסממ"ע "למד כתנ6יס, סמוגכל סנטו6ין זמן על עכר ממס "6חי טידוכין כענין עז וסי' עדמיי



לאממונות

 תבעו. ל5 טחכירו כיון סקנס מן סמטודך 6ת פטר זס ומטעס סתנהי, על עוכר מיקרי ל6 תכיעסזכל6
 ר וכסי' טו סעיף ק5 סי' ט5ס מטפט כם' ועי' עליו. עוכר "ינו תסעו דל6 קנג סי' יהיר חוות כסויתועי'
 רז. 31סימן (. מעיףסוף

 ממון. מו5יהין 6ין סוט כדינה טספיק6 כיוןולמעכס




