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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" תנקור ילאל3

 בירוששס  לממונות הדין ביס וראשמייסד

בנידון
 לשלם לו היה שלא מביון בזמן עירוניים מסים שילםלא

הנידון

 מסיו את שילם רלא לשלם כסף לו היה לא התושבים ואחד  התושבים, על מסים שהמילישיב
 את לו יפסיקו הקנס את ישלם לא שאם איום תוך פיגורים בקנס הישוב מזכירות ע"י וחוייבבזמן,

 והמים.החשמל

 להלכההמקורות

 6מכנזי ר"כ כתטו' עי' ממקנם, פטור ז0 מככטן לונם נממכ זס 06 ממחויים כזמן למלם נםף %גינם6ין
 נוגס, ל"ס דמכית ד5ונם מפוס קונס זס 6ין ומעני לפרוע נטבע ד6ס רדכ"ז תמוכת כטס טסכי6 לססי'
 וע"ס לסיפך, סריכ"ט תמו' כמס סכיך ככ"י וטס 5ז. סו"ם חו"מ וטו"ע ככ"י מסוכל סר6"ט כתטוכתוכ"מ

 כנסכע מפסק יכ סי' טבועות סל' כמחנ"ה ועי' לונם. דל"ס 6 סי' ח"6 כמסרי"ט ועי' מחילק, מסנתומיס
 יו"ד ופו"ע ככ"י טסוכ6 סריסם מתטו' ר6י' וסכיה לונם, דמוי מטכועתו פטור וסטני פקני כיוסלפרוע
 לד סי' כשך ועי' ומסרי"ט. 6טכנזי מסר"כ על וחולק סרטכ"6, מתמו' סיוע סכיה וגס טז, סעי' ר%סי'

 וכנתס"מ נס סי' וכק3יס"ח יO"D 6 קח סי' וכמגש יט PWD ר% סי' יו"ד כט"ו ועי' ג ס"ק וכנתס"מסק"ח
 סנטכע נמי סרסכ"6 וכתמוי עכ"ל. מז0 גדול קונם לך 6ין כניס סכ' כל מעות לו 6ין 06 דס6 וז"ל:טס

 וסוכה זוזי לי' היתרמי ול6 סיס הנום די"ל נפסל דקינו פרעו ול6 סימן ועכר פקני לזמן למכירולפרוע
1~cs'סי % P"D .ח 
 עניני 6ת לכלכל םיוכ* כדי למלס זמן וקבעו הכור 5רכי טסס כמיסים דירן כנידון לפקפק יט עדיין6כל
 לו טלין וסעני ידוע כזמן לטלס דמי(לנמכע דל6 סקכוע, כזמן טילם סל6 מי על קנם ומטיליסשכור
 כמחנ"ה כתם ל6תגויי, דסו"ל 6מרי' ל6 מ"מ דמכיח הונם דוס סם"ך ולפי סממניה לפי דלפי*לםלס,
 דין וזס התריס, על 3י סים ממקפותי לגבות מומך טסייתי נפכעתי ל6 דסכי 6דעת6 לומר מ5ידמ"מ

 o)1b 5'ס סילונם ע5ס דסרי סתחייכתי, ל6 דסכי ד6דעת6 *מר מייך דלo~Dns 6 6כל דוקה,כטכועס
 סקכוע. כזמן לפרוט כסף לו ט6ין כמסגמור



לגממונות

 וסוך לו מ0דרין 6ין לפרוע נטמע 06 "כל לפרוע נטבע כטלק דוקק דמסדרין bo ל מעי' 5ז סי'וכמו"מ
 ול6 כלפר ויתפלם חוכו לכעל לפרוע כדי ו6כנט ומכנםיס חלוק ו5פילו לו טים מס כל למכור חייבכעלמו
 להיפטר קונס נקרך ול6 סייס סתנופס ofn הכסוף מכתטו' ם 6ות hss~"1 והכיף ע"כ. מכועתו עליעכור

 לענין קונס נקרך דל6 וכיון ע"כ. פו"פ. עד 6פי% למכור דבר or~h כרטותו 6 טים כעודמטכועתו
 כמסיס דהל6 למכור, דור 6יזס כרמותו לו ים 06 ממיס תצלומי לענין קונם נקרץ טל6 כ"טטכועס
 מקבע. כזמן לטלס כנטכע וה"ז מסזרין 6ין הן לכורדורכי

 סעכודי וסני וכו', סכל על קותו ממעכדין ח5ר כ6ותס עמהן טרוי סי' ד6ס עו סי' כ"כ רמס יוועי'
 לי' מיתגר דל6 מטעמך לחרת, כעיר ח5ר לו סים מי וגני קמרת נחור דית % טיט מי גבי דקתניכולתו
 דלית היכף ת5רו סחור לבעל לי' מיתגר 1ל6 ומנעול, ונגר דלת למ5ר לי' דעכדי סיכך hSb כיתי'לכעה"כ

 יטרלל וכקרן לייטוכ, חזית ל6 ל6 ד6י מי6 מינייתו למיטתי המיס וקמת ומערות טיחין כורות כעירכה
 וכיו"כ ומערות םיתין כורות לפזמוני כריכי סכי וקמטון דמיטר6 ממיץ למיטתי ד5ריכי עמקינןוכיו"כ
 הו6 דינ6 כ5עריסו ול6 ממגריסו לי ניחך ל5 6מר ו6ס החמה, לימות מי5 כסו למכנם סגטמיסכימות
 דחוי מ6י סיעור דמסתלמי עד 66גרייהו וסקלי לחקר 16 נכית לי' ולגרי ח5ר כני 16 מ6ת6 3כיונחתך
 רוקה כעה"כ וקין טנפלו טניס מל ועליה לזכית דהוה מידי ומסתלק, חיוכך כההו5 כהדיירו למיתכליה

 ע"כ. לי' ממטכנינן נמי מסכוני כגוייסו דדייר סיכך 5כל כגוייסו דייר ול6 וה"מלכנות.

 ל6 6כל למלקו לת טר6וי מה רק לגכות העיר לכני ים כגוייהו דר ל6 06 וכין כגוייהו דר 6ס כיןומכולא
 לכני מים כלל נזכר bS 5כל העיר, כלרכי לסטתתף ט5ריך תלקו על 6יתו ממטכנין כיניהס דר ו6סיותר,
 וקרעו טבחי דכססו6 וס6 כ5ערייסו. ול6 מ5גרייהו לי' ניתק ל6 ד6מר סמכן 6ת לקנוס רטותהעיר
 6ת לחזק לחרת ע5ס למס סיתם ד6ילו לחרת ע5ה ד6ין החס ם6ני לקנוס, גס רטות להם דיט סרילמסכי,
 6כל למטכיס, לקרעינסו דחכרי' כיומך דעכיד יכל מדדי כהדי מתניס מתגיס סיו ל6סטותפות
 מקינו hS חלקם 6ח ולגכות העיר כני 6ת לטעכד ככדי לחרות עלות לה0 דיט העיר כני טל3טיעכודיס

 כדי לוס רמות לסס וים סחממל, 15 ממיס 6ת למפסיק 6ל6 לסס 6ין מיותר ולכל לקנום, רטות להסטים
 עד 66גרייהו וסקלי סרמ"ס וכלמון מוס יותר ל6 6כל מסועכד, מסוך חלקו 6ת יכניס העיר כןטסטכן

 סזקניס כמקוס ע5מס 6ת ולמעמיד וממתיק. חיוכך כספוק כסדייהו למיתכ לי' דחזי מ6י טיעורדמטתלמו
 הפקר. כי"ר מפקר מל ככח למסתמם דיוכלו טמענו ל6 רכיבו, כל יחרם וגו' יכ6 ל6 5מר כלוסר5טיס

 יוס עד לך נתתי ל6 06 61"ל הסטר 6ת וסטליט חוכו מק5ת טפרע כמי גה סי' חו"מ כטו"ע דפמקוה6
 זכויותיו טיתפים וסוף קנה ה"ז חטוכ כבי"ד עלי' מידו קנו 06 לו נתן ול6 הזמן והגיע מטרו, לו תןפלוני
 5כל לעטות, מס % 6ומריס 6ין 6סמכת6 זס 6ין oh עלמו 6ת דקנס התס צנום, יהי' bSt והו6ככי"ד
 לסס כסים ממסיס כתם%מי ממפגר 6ת לקנום רסות לסס מים מלינו ל6 מעיר כנמי 16 העיר טוביבז'
 וכנ"ל. צמרות,ע5ות

 פרע טל6 סעיר מכני 6מד סרי העיר צרכי 6ת לממן ע"מ הו65ות לסו5י6 5ריכיס סיו סעיר כני ד6ס6ל5
 קותו לקנום 5כל כסולקות, חלקו כמה למעריך 6פטר וזה כסולקות, חלקו על מטועכד סו6 כזמן חלקו6ת
 טמענו. ל6 מזסיותר



 ירושלים - דיןפסקילד

 מפגרי טל קנם למטיל סס5עס 6ת כולס קכלו סיטוכ כל טל סכ45ת נ6סיפס וסלת סמנוננמי,0וכ
 סמרך וגס לקנם, טססכימו טכמי לסני דמי ס"ז סוס לקנם סםכימו טכולס כיון לכן ממסיס,מ40מי
 טסמזכירות מ6ד כדקי hSb כלוס, כדבריו 6ין כטוען מס כטוען מיחיד לכן מעמס, נטעת סיסד6תר6
 כזמן. סמסיס 6ת טיפס טל6 גרס מדחק זס טסלחן סזס סמםוייס נמקרסחתמ0נ




