
 ירושלים - דיןפסקיסב

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסק'
 חיים" יתקרר ור"מרב

 בירושלים לממונות הדין בית וראשמיישר

 ירוןבג
 שנתחלקו כשותפים דינם אם שנתחלקוצבור

 להלכההמקורות

 דפרנם וקעג קכד סי' כתטוכס ומסרי"ו ד3"כ פ"ק המרדכי מן מעלס יט סי' סגרמוני ענוות3טו"ת
 6"5 מסכון והפילו טכועס מוס כלי טג6מניס מם טכס 16 5דקס נכלי וכן מדעתס ס5כרר עפ"ימנתמנס
 ויקמר. מס ככל עליסס קותו סיומינו פסקסל מטוסליחן

 ליתן 5ריך קינו ס35ור עפ"י טנתמנס מקס מג63י מעלתו סורס יפס קנז: ס" יו"ד מסד"תוכנוכ"י
 מקס ג63י עם כ5דקס מחמין וקין 3 סעי' רנו סי' כיו"ד מפורם וסדכר %60, זו מס תמס וקניחסכון.
 מקוס טים ד3ר 6יזס נתחדם 06 וקפי* וכו', ס6נטיס 6ת יחתו ול6 טנ6מר סטורים עם כמקדם1ל6

 מחסכון 6ין מ"מ מטוון, ליתן מריך טס סם"ך מחליט ם6ז מדיין כעניני לסמתפק מרפוי כדכריסלחסדו
 פרט כל SD ממונס לכרר ס5ריכיס כמריס הנטיס ליתן ם5ריכיס חתונות לסקר כלל רומס סגכ6יסטותן
 הנוסג טרו6יס כשן למסדו מקוס ים oh זס וכל וכו'. 5דקס גכ6י טל חסכונות מם6"כ כל, לעיני3פומכי
 מכלל לסיות לו טוב 3ע5מו סו6 רק וכלל, כלל חטכון ליתן למכריחו ס6ין פסיט6 כלב"ס 6נל כטורס,םל6

 עכ"ל. נקייס.וסייתס
 ומס כתוכס, סועד רו3 וגס 6חר, כמקוס למתפלל למס סתו ס5כור ורות ס35ור מנפרדו דירן כנידוןומנס
 מט6"כ ס5יכור טל נ6מניס עדיין סם 6ס דוקק ס6נטיס 6ת יתטכו ול6 טנ6מר ומס וחסכון, דיןדורטיס
 טנם6ר מס כספי דו"ח %רום ינוליס ולסכך מכלן %ן ס5יכור. רו3 כעיני נ6מנותס פנפסק דירןכנידון
ככנק.
 חלק כל טל מזכויות מן מס מיוחדות, סיכות מממת מוס זס נפרדיס 06 סדין כעלס תלוי זס6כל

 ד5ף לד סי' קו"ח טיק סמסר"ס פסק סקסל מטלר לספרד רו5יס סקסל מק5ת oh 3ע5ס ומנסמס5יכור.
 מספקך דידן כנידון לכן כפיט. לקמל לספרד יכוליס סגון כטעס מ"מ לעולס, פסס סותפיס דיןססקסל
 על דעתו כופם כיסכנ"ם מל למייסד ממו כממזיק מסקסן ט6חד מתמת לספרד סרו5יס מס ohלי

 על תורס דעת טסיך הגס דעתו לכוף יכול מיחיד 6ין 6מנס ומ5וותיס, מתורס דתי לחיזוקס5י3ור
 6, מט כ"מ עי' לך, פלג דמ6ן סטותפות, 6ת ולמלק לספרד טיוכ* סטן טעס ל5יכור 6ין מ"מס5י3ור,
 ולפר סותפות. חקקת זס 6ין 6כל סמקוס, 6ת לעזוב עליסס סיעככ מי 6ין כמנס מלך, סדרת עסדכרוכ
 לחלוק. סכלו מותפיס מל זכויות טוס נסס 6יןלפי"ז



סגממונות

bSbכי ונכלמנו כוסנו כי לנו נ6 6וי מפירוד, ע"ד ג 6ות יכ סי' חו"מ סחת"ם כופרי כוס %טתמט נר6ס 
 סנ6ס %דיקיס כיננם כימינו עלתם סכך לנו 6וי למס, סנ6ס ופיזור ס5דקס כקרן יוטכין 5דיקיסנקמר
 עפ"י גינונו סדרת כמ"ט יתפרדו, ע"כ לסכנימס h~ha גרמו טחט6ינו נעטס מס 6כל לעולס, וסנ6ספסס

 לסס טטוכ טדעתו כנרכס 5כל נתכוון, סרדכ"ז תטו' bt~bS יודע קיני כמנס עכ"ל. רדכ"ז.תטוכת
 ים כיניסס טחלקו וטותפיס סמותפיס, חלוקת וס"ז מלך, סדרת עם כרב סטעס לי' ~Sr וממילךמפירוד,
 לסס טסים מעיר כני וז"ל: נט, ס"ק קנך סי' נאורס כמפנס כמכותר טלו, זכויות מסטותפיס 6הד%ל

 יחלקו וס"ת סקודה כלי סכל סו6 סדין לטניס, עלמן להמק סו5רכו טיכס 6יזס ומחמת 6חדכיסכנ"ס
 יורטיו 16 סו6 יכול סכעליס, מס נטתקע ל6 ועדיין ימיר ססקדיטס ידועים מפייס ים or 06כזלופן
 טוס % 6ין סקדיסס מי טידוע 6ע"פ ממנו כעליו טס נותקע 6ס 5כל נתוכס. המתפלל לניסככ"םלסוליכס
 לפי יחולקו ססקדטות ט6לו 6ומריס ים סקסל מקופת סכ6יס וססקדטות מ6מריס. כסס ויתרון כמיפוי
 וכו', סקרם[ מל כחפ5יס ולסותמו כסס לקרות נמיית זכות לכולם נטים ומעלס י"ג מכן טסם 6נטיסערך
 5ין כיסכנ"ם "ל טסועד ומכומר עכ"ל. כסס. לסס סים זמן ערך 6חד כל כסס יטתמטו להלקס, h"hו6ס
 סטותסין. חלוקת טווסי פטוט דוס 6ל6 דעס לחוות יתרון מוסלסס
 טנפידו. טרס ככיסכנ"ם מסתפללו 5לס מס וסותפיס כזס, כצופן יתחלקו ג"כ כבנק סגמ65 ככסף%ן

 ומכילו טלו סי' תס"ד כפסק חלוקם כו 6ין טכוס פמוט נר5ס כיסכנ"ם, טל כסס סטותפיס חקקתכנידון
 רגז[. עמ' ג כרך ירוסליס דין פסקינועי' כיסכנ"ם. כטס זכות טוס לסס 5ין לכן עזיכם, hSh כזס חייך % סרי כיסכנ"ס "ס לגכי סמותפיןחלוקת דין טייך דל6 וכיון לך, פלג מ6ן לדין חזר כזס סרי מתומם, יותר יסי' טסספטד %י"ר נרפסמכנסת כתי לטני כיסכניים טס 6ת יחלקו 6ס לכן מחומס. יותר טסספמד לכי"ד טנר6ס כל תכירו לכוףיכול 6ין ונפסד נגרע יסים ומכית מלוקס דין כו טיס כיח לחקק רו5יס 06 וכן ס: מעי' קע6 סי' חו"מסרמ"6




