
 ירושלים - דיןפסקיעח

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" )ואקור ור',2וב

 בירושלים לממוטת  עין בית יראשמייסז

בנידון
 הסדר ישיבת תקליד עם שהשתדכה יעקב ביתתלמידת
 בצבא ששירת ידעה שלא בטענה השידוך לבטלומבקשת

הנידון

ן!  את ביטלה הקשר ואחרי הסדר מישיבת תלמיד עם שידוכיו בקשרי שבאה יעקב ביתתלמידת
 תובעת והיא לצבא, שהולך מי לקחת מום זה ב"י תלמידת ואצל טעות, מקח בטענתהשידוך

 המתנות את מעכבת והיא סעודה, שעושים כמנהג בתנאים הסעודה לצרכי שהוציאה מהאת
 הסעודה. הוצאות לצורך מהמשודךשקבלה

 להלכההמקורות

 %כתינו יכול פסלוקמ וכר וסי' כמקם מוס מ65 ד6ס ממ"מ כמס מכיף י P~D ר% סי' כטמ"עפנס
 וכמסרמד"ס מוזר. נינו סתס, לו מכר וממוכר כן, לעמות מלוקת מקפיד ול6 לכסותו סיכולים כטן%לתר
 לי. קיס לומר 6פי% עליסס %מוך וקין יחיויס סכרת פסוק כתב רפסמ"
 מוסיף קלט וכסי' עליסס, חולק וקין מס טעם מל שריס ממ"מ תכרי מכמכ ק% סי' ח"6 כרדכ"זועי'
 ולמעמס לסלכם פסק תרמכ וסי' תיו סי' וכת"ג 6פומי'. ממונף מפקינן ל6 מולק 6יזס יימ65 06ד6פי'
 וכסוית ראיותיו. כל ודחס מנ"ל מסרמד"ס דכרי מסכיך וי6 ז, ו, 6ות כסגכ"י רלכ סי' ככס"ג ועי'כמ"מ.
 ופסק מעליסם, סדחיומ כל וסתר סם-מ דעת Orn5 ודייק מנ"ל ספוסקיס כל דעת סכיך כ6 מי' יעקםזרע
 חוזר קינו לסכויינו יכול וסי' מוס מכל מלס ססו6 כפירור 6"ל ו% טתס % מכר ממוכר ד6ס %ינ6כן

 כפו"ת ועי' %כחיכו. יכול טסי' 6חר בו כנמתמם דוקק זס מוין מכתב ס ס"ק מס כנתס"מ ועי'מסמקת.
 טייך ל6 דסרס"מ דינך דס6י נלענ"1 ועוד וכתב נוס, סנתס"מ סיטת מרמס מס פד סי' S~f ענזילסרי6"ז
 יכלת 16 חגרת 6ו עוזרת כממס כטן מומק, ר61י 6יתיליד נרפותך ללוקח לטעון סמוכר פיוכל כמקוס%6
 תוך חומן יימ65 06 יין גכי מם6"כ נו%, כרטותך סמוכר יטען %קח מל כרמותו מח"כ ימ65 ם6סוכד'
 מלוקח 5ריך סי' % ו%ך ולקב%, לחזור סמוכר וקריך מחמין, כרפותך לטעון סמוכר יוכל ל6ג"י



עטממונות

 סוכמם ליכ6 6"כ למוכר, יקזירנו חומן ימ65נו 06 לרשת ימיס ג' כל זמן לו ריס קנין כסטתלמיטעמי'
 דמחיל. קניןבטעת
 כדקם דל6 כמס סמחלס סוכחס טוס 6ין , מחמין כרטותך לכלם לטעון יכול התתן ד6ין דירן כנידוןולפי"ז
 סקסר.לפני
 ו6ס 5כ6, יו65י מס מסדר יםוכות טתלמיוי ומפורמס דידוע כיון כדבר, סרסורים לי יט עדיין36ל

 מקנין תבטל לס כטיתכרר ע"ז שסתמכם טסיך סיחכן 56לס, מוס טוס כזה דבר על כ"כסקפידס
 ט3חור ידעס סל6 כדי עד תמימס טסיך לומר וקין כסו65ות? ולסרכות סחתן 6ת ולנזות~מבזות
 מזם. מופתעת סיתם ל5כ6 יו65 טסו6 לס כטגילס סתנ6יס ולחרי hs5, יו65 סו6 המדרמיטיבת
 וכמו מרס"מ, וכמיטת טמתלס, לob 6 כזו, מטוכס נקודם סתנ6יס לפני כיררס ל6 למס קטם טוב6"כ

 כרדכ"ז. ולמעטם לסלכםטססיק
 o~h כל טיעסס סמדינס מנסג סי' ט6ס רכותי סורו הרמכ"ס: דכתכ סכ"ד ומתסס זכים מסל' כפיוועי'

 כה, וחזרם סעס כל סעוטין כלרך ועטס וכיו"כ ולמזנין לטמטין מעות יחלק 16 לרעיו ויסכילסעודם
 לו גרמם בסרי סכל,מסלמת

~sb5 
 כמס עריס לו טיהי' וסוף מבלס, חכירו ממון ללכד תגורס וכל ממון

 טל6 גינס לזרעוני דומה הגרמך וזקת כוס, רכותיו עם מטוס קיני וכסטגות: ונוטל. נטכס זה ט6יןסו5י6
 פטור. זס לו כגרס n"sh קותו עוטס מממון טכעל ממון ליכוד דכר טל וכללו ססו65ס. מסלם סטיןלממו
 חריטס סו65ות סו5י6 טסקונס כיון מ"מ גרמך, ול6 גרמי סוס מגס דת"ק טעם פירם סר6כ"ד סריעכ"ל.
 סכתכ וזס כח"ק. ושלכס מזיק. מדין ממוכר 6ת לחיים 6ין עטס, ולתועלתו למנקתו פועליםוסכירת
 f"D חולק ת"ק 6כל מסלם, חכירו ממון ללכד דגורס דגרמי מדינך כמ"ג ממיינו רטכ"ג דגמנםסר6כ"ד
 מקח סנמ65 לחרי סחזרס טל וכטיפול כטירחס מקונס 6ת לחייכ טלין ומכם"כ כרטכ"ג. הלכהוקין
טעום.
 סברס מחייב ול6 מזיק זס 6ין ולתועלתו לסנ6תו טעוטס מה עוטה סקונס 06 סוכר סרמכ"ס דגםונר6ס
 ול6 סדין מתמת סו65ות טסו5י6 וכיון דין, נעטס סמנסג וזס טיו5י6 סמדינס מנסג סי' 06 וטמניטיפמיד,
 מ65תי וכן לסלס. חייב תכירו ממון לכבד סגורס רכל לסלם, ומייכ גרמי זס הרי וטוכתו תועלתוסממת
 גרמי מחמת לסלס גריך טלין כתיק דפמק סר6כ"ד מקוטית סרמכ"ס סיטת לייטב קמו סי' ח"ככתטכ"ן
 ג. וסל' 6 הל' מכיקה מסל' פט"ז כרמכ"ס ors טס6רכנו כמס ועי' להנקתו. טעמהכיון

 מורס טכוס ויתכן מזיק. מחמת לטפס ממוזר טיתחייכ דין עוטס סמנסג oh מסתפקנ6 טידוכיןוכסעודת
 לר6כ"ד.סרמכ"ס




