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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" ומקור  ור"מרג

 בירושלים  לממוטת הדין בית וראשמיישר

בנידון
 זמן כעבור שתחולשכירות

 שכירות גדרוביאור

הנידון

 השכירות חלה האם חדשים, שלושה כעבור שמעון אצל לעבוד בשמר עצמו השכירראובן
 שלו. פועלונעשה

 להלכההמקורות

 מיקרי ר6טונס, מנס וסתחיל טניס לטתי עלמו טסטכיר מלמד כ: סעי' טלג סי' 3טו"ע סרמ"5פסק
 וססכיר מתחיל דוקך ומכו6ר ע"כ. ס6ומנין(. פרק מרדכי ומגסות פועל כל וס"ס טניס, לטנס גססתתלס
 סתחלס זו 6ין סתתיל % 06 6כל סנים, לטתיעקמו

 6פי~
 נקנין עלמו טענד 05 גס וקולי ר6מונס. לטנס

 עטו ah וכן טניס. לטנס גס קנין זס סרי טניס לטתי עגמו טסטכיר כיון טסתחיל, טרס תפילו כסףע"י
 מפועל 6ת כסכר סטר ע"י קנין סי' 05 ס"ס ימד, סכל, כיון טניס לטתי קנין טוס וכסס כסטר.מוזם
 5ת עוטם מסכירות טל דססתחלס מטוס hSb דוקך ל6ו דסתחיל ג6מר 06 חזטיס, טלוסס טל6חרלזמן
 ססו5 זמן על תיכף חל מקנין סרי חדסיס טלוטס 5חר טיכו5 זמן על כסטר 15 ככסף קנין סי' ohמקנין,
 קרקע דטכירות כסטר, לו טסטכיר קרקע כסכירות וס"ס כ6ס. ל6 טטדיין סטני' סקנס על טחלכמו
 5מרי' סטכרתי, עכר פל' כסטר כתב 06 וגס ממכירם, פ"6 כרמכ"ס כדמוכח כסף, כל5 כסטרנקנס
 סקט"ו. כנתס"מ וע"ס ס סעי' ם כסי' סרמ"6 כס"ט סמועיל כזיופן לוטסטכיר
 זטוכר וע"כ ססקזט, רחל כ6 3ערכין למריי סמסכיר וסקדיטו בית כמוכר סנס סכירות: גדרוככידור
 ומי סגוף כקנין פירות קנין 6י ויפילו כעס"כ טל נגוף טמטתמט וכטעם פירות, קנין bSb 5%ין

 סכרו, דלזס כיון יטתמט טל6 כסוכר למחות יכול כעס"כ טלין וודויי סמטכיר, סו5 סגוף עלדסכעליס
 טל טסות סכית כטף סטוכר מסתמם וממילך סטית גוף 6ת %6 מקדים קינו סמטכיר סקדיטו 505כל

 מנוגע מס 5כל ינקי, bp סקיי מטדס ינקי bp וכי כחקר, ליכנם לסור תוד"ס כ כז כ"כ ועי'סקדט,
 גמור קנין 6ל5 סמסכיר, טל דכית זכויות רק זס וקין סו6, גמוד קנין ודקי סטוכי, טל פירותלקנין



קיטממונות

 דין מעלס בעה"ב, טל הו6 הגוף מ"מ הגוף, כקנין פירות דקנין לר"י טפילו הדבר ותוכרחלהטתמסות.
 ט% טיסי' סטכירות גמר סחרי זכות 6ל6 לכעליס לו ד6ין נימך 6י סומרין, כדיני תייכ מסוכרהתורה
 קנוי דהגוף וע"כ ופטור, טעכווו מזיק hSh זה 6ין זכות, hSh למטכיר לו 6ין הסכירות זמן כל6כל

 סו6 מ"מ 5כל סלו, הי6 טסהסתמסות פירות קנין לו יט ולסוכרלמטכיר
 ל6 וכתורה כעה"כ, כטל מטתם"

 פטוט. וזה טכרו. לו הקריס בל6 דוקקכתוב

 וסרטכ"5 6%ת. טוכר וי5טרך מטכיר סל כיתו יפול סמ6 סוכר וכן וכו': סיכי כי ד"ס כ ה כ"כוכתום'
 ל65ת. הסוכר 6"5 ממכיר טל כיתו נפל 6פיל1 ק5וכ לזמן כסכירות כה סי' הטולל פרק והרב"טכתטוכה

 הרק"ם והנה ח:לקין. קב ובהסו6ל כ6ן תוס' וקילו חולק, טוס כלי י6 סעי' טיכ סי' חו"מ כסו"ע פסקוכן
 דל6 כתבו והטי ד"ס כ נו ב"מ כתוס' 6כל כמכר, הוי ק5וכ לזמן דטכירות מסוס לדבריו טעס נתןטס

 כעלמך 5כל סכירות, לרכות יתירה ממכר דכתיכ לחוד סונטה גכי bSh ממכי ליומון סכירות6מרינן
 ג"כ טכתכ כתטו' הרטכ"6 על הסיג סלד וכמי' סיג, סי' חו"מ הם"ך הכריע וכן קניך, bSטכירות
 למ615 חתר כב מי' דע"ז פ"ק כפסקיו כעלמו t"b~ol הנ"ל, התומ' מדכרי סו6 מכר ליומךדמכירות
 לעכו"ם כתיס %תכיר מנהגו מה עלהיתר

~"Dh 
 קניך, ל6 טכירות דלדידן נהי וז"ל: ע"ז, לתוכו טמכנים

 להולידו יכול קינו מטכיר מל כיתו נפל 06 ו6ף כמכר bn~Sb טכירות וכדיניהס תקיפה הקומות טידכיון
 טכר1 טפילו לה51י6ו יכול מטכיר סל כיתו נפל ו6ס כמכר קינה טכירות דלדידן מנוקר עכ"ל. כמכר,הוה
 הוי, דדינ6 מפיקך דעכ"פ 6זוב ב6גוות והסיק עלמו. דברי סותר הו6 ו6"כ החס, ק6י רעלה ק15כ,לזמן
 להו5י6ו. המטכיר יכול קיימך כעליה כחזקת קרקע דקיי"לוכיון

 ע5מו הכית קותו יפול טמ6 דחוסם כמסוטו התום' פירט ל6 ד6מ6י s~fb כפגודת טס הקרההמנס
 לם' מיימוניות כתטו' h"ss~o כדעת דהכ6 התום' בדעת מגמע ולכשרה קב, כ"מ סתום' פי' וכןטטכר,
 מזלי' ונפל לך מטכיר 5ני זה כיח % 6מר ד6ס טכ6 וכסי' יז םעי' טיכ סי' הממ"ע הביבו כז מי'מטפטיס
 עכסיו לו יתן ל6 מקפילו נפילס חטם כ5ן 6ין לכן מפלס, הפכירות ימי כל לטלס וסריך גרסדטוכר
 יסכור, ול6 כתודעה ב סד טס ק5ת מטמע וכן מסלם. הסכירות כל לח"כ % לקלס י5טרך הכיתככיפול
 מקטה 6ל6 הסכירות, כל לטלס ד6"5 ספםק f"~D מיכ מ" המו"ס כפסק ודלק הטכירות כל לטלססנריך
 הטכייות כל לטסם דקריך הטוכר מת נדין כ ס"ק טלד נסיי הם"ך טהכי6 כתמו' הרטכ"6 מדכריע"ז

 הרטכ"6 מ65 ל6 החוכר מ5ד הי6 טהמניעה כמקוס ט6פילו הרי הו6, ממכר ליומך דטכירות מטוסופעמו
 הריכ"6 לדעת סטכר סטית כנפל וכ"ט הו6 ממכר ליזמך דטכירות ל6 06 הטכירות ככל לחייבטעס

 קטה סכן וכיון הו6, ממכר ליומך דטכירות ה6 מטוס 6ל6 לחייכו מקוס ט6ין הטכירות ככלטמחייכ
 הטוכר חייב מטכיר טל הכית כנפל כחכו 6יך הו6 ממכר ליומך דטכירות כ6ן התום' ס"ל ד6יבממ"נ,
 טינה דסכירות מ"ל ו6י הנ"ל, הריסס כממ"כ הו6 ממכר ליומך טכירות הל6 ק5וכ, לזמן "כרו קפיצול65ת
 התום' פירטו ל1bnb 6 קמה 61"כ הטכירות, ככל מתחייכ המוכר 6ין מסכר מבית כנפל ודקי 6"ככמכר
 ותי' להקטות, עוד מהרכה ועיי"ט הטולל. סוף תום' כמ"מ .ftw~h*e הכית יפול טמ6 הו6 דסחטםכפטוטן
 ומי לטלס הסוכר וצריך מהבית טי65 הטוכר 6ת לדחוק ריכול 6ה"נ המטכיר טל ביתו נפל ד6סדנ"מ

 מנכה כדמיה סיוסיף עד כית לטכוס מו65 ט5יגו 16 כתיס טכירות נתייקרו 06 6כל העבר, עלהסכירות

 קונם כטפיל מטפו יפסיד טל6 וכ"ט הו6, דידי' ורווחך 6ייקר דכרטותי' סעדי, הטכייות מדמילסמטכיי

-- ---------
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 דמי Ssh כחון, מוטל יסה סל6 כשד סדירס כטנין bSh סממכיר סל כחו עדיף יל6 סמפכירנטל
 כיוקר טנתוומף מס כפי מעכר מנעו סטכירות מדמי * לנכות ויכול כוס כחו סטוכר 6נו %מסכירות
 דלסכ6. כמטךסדירס
 06 6נל מענר, על 6פי* זמנו תוך מטלס הינו %ן מטכיר, טל ניחו יפול טמ6 חטטה ס6י ספירוסטתה
 זס כיח 6מר ד6ס זמנו, תוך יפרע לה זס וכגלל מעכר טל סטכירות על חטם מוס 5ין מוכר מל כיתויפול
 סמטכיר מזר לשפי* טס כטו"ע bn~b דס6 גרס, דמו* כלוס סמפכיר על לסוכר והין לי' h~fhונפל
 bS דמעיקר6 כידו, מעכי מס* %נות ממוכר רולס וטפי* נניח, עוד זכות טוס %סוכר 6יןוכניו
 סמטכיר על למוכר מהין וכש לגמרי, סטכירות זמן כלחס וכטנפל קייס טיסי' זמן עד 6ס כיסטכירו
 קפכ 5מן נמכרו סיד נמי' לסו"ע 5נל כהן, סתום' למיטת וב"ז ילכנ6. כמטך טיסי' מיוקרנתוספת
 סטוכר. מל כיתו יפול טמ6 6ל6 מסט 6ין 61"כ כלל, ל65ת סטוכר גריך 6ין מטכיר טל כיתוונפל




