
קכאממונות
[2-

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
  חיים" יסקור  וריסרב

 בירושלים לממונות הדין  בית ולאשמייסד

בנידון
 זמנו טרם המושכר את לעזוב לשוכר שהודיעמשכיר

 להלכההמקורות

 כעיירות יום מהמיס מקורס להודיעו חייכ המוכר כר להודיעו חיים מהמטכיר כסס ז: מעי' סיכ סי'ח1יימ
 ע"כ. וכו'. סטכר יתן bSh ל65ת יכול קינו הודיעו bS ו6ס פנוי. כיתו יסקר ול6 סכן סיכקם כדיוכו'
 סטוכר oh 6ף יוס, טלואים סל "כ"י לתת המוכר דפייו מקודס יוס טלוטיס המוכר הודיע ל6 ד6ס זהדין
 מכח קמס ושי זה דין כוחו. 6% 16 לו המפתחות, לו וממר הממכיר כדירת מטתמט וכנו הדירה מןי65
 כמכר המחייכו זס יוס מלואיס לו טיודיע חכמים ותקנת ונימק ל6 06 עכ"ד, לולס המוכר יתחייבמה

 שין הודיעו, סל6 כגללו מפסיד מהמחכיר מפני הו6 דהתיוכ לפרם 6ין 6כל הללו. יוס מלוטים סלסדיר'ס
 וגרס מכיתו וגרמו כעיו"כ כפני תלת נעל ob דהל6 ממיס, ידי ל65ת 6ל6 חייכ וקינו גרמך 6ל6זה

 דהחיוכ וע"כ תכירו. מחסרון כלוס לידו כ6 סל6 מפני ויפטור ו סי' כ כיק כרב"ט כמפורט יחכירומפסד
 לסוכר ממחייכו הטו"ע על סתמה המהפט כמער ועי' תקנס. מפני 6ל6 למכירו טהפסיד מחמת ל6הו6
 יוס. הטלואים עכורלטלס
 עכור לטלס יתחייב מקודס יוס ההסיס למחכיר יודיע ל6 ד6ס ככ"י כמטר סטוכר סתחייכ 6סלכן

 מדינך. חייכ סמטפט לסער 6ף לכו"ע יוס,הטסטים
 מורס וכזפ תיכף, הדירה 6ת מיעזוכ לסוכר המטכיר טלפן סחות טכגמר המוכר טוען דירן ככידון6ך
 לגרם סמר טתיכף קומר והסוכר חוש, עוד כדירה מידור למוכר 6מר ט6ח"כ כטוען %6 המזכיר,גס
 הממכיר. זריטת עפ"י היה וזה לחרת, דירה על גמר הערב וכקותו מתווכים עס התקטר מהדירהקותו
 עכור למחכיר לולס הסוכר מל ההתחייכות על מחילה הויך ה6ס המטכיר 16תו סגירה זה 6ס כזה לדוןים

 יוס.המלוטיס
 06 וים מחילה. כל6 פטור מעמדי לך מניס כפני 6"ל 06 פועל כמר מיהו וז"ל: טלג סי' סוףוכרמש
 מח: O"D וכשך ח"ד. סוף ככ"ט ירומם כרכנו הדעות טתי והוכלו ע"כ. פטור. סלינו כעם דרך6"ל

 תרי כלפי גי' לימ6 נקט וטס נקט, 6 טז וקרוטין O"D דשם לימנך 6ל6 דוקק ל6ו מניס כפנינפלע"ד
 התום' וכדכתכו מגי, כפניהם כע"פ לו קומר כסר היכיס מכתבו הלטון קותו 6ל5 מטר ד6"5 לזמרויל,
 נפלע"ד, כן לעיקרך. 6ל6 מהדי 6יכרי דל6 מחילה, הוי בכך, ומודה לבינו כינו כך לו 6מר 06 וה"הטס,
 כלומר מחילה, כ% פטור מט כשק וכס השך. עכ"ל המפרמיס. כטס תעו מי' כריכם כן נז65תיומום



 ירושלים - דיןפסקיקכב

 על לכ' % ממ"י חו"מ ר6ס מועפות כסו"ת ועי' עכ"ל. כסס. לסהזיר 6"5 מפכירות כל קבל סככי61עתג
 דפועל סדין דכזס ס6כול דכר דקינו סיכ6 דודותי מיחק כוס ים וכו' סם"ך מ"מ כי כני ודע וז"ל:סם"ך
 דב% דידי' לממילם ל"5 ו6ל"ה טקכל, הסכירות לו יפיכ טל6 כמחילתו הכונס ע"כ 6"כ בו, לחזוריכול

 לך סתם לו כם6ומר 6"כ כו למזור יכול מפועל סטין ס6כוד דבר דסו6 סיכך 6כל כו, למזור יכולמחילתו
 טל6 רכל כמומי קרע לאומר ודמי מעמו, לילך טסרמסו רק לו טסקדיס ממכירות טמחל ר6י' 6יןמעמדי
S~bלדינא. טרור כנ"ל סכ6. וס"ס מתטלומין, היפטר ו% לקרעו רק הרססו דל6 ממריי לפטור ע"מ 
עכ"ל.
 סמכירות 6ת * מחל פסוק סכונס מעמדי לך ם6מר מס וע"כ 56לו, לטר ממועבד דל6 כיון דירןוככידון
 יום. סל'פל
 פטור. זס ם6ין מוכריס סי"6 ס% כעם, דרך מעמדי לך לו ם6מר סממכיר טל סטעכס לפי6ך
 מן מו5י6ין והין דדינה םפיק6 זס סרי ירוחם, רכינו למון מעתיק hSb כזס מכריע % מסרמ"6וכיון

סמומזק.
 כיניסס ונכתב ע"ז ממעון ונמצע מניס ג' לררתו ממעון 6ת ממכר כרתוכן פת סי' ח"6 כרדכ"זהמנס
 כרכור 06 טכוטתו, לקיים ממעון 6ת ותובע ר6וכן נתחרט וטוב וי65, סי65 ר6וכן S~b פנס ולסוףמטר,
 bv~5 כיון ס"ט מתרס, אריך סיס כאס מניס סג' מגםלמו עלמך דסגע ופסק וסמכועס. ססעכוד נמחללכד
 נמחל טל6 לך וק"ל מלמד ממכר כמי כרוך כ"ר מאיר רכינו כתכ פהרי וא"ת מזמן. נפלם כ6י* סויויל

 טעם כי והעליתי אחרת כתסוכס נזם ס6רכתי ככר סמלמי, לעכב כעס"כ ויכול זו כאמירתסטעכוד
 סי' סרטב"6 תמוכת ככלל כתוכם סי6 וסרי סטני, סטעס על סמיכתו ועיקר סו6, טמכ6 כר ל6וסר6מון
 םל6 16 כעם מתוך מעמדי לך S~h כין כלל חילק ול6 כ"כ, סמסר"מ דכרי 6ת מדחס כמס ועייפםתתעג,
 לפסק לנו 6ין מעתיקו, מלר כמי' סכתי וכן ייוחס מרכינו דברי 6ת מעתיק מסרמ"6 כיון מ"מככעס.
 סר6יס. עליו מחכירו וסמו5י6 ווינ6 ספיפ6 דמוי 6ל6מלכס




