
קנגממונות

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" 'שקור  ור"מרב

 בירושלם לממונות הדיו בית וראשמייסד

בנידון
 ההזמנה בכל עמד לא והמוכר סחורה שהזמין חסד שלמוסד

הנידון

 מיטה צרכי ושאר סדינים מגבות, הזמין - חסד של מוסד שהוא - זקנים בית של גדולמיסד
 של הלוגו עם מיוחדת בהדפסה מודפסים להיות אמורים היו הפריטים בכך. העוסקתמפירמה
 עד לשלם אמור היה היתרה כשאת במזומן 60% ההזמנה עבור שילם המוסד הזקנים.בית

 לאחר 20% עוד הפירמה דרישת עפ"י המוסד שילם  החשבונות לפי ההזמנה. מסירתהשלמת
 20% את לספק באפשרותה שאין הפירמה לו הודיעה המוסד לטענת מההזמנה. 80%שקבל

 לטענת החוב. יתרת על מוותרת והיא ההדפסה, בשעת שקרה פחת בגלל מההזמנההאחרונים
 ההזמנה, כמות כל את לספק אחריות לה יש מיוחדות הדפסות ללא רגילה בהזמנההפירמה,

 כדי שתוך מכיון ההזמנה של בדיוק לעמוד יכולה אינה הדפסה הכוללת מיוחדת בהזמנהאבל
 אתם עומדת שהפירמה הגדולים המלון בתי בכל מקובל וכן להתקלקל, ממנה חלק עלולהדפסה

 מסחר.בקשרי
 קנייה ע"י החסר את להשלים יצטרך ולכן מידית, לה זקוק שהוא כמות שהזמין טועןהמוסד
 מה הרי  האחוזים, מאת כל על היתה שההזמנה ומכיון אלפים, כמה לו יעלה וזה מיוחדבאופן

 ההפרש את לו שתשלם מהפירמה תובע הוא לפיכך  ההומנה, כל  על קרימה דמי היהששילם

 החסרה. הסחורה עבור להוסיף שיצטרךבמחיר

השאלות

 שפרע. מי עליו יש האם בו חזר המוכר אם בכסף, מטלטלין שקנה הקדשא.

 כהקדרו. דינו האם וחסד צדקה של מוסדב.

 כדשלב"ל. נחשבת האם עליה, להדפיס עדיין שצריך אלא לעולם  שבאה סחורה קנהנ.



 ירושלים - דיןפסקיקנך

 להלכההמקורות

 ופסק ח5ר. 16 סגכסס 16 מםיכס ע"י 6ל6 נקנין מטלטלין 6ין טמדרכנן 6ל6 קונות מעות תורסמדין
 ממקח על לסקרם דמיס 6חד נתן oh ולכן כמעות, קונס ו5דקס מקדם ד סעי' ק5ט סי' חו"מסרמ"6
 לבחר דמיס סגכ6י נתן ד6ס 6יפכ6 וס"ס 6: ס"ק סם"ך וכתב עכ"ל. בו, למזור יכול ססקדם 6יןונתייקר
 סמקכל כ גז דסזסכ מס6 תיקמי ו% מפרע. נמי bp~ כסדיוט דס6 להזור, יכול סגכ6י 6ין סקדםלבורך
 סקדם סיד מ6רכע מספק מ6רכע ועמדו ממלם מ6רכע, מספק מסלם ועמדו מ6רכע מלתות לספקעליו
 מל למנחות סקנס כל סלתות לספק סגזכר מן מלטכס מן מעות פקכל כסדיוט רם"י ופירם סעליונס,טל
 פומקין ל6רכע, עדיין סיער י15wb % 65 נסלע, סבין ממלם ועמדו וסוקרו כמלע סבין 6רכעלכור
 06 כסלע סבין ODS%b 5 מספק ממלם עמדו ד6ס "ס מכובר מ"מ עיי"ם. סעליונס, על סקדם טידמסוס
 מסלם סרטנם: כמס סכיך מס וכס"מ סעליונס. על סקדם דיר מטוס כו והער ויכול מ6רכע בת"כעמדו
 עד למסכו מספיק ול6 כמנס פדרו פ"ק כקדופין ו6מרינן מס6 וקוס מ6רכע, מספק מ6רכעוכמוו
 סדיוט כת יס6 ל6 6מרי' ל6 דכס6 סרס ומפרם מנס, bSh נותן וקינו פדוי טפדס מס כמ6תיסמעמד
 דל6 וי"ל ממעות, נתינת נתר למיזל מו"ל ס"נ 6"כ ק6י, מפרע כמי נמי דכסדיוט כיון סקדם מכםחמור
 כעין סםלתות 6ין סכ6 6כל ד"ת, מיד וקנס סמעות על ססקדם מתח% סמעות כנתינת דסתסדמי

 עכ"ל סקדם, היקטרך כעס כל מטלם למפק עליו מקמל bSb נתינתן כמער עליסן סמעותהיתמלך
סר6"ם.
 כסדיוט דס6 למזור, יכול סגכ6י ובין קונס 5דקס סל מוסד לבורך לבחר דמיס נתן סגכ6י 06 זס לפיסרי
 ויכול כמעות קונס בינו כבמת 6ז מלהות לספק כגון 6כל לעולס מכ6 כדגר דוק6 זס bp~, טפרעכמי
 לחזור יכול קינו כמוכר 6כל סעליונס, על סקלם יד ורק סעליונס, על מפקדם דיד ומומרים כולמזור
 מרמ"א ולפי ספמק. כמו כ6רכע % לתת קריך כמלם עמדו 06 6ף לפיכך לעולס, כ6 טל6 דבר טוסטפילו
 דל6 שוכר סל6 סרמ"6 כאמת 6כל כ5דקס, ס"ס bSb סעליונס על סקרם דיד 6מרי' כשקום דוקאל6ו

 כו. לחזור יכול ספקכם 6ין ונתייקר סמקה על  לרדם ומיס נתן 6חד ד6ס סעליונס, על סקדם יד6מרי'
 יד ככ"מ מס ד6מרו וס6 ק6י, מפרע כמי ל16 סדיוט ד6י5 כקדושין טס שאמרו וכמו כזס דוק6ונר6ס
 ממוכר מ"מ כמעות קונס אינו מתורס מן כאמת 6ז מיירי לעולס כ6 טל6 כדכר דסתס סעליונס עלסקרם
 סעליוגס. על סקדם דיד דין דוס כו למזור יכולאינו

 נתכפר דככר סקדם, דין למס ים מלנו ולדקות דסקדסות סרמ"6 רכינו כונת דלין כתכ מפלחןוכערוך
 שמצחר, לטובת סיתם מו"ל ותקנת קונות מעות סתורס דמן דכיון וכונתו %6 כסדיוט, דדינס 5סבסי'
 מפרמי סויט מילא לוינך עיקר וכן מתקנס, עליסס סיתס ל6 מסחר כעלי אינס ולדקות מסקרםכיון

 לסדיוט כממירתו %כוס ד6מירתו כתו סגר"6 וככי6ור עכ"ל. ע"ז. חולק מים כמי דל6 עליוססו"ע
 ופסקו ל5דקס יד ים 6ת"ל כו' ללוקס יד ים לסו לישעי ונדריס וכס"ק 5דקס. זו כפיך 6 ו דר"סוכפ"ק

 כמסירמו לגבוס קמירתו מדין 6ל6 קונות מעות מדין זס דפין מדכריו ונרפס עיי"ם. כ6ת"ל.סר6סוניס
 פל6 כבכר S~b לעולס מכ6 כדכר דוקך ~Or ונרפס כעלמך. כשמירס קנס 5דקס לאורך דכסקנסלסדיוע,



קנהממונות

 6כל לעולס ט63 3ד3ר דוק6 מיינו תורה דבר קונות דמעות כה6 וגן %נוה. קמירתו חייך % לעולס63
 המעות. יקנו מס לעולס hs מל35דכר
 6 עד ככ"מ ומ3ו6י 6דס נידי מללכות טחסר מגס מטות, לרכי וסקר סדינים מגנות, טסזמין דירןכנידון
 פחת טיסים דעלול כ6ן 6נל להטלים, 5דס כידי דמסור מטוס דוקק זה לעולס, כ6 מל6 דכר נקרץ1ל6

 כס"מ כמ3ו6ר מפרע, מי כוס אייך ל6 קנס bS טמיעת וכיון לעולם, bs פל5 דכר חסיכ מוטכסדפסס,
 ועירכון עירבון רק דנתן כיון מפרע מי כזס טייך ל5 5חר מטעס ותו מיג6ט, אר"י כטס ממ3"מ

 דף מס כמכופר מעותיו, כנגד 6ל6 קונה קינו דמד6וריית6 ופירוטו מעותיו, כנגד רק קונהבמטלטלי
 טפרע. מי לו וקין למזור ממוכר יכול מעותיו מכדי יותר 5כל מעומיו, כנגד 6ל6 מפרע מי 6ין %ןמט,
 hSb ספרע, מי וקין בה לחזור הפירמס יכולה מכסף, כל 6ת טילס ל6 דסמוסד כיון דידן כניוון%ן
 מס כל חסד סל למוסד לספק מפירמה חייכת לסדיוט, כמסירתו לגבוס קמירתו טכלדקס סגריךדלפי
 טל6 כדבר 6כל פדקס זו כפיך ט"ך ד6ם לעולס b5C 3דכר דוקך זס 5כל בה, לחזור יכולה וג'ינססדכרס
hsכהזמנם לעמוד ספירמס 6ת לחייב עי% סוס כזס רולס שיני לכן השמירס, טתחול מס על 6ין לעולס 

ככללם.




