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 לנכרי השנה לשבתות בעלותמכירת
 האינטרנט דרך הם שעסקיהבחברה

 -שע 151 מס' %ראה כיחחיק

 הדיוןנושא

 להם שיש המצאתם פרי יחודי דפוס מוצר המספקת בחברה בארץ יהודים שני עם שותףא'
 רחבי מכל למזמינים האינטרנט רשת דרך החברה מספקת המוצר את בינלאומי. פטנטעליו

 איננו לאתר והגולש COMJ), בינלאומי זיהוי בתוספת המסחרי, בשמה מזוהה החברההעולם.
 החברה: עם ההתקשרות צורת הארץ. כדור פני על קיימת היא והיכן החברה שייכת למייודע

 את ומפרטת לציבור, מוצריה את החברה מציעה 'שם באינטרנט, החברה לאתר גולשהלקוח
  חוזר. אלקטרוני מסר היא הדרך זה ובמקרה לדחותה, או ההצעה את לקבל ניתן שבההדרך

 לבצע רצונו אם מסויימת בנקודה וללחוץ שלו במחשב העכבר בעזרת להצביע  מתבישהדומין
 ולשם דיה מפורטת המסך על המופיעה ההצעה והתשלום. הרכישה ופרטי רכישה,פעולת
 יחיך  צקד לבצע הוא ללקוח שנותר כל העיסקהמימוש

 קיבול המחשת לשם ר9 הגדרי
 המציע שעל נוסף צעד כל שנשאר בלא מסויים, מקש על ולחץ הצבע של בדרך כמיההצעה,
 בגדר רי ולא מחייבת, חווית להתקשרות סופית הצעה מהווה האלקטרוני המסר שאזלבצע,
 והמשפט "האינטרנט )ראה חוזית להתקשרות מספקת דעת גמירות בה שאין להצעההזמנה

 בין החוזה נכרת הניצע הודעת את המציע ובקבלת 70(, עמ' שניה, מהד' המקווןייהמסחרי
 חוזה לכריתת נחשב אחרתי "בדרך קיבול שגם במעשה, היה לא שהקיבול ואע"פהצדדים,
 ח"ב שלמה בית שו"ת בשם ושם החוזים, חוק gp", ל3 עמ' העברת במשפט חוזים "דיני)ראה
 שעות 72 בתוך המוצר את למזמין לספק מתחייבת החברה, זה במקרה המציע, עד(. סוייסחו"מ
 שלו האשראי כרטיס את הקונה מעביר הרכישה בעת באינטרנט. נקלטה שההזמנהמעת

 האתר מידית. מתבצע בכסף החברה וזיכוי החברה, לטובת בבנק חשבונו את לחייבבאינטרנט
 וחגים. שבתות כולל השנה, ימות כלפתוח
 ביום רק במחשב רואה הוא כשב"ק הנרשמות ההזמנות שאת אומר מצוות, שומר שהואא',

 ההזמנה. מעת שעות 72 בתוך ללקוח  ההזמנה את לספק החברה בהתחייבות עומד אךראשון,
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שצגממתות

 המזמינים בין אם לדעת אין השנה בשבתות וכך ההזמנה, מאחורי עומד מי לזהות קשהלדבריו
 באינטרנט האתר פעילות את לסגור עצה יש שאמנם מוסיף הוא עוד לאו. או יהודיםישנם

 מאמין והוא מצוות, שומרי שאינם שלו, השותפים שני להסכמת זקוק הוא לכך אךבשבתות,
 מהחברה. אותו ייויזרקו" יסכימו לא הם בשבתות לסגור להם יציעשאם
 בהלכה: שאלות כמה שואלהוא
 כשותף הוא, האם בשבת, המוצר את ומזמין לאתר גולש שבת שומר שאינו כשיהודי האםא.

 האינטרנטי באתר שימוש שנעשה כיון שבת, חילול משום עובר והאתר, החברה עלבבעלות
 לו?השייך

 מצד )כאשר והמועדים השנה לשבתות בחברה חלקו את לנכרי שימכור צורך יש האםב.
 את לשאול צורך בלי לאחר חלקו את למכור א' רשאי השותפים בין הפנימייםההסכמים
 ח"ו? באיסור יעבור שלא כדי שותפיו(, שני שלהסכמתם

 ממשיים, נכסים לחברה אין שהרי בשותפות, חלקו את לנכרי למכור ניתן קנין באיזה כן, אםג.
 וירטואלית"? "חברה 11 ובעצם האינטרנט, דרך מתנהלוהכל

 לדיוןהשאלות

 ההלכתי. גדרם בש"מ, חברה של בעליםא.

 בשבת. אינטרנט אתר שביתתב.
 לחבירו. העבירה את מושיט כשאינו לעבירה, ומסייע עור לפני איסורג.
 אינטרנט. באתר בשבת ומסחר שבת שכרד.
 דשבת. זילותאה.
 וחשד. עין מראית1.
 התחייבותו את למלא חבירו את לתבוע יוכל האם השבת, את לחלל חבירו עם חוזה עשהז,

 השבת. אתולחלל
 )דומיין(. מתחם שם או אינטרנט אתר אלא נכסים לה שאין חברה מכירתח.
 בשבוע. אחד ליום הקנאהט.
 בסופו. כייחול השבוע באמצע קניןי.
 ההקנאה. נוסחיא.
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תשובה

 טותפות טמוכר גחסכ מגיות וכטמוכר המכרס, על כ3ע5ת סוחף נמטר oh מכרה, טל מניות ממזיקא.
 מגיות סכעל 16 גכסיס, כ16תס חלקו על הי6 המכירם סרי גכסיס לחכרה ים 061 המכרה, עלכבעלות
 גוף הי6 ססמ3רה מטוס מבהחכרה", תביעה זכויות כעל 06 כי החכרם על 33ע5ת סותף גחט63יגו

 תכיעה ,כויות מכירת כי כחברה כעלות העברת בכך 6ין לו סיט מגיות וכטמוכר עלמו, נפנימטפט'
 המנרה.כלפי
 עג עמ' ט  כרך ירוטליס פס"ד עי' חכרה, על התעלת כמגדרת  ספוססי0  כמתלולת תלוי יהיה ,הודבר
 הס 6חד מ5ד 6טר מרפטי גוף סל מוסג כהלכה ס6ין הפוסקים גדעי דעה הוכלו סם מקומותועוד

 לכני טייך הממון כמפרה וגס עליהם, בעטך 1ל6 היטית קמריות להם 6ין ומלידך הכמפיס עלסולטיס
 חסרי "הגלמן" 6-יג-גן 5פוגומ מפענח כוס: המדכריס כמקורות ועי' הקר". זולת כעלים, לזה וים6דס
 קסג; עמ' ר6י כ6ר ס3; סי' חיש יו"ד מסה לגרות קכו; סי' יו"ד 5כי הר סוית קל1פט; מהגר'ייתסליד
 מגמת מה; סי' יו"ד יעקם מלקת ולילך; קמר סי' מ"י י5מק מנמת 5ט; עמי טטרגכוך להגר"מ וה%הדת

 עמ' י כרך פד"ר גג; ועמ' סו עמ' והטתלמות" פגמיה 3קרגות הרדית תקנת "קונטרס כת; סי'סלמה
 ח"נ מספט דכרי 5(; עמי 1 סי' מעריס מ613 15; עמ' יט כרך פד"ר 5ימ3ליסט; מהגר"ח 293 ועמ'285
 קח. סי' מייס" "סגות מעג;עמי

 כפועל, המנהל 6ו המגיות כעל ס6ס המכרה, 3על גמסכ מי י5חק והכית המהרט"ג נחלקווככר
 כהקס6 5סר מהמעות ליסוד מהגיח קנח סי' יו"ד מיק סמהר"ס על הקמה ג סי'  יו"ד כפיתתסמסרסעג

 6יגי להסותפות, סלו מעומ ה5ה ולחד 6חד סכל מסוס להס מסוע3ד 6ל6 6ק5י6נערין DntCO'1 סלסיגו
 רק הלוה ל6 הרי הלזה, למי מלוה, טס עליו יקרץ ולמה bDhpoS, 6סר המעות גוף סייך למי ד6"כמכין,
 כעלי וכל סלו המעות על 6חריות קבל % 6דס oh1SO OtC1 סוס כ6ן ס6ין פטוט ולדעתי עלמו.לו

 36ל 6, סי' מ"ג י5מק סמגממ וכ"כ עיי"ט, נו, סותפיס הכולס הממון 16ת1 סל הנעליס הסה6ק56י6נערן
 וככר ה6מיתייס, הכעלים הס המגיות, כעלי %1 החכרה, במנהלי סכר לב סי' h"lp מ"כ יו"ד י5מקמכית
 ול6 הדירעקט5ר על דגפסיה במריות טום סבין ידוע טהרי גד מי' rrn( ה5י מהרייך 3ט1"ת עליותמה
 נעטה % ומעולס מעט והן ר3 הן הפנקס16ת כפי הכגק הגמ65 המעות 6ת מחלק 06 כי הק6סירערעל
  טעגס  סוס  למקס קין מו"מ, כהס ועוסה המעות מקבלת הבגק oh כי לוה hst מלוה % מהם6חד

 קמו. עמ' מ מלק מספט דגרי קוכן ועי' עיי"ס, הכגק, גגד 6ס כי סליה נגדותביעה

 המועיל קנין קריך 16 כי מחכרה כנכסי טותפות זו ס6ס מגיות, כמכירת קריך קנין ol'h onpnוגפ"מ
 קגין קריך מטלטלין כ3ע5תה 061 כקרקע, המועיל קגין קריך מקרקעין הכעלומה ס6ס גכסיס,ל6ותס
 קנין קריך 6(י למיגיהס, חוסכים סל ופנסיה גמל קופות סל להסקעות חכרה 11 ו6ס כמטלטלין,המועיל
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פצהממונות

 rh כי סמררה, כלפי ת3יעס טל זכויות o)'h hSh מגיות מכירת eb 36ל כמפייס. קרנות כ16תםהמועיל
 מסכמה הדכריס, 6ת נגדיר h~c 6יך ומ"מ ת131ת. טל גכיס (כויות כמכירת כמו הו6 המועילהקנין
 הדבר יועיל fh1 מגיות, על קגין כוס ים מחוק לפי 6"כ hSh קנין, מעטם מסוכה תיגס עדים כפניאע"פ
 סיטומת6.מדין
 טבת בכי מתורס קפידת עיקר פד: סי' 16"מ הת"ס טוית 3מס 6 6ות כ6 סי' כיק יעקר כקהלות כתבב.
 סל6 המלמכס על ול6 דוקם יסר6ל מל גופו 6מגותת סקפידס דהמורס דוקם, הכגופו למעטההו6

 לגכרי כלימות דים גימם 6י טפילו מלימות, מדין לנכרי 6מירס לחייב טייך ל6 3ס3ת וע"כתיעמס,
 לסכת, עסק כקילו מ3ת דמטמר סמכילת6 עפ"י פ6 דף מ"כ דוויגסק 5"פ טוית )ועי' עיי"םלהומר6,
 סיעורי ועי' ממולל(, סמכת יס6 ם% רק יעכור סל6 ה6דס מחמת %1 מ3ת מילול יה6 מל6 610מהגדר
 רם6. עמ' קרוסיןהגרם"ר
oht,מפילו כן oh 3על מ5ד תויר", העסקי וירטו6לי" יסתר רק זס סיט ול6 6יגטרגט, כלתר ממם מיה 
 כה מלין וירטו6לית ימרס 11 6יגטרנט מלתר גס מה סתורס, עליו טסקסידס ט3גופו מעמה (ס 6יןס6תר
 עליו, מ115ס 6יגו כממתו שכיחת מסוס eAt וגרילה hto. מכיתו למתר גכגס מהגולמים 6מד וכלממם,
 כטעיתה מו(סר 61יגו מלנוכס, כל עורס 6יגו סס6חר גס מס כ"כהמתו'י, ס6תר 6ת להחסים 6פמרם6י

 עוכר ס6תר 3על 6ין וע"כ רמו. סי' 16"ח ססו"ע על רעק"6 עי' מלטכס, עוסס כססכסמה bShבהמתו
 כמכת. מכיתו לחתר נכנס סגולמיס כס6מד סכת מקלמטוס
 סחלקטרוני, המסר קמלת 3עה כ6ינטרגט סקגין חלות מעת 6ת מחמיד כעולס ססחוק מחמר ועוד.ז6ת
 המסמרי uncnol  יייייינמרני 179, עמי הכללי" ממלק - otfin "דיגי ר6ס ממסר, מפלומ 3עת%1

 עס לסתקסר דעתו גמירות על מעיד ססקיכול מסוס והיינו 95, 73, 70, עמי מניס( )מסדורםהמקוון"
 מומר יסודי סיגו המסר ממקבל דידן כנידון 6"כ 5(, מעיי סחוזיס מזק )למון סה5עס לפי כמוזםממגיע
 ל6 טכני כטל טל כמקרה 061 ה6יגטרגט, רשת מל טכני מכסל מכת סמירת מ15ת גרעה טל6 גר6הסכת,
 קימור כגלל ססזמנה 6ת לקבל יכול המקבל כטלין וכמה כמס 6הת על לכד, הס(מגס כסיגור I~)POמל

 סגרנה 3ד3רי לסלן )ועי' 3ט3ת מו"מ טל פעולה מיתה לn~ds 6 סה(מגה סיעת סגמ3065ת,
 םליט"6(.מרמורסטיין

 תתן ל6 עוור ולפגי ת"ל נם, לכן המי מן 61כר לנזיר יין סל כוס 6דס יומיט םל6 מגין 3: 1 ע"ז כגמ'ג.
 ליסור דבר לע"( למומרים להומיט לסור ולפי"( וכוי, לייסורין ם6ר 3כל דה"ה סם 3תוס' וכתבומכטול.
 והוך טי6כלוהו ידוע הדכר כי מלהס חס61לע"פ

~Db) 
 ליקמ יוכל מל6 כמקוס כדקקי ומיירי וכו', לסם

eh6לו יוטיט ל or .'סי' 6ו'ימ תו"ע ועי' ע"כ. וכו JDp '3 סעי u"1al סי' יו"ד h)p "PD 6 'סעי' קם וסי 
 6. מעיי מסט סי' מו"מ 101"ע כ מעיי רם וסי'6

 י"ל מיסת מכסול, תתן ל6 עוור לפגי מסוס סקרן כעס מוסם 6יגו למס nrrht 6: סג כע"ז הריטכ"6וכתב
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 ירושלים - דיןפסקישצו

 מטוס בו 6ין ל11Dh eb ,15 יקם oh ספק והדבר עלמו המסור לו גותנ,ן 6נl'ha 1 דבל סמעיגןדמסכ6
 לחכירו הליסור ממס מוטיט קינו ס6ס סריטכ"6 דברי לפי נמ55 ע"ל. יסר6ל. לגבי ויפילו עוורלפני
 לרכוס ניתן הנס היחודי המ51ר ט5ת דידן כנידון וכמו הליסור, על לעכור לחכירו מת6פסר הכגללולע"פ
 ע11ר. כלפני עוכר חיגו כטכ"ק, להכירו קותו מוסיט קינו 6ך tro, החכרם Sihרק

 l)hs ס6ס מסוס וכוי כספק חכמים טסקל1 דה6 וגרסה וז"ל: כתב י 16ת יכ סי' טכיעית כחזותן6ך
 c(ob לסככות 61ין וממס, מע)מגו ופלוס מייס ודרגי חסד סגמנע מכטול געסס כספיקותלסממיר
 נלין ס6גו (ס מליסור קל ליסורן סטין לקוין כמס ועוד תסגף % על ועוכרין וכיגיהס, כיגיגוותחרות
 נגרוס וט% מהס ידעו ולמסוך לקוגסס לסתגסג סיס כמס עד כפלס חז"ל סקלו ומלכך ממגו, on~hלהליל

 עוכר למכירו הליסור מוסיט כס6יגו h"ltno eA ט%עת מכ61ר ע"כ. ולגו. להס גדולים יזהרמכסוליס
 rflu "ליט"6 להגרמה מו"כ )ועי' וכמריס 6יסוריס מפגי גדמה זה ליסור oh לסקול טיס 6ל6 עוור,כלפני

 לרכוס סטין יודיע Dhc חבט 61ין הלתר, כעל מי יודעיס o)'h כלל ססקוגיס דידן בנידון לפיה 6(.סי'
 סי' nrr~h מ"6 י5מק עין דעת וכן סיתר. כזס 6ין וסלוס, חיים ודרכי חסד מסקוגיס ימנע כבכתותכלתר
 סי' ת"6 יו"ד מפס ולגרות ג, 6ות עט מי' מ"ג להק ומנמת י, 6ות כו כלל 1 מערכת ממד טרי ועי'יג,
עג.

 סדכר קותו 6ת ליטול יכול טסית כמן עוור לפגי מסוס עוכר סלינו כמקוס ד6ף ( ס"ק סמו סי' מ"כועי'
 להפריסו מלווין כי"ר ;כילות 6וכל IUP ד6פיל1 לעכירס מסייע מטוס b)'h דרכגן ליסור מ"מכלעדיו,
 לעטות הסוד 610 06 מל6כ0 כלי %דס לכס6יל ולסור מג'": עפ"י טס וכתב %. יסייע hSt גדולכ"ט
 על לאסור יט לכ6ור0 דידן כנידון לפיס( סיתר. מללכת כה סיעטס לתלות טיט ל6 6ס כסכת מללכהנסס
 6ת לקנות כסכת כו יטתמסו טכ"ק ממללי סיעודים סע1לס כל לפני האתר 6ת לפתוח המכרהכעל

 כסס כמ סעי' כס סי' וטס"כ קב, סי' ח"כ יעקכ וחלקת כז, סי' מ"ט ירחק מגחת nrrtn ועייסמו5ר.
,h"rrA~מכונות מפעלת לאסור nt~wnlulh כע5מס. 16תן מפעיליס ס0קוניס 6ף כסכת 

 1ל6 50לקטרוגי, המסר קבלת כעת כ6יגטרגט סקגין תלת מעת 6ת מחסיכ כעולס Olnoc מאחר6ך
 למקבל ים 6( סרק סככת, 65ת אחרי רק הו6 סקגין סמקה וגמ65 כ, 6ות לעיל ר6ה המסר, מטלומכעת
 רק כסכת, מו"מ סל פעולה onlo ל6 סס(מנה כעת כך, ו6ס ממסר, יה להכל  שמכניה הלפטרות6ת

 מממחו. עכירה לעכור למזמין סייע ל6 האתר וכעל הכיתי, כממטכ מקס עלסקסה

 ולקמן ע(ר6. כספר אסור וכיו"ט כטבת וממכר דמקת דמים: ,פוסקין 6ין ד"ס כ כז כילה רט"י כתםד.
 ודבר חפ5ך ממ5ו6 דכתיכ ממקרץ מן אסור וממכר ומקם רט"י: כתכ וממכר, מקם מסוס ד"ה 6 לזטס
 חד כולה לגזרם, גזרם לה סויף 61"ת מכירה, סטרי כחיכה לידי 6תי וממכה מקמ 6"נ גח(. )יטעיהדכר
 גיירה לס וסויף מדרכגן גופיה וממכר מקח ו60 לך h'tp ו6י oc: כמאירי וכעי"ז ע"כ. הי6.גורס

 חד6 דכולה ומעיקר דבר. ודכר מפלך ממ615 דכתיכ המקרא מן רמז כאיסורו סיט מתראין וים%(ירס,
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שצ,ממתות

 ע"כ. לרמות. מרמות טמטתגה דיר כל על גזרו וממכר מקם על כהגזרו כלומרג,ירס,
 נמסמר לפיח וסכירות. וממכר מקח מטוס גזרם לסור 3ט3ח דמסתכר ע"6 סוף סד כת131ת רי"יוכתם
 6ת רוקה סיגו כלל המוכר טהרי 3ס3ת, לרטות מרסות מטתגה סיגו המ51ר ס6מגס ס6יגטרגעע"י

 הסזמגס כמעת סמ51ר כדמי 16ת1 מ,כה הקונס כהרי כסכת, מסתכר סו6 6כל מסכת, לקמר b~hההזמגס
 וממכר. מקמ מסוס מרה כרכת להסתכר ולסורכ6ינטרנט,

 מהטות טמטתגה leth~1 הי6, מרה מד6 דכולס סם ככילה והמטירי רם"י טל המגי התירון עפ"יוי"ל
 לפי וגס מסתכר. ליסור גס 6ין כסכת, לרסות מרסות מטחנה המוקר סטין דירן "כנידון י"ללרסות,
 מקמ ט6יסור כיון לג,רה טרה ממוס כזה וקין הי6 נוספת סמירה והמטירי רטש סל הרקבוןהתירון
 הסמועס )ומעתיקי סכת סכר כענין הס"ס על הגר"מ כמי' סכתם מה עפ"י י"ל סמקר6, מן בסורוממכר
 עוסה oh 6ל6 המכת, et~s להרוית ד6סור 6יג1 מ3ת מכר ביסור דגדר הנר"מ(, ons מהגר6"ז כהעמי

 המללכה לעטות בסור כוס דמטתכר היכף - הפרה 6ת כסומר כמו המותרת מללכה דהי6 6ף -מלטכס
 מכיתת ס"ל 6י ורק לבסור, מייך % כלוס עוטה 6יט ה61 06 ומיסו לסורה, והמל6כה טכת טכרממוס
 16 סכ4 ע"י מסתכר 1ה61כליס

~tDb 
 עוטה טהכלי עיר טכת סכר דמקכל הכלי ע"י להרוימ ד6סור

obh)nעיי"ט. טכת. טכר כגדר מללכה ומיקרי 
 לבסור מה 6ין  3כ4י, % וגת  כגופו  כ4מ  עומס ייו  יימוכר ייינירנן עיי  לנססות עסקאותלפיח
otrn.מד סי' סוף מ"ג 16"ח מטה כבגרות סכתם מה עפ"י י"ל ועוז מסתכר '"DD 6"ס6ס יג כיומך רעק 
 מקונס יעמס 06 %6 ט סעי' טז סי' )3ט1ייע אסור קינו הסכת סקגין סיתול כדי הערית לנכרימאגס
 ברכיסת לפית ביסור, 6ין כמצת יהיס קנין ntSno רק סמול יהיה המעכס 06 6כל לקנות, כסכתמעסה
 רק מעמה ,ה ס6ין יתכן המקסיס, על ולמילה כמחחכ גליטה ה61 ס'יהמעססיי כחכת כ6יגטרגטהמוקר
 bSp סי' 6ויימ טיק מהר"מ ועי' לאסור. 6ין מכירם, מערס 6ין ממוכר מ5ד oJa וכיון מעסה, כליחלות
 מה. סי' 16"מ יעקבומלקת
 כטכת תגור מפעלת לאסור גדול טעם סיט ס 6ות כד סי' ומ"ה ס סי' מיד 16"ח מטה 63גרות כתבה.
 הכצוד, מיוכ על כיייס עודר הו6 למדת hnlStr םה61 דבר דעוסס דרכת, זילות6 מטוס טכת טעוןע"י

 וכקר ע סי' טו"מ יעקכ חלקת ועיי עיי"ט. וכוי. הגכי6יס ע"י טגתפרחו סתורה מיוכ טהר ג"כסמממע
 ג. סי' p'~up5h קוג' מ"ומסה
 6דס יחכיר ל6 6: סעי' רמג סי' 16"מ 3טוייע מפסק ומסד, עין למראית לחמוס 6ין זה טנמקרס גרנה1.

 ל6ריסות6 ל16 מרמן דסתס כטבת, מלאכה בו עוסה זה ועכו"ס סמו עליו טגקר6 מפגי לעכוייס סלומרמן
 מלאכה עוטה טהעכו"ס וגמ65 ליום וכך בכך העכו"ם 6ת וסכר יטרלל סל הריוח ככל וקמריעכיד

 וכו'. יערטל מלכמליחותו

'DS6ין יסודי, היכר סימן לל6 כיגל16מי כטס הי6 כ6יגטרגט מופיעה טהי6 כפי המכרה דידן טכנידון 
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 ירושלים - דיןנסקישצח

 ומסד. עין מרקיתמסט

 o"eh חותי, 31על תנ"ך קיים קחימג6 סh)b 6 לו כמרס ד6ס התגן לענין ס p"D קמח סי' 3מ11"ד כתכז.
 כודאי וכן 6, סג 3ע"1 כמצוחר הטלם, לו לסמזיר חריכה האיסור מממת תגחו לקיים לו אפסר ד6יכיון
ohלהמזיר די5טרך ודקי מרט %1 כסכת למרוט כגון אסורס מלטכס לו טיעמה כסכירית למכירו מפן יתן 
 יד סי' יו"ד יחמק 7633 לו וססכיס עיי"ס, ומאתנן, כ, מן כקרוסין אמותו ממקדט וראיה וכו', ממפן%

 ולוה מלוס ~5fb חכן ועי' עיי"ט, וכו', לסמזיר סריך סיס כי"ר מפקר דלולך כ ג ר"ה מגמ' רסיס1הכי6
 b"st~t. כטס ח סג ע"ז מהריטכיי6 המוו"ד על מהקטה זוין הגריסי כסס h"oפיימ

 החיסור מטוס כטבת טגעסתס סעיסקס 6ת Sw15 ויכקס סני5ע עם תורס לדין סמ5יע יכוץ ebולעגיגינו
 )ולסכדיל סעיסקס 6ת Sus5 טי1כל יחמק 1h~ot סמוו"ד פסק סריטכד3ר,

~"hh 
 אסור ortn כדיגיסס גס

 המוזים(. למזק 30 סעיף ר6ס פיו, על דגים6ין
 תטס"1(: טבת יג )כיוס טליט"6 חליסיכ סגרי"ס מרן 6ת סקלתי h'p: עמ' י6 כרך ירוסליס פס"ד עי'ח.

 אינו האמיתי סמו 6ת וחף סטר, כתירת וכלי כסף גתיגת כלי לממטכ, הזרחות עייי כדטלכ"לעיסקאות
 נהוג כוס טסמסמר מכיון מרן והטיפ כסיטומתח? לסמסיכו אפטר ס5ס כלכד, כינוי h~h לממסכ,מוסר
 נמטר כלסמו, סטר על חתימס ל% לממטכ, סורקות סל (ס 1DthS הס סלו המסמר ודרכיכעולס

 כדסלכ"ל חף מקנין סמל י"ס ט3גוייס מרן הוסיף עוד Dip)~ סי' ח"6 למרן תמוכות קוכן )ועי'לסיטומתח
:o"blעיי h"A~ מן  תעית ליבל צייריי %  תותר שככרת כיפי % יין  ייריל  לסגין ח סי' פ"ר כ"מ  
 סר6"ט סוית ועי' 3. ג ככורות תוס' עיי דסלכ"ל, מסיכך העוכר מכירת והרי העוצר, לו אמכורמנכרי
 מ"כ מסדו"ק טו"מ וסוית סם, סי' מו"מ סלמס בית nrrl~l קגג, סי' מ"כ מכי"ט כטוית הוכח כ, סי' יגכלל
 5( סי' 3גימין מטחת סוית ועי' דסלכ"ל(. hloc 6עייפ יין מכירת כמכירות סיטומתח קנין כמועיל לט,סי'

 כ6. סי' 16"ח יעקם טכ כסוית מכופר וכן סיטומת6, כמו Oltp דיגיסס טלדקגין

 6ף סו6 וכן לנכרי, יסר6ל כין כה למלק דפין קכג סי' הסו"ע על סלמס חכמת מהגסות כתבוכסיטומתח,
  ריסונים וכייכ פכ, סיי מ"ג עגגיל ומהריש ה, p"D תמם סי' מייס מקור עי' מדרבנן, h)h ט6יגולסוכרים
 סי' %מכין המיומסומ סרסכ"6 סו"ת וכ"ג ויורייתי,  רין ליפייפ כרי  %כרי יפועיל%עוותויתרינימ
 מדין הכל %כרי מסכורה למפקיע מסיכה מועיל כמסיכם לקנות ססומריס סטהגיס דכמקוסרכס

 כינה וחמרי ד 6ות תו סי' יו"ד גור 61כגי יג סי' יסוסע וספר סיד סי' יוייד מתים nrrtc )ועי'סיטומתח
 לסוכימ ים eh סו סי' סוף קגיניס  דיגיקוגטרם

 מסרסכ'"
 כסג"מ וכ"כ מד16רייתח(, O)1p טסיטומת6

 3סס ל סיי ט3עס גמלת וכסויתהגיל,
 מסר""

 מחירות  פגים 1"1'ית פז, סי' סרמ"6 מו"מ עפ"י קיידיג6וור
 15 סי' 3גימין מטחת כטונת וכן קפו, סי' מ"כ יו"ד סלמה כית 1ט1'ית לז, סי' רעק"6 1"1"ת גב, סיימיס
 וכ"כ ספסמ, עליו מעכר ממן מטוס כו 61ין לגמרי העכו"ם דקגס כסיטומת6 לטי ממן מכירתלעגין
 כמקור אכל תממ. סיי חו'ימ דינים פסקי 5"5 ועיי י6, סעי' תממ סי' הרכ וסו'יע פסמיס, מס' ריסכטליה
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שבטממתות

 גדעת כת3 ה ס"ק תמם סי'חיים
 ועי' מסכרת. ו33המה ממן כמכירת מועילה סיטומתhC 6'1 המג'"

 סיטומת6 קנין על ממן במכירת להסתמך 6ין סלכתמילס 3דכר, ד"ה ג סעי' תמת סי' למ"כ מלכה3י16ר
 מ"3 מאירות e')D מוצת עיי 3יסר6ל, רק כנכרי מועילס אינס טסיטומת6 טכתכו מה6מרוגיס ויםכלצד.

 אינו נכרי 36ל 3סיטומת6 לנכרי להקנות יכול מימר6ל רסט סי' מ'" ודעת טעם ש31 סוית ועי' ג3,סי'
 דעתו. גמירות על לסמוך 61ין מו6 דינר דפיהס כיון 3סיטומת6, לישראל להקנות'כול

 האתר מל היותו למרות )דומיין(, מתחס טס 16 6יגטרנש 6תר כעלת חכרה מכירת כנידון ס"הולפי"1

 והיך ינינימ  ולות נתרת  יינמרגמ חתר על ס3עלות העולס ממקופל כיון מומטי, כלתי נכסה6יגטרנטי
 והמכירס 61ילך( 383 עמ' מניס )מהד' ממקוון המסמרי וסמטפט "ה6יגטרגט )ר6ס סטוקנמכרת
 סיטומת6. מדין ממכירה מועילם וכסף, O)DO עני מכירם כל כמומתכ5עת

 עוד סמה מים כמנות מגיות ק5ת לו מים ס6מד כ3 עמי מיש '3pD הקסטת לנעל ר3יגו כחרמותוכתר
 טהו6 ויכתונ לנוי חמן כמכירת המגיות 6ת למכור מיכול %וי, הממן 6ת מוכריס o)~ht ליהודיםמגיות
 כי מותר, %6, כמניות רוומיס מקרל nnDO ם6מר ו6ף מסני, וזה נחמן, לו מים ומניות ,כות כלמוכר
 סוית ועיי ע"כ. רוומיס. עם 3מ,רה מסגוי מקפל סו6 הפסח %1מר הגוי סל והרוומיס ממניות ספסמ3עת
 כו. סי' וח"ז 6 סי' מ"ג יחמקמגמת

 3לי מהנעלות מלק מעכיר חס )דומיין(, המתמם ממות רמס 56ל מרסוס 6ינטרגט 63תר1כסמד31ר
 סי' 101"ע 6 סו קדומין עיי טטר, כלי קונין סחין סטר מכותכין כמקוס כמו טס"ז י"ל מרמס, 56ללרמוס
 טסקנין orln1 לכת31 ה5דדיס יכוליס מ"מ רג, עמ' 1 כרך ירומליס כפס"ד ס15יג1 וכמקורות 6, מעייק5
 מס ירוטליס פס"ד עי' לכו"ע, מועיל וזה לשותפיו(, הדהר 'תגלה טל6 )כדי הרסס 56ל רימוס 3לייחול
 מה.עמ'
 כגוף הלוקם וממתמם מכירס, 11 סרי ק5ו3 ל,מן הקרקע סף המוכר והת: ס"ה פכ"ג מכירה 3רמ3"סט.

 ק5ו3 ל,מן קרקע המוכר כין ים הפרט ומה לנעליה. תמ,ור וכסוף המכירה ,מן כל הפירות ואוכלכמפ15

 36ל יסריס, ע6 יהגה ול6 הקרקע 15רת לסגות יכף 6יגו לפירות סהקוגה לפירותיה, אותה המקנהוכין

 וכהסגות לעולס. עולס קנין הקונס טעוטה כמו הק315 זמנו 3כל ועוצה וסורס נוגס הו6 ק15כ לזמןהקונה
 עוד וכו'. לפלוני ולמריך  לך  לכסי 63ומר %6 וסיסרוס שינגס ק15כ ל,מן מוכר מ651 6יגי h"hהר36"ד:
 מפגי המכר ימי כל מפ15 כל כו שיעסה סגה ל6ר3עיס 16 להמימים 16 טגס לטניס טדהו מוכראפטר
 נהמה דהלוקח ים PD" טס הטו"ע על סקסה ה טיק סמו סי' וכקטה"מ ע"כ. היוכל. סמן כמוכרטהו6

 6ף ששמירה לחייבו שייך % להרמ3"ס 36ל סר36"ד nD'tS ניחא ,ה רכל עלים, מיגס טומר יום,לטלומיס
 המו"ע פסק ד סעי' רי3 סי' 103"ע 61ילו כפסיעס, חייב ם6יגו כנם להזיק יכול ד6ס מינם, כמומרל6

 לרמכ"ס ממפתח בספר סמ15יניס כ6מרוגיס ועי' כנע, וגנדר לסגות, חרי ל,מן דהקוגסכסרמ3"ס
 לזמן סהקוגס סרמ3"ס כתב מל6 למטלטלין, קרקע 3ין סממלקיס סס לק5וסייח מוטן 1כמל61י מסמכירה
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 ירושלים - דיןפסקית

 ל עיי"ס. כמטלטלין, ל6 6כל כקרקע bSh לקלקלרסקי

 סגוף  קנין סי"ל ת15כ  לימן דס1גס מנ"ל  מהרמכ"ס סוכימ גג p"D כח סי' וסג"מ ג ס"ק ר;1 סי'1כק15ה"ח
 וכמו פירות, קנין הו"ל עולס קנין קנוי סריגו רכל מסוס היינו פירות  קנין D"tO לס דקרי יסףממט,
' מייס כרכרי והקטה עיי"ס. מיקרי, כלמוד פירות קנין עולמית סוייגו קגין דכל 6 כט כגדריס הר"ןסכתכ

 hltp 6יגו נוסג סהיוכל כומן קרקע דמוכר מפורס ס"ז פיד כיכוריס דכרמכ"ס י( סי' טכ"מ מתגתדיגי
 עיי"ס. 0טף, כקנין ל16 פירות טקגיןמטוס
 % טנתן ob)po h~h תנקי בו וטין כמסמעו, ה61 למחזיר ע"מ דמתנה כק5וס"מ כתב ד ס"ק רמ6וכסי'
 נתון זה אתרוג 6 קלו מכ"כ וראיה הזמן, עד ומלטס גמורה מתגם 1ה61 כו hi'r עד האתרוג 6תכמתנה
 מעה 6מר והרי לעלמי, למריך 16 לפקני למריך לי ומה וכון כו 1י65 ר6סון ISW11 לפלוני 61מריךלך

 עיי"ט. וכו', סו6 ממט וסלו ה(מן עד סגוף 6ת סמקכל קנה נמילעלמי
 כהנכסיס הזכוהיס כל ומוסר ממוכר ה61 מכירה דעגין כתכ ט סי' להגרס"ס הקגיגיס כמערכת6ך

 תנאי סיעסס רק הפסק כלי לעולס המלטי קגין לו מיקנה אריך להמזיר מנת על כמתגה וגסלהקונה,
 דלין עיי"ט פירות. קגין מיקרי ל(מן קנין וכל לזמן קנין דמוי מטוס סירות קגין דמיקרי כסקול דהויכו י יhS 65 ככתמילס טלי יהיס 61מ"כ כו hlna עד כמתגס יה6 6מר 06 6כל למריתי, מילתך ותגאימזרה
 סי' כרוך ומגמת ים 16ת עד סי' 6כהע"( h~1rnl ד ס"ק רמ6 סי' גתה"מ ועי'  סי5יי"ח.  על  לדיגךלסמוך
 לזמן דמוכר ~brrtfn דעת טכי6ר י6 16ת 6 סי' סכיעית יעקב קפלות ועי' ~nrrolsp, על טמלקו 751פט
 )6ו פירות קגין דקי"יל כיון דמסכיר סדה ימקרי פסיט6 , לעלמו כממכרו וטייר הגוף קגין למוכריקית
 16 פירות דקגין לומר מקוס ריס נכרי  רגו ולי  ייננך דרסה ד6יכ6 תרו"מ %כי tS'Dbt דמי, הטףכקנין

 הזכרון וכספר ליירט,  יכילית, לענין ו56"ל פוטר, 6יט מ"מ נכרי, דגן דסוי מסוס יועיל ל(מןקנין
 ל 61ילך. תקג( עמי מ"ג לרטטי""סכותה

  ממס, הגוף קגין לקונה יט הק15ה"מ לדעת והמועד, הסכת לימי כעלות 6ת לנכרי  ייירילסמיכרגמ65
 העסק. כגוף כעלות למוכר ים עדיין הק15סיימ על המולקים לדעת6כל
' הקנין מעטה רק ה6ס ל' %תר כקגין טחקר 15(  וכא' מלתניי  גייוטין  דייו  יטיס על הגר"מ חיי עייי.

 עיי"ס. ל', לבחר יהיה הקגין מלות רק עכטיו ה61 הקנין טגס 16 ל', לקמר הו6 הקנין 6כלעכוזיו
 י יהיה טל6 כסכת, עכורה היתר  כרכיל מכירס סטר גוסם טכתכ גה סי' מייד nrtth מסה בגרות עי'יא.
 הערמה. מטוס כו יסיה וסלק כסכת,גטכר
 סכת, ממללי כעויה והם ככיח"ר סותפיס טהיו יטר6ליס  otnh  טלוסה כרכר כו סי' מ"ה הלוי סכטועי'
 זו, בפרנסה הלי והוט מסכימיס קינן עדיין 61מי1 ויו"ט סכת לטמור 1ר51ה כתמוכה מזר מהם 6מדרק
  עיי"ט. זה, מעסק %מרי מ6%ת כנסיון לעמוד יכול % עוד 06 טבת, מליסור להגלל כדי יעטהמה

 לוין. דובאברהם
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תאמשנות

כ

 וכמו העבודה, 6ת % לספק קבלן מדין מתמייכ הו6 לטובתו, b1Ch' כרטיס מעשיר ס6מד Inrsכ6ן
 סוי 1(ה התמייכות, קנין רק ממם קנין hS לספק, סתמיי13ת קנין הוי סיטומת6 דמדין 36"ד הר3טכי6ר
 וכמ"כ. כ מעיי ס( סי' u~tr עי' טבת, לגרי דר3גן ליסור הוי כדכת כקבלן עלמו 6ת ולהטכירקבלן,
 פהקוגה הכסף כטכיל יספק 1ה61 לספק, מתחייב והקונה ט3ת, לגדי ס6תר 6ת טימכור הי6 סע5סולכן
 0T~PO. ))6 ז"ת עפ"י מכירם משה )סדר 1יס טבת, "מריגנתן

 אייכלר.מרדכי

ג
 לו ססילמו קומן וכמו פעולה לעסות התמייכות 6ל6 כטפת, מפן טל קנין טוס ס6ין גר6ה דידן כנידון6.

 והמכרה '"1-קייי', הקסת ע"י סמורה מזמין מהקונה המשרה 3על ט6מר כפי כלי, כיעסהמרקס
 סימול מה על סטין נסכת, קגין כ6ן נעטה ט% ו3וד6י הסמורה, 6ת לספק שעות 72 תוך 3(המתמיינת
 שמדפיס הדפוס לדית ומעבירה ההזמנם 6ת nnptS סהח3רה 6ל6 מוגמר מ51ר קונה קינו טהקוגההקנין,
 תנקי כפי טהרי סעכודה, 6ת המול כימות לכנע המכרה טל התמייכות רק ים ד3סכת נמ65 הה(מגה,6ת

 יט ועכ"פ כהס, עוכדיס טלין ימיס נזלל % ענודה, ימי סל סעות 72 כתוך סעכודס 6ת לספקהחכרה
 ממנוך ליסור olen 3ט3ת להתערב ליטר6ל סנסור ח p"D סכה סי' h"an סכתם התחייכות רק3(ה
 ממנול ליסור כ6ן 6ין כעלמו ז6ת עוסה scnno 6ל6 דבר ליזה עומס היטרלל סטין ו3גיד"דמפנך,
מפנך.
 עוסה היסר6ל 6ין וכקן 3ס3ת, שעוסה פעולה על דוקק סו6 ט3ת סטכר כיון 3(ס 6ין סכת סכר וגסכ.
 ממ"כ לפי ונפרט ס3ת, סכר 3זה טייך 1ל6 נמול עוסה וכוי הדפוס ענודת טהרי 3ס3ת, פעולהטוס

 סי"מ והגס ס3ת. סכר סייך ל6 ד3מכירה י6 6ות סם לדוד התהלם סמסכיר וכפי י6 ס"ק רמז סי'המג"ש
 סטין כיון לניסור 6ין כ6ן מ"מ כמ, סי' מיה הלוי סכט וסוגת % סי' nrr~h סלמה 3ית מו"ה עייעליו,

 כחול. עוסה - והמטלומ סהדפסס - המעולה עיקר טמרי 3ה3לעס הו6 מיותר ולכל 3טכה, חלההמכירם
 6ין המנהל דברי סלפי כיון דידן טללה כנידון לניסור דייך דל6 גר6ה דס3ת, 1(ילות6 עין מרקיתומממת
 יטרלל. 63רן וכמקומה המכרס נעל מי כלליודעיס

 כין טיס 3ת3רה ים סי' מנה יסמק מגחת כסויית רעיי כ6ן, סייך ל6 גמי עור ולפגי מסייע ומדיןג.
 ידי ומסייע עור לפני 3זה ס6ין טעמיס כמה וכותר מגיות, לקנות מותר 06 סכת סומרי ט6'גסהמגסליס
 על מרככה בדגול יעויין וכתר: זה, נעגין סדן מס קו סי' 6ויימ י5י3 דברי כטונת ועיי עכירה.עוכרי
 למ סי' ח"6 16"מ סלמס דכרי הסוית ויעויין bllD'h, ליכ6 נמ(יד ד3מוכר קג6 סי' יו"ד הט"ךדברי

 מסייע, מסוס ככס"ג ליכ6 3ע3ירס יוכסל סל6 רמוק 5ד 6ף סיס דהיכ6 להלעס ומסיק כוססה6ריך
 יסרבל ממט יקנס 06 ספק ים דכ6ן ועוד, כ, 6ות ומקוייך כהערה כח מעיי D"~D 3סס"כ ועי'עיי"ס.
 דוס" ס(מו מובע 61יג1 הסכוע ימוח כל מסמרו טס גופו טהרי כלפגי לפני וסגה גוייס, הס bslllורוכך
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 ירושלים - דיןפסקי

 דרכגן. כליסור עור לפגי דייך ל6 ניטוה ולמרכס עור, לפגי סייך hS הכמומר י"פ וכןלטבת,
 כסכת, 0קוגיס וי0 מ51ריס "מוכרים 6וטומטיות מכונות לדכי הפומקיס כדגו מה גס נ,ס %רף וי0ד.
 פד, ס" מ"1 מ0ס כ6ר כרויית וכ"כ מקליו, געשה 0סקגין כיון טמתיר קי( סי' מ"כ מסרט"ג שו"תעי'

 חייה הלוי כ0כט וכן ד6וסר, לד סי' ח"ג י5מק המגחת שיטת לפי 61פיל1 ס(, סי' nrr~h יעקב מלקת101"ת
 כטלפין מודעה מ60יריס כ6ס 6ך סכת, סכר מטוס כוה י0 מיד מקביס כמכונס דרק עיי"0 6ך פמ,ס"
 י5מק כמגחת ועייייס סמול, כימות ספעולס לעשות 50ריך סג"ל הסכרך מטעם ומסתמק כוס, שייךל6
 כלינה )51"ע מותר שככה"ג יום מכעוי הקנין ימול כשכת החפן לידו סכ6 מי דבל כפירוש מתנםד6ס
 לגמר לפטר כגיד'יד גס ולכינורה סיטומת6(. נעגין רנס עמ' ח"כ  סקגיגיס" "תורת ועי' כער"ח, יקנהקנין
 המוק עפ"י לברר י0 כטכת, ממוייני 06ר6י מכרטיס סל 0הסתמייכות 61פי% ה0כמ, לבחר מקניןדחל
 ל6 6"כ טהי6, מינה 6י(ה ע"י ממוכר וכין סקוגס כין סמיונ %טל 0יכוליס 6ו כדכא מחוייכיס מס6ס
 ob ויפילו 61( מסמר 6ין urt111 0כטכת סלו כלתר לכתוב סיתר כתב 0ס לה6וסר וגס כלל. הקגיןחל
 ליסור, ליכ6 ס"ה בדיגי Shltt hSt בדיגי ל5 תחול ל5 0המכירס כיון יבלס מפילו 'olr1 הנכריפלוגי
 פיל  וכטס קנין סוס דפין גרפס כגיד"דלפי"ז

 0מיוכ לתקן 6פ0ר התמיינות גע0ס tS'Dht eb שסופותי
 72 תוך לה(מגה 0ממוייכ כתג6יס מופיע 0עכטיו מה גס 61ולי פעיליס, עכורה כימי  רק  וכססהמזמנה

 ז6ת. לספק מיוכ % 6ין עכודס כימי טל6 מגיעה הממגה ט6ס פירושו סעכודה מימיטעום
 קגיינסקי, 0סגר"מ 1הכי16 רכגיס, כמה כ(ס 0ס6ריכו % גליון מלגסי י0ר6ל" "6ור כקוכן ע"רה.

 מהם י0 16סריס, ק6רלסכורג, וג6כייד הלכות, משגה וכעל ע, סי' 16ייה יעקכ וחלקם הלוי, טכסונעל
 ליסור ככלל והוי סיטוממ6 מדין 16 ככסף קונה 0עכו"ס טיייפ כטכת נגמר 0סקגין לפי הטעס0כתכו
 להיתר. 0כתכו טס מהרכגיס וי0 סימנו, גומם מכמיס רום 61ין ושכת (ילות6 מסוס 16מו"מ,
 עי' מחוללת, הסכת תה6 טל6 16 גופו מגומת SD סי6 הקפידך 06 כשכת, מללכה ליסור גדר כעניןו.

 nrrth כטוגת וסחת'ים ס סי' 6כסע"ז מקיר כשכית סוכר 60ינו מקושיתו 0מ0מע ד ס"ק 0ממ סי'גתהיימ
 ג סי' יו"ד פרי מטוית טסכי6 0ס חמייס ועיי סי0ר6ל, סל לפו מנוחת על הי6 מקפידה שעיקר פדסי'
 רמג סי' 16"מ סרב כשו"ע סדכריס מפור0יס וביותר כן. ס"ל דל6 מטמע והחת"מ, כהכ"מ הירןטל6
 כמותו 6דס סל שלותו 6ומריס טלין D"~ht וכו', כשכת מלנוכס לגו לעשות לנכרי מכמיס ד6סרו 06עי'
 למומרץ. לגכרי סליחות י0 מר"מ nrrn וכוי ני0ר6ל %6מהית
 קבלת עם רק סי6 העיסקה 0ת%ת מדיגות ככמה מקוכל 6מגס כ6יגטרגט, נמסחר מעולס מנהג כעניןז.

 פתוח המוכר סל סמח0כ eh מלי (ס 6ין מ"מ סמוכר, ע"ישמסר
~nths 

 0המח0כ 16 עיניו לנגד 0עה
 קרס hb"( מלס, מעיסקה לכו"ע כ6ינטרגט, סלו כלתר גתקכל כהמסר כיון סגור כ0הו6 סגםסטר,
 וסוף מכתכיס כתישת מכמכ 0קכל למי דומה, סדכר למה המוכר. סל ל6תר עכר ל6 שהמסר טכניכטל
 סנתקכל מטעה גמ0כת סמכתנ סל 0הקכלס טנ1ד6י ימים, כמס לקמר רק מהתיכה המכמכ 6תנטל

 כרכת נתקבל 0סמסר שכיון כ6יגטרנט, מסר כשלימת והנס מהתיכה. 16ת1 0ה51י6 מסעה 1ל6כתיבה
 כמו5"0 רק הו6 סקגין 0ח%ח h"utbn הגר6כ"ד מטייכ מוכן ל6 ולכן 16ת1. קכל כככר גמסכ המוכר56ל
 המסר. 6ת לקכל 6פ0רות לו ים 6זסרק

 טרמורשטיין. צבינפתל'
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תגממונות

ך

 רק ~elb עומס טחתו כיון מו"מ חיסור 3,ס ים חס  הו6  ייירוו כטבת 6יגטרגט 6הר ד3ספעלתנרצה
 ומל ס3ת לפגי קנין לעומס דרעקיי6 מספיקו תליץ ,ס %1ח1רס כטכת, מלו מעסה ע"י סל5 )מכרסדכר
 50 35ל 3ט3ת, ;עסה הקנין מעסה גס דכאן ןסגס סקגין מעמס 16 סקגין הלות חסרו ה6ס כטכת0קגין
 קל6 בסי' טיק סמסר"ס והגס סרעק"6[. בו סנסתפק מקליו סנעסס קנין למלות ורומס מקליו געסס,ס

 יודע % דס6 למתיר ים יותר כגיד"ד וכסמת DhC". גזר כ6כגי דל6 יג, סי' מסד כהורת וכןההיר,
 על לסמוך אפסר דרבנן חיסור טל כספק ספיר ח"כ כסכת, יכתוכ סמ5 למיגור וליכין 303הממעסק
 כחן ים סרי 5"כ נסכת ממגו יקנה סמיכתו 3טומ % דכלל אפרט תעייכ המהמיר 6מגסהמתירים.
 כה"ג(. דגרי מדעות על לסמוך יט סל6 יקנס 61"ה יקגה ל6 "מ6ספיקת

 גרוסמן.שמשון
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