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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור משמתלוי"

 בשלטון לפקיד שוחד מתןאיסור
 במם בהנחה או ברשיון לזכותכדי

 י20-שע .va' ממונותתיק
 אייר( יח)מהד'

 המדוןהגזשא

 כמה נעצרו האחרונים ובימים הואיל הדין: לבית זהה כמעט בשאלה פגו שתים אנשיםבמה

 לקבל כדי ענין ובעלי מקבלנים הנאה וטובות ממון שוחד קבלת של בעבירה שלטוןפקידי

 שלטון פקידי לאותם שוחד נתנו שואלים ואותם והואיל ממס, בהנחה  לזבות או בניהרשיונות

 אותם, לחקור אליהם גם תגיע שהמשטרה חוששים הם דירותיהם, להרחבת רשיונות לקבלכדי

 מעצר ובימי בחקירות אותם יתישו ושילמו, שעשו מה כל את יספרו לא שאם חוששיםוהם

 שבין העצורים לאחד שוחד נתנו ובזמנו הואיל ששאלו: נוספים אנשים היו ומדכאים.משפילים
 בתעודת לזכות כדי בירושלים, עסק ובתי למפעלים כשרות תעודות מתן על ממונה היההיתר

 גם יגיעו החקירה הסתעפות שבעקבות חוששים הם ממתחרים, כזו תעודה למנוע וכדיכשרות

 והמעצר החקירות של העינויים את לקצר כדי האם הדין מבית הנחיה מבקשים כולםאליהם,

 אחד השוחד. מקבלי הפקידים את יפלילו הם שבכך למרות שעשו, מה כל את לספר להםמותר

 אזרחית". חובה למלא וכדי למשטרה לספר עליהם מצוה אף אולי לשאול הוסיףמהשואלים

 לדיוןהשאלות

 במס. הנחה או ברשיון לזכות כדי בשלטון לפקיד שוחד מתן של האיסור מקורא.

 כשרות. בתעודות לסחור כדי שוחד לקבל האיסורב.

 אזרחית". חובה למלא "כדי לשני ולהפסיד להלשין מותר האםג.

 ממושך ממעצר ולהפטר לחדות לים מותר האם בשלטון, לפקיד שוחד מתן על נחקריםד.

 שקבל. הפקיד את מפלילים בכך אם מתישות,וחקירות

 מהמקבל. החזרתו לתבוע השוחד גוחן של זכותוה.
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 ,רושלים - דיןפסקיב

תשובה

 ודקי 6י 3ה, עיין פוק יעקב 3ר 6ח5 לר3 גלותך ריס 6"ל גיוסיה, קטל חמ6 3ר 6: כז סנהדרין 3גמ'א.
 סגיה דגולי לכרגיה וקבליה לכרעיה גסקיה ממ6 3ר קס וכו' פפי רב 6"ל וכו' לעיניה ליכ'והוקטל

 6ת חמ6 3ר זיכה שתמורה ענסוהו, hSt הלכתית זכות ספי רב עלת ולימד (CD, (הרג ממ6 733)מעסה
 כגומד הוי ל6 הלכך מכרג6, רכנן פטירי o"h5s1 יז: סי' פ"נ מס הר6"( וכתג 3מס(. הכגיס כל פפיר3

 וכיקר מע"ה(. סחרחר כגומד הדסכר נתסס ל6 ממס, חכמיס תלמידי פטורים דין (עפ"י )כיוןמקומר
h51DSD~מ'  ומגיים מד ס"ק לד סי' )(ו"ע נהגר"5 11כ"כ מ15חרת רצית כמו ד5ס1ר (: 16ת (ס חריפתך 

 מפלפולך והוסיףפג(.
 3ד3ר 6ף לסור דסוחד רכינו: סה(מיעגו גדול דבר ורקה 63 גס סס: מריפוי"

 ול6 תורה דין דיניהם סבין D"~h הוי דקנס6 דפרס"י דהכ6 כהך כעלמך קנס דרך hSb תורה דין(6יגו
 וכתב כז. ס"ק לד סי' 3פת"( דבריו והוכ16 ע"כ. דיגיהס. על מתנות מלקפל יזהרו o"eh לכךנתקהלו
 העוסקים וכל הממונים כל "פילו bSh (וחד, 3ק3לת לסור דיין דוקק ולקו 6: סעי' ט סי' הסלחןבערוך
 ע"י (כן וכל סגלה OJoh 16 3ס3יל הענין להטות ו6סוריס תורה דין דיגיהס (6ין 6ף )יכורשרכי
 המשיניס 63חרוניס ועי' ע"כ. וכו'. ד3ריס מוחד ויפילו h~h לסור ממון תוחד דוקק 1ל16 עותד,לקיחת
 כ. סי' מרפט" הסיח קו(, )עמ' ט סי' חו"מ הס"תכמפתת

 מסוכי ל6חד למנותו 6ין לסקר כענר (נם3ע (מי ריד סי' וכתכיס פסקיס מ"כ הדסן כתרומת פסקב.
 פסק ולכן 1כ1"', קיימי כי"ר כמקוס ויחידיס רסיס עסקי על לפקח כסיוס3ין הקהל ("טובי מנוסהעיר
 6 סעי' קסג 31סי' רצעה. olcn לדון (פסול מי כיגיהס להוסיכ ס6סור כDD 3" לו סי' 3(1"עהרמ"ח
כתב

 הרמי'"
 קס סי' חו"מ חת"מ 3ט1"ת pD9 ולפיד סמים, oc5 דעתו יקמר 5חד (כל עליהם (יקפלו

 דעותיהם לומר )ריכיס היו מהרי מעיקרו 3טל המינוי קותו (וחד, קבלת מתמת הקהל טוכי מינוס6ס
 כדייגים הס והרי עיגיהס, ומעוור חד סה61 (וחד ע"י קמרו והם סמיסלסם

 סגט~
 מן כטל סדיגס סותד

התורה.
 היתר. כל 3זה ס6ין י6 סי' חו"ב )כי הר (ו"ת עי'ג.
 מייכ הגזלן מחמת 06 וכוי מסיקין וגטלוה מחכירו סדה הט(ל 3: קטז ככ"ק סנינו מוסר נדין הנהד.

 ל6 סס: ו3גמ' 6מר. סדה לולהעמיד
 ו3גמ' דגרמי. דיגל מסוס דחייכ תוס' ופירסו לתוויי. ד6חוי )ריכ"

 מסוס ר"ג דקנסיה 51י, ד"ה 5 קי( 3דף ופרס"י p(hD. 15 זיג5 נחמן )ר3 מי'5 3ר ה1ג5 ר3 6"ל(ס
 לחוויי. ד6חוי ו6וקמיג6 סדה לו להעמיד מייכ הגזלן מחמת 06 דתגן הי6 מתניתין 6"ל בכך. היהדרגיל
 ל6 דגרמי דיגל דייגינן ל6 דמ"ר "ליbb 63. 16 כמסור נגזל תקנת עסו 6מימר 3עי 6: סכ ססו3גמ'

 תוס' וכתבו וכו'. דגרמי דיגך דיינינן רמ"ד 6לי63 לך תיבעי כי 6ל6 דיינינן, ל6 גמי דמסירות לךתיבעי
 קגס. מסוס דגרמי דיג6 דלין דל6 למצן לתילו חייב דמוסר למעוטי, ד"ה 6 ה(ס
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 גורס ל6ו דליהו מסוס פטור cn)o 6ת 13 מיסה יעקוכזון[: ומהד' נח סי' להרמ3"ן דגרמי 3דיג6וכתם

 הו6 להס הרקה 6101 ממונו רוזלין המסיקיס מקין כיון דהתס למסור דמי 1ל6 הו6, מעקמו 6לpf'o~ 6גוף
 עליה ד6וקמיגהו דכיון הנעליס, מרמות ה51'16 ומגרמתו היה ממור הממון מהרי הנזק, כלגרס

 מייכ הילכך 3רה"ר והנימו מכירו ס) כיסו סנט) כמי הכעסיס מרסות י5" מהרי וכו', hp'נרסותייהו
 hsl המסיקין לפני המוטל )ממון דומה הדבר למה מם) גחם, hp' 1ה6 ג3ר6 ק6י ה6 הכ6 36))ם)ס.
 זה סהמי6ס (ו ע5ה מחמת 6ל6 )יטלו ר15גס סבין לע"פ פטור hloa וגטלוהו, קותו טלו להס 61מר6מד

 כגוף מעסה עמה ל6 היזקק דברי בע"ג וכסתות כריס והמסלק יג סי' פיט כיק הרק"ם וכ"כ ע"כ.ליטף.
 ע"כ. הממון. כגוף מעמה ועמה דמי דקלייה דכמ6ן דמסור לתוויי ל6חוי ומי ו)6הממון,

 6י3וד ול6 וממיינו הג'ק מעסה הוי לעכו"ם מהמסירה הרק"ם כדעת 6 ה p"JS (יעוריס כרחימותו3י6ר

 מממס כרמכ"ס המלכות מסדור 6מנס הממון. 6ת ו)וקמ 63 כמהעכו"ס זמן לעתר ממתהווההממון
 1-יכ, הל' ומזיק חוב) מהל' כפר הו163 דגרמי דיגי "הרי דגרמי, מדינך ול6 מיוחד, חיוב btoממוסר
 למלם מייכ h(D 3יד חרירו ממון המוסר וז"ל סכתכ ועוד, 6-ה. הל' מס 3פ"ח נכ))1 מוסר ם) דין61י)ו
 פסיט6 הו6 דעלמ6 דגרמי מזיק ככל) המוסר 061 המ(יקין. כל כם6ר מיורסיו גוכין מת ehtוכו'

 מיורמיו הרמכ"ס 3י6ר למה מוסבר מיוחד חיוב הו6 המוסר oh 6ך מיורסיו, וגו3יס נכסיו(גםתע3דו
 המזיק 6ת קנסו "מכמיס ניכר סוייגו pl'o מהזיק ממי המוסר דין מחלוק להסמיעגו ככדי והוךממלמיס,
 מכמינת כי נזיקין, ומדיגי המזיק 6דס מטעם מתחייב קינו מהמוסר ל63ר והוסיף יורם'1. 6ת ו)6)3דו
 מעסה 3ג)) מזיק מדין המוסר )חיים מפ"ר מ6י מסתכר מכן מפטור, 3ע)מ6 גרמך 6)6 שגונזיקין
 3 כ ככריתות רם"י כתב ולכן בו. Snc רבע פס חלות ממוס תכמיס קותו מקנסו hih 6חר, 6דססעפה

 מיומד. ממיh~h 31 מזיק מדין מפלס סוייגו לפי ממיטם, ממקס מסור ם6ין מסור,ד"ה

 סל ועיגוייס מיסוריס עלמו 6ת להליל כדי h~h לחכירו )הזיק כדי OJ'h המוסר כוונת ם6ס גר6ה זהמכל
 קנז עמ' ה כרך ירוסליס פס"ד עי' וגרמי, גרמך מ5ד חייב 6ינ1 מתימות, וחקירות ממומךמעקר

 ממור, מדין פתו ולמייק מסור hto טכעה"3 הרקבון הקנקן ס) הטענה תעגין 51"): הגרני")מ66מו"ר
הל6

~DD 
 סחיי3, מה 6נם כוכ3יס )עובד לבלס ול6 לברוח מר51ה מי י6: סעי' ספת סי' חו"מ הרמים

 קריך מהיה עלמו לטובת היתה כוונתו 3עה"3 טענת מלפי ומכ"ם מסור, דין )1 6ין הדבר, גילהו6חר
 ול6 חודו להליל רק נתכוון ד6ס מד סי' י6'ר תות מתמוכות עי' מהול, למי p'roS כלל התכוין 1)6קבלות
1p'ro)דלין הדבר דפירום בגרמי, ויפילו פטור or ע"כ. כלל. מזיק 

 ס"ל כמוגג מבגרמי ן6ף כלל מזיק נחמד סלינו כיון גרמי, מדין 6ף פטור עלמו 6ת )הליל כסכווגתו061

 מן רק hSb גרמי מדין חייי 6יגו (מוסר לסו3ריס כ"ס ו[, וס"ק 6 ס"ק ספו סי' נ"ך עי' דחיית,לרמ3"ן
 לקונסו. כדי רסע גקר6 קינו ד6( קגסוהו, bb עלמו 6ת )הליל 6ל6 כוונתו 6ין Ohהקנס,

 כמית3עגו המוחד להחזיר מייכ "המקכל 6 סעי' ט סי' וסייע ה"6 פכה מגהילין סרמכ"ס ~pDה.
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 ירושלים - דיןפסקיד

 כפר )קחתי מי ומיד וגו' מסיחו ונגד ro נגד 3י ענו הגגי ג: י3 פרק 5 3סמו5) פסוק ומקורוהנותן.
 ג() הוי לקח 6י תקח )6 תורס ס6מרס דכיון ג6 סי' הכ"ח כסו"ת וכתב לכס. 51סי3 בו עיניו5עליס

 הכסף )1 נתן סה3ע"ד לע"פ ולכך מסני, bS עכיד ד6י כרכך דקיי"ל כיון ט סי' מו"מ כ"מ ועי'כידי,
 דמסמע סם יט"( וממ"ע כ"ח ועי' כידו. גזל והזי קמ5 למרק הממון וסייך מהגי )6 כמתגה, 1)6כפרעון

 1הנתה"מ יהתימיס הד"ת ו3י5רו התוחד, 5ת )החזיר )כופו יכמין סכי"ד 6ין ת31ע סלינו דכ)מהרמיקס
 וכתג הגז). על סמומל כדרך )ממו) ויכול לו, כמוח) הו") תבעו ו)5 מר15נ1 לו סגתן זיכיון מספט,וסער

 מתנם. מעות הוי תכיעס כלי המזיר 051 לסמזיר חיור עליו 6ין תביעה רעת דעד סס ו3מסוככ3ק15ה"מ

 יסורס והפחס קלה, סריס תו"מ כאגו"י וכ"כ תביעה, כל, 5ף להתגיר דחייכ כתב פג מ' כסחיגוך5ך
 סוף קרוסין והמקנה 5 קם כתו13ת והפקה וסגיי קנט, סי' ח"3 מקירות פגיס ועי' ה"5, פכ"גסנהדרין
 ט סי' OplDD" כ"ה~ה סמ5ויגיס ו63מרוניס פג, מ' ומג"ח יז, וסי' 3 סי' דייגים דיני חיים ודבריפ"3,
 1קז(. קו )עמ' ט סי' לחו"מ סתוית" 1"מפתמ קעו(,1עמ'

נמסקנורנ

 וההנחה הרשיון מתן לפני בין דברים, שוחד לא ואף ממון, שוחד לקבל בשלטון לפקיד אסורא.

 בפוסקים. מבואר הדין מקור לנותן. להחזירו צריך לקח, ואם אחריו,ובין

 עסק, וכתי למפעלים כשרות תעודות מתן על שממונה לס' הוא במיוחד חמוד איסורב.
 הדברים מקור כך. כל אחראי בתפקיד לשמש ופסול נאמנותו, את מאבד עליושהעובר

 הדשן.בתרומת
 מדכא מעצר מעצמו למנוע ויכול בשלטון, לפקיד שוחד מתן של בעבירה שנעצר מיג.

 את שקבל הפקיד על להלשין כוונתו אין אם שעשה, מה כל את יספר אם משפילותוחקירות

 בפוסקים. מבואר ההיתר מקור ולהפטר. לספר לו מותר עצמו, את להציל אלאהשוחד

 ציבורית". חובה "מילוי משום לשני ולהפסיד להלשין היתר שאין צבי בהר מבוארד.

 לוין. דובאברהם

ב

 עפ"י סדן כדיין hpll ל5ו הו5 סומר לקימת ד6יסור הרסיס עפ"י 33"ק מריפתה הפלפולך המידךמה
 ונידון גפסיה דקט) דהתס וכהך עכ"פ, סדן כדיין hlo bpt1 קנס, דיגי עפ"י סדן כדיין גס 5)6ד"ת,

 ועפי"ז מוחד. )ק3ל )הס 1Dh" הדייגים כ5ותס דגס התורה, מן ס)5 ועוגסין מכין ס3י"ד ההלכהעפ"י
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הממתות

 נתקבלו ול6 תורה דין דיניהם ba'1 לע"פ ה5יכור על הג6מגיס ד6ותס חידום חריפתך הפלפולךהוסיף
 דהנ6מניס 6 סעי' כ סי' כמו"ע כרמ"ח כעי"ז ממגו וככר דיניהם. ע) מתנות מלקמל י,הרו o"nhלכך,
 כדיינים. הס מלפס כדינים טונים הניכורעל

 ומומרים מעכו"ס טמורככ זיכור 6כל "וזיכור", תורת סקכלוס רסיס ל16תס כמיס דוקק זה רכל י"ל6מגס
 )עי' הזיכור" על "ג6מניס תורת מלהם לנ6מגיס סיהיה "זיכור" כתורת )הגדירם ם'יך )6ויסר6)יס
 גס ומה המנין(, מן קנו רמעיס דקאר רוב ליתפכ מנין סכג6 מל מגינו סחין 6 כוסנהדרין

 עליהם. "5יכור" מס מ"ך דל6 נודריי ר"ל, ד"ת כנגד ו6ף דיית עפ"י חיגה העיר סלכסההת6רגנות
 )הס מקמין דה5יכור והיינו הזיכור, Sc "הנ6מניס" על דוקך ג6מר מריפת6 הפ)פו)6 סל דינווכנוסף,
 "נ6מגיס". כתו6ר להגדירם סייך 6ין כ6)ה, 6יגס להגכמריס כיון כיוסתכן
 עגיגי 6ת להם לנהל גכחריס מבחרו העיר ל6נמי ים מ"מ "ליגור", מס עליהס ס6'ן מלע"פ גר6ה6מגס
 ד"ת( סותריס המותפות סתג6י כשפן לדון ים 6ז )וגס ה(ותפיס 6ת מחייכת ותקגתס סותפיס, דיןהעיר
 6ת להכריע ממוגיס קבעו המותפות דנתנ6י וכיון התורה, דין 6ת סותריס ס6יגס החיוניס כ6ותסעכ"פ
 כסס ממטו מה להכין גלעגייד זה דרך ועל ממוגיס. 6ותס להכרעת מחוייכים כולס ממילך הסוחפותתנקי
 ממפית מחוייכות  דסיימת והיינו ,ט"ה, נגיר העיריה לחוקי  מח1יינות ריס ס)'ט"J'rt)h 5 הגרי"סמרן
(ל

~'Dnta  
 חסן ירכתי מר סי'  תי"מ סקס  nrric ועי' היתפיף  ומרין סעיריס,  וכחרי מל  לססלטיתיסס

 התומכים, םלטוכת הכלטון לתקנות לממוייכות מקוס ים ימר6ל כקרן הר"ן לפי דגס תקכד עמ'ת"כ
  "נימנימ רר ג יס מומרים  רעל יגריפיי6  כוונת  ם6ין גר6ה 6כל להן, דגיח6 התומכיס הסכמת מסוסוכגיל
 טו, 6ות ד סי' כ"כ המווים ולפי למכריע. ססותפיס ע"י מוסמכיס קנביס היותר %) 6)6  הניכור",על
 יעכרו סל6 לסקר עליסס 1ה  )ועם הגיתן חת )ה5י) 6ל6 תו"ע הסומרי ע"י גסלמו עת כזט"ה, דיגם6ין
 גס ולכן "ניכור", "ס 6ין העיר וללגמי "נ6מגיס" מל גדר לג5יגיס דלין לפיס יימלל  ילימימס(. תנייעל
 מוחד. סל )6ו כהס מייך ל6 חריפתך הפלפולךלפי

  סרה'ד ןי"ת ועי' ro חליל  מסוס מ6ד הדבר חמור עתיקים( והדכריס וגו', למונס למדו ע) וכנוסףו6מנס

 מיתגה חמסו ל6 דמסתמ6 וו6ע"ג כפוסקים( hsto סל6 6ל5 'עכור, 61ל יסרג  otcn כוי ריי גגסי'
 מ,יד ולחד מוגג 6מד פ"ר כלכות סנינו ככר הרי ה', חילול על לעכור מזידיס היו ל6 ולכןמעמיהם
 מ51י6יס פרח עורכך ימכן רפם o~hcln מנדיני  tnhc(1  מייתם דכעקכות h~P ד6 6)6 ה'.כמילול

 לגו חס 6כל ח"ו, ממיס סס ממילול להזהר כעלמו 6מד כ) על כי  6ס  לכן מפסע,  תפיס  על  .גסריכתיני

 ידס(. על המתפרסס לפי)דון
 מייך 6ין ע"כ לד'יגיס" "סומד דין כ,ה דלין כיון 6כל קעכיד, 6יסור6 ככה"ג (ומד דהמקכלולע"ג
 ה5יכור מכם תפקידו ה6ס תלוי כסרות תעודות לתת כדי מוחד קכלת ה"ה ולהג"), ממקכלו. מ,רתו)תבוע
 6)6 מנו 6ס 5כ) )ם"ם, דעתו לומר דעליו מהתה"ד להכיל סייך כ,ה )לרכס, )דלוג 16ת1 הממניסוהס

 האומרי יל  סליחות קניי 6י סי6  ומחויכיתי  "הלימור",  מל "נצמגו" מיגו ל5רכס לדלוג מהרמויותממונה
 כלפיהם. ממוגית מבחיגה מהתמייכ סמע)'ו לפקידים 16 סטלחוס,תו'ימ

 מה כל 6ת )ספר לו מותר 6ס הממונה, לפקיד מומר נתינת על כמסטרה למקירה  סנסר6 מיוכנידון

 ספמ סי' כתו"ע רמ"5 עי' לספר, )11Dh 1 ד16 ממונו 6ת להליל המסירה כוונת 6ס כין למלק  יםסענה,
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 ירושלים - דיןפסקיו

 וס"ק כח ס"ק כהגר"6 1ועי' תמור מצירו ממון ע"י ממונו 31מ5יל חולקין, די( כב ס"ק ("ך ועי' 6,סעי'
 וכל יכ. ס"ק ממ"ע ע" לסור, לכתחילה ומ"מ (ס, רמ"6 עי' פטור, ד6ז גופו להוזלת כ11גת1 6ס לביןכג[,
 טפי סומק דירך דדמ6 חוית ימ6י לסור, תכירו (ל טפו מוסר 5ס 6כ) ממוגו, מוסר כ6(ר רק61ת

 כפיטת קסז סי' )יין הפגין מכ"כ עפ"י הרמכ"ס למד הממ"ע דלפי ונרגלה (ס. ט"ו עי'מדחכרך,
 53ותה הממ"ע (ל דיגו תליץ ולפי"ז מכירו, כממון עלמו )הליל לסור פקו"ג כמקוס דגם ורפ"יהרמכ"ס
 למתיריס דגס ולפרר (ס. הר6כייד וכדעת כזה הר6(וניס (יטוח 6ת לככר ועיי"ם ר6(וניס,מחלוקת
 לברר. (גיתן כמקוס וכו' 36ר סכנת 16 פקו"נ כזה י( 5ס כי"ר הכרעתקריך

 גולדשמידט.טוביה

הערה

 ר,, וקי' p(O וקי' גה קי' חו"מ מהרק7"ס כקם כג ק"ק קט פס"ד וכ1 ק)יט"6, גו)7קמי7ט הגר"ט ק5יין כטסעיינתי
 ק5חר ההמ"ע )נ) לחלוק 63ים קכו)ס ומלצתי קס, מהרק"6 וכגליו, נ, פ3 יומק יוה"כ תוהפוח 3קס קס רעק"6ומירוקי
 37מהוס הטעם 3י6ר כח סם ו3גהגר"6 עלמו. )ה5י) כדי )כתחילה 6ף ימוחר וס") הגוף, קונס מחמת )מקור,כחחי)ה
 קייך )6 עגנו )הני) פלוגה 7גנוקוס ,עי, כקרנו ושר עיי"ס, Q)p' מקוס ומי31ו כעצמך נרמץ 5,6 57ינו ניו, פטור,הונק
.p'p(וע"ג ה"נ, פ"ח ומ,יק חוב) קם הכמס"ס ע) כהגמ"י קכחכ וכמו מ,יק, מניני הו6 המוהר ק) 7מיו3ו ח") הלמ"ע 6כ 
 צוחו, וחוקרים המעב כריח החקור 6ח קעו5ריס הגוף, כמונק קמ7וכר ונני7"7 )ה,יק. סקור הגוף h,(p כמקוס 967ק")
oh~5כל מקכנת קי ,ה 6ין )סקיח, פגיעה )ו תהיה המתחח, חקירתו וחיזורך וממגייס מקפי,יס נחנ6יס מעקלו 6ת יצריכו 

 תכילו. )מסור )גחחי)ה לו מותל הקמ"ע ע) החו)קיס ה6חרוניס רוסקפי

א.ד.ל.

 כגמ' ממ6 3ר (ל המעצה דהרי לפקיד, (וחד (גתנו לניד"ד מריפת5 מהפלפול6 רריה כ"כ 6יןלעג"ד
 (גריך כיון מ"מ יטרלל כדיני דיין היה (ל6 ו5ף גפרות, כדיגי )דון המלך (מינהו כמי מייריסנהדרין
 כניד"ד. מחל"כ דיגיהם", על מחגות מלקכל יזהרו "6פ"ה קלמר ע"1לדון,
 ר6יה ים וח"כ לכור", כלרכי העוסקיס כל ועל הממונים "כל על (ותר לקימת 5סר הכלהן (הערוך5ל5
 הממוניס על hp' ל6 וכו', ממון (ומד דוקק (ל5ו (ס הצלחן כערוך דמ("כ נוגר6ה כניד"ד גסלבסור

 גמור[. כדיין דבריו תמילת על 5ל6 לכור, כלרכיוהעוסקים
 לה(תמ( י( עגיגיס" "להזי, (כדי כמתוזותיגו ידוע דד3ר (ומד, חרס 5ין המקריס 3מרכית לענ"ד6מנס

 (הפקיד רלה מירסו ו6ס הספר", "לפי עובד הפקיד כלל (כדרך דממוג6, דרר6 6ו מכרתייסכק(ריס

 המליקות 6ו הדין 6ת מטה 6יגו 1tpno וזה דיליה, כינוי כל 16 כסף לו לתת לריך כעגינו הטיפול 6תיזרז
 לסרו 1)6 כר5(, ומניחו (לו התיק 6ת (לוקח ע"י לטובתו 51D'WO 6ת )זרז כדי (לו כבכיר גערה5ל6

 כזלופן עלמו להבכיר לו לסור הפקיד על הממוגים מ5ד כי 6ס הדין. 6ת (מטה כזלופן 6ל5 (ומדחכמים

 הצד. מן לו oScnc למ'פרטי



 מהווה לזה הקימור "ין מקריס 3הר3ה הרי המחליטה, 13ועדה היודם ל"חד מוחד נתינת מל עקופןוגס
 סי"(רו הוועדה 6ת ממכנע הפקיך ו6ס הכגין, ftnh' מעל לו פירפרו סמכקם לוה טובה רק לכני,רעה
 לחסור. ים עלמו למחליט כסף נותניס 06 ורק כסף, עכור (טוען לעו"ד דומהה"1
 הל' על תורה דעת כספרו הנדפס 51"ל מכרע1חן להגמון מלוס דרכי מסוית דעי' להיתר, טעםעוד

 סוכי כיו"ר תלוי (החיסור ("ף (כתב לרב, התמנות עכור מעות גתיגת כדין ח סי' וטריפות(חיטה
 וכמריס גס יפנס "ס עורר, "ינו עור לפג' 63יסור 61ף הו", D1)hQ7 כלייסור עוכר "יגו הטוב,כרקונו 51" זה לדגר הו" כמוכרח התורה על וליצג להתפרנס כדי כסף כעכור סגתמגה הרב מ"מ "ךהעיר,
 מגחת (כתוית 1"ף עיי"(, רבע, לכנותו וחלילה סופר, והכתב הפ"מ כתמוכת כמכו"ר ממון,הנותנים
 מייך ל" זה 6ך הדת, הירום 3כך מיהיה מפוס (ס טעמיו כזה, המהרס"מ על חלק 1 סי' 6hr'nלע1ר
לניד"ד.

 מרמורשטיין. צבינפתלי
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