
 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור משעתווים

 כדין שלא מב"ל כסף להוציא "מאכער" שלשכרו
 -שע 1551 מס' ממונותתיק

 אב( כב)מהד'

 הדיוןנושא

 הוא כדין. שלא מבייל נכות קיצבת עבורו שיסדר כדי לו ששילם ש"ח 20.000 מב' תובעא'
 יחזיר לבייל, התביעה את שיגיש משעה חדשים 3 אחרי הקיצבה את יקבל לא שאם אתוהתנה
 גם והוא הקצבה, את קבל לא והוא רבים חדשים עברו שכבר א' טוען הכסף. כל את ב'לו

 בחזרה. כספו את תובע לכן אישיות, סיבות בגלל שלו הכקשה עלמתחרט

 שהגיש מיום חדשים 3 אחרי מב"ל הקיצבה את יקבל לא אם היה הכסף חזרת שתנאי ב'משיב
 יש ששם וכנראה לצה"ל, רק היום, עד לב"ל הבקשה הוגשה לא זה ובמקרה לב"ל, הבקשהאת

 לפעול, צריך שהיה מה את פעל שמצידו כיון הכסף, את להחזיר חייב אינו ולכן אחרים,כללים
 אישור לקבל כדי לקשות עליו מה המבקש את שידריך לג' המבקש הפנייתדהיינו

 לא לב"ל בקשה א' שיגיש מעת חדשים 3 אחרי שאם בדבורו עומד עדיין הואמהפסיכיאטר.
 אינו לכן בתהליך, להמשיך מעונין שאינו זה הוא שא' ומכיון הכסף. את לו יחזיר קצבה,יקבל
 הכסף. את לו להחזירחייב
 - הפסיכיאטר עם "קשר" לו שיש סבור שהיה משום לכ' כסף הרבה כך כל ששילם עוד טועןא'
 אבל אליו, ששולח למי רפואי אישור שיתן כדי - כזה "קשריי לו שיש אחר אדם עםאו

 כספו את תובע הוא וע"כ "קשרי, כזה שאין הבין הפסיכיאטר אצל "הצגה" לעשותכשנתבקש
בחזרה.

 למעשה אך לג', נותן הוא שמחציתו לא' סיפר ולא הכסף, כל את קבל הוא שאמנם משיבב'
 שמלכתחילה אומר הוא עוד אחרים. מקרים בכמה עשה וכך לג', הסכום מחצית את נתןהוא

 avt' * התברר בדיעבד אך לו, שניתן מהכסף בחלק הפסיכיאטר את "קונה" שג' ב'האמין
 הכסף מתוך ג' משלם אותם בלבד, שייח 700 בסך הביקור דמי את רק לפסיכיאטרמשלם
 שכל לו התברר עוד לא. ותו לפסיכיאטר(, כלום משלם אינו המבקש )ואז המבקש *ששילם
 ש"ח 700 תמורת האישור את ולקבל - ג' של התיווך בלי - לפסיכיאטר ישירות לפנות יכולאחד
 ביקור.דמי
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 ירושלים - דיןפסק,ב

 -ע)ת( ינגיב דיןפסק

 מתקבלת.התביעה

 גולדשמידט טוביה)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 גדרו. ,ימאכעריי,א.

 שכרו. את למאכער לשלם חייב מתיב.
 שהוציא. ההוצאות לו לשלם חייב האם שכרו, את לו לשלם חייב אינו אםג.
 לו. מגיעה שאינה קיצבה לקבל כדי לב"ל לשקר מותר האםד.

תשובה

 הסלנג ולקסיקון )ורקס 5חו(יס 5ו נכוה סכר תמורת למיניהם  טתדלגיס כלפי מכוון הנפון סמונםא.
 סימוטיס: כמה כן ומטתמטיס כיידיס הו5 (ס כינוי סל כמקורו 176 עמי פרולוג הו5' וה5כ5י"העכרי
 סנכהיס(. במקומות והטפעה מהלעיס קסריס כעל ל5דס כינוי ספסר;מתווך;
 קפה סי' ככ"י והוכל תקמר, סי' קדוסין מרדכי הגהות עי' כפועל, מדיגו הסר 55ל סתדלן מ5יגוכהלכה
 טוית ועיי 1,סעי'

 קרוכיס הכל br'1 לפי מהמדכן יותר גדול סכרו סהסתדלן טכתכ פו סי' הרמחי
 נקרח לסמעון כטום מוכ סהמ5י5 סר5וכן מ5יג1 1 סעי' ר5ד סי' כסו"ע וכרמש להסתדל.למלכות
 כתכ וכספסר "ספסרי. ט סעי' קפס סי' כסו"ע גקר5 מסכון, למקס עיתן סלים nScc לוש וכן"ספסרי,
 סליחותו. על סכר מנוטל b~b הו5 מליח מסרסור ה"1: פ"כ טלוחיןהרמכ"ס
 המידע גילוי ותמורת כדין, סל5 מכ"ל נכות קי5כת לקטל גיתן כיסד 5נטיס להדריך  ידע כ'  רירוכנידון

  5י6 למביט  תחר סיס  D)lCt  מכסף  סמכים לנין נעו ההסכם סלפי 5ל5 ס"מ, 20.000 דרס1הסדרכה
 היה ההמכס כקמר, לכ"ל. סכקטס מיום מרסיס ב כתוך לת551ס 'כילו ל5 1ההכ11גה ההמידעיתברר
 יסיג hS ט5ס וספסר, סתדלן כסכר ה51 "ל5 כלכד, 1ההכ11גה המידע "קניית" עכור מסולם קינומהכסף
 למסור כהכטתתס מעמדו למרות והספסרות, הסתדלנות לדמי (כליס יהיו ל5 לפעולתם מעסיותת51"1ת
 למכקס. ההכוונה ו5ת המידע5ת
 כסוית וכתב כסרסרותו, וכס ידו על המקם נגמר Dha 5 סי' קה כלל הרסיס כסרית פסק כספסרב.



 גממונות

 31מה הסתורה מכירת כסכר חל" סרסרותו דמי נוטל הפקטור ס6ין ידוע סהדכר ק' סי' ח"3מהרי"ט
 גם6ר פעולה מוס 61ין פעולתו כל מגמר 1nbc קג סי' לפריס אסער וכתן האעליס, לתועלהממתעסק
 תלוי והמקח "מ5עייס דמים טס "ין המקח כעסק כי לו סי' מו"מ 3נ31י"ת וכתן לו. לקלס מתוייםעליו,
 6ותס ה3י6 טהסרסור וכיון 6מריס, כרטיס סוס סם 6ין המקם כדמי ה5ןןיס סגי וכסגתר5ו כדמים,רק

 וכו'. הקנין רק עיכס סוס גם6ר ול6 סדרר נגמר כ3ר הדמים כסך המוותלעמק

 סטינו סג"ל סר6"ס כשו"ת כת3 סיכה, מחמת התחרט מהמסלת מטוס הסרסור טל פעולתו נגמרה )66ס
 ר5ה ל6 ומוס לקנותו, ונתרווה )וי "5) הלך כיתו, למכור ר6וכן מל סרסור היה טמעון וז"ל: לו, למקסתייש
 דמי 10ג16 היה oh כי המוכר סל פסיעה עיכוכ6 ה6י מיקרי ל6 וכו', מונקו היה כי ללוי למכורר6וכן
 גחלתו. על סמו "יקרץ רוקה היה ול6 6376 כ6רי6עליה

 )מקפל הסרסרות שנגמרה לפני עוד מהכקמה מתמרט מהגללה סיכה נולדה 6' ם56ל כיון דידן3גידון
 ילדיס 56לו היו hS מס' הכקם ופסעה כזה, לו לקלקל עלולה מהכ"ל הנכות ותעודת ילדים, למחזקתרפיון

 סל מוגרו ללוי למוכרו ואקס ריכוכן מל כיתו 6ת למכור מגתכקס ספסר קותו כמו זה הריכמיממורת(,
 6ת לספסר לבלס חייב the(1 הרק"ם טפסק כיתו, 6ת למכור מהכוונה בו מזר מזה ר16כן וכססמער6וכן,

 להעלות המוכר על טהיה D"~bt המוכר", מל פשיעה עיכס" ה6' מיקרי hS1 "ממוס הספסרות,דמי
 כן, לפגי עמו להתנות עליו היה ו6ייכ לו, למכור ויר"ם tb)1c %י "ת הספסר ימ65 סמ6כדעתו

 להתנות, המוכר על היה ל" שככה"ג מהרק"ם מממע bSb 6, סעי' שלד דסי' ho~t המוכר, יפסידהתגה ומדל"
 הנכה מתעודת cc~n סהמ3קס סיכה כמסלדה דידן כנידון ה"ה וב"כ המוכר, טל פסיעה זו 6יןולכן

 שדמי הסרסור זכה סרס מהכקטה התחרט ולכן לו, נמסרו עתה מרק הילדים 6ת ממנו יו5י16סכגללה
 גתמ3ת זו סיכה 6ין הסרסור, עם סהסכס לפגי לחסום המכקס על היה זה מדבר בע"פהסרסרות,
 חת לו להתגיר הסרסור קריך מרחם סילם ם6פילו י"ל ע"כ הסרסרות, מדמי ופטור המפקס,לפסיעת
 פילס. ל6 דהכי ס6דעת6כספו,

 תזר כדין המקח "נגמר מקודס כסרסור ל6כרהס מהזכר סהכי6 ג ס"ק ה כלל המטפטים טורמותועי'
 להחזיר, דמייכ וכתר עליו חלק מלוס והמשפט כרע, וגם6ר טקכל הספסרות דמי להחזיר קריך 306ו,
 לoh 6 קפה סי' דסוף כהך סס המספטיס 6ורתות וכתר עלמו, מסותר עסק כ6ר מטו"ת ה3י6ועוד
 ל6 1כל6"ה הניט61ין מיהיו כן מנת על רק כי להמדכן, לםלס פטורין ונתכט%, הנימוסין 6מר רקיסלמו
 ממוייכ "הסדכן הנ"ך פסק עעמ6 ומהלי כלוס, פעל ל6 6"כ הקנס לה51יh"ht 6 כסרט עלוס,פעל

 מכהגר"6 מדוייק וכן תפוחיס, להכיל מכרו לבין להליל ירד כין המילוק 6 קטז מס"ק ומקורולהפיר,
 טהיורסיס מהר6וי היה כודויי 6"כ דמת מיירי דפס מח סי' עמק 33"ר למט"כ ר6יה וקין קפה,כמו"ס
 מוס מוזר היה ל6 חי הים ד6יל1 הכעלים, ממתו לו ומה פעולתו עמה הסרסור והרי להסרסוריסלמו
 מייכ צודקי רוקה קינו הסגי טה5ד כסדכן מט6"כ וכוי, ממת )חולה תפוחיס דהכי6 להך דמיך והרי6חד,
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 סליחותו. עסה סל6 הסדכנותלהמ(יר
 לו ליחן קריך מיהל טורחו מסכר הנ"ל[ הכע"ס ס"ת לסל מן3ריו נר6ה ג: סעי' קפה סי' הב"י כת3ג.
 סכר אפילו וכו' סר6"ס דברי לפרס גרבה ולפיכך כן, העולס מנהג 5'ן 6כל (מנו, מפסיד דמ"מוכו'

 סי' כתריי פסק וכן וי5י6תס. טורמס גס סמפסידיס הוסיף קעג סי' כיק וכמרדכי ע"כ. יטול. ל6טורחו
 ל6. הל6"ה לו, לפלס מייכ י5י6ותיו לקבל התגה 6ס סדוקך רו וסי'קגד
 סככה"ג כיון הללו, הה651ות 6ת כידו להותיר יכול אינו AS', סיח 10.000 סילם סכ' דידן כניווןלפי"ז
 וי5י6ותיו. טורחו 5ףמפסיד
 הו6 מהסרסור 6, סעי' קפה סי' וככ"י סנט סי' כ"מ כמרדכי הוכל תקמו, סי' כר"כ מהר"מ סו"ת)ועי'
 הוי n~ph סכר יטו) hSt ימכרגו )6 וסמך 1pno מכר )6 ד6כתי J~uht ההליכה, פסעת tSsh סכרסומר
 וכההי6 מסורתו, כפליים סכר נוטל fh מוכרו דכסהו6 כהליכה ס"ס הוי טעמך ס6י גל16 ועוד וכו',ס"ס
oh)oסהמ(ירו טכס קונה, מ65 סל6 קמרי כחשתו וגס קנג. סי' מהריאל כסוית וכ"כ מעיקרך. ס"ס הוי 
 תמ6(. סי' ז6כ כבימין nrrin עי' כס"ס, חייכ עדייןלמעליס,

 מטעס כה מפקפקים ת"ח וקלת המלטון, כרסות תרו"מ הפרסת לענין קעכ סי' orrn האי סכט עי'ד.
 כללי כעלות לעג"ן להפריס, והזכות הכמ להם 61ין כלל כעלות ד5יגו וי"א כללי כעלות הו6 הסלטוןדכח
 נפקו כטות הדגר עם לעסות וכידו התורה עפ"י מליטה לו סיס מי דכל דבר, לכל גמור נעלתהו6

 עס"י מתגהגיס סבין דכיון 6חד מכוהל וממ"כ וכו', כעלות גדר זהו מוחה 53ין כמתגה ולתתלמכור
 גגיכה איסור להתיר דחלילה להסיכ, רבוי סבין דכר הו6 כלל, כעלות להם 6ין 61"כ לנפלס מותרהתורה
 במור סהדכר סליטיי5 6ליסיכ הגרי"ס מרן סל דעתו וידועה ע"כ. גדול. נחילן לסוף ע5מס ותוליסוגזילה
 "DID11p ועיי לתלייה", גגכ "סוף לסוקלו הסיב 51"ל סך הגר6"מ סמרן כמפר... )יעיי  גליכםכאיסור
 יד(. עמ' וההתלמות" פגמיה כקרנות הרביתתקנת
 והיתה ה"(  סור  ינעלטהסרמיר  מץ פ"כ  מלימיו  ירמכ"מ sn)c  וכמי 6' סל סלית היה סכ' דידןוכנידון

 מספט סער סכתכ וכמו עכירה לדכר סליח 6ין 6מריגן כסכר כמליח גס מסרי עכירה, לדכר סליחות(ו
 וגמ65 תלה ל6 מהסליחות וכיון כ, ס"ק oa כפתיים הוכל ולט, לת סי' לכות נחלת וכסוית 6 מעיי קפכסי'
 סלמה תכמת בהגהות סכתנ וכמו סכרו, לו לסלם חייכ 6' ס6ין י"ל ל5', ול6 לעלמו תעסה מה עסהסכ'
 הס"ס על המרס הגר"ח כחי' עי' 6מגס 6. מו"ס מספט" כ"עמודי ס5יין כ5חרוניס ועי' 1, סעי' קפכסי'
 לעגין ob כי המעסה על סליחות ממרון בו 5ין עכירה לדכר סליח סטן ס6 עמי תסס"ח( מיסורוה51'
 סלימותו. מסכר המסלח לפטור מקוס 6ין ו6"כ העכירה, סלהעונם

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



 מפני ככ"ל התביעה לסגים ר51ה וקינו ממחר ל3' סמילס הספסרות דמי 6ת לו להחזיר 6' סלתביעתו
 חייג כפציעה בו דכמזר קה כלל כתמוכה הרק"ם ממ"כ עפ"י כוה דן hot h"u~ic("1 לימיות,סיכות
 כפסיעה. היתה כ4ן המזרה ה6סלמלם,
 כל ס1651ת ה51י6 6ף (נתעסק וכל קפלן, 6)6 פועל דין לו 6ין דמתווך כפוסקיס וידוע פמוט הדברהגה
 htot הס651ות, ליתן חייב לתווך ממנו כקם 6ס רק nthito, ל6 6ף לו ליבן מייכ 6ין העסק נגמר מל6זמן
 6ס 61ף סילס, כן דעת על מרקם פילס eh 61ף ידו, על העסק נתכ5ע 06 רק הו6 התבלוס דמתווךממוס
 לסלס חייכ 6יגו העסק נגמר סל6 זמן כל , לו( ימרס rrnhc hS( (מומם ומטוס מרקם תמלוס דרסהמתווך
 a"hlo. סכתכ כמו לם)ס מייכ the כפסיעה מזר hb"()מתווך,
 להגים 6ס לם16ל %י"ר כעת הולך היה 6' ם6ס סחוט מזה h'o, פציעה ל16 6' סל ממזרה דכגיד"דונרבה
 ממכוער מסוס 6ו גניבה, 110 ממוס 16 הכקטה, 6ת להגים מל6 % מוריס היו סכי"ד ודבי לכ"ל,הכקמה
 1PU ל6 סהו6 ולע"פ כו. להזור קריך 6' היה 61"כ כן, לעסות הסור גמורה, גניכה o)'h 6ס חףהדכר
 פסיעה. תורתו 6ין סוכ לכ"ל, כ11 כקצה להגים 11Dbt לו לזמר 5ריכיס מבי"ד כיון מ"מ זה,6ת
 לו יומזר הקי5כה 6ת יקפל ל6 %") הכקצה מהגטת חדמיס 3 ל6תר ם6ס מפורם דהתגה כיון גרטהועוד
 ספסרות דמי יסלס העיסקה יתנ5ע 6ס מרק כהחגה והוה הקי5כה, כקבלת התבלוס מתלה הרי כספו,כל
 סליט"16. והגרנ5"מ (ליטש הגרט"ג להלן ממ"כוועי'
 פלונית סתורה לו מימ5י6 לשמעון ם6מר כרסכן נגב פ6ת שו"ת כמט ג סעי' קפס סי' מלוס ממפטועי'
  6ין סדמיט ככסס לו 6מר ולי ססתורס ים סללוי  לר"וכן  המעון יתמר ססחירס, ים  מללוי  ממעוןומ65
 כעסק נתעסק 6ס רק לכד מקוס כמרקה ספסר דין לו ס6ין מלוי וקנה הלך רקודן 6ס לשמעון למלסתייכ

הדמים.
 יסודייס פרטים % מסר ול6 הדירה מקוס רק לו מסר מתווך eh דלפי"ז מכתב פי"ד סכירות כפת"חועי'
 וכד' מודעות ע"י לכדו הדירה מקוס על להוודע יכול היה ו6ס כ%ד, כמתמיל דינו הכסף כערךול6
tS'Dh60' וכגיד"ד עיי"ס. 6יגו, כמתמיל lp'w 'מכוס מגתן ומה הרופק עס מיוחד קמר מוס היה ל6 ם)ג 
 56ל התסמיך 6ת עליו ,,sp מיומך קרר לו סיס היה מסכור מפני ורק 6ך היה ס"מ 20.000 ס) גדולכזה

 קסר לג' סים כטעות מסכר לחרי כך סתרמס הו6 מגס המכיס וכ' קמר, לו ס6ין מנתרמס ומקמרהרופק,
 הרופק, סל OCO 6ת מסר רק וג' ג', טל המס מסירת רק OSO ל6' כ' כ6ן שעמה onc נמ65 סרופ6,עס
 היה התם%ס מרקס לו סילס 06 ו6ף התיווך, על )ו לבלס חייכ קינו 6"כ לכד, לעמות 6' יכל זה61ת

 (יגיס דעת על וכן 6דס, OnD ו)6 )רופק קטריס עס 6דס )ו היתווך היינו מללכתו, מיעטהמותנה
 (tDD. לו יומ,ר )6ו ו6ס יסלס הקי5כה יקב) 06 התגה סכך לכ"ל,סתכיעס

 עליו, ממוטל מה עמה כמהמתווך היינו למתווך למלס מייכ כפסיעה כו מוזר המוכר ם6ס הרק"םוממ"כ
 טכתכגו וכמו h'o, פסיעה ול16 התכיעה להגים 1ל6 כו לתנור תייכ הרי כניד"ד ועוד, כנידייד.מם6"כ
יעיי.
 לטרום חייכ גס 6ל6 העסק, (יתכ5ע רק ל6 הו6 ספסר סל דחיוכו 1 סעי' ר5כ סי' כמו"ע רמ"6ועי'
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 ירושלים - דיןבסקי1

 )וכסער לנכותו לטרוח סחייכ החוג ונתקלקל תו3 לקנות למכירי bt~noc כמי מס סכתכ העסק,סיקוייס
 סכתכ מכד סי' מתה"ד ומקורו סקי3ל(, הכסף הספסר יחזיר טרם ל6 ד6ס ד6פסר כתג קג סי'לפריס
 לת"כ נתקלקל והחוד פעולתו גמר כ3ר מהרי מלטר1ת 16ת1 לפטור מיה הס3ר6 הדין דמן ד6ףמס

 סחיי3 הגגם והוכר סג6נס סכר סומר מדין לטרוח מייכ מ"מ לגסותו, רצוי סחוב היה מעה1631תה
 הו6 התסלוס כל מספסר מ3ו6ר לגכותו. לטרוח חיים ספסר והייה סדין, עמו ולעמוד לטרוח סכרהסומר
 להמ,יר ים ולכן כ. ס"ק פת"מ ועי' להרות, ד6י"5 כזה דמולק ט ס"ק ס"ך ועי' ויק1ייס. סיתכ5ע לצחררק
 6'. סל כספו6ת

 ווייס.יהושע

ג

 ו"מ6כער" לסרסור דומה מלפנינו הנידון ס6ין הרי כדיון, מעלו הטענות מסמעות 6ת הכנתי לפי6.
 סדיגס מסוס OSih והטעס הסידוך, 16 העיסקה ס5לתת לקמר h~b סכרם 6מ נוטליס אינס 6סרוסדכן
 סו"ת ולפי קגד(. סי' 1ח11"י קנז סי' מ"כ סכויי )עי' כה5לחתס מותגה אתכרס פועלים סהס מסוס 6וכקפלן
 נהגו. סכך מסוס הו6 6 סי' קה כללהר6"ס
 ו3' 3', ו% המאכער, - לענ"ד - ה61 סהו6 ג' עם סקסר 6ת ליצור הציע 3' 6סר מלפנינו כנידון6כל
 הפעולה, כגמר כ3ר מסתלס מסכרו רגיל פועל h~h ואינו למתווך(, מתווך )כמו למאכער מתווך hihקינו
 כמנהג, מתלוי הרפ"ק דלפי ועוד, העיסקה, כל הסלמת 1nbS דוקק סכרו 6סר למאכער כלל דומהוקינו
 הפועלות המחרות טרוח מליטי" מרמורסטיין הגרנה 3זה ממ"כ ועי' 3מ6כער, המנהג מהו לבדוקים

 את יקבל לא שאם ביעיהם גב' א' שהת),  מהתנאי ,העדה: מרסס התסלוס 6ת גורות 33"ל וכויות לה3טחתרסוק
  שהתשלום ב. המאכער. בעצמו היה שהוא א. דברים: שני משמע לא', הכסף כל את ' ב יח(יר חדשים ) בתוך מב"ל הגכותקיצבת
 יצליחו לא אם ואף מראש, התשלום את גובות בב"ל זכויות בענין בשוק המועלות החברות שרוב  שכתב ומה בתוצאות.תלוי

 היא ביניהס שהתנו מהתנאי ההוכחה הגר"ט: תגובת כמאכערים. ולא עבורה כקבלניות פועלות אלו שחברות נראהבפעולתס,
 אומדנא(. סמך על ממון ואיומוציאין אומרנא, בגרררק

 מייד הו6 פסע המסלח ד6ס מוכח קעג סי' כב"ק כמרדכי והן 6 סי' קה כלל סר6"ס כתסוכומ הןכ.
 עכס" האי מיקרי )5 סס: הר6"ס 1ד("ל הסרסורכסכירות

 וסוי ל613, דרך ככלל סס 6ין הרסיס סל ד3מקרה 51"ל הזיווג. כביטול DtD סל6 מאתר  לפכןכפ.פ.  סס ממרדכי ע"כ. וכו'. המוכר ס) פסיעה
 רות )עי' סגתתדס מקרה נגדר והוא רסיס  יל כעיר מסוייס לאחד כונה כל, למגיע דרך דליןאונס,
  הסלים[. לגסי פוסע תיגו תליץ( סכדידיה )61פילו ל3עה"3 נוגס דהו" וכיון מקרה"(, "ויקר נועזלגסי

 וומדוייק סלמו ו6עפייכ קליו יח,רו סהילדיס ספסרות מיסגה נ' "ת מסלה 3עת ידע המסלח ס6'3גיד"ד
 (6מר כמו לאייס (מעזן  ר5ה  שתתילי  ויפייפן  (פכיו 16 (הזכיר התגייס כ) 6ל6 סכתם: כמרדכיסס

  ייכ, ול6 "' כסביל ע3ד מלידו כ' והסרסור חייב(, דכל6"ה סרי ע"כ, פטור, ממעון ~OtO 16לר316ן
 פמוטה והסכרך המות,ק. מהסרסור ממון להו5י6 דקסה וכודאי וחייב, 6' מ5ד פסיעה סגקר6תמסתדר
 מספט ועי' סליחותיה. סלים עכיד התם כד(: 6ות קפה סי'  כייר  h"nAo3  ועי' כ קטז 3"ק הגמרךעפ"י
 על מחנ"6 מהגהות סה3י6 מה גס עיי"ס, סגסתפק( ומה )כסוד"ה מפורס כן סכתכ 1 סעי' קפה סי'מלוס
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 הרק"ם. כדעת קלו סי' % מקרי 103"ת וכ"כ %, סי' חו"מ קריה 3ן מסו"ת ה3'6 וכןהמרדכי
 הסגי ה5ד 16 הלוקם מ5ד היה העיכוב 06 דוקק היינו המקת גמר לסחר רק ממתלמת דסרסרותולע"ג
 הרק"ם סכתם וכמו המקח כגמר הפכירות 6ת להתנות המנהג מ"מ עכר מהטלית לע"ג ד6ז המידוך,סל

 מ5ד סהעיכו3 היכף 36ל קפה(, סרס הממפטיס מלזורחות סליט"6 הג36"ד ממ"כ )ועי' הגילכש"ת
 מעגין פה סי' עסק נ6ר סוית ועי' המסלה. חיים 6ז כידו, מסיה מה כל עשה מלידו והסרסורהמסלח
 עסק ושכקר ז. סי' יטרלל כהליכות עליו סתמה מה גתייס3 (כתכתי וכמה רו5יס. o)~ht הממלהיירטי
 לגדי  היה  וספניו  שמעלס, מס  (מ  וררי nScno פסיעת מ5ד 63 קינו המקח שטול oh דגם רס"למוכח

 לפסיעה המסלח סירוס גמסכ כ3ר הסרסור פסיעת מ5ד 63 דקינו כיון זס( 3מקמ ענין להם ם6יןהיורסיס
וחייכ.
 בסי' ל3 למקרי ס"ל לסרסור הכסף 6ת גתנו ככר SJh פסעו מסרסור ול6 המסלח טל6 כמקוס גסוהנה
 )ולעג"ד להחזיר דתיים בפריס כסער דמסמע ה3י6 1 סי' יסרבל וכהליכות סיע. דעדיין וסייס דתיים,ק%
 ו(המספט ד5"ע ל36רהס מהזכור מליטיך DA 1"3hao ה3י6 וכן החוב, דגתקלקל הבס דמגוגי משמע,ל6
o15cדעת כגילוי הסרסור לפגי המעות גתיגת ה6ס ממלוקתס 6ת פירס ימר6ל וכהליכות עליו(. חלק 

 הכסף 6ת דקיכל דעתו הסרסור גילה הרי דכגיד"ד o)nht המקח, גמר 3לי גס הטירתה 3עדדממלמיס
 דעתך על דלקתו י"ל כהתחלה מיד הכסף 6ת לקח מהסרסור כיון מ"מ מהעיסקה, ריומ י65 6כן 6סרק
 לפרם ניתן ל3 מחקרי 6ת OA1 להחזיקו, דיוכל הממלח מ5ד והעיכוכיס עליו המוטל 6ת ע(ה ד6סדהכי
 מכרו לו הקדיס ד6ס סרמ3"6 דכתכ והעכירני דינר טול 61מר מכורת רוויתו מוכנת OA )ולפיר 11כ15רה
 ססרסור יכול הכסף 6ת לו נתנו מככר מ5ד והן המסלת סל הפסיעה מ5ד הן 61"כ מידו(. לה51י6 יכו)מיגו

 לי. קים לזמרכגיד"ד
 %נר סי6 והמליחות הסליחות עכור מהסכר ד3מקוס ועוד מלמה מהחכמת טליט"3hAo 6"1 סכתםוכמה
 גס הרי הסליחות, על מכר לו מגיע hSt לעלמו פועל הו6 הרי עבירה לדבר סלים hc'1 כיוןעכירה
 61"כ להמזיר, חייב 6יגו לו פילס ככר ד6ס כתכ מס מטפט" 3"עמודי וגס 53"ע, 3,ה גם6ר סלמסהתכמת
 לי. קיס לומר יכול3ניד"ד
 % למלם הממלח תייר מ"מ מ6סלד"ע, כיון המסלם עכור פועל הספיח 6ין 6ס ד6ף גרשה הדברולעלס
 60ז מסוס והיינו לד"ע, מליח דים י"6 ד3מכיר ועוד למכיר, 3עס"3 כין המוסכם DD"' (כירות ככלמכרו

 שליחת, שעושה שביד ,לא נשנא, שנא ה,א שהסרס,ר שיוחל הל' מהרבבים הכזינו נבר ,העדה: מכירו סהו6 ממוסחייי
 בר אינו אם שאפילו הרמב"ם כתב וג' ב' בהלכה שהרי שליחזת, בדין שתלוי הרמב"ם כוונת אין להערה: תשובה א.ד_ל_ודו"ק.
 ט,ג.(. קיים. שבממון תנאי שבל משוס קיימים רבריו קשן כגוןשליחות

 הערה פיח סכירות סל' פתמ"ח עיי סכרו, לקלס  דחיית ס"ל  מס6תר~יט ר3ימ לע3ירס פוסל 3(כירותג.
 סי' טו"נ ודיגי י, סי' דיינים דיגי כינס 61מרי 6 ס"ק ט סי' ונתס"מ כה סעי' פ, סי' מהרמ"ח סהכי6קי
hsסי' (י ומגתת סע סי' ת"3  יוסר 61מרי 1 סעי' רסר סי'  (י תטורת ושו"ת עד סי' 65ס6ן מהריי 1(1"ת 
 כיתייסי. לי  סיס %מר ריכיל כוריי 61"כ5ס.
  דלין  ממירים  מריכיס  פריט רכי( סטינו (נתמרר ןל,תר שגירס  ד3ר נסר,  ס6ס  סנירון לעייר,מנס
 ל6 כעמו מנימוקיס זחל סך n"h1Ao ומו"ר ועוד. הלוי וסרט h~rtfno 3(ס מטו וכך גגי3ה, ליסור13ה

 3י5ס יעי' 5fA,  מטוס 6סורין ליה ד6מרינן כן, מורין 61ין בהלכה רסד"ה 3 לב כיק ועי' להקה.הת3ט6
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 ירושלים - דיןפסקיח

 (5"ל מו"ר סל דרכו היתה וכך 63יסור, tSrStS דל6 מסוס כן מעין דלין 3 לו ומנמות 3 י3 1ס3ת 3כמ
 סכדכר. הליסור ונטול הממיתות ע) ולהעמידם ~t'bht 6ת לתנך מתפקידוסרקה
 י"ל לגנוב, לסור המדינה רכוס גס דלהלכה 6"נ פרטי, כרכוס הו6 לקומי ד3יטומ יבורר 6ס 6ףוהנה
 הטליח דפעולת ניד"ד ס6ני קניך, ל6 ליסור למל6כת דטכירות רס"ל סו סי' מו"מ החת"מ סיטת לפידגם

 6ת סע31ר המט)ח(, דלפני הרופק  דלפני ג' לפגי וכלומר דלפני דלפני לפגי רק היתה ל6והסרסור(
 קטה כמ5י6ומ טועים אכיס טגס 16 עור לפני 6ין גס 61"כ להיתר, מוריס רסיס 6סר וכמקוםהעכירה,
 רח(. הככס" מהא' )6 עכיד 6' תעביד )6 רתמג6 ז6מר מילתך כ) החת"מ )פ' גס כ6ן דט"ך%מר
 פעולת סיכום סלפי דכיון נר6ס כמלחכתו, התחיל ל6 דהספסר סליט"6 ווייס הגריי סכתה 3מהד.

 כל מסתייס וכזה ג', היינו "הנכון", ה6דס עם הקמר 6ת לי15ר רק היה ט%' הרי )3' 6' סכיןהסכירות
 %סוף סתסלוס 1והטגת מסכר לו מגיע 16ת1 וסייס מלקו 6ת קיים סהו6 וכיון סלו, הספסרותעבודת
 התסקסו. תוכת על מר15נס מהטילו תנקי 6ל6 קינומשל
 ויכול %'יט סלית ים rht מוגג היה דהטלימ 6פסר ועוד דלפני, לפגי כ6ן הוי עור, דלפני העכירהומחד
 לי. קים לזמרנ'

 הרופק עס עניני קמר לכ' טיס 3טומ מהיה 1sw "6' לע"פ גהתמיי13ת, )ont,~c '6 טעות טענםולענין
DA1'3 רוסס" ס"ג51ר רק ו6ל6 חסר חותו 6ת לג' היה ס% ודקי טענו ל6 סטגיהס כיון מ"מ לזה, המכיס 
 סל לגופה ועוד. ז6ת לה51י6. וקט ל5י"ס, ל6 ויפילו ממון ממיי3ין ltbc וטמ6 טמ6 טענות ה"ז 56לס(,כזה
 כחסר כידוע מהרי 6לו, כענינים הדכריס מהלך 6ת מכינים 6יגס כ' וגס 6' סגם סדכריס גר6י0טענה
 עליו סיגן 6מת כמו סנר6ה רקע לעלמו להסמיר ab~t הו6 מדומם, להזלה רסוקי חיסור לתת נדרסרופק

 )עטות רפקי חיסור 16ת1 חת המ3ק"יס התפקסו זלכן )כך, סעניגיס יתגלגלו 6ס מ"פטיתמכמיגס
"~ASO"וכין מג' טומר רופף קותו ק3ל 06 כין נכון 1(ה מולים, הס כקילו ah 6מסתכר ויותר קבל, ל 
 יפלי% טל6 6גסיס קליו מסולח לימון בו ונתן קותו מהכיר כגלל לג' הללו כ6יסוריס היקל רופקט6ותו
 יז סעי' עה סי' עי' h)1ntb ע"י 3רי טענת ולענין ביותר. רעועה h'o 110 הטמ6 טענת ולכן16ת1,
 6ין ד3גיד"ד ד3וד6י ועוד, כהסיך לי קיס לומר כ' יכול גיד"ד ולעג'ן C"nDI. וס"ך וממ"עוכרמ"ח
h)1ntheע"ז, להסתם מוכן היה ול6 ממס 3רי טוען ל6 דהתו3ע ועוד "כת3גו, וכמו התם, כמו כרורה 

 6713י. 6ל6 נגיס  "ין  מלירם  רסכ"'ד  התומימ כתם ככר 5כל  לתפוס כ"63 6)6 דגי )6 "ס דגסועוד
 לתבוע בדעתו עלה ל6 עדיין סרופ6 56ל "החגה" לעטות סי5טרך )דעת גוכם ס6' לקמר גס למעמסוהנס
 והטעם כספו, 6ת ה3ע fb רק הרפוסי הקיטור 6ת ר5ה hS כ3ר הו6 כלסר רק b~h התזרה כספו6ת

 רכות עסקיות כמו לקיטור, טה3י"ה הדרך כל ול6 התסלוס, 6ת מלדיקה ohltno רק  העכורי )פיכגרילה
  כלמגעות  יושג ההייסור 6י ס3ר 3תתילה oh וגס כלמלעיס, להתמט3 3לי הת1651ת לפי גקכעממחירן
 ntbilno. 6ת )קכ) כדי ומת) iSpt דס3ר ממתיקתו נרצה כדיע3דטוחד,
 היחיד המגתן רוכ עפ"י כלסר (OSh, 3עסק6ומ טעות  מענת  לחטין  שייך 3כ)ל ה6ס לעיין יסעוד

 הכסף קבלת הי6 המכינות וכקן קליהן,  להגיע otu~nht ילל  המעטית oh~tno הי6 כהןהמקובל
 מסירת על הממיר ה6ס להסתפק יס וכן  יעיו  לי5.ר כרי כר  מיידית הלמלעיס %תירת 61יןמהכ"ל,
 ה5ד לפי גס והנה ווייס(. פגריי יכתב וכפי  nt~DDDO  עלי  יל למתיר מתקרם עיסקיות ככללההמידע
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טממתות

 יכול 6י 6ין 6', כהסכמת ז6ת (ילס oh לג', מסילס הכסף (6ת נרמה מ"מ "כירות-ספסרות, מיונם6ין
 וגס מדעתו, מינה 1ל6 6' (ל הורסות לפי פעל והע ממון, חותו על מלים היה (3' כיון נחזרה,)תונעו

 מנפטו. הסער כאס ד ס"ק ומס ט סעי' קפה סי' ועי' מכר כאומר דינו כלל כדרך6ס

 טלדשמידט.טוביה

ד

  (מעון על  ישעו רבוכן ג(5לתי, קעג: סי' כנק כמרדכי hnth הנה כלל. (כר לו 6ין הדכרלגשר  (ל" וכאן (כר, מקשין הדבר הגמר (רק וסרסור  כיתרלן  רייו  רמיכער h"w15c הגאב"ד מא"כרמיתי
 הו פה (יכוץ לעסות יכול הייתי eh לי 51מרת r1ntnb זיווג כמכיל להסתדל קולגי"5 עד )ילךהמכרתני
 )קיים מזומניס והיינו והכמור 6ני אחריו וצאנו חמריו והלכתי (כירותי, כמכיל דינר ט"ו לי נותןהייתי
 מוס לו נדר (ל6 ממעון והמים מכירותי. חת ממך מואל 6ני ע"כ 3כת3ך, כמור ל16ת1 מהודעתסתנ6יס
 6מ1תhc) 1 1ל6 אמותו 1fns  חיתו  hctc 55"כ נעלסדגר

  (ים )ך חייב 6יגי )כך צידי היה )" והעיכוב"
 סכר 3(3יל דינר ט"ו ממעון גדר 6ס והממתי כמור. חותו קייס ול6 הזיווג יהיה 6ס ע"מ  התניתי כידבר,
 כמגמר כסכרו מזוכה פועל כל כדין סכרו לו ליתן מייכ הזיווג (ot~pn סל6 אע"פ מס ל"ת (טרםטרמו
 ד3ר Ob עליך, לטלטון ם6דכר ע"מ לי מקודמת 5ת הרי ל5ט5 לחומר ודמי  קנין, 3ל6 5פי)1מלסכתו
  מקודמת, חיגה נתפייס ל5 061 כדיבורו, המלטון נתפייס 05 התנקי דקייס מקורסת 11 הרי לסלטוןעליה
 ועל השיתות ע)  יכיר רח31ן היה "ס )דקדק  יי ה"נ עמה, 'hb D"Dt"( כדיכ1רו פרוטה (וס חיןדה6
 (מעון פטור 6ז הזיווג כגמר b~h גדר (לח (מעון כדכרי ו6ס לקלס, מייד מיתקייס ע"מ נולחןה,יווג
 ויצרע enhtitl, טורחס ומפסידים מ5לימיס ואינס סרבה 1מ51י6יס לריק יגעיס (דכגיס כמה כילגמרי
 ול6 ראובן עם מעצה oth)no מן (ינה (ל6 יסכע גס ויפטר, הזיווג יגמר 66"כ כלוס נדר (לחממעון
 יהיס rh לר6וכן (6מר כמו לקיים ממעון ר5ה מתמילה ממעון 6ת מהזכיר התנ6יס כל 6ל6 העיכובגרס
  הזיווג.  ככיסיי  DCD מל6 מחמר 3ס3ועתו פטורממעון

 דמי hSt נוט), חיגו rht t)'Dh ufl~n גדר  ustt~ 1wnr  hSt %סמתו"6 מכיי  (ס חיספס מעצהמהגהות
 פועל להבכיר דרך דהתס מכ"ט דגוטל ה5י) ו% להליל דירד)ה5י

 6פי~
 על

~DD 
  מ(6ייכ יחיל (מ5

 גרס ול6 התנ6יס מן מינה (ל6 י(כע וגס ומם"( הקנין. כגמר 6ס כי (כר לתת דרך דליןכ(דכנות
 למלם (חייב המרדכי מדברי נראה ויותר טרחו, סכר לקלס מייכ מלידו העיכוב (כ5 רכל נראההעיכוב
 ע"כ. לו. סנדר מהכל
 הדרך, ה51 פכן ג6מר 5ס 61פי)1 הקנין, כגמר 5ל6 סכרו יתן טפח כפירו( עמו נדר ()ח כגיד"דו6"כ
 ("ת la.oao הו6 כגיד"ד ו(כייט מגדר. מס כל o5c5 61ולי  יכיש, לפלס מייכ מלידו העיכוב כ6 כ6ס6ך
 Sc .hello הו65ות גס כולל (זה האמר, )מאכער לפלס אריךסהיס
 מבמעון ס3יקס כר5ו3ן 6, ס"ק רסד סי' כפת"מ הוכח קגד סי' יקיר מות כסוית הו6וכן

  טייתרל~
 פיוס

 ויגיעה כטורם (לו 5ת עצה וממעון נמכרו, ר"ט עסריס (כר לו ליתן עמו ופסק המררה  Sihי(תרלית
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 ירושלים - דיןפסק,י

 ד6ס כתטוכה ומקריך nthitoo, )1 מיחזיר מר6וכן ומכקס כידו עלתה 1לnthito 6 כמה 1ה51י6רכה
 כhtoc 6 התמתונה על פועל דיד ככלל, ~nthitoo h)h nthito גס נוטל ד6יגו פסיט6 כידועלתה
,h'ltbומדלק לו סיחזיר ההוללות על להתנות לסתדלן הו"ל ה"נ o)no ורק מפסק, מה רק נוטל קינו 
 דגס ועוד כותב: התטוכה וכהמסך כלס. נוט) "ינו התנה דל" דכיון )יה מיכעי6 כידו עלתהכל6

 וה"ה וידוע, קכוע טסכרו כרופף טעמך והיינו הו6 עסק כע) סתדלן דסתס סלו 6ת כמנים הויכטתדלן
 לכסיגמר S"h )4 4ס סכר לו וקכע פלוני כיח לי סרסר 16 פלונית )י סדך זה 4"ל 06 ובדכן כסרסורה"נ
 סתדלן כין ודקי ~rh הזה לטורח מהר6וי ורב גדול סך קינו 4ס סק5כ מה נוטל טרח 1(ס סתס, רקהדבר
 יותר. )1 6ין כידו עלתה ולסילו ההול, לליס הר6וי ההול לטורח הר6וי רק לו 6ין סרסורכין
 מקיסר כזה דהיינו ט"מ ככר 1(ה סתס, רק סכר יקבל הדכר לכסיגמר )הדיף "מר סל6 כניד"ד41"כ
 מכ"ט. לו לבלס קריך לחויי 6זי וכו', פסיכי6טר )רופף עמו מהלך פעולות עסה וככר  נסיקקותו

 כסיהיה טכר לו והכטימ 4חד כית יקנה 6מר להתלימן לסרסור ט5וה כמי לב סי' חו"מ קריה מסוכסוית
 טלו 6ת עסה ככר והסרסור לקנות, רותה 61ינו הקונה נמלך סיכות עפ"' ולח"כ קנין סטר ועסההענין
 ומקריך )המ(יר, הסרסור מחיוב "ס )1 נתן מככר מה וגס סכרו, % ליחן ממוייני "ס )גמור עומדוהיה
 הו6 סהעיכוכ וקף "כרו, לו ליתן תיק ;גמר "ינו ob 4"כ הקנין ;גמר יהיה 6ס תנקי יעסה דכיוןסס
 יבמות הרסיס וכ"כ 16ת1, כודוין 61ין תנקו לקיים מתויים דקינו קיי"ל כתניני מ"מ בו 1fnc מממתמסידו
 וכ"כ סכירות. מסוס סכתנה כמו ליתן מחוייב כתלילה כמו המעסה נעסה דככר דהיכי ~C"bl סס 4ךקו,

 נתמייכ הו6 גס 6"כ כ(ה והתלמן ס% "oaD עטה ככר מהסרסור כניד"ד 6"כ פכיה. טיסות הל'כמחגיך
 ד% כיון דמי דל6 גרטה זה כל עם "מנס קריה: הסס כותכ סוג סכרו. לפלס 4ו המכירה )קייםלו

 כמו סכרו לו ליתן ממגייס "יגו 6"כ לקנות "ל6 כו למזור ויכול (o)p סיהיה סהתנה המעסה  טףגתקייס
 כדליתם להמזיר מייכ מס5דדיס 6מד סילס ככר הס וחף סדכגות סכר )סלם 6י"5 כהס מזרו 4סכשדכנות
כס"ך.
 נ") 6כל סכרו, )יתן הו6 חייב 6(י ~A1l'f כביטול פסע כמעון ד6ס דמוכח הנ"ל המרדכי דכרי מכילסוכ
 וזה סכרו, כל ול6 והוללות מכ"ט רק לו ליתן מחוייכ 6יגו מלידו הו6 טהעיכוכ כה"ג דמייכ ד"ע"ג)ומר
 כנתן p"D 6 קפה סי' מטה וכדרכי היזק. לו וגרס כו ומור (ה כדכר לעסות )1 ט5יוה דגרמי מדיגםמייכ

  6ך סכר, לו טסכיימ "ף כלוס לסרסור לו  ליתן ד6י"5 ומדמע  בו  למצר  יכיל  רסמיכר )מכור)סרסור
 עיי"ס. ליתן. קריך כסרסור דגס נר6המכ"ט
  להו65ת מבכער מל וס  כגין כניקוע כנירייר  bto ,Ao)nb o)nh  יכן סרביים,  מתסיכית זלימ"5סג,כ"ר  ירכיי כפי הדכר, נגמר סל6 (מן כל טכר מקכלין  6ין  יירביות כסרסרות דהנה נרגזה לעג"ד6מגס
 "תת מכרה ורק העיסקה, גמר לפני עוד סכר מכקסיס מספיר הרי כררתי 6סר כפי מכ"ל,כסף

 עפ"' עמלות מקנביס הס ו"ז מהב"), )הו5י6 ה5)יח1 06 רק טכר גוכה e'oc o)th כפרסומתמתהדרת
 וכו', רפיסות כריסית על תיל, פתירת על מבר  %יחימ 1ס  וכגון סעוססית  סמורות  טפר 6ך6חו(יס,
 להמטיך ר51ה וקינו כו מוזר ועכסיו קורס, סכרו סילס ככר והכעה"כ פועל, ס6ר כל כמו הוי""כ

 hrr)nns ב"ב  מפועל,  כסס וכס לפועל  סברי הכעה"כ הקדים ט6ס כפוסקיס ומלינו עמו,כהתעסקות
 התחיל לtS'Db ob 6 כו )ת(ור יכול הכעה"כ  6ין יטיב בטכירית  מפיעל רוכס ג סי'  פיטלימהכירית
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 כתפקידו עבודתו גמר סספ1על כניד"ד 31פרט עיי"ם, י6 ס" קם כלל סרוקם מתם131ת וכ"גכמל6כתו,
 0רופ6 56ל ל0תיי5כ הליך ~S"h כמכילו עבד ככר co(t וגס לסמזמין, מסגי המלכער כין )קמרסיס
 )ו היזיק 0ו6 מפמד כי )כ"ל מסופית הכקרס 6ת למגיס 0517 ו6יגו כיוס מתחרט ממזמין ורקוכו',

 יקטל )פועל סדרר יohJ~ hS 65 לסתגות דסוייל )מידע ד0ו"ל ד3ר 101 1לכ6ור0 שלימיות.כסיכותיו
 יקמר ל6 מכ"ל מכמס סיס רק מכיני0ס וסתנ6י סכרו, ככל מפועל זכ0 שתגס טל6 וכיון כספו, 6תכמזרת
nhrתגלי סיס ל6 6ך מכרו, כל 6ת ספועל יחזיר חדמיס 3 6חר oh3 הסתקסרות 6ת 63מ5ע יפסיקו 

 מכרו. 6ת הפועל לו סיחזירכיניסס
 ממכר דגתן דכיון למחזיר 6י"5 הסכירות קבל ככר ד6ס דק6מר ho ע) 6 סעי' מלר סי' ם' ערךועי'

 דדוק6 דכתה סד סי' לו"ז מהר"ח משו"ת ומכיף סתוס', וכמ"מ D)tb יקרע tS'Dh סלו מיסיהגתר5ה
 ר5ה hS1 מלמד סכר oh 36ל דנתר5ס, דעתו גילה כן עמס 1)6 הזמן סוף עד מסכר )ממור שידוכשסיה
 הרק"ם מדכרי 6ך סכל, יחזיר מקבל ומס דעתו, גילם לזמר סייך ל6 הטכירות )1 כמיקדיס רקממלמד
 תר11ייס1 6"נ בעה"נ hSI פועל % דעתיס לפסוקי 6יכעי דלD11b 6 רכל ה6ומגין 6ת כהסוכר עזכ"מ
 הפועל ר5ס מל6 מחמת הסכר כהקדים 6"כ וכו', התחתונה על וידו דהממע"ס דפועל פסידה )דעתמו"ל
 דגתר5ה כיון סטעס וממ"כ ע"ז דפליג מכרח 6ין מהתוס' וגס המ51י6, סו6 כעת הכעה"כ מ"מ כסכירק
 ד3תמילת דפועל פסידים דהממעייה דלטעס , מכרו טככר לחרי הסכר כמנתן דגפ"מ דהממע"ה ממוסול6

 נתרמה ממכירות דגתן כיון ולטעם ס6ונס, על מחל מתנה דל6 וכיון לסתתות, )פועל מו"להסכירות
 מח"כ. גתןויפילו
 קריך ותפס כעיו"כ 3ו חזר לפיסו 6וגס וקירע ל6 6ו ספועל תשעו 6ס כין המכירות כ3ר נתן 6ס1)פי"1
 eh or לדון ים וכגידיך עיי"ס. לפועל, סטילס הסכר לה51י6 יכול 6יט תפס ל6 6ס 6ך כטל כשוע))החזיר
 on~h לו וים הגיס סו6 סגם לו, יזיק hbt ~") לסגיט סיכול טוען הסע) מהרי לכעה"כ ם6ירע קונסנקרץ
 בו וכס 3ח,רה, לתבוע יכו) 6יגו מרקם ססילס כיון גמור D11h יהיס 6ס גס כמגס לו. הפריע ול6סינס
הפועל.
 סי' הרמ"א סכתכ כמו גניבה, )מעסה סיוע סי6 ומפעולה גגיכס כמעמה מדובר כ6ן דאגה לדון יםעוד
 המסייע ככלל גס לגנוב האיך לחכירו והמרקה מיגגוכ, כדי דבר כמוס לגגכ לסייע אסור וכן 6: סעי'מנו
 )סלם אריך כמדידה תכירו 6ת o)b't סרסור (כר 067 מכיף ט סי' סי חסורת כשו"ת והגה עכירה,)ידי
 )מחזיר מייד 6ס עליו והעידו סקר עדי מוכר ג3י 6 ס"ק ט סי' מהגתסיימ לדבריו ראיה ומ3י6סכרו,
 אמרה דהתורס וסוחר מרבית ושאני להחזיר ד6יי'5 ומסיק להחזיר, סיוריך כמוחד כמו כמיתכענוהסכר
 61י"5 אסורס כיאה כעד סכר דנותן מאתנן ר6יס ומ3י6 מקר, מעדות סי6 העכירם כעדות 6ך )יקחל6

 המלמת מ)6 61ע"פ לעכבן רם6י hon1 לך: נתון זוז מ6תייס ד"ה 3רט"י כ כ3 מריה ר6יס ועודלהמ,יר,
  מי התמרת ומדייק הנתה"מ, עכ"ד )המזיר, יחל מריות  חתניי סטליס  ד6ס מרתע  לסוכרן,  סלךתניי
 ד6תגן. מה6 כדמוכח לם)ס דקריך ס"ה 6ך לסחזיר ד6י"5 רק קלמר דהנתה"מד6ף

 מהגרען מכיף ח"3 הספר וכסוף הגיל מי מתמורת דברי מכיף סו סי' ה כלל הממסטיסונ6ורחות
 מבירו ממכר מי ד6טו ומקמה ראיותיו, ודוחה  סי התמורת על דמקסס מסכירות הפגיס כעלג6טסמ6ן
 לדבר מליח סוי הסרסור ה6 והגזילה, סגגיכה 6ת )המיכ ם5ריך אע"פ ע"כ למלם אריך כמכילו וגגכ)גנוב
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 גמ65 יסלס ל6 061 ולהחזיר, לתקן ו6"6 העכירה עכר ככר דהתס לדחות ים מלתגן והרזייהעכירה,
 ע"כ, למלס יצטרך 6מ6י מכך נהגה 6יגו מוכ 6"כ להחזיר סיוריך oh)th1 כגניכה מחל"כ נמכר,דחוט6
 ד6ס וכו' לכותי סל קומר דוה כ לה ככ"כ וכמו לד"ע, מליח מסוק לסרסור טיסלס נ(קקין הכי"דוהליך
 הקיל rrr~r הרמסה כתבו ויפילו 6ין: ד"ה התוס' וכחכו מידו, מו5י6ין 6ין כה ומחזיק אמוק מן 6תדכ6

 לד"ע מליח ים דכמכר מסה היסמח סגה"ק מ) כמידוסו גימל 06 61פילו למס, ג(קקין 6ין הסורמעיס
 וכן כלל, מעטיו להני 1ל6 גתכטלה דהפעולה ם6ניהכ6

~cp ידו על נגמר מהמקח מסרסור גרע דמי 
9rrnhtע"י המקם נתקלקל 6ס 6ך להסרסור, מכר ליחן חייב זל"( מחלו והלוקח מהמוכר המקח נתקלקל 
 הגניבה. 16 הסוגלה להתגיר צריך מהוך ofn גדולה סיכה ים וכי מלםלס, פטורסיכה
 המכר 6כל מהעכירה פטור והמסלח )ד"ע מליח דלין ד6ף מיטתו ומחזק חוזר המספטיס 6ורתותוכעל

 נהגה )6 וממילך וההוג6ה הגניכה להחזיר סקריך מהקמה וזה מלם)ס פטור יהיה )מה למלםסהכטיח
'S1hדגם חד6 קפה קינו פכר מגיע דקינו המקח מנתקלקל מהקדה ומה כחפן, ככר מהמתמם מיירי 

 לו מגיע bc'1 מסכר ומי פעולתו גמר הו6 כי לסלס חייכיס 06 הפוסקים פלוגתת יס המידוךכגתקלקל
 הגגיכה )הח(יר ס5ריך 6ף כגגכ מחל"כ הפעולה, גמר על רק לו טהכטיח מסדי ד6נן הו6 הטעסמכר
 עיטתו ומחזק מחוור מסכירות כפנים ועי' לסלס, דקריך דפסיט6 גתגרמו 61ח"כ מניסה סידוך כמוהוי

 להחזיר. ד6י"5 רק h~h לכתחילה % לעלס סחייכ כתכ ל6 דהגתה"מוכותכ
 6עייג להעיד סכר דהגוטל ט סי' מהכ"ח מהכיף טז סי' סכירות מחגיך עי' סקר עדי הסוכרוכדין
 כתכ כ גח קדומין דהריטכ"6 ומכיף חקק המחג"6 6ך הסכר, להחזיר חייכ קינו מ"מ כטלהדעדותו
 ל6 דה6 מידי 1ל6 עניד % דה6 סכר עליו ליטו) רמוי 6יגו כטס כמעמיו דלין כיון להעיד מכרדכנוטל
 ט סי' מספט סער ועי' כטעות. ;תמס דהוי הסכר להח,יר דקריך ליל מ"מ hrenno: ומסיק מידי,6הני6
 צריך ד6( מעסה עכיד כסלל רק קלמר דהריטכ"6 והכ"ח, הריטכ"6 נמלקו דל6 וכתב (ה כעניןסמ6ריך
 עיי"ם. להחזיר. 6י"5 המעסה כמנעמס 6כללהמ(יר,
 הגגיכה מעמה עדיין נעסה סל6 כיון מ"מ ליסור, מעסה דהוי ג6מר 06 6ף דלכו"ע גרסהוכניד"ד
 הסכר ממנו  לה51יh"h 6 סכרי אילמי כככר  יכניר"ר )הסרסור, מכרו )מלס דקריך דיודו נרצהככה"ג
 לו.סם')מו
oh~)tול5 יסה ייסיר  כ6ן  יס מ"מ גנינה, סיגו מג") מעות דגט')ת וס") החו)קיס )6)י דגס UIA 
 6ס מגס זי"ע מ65נ( מייס הצפע s~s 6כיו כסס )י 6מר סליט"6 מ65ג( 6דמו"ר  ווכ"ק פיר ערימסוכר
 (ה(. כסף על סורה הכרכה 6ין מ"מ גגיכהקינו

 סל הסס 6ת מסר רק וג' ג' מ) הסס מסירת 6ל6 היה ל6 כ'  פמפס  אמי םליט"6 גוייס הגריי פכתכוכמה
 כסף לה51י6 דכדי סוגה nlhtino הנה התיווך, על לו לקלס חייכ קינו ע"כ לכד יכול (ה ו6תהרופק
 וכו', טפסים ו)מ)6 וסוכ הלוך כמכתכיס גס צורך ים רפו6י כליסור ה15רך מלכד לו, ס6מר כפימהכ"ל
 והרציה )כדו, הללו הפרטיס כל להוודע יכול היה ול6 וכוי, )ו לזמר צריך מה הדריכו הרופק 56לוגס

 כסלת פכ6 רכר 6ימ 1ס כי מיסרית, וטלר  ככ"ל  זכיית כמימות מעוסקות חפרות וכמי כסס כמיןס'סגס
 ודומה כסף, לוקח OA הוnhf~ 6  הטירחה רעל ונמ65 ל6', ג' עסי or  יכל  כלרהטים, כירכי.כריך
  מגס  כריר וס  ,ך סכסינס ויעכור כסיגי סילמר ~ohitn יי,  ים יסעייר  לכיריי נהיגה למורההוכר
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