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 ירושלים דיןבית
 יוחשין ולבירור משמת~יםן

 חסר( וזה נהנה )כשזה הנאה על לתשלום כסףשוה
 ז152-שע מס' ממונותתיק

 חשון( יא)מהד'

 הדיוןנותזון

 את - לזכאי לשלם החייב בקש קה, עמ' יב כרר ירושלים בפס"ד המובא הדין לפסקבהמשר
 דהיינו כסף, בשוה - הזכאי של מעבודתו שנהנה ההנאה עבור לו לשלם עליו שנפסקהתשלום
 יתומים. של למחייתם מיועד שמקבל הכסף שלטענתו משום בחנותו, למכירה שעומדיםספרים
 לשלם בקש והחייב קופצים, יותר עליהם שיש חדשה בהדפסה ספרים רק לקבל בקשהזכאי
 לסוחר. עוברות הן שגם ישן, דפוס של במהדורות גם ספרים, מיניבכל

 דיןפסק

 יוכל ובהם ובכמה, הנמכרים, הספרים הם מה - לכך( ימנה הדין )שבית שמאי פי על - לברריש
 חובו. את בהם לפרוע יכול אינו קונים, - כלל כדרך - להם שאין הספרים אבל חובו. אתלפרוע

 קניג יהושע דוד)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לפס"דהמקורות

 סר6סון למתה. %ס כמקלס מטלטלין מומת לגבי דיגים סגי ט סעי' hp סי' סל41ס סל' נטוייעמלינו
 כפי 6ל, 1כס11קיס, כעיירות ולמוכרו לתור  קריך  hC'1 ומעתו, מקומו לפי וגסו עכסיו, סס1ה כפיססמין
 011 כסיוס, סגמכר כפי 6ל6 ביותר, למוכרו יכולים ס4ז עסוק ליוס להמתין קריך 6ין וכן כ6ן,סגמכר

 נטו"ע וכ"כ ונמייך. נילוסס  רביעי כסף, תחת  כממלטשן לס"מ  ייכילימ  לסלם  סקריך המקומות ככל הדין)
 דיגו סכתם סר6"ט סוית סו6 סדין כמקור ו6ף ביט. סי' הכ"י מדכרי 1(ס1 כ, סעי' סל61ס סל' סרכן

 לסיוח קריך כמזיק וסייס רכנן פלג דל6 מכ"י כתכ לוין, כפני דלת תנעל סל6 כדי הטעס וכתגכהלו6ס,
 וכן  bw5uno,  על  טיווי יותר לקכל יכוליס ט6ז הסול ליוס לממתין קריך טלין כנ"ל דמיינו וכמקומו,מיד
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 ירושלים - דיןפסקיב

 וכפווקיס. כעיירות ולמוכרו )תור קריךקינו
 ס"ק הממ"ע דלפי הטח, עם הרב 1"1"ע הממ"ע כוה מגחלקו מזויגו במין, סליך החפן מומת %בי6מנס
 כזה קונה היהיה קריך 1ל6 לקנותו, 1ר51ה % סקריך קונה לפנינו היה oh טוה סטיה מה כפי סמיןיכ

 הרב וסו"ע דהסמייע וי"ל הכלהן. כערוך וכ"כ כך, על כעת יסלמו כמה לסוס ן5ריך ס"ל והטתכפועל,
 11ה1 וכך, כך הו6 סווייס המטלטלין h~h oiuc כפועל כעת לעסות יכו) כסף כמה מתחסכים ו6יגסס"ל

 כ6ן יט כקילו מתסנין bSb כך, על יבלס 6מד סקוגה כמה רק סל6 הרכ תו"ע מוסיף כך ועלסהסלומין,
 לחרון. כקונטרס כדיריו יעויין הסחורה, כל לקנות (ר51יס קוניםחמיסיס
 הטווס יזו,י ססכר6 ים וכן לוין, כפגי דלת געירת מפגי הרסיס סכתכ המכרך סיס חוב כבעל ה61 זהוכל
 111י, 61ייתי ותמכור טרח ויל להמעניד לומר יכול קינו סעכד הט"ז כותכ זכו להחזיר, סקריך הו6 1111ילו
hShקרוב להיות קריך דלח נעילת סל ססכר6 סיס כיון 6ך מעות, % סבין כמקוס כמטלטלין לסלם יכול 
 נזיקין לענין 6כל וכמקומו, מיד הללו מהמטלטלין לעסות המקה יוכל כסף כמה להתחסנ קריך %1ןלווי
 כמה לח(כ קריך וקין התסלוס, הו6 עלמו (החפן 6פסר דלת, נעילת סל הטעם טייך סל6 דכריסוסקר
 ססמ"ע. סכתכ כפי  סתסן  טטמין פרס סטם  יגס כעת, מוס  לעסות יכריסכסף
 (יטתו עכ"פ ליין ל6 תיט וכסי' ה)ו6ה, כהל' ק6 כסי' רק (יטתו כתכ דהט"1 לוה סמך )הכיףוים

 הלוקה כהל' סכתכ הצלחן כערוך וכן קג, וסי' hp כסי' סכתכתי זה וע" מליין מס ססמ"ע ורקכהלו6ס,
 דלת דנעילת הטעם מחמת סכרך יותר יס הלוקה סלגכי כגיל הו6 והכל תיט, DS" כלוס כתכ ל5כהט"ז

 לו. מהלוה כספו 6ת יקבל מהמלוה קרוכ ביותר כמה להיות קריךדהתסלוס
 חילוק רק ויד כהלולה, כנ"ל סמין וגניבה וגזילה טכ1יגזקין להדיף מכיף כ סעי' מס הרכ כטו"עוכן

 כמטלטלין )פרוע hc1' וכיו"כ וננזק  במטלטלין, )פרוע 1)6 )מלוה  )יתגס קריך מעות )1 יס 06סכהל,6ה
 מוכין. כמו גרועין כמטלטלין 61פי% מעות, לו יסלסיקו

 אייכלר.מרדכי

כ

 מפריס לקבל מייכ התובע ס6ין המחכר למון וכפטטות הטס כדעת (t'peln טל מוחלט רוב דדעתנר6ה
 הסופי, המחיר כפי ססמין לזה גוטין הממ"ע דברי ספסטות כיון ומ"מ ל%קמיס, מחירם לפילתסלוס
 מן ממון לסו5י6 - )כשרה - קמה כמוהו, ופוסק ככ11נת1, הרכ סו"ע סכר סכך מפורס כמעטונרגזה
 כמוחס. לי קים לטעון יכול סהמוח,ק הכלל DD"' 1ה61ממוחזק,

 6ין סילם ל6 עוד סכל מסוס הסיטוג6י, המחיר לפי לסוס לחייכו בי"ד כיד כמ יס דכ6ן ירקה זה כלעס
 סל מכוס לזכותו ייזקף זה ספר כסיסלם ה6ס דין הכית טומת לענין h'o הסקלה 6ל6 מוחזק, טענתכ6ן
 פירדו דסלוסה כ סעי' קג סי' כסו"ע ונפסק 6 קו כ"כ מהגמ' הו6 )דבר ,כר מ"ח. 20 טל 16 סיחעמרה
 )פי להוסיף י5טרך סכטיטלס, והיינו כמיעוטו. מיחיד כטל כמגה קומר 61מד כמ6תיס 6ומריס סניםלסוס
 המומק. )ענין 1ל6 סחיוכ ע5ס על הפוסקים כמחלוקת 6ל6 )י קיס דין נקמר ול6מעגין,
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 טל ספק ד3כל י3 6ות לי קים בכללי כס בסי' סכגס"ג סס3י6 המהרי3"ל לדעת מי3עי6 ל6 3גיד"דולפיר
 סמהרי"ק לדעת טפילו h~b פרעתיך, oh יודע וכקיני ספק כטענת דסוי6 לי קיס ~מר 6ין פרעתיטענת

 וכמו סטומ6, לענין לי קיס לטעון יוכל hS דלכו"ע ולפשר גרע מיגרע כ6ן מ"מ 3רי, כטענתכמחסיתו
סנת63ר.
 ככוונת לחרת לפרט 1tDh גס ק5ת סדותק 5ד ועל (לנו, כעין מקרס על דבר hs מססמ"ע ד6פמרועוד
 לסותריס, כמתירס סספריס o1ns וים מהפוסקיס דמיגכר רוטן כדעת לפסוק (יט נרצה לכן סגרת,סו"ע
 ניוקר hnic ויערס נזול ויקנס י65 נדין תייר סכל סגר"ט ידידי להלן כממ"כ סל3 גט"ת סו6וכן

 סתולקיס הפוסקים ט6ר כדעת סרט טו"ע דעת הסתוות לגסות עלינו מונה תכן כתוכף, נרציןוסדכריס
 סז6ת. כסנרה לי קיס ולחומר עו3דס לקרוע 6ין 1Dth וככל כמפורס, 1סעל

 קניג. יהושעדוד

ג

 לדיוןהשאלות

 כסף. בשוה לו לשלם יכול ואם נהנה, של החיוב מקורא.

 בקלות. למוכרו שיכול דוקא בשוייכ משלס האטב.

תשובה

 סרתכם מתוך 6כלס 3 יט כב"ק ד6מרו ס6 על יג סי' מ"ד סרס3"6 כשו"ת מפורסים הדכריסלכ6ורס
 כמזיק 16 כביגונית דדינו כשע"ח סנהגס משלס ohn הרסנייך "ל סטו6ל ונסתפק שנהגית, מסמסלמת
 לגזול, נתכוון טל6 מהדי 6גן וסכך וסחמסניס סמלניס מפגי הו6 שעידית ד6מרו דטעמ6 כעידית,דדינו
 מסיו זס מל ממונו 6ל6 נזיקין שכלל (ס 61ין מעליס מן מסלם ט6יגו ברור סדכר לי נר6ס הרס3"6:וססיכ
 ע"כ. גסנית. שככר מפרס 3על סל שידיו טלוספירות
 דנסגס מירות, דייגי סני פרק כתו13ת סר"ן טסכי6 סרטכ"6 כדעת כ6 סי' rrrD~3h מסרי"ט מסויתוכתה
 וכיו"כ, כטו"כ תט~מין לגבי גס דיניו לכל כשע"ח דיגו ס6ס כדעתו למסתפק וים עיי"ס. לו, ים מלוסדין
 פ"6 שמח כצור כת3 וכעי"ז לס1יק. גתכוין (ל6 כיון מעידית (מסלם כמזיק דינו סטין רק לסקל (663ו

 33ינוגית 16 13י13רית ומשלס ת31 דין עליו יט מ"מ מגיזקין תורס דמיעטס 63ופן )סנה ד6ס סי'3מנ"מ
 כשע"ח, דמסלס דסעלס סרטכ"6 כשו"ת מ65תי ר3 זמן 61תר ומוסיף: 53"ע, טס וגס6ר ממיטם,ול6

 ג1יקין nlsh1 ד6ע"ג וכרקס כ: p"D ס65 סי' כק15ה"ת כת3 וכעיר מכרעת. ציגה ורציתויעויי"ס,
 מלוס דנסנה צע"ג כ(י3ורית דינו מע"ח דס6 כזי3ורית 6לo~cn 6 6יגו כוס 6כל 3מיט3מסלמין
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=7-=7

 6יגו דגהגה הו6 העליס כדעת סל6 והכף דלת, נעילת מטוס ככינוגית רתקנו הו6 וחכמיםממעותיו,
 לטלס יכול 6ך כבע"ח סדינו והיינו עמו. והמכיס 6 6ות גה מ15ה כמנ"מ 1ה631 ע"כ. 3זי13רית. hShמסלם
 ככיגוגית. למע"מ חכמים תקנו זס ממטוס דלת דנעילת טעמך הכ6 דליכן כיון 13יכוריתגס

 כתביעת הו6 סההנהו מה תביעת ד16%רה 1יעיי6 להגר"ח סס6ל h'3o 3 6ות יד סי' 3"ק כמוקלונכרכת
 תביעת טתו3ע bSh החפן תסלומי התונעו מזיק דין קינו סההגהו דמה גבך, ממוגי סתוכעו מלוהמו3
 הגר"ח והטיב  הו6,  גנך  דממוגי ותובעו דמיס tSih ונתרפה מהתפז נהנה סהו6 ע"י עליו (ים עלמוהחפן

 כגסתמט דכתכ סמל"מ עפ"י סמו6ל הכרכת ו3י6ר כתורה, הכתוכה מלוה ג"כ הוי סההנסו מהדתכיעת
7nhoיהיה ס% ככדי לו )"לס זריך כמוגג כטן ג,)ן ;ע"ה (ל6 כזיופן מדעתו סל" מכירו ") כממון 
 ס3ליעה דכית תכירו לו ותחד הרמכה מתוך לכלה כטן סההגסו מה דת3יעת מוכח הרי כפקדון, ידסולם
 כרטות6 דגת6כל מסוס 6דרכbih 6 מטלס, הו6 סכירות ומדין דידיה כרסותיה דגת6כל ממוס ל6וכו'

 היתה 111 כתורה, הכתובה כמלוה וסוי הרימוס, דמי יסלם סל6 ומן כל כפקדון יד כסולח הוי ע"כדמר6,
 נ5ר זכרון כקונן כסמו סהוכ6 ונמה עוד, סם סמו6ל ככרכת ויעויי' זיע"6. יסר6ל קרוס מו"ר סלכוונתו
 כסערי "מגס כ,ה. הגר"מ נדברי 5ה( ועמ' סד "ות ח"כ פ"ק מיכל ית'") רכתו וכפיעורי "כ, עמ'מטעי
 דתייכ תכירו מממון סגהגה דכל לחז"ל להו דקים תס%מין לענין דגם כת3: ולפי"ז, ד"ה פכ"ס כ"ג'סר
 עוד ועי' מסריכות. יעויי"ס יסלס. הקודט מן חט" ד6טר מקרץ זה דילפיגן גר6ה יותר 16 מס3ר6,לסלם
 סי' ב"ק סיעוריס וקונטרסי יט, סי' p"s הגרט"ס וחידוני ט, סי' מו"מ יו"כ וחלקת 6, כ כ"ק כפגיי3זה
 כנק מרדכי ולרוס סו-מה, ההלכה" לחקר צמידות קדו, )עמ' ה 6ות יח סי' כיק במוקל ר' ומידופייכ,
 טו.סי'

 מ5ד הו" נהגה ס) חיזנו ד"סוגרילה
 הסנר"

 קריך פועל סכר ("ס דכמו פ1ע), סכירות Sc גדר hton י")
 לו לסלס תייג מעכודתו נהנה 06 סעכודס, לפני 16ת1 סכר סל6 כנהנה גס כך עבודתו, כגמר לולסלס
 לומר נקמן הפועל מסכר עדים 6ין ד6מ הפגי קומית סהכי6 ד ס"ק פט סי' מק5וס"מ ורריה לפועל,כמו

 לקדה יורד כדין % לטלס קריך מלסכה עמו מעטה כיון ה" עדיס לי למה וקמה סכרך, לך ונתת'הכרביך
 ליכ6 ונוטל נס3ע להיות מכיר ותקנת סכרו, סל6 לע"פ לטלס סקריך ~nrroti ומתרן ליטע, מעסויהתכירו
 O"D .1 ונתה"מ ת ס"ק נתומיס 1יעויי"( ~or. י( "גהנה כדבריו ומטמע עיי"ס,ככה"ג,

 ככסף מטלס כגיזקין תט)ומין, דיני סלוסה סיסגס מקומות, וכעוד ר3, ד"ה " ט כיק התוס' כחכווהנה
 כדמוכת כזוזי hSh לסלקו מ5י ל6 111י ליה 6ית 6י וכע"ח 3סוכין, i'Dh מסלס ליה לית ו6י כמיטב,"1

 ולוקח התם, כד6מר 111י וצייתי וזכין טרח זין ליה יקמר ל6 111י ליה לית 61י וכו',כהכותה
 טנמ5"

 מקמו
 טרה זי) ""ל ל3עה"כ, 111י ליה )ית 6י ופועל הפרה, כפרק לקמן כד6מריגן דינו כן כמו טעותמקח
 כסכרך. "עטית מה טול לו %מר יכול דלין ומעליה כהכית כדמוכח זוזי 61ייתיוזכין

 ככע"ח דינו 061 111י, ליה 6ית ויפילו כמטלטלין % לסלס יכול גזלן, 6ו מזיק מדין תייכ נהנה 6סומעתה
'fbכ6 6: סעי' ק6 סי' כסוייע הו6 וכן במטלטלין, לו לטלס יכול % 6ין ו6ס מעות % לסלס קריך לכתחילה 

 טיט )נו ידוע קינו ו6ס מטלטלי, 16 מקרקעי Sih לדחותו יכול 61יגו לו ליתגס צריך מעות לו יס 6ס)פרוע
 מעות לו סיס חזיגן 61פילו קותו מט3יעין 6ין מעותלו

 1ה1"
 מסכעינן ל6 פלוגי סל hSb טלי "יגס 16מר

 מעות. לו מיודע מי כל על מתרימין 36לליה,
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 גר6ה 6מגס לסחריס, hSh כך על להסכיעו 6פמר 6י מזומגין, מעות )מלס לו ספין המייכ טועןוכניד"ד
 המוכר פרק הרי"ף סכתם כמו ה61 כמעות לפרוע סקריך טעמך סייגו ד3סלו6ה מבע"ח גיד"דדחקני
 מייך 1(ס מעות, לו וליתן להזור 5ריך )ו הלוה דווני כיון 6, דין 6 סער התרומות וכספר כ( מו וכשפירות
 3מזומניס, דוקק לו םימלס דעת על 1)6 מנהגה hbh (ווי nhl~o היתה טל6 נהנה כחיוב 36ל 3סלו6ה,רק
 דוקך לו לתת קריך מתורס דמוכר ג ס"ק סם ק15הייח ועי' כמטלטלין. לפרוע יכול מ(ומניס לי 6ין טוען6ס

 כמו ליה מסלק מ5י סמורה דכ16תס ה כס"ק ממ"כ ולפי קמכוין, דל(1(י למרידן סתורה מוכר דככלמעות
 DS t'bbt' ז6ת ד6כילס, כמידי רק לו ליחן יכול דכפועל 61ע"ג עמו, סעטס 3מה )יה מסלק דממיפועל
 דוקק )תת ס3ר6 סים כמקוס דרק הרי יעויי"ם. כוה, לחלק 6ין סחורה כמוכר 6כל נפטו, 6ת גוט6הו6
 ככסף. מו"כ 6מרינן זה כ% 6כל כמעות לבלס קריךמעות
 כמכרך מעמית מס טול 3עה"3 6מר ס6ס 6 קיח בנ"מ ססג'גו פוע)יס כסכירות דדינו גימל 6יו6פילו
 גבי סכ6 ככסף כסף טוה ליה 6ית דוכתך דככל ולע"ג %: סומעין 6ין ד"ה רס"י מס כתב לו, סומעין6'ן
 03"ך וכתב 3, סעי' "לו סי' כטו"ע פסק וכן ע"כ. מסמע. כהדיץ ד6תגי מ6י כתים, סכר. תלין כלפועל
 התומ' כ"כ מזומנים מעות לו ולהסתדל ולמכור לטרום קריך (ה רק לכעה"כ לו 6ין טפילו ד:ס"ק

 סי6 כמעות מכירות דסתס קלמר ח ס"ק ם% סי' וכם"ך מתרומות. וכעל והעיטור והרק"ם ונ"יוהרמכ"ן
 ליון" "כ6ר )ועי' התנקי לזה קריך וקין מתחייכים, הן וכמעות פועליהן םוכרין כן דעת על המוכריןסכל
 עיי"ם(. ד3ריס, קנין הוי 6"כ ממוכר, מל ההתחייבות מחמת (ה 60ס מהקמה hS 6ות 6 טד"ק

 %מר יכול תלין 3ל דין דלין דהיכי גמ65 הנ"ל רם"י דלפי ממפט מדברי h'JO 6 מייק מלו סי'ומפת"מ
 לערב, למזוגות דקריך h~h לו נמכר דל6 הטעם הכיף הרס3"6 כ"ס O"ncs 6ך כסכרך, מעסית מהטו)
 6יגס הטעמיס מני וכבידיד מה(. סי' סוף מו"מ יעצן מסגת )ועי' ולמכור לתדר לפוק לירד סריך יה6וסלף

 לומדן otcn הרס3"6 סל DWSI(11 תלין, כל 6ין תגהנה הרי תלין כל מסוס רשי טל דטעמומייכיס,
 במטלטלין. % לקלס סיכול פריטך מכרו על כלוס התגה ם)6 נגהנהדעתך,
 דיכוליס olcn זה ה6ס ככסף כסף סוה דמהני 603 חקר כ ס"ק מפז סי' ח"3 36הע"( גור נ36גיב.

 ולקכל למדי דרך % דים מסוס דהו6 כמדי nrr~c סמ6 כדין הרמ3"ס טכתכ מס כעין כסף, ולקבללמוכרו
 )זה ורזייה כסף, כעלמו מטוב כסף דסוה דנימ6 6ו כסף, ממגו )עמות יכעיס ה"נ פרוטה, (ה ע13רמס
 רב פליגי דפה וי"ל יעויי"ם. 56ל1, סמוה כמו לו יתנו ל6 ימכרגו ם6ס D"uh לי, מוה לדידי דמהגימה6
 למלס מיכול ריבתה דהתורה דהיינו מיטב, 16 כסף oh 6 ט כא"ק הוגף ור3 יהו"ע דר3 כריההוגף
 כזה וה6ריכו מעות, orn לעסות למוכרו מיכוליס מכם ול6 תסלומין ע5ס מכח כמיטב 16 כסף,כמעות

 וכ6חרהיס הי"ט פיד תיסות מאל"מ ועי' קדושין, ריס הטמר פיילת למ, סי' ~5hprn דברי עי'6חרו;יס,
 61כמייל. למ15ת1, 6)6 שוה סמינו Al~nh לעניןמס

 הר6סוגיס, גתלקו ד3זה מכלר 6כן ד"ה ה 63ות ואס (ס, מעגין הקריך ה"י פ"מ ממון נזקי Srhoו63כן
 והרמכ"ס מקיל, דזו(י כיון וזקת מעות ליתן גריך ומטלטלין מעות מים כמקוס כבע"מ והרק"םדלהרי"ף

 ומקורו bntlnh, 3מת6 מזדכן הכ6 מזדכן ל6 ד6י למוכרס דקל כיון ממם מעות כמו הס דמטלטליןס"ל
 לגחתו סדין מן מים ומקרקעי מטלטלי ללוס ים ד6ס ק6 סי' הכ"י טהכי6 כתטוכה סרי"ףכרכרי
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 ,רושלים - דיןפסקי1

 סוה גקר6ין והקרקעות ממס, כסף מקריין ד6יגון (11י וכמקוס הס ממון ממטלטלין קרקע ול4מטלטלי
 מעות לו ים ד4ס פירות המוכר כפרק כתש כעלמו הרי"ף דה6 קמה 6%1ורהכסף,

 6פי~
 לו ים 06

 סקי) ד,ו(י כיון לוה גבי מ"מ כסף כמו הס דהמטלטלין  ך6ף הרי"ף לדעת 51"ל ,  מעות ליחן "ייכמטלטלין
ehלו לסלק יכו) סוייגו לענין ה61 זה כל ממט כסף כמו הס ממטלטלין ומה קותן, ליתן קריך מעות לו יש 

 הכסף כמו חסוכים 6ינס מטלטלין דעכ"פ לו ליתן קריך מעות לו יס 6ס 6כל מטלטלי, כמקוסכמקרקע'
 לו.שהלוה

 לו יס "ס כע"מ ולענין ממס, כסף מטלטלין הוי גי,קין דלגתי הרי"ף דדעת Srho כלכן סם כותכושוכ
 הי1651ת מעות הקהו ה6 מ"מ כסף כמו מסיע גיזקין דלעגין 6ף כמטלטלין כפילו לסלקו יכול קינוכסף

Ohito3כע"ח, לסגין גס ממס כסף הוי דמטלטלין הרמכ"ס ודעת מכירה, סל טירחה ויפילו קריך סלינו 
 יעויי"ס. ממס. כסף כמו תסיכי גוכיינ6 דלעגין כמטלטלין, לסלקו יכול כסף לו יס 06 ויפילוולכן
 למוכרם סיוכל מה כפי )ו יסותו מטלטלי 16 מקרקעי לו שיתן מה כל ט; סע" ק6 סי' כסייע פסקוהגה
 6פי"מיד

 עד לעכבו 16 1כס11קיס כעיירות למוכרו להגר סי5טרך hS1 הזמן ולפי הסעה לפי ככיתו
th~nteס"ק הממ"ע דכתכ והט"(, הממ"ע כזה ונחלקו לוין. כפגי דלת געלת דח"כ סיתיקר 6ו קוניס לו 
 לקנותו, ור51ה לו סקריך קונה לפגינו הים 6ס סוה מהיה מה כפי 16ת1 ממין hSh ממס מיד דוקק דלקויכ
 סרו6יס דמסוס דייל כסופי, כ"כ ליתן ר51ין 61ין עלגותו סר51יס 6דס כני עתה ס6ין כמה ר6יה61ין

 וכדרך כזול לו מיתן להכי"ד 16 ממוכר לדחוק סכורין כדמיו לסלם כדי למוכרו וס5ריכיס עליהסמכריזיס
 לעיירות מוליכו היה oh ול6 עתה, למוכרו יכול שהיה מה כפי 16ת1 סימומו למעט b~h כ6 ול6 6דס,כגי

 כיה דלית כמידי המלוה יעסה דמה הממ"ע על חולק trtuOI ע"כ. וכדמסיק. סגתייקרו כסער 16קמרות
 הנתה"מ וכ"כ ג. סעי' קט בסי' כזה מקריך וכן ומקומו, שעתו bSh לו 6ין כהקרס 61פיל1 לזה סקריךק1גה
 6ומדגות לפי ו6ס ~hto. וכמקוס כעת o(D'bin הקוניס )פי דסמין כהטל דהעיקר p"D 6 קטסי'

 קריך he'1 "ף tntrns "ותו יקנה 1ד"י שכלס סלפי נכדי כץ) )שוס 5ריכיס קוגיס ;מ5"יס 6יןהסמ"יס
 הס"(. וכדגרי להורות גר6ה וכן ומסיק: כהסמ"ע, hSIלזה,

 קרקע 16 6חריס מטלטליס 6ו המסכון 6ת הסמ6יס סמין וכילד כתש: יט סעי' הלוקה הלכות הרבוכסו"ע
 מזמן ולפי הסעה לפי ככיתו כסיוסכ ויפילו מיד למוכרס יכול מהמלוה מה כפי סמין למלום, מגבהשהלוה

 קונים th~nte ,1 מכעיר הסוק י1ס ע) Db'(t  להמתין hSt למוכרס, וכסווקיס  בעיירות לח,ור היקטרךו)"
 ור51ה (ה מפן לו סקריך מי עכשיו התן היה דמים כמה סמין h~b כדמים, זה על זה ויוסיפוהרכה
 זה כסכום לקגותו טר51ה מי לפנינו 6ין מעכסיו 61ף טכסיו, ס11י1 1ה1 כי המלוה, יקכלל (ה וכסכוםלקנותו
 הו6 סוויו 6כל כדל סימכור יותר לדחקו הס סכורים למוכרו ממוכרח הלוה סל דחקו סרו"יס מפגיזהו
 הנ"ל הממ"ע דברי הן והן ע"כ. עכסיו. לקנותו ור51ה or מפן לו סקריך מי עכסת נותן סהיה מהכפ'

 ס11י1. וזהו לפגינו, קונה היה eb (ה חפן על מסלס קונה שהיה כפי הי6סהסומ6
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 וממונות

 כטוק, כמוכר טו סעי' עג סי' המחכר דכתכ דה" דכריס, הרD"lC 3 מוסיף ג ס"ק מס "חרון31קוגטרס
 ו)" יקנס לו סקריך מי וכל כתוב גיבוס טוה יודעים 5ינס החוק ם3ניהיינו

 ידתוק.
 "hSh hntc כ,ו), גמכריס הס rht למכור  "מת  בנת מפריס הרכה )1 סיט כין )ומר "פ"ר 6יוכגיד"ד

 נמכר, היה ככמס זה יחיד מפן לקנות סר51ה יחיד קונה )פגינו היה "ילו עלמו כפגי מפר כ) עלהי"
 bih להחדם ד"ין A"uh נ' oicn 1להקדם כ 15 ככ"מ דמ5יגו דהם טס כקו"ח הרב כסו"ע טכתכוכמו
 פסו" 5"ל וע"כ רב, זמן קריך "חד "חד כחנות ולמכורמעתו,

 מי לכל כפרוטם "חד "חד ידוע מער
 110י1 101 ""כ ל11ל מסער משתגס סקוגיס מיעוט דמסוס ופרה כמרגלית הסוק כיוס טל" 15 )כפרדמי 1ל" "חד, לקנות מהס "מד כל סקריך "דם כגי חמיטיס )פגיגו יט כ"י)1 רוזלין מגיס "1 "מד לקנותסקריך
 כחמד, לקנות סכ"יס ממיסיס כמו כפרוטה "מד "חד שגיס "1 "חד מקונס "חד לקונס כקן "כלטכסיו
 ורוזלין )ן "יכפת % 11 כמעה לפגינו ס"ין 1"ף לפגינו חמימיס היו כ"ס עכסיו כוויו 1ה1 ""כ "מד,קרס
 ד"ית סממ"ע כסכרת והיינו ממן "חד לקגות ט5ריך מי %ל הסער lor1 הווניל 11 כמטס כולס כליסכתילו
 רוזלין.)ים

 הוי נע5מס סמטלטליס ד"ס סתזל, מ"כן לעי) ססכ"נו הר"סוניס כממלקת דגחלקו י"ל פלפולוכדרך
 לידע כדי טוה זס כמה למוס 5ריך ורק כסף, זס דסרי 1"ת מיקנה ממם קונה סיסיה "י"5 ""כ ממסכסף
 כסף טוה הוי דמטלטלין הטע ודעת הרכ, ומודע ססמייע סיטת וזוהי מחייכ, )חו3 הפרעון "ת ההליס"ס
 למלום, החוכ לפרוע כדי זוזי לו יהיו וכך המטלטלין מיקנה לפגינו קונה סיהיה קריך ולכן ממס, כסףולח
 סי5"ין מעות מהלוהו כיון כמוכ ורק ממס כטף הוי מטלטלין לכו"ע טכגיזקין סרי לעיל ממ"כקפי

ohitoJמעות. לו )מחזיר קריך 

נמ5"
 וכגיד"ד תפן, כל למוס קריך - כ11תייה1 לי קים לטעון יכול D3n)oc - סרב 101"ע הממ"ע דלדעת

 וגס כך, על לקבל התוכע יכו) כמה להתחסד קריך וחין זה, ספר לקגות כרולס ליחיד עולה כמה ספרכל
 כנפרד. ספר ספר מוכרין כחילו לטוס דקריך יותר, נמוך מחיר מק3לין כזומככמות
 of'hn לו מנותן h~b 3: סעי' ק" סי' 3סו"ע המחכר טכת3 כפי סר51ס ספרים "יזה % לתת סגת3עויכול

 %1ל כחנויות מחירון יט וב"ס זה. hSh זה מטלטל רולס "יני לזמר יכול המלוה טין הו" טירקהמטלטלין
ספר

 טגמ5"
 "ס "ך שויו, lofn סרי nlhtino, "ת ממקף ממחירון חכן "ס מתירו, גקוכ כרשימות סם

 עליו. למסתמך "פטר "י 5זי למעסה, עליו טמטלמין מסמחיר D'tlnh כעסרות נכוס סכמחירוןממחיר

 מרמורשטיין. צבינפוז4

 מזה לחפן סער כמקומו נקצע ככר כ"0ר "יירי כסף כוה כענין הרכ וטו"ע ססמ"ע דדכרי לעג"דנר"ה
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 ירושלים - דיןפסקיח

 עיי"ס, מקוס", כשתו עתה סנמכריס הסער "וכפי ט 16ת hp סי' בפריסה וכמפורס בו, לפרועסר51ה
 מויו קכיעת לענין הו6 טלהסוהנידון

~bo 
 להכי16 ספסרות ים כלסר 6חר מקוס טל סער כפי להעלותו

 בויו, קביעת לענין קונים 6ין זה הכמקוס לעובדה להתייחס טיס 16 דלת, תנעל סל6 דין לענין 16סם,
 להלן. 1blJ'cוכפי
 התפן מסווי כתכו הרכ וסו"ע והסמ"ע סולם, ל6 החוכ עדיין, קוגיס 6ין סכ6סר כחכו והגתה"מהטח
 כלי נעטית החפן כהערכת כתכו ולכן המידיים, כקוניס תלוי קינו התפן מסווי מסוס דוקך כמקומונקבע
 כ16ת1 נעטית המפן והערכת כמקומו, קוגיס סל זמני מחסור 16 לחרת עיר סער כגון תי15גייססיקולים
 סער לאק הו6 כדכריהס סהחידוס מכפר 1גמ45 לקנותו. כ6 טהיה למי כוה הו6 כמה ,מן 1כ16ת1מקוס
 ועכ5"ל סכתכ: קמרון כקונטרס הרכ סו"ע דברי הס וכך החפן. ערך 6ת הקובע ה61 מקוס כ16ת1הקכוע
 רוזלין סגים, 16 6' לקנות סקריך מי לכל כפרוטה 6' 6' הקוטע( הו6 דהסער )כוונתו ידוע סער סהו6כיון
 דהסער דס"ל ועייייט 6', לקגות 6חד כל סקריך 6דס כגי ממיסים לפגיו ים כקילו הסער( לפי לסוס)כדי
 ומקרית נדדית כהנחה b~h 6יגו תמיסיס כסקודה זול יותר טמוכריס ומה 6', 6' לפי העיקר( )הו6הידוע
 כמחיר ממיסים ימכור 6ס eh)lh1 גס דלכן וגרסה הסער, לפי העיקרי המחיר 6ת מסנה ס6יטכממיר,

 )כלסוגוי ידוע" "סער ס,ה מסוס oh)th על יעכור ל6 6' 6'טל
 כפרוטה. 6' 6'

 תו"ע נקט 1ל6 11, כסקלה עסקו ל6 בכלל לקנות, סכ6 'מיד כל כפי לסער סיס מ65תי ל6 דכריהסוככל
 גתכוין ול6 לקנות, לפגינו "תן כ6 היה קילו הקכוע טען כפי לסער סיס להורות 6ל6 ימיד למוןהרכ
 להתחטכ מכלי נקצע סכעולס פער סכל מדכריהס רביה 6ין ולכן הזה, היחיד הקונה לפי סמסעריסלזמר

 ל4 ד6י וכו'. כהקפה מכירה יוקרה, חגות וקמעונ6י, סיטוג4י וכגון המקח מתקיים סכו בעריס3תנ6יס
 דהמוכר הדין יהיה 6"כ קונה, סימיל המחיר כפי 6מד סער לכולם יהיה nh)th סלעגין 4ל6 הכיגימל
 הדין יהיה כע"ח כפריעת וכן הסיטוג6י, סל הסער לפי ורק 6ך למכור יוכל )קמעונ6י( מכולתכחנות
 מוכרים טהס ערך לפי כמיס לפס לפרוע יוכל להס החייכ מיס, לכוס סקל גוכיס מסויימת כמסעדהד6ס
 לפי חוכותיהס 6ת בו ויפרעו סיטוג6י כמחיר טו"כ סיקגו הכע"ח %ל מודעה תהיה ומכבן ליחיד,16ת1
 לענ"ד. גרבה 6ין ,ה וכל קמעונ6י,מחיר
 סוג לסי סתלוייס 3זמגינו הטעריס 6ת "3'6ר 6 הערה פ"י 6ונ6ה הל' פתח"ח עי' הענין,ולעלס

 הכיק מכ כהערה וטס לקמעונ6י, סיטוג6י כין החילק DS"1 כהקדמה מטפט" "הלכות וע"החנויות,
 לסער סקריך וכתג זה, לענין oh)1h לדין obt~o דין מהטווה 5ז סי' מ"ג המכי"ט מדכרי לכךסמוכין
 עיי"ס. סגים, לפי hl~hJ' הקנין כמקוס מנמכר כפיהקונסה
 כחגות סנמכריס המחיר לפי ערכם 6ת לסער 6ין כספרים לפלס מכקס החייט סכ6סר נרבה כגיד"דולכן

 תחוס. לקותו טייכיס הזכיני וגס החייכ גס מהרי לסותרים, מכירתם סער DS' 6ל6ליחידים
 ד סי' פ כלל כשו"ת t"hlon ה61 והטור הסו"ע סל דמקורו להעיר יס והטע הסתיע סל  הנידוןוכגוף
 דין הו6 61"כ דלת, תנעל סל6 מסוס הטעס עיקר (Up כ"ק כרסיס והנה ה. סי' סוף פ"ק כ"קוכרסיס
 זמנו כפי סהו6 מפן כסוויות דין סה61 מסמע הרסיס נסויית 6נל תפן, כסוויות דוקק ול16 תוככפרעון
 מידייס, כקוגיס לתלותו כלי מקומו לפי החפן סוויות יסוד 6ת כיקרו הרכ urrlcl והסמ"ע הקוגיס.עפ"י

 לדדיה סיכה כגלל קוגיס סל שוק 6ין ס6ס ס"ל %1ן עי'"ס, הרסיס, טו"ת יסוד כפי מתפרסיםודכריהס
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טממונות

 כפסוטס סרטם דהרי 6ת נקטו והגתס"מ הט"ו tS'bt סק13ע, המקומי סדוק כפי hSh זס לפי ממין6'ן
 וגס ומעתו", מקומו 6ל6 להקרם "6ין הט"ו וכלמון המפן תוויות מסוס גס מיד קוג'ס ימיו מבפועלדקריך
 ודו"ק. היחיד. לפי סממעריס נקמר ל6 סכל מלדברי כך דלת, תגעל סל5ממוס

 גולדשסידט.טוביה

הערה

 עוכרה ,והי bih כמחיר", ומקרית 775יח "כהנפה קינו 6' 6' מקנווכריס פמומ כמחיר חמיקיס המיקים קמוכריס מה6.
 ממון", מזה )עטומ גבל "קיוכ) נוה )פי 6)6 הסיעונ6י הממיר )פי הטווי מהעריס 6ין 61עפ"כ 1)ועו)ס, מ6,קיימת
 קהם )כע"מ קני וקעל olh11V1p קהס )כע"ח 6ח7 קעל מכמיה קרעו ו)6 6'. 6' קמחפקים )קונים 6' 6'ולמוכרו

קמעונ6יס.
 הגל"ע י7י7י ק, היסור הנחה ולכן מנות(, 3עי )וקינו מו") הוrtt 6(h' מז")(, ,וגס מנות 3ע) ה61 החייב ק)פנינו כמקרהכ.

 מדוייקת. אינה תחוס", )אותו קייגי0 הזכאי וגס החחי "אגסקי'ט"6
 הו6 73ין קהל מעקה "קג) ס"נ וכטמון ג6מונה h"tmn  יכרי 6ת )המקין יט כך ע) נראה", 6ין ,ה וג, קמעונאי,ממיר )פי מוכותיהס 6ת 13 ויפרעו סיטונאי הממיר קו"כ קיקנו הכע"מ )כל מודעה תהיה "ותגע שליט"א י7י7י קתמה מהג.

 6ף תוכו ידי החייב י65 מהמייה, )קנ) ק5לין מה 6ת הכע"ח ק3, ההנגה )פי ו6ס ה6נוקיוח", דעת נגד ק,ה 6ף מקפץקיוט
 סרעונו. כלרך המייל "הרויח" 6ס קרוח עיניו יהיו06

א.ד.ל.
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