
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ילנידור  ממופתלוו"

 הממושכנת הדירה את שקנהנושה
 -עא 1697 מס' ממתותתיק

 rl~fi) י)מהד'

 הדיוןמשא

 היתר עפ"י לשנה 9% של רווח לקבל כדי לשנתיים, 26.5.02, ביום 130.000$ לכ' הלוהא'
 סכום בו מוזכר היה שלא הספר, מן חסר כשהעיקר - הנ"ל ביום הלואה הסכם כתבו הםעיסקא.
 עם גר הוא סובה ג' סול הדירה את לא' ב' מישכן שלבטחוןי בו ונאמר - הרווח אחוז רקההלואה
 באופן נרשם א' לטובת המישכון ההלואה. כסכום בערך היה זמן באותו ששוויהמשפחתו

 חתם אף ג' אחר. למלוה הדירה על נוסף עיקול נרשם שנים כמה ואחרי ראשון, כמישכוןרשמי
 שעברו לאחר המועד. בבוא לטובתו המישכון את לממש יוכל שא' חוזר בלתי כח יפויעל

 חוזה, וג', ב' א' השלושה, כתבו חדשים, כמה שולם לא הרווח וגם נפרע לא שהחובשנתיים
 לפרעון תשמש ג' של שהדירה הצדדים על והוסכם נפרע, לא 130.000$ בסך שהחוב כיוןולפיו
 לא' ישלם וג' החוב יסולק ובכך לא', עוברת עליה והחזקה ג' של הדירה בעלות ע"כהחוב,
 הדירה את ולקנות לחזור אפשרות לג' הותירו אך נפרד, שכירות בהסכם שקבעו כפישכ"ד
 מימש לא שג' שנים משלוש יותר שעברו אחרי היום, שנים. שלוש בתוך 130.000$ שלבסכום
 החוקיים בהליכים ונוקט לחלוטין לו חלוטה שהדירה א' טוען הדירה, את לקנות ,כותואת

 שמו. על הדירה אתלהעביר

 לפני 110.000$ לא' לשלם מוכן היה שלטענתו משום המישכון מימוש את מא' למנוע מבקשג'
 זכות לי אין היום ולכן מ-130.000$, פחות ממנו לקבל סרב שא' אלא שבהסכם השנתייםכלות
 המישכון את ולהוריד 110.000$ סך לקבל בשעתו מוכן שהיה א' משיב המישכון. אתלממש
 סרב ולכן לו, הובטח לא וזה טובה, ערבות ע"י היתרה תשלום לו שיובטח בתנאימהדירה
 ההסכם מכח לו שייכת הדירה שלמעשה א' טוען ירדה. ג' של וההצעה המישכון, אתלהוריד
 לג'. ולא לו התייקרה התייקרה הדירה אם ולכן ביניהם שערכובחוזה

 א', בין נעשה שהרי לא', ג' בין מכירה חוזה של תוקף לו אין עליו מדבר שא' שהחוזה טועןג'
 לפרוע יצליח שג' היתה ודעתם בטחון לצורך רק בו התכוונו הצדדים וכל וג', א' בין ולא וג',ב'
 הסכום בכל כמעט רבים מיסים הדירה על יוטלו המכירה את יקיימו שאם ג' טוען עוד החוב.את
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 המכירה.של
 שלווה הכסף את ב' לו נתן זה סמך ועל עיסקא, היתר היה ב' לבין שבינו הדין לבית כתבג'

מא'.

 11.000$, ובס"ה לשנה 9% לו ושילם בהסכם ג' עמד הראשונות שבשנים הדין לבית כתבאי

 הדין לבית כתב ג' 25.800$. בסך שכירות דמי לו שילם השכירות של הראשונותובשנים
 ו-03. 02 השנים עבור לשנה 9% וכן שכירות, עבור כ-31.000$ששילם

 דיןפסק

 שאז מסויים, לתאריר עד ג' אותו יפרע לא באם מהדירה חובו את לגבות ראשונה זכות לאיא.
 מוסמכת. שמאות לאחר הדירה את הדין ביתימכור
 על גם מסויימת פשרה של בתוספת החוב, פרעון ליום עד לשנה 9% של רווחים כולל החובב.

 וכשכירות. כרווח לו ששילם מה ובניכוי דרווח,רווח

 הייזלר אהרן מרדכי)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 בהלכההשאלה

 הבית את ולקנות לחזור ג' של זכות עם החוב סילוק תמורת ג' של ביתו על הבעלותייב"העברת
 הבעלות" והעברת באותה הבית את א' קנה האם שכ"ד, לא' ג' ישלם ובינתיים שנים, 3בתוך
 לא.או

תשובה

hn~h'11 לי סמ,ירס מעומ ל' לכטיסיו 51'יל טדס % מכר צית לו מכר 3: מס נ"מ נגמDh .'תנ6 מקן וכו 
 ופרשי: מותר, כרכית 5מד 5ד ס5מר יסודם ר' ד6י יסודם, כרכי דל5 יסולע דרס כריס סוגל ר3"מר
 מעותיך, וטול לי סמזירס מעות לי טכסיסיו לך מוכר "גי כן ע"מ מוכר 1""ל דמיו כל לו ונמן כית לומכר
לסור

 יו"ד לפריס כית כסויית וכמט ע"כ. ונוטל. עומד מעותיו פכר פירות וככלכל מכר זס hr'1 דגמן"
 6ס hSh ohl~o qbt כלל מכר זס 5ין סמקם "ת לנטל סלוקם הכיד דכיון נרט"י מ3ו6ר ד~5ורס מ3סי'
 סלו6ס. 55לו טמעות כיון מלוקח קנס ל5 סרי ממעות 6ת מחזירל5



 גממתות

 לי לכטיסיו ללוקם סמוכר וקמר טדס 16 בית ממוכר ס"ס: פיו %1ס מלוס סרמ3"ס מדהרי מדוייקוכן
 מכו6ר ע"כ. 3דייגין. 6ותס ומ51יחין Oilip רבית טחכ) ספירות וב) קנס )6 קרקעי, לי תחזירמעות
 לי לכטיסיו S"h1 למכירו סדם מכר 6: מעיי קער סי' יו"ד כטו"ע מממכר פסק וכן כל), מקם זסדלין
  כדייגיס. onlh ומ51יחין הו6 ק515ס רכית ט6כל ספירות וכ) קנס לח מקרקע לי תה,ירמעוה
 זס סרי הומס ערי ככתי כיס סמוכר 3מסגס: 6 )6 ערכין כגמ' 6ית6 דסק or על לפריס סטיתושקטת
 וכו', רכית כמין זו סרי סם: וכגמ' רכית. וחיגו רטית כמין or סרי מודם, עטר טניס כ) וגו") מידגוחל

 ר3גן, וס6 יסודה ר' ס6 קטיף )6 יוחנן ר' 6מר התירתו, "מתורס h~h גמורם רכית 11 סריוסתגי6
 רוכל )זקה מותר, פירות רוכל ססמוכר כזמן מכר, סדסו לו ועמס מגס כמכירו ncu טסים סריזתני6
 חיכך כרכית 6מד 5ד כיגייסו מ6י וכוי, מותר פירות S~lh טסלוקמ כ,מן 6ף הומר יסודם ר' חסור,פירות
 מ613ר דס6 וקבס ע"כ. מותר. כרכית חמד 5ד סכר יסורס ור' חפור כרכיה 6מד 5ד סכר ת"קכיגייסו,

 כטל. דסמקמ וסרמכ"ס כרמיי כמשחר דלה or1 קייס, סמקם ג6ל לח ד6ס מומס ערי 3תיכדין

 ערי סככתי לח, ח1 ממעות לסכיך סיכול מוגעל זמן ים ob להחק טפסר סיס דלכ6ורס לפריס בכיתוכתב
 ממעות לסמ,יר  סמ1כר יכו) ולעולס כזמן מונצל 6ין חס מטח"כ מ"מ סוי )כן )"גס טמ1ג3) סיגתמומס
 "סור לי סמ,ירס מעות לי לכטיסיו מד"ס כתבו טס ככ"מ תוס' דס6 היגו, זס 6כן כלל. מכר כ6ן 6ין6"כ
 מכר, hSh מקס ,ס חין יפרס לה 6ס דככח כ, ס, לקמן גכייתח כ% )מטכגת6 דמי ו% יסודה: כר'דל6
36ל

 מטכגת"
 יכולין 6ין יורטיו )פדות יכול יסוך גסי כ6ן 6כל יורטיו, ח1 סו6 ח1 לפדות לעולס יכו)יס

 6מד 5ד רק סוי ,ס כ) ועס זמן, סגכלת כלח חף לפדות )עולס יכול כטסלוקמ דמיירי סרי ע"כ.לפדות.
 לסמזיר יכול חס כלל מכר תורת עליו טלין נחמר וחס יפדס, ל6 06 מכר, חמד 5ד כ6ן סיט מטוסכרכית,
 טלין כיון ס5ךןיס, מצגי רכית דסק מסוס ספיר, מיתוקם יס71ה כר' 6ף 6"כ  ומן, סג3לת 3)6סמעות
 מחי יקטם 61"כ מכר, תורת ע"1 די" זמן סגכלת כלח למחזיר יכו) חס דגס ומוכם כלל, מכר תורתעליו
 קייס. ססמקמ מומה ערי כתי מדין כט), דסמקמ htoטנ6
 מעות לי לכסיסיו 61"ל 3ית לו מכר סרכית כפרק גרסינן כתב: סי' ולוס מלוס סל' לפריס 3מחגסוסגם

 וסתגס עכר ד6ס גרפס ו)כ6ורס ע"כ, מותר, כרכית 6הד 5ד ד"מר כר"י דלח תגח מ6ן חסור ליסמזירס
 ומת סדמיס "ת סוף h'so )ח וחס מעיקרך, כט) סמקם סדמיס "ת סכיך דחס ועומד תלוי המקם סריכן

 6מד 5ד דחמר יסודס כר' דלח לס מוקי וממו"ס טס, סתוס' מדגרי גרפס וכן מעיקרך, סמקמגתקייס
 מעות לי כטיסיו סמוכר 1ח") טית סמוכר מלוס: כמלכות "כ"כ ז"ל סרמכ"ס מדברי 6כל מותר,כרכית
 טכת3: קעד סי' כיו"ד סטור מדכרי גראס וכן כלל, מכירם כחן סחין מטמע bs rO)p ,ס סרי ליסמ,ירס
 נר6ס וכן ע"כ, טירחת, עת ככל )סמ,יר טהריך כיון סלמס ה% מכר כאן טחין פירות ל"כו) מלוקחחסור
 hS רכוות6 סגי דכ) ונרסס מוכר. ט) מס דספירות גראס f"'DSt יעויי"ט. ס3"י טס טסטים סרטכ"חדעת
 )6 ,ס סרי לעולם )סמ,יר טסתנס דכיון מודם יסודס ר' 6פיל1 כסייג דכ) יסודה, כר' דלה סכ6 גרשימוו
 ד)6 כנמי גרסי דלח סנז' ספוסקיס כדעת לזמר דומק דוס הפריס ככית כתכ המגס ע"כ. וסקגכ.גמר
 יסודס.כר'
 טפיר מ"מ לסמ,יר זס כיד סיס ד6ע"פ ס") דר"י כריס דר"ס גלעג"ד 11"): אפריס כבית לכ6ר כהבולכן
 כסטרי ח3ל ס)והס כסטר דוקק סופר, טעות קמריות לענין יד ככ"מ וכד6מריגן וקני, דעתיססמכם
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 מ"מ מקמ, כסטרי חף טיס 6הריות טו דף מס דקייייל A"uhl ליומך, חרע6 דז3'ן 6ינט יעכיר ל",מקם
 לסיות יוכל 6"כ D"W סחהריות hc'1 ג6מר טקס ככדי, trtr כינס טד' לח 6מריגן כמקם ד6ף מסוסמיינו
 הספק על וקנס מגמר 6מריגן ספיר מעותיו, לו ימ(יר טעכ"פ ors מט6"כ כלוס, 3ל6 ידו מתמתטת65
 מטח"כ ליומך, דז3ין לומר אייך ספיר וכיני כיני פירות לסכול יכול ס1ח eh (ס כל חך ליומך, חרע6וזכין
06htO 11Dh וחף הפירות לאכול eh ויאכל יעכור oh סחכל, הפירות חף למחזיר י5טרך ממעות לו ימ(יר 
 סמכה ל6 מלכך הפירות, לאכול חסור ho סח'דג6 (כין ק6 דמאי ליומך, (כין "ייך דל6 פטיטח6"כ

 יהודם נולר' מהספק על לחגותדעתיס
~O)lp 

 6כל ליומך, וזכין ס% הס  וכיני ציני סי6כל ספירות טהרי
 סמכה דל6 וכיון ליומך, (כין סייך ולח ספירות לאכול חסור hto לעולס 6'יכ חסור נרנית 6מד ד5ד3%גן
 לעג"ד. נכון or1 המיר, 3לח 6ף גווני 3כל כלל מכר כ6ן 6'ןדעתיה

 מומס ערי מנתי לן דקסי6 והא ק5נ, ל% לפדיונו זמן ק35 כין חילוק ד"ין לומר "חי מקוס הגסומעתם
 6מד 5ד רסוס חמריגן טעמך דמה6י 1trno, כטלף הלוט מכית h'O o"Dht גמורה צרכיהד6מריגן
 מסירות %כול חסור כסרי כלוס כה (ס ללוקם טלין דכיון טעמך, טכתכגו מס לסי מידי h'tp ל6כרכית,
 כיס כמכר דוקק  סייך תם קנס, יל5 דעתיס סמכם ל5 ליומך,  רזכין לומר  סייך ול6 רכית ליסורמתמת
 סרי מ"מ רכית, מטוס ספירות כאכילת טיס נסי מומה ערי ככתי מסד"כ וכו', מעות לי לכטיהיווסתנה
 ספיר כסיתר6 קחכיל פירי סוף דסוף וכיון מעותיו, הזרת זמן עז סלו הס סחכל והפירות התירתוסתורה
 לו מלוט המעות סח(יר ל6 06 %1ך ליומך, דזכין 6ינ" דעכיד זה, תגחי על וזכין וגמר דעתיהסמכך

 אפריס. סכית עכ"ל פס"ד. לענ"ד ופרם כפתור הס חלו ודכריס כרכית. חמד 5דומקרי
o)nhtדבריו טסוכ16 המכי"ט דעת וכן לח, 16 (מן לו קבע כין לחלק הממנ"א דדעת כתטוכה סס הכיח 
 פירות לאכול יכול ט6יט כיון כטל סמקם ומן לו עכס ל5 ריפילי  יפריס ככיס כתג לסלכם  ת"ת ,גממ;"6
 כלל. קנס ולה דעתיה סמכה ל6 לכן רכיתמסוס
 סכית ימ(ור טניס בלוט עד מכסף 6ת לו יבלס טקס המכירה כאטר טכתכ דכיון כגיד"ד נרכסלפי"(
 %6 טניס טלוס וכתוך סלוקם, טל לסיות סכית יומלט בגיס "לוט עד לו יטלס לח oht המוכר, סללסיות
 ממעות חת לו oia5 טיכס סומן כתוך דה6 חסור, זה והרי מרטיה, סכירות דמי למוכר הלוקםיסלס

 ohlSOS גהטכ עדיין סכית 6תולהמ(יר
~tDht 

 דמי 6ת לקמת לו סרסור דהיינו הפירות, חת )6כ1ל למוכר
 דעתיס סמכה ל6 סו3 הפירות חת לאכול לו ספסור כיון סרי אפריס הכית ולפי רכית, טהסהסכירות
 לו יסור oh 6כל ספירות, ליכול יכול כיגתייס oh חל6 מספק קנין טייך דיין ממסק סקנה et~nlhקין
 ודקי מגיס ססלוס כתוך 6'יכ דעתיס, סמכס דל6 מטוס כספק, הקרקע סקנס למריכן הפירותל6ליכול
 מהמוכר, הכית 6ת O)p ל6ססלוקמ

 (ס סלוקמ, סל מקרקע לסיות הריך ס6ז המעות 6ת המוכר לו סילם כטלא סגיס סטלוס לאחר 6ףמעתם

 סדה על הלגסו ט: מעיי רז סי' כטו"ע וכמכויר rOlp ול6 הסמכתה ה"ז מיד קנה סל6 דכיון חינו, כןגס
 לeh 6 ק"ל )כ"י(, 6סמכת6 מיקרי ככס"ג יותר, טוה ti'eh hb ויש יותר, סוה וסוף זהוכיסמחה

 טלורה עד תפרעגי ל6 6ס ליס 6מר 6ס אכל tO)P 1לhn)nDh 6 סוי טלי( )יסית טניס "לוט עדתפרעגי
o1)cיכול עכטיו טמרי מעכסיו סיקגה לו לומר יכול חינו כגיד"ד וס"ה ע"כ. קנה. מעכסיו טלי תסח 
 הוי סנים סלוף 6מר OA 61"כ כמ13חר. קגס ל" ולכן רכית, ונס סירות ליכול המוכר ור51ס סמעותלפרוע



הממונות

hnin~h%1 ,ו5"כ קנה hS (כלל. סמקם מ 
 מטוס הזמן, כל על העיסקנו טל 0רוומ 4ת וגס ש130.000 כסך מוכו דמי כל 6ת למלוה סלוע ימ(יר%ן
 כהצית לי קים 5מר סיכול כלל, נמכר hSt ה51 הלוס "ל הרית 5כל כדין, עיסקה כהיתר נעטהט,ס

 הנ('.לפריס
 ד5ס הס31ריס די"פ וכתב זה, כנדון פוסקים וכמה כמה דעת סכיך פכיימ יהודה כרית כספר יעוייןוהגס
 וקין מותר (ס הרי olrn1 סימכור התגחי היה דחס הס31ריס דעות ים ועוד מותר, (ס סרי זמןמקבע
 p"e נ6 בסיי סקנ1ס"ח נמלקו דסגס להלכה, ונרשה מעיקרך, המקם סית3טל הים התגלי 6ס h~h%סור
 06 מחלוקת סכיך ס"3 פ"1 מכירת כמל"מ  ממגיס וכן )5, 5ו hnp מר5 ח,קת StDtn ספיקה כספק "0י

  גס  לסמובר יי יכניר"ד כוס,  דברי  פוססים יעור ל6, יו bnp מר, מיעיל דריג6בספיקה
 מיח1י

 מר6  וגס
,bnpבמל. רסיסת  ,פריס כמבית לי  סיס  לטפין  יכול  יכן  יכין 

 הדין טעיקר מוסכס גר5ה ס)51תו,  ביכר יפוי  מסוס ספירית 6ת להכיל ל6'  ייסור  טנת3,ר מסולפי
 למפרע המעות הוי לכטית3טל סמקמ, לבטל סיוכל המוכר ססתנה סכל מעוה, לי כסיהיו צדיןסמ(ינן
  טקס בתוך הכסף 5ת ג' יתן ס6ס כך: 3יגיסס הסיכוס 6ת רו6יס 6ג1 כן ועל 3גיד"ד, גס ג6מרסל61ס,
 tnh)o ו6"כ חרטם,  סלו6ס  05PS סיתם לכ' 6'  מסטר סר,טונס סס65ס  ספרור למפרע יתברר hS'מגיס

  הל611ת1.  כסכר רבית  סוי  שמן  בחוך ססרסעמפירות

Dhlכיון למשה הלוה מן "יגס (ו סרבית תקמר ~bc 5לג' יסיר מלווה ל hih ,'סהל61ה עכטיו גס ע"כ לכ 
 ימיני ג' סי6 סרבית ממסלם ומי rA5 יל6 לכ'  יתגייס נמסכת סר5טונה הסלוקה פטור ע"יהמרסה
 גלענייד 5ך המקמ, מל 61"כ  onlh, לצמת ל6'  מיתר ייסיס  למלום, מליום Oh3  י6ינס רצית ומטיםהקוס,
  במלום ,בל סלווס סו6 ס3' מופיע  כסטר ט5מגס מסוס למלום מלווה הכלס רבית מטי63ס3גד"ד
 מיה ס5לייכ ההלוקה, 3עד ח"ד ערב hlO 31' 6' טל הלווה סו6 סגי סיס  ססיכומ  3ור6י בע"פינעסתס
 ל3י o)nh ג', ולrhn 6 הלוום סיח כ' סרק נקמר Dh מהרי לסגם, 9% 3סך הרבית חת לקי ליחן לגיחסור
 ע"י לו מייד עלמו  טסו6 מס 6ת ל3' מפלס 3ענס ה51 המות 6ת )6' פרע כטג' וח"כ ~'hpD, סיתרעמו  עטי hb סהרי מג' רכית ליקת חסור ל3' 35ל עיסקנו, סיתר עפ"י % טסתה כיון %' רכית ליתןמותר
htot11 51"כ ל5', מייכ  י3י המוכ 6ת פורעDh 'רצית ליתן לג rhi 6ת לב'  נותן טסות גתט3  1ס  טפרי 
 %מר  נריכיס 6נ1  שסורח ע"כ מלסלמס. 3' 6ת ופוטר ל6' מייב יב' סרכית 6ת  אטלס  bloc 013סרבית
 b"h1  מחיב, בעד  סיר ער3 רק 610 31' סקוס  כעלס  סיף סג'  ססיכיק סי6  כך ינע"פ  ר3רימט3סיכומ
  ססס 3מו3 התגוייס עפ"י ס"ז נערכות עלמו 6ת סכגיס וע' לג', 6'  בין  בעלם יפיס עיסקת סיתרסמר
 מייב, טנ'  מס 6ת ו% מייב עלמו  טסות  סמונ 6ת פירע סוף rhs  מסלם כסגי וע"כ hpD'D, ססיהרחנקי
 על רכית טוס מסוס )6' סרכית 5ת ליתן )ג' מותר תכן סער3ות, אטלס המוט דכטכט) נפטר, ממיללונ'
 לווה הערב סרק גחס3 (ס 6'ן ט"ד 3ער3 דגם p"D 3 קע סי' יו"ד 3ט"ז ויעויין ל5י. מייכ עלמו טסו6מה
 מ6' יסיר 5וס טסו6 נחטב  1ס סרי  יילס ג'  לשסוף  rh5 ohc  יסלם מי ת%' דהדכר hSb לגי ומשהמ6י
 יפרע הערד )כסוף  טקס מטוס 3ר3יה, 6חד 5ד דהוי מסוס סממ3ר לדעת ד6סור הס"(  or  סכמבומס
 על מל עיסקי ססיתר  טמר סהרי כך (ה  חין בניר"ר  r~llth1 מיעי  AS' לאליס נחיב  טסו6 הרילמלוום
 והרצית(. הקרן לו לפרוע לג' מותר היס ל6' פורע היה 3' 6ס וגס כחמור סער13ת ועלהמוכ
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 כיתו פירות לרכול לו וגוחן חוכו, פטור h'~c מ6י יצירות מדרס סלוקם קיכל סג' י651 כניד"ד1לפי"ז
 ספירות ל6כול לו ט5סור דכל לפריס דסכית לדיגך hntb וממילך ספירות, ל6כול ל6' לסור ו6"ככסברס,
 כלל. סמקה מל % ק15כ לזמןטפילו
 רבית מטיב דל6 גר6ס גייכ לכ', סקוס ~hto ורק rbn סימידי סלווס סו5 טכ' נקמר oh טגס נר6סעוד
 סר6סון, סמוכ פטור h'o סרבית ניתגס טתמורתס ססלו5ס כקמור טמרי למלום, מלוס כ5סט6יגס
 סו6 כי 6ת כפוטר טע"י זס כגלל רק ל6' מקרקע 6ת גתן ג' מ"מ 6כל גי, 6ת יקירות פטר % 6'ורומנס
 סמדסה סס6%ס סל מכסף 6ת סקכל מי דבר סל כמופז מלמעטה י651 61'יכ לכ', מייד ססו6 ממסנפטר
rhn- 510 ,'רססים  לריני 51תיגן יסורס, סס6%ס, כעכור נותן טסו6 רכית טסיך ספירות לכילת ו6'יכ ג 
 וכנ"ל.יפריס
 ונסורס, זו רכית hon מ"מ למלום, מקס כ6ס ט5ינס רכית מטיכ טכניד"ד נקמר 05 טגס נר6סעוד
 למקס מקס ט6יגס רכית מותרס p"D 1 h~c קע וסי' כp"D 6 קמט וסי' 1 ס"ק קם סי' יו"ד r"wnמפסק
 ומלוס (זז סילך נדהייגו זס כדרך דוקך WItD גר6ס וזייל: לסור, מעולס רכית 5כל 5מת כנתינם6ל6
 ןינריסעצרה

 לפלוגיי
 מודר כל 5תן 6גי לו מלווית onhc מעות פלוגי לך יתן hSc (מן כל 16מר 06 6כל

 כלוס ליס סוי סרכית עליו סמקכל (ס מ"מ למלוס %ס מיד כ6 סרכים ס6ין לע"פ גמור, ליסור טוסדינר
 וסכרך עליו, סקרן קמריות גס גמ65 סרכית, מוכ זס על יט סקרן לו פורע ot~o טלין זמן דכל סקרן,גס
 דיוריו וכיקור עכ"ד. ע6, לכ"מ כמידוטיו סרמכ"ן כסס י סי' מיד כעס"ת כסס קסט בסי' כ"י כתפסז6ת

 ככס"ג 5sh למקס, סרכית גותן כין קטר טוס כטלין רק hSh רכית גתיגת סותרס טל6 סו6לכ6ורס
 תטכס ע"י hSb מגתיגתס עלמו 6ת לעטור יכול קינו סרכית טגותן יו65 מזמן, לפי עולס סי6ססרכית
 ולסור סקרן su לוום סו6 גס כקילו מטיכ וע"כ לפרוע, מלוס 5ת לכוף ככומו 6ין טסרי למלוס,סקרן
 רכית.ליחן
 61כילת )כי, מ6' חדסס ohtSO כ6ן סגעטתס  סמ(רס  fh)n מחמת רו6יס סלנו  6מר  שכיתור  כניר"רוס"ס

 י ג  טותן רכית סי6ספירות
 h'(o  וי  טה)61ס  סורי  כל כל תירי r~Do,  יל כריוו מפט וי  סרי  שככורי

 לדיגך לתיגן וסוכ למלוס, מלוס כס6יגס גס לסורם (1 רכית 61"כ פירות, ויותר יותר ממלום  סכלנפרכת
 וכגי). לפריסדסכית

 אייכלר.מרדכי

נ

 לדיוןהשאלות

 שלוש לאחר ההלואה את יקבל לא אם המישכון את לממש יוכל שהמלוה מישכון חוזהא.
 באסמכתא. תלוי האםשנים,
 מכר. לכוונת ולא חובו לבטחון לקונה ניתן המוכר שלטענת בעלות העברת הסכםב.



 וממוות

 אחר. של עיסקא חוב יסלק שהקונה כדי קרקע מכרג.

 כשוכר. בה להחזיק ממשיך כשהמוכר לקונה חזקה מסירתד.

 שנים. שלוש בתוך ולקנות לחזור זכות המוכר בידי שמותירה בעלות העברתה.

 את ולקנות לחזור הזכות לו שהיתה שנים שלוש באותן מג' שכ"ד לקבל לא' מותר האם1.

הדירה.
 וטרם בטאבו, גם להעברה חוזר בלתי כח יפוי עם ובחזקה ובשטר בכסף בעלות העברתז.

 בטאבו.העביר

 שהדירה בע"ח עוד כשיש ראשון, לבע"ח - אותה לשום בלי - הדירה כל על בעלות העברתח.

 להם.מושכנה
 עיסקא. בהיתר הלויתי לומר מתה נאמן האםט.
 מכחיש. והחכט עיסקא, ההיתר את לי קרך חכם פלוני אמרי.

תשובה

 סרי טלי, סי6 סרי טניס מלוט ועד מכלן לי גוסן 6תס 6י 06 61"ל סדס1 על סלוסו 3: מס 3"מ למנגסא.
 סי6  יוסי רי  מחליפין b~5b מתניתין, קסי6 קגי6 ל6 6סמכת6 ד6מר למגיומי 6: סו טס וכגמ' טלו.סי6
 לS~hl eh 6 ססדס על מכירו 6ת סמל1ס ס"ד: פ"1 ולוס מלוס סרמכ"ס ופסק וכו'. קגי6 6סמכת6ד6מר
 ר, סי' וכטו"ע וכוי. 6סמכת6 ססי6 מפני קנס ל6 ,ס סרי טלי, סי6 סרי טניס פלוס ועד מכלן ליממ,יר
 מיקרי נכס"ג יותר טוס % טפילו וי"ל )ו3רמ'": יותר סוס bto1 זסו3יס מ6ס טדס על סלוסו ט:מעיי

 כחוכות כט"ג סו6 וכן קגס. ול6 6סמכת6 הוי סלי( )יסים נגיס ontsn עד תפרעני oh hb 61"ל6סמכת6(
 וכבי"ד כ6סמכת6 ד)6 נסודר לו לסקגות קריך למכירו מסכון דסגותן סרי"ף( מדפי כ מז )דף כעז

 גמ65 הגיס, סלוט תוך הדסו לפדות ויכול מעות לו סיסיו סכר דוס 6 ס"ק ר, סי' D"ntO וכיקרמטוט.

 סיס דטס ר316ן וכגי גד כגי לתגיי דומם ו6יגו קגס, ל6 מס"ס לגמרי, לקנותו מתמילס כדעתו גמרסל6
 לגמרי. עסקנותן דעתו רסיס ע"ס רכינו מטס כסגתידוע
 סר6"ון. כמיסכון גססכם מכית 6ת Olp '6 ל5 דיין נגידה)פית
 b~pl ט% ססי6 כמזקת 631 סדם  סוכל טייס סרי עפר",  בר  כחיגת טטנויס 11 3: קגד כ"כ כגמ'ב.

 6מר 6ס וכו' 3מתגס לי טגתת 16 לי טמכרתס לומר לוגו 6ת זס וסו5י6 סי6 טלי )ומר ערער 6הרעליו
 ופירס מסטר. 6מר סלך ל16 061 עדיס 6מר הלך עריס ים 06 וכו' למגה סטר 6ו זס סו6 פסיססטר
 כמגס, טטר קרקעות. לוקם כעטיר לסח,יקך מכירס טטר לך לכתוב ממגי מפייסת פסיס, סטררסכ"ס
 סדמיס. טקכלתי קורס מכירם סטר לך למסורס6מגתיך
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 6י מ6ן דק6מר נקמן, 6יגו (ס hto למגה סטר 1nlho ר3 6מר יהווה ר3 6מר 6: יט כתושתוכגמי
 למגה סטר לוס דק6מר 6ילימ6 סג16ניס: כטס כסמ"ק ופיי וכוי. כמיניה כל פריטך, לוה,דק6מר

 כ) עליו, הלויתיך %6 כי ל6 קומר וממלוה כלוס לי הלוס )6 1ה61 עסו ntDD לי להלוות )וטה6מגתי

 כן. 6ומרין הל11ין כל 6"כ הכל, מן דבריו סחר גלך וכי נתמיה,כמיגיה

 כלומר ופסיס, 6מגס orin טסו6 ג' וטוען ג', 0) הדירה על כעלות מעכרת מוזה ל6' סיט  יירווכנידון
 0הו6 וטוען מכמיט ו6י המ31, סיסלס לכטמון רק hih הדירה על כעלות להעכרת כווגתס סיחה"ל6

orin5ת )עסות גלמן ג' וקין כמיניס, כ) פסיט6 לוס דק6מר 6' כגמ' חמרו ע"( כעקת, לסע3רת למיתי 
 עטו מדוע ג' כדהרי ס6ס ל6', מסייע סטכירות סמוזס גס מס מכמיטו, כסח' ופסיס 6מגס למרהסמו(ס
 טכירות? ט) דירס סכר מוזה חותו פי SP % פילס ומדוע סכירות,מוזה
 o)'h כמלזה סמקדס רב 6מר 6 מ( ולהקן מקודדת. שגה כמלוה המקרס בכיי 6מר 3 1 קרוטין כגמ'ג.

 ז. סעי' כמ סי' r"Dosh 1"1'יע הי"ג O"D חיטות סרמכ"ס פסק וכן וכו'. ניתנה להו5חס משהמקודמת

 "ל מכית לי מכור 61ייל מכירו 56ל חו3 % טיס מי היד פזז מכירס הרמכ"ס PDD כמלוה מכר לגפישמגס
 לפיכך טפרע, מי מקכל 3ו סחו(ר וכל עתה, הדמים סגתן כמי ס"ז ממוכר, ורקס 56לך לי סיס 3מו3יין
 ממכר. נסעת משיות סמלווס מעות טלין ולע"פ בו למזור יכול oon 6מד 6ין כמוכו קרקע לו מכר06

 נפיי נמכר  ניכנס להו65ה מלוס כלס  הג6וגיס הוסוו טמרי )מה זה ידעתי hS 6"6 טס הר6כיידוליהטטת
O)o.'ותמילת סו6 והקרקע ממפן ס) ססוויות דמי הו6 קנין ס3כסף הרמיקס בדעת 160) נקנן וכתב וכו 
 טל כסף סיהיה קריך נקדוטין 6נ) פרעון, ותמילת טוויות כדמי לסמס3 יכו) מוכ גס לפיכך הוך,פרעון
 מספיק דכמכר כיקר Srrtp 0"( יסר כסערי והגרס"ס עיי"ט. כ,ה, לסיות יכול 6יגו וחוב קנין,מעכס
 Sstp כחילו מסיס טסלוה כ,ה די כמוכ ולכן לקנות, מעטם חין הקונה טמ5ד לע"פ סמקנה, מ5דהקג6ה

 מעכס קריך כקדושין 36ל טלו, 3ממילס כסף סגתן גמסכ שיגו טהמלוס לע"פ המום, סילוק טל הכסףחת
 כמוס. (ס 6ת 61ין הקונהמ5ד
 כ ס"ק מז סי' ק5וה"מ עיי פקדון, ופלגך מלוה מפלגך כעיסק6 6כ) גיתנס, סלה651ס כמלוה (סוכ)

 הטעת 61"כ hpD'US, מדובר סרי דירן ו3גידון כמכר. וכ"ט הקדוסין, כו סתופסיס יח ס"ק כמ סי'ולכ"מ
 סיר כ' כזכור סמרי מגי, וולא מכ' העיסקא ס) המוכ 6ת ממלוה 6' סילק הרי בעלות, העכרתססכס
 ל6', הממוסכגת סדירה על כעלתו 6ת ג' העכיר החוב סילק ותמורת ג'(, 1ל6 מ6', הכסף סקכלהלוום
 כמכר. לקגות ממועיל כוס מודם הר36"ד גס עיסקא מוכ (ס 0היסוכיון

 רק 0ס גר וג' 6', סל הי6 כדירה סמוקה oAa נקמר ה5דדיס סעדו סכעלות העכרת כססכסד.
כסכירות.
 מועילם מסוכר ע"י סדירה סהמ,קת 51") כס? o~rn ל6' ים 6יך שדירס לגור ממסיך טג' כיוןולכ6ורס
 תלת כה ודרגא מינים 6גרינן 6גן 51מרי תרי כי דקתו כגון רכ6 5מר 6 כט כ"כ פגמי t~nhc וכמול6י,



טממתות

 מזקה, לו ועלתה דמי 6יסו דד6יר כמקן כטלימותיס מס טעמדו דכיון כג"י וכתם 31לילי6, כיממהסגין
 סכע~ת מהעכרת lp'w טג' דכ6ן העיר טליט"6 סגר"י )31ני טמ, עמ' ט כרך ירוטליס וכפס"דעייייס1

 כסוכר, 1ל6 ככעליס פיס כדירה סגר סמה נמ65 גמורם, כעלום למעכרת גתכוין ול6 לכטחון, רקסיחה
 %'(. oprn כ6ן סיתה1ל6ן

 הזכומ כתוגה לגי כי נ6ת "מוסכס ג6מר: %' ג' טל הדירה על כעקת למעכרה סססכס כגוסםה.ן
o'5Dtholמתימת ממועד טניס 3 סל תקופם כתוך 130.000$ סל כמכוס מ6' כמורס הדירה 6ת לקנות 

 זהי. ססכסן

 ככר )ט6ז 130.0009 סל כסכוס טניס 3 כתוך ל6' הדירה 6ת ולמכור למזור 6' 6ת מחייט מה לדוןויד
 קותו, סממייכת סי6 ההמכס על סתתימס ה6ס סדירה(, סל ס6מיתי מטווי כהרכס גמזך ממיר סיסן

 וגתה"מ ק15ס"מ נמלקו סרי למכור כטמתחייכ (OA1 ל6' ולמכור למזור - כסטר - כמפורס סתמייכוכ6יל1
 סרסכ"6 טו"ת עי' "מתוקןיי, כזלופן סססכס גוסם 6ת לפרס יס כ6ן 6ך לסתמייכומ. מוקף ים eh רגבסי'

 רק למכור סתמייכות 11 טלין וסייגו קם, כ"כ הרטכ"6 וכחיי רו, וכסי' כ-כ6, ממי ק5ה סי' ככ"י הוכלן
 קלז(, ועמי קכט עמ' מ"כ כמו"מ" "יסודות ועי' כתמורם, מחייכו סדירס ופרעון דירס לחצירומתמייכ

 הזו nilfo 161לי התמייכ, סל6 כמה שתו למיינו תיפי מהיכי כהסכם, סתמייכות כזו מוזכר טל6 כיון16
 סכתכ וכמו מ6', ולקנותם למ,ור סדירת סל כקנין ,כות לעלמו מסייר סג' כלומר ל6', כמכירם סיורהי6

 ומכרן לסלוגי, כך וקמר סנים לעטר הגכסיס לרקבון נתן סטור: כסס ג סעי' רמם סי' כתו"עסרמ"6
 ר p"D רת6 סי' ס)1סתת ועי'  לומן. רס  גמירת  מתנת לו גתן )5 מהרי ה)ק1מ1ת מיד מ51י5 סטניהר6טון,

 סקגיגיס ומערכת ה p"D סם ונתה"מן
 6. 6ות עד סי' 6כסע"1 1מ11"6 ט סי' להגרס""

 לעלמו טסייר שדירס הקנין 6ת מג' לקנות קריך 6' ה6ס ולקנות, למזור זכותו 6ת מימם ל6 6סוגפ"מ
 קנין קריך סטין סס סמוכך כמחניק ול6 רפם, עמ' י6 כרך ירוסליס פס"ד עי' תקי, סי' סריכ"סולדעת
 קנין. כלי ממילך 6' טל h'oc 16כח,רה(,
 % ל6', סתייקרס ס16פ5יס, סל טניס 3 כ16תן הדירס סתייקרס oh לרמכ"ן, וכין לטור כין6מגס
 סיור לג' טיס הטור לדעת eA 6ל6 לגמרי, 6' טל סי6 מגיס מלוס כקותן טגס סרמניין ~עתמידעיך
 סהיתס נסכום לג' ולמוכרם למזור סהסכיס במס קיל ולפי"ז ל6'. ודקי  "ייך ספירית  קנין ת"סכקנין,
 6ת מימש ל6 סג' לקמר 6ך סניס, 3 כתוך ססתייקרות רווחי על 6' מ5ד ויתור or hSh 6ין כתמילהסווכ
 ככר ולרמכ"ן הטניס, טלוט מוס עם רק לטור 6', טל ממוחלט קנינו הו6 מכית כמזרה, לקגותזכותו

 המתייקרות. על ולוותר פעם טל כממיר לג' ולמכור למזור תייכ 6יגו ולכן מר6סיתס,ן

 עפ"י לפריס כצית סכתכ למס דמי דירן דגידון כתב טליט"6 6ייכלר סגר"מ מדיין ידי"ג ככור סגם1.ן
 יקפל ו6ס מ5ס כידו סיו מהלוקמ סקכל טהמעות גמ65 מסמקם למ11ר המוכר יכול ס6ס מה 3"מ גמ',

 3 כתוך ולקגותס להזור סיוכל כתג6י סדירס 6ת ל6' מכר טג' כגיד'יד ולכן רכית, הוי סכ"ד כיגתייסממנוי



 ירושלים - דיןפסקיי

 סכ"ד מג' לקב) )91Dh '6 ע"כ מ6', מלה 456 0יי סדירה מכירת עכור ג' סקכל מהמעות ;מ65סנים
 לקנות. כדעתו גמר % ססכייד לקבל לו סנסור וכיון רצית, ט(סכיון

 מ6' 60מיתי (0)011 וגראס מסתכר מ"מ ג', ע6 בטווס 0ו6 סכ' נכתם ohtioa כסטר ס6מגס כתבועוד
 על הכעלות והעכרת ס6מיתי, %0וס לבין 6' כין געסס עיסקא ו00יתר סיד, ערכ רק 0י0 וכ' גי,סיס

 וכיון "לו, סין ממערכות כ' נפטר h5%t %י0, נתור גי לו טחיינ 0חונ לסלק Oh3 ל6' מג'סדירת
 OhtSO 0י0 6%00ס חוכ מסילוק גמ65 טניס מלוס כתוך הדירס 6ת ולקנות לחזור Ab o'iDth'ס0ית0
 טכ"ד. ל6' לסלם לגי אסור ולכןמרסס,

 עם סיס 6י טל עיסקא ו00יתר כ', 6ל6 ג' סיס % מ6' ט0לוו0 ג' וגס 6' גס טענו סכדיון כיוןולענ"ד
 על סיתר לו סיס מגין נכגסמ ל6 %', לסגה רוום 9% ג' טסילס ומס טטיקרו, ג6מר מ0יכ"ת כי,מלווה
 סכ"ד ג' סטילס כמס רכית איסור סיס ל6 ולכן סיס, ס0י0 ומס עיסקא, היתר כיגי0ס עטו 61וליז0,
 (מן סכל כיון סאה סיגו oh דגם כעס"ת כסס מ0סמ"ע ס0כי6 מס 6ך סלו. %0ו0 0י0 ט)6 כיון)6',

 גס מסועכד 0טכ"ד טמסלס נמ65 סקרן, לו לפרוע ס0% 6ת לכוף יכול 0מל01 6ין למ0% 0סכיידטמטלס
 ע"י סלינו לוס גדר ד6יכ6 רמז עמי רכית על חיים" כ"טנות כיאורו ועיי רכית, כאיסור ואסור מקרןעל
 טמקכל דמיינו גכיס, ממונו זכות למלוס סיס ע"י h~h ממנו, oht~oa מעות תביעת זכות למלוס לוטיס
 טג' D"~b דירן, כנידון בס"ס טליטי'6 6ייכלר סגר"מ דגרי לדקו לפי"ז עייייט. "56ל1, מעותיו מכחרכית
 יכול 6' 6ין ססכ"ד לו oien כסגי מגיס 0טלוס תום רעד כיון 0סכ"ד, 4 לטלס אסור מ"מ מ6' 6040יגו
 הקרן. ע) OA )1 מטועכד געט0 סג' נמ65 0ה)ו6ס, )ו )סקס 0)ו0 6ת)כוף

 זה כלמון מיינו אסור, לי סמזירס מעות לי לכסי0יו וכוי כיח )ו מכר ד6מרו 607 עה סי' יו"ד נוכי"תועי'
 ob 6כל כידו, ס06% למפרע המעות מסיו 1נמ65 למפרע המקח 'בוטל ממעות % סכסימ(יר מסמעט610
 ועד למפרע מקח ביטול כ6ן 6ין המעות מזרת כמעת 6ף ;מ65 )י ותמכור תחזור מעות לי לכסי0יו6מר
 כ)) 0)061 5ד "וס כ6ן 61ין ע0כ6, מכאן )1 ומוכרם תוזר 0ו6 "עתם 6)6 0ית0 גמורם מכירהמעתם
 דסק ל6 כערכין קמרו ו6עפ"כ 0ו6 מכר סג"כ חומת ערי מכתי תסיכני 61ל ליכ6. כרכית 6מד 5דאפילו

  קיי") טמרי ותרע וכוו רסני בע"כ  נביס אפילו סנרי ולקנות )חזור אריך  6ין  סג"כ  סתם רטטנירכית,
 כסעת ליחן מלוס אריך גתיקרס 6פי% 0ר6"ט ולדעת otln)ts, פירוה אוכל 0מ0% ותרי ללוה 0דר6סומא
 גמור מכר כניד"ד ס"ס 6"כ 0ו6 גמור מכר ע"כ hSh וכוי, רכית דהות וגימא קג DS" רמ"א וכ"פניוקר
 ל6 כמתנת יהכס onith 16 16 וכגס 6כל כידו כעודם 6ס כי 0דר6 )6 דסומ6 לחלק יט 61וליסו6.
  מט6'יכ מעליק, מכירם מימסכ ולכך תסדר ל6 וסוכ למכרת כידו כעודם המלוס כיד הרמות והריסדרך,
 כידו ולין לו למכור 0ו6 ממוייכ )1 וימכרג0  יחזור  trir %  סלטייי  יפיירי בעת כתנעי  עפוכפייס
 עמו. ס0תגInro 0 כלס סל6 (מן כל )6מריסלמכור

 מעככ כט6כו סריטוס יסרבל כארן כימינו 6ס רג עמ' י6 וכרך מט עמ' ח כרך ירוסליס פס"ד עי'ז.



יאממונות

 סר6טוניס סכעליס מלז מור כלתי כמ יפוי לו יט ט6ס וגריס ט6כו. כלי דעתיס ממכס טל6 כיוןכקגיס
 נמור. קנין וקנס דעת, גמירות טל חסרון כ6ן 6ין "וכ סמקכל, טל כר15ג1 רק תלוי כט6כווסריטוס

 וכדעת יסיים, סייג פייט ימכירס "ס סרמנ"ס ניעת כתב סי"פ פיס הכגיס ס)' סקי רי"ז מרן 3מ"ח.
 כטלה כטגוכס מ"מ גובס, 610 ולסכל מכלן סלוקם, מן מגבס כע"מ למ"ר "טפילו כ, ל פסחיסרטט

 עיי"ם. r"o, פכ"ס ולוס מלוס סמיימ לפי כנע וגייר גזולס, כגמ65ס כמוסמכירס
t'"DSסל נסורס %' סדירס 6ח "למכור" סכם ג' כידי סיס ל6 גוספיס, כע"מ ל6' מסיו יידן כנידון 

J3a.aaaSכתמורם 6' סל טסןירס סכעלות מעכרת כססכם כתבו כך )"סרי ל6' סחוכ כמכוס כלנד 
 מסקר הדירס 6ת ולסכרים סזס( כסכוס מ6' ולקגותס למזור יוכל וג' 130.000$, סל סחוכלסילוק
 וממטף" טעטו hSh 6י, סל סמוכ מסכום יותר יקרס ססדירס ל5דדיס סיס מידוע ccno ועולססכע"מ,

 עכור עד הודם חמר 1טכרי סמיטכון מל ססגתייס תום לפני עוד n"DSO, מם6ר לסנריהםכדי
 סעכרת ססכס 6ת לקמר טל6 גר6ס ע"כ סכעלות. העכרת כטרם סדירס 6ת למוס ומכליסטגתיים(,
 מייקכע. סגכיס וסדר סדין כיס מיערוך טומס לפי סכע"ח לכל סדירס 6ת לסגכות ויטסכעלות,

 יג: 16ת קמט סי' יו"ד כד"מ סוכך ז, סי' קם כלל סרטים כסודת פט: עמ' ט כרך ירוסליס כסס"דט.
 ממס גוהגין סין סס6%ס וכמעת י651 קינו וכמקומן ג6קימי"ם דיגריס קי מממעון לוס ר6וכןומסמלת
 % סיס ססל61ס כמעת כי ממעון IDWt ססלו6ס כטעת לפורעו מר51ס טוען ור16כן כזסוכ,ג6קיטי"ם
 ככרי מטוען כיון טענם טמעון מטענת )ך גרמה וסיס נתייקרו. לר6וכן טגתיקרו מע"פ ג6קיטיטלר16כן
 הכיק ל6 כמיתר לעטות מיכול וכיון וכו' לו פלוס וכמיתר ג6קימים 16%נן לו סיס ססל61סמבמעת
 דתקינו דכיון 61כד, לי מיה פרו(כול לזמר 6דס דנ6מן פרוזבול גבי כד6מריגן 6יסור6, ועכידסיתרה
 61כיל סינרך טכיק ל6 כסיתר לעטות סיכול כיון גמי סכhltD'h 6, ולכיל סיתר6 "כיק ל6 פרוזכולרכנן

 סלוס 61ין מלוה ידיעת 5ריך ו6יגו כמלוס סכ) תלוי דפרוזכול )פר1(כול דמי )6 לדכריך תטוכס:6יסור6.
 5ין 5כל פרו(כול כל5 חוכו יגנס  6ס  למקס סי6 ענירס וגס פריזכו), )ך כתנו ל6 קומר לסכמיטויכו)
 כל6 6ף 61כד לי סיה פרו(כול לומר מלוס נקמן סילכך פרו(כול, כל6 מוכו יפרע eh עזן גטי6תללוס
 כטעת ג6קיסים לו סיס ם)6 רשכן טטוען זס כנידון 6כל 6יסור6, ולכיל b~nto הכיק דלolen 6טכועס
 כמעת ג6קימים כידי סיס ם)6 )י קים למיטען רקונן מ5י ממעון, טל כרי טענת תועיל מסססל61ס
 )עמי מס סי' רכית על מלקט S3C' גועיי ע"כ וכו'. רבית לך )מיתן 6'סור6 למיעכד נעיג6 %1סל61ס
:(hup1'ho לעטות גכרימסו hll~th .)'וכו 

 כי קי 6ל6 לך חייכ  תיגי המיכ וסלה (קוקיס ר' ממכירו טתכע כלמד מעטם טעט: סי' גיטיןוכמרדכי
 רולס טסייתי זקוקים ק' למלוות ט6לתגי 6ך לי מלילם מסני וססיכ קנונם, רכית כמ6תייס ק'מלויתני
 מרומתי ו6ס טענתי כשסר סיס ממעמס מסיב ומלס "לך יסים וממותר לטגס ריומ כמ6תייסלסלוותס
 לו סס%ס טטען כמו גלמן מלס וסטיכ מפרי"ס ימי6ל ר' לפגי סדין ימ(קיסו סיר 1"למ לעלמי.סרומתי



 ירושלים - דיןפסקייב

 0יתר6 סכיק דל6 כנועה כ% 6ף ר"ת ופירם 7361, לי הים פרו(13ל קמר נחמן "דם דקיי"לכהיתר
 כתבו oh (ס יודע דמה ליס מכמיס מ5י לח ד6ידך מסוס פרוזכול ט6גי דלמ6 מזחיה ה"ר % והקבסוכוי.
 כרמך על ימי6ל רכיט והסיב הלגסו. סכ6ימור 161מר מכמיסו הרי זה כגי17ן 36ל ל16, 16 לזה כי"רלו
 מטעם סכועה כ% 1חפיל1 61כד לי מיה לגמר דג6מן קלמר וחפיה וכו' כמכמיטו תיירי גמי פרו(כו)גבי
 הניקדלח

 היתר"
 ע"כ.  ידיעת.  3לי  דג6מן מרייס וכייפ ר"מ כן Shlnt רכינו פסק וכן וכו'.

 לטג0 כרכית ס(קוק כסף 6%ו3ן הלט ממעון up: )עמ' חט סי' כהגל מ0ד' כר"כ ומהרייס f~)lbוכסויית
 מיד b~b טי ע"י הלויתני hS כי קי5כגו כחסר רכית טוס )ך 6תן % רחוצן 6מר מפרעון זמןוכמהגיע
 הלויתיך טי ע"י hSh כי % ססיכ ומלוס הרכס. מעות ככפר לח"כ סהרומתי סדכר סילמת nrruhליד,
 לוס דכ6יסור למיסר נחמן חינו דר6וכן סרב והטיכ כיין יסודה לה"ר סדכר ום%6 וסרבית. הקרן ליותן
 ע"כ.וכו'.

 מהמת מפקדון טעיככ מייסגער חכרהס רכי ומחמת טס: יו"ד כדיים סוכל ל(, סי' וייל מסר"יוכסו"ת
 דיכוריס למיתרין ריכול ממ(קיגן ל6 כרטיעי "יגטי pt~nh' הומר 6ני ע"( ק0515, רכית סגתן חומרס0ו6
 ממלוה דנ6מן nilco פרק כמרדכי וחיתך עטה, סכסיתר יקותי6ל רכי לי וכ"כ החיתי. גוי ע"יולומר
 ע"כ. ווילון. יעקב הקטן (ob מצוררת. טעגס h'ot ז"ל 61ין ככסייג. לס51י6 טפילו טכועהכלח

 לו ססלוה טוען סיס למלום )01 סכין טענות כסחר וכן כה: מעיי קמט סי' יו"ד כטו"ע 0רמ"6ופסק
 סמלוה מן לס51יח כח סהלוס ודוקק מכועס. כ)6 6פי% פטור המלות כמיתר, לו מהלוס טוען 1(סכחיסור
 ים וחס ופטור. נסכע מלוס המלוס, מן להו5י6 כח המלוס חס 6כל לו, פרע מככר 16 מסכון לו טסיהכגון
 דמטויס לע"ג ונפטר מלוה דנסכע העט"ז כסס הניח עט ס"ק וכט"ך ע"כ. ונוטל. גטכע סמלוס, כידנטר
 קע( טכסיי סטיך וסקסה ככועס. ע"י "הריו ללכת עדיפח דממוגח ה,ק0 רביעי, סמלוס וגפםגפניה

 )ועי' כרע וגט"ר רסע, עלמו מטיס חרס דלין כעכועה כפילו גלמן היגו דהלו0 סטו"ע פוסק יכסעי'
 ע"י רכית % סנתחייכ סמלוה טטוען מיירי דכאן מז p"D דעת כמוות ותירן כס. p"D פכ סי' הויימט"ך

 למד"ס tSh כטענות אומר ומלס 1nlhe, תיתר or~h מם6ר רכית 6ו עלמו על oh15o סקכלעכו"ם
 עלמו מסיס D~h דלין מסוס ללוה מ"מיניס טסן דגמי פטור, מסוייה 6הת, פעם Oilip רכית  לויגתמיי3
 נעיסקIDtU 6 סם%  יייעימ מעות על  טסיכן סעו בסי' מס5ייכ  למלות, ג6מין חיתי מהיכי מ"מרטע,
 וגראס ע"כ. גלמן. 6יגו ק515ס, רכית לך ליחן טסכטמתי רק ניגסו הליה סכולן טוען והלס לךגתתי
 לסמעון ס"מר רבוכן סס קסט סי' ססו"ע מפסק וכמו סכוע0, כל" "ף נוטל גלמן מהמיה כוסדכחופן
 0סמ"ע וכיקר סכועה, כל" נחמן עכו"ס, ע"י חלה לקמתי ל6 מטיכ וממעון ליד מיד רכית ממגילקמת
p"Dס( סי' כמו"מ פרו(כול לענין כד"מריגן 6יסור6 ועכיד 0יתיר6 אינס סכיק דלה לה "UD גלמן לג 
 עייכ. 61כד. לי היה פרו(כול לומר6דס



יגממונות

 לפיחו לימכע קריך לעולס דכמטר רס"ל נר6ס סרמ"6 דמדכרי כתב סו סי' n~tcsl מס יו"ד מכ"מכמגס
 מכן כל כמכועס טפילו לסו5י6 דנ6מן לסורות כעולס מקוס חין ע"פ וכמלוס וכו', כמיתר מהטוסוכטוען
 ע"כ. כטכועס.סל6

 רבית בו טים וחומר מודם סמלוס obt קמט סי' כיו"ד סרמ"6 עפ"י כתכ לד p"D פכ סי' חו"מוססמ"ע
 דס61 טעמך ומיינו סיטול, קודם כגק"מ ליסכע קריך כמטר ממלוה וכיו"כ, גוי ע"י כגון נעטס כמיתר6כל
  מכל  תשונס סדין רכית וכטענת יד: מעיי סס מו"מ המלמן כערוך וכ"כ ע"כ. כסודקתו. למטרקמגרע

 לו הפילס להר סקס תוכעו דחס וכיו"כ, עיסקא עפ"י נטלתי כסיתר 61ומר מודס כ"סמלוסמטענות
 1ח0 קסט, סי' כיו"ד וכמש 6יסור6, ופכי) סתירת טכיק דל6 מסדי דפנן )סטכיעו, יכול חינוהכמלוס
 וכמיתר סלקם כמסורס מפרעון דקודס מטוס וסטעס לססכיעו, ויכול פרעתי כטענת סוס ollpnתוכעו
 סיתרת טכיק דלoprn 6 לו טים וס"ס מעות עליו םלקמ טמודס כיון סטר טל כמו ק5ת כעלמו ממליםעכייפ
 לפטור מכ6 ספרעון לאחר מם6"כ בכועס, כל6 ממון לסו5י6 כח לו חין זו סכרת מפגי מיימ 61h~tD'hכיל
 ע"כ. זו. חזקם מפגי ליס פטריגן עלמו6ת

 סגר"ח לו ממסכים וממממע עט ס"ק קסט סי' ם"ך עפ"י כב סי' htrn הו"מ מטס כחגרות פסקממעמס
 טסט מסתכר לימכע, סמלוס עכ"פ קריך וכמטר כבכועס סחוס נחמן סטר hS3t טס )סרמייח 61ףסס,

 סס וגס כאיסור, סיס וכקמת כסיתר חס1ח מדימו אפטר 61"כ עיסקא, סיתר עג'ן גתפמט ם%כזמנם
 רקליכ6

~prn 
 יודעין וגסים ע"ס ס6ף עיסקא סיתר סגתפסט כ,מגגו חכ) רטע, עלמו מטיס מאין 6חת

 חכיון h"w'St חלימים סגרייש מרן סורס וכן עכ"). וכו' סיתרנו טכיק ד)6 כפרוזכול ממם hton ודחיזס,
 DDp סי' ט'יז ועי' עיסקא. סיתר עפ"י מפעל %מר גלמן עיסקת, סיתר מחוי וכסיום nrrtn סומרטסמל1ה
 ע"ס ולח כקי6יס 1h(D~h e כני טרוכ כיון בקי 1)O~1u 6 דממך מלו ססיתר מסו סיפרם ם5ריך %ס"ק
 ע6. סי' מנס מסרם"ס סוית ועיי ,ס. המם 6ין ונסוג מ15י תסדכר כ,מגיגו 6"ככסוגן.

 דכיון 5"ל, 6יסור6, מכיל סיתרת סכיק דל6 חוקת סמך על מסלוס h'5loS למקס סמ6מיניסוכסכרת
 למקס סיס ס6ס סו6 וסויכומ טקכל, מנס תמורת מחתייס סתחייכ ססלוס מסכימים מלוס וגס סמ%סמגס
 hpD'D, היתר % סיס )6 06 גס סמ6תייס כ) על ותקפם כרורס "ססתמייכות כיון )6, 16 עיסקאסיתר
 קס מעתק מססי6 נכסי וכמיעכוד כקנין לו טנתהייכ דכיון וז"ל: מ סי' יו"ד ח"כ המסרי"ט מכתבוכמו
 תלי רלי סריכית לימור 5לי תונו תירי וצלי,  ייין תייכ קהינו כרס תתתייכ  רירם  רמליס נרסותיסליס

 כמיד לי e'p ככס"ג  %מר  טייך 1ל6 חיסורה, דנספי טכקיגן ד% ליס מיזדקק )6 דיגה דכי מיגיםלמיגני
 סיכי כי )ו  מזכין בי"ד טלין ה% טס נפקע מיוכו 6ין מ"מ היסור סיס למ"ר ד6פילו כדבר, היסורסיס
  60ס גתמייכ ממותר וכדבר גתמייכ מסרי מפיר ליס מגכינן חיסורה דליכם ממתח ליסורה, מלוסנעביד
 ממון מוס דקיכן כ 1 קדומין ריטכיי6 עפ"י 6הרוניס וכ"כ עכ"ל. וכוי כייס ל6 סלוס 56ל סותר סמלוס56ל

 מרכינו מוספות וקוכן ת"ג סוף ס"ס ימר וחערי ככ p"D כמ סי' n~sb עי' מלבכותו, סמוזסר 6ל6כרכית



 ירושלים - דיןפסקייד

 סיתר6 סדיק ד% סתזקס מיעילס הכסיג י, 16ת מת סי' ה"3 סלמס ומגחת ד 5ות טו סי' ומרמןסגרתן
 מכם ה51 החוג 5ת נעכס ומס כתוקפם, הסתמייכות וממילך חיסור, כ6ן ט"ין לקבוע 5יסור6ו"כיל

 מסוס ה51 סקס, מן ממון )ה51יח הזו oprno ככמ סובין הס31ריס 6מגס המזקה. מכמ %1ססתמייכות
 וכמו מוג, יחרה % רבית לפלס הלוס סל ססתמיי3ות עיסק6, סיתר כ6ן היה ל6 5כן ט5סדסוכריס
 ופירט חוב, כ5ן 6ין ללוס פטרתו טכתורס טכיון 6 חות מכ סי' ו6נהע"ז 6 6ות ע סי' יו"ד h~tfnoסכתכ
 p"D רם סי' ונתה"מ כו p"D כח סי' סכ"ס הריטכ"6 כדעת נקטו וכן טס, קרוטין הריטכ"6 כדעת 5ףכן
 ככמ דלין ס"ל וע"כ עיי"ט. ממלוה, טגכה 6מר כרכית דכריו טפירסו6

~pino 
 והכיל סיתרה הכיק דל5

hltD'hס)וה. 5ת ולחייב מוכ כחן "ים לקבוע כדי 
 כסמו ט6מרה סעד כ6 חס מת כעלי עד מפי סעידה 6טס ט6ס מ סעי' '( סי' 6כהע"( כתו"ע פסקי.

 פקני ncho למרס ט6ס ג סעי' קפה סי' יו"ד כטו"ע סרמ"5 פסק וכן נ6מגת, חיגה מת 6מר טל5וחמר
 p"D טס r~uosh הכ"ט וכתב וטמ5ס. גלמן המכס טמסקרת קומר וממכס הזה הכחס חת )י טימרמכס
 סוף כסט"ג ול5 5, עכ וככתוכות מס וסר"ן יז, סי' פיד טבועות הרב"ט טסכי6 סרמכ"ן דעת סכןכג

 חע"פ ג6מגת סס6טס וסר6כי"ס ה6גודס כסס כתם יד סי' מען מהריי כטוית 6מגס הריקי(. כטסיבמות
 עד. סי' מסרי"ל מטוית וכ"כ מכמיטס,טסרייין
 % מכמיטו סדכריס וכעל כחמר עדותו סתלס טלפי רמכ סי' מ"ח הרדכם( nrrt~J כתכ סרמכ"ןוכסכרת
 סעד גוף טעל לפי ד סי' מסעה דיגי כ"י כתטוכת כתכ הרי6"ז וכסכרת מממחיה. דחתי מגכר6עדיף
 לע"פ כך דברו ח1 כך מעסו ופלוני פלוני על המעידים עדים כמו זה וסרי כך, טדיכר מעיד bloסר5טון
Dnlhtמזוען ועי' טומעיס. עליהם סמעידיס לעדים מכמיסיס ופלוגי פלוני r~poNh ים. חות ג"נמ 
 לו עסה 5כן "ס (וכר חינו סי והרב סי הרכ 55ל עיסק6 ההיתר 6ת מעטה קומר ט5' דירן כנידוןולפי"(
 סיס עיסק5 סיתר לזמר גלמן סהמלוס ססוכריס לפי OA 15 כי לסכמסס גמטכ זס bp~'u Dh, הסיתר6ת
 לסכמיטו, גלמן ס' סרב ומרמ"ח ומממכר סרמכ"ן לדעת סרי מכתיטו ט' הרכ 05 ט, חות )עיל עי'לי,
 חיסור. כמסק נתון )מנס 9% )6' )מלס ג' טהתמייכ מה51"כ

 לוין. דובאברהם

ג

 ולקנות לחוור (כות %' טמורה טלפיו הכעלות, מעכרת 3ססכס וגי 6י טכתכו ס16פ5יס טתנ6י נר5ס6.
 כתכ וככה"ג המועיל,  קנין עליה היה )6 הזו הזכות 1so.oooS, ט) כממיר טניס 3 כתוך מ5י הדירה6ת

 כחן 5ין וממילל נמכירס, רינית כ6ן 6ין למפרע ממכירה כטלה סלח דכמקוס 5 ס"ק קער בסי'סמוו"ד
 6לח תגחי הים ל6 כחן הרי לסמ(יר, ע"מ מתגה מדין תופסת טהח1פ5יס מקמר 061 ל6'. 3מכירסריעותח



סוממתות

 זכות.טיזר
 טל סססכס לקמר 3יניסס מכמ13 המכירות המכס לפי סדירס על סכירות דמי ל6' טילם מג' מקמר3.

 )6 הדירס יו"כ ססו6 גי טל מלידו הוד6ס ויט הדירה, על למגמ"ק 6י 6ת עוסה זה ס3עלות,העתרת
 רטית. cen כ6ן וקין המומזק 610 6' וממילך כסוכר, hih קמ6כמרץ
 לקנין 3ין ומועיל סיטומת6, קנין דין לו יט לג' ס6ופ)יס טל סתג6י עם ס3עלות מעכרת להסכס 61וליג.
 חמיוס ויתכן חוסליה. כ6ן 6ין bStnn1 רדית, 63יסור נעמס מהמקם לזמר מקוס ים וטור ל6ופ)'ס,וכין
 DS' וטפסר פ"ע. היום, גס גמ6רה זו מסכמה 6"כ סמוכ, נסתלק וכוס הכעקת סעכרת הסכס 6תנעטו
 ססכיס )6 "ופליה )1 "ין rttiPth~ oht 3תג6י רק הדירס )מכור רולס 6';ו טג' נהסכס חומדגחטיט

 מקריביי, 6רע6 לי (כין ניל גכר6 לההו6 ליס ד6מרה hnntb הסיק 6 מז דצ"מ לסוגיא כקנו 61"כלמכור,
Sfbלס, ז3ן S"h ונוולך 6ת כל הוגך רב 3ר ר3ה 6מר 6מי, וגוול6 6ת 6"ל גיהלי, לסדרת 11(י לי ה11 6י 
 לס לקנות םלימ כמלמה כאפס מעמס 11'י): ח סעי' רז סי' וכמוייע ומקני, גמר 1)6 דעתיה סמכה 6מר6חי

 פסיגית לי תחזיר מעות לי יהיו 06 סמלים לר6ו3ן ממוכר ממעון ואמר קרוכס טהיס מטמעוןקרקע
 תמדר טהיח קרוב סדרר כקמר דחיס, כמו קר31יס 1פ)1גית 6תה 61מר ר6ו3ן ס(יכ 11, קרקעקרובתי

 דעתו ממכס ל6 צהרי כלוס p(O ל6 המלים זה 61מר1 מכמיס לפני מעמס ו63 כך, על מקפלת 61יגס)ך
 ע) סגר"6 וכהנסות ע"כ. קנס. ם% וגמלך נמורס תטוכה ממיכו טל6 מפני סמלימ דברי על זה קרוכסל
 3Dp, מיי סוף ומו"מ ג מעי' קעד סי' יו"ד טוס"ע זה, תגחי על h~b מכור וחיגו 11"ל: כת3 טסהגמ'

וקמ"י
 הרמכ"ס חב) גמור, תגאי דסו6 קמ"ל  תנאי כל6 המוכר וגתר)ס דעתיס סמכס דל6 תחמר טל6

 ט6לס בתורת ל6 וכוי tr~r לי הוי 6י הלמרו מה ממפרם למ"מ וכתב כלום, קנה 1ל6 וכו' סמכס )6גורס
hlhth)ns 6 הצליח "חק ט)6 וכיון גמור(6ת 6מר ו  hsll)l סי' כטו"ע וכייכ ע"ס, ומקני, גמר )6 "חי 
 מס. 3סגר"6 ע"כרז.
 מר6 מע דדינ6 3ספיק6 לי קים היקמר ~prnin נקרך מי עוד לדון כאגו 6"כ ספוסקיס, טגמלקווכיון
 ד, ומ, ד ד, הספיקות קונטרס וסלכת6, ד"ה 3 לב 3"3 תוס' כזה: משו מקומות מראי כמס וו6)ייןקמ6
 מ"h"pD1 6 מ"ת 1, סי' כסן תקפו רז, סי' 6מת תורת ה"ה, פטיו טו"נ מליימ כ3, כלל כס מו"סגתה"מ
 3 )3 3"3 מלמה ופני 6יכר6, ד"ה עס סי' מו"מ מהרי"ט טוית ועי' ס"ט, פטר טו"נ יסוייט וים, ד"ח לזסי'

 סדירה, יומס הו6 כיוס וגס קמ6 סמרם טסו6 גי כמזקה הדירה 6ת להקציר י" 61"כ והלכתם[,ד"ס
 למומזק 6' 6ת st~no מגי 61ף סמ~ס. עכור 1ל6 לעלמו המזיק דג' h~w1)c ה36"ך ממייכ לפיוכסרט
 61ייכ מרייק, 610 ג' 6"כ מל ל6 טסמקמ ;פסוק 6ס 36ל מל, סהמקמ האד על הכל (ס עמו,כהסכם
hp'DD36על לאגס 9% סל רוום למלוה ומגיע כמרייק, גי 6ת גם6יר כהאי ממור דדיג (כ ot)co עד 
 מלטהרת. כרכית נמכים 16 9% מגס לכל גמטיeh 3 לדון "ים %6סיום.
 עוד ונוסיף כמלכתה, מכירם כ6ן ס6ין להוכיח לעי) כגימוקיהס סליט"6 ומדיין הלסייד ממ"כ מלכדד.

 מזמן טגתייס לפני ל6 ה61 הפרעון מזמן מוסכם ג6מר: 5 כסעיף 26.5.02 מיום הסלו6ס ד3הסכס3(ס,
oht5~oל6 נהיינו ')DS מדטייס כמעט 1.4.04, כיוס ככר מכירה הסכס נערך מדוע 61"כ 26.5.04[, יום 
 3כל סריסית 3חם5מי סקוס יקמר ט63ס נקמר ססלו6ה ט3ססכס ומגס ספרעון? זמן תחילתלפגי
 ט% דכר כתטלוס, קימור על רפוס 76173 התר6ס כהודעת מותגם or 6ך כפרעון, מיד ימויינורבעון



 ירושלים - דיןמסקיסו

 oc הממסכן כמסכמת טמרי ohtioo, קמן מקומר נכתם הה)51ס המכס טמר תקמר 1ח) כחן.נטען
 ריסומס יסוד ועל סמך ע) ורק 6ך  ללווה  כפפימ  לילית  O')DO סרי כי  ןיפפיכנימו לנו "ידוענקמר:
 סל51ה. הסכס חותו חתרי ימים כמה כ51ע סמטכנת6 טל ריטומה והרי דירתו", על מנ"ל  bcno(hnס)
eA1קבוע תקריך חיגו למורט 26 כיוס hih 6סכמכ51 וכפרט כגיס, לכמס וטפילו טילך, מכחן טסו 

 עכר ל5 עוד וסרי r~lnrs (ה "עכר מנ"ל ההום סל פרעונו ונמן ג6מר: הסגי כקטע ממכירהלהסכס
 גוצה ובע"מ חטיפה, סמתגס וככס"ג o~lnh, מבע"ת למפקיע כדי (ס 6ת טעטס מסט כ6ן ויםהזמן,

 דיט )בי"ד גר5ס דחס וכתב: 3(ס, סקריך ג סי' עם כלל סר6ייט וכטוית פס, ע) כמלוס טפילומהמקבל
 עיי הברמס, אטר טל רימ יט ו3ניד"ד כטקס, ממתגה לעלמו האחיר ויפילו 6( כע"מ מסקר הכרמהכ5ן
 עיי"ט. ה6י, 3כטן לנסוג לבי"ד יט כילד מ3הי)יס ד3ריס סכתם 3ר6'יס ועי' 1, סעי' 5ט סי'כסו"ע
 וססכס 26.5.04, התקריך טהרי להמסך הים יכול הפרעון טומן ססלו6ה ססכס מתוך טגת53ר וקמרה.

 טהסכס כיון טנתייס, חמרי רבית לקבל להם מתיר מי לסערם מקוס 6ין 6"כ נטל,סמכירה
~htino עיסקא. ההיתר גס ממטיך ועמו סנתייס חמרי גסממסיך 

 כתוב סהלו6ס סכטטר כיון מכחיס, רב 161תו עיסקא הסיתר 6ת )י ערך פסיגי ר3 ס6מר ~1D"Dfiנר6ס
 מס עס"י להכטירו לנו די חותו, סערך הר3 טל סמו מוזכר %1 המכיף, סל עיסקא סיתר עפ"יטנעטס
 קותו. ערך לח ר3 קותו oh גס 13,טכתוכ

 סקרן, עם סרבית 6ת מכלל 6עייפ רכיה 3ו סיס טטר מטוס סנטר לפסול 6ין דירן כנידון דמ"מ וגראס1.
 חת רק גוצה חיגו הרצית סגיכר דכמקוס כתב 6 סעי' נב סי' וכמו"מ י6 סעי' קס6 סי' יו"ד כתו"ערסנה
 חמור דוה כיון הקרן, 5ת אפילו 13 ט3ה חיגו סקרן עס הרכית סכול) h~h מפורס חיגו oh 36להרצית
 דרס  סמסרי"ס כ"ס ככ"י ימנו6ר סס יי"ד הס"( דכתה כת"י, ננטר )6 5ך 3עדיס סגעטה נסטררק
 ססכי5 ומס הקרן, לסקס מייכ ןוכגיד"ד[ כקרן מודה הלוס  eb י3ל  סירן "ת גורס  יינו  סימרמכת

 דפטור יי" סס 3מ1"מסרמ"6
 6פי~

 סס31רת דעס טוס סחין נהט"([ כתבתי כ3ר מהודה, אע"פ מסקרן
 ועוד. סס 35רהס יד וכ"כ h'o. הלכתף ולחוכן
 וגס סומן, כל תהפוכות 13 סיט 1%)ר סמ31 החמיד בהרי וזולך, יוקרא עליו קבל ססמלוס ו3ניד"דז.

 6יס1ר 13 חין סד"כ b~utSn סרם"ס העיר וזעק, יוקרח י" 130.000$ ט) סהוכ כעצור סק3)הדירס
 נרכס כמגס ולספסר. לסכר דקרוכ מ"י פ"מ ולוה מאה ורמכ"ס 6 סד 33"מ ד36יי וכמסיחרצית,
 וכתם )130.000$(, ע13רס טקכע מסממיר יעלה ל6 הדירס ממחיר מ15י 6יגו טסרי סכני,סגיד"ד
 להפסד. קרור דהוי מקרי ל5 מ15י ד6יגו מידי דכ) כט סי' רדית דיגי ולוס מאה הלכותהמחגיך

 ועוד lsa.oaoS 3סך - תסעיף פסם מג אסרו ליום עד - סחוט 6ת %' לטלס ג' 6ת למיינו ונרכסמ.
 המט13ן פירוט )פי ססילס, סדירה סכר 3גיכוי עליהס, טילם ט)5 הטניס כל על )מגס 9% סלרוומיס
 חת )רסוס רטטי 6' יהיס סגזכר, )תקריך עד סנגל סמוכ כל 6ה יטלס )6 6ס הדין. לבית ס5דדיסתימסרו
 3ית יקבע מעודף ו5ת סדין, 3ית ע"י טתיעטה צומה )פי סמוכ כל 6ת מהדירם ולגפות סמו עלסדירס
 נוספים. מוכות כעלי למלוקתהדין

 הייזלר. אהרןטרדכי



יוממווות
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- -

 כוס מעכיר ג' כח31: 13 2 סעי' מופיע וגי כ' 6י ס5דדיס 3ין וגחתם טגכת3 הכעלות סע3רת 3"טרסנס
 כתש: 7 31סעי' המוכ. מכוס מלוק טל ומומלט DID' מל6 לסילוק nhr1 כדירה fnol(ot המע"ת 6ת)6י

 נתוך 130.000$ ט) כמכוס מ6י כמורס סדירס 6ת )קנות o'iD1h~l מזכות גתוגס לגי כי 3ז6תמוסכס
 זס. ססכס חתימת ממועד נגיס 3 טלתקופה
 (1 במכירם רפית 5ד ספק כ6ן דיט טליט"6 הייזלר והגרמים ט)יט"4 שיכלר סגריימ סדייניס בזםודנו

 משטס סמגירס וממיקך רפית 75 סוס )'כ6 כדיין דנגידון גרפס )עג"ד המגס onth. )3ט) דגוולכן
 )קנות ססכוס מ~6 עם 63 )6 וג' מD')C )6 טלור כעכרו וכיון ל6י, 3י טל stno סילוק היה 31(הוקיימת,
 מסוע3דת ססדירס סליט"6 הג6כ"ד טכת3 כפי 6מגס )6'. לגמרי סייכה כסדירה סרי הדירה 6תכחזרה
 טל6 הדירה 6ת טמכר גס מס ג', טל סח131ת בעלי לטלר גס סדירס 4ת לסג13ת וקריך ת131ת כעלילעוד
 בי"ד.כרסות
 חו"מ ססמ"ע דברי 6ת ה3י6 6 ס"ק קער סי' 3מוו"ד )י, תמ(ירס דמים לי כטיסיו nAS' ס6מר1 בדיןוהגס
 ~כול מותר וכע לכן ellp ול6 דוקק פלוני עמן המעות כסיתן טימזיר עמו דכטסתנס י6 ס"ק ר(סי'

 (מן. 3קו3ע הפירות ל6כול מותר ולדבריו עיי"ט, וכו', פלוגי עמן למחזיר ע"מ כמתנם דהויספירות
 מ6 3סוכס דסר6"ס 6חר, 1DthS )מלק גר6ס לכן וכו', המוכין סד3ריס ולפענ"ד 1("ל: סחוויידוכתב

 לקיים חי31 סמק3ל מעל רק סי6 מלוטה מתגה לסחזיר ע"מ דמתגס כתבו מז מס במידוסיווסרסכ"6
 אתרוג ליחן מסני ל6 טעמך ומסקי ממרט, ולמכור 3קגין לסקגות קריך לו כבמחזיר וממו"ססתנ6י,
 6מר 3ין מיאק דיט מ613ר מסמס מ סעי' טס סי' ולקמן כמזרה, )הקנות מ5י ל6 דתיגוק כיון)תינוק
 ע"מ 4מר 3ין מילוק דיט כ6ן גראס וסיג עייייט, מתגס, סגי דל6 לי תמ(ירס 6מר וכין לסמזירע"מ

 ולמכור לו כשממזיר מקנין לו ולמקנות להזור 51ריך תגאי ע) כמכירה דמוי מעות לי כסיסיו"תחזיר
 סיס ס~קח בעל רק מיתה, גמורס מכירה סר4טונס ומכירה מתדט, כמוכר הוי כטמח(יר 6"כמחדם,
 סמקם ע"מ נלסון 63ומר סס ס 3סעי' מש"ס מדש, קנין אריך 6ין התגאי מומל ו6ס תתגאי, לקייסמיוד
 )קומר דמי לי תמ(יר מעות )י )כסיסיו OnD ד6מר וכקן טס 1 כסעי' 36) הפירות, )4כע ומותרקיים

 והמעות כלל מקם סוי דל6 ליותח(ירס
~htio 

 כמו יהיס דמיים )הקשות ואין ספירות. לאכול ואסור
 ממעות סרי טקי3ל otnTo כ) )המ(יר ממוכר כשמחוייה 36ל וכו', הפירות לאכול דמותר לזמןמכירס
 מורס שסעת ממדם שקנין למקנות סקריך כיון מ"מ הדמיס כל דממ(יר 6ף ע"מ כאומר 6כל 56לו,3סל61ס
 לי ~טיסיו כמהגס דדוק6 ר3 סי' ר3 למס כחסוכת וכ"כ 610. גמור קנין דע"מ דמי לו ומוכרוכחוזר
 ס. p"D הט"ו וכ"כ עיי"ט, רבית, סוי למפרע ממכירה יתבטלדמיס
 המ(ירס ו6תס ועל כע"מ סל6 ומתגה גתן 16 שמכר סכל מדבריו ולמדנו 'ג: סי' רבית דיני 3מחג"6וכ"כ
 63ומר מט6"כ מעיקרך, סמקמ ימ(יר ממעות "ימיר שכל וקמר ספירה כמי היי( המעות, )ך כס6מ(ירלי

 תנקי ככל וסוי ntpno, לכטיכי6 לו סימ(ירנס תנקי על מעכסיו )1 והקנה גמר דס"1 וע"מ תנקיכלטון
 6כי) וכי לו, סימ(ירגו (מן עד קייס סמכר 1גמ65 למפרע המעטה נתקייס התגאי טמתקייס טכ)דע)מ6
 עסקנותו 51ריך למוכר ומוכרו מלוקח מחוזר 6ל6 6יגו למ"כ כממחזירו מהרי אכיל ק6 דידיס פירילוקח



יטממונות

 טכת3 וכמו מרט, כקנין)ו
 סריט3'"

 ~תי דמי 1ל6 לסמ(יר. ע"מ כנותן וכ"כ לעולס, סדרך טומ6 כדין
 מעיקרך, כטל סמקם סרי סדמיס ממחזיר סכל דמסמע כרכים 6מד 5ד דהוי עלה ד6מרן מומהערי
 סיס כמתגיי החס כדמוכמ מדם, קנין להקנותו קריך 61ין ממילך הכית סדרך סדמיס ססמ(יר כלדסתס
 וסייס כטל, סמקמ יה6 מעות יכיף ם6ס נמית דסכי hnD1h טתחילס מטוס טעמם וסייגו חודם, '"ננטמן
 ספירט כמי ה"ז תגחי כדרך התגס סל6 כיון לי, תמ(ירס ממעות ולכסיהיו לך מכורם הכית כקומרסכ6
 כמ סי' הכ"י מסכיך סרסכ"ח מתמוכת נר6ס וכן לכעסיו, חרר המקם טיה6 המעות יכיף 60סוקמר
 לד.ממו'
 (ס כלמון היינו חסור, )י המ(ירס מעות לי )כטיהיו וכוי בית לו מכר דחמריגן דה6 עה: סי' כגוכי"תוכ"כ
 06 6כל כידו, הל61ס למפרע ממעות טיסיו 1גמ65 למפרע, סמקה יבוטל ntuno לו כטימזיר מטמעמסוף
 ועד למפרע, מקם ביטול כ6ן 6ין המעות מורת כמעת qh נמ65 לי ותמכור תמ(ור מעות לי 5טיסיסהמר
 סלוחה 5ד סוס כ6ן he'1 נלענ"ד 1להנ6, מכלן לו ומוכרה חרר סו6 טעתס hSh סיתם גמורם מכירהעתה
 יעויי"ם. כ6ריכות ג ס"ק קער סי' לינן כמסר6'יל וכ"כ עימם. ליכ6, כרכית 6חד 5ד טפילוכלל
 כמגס רבית,  שיפור גוס 6ין )מוכר המכר י)סקגות )מ(ור קריך דס)יקמ נכס"ג פיסקיס סגי ד)כ)נמלח
 ככה"ג דגם סג כ"מ מסריטכ"6 זכרו ס% הנ"ל וסגו"כ סמוו"ד ע) דתמס קעד סי' פתים כמגמתיעויין
  פרבריו  יפסיע  סג"ל סריטכ"6 דברי 6ת ים סי' יו"ד ל3 כמקרי הכיח וכן חסור, לסמ(יר ע"מדסתנס

 וסגכון סריטכ"6: דאל חיסור, 5ד מוס ליכ6 לסריטכ"6 גס דכגיד"ו נר6ס o)nh הג'יל. כל על מולקרפיי
 יביל  סיס  סתנ6י הים ס)6 פירור כינייסו, h)'h לסמ(יר ע"מ ממכר כמכר סכלה רבית רכ6 6מרלפרם
 hih ho't גמורה רכית סוי סכל לדברי ד6ייכ למלוס (11י וסדרי )מפרע זו מכירה תתבטל  פעותילו

 ריכל פירי מפיינ י5 פכר רריי  רמיך  כשיתן לפוכר ויפכרנס סייסת  וידוור כעס  יותם ער  סייססוכר
 דעתם לסוף תורה ירדה כן לעסות קרקע  5קמ  ררך  ריין  וכיון סברי  ירטון  יייננו, דידיס כינתייסיקח

 לרכות ננסך, תלום ל6 6מר %1 כנטך לו תתן ל6 כספך 6ת סכתו3 6מר ולפיכך גערה, גמורה1להל61ס
 הקרקע להמ(יר ע"מ גמור מכר ד6פילו דרכך 6ליכ6 כרכנן וקיי") וכו', כמחה דינו חיסל כיו"כמכר
 יעויי"ם. ק5ו5ה, רכית ספירות110
 (כותו )ממט ר5ס hih bloc ס)61ס כגדר כן )עסות  פלוסם  כוונת מיי לי ריריי  רירו כסי  ביירוווח"כ

 6ת מעכיר ולכן תגלי, מוס לל6 לקמתו יכול סיס וכעלס קמרת, סלוחה ע) כממכון סנרממהכקרקע
 6ת כחזרה לקנות 161פ5יה זכות לו מם6יר ססו6 )מוכר 6מר מחסדו e51h קליו, מג' מקרקע  ילסכעלות
 דעתו לסוף תורה ירדם ם6ומר כפי הפקס לעסות כעלס כסרו5ס הו6 סריטכי'6 ונידון טלו.הכית

 מפיר וסמכירס רכית, טל נדנוד מוס ליכ6 וממילך גמור, מכר סוס כגיד"ד 6מגס נעטה, גמורסדלסל61ס
 מכירם.סוס
 ממוכר מדעת מניכר סכל וי"ל וכותב: כיוהר כמממיר גד מעיי רכית סלי הרד סו"ע דכרי לפיוגס

 OAI לו, לסמ(יר גמור חיוכ כתורת nptSo עליו קיכל סל6 לע"פ לו מכר כן דעת ועל לממכרו לחזורטר15נ1
 דעתו ממכס סרי ממכרו לו טימ(יר סו6  המבמען דכריס לו 6מר רק ג6מגס, סכטמס ntwso ל6ויפילו
 לפיכך לממכרו למזור  טרלולו  פרעתי  מניכר כיון ססתס מן לו מכר כן דעת ועל 6לו, דכריס על מוכרמל
  יעויי"ט. וכו', )דכריהס למוס וים גמורה רכית כזה וים ס5קמ 56ל כסלמס הן והמעות גמור מכר (ס6ין



 ירושלים - דיןפסק'כ

 06%03 טהן מעות סוס 61ין כרירה, כמוסר btnc הגס - לגמרי לו מוכר טהמוכר נרווה כגיד"דכמגס
 רכית. חיסור כחן 6ין וממילך סלוקם,56ל
 טסמכירס סרי המתכ6ר לפי הסנים, כל על 9% טל רוום otSnb דמגיע h"utSt סדייגיס סכתכוומה
 סיס כ5ן ספרי כזה לדון ים מ"מ קייס המקם היה ל6 כ6ס כפילו 6כל סחור, כל סילק וספירקיימת
 כסטר וכתבו כעלות, העכרת על דירתו 6ת טמטכגו ומי olb~l סמלוס טמתמו סנתייס 61מרעיסקא,
lortהסריס? כהמסך רכית %כור יכול 61יך סלו 0עיסק6 סנגמר0 3(0 חומר טהלו0 הרי המוכ, סילוק  
 נמסכה ל5 העיסקא גס מ"מ 0מוכ, סימק עדיין 0יה דל6 1נמ65 כדין הים ל6 מהמכר נתברר 06וקפי%
 הלוה הו6 כ' bSh כך, על סתמיים % סו" כי עכטיו עד הרביות "ת לטלס קריך ל6 סג' גס ומההלהם,
 (חת. לסלס קריךטהי0

 מרסורשטיין. צבינפתלי




