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ממונות

בית ייז ירושליזכ
לדיכי ממןכןת ןלכירןר יןחס~ו

קבס לשוכר שלא יצא מהמושכר כתום השכירות
כשכעה"כ אישר לו להשאר עם חוזה חדש
תיק ממוגות מש' - l83Zעב

•

נו~א הריון

אי השכיר דירה לבי עפייי חוזה שכתבו ביניהם וחידשו אותו כמה פעמים לתקופות נוספות.
טוען אי שלמרות שלפי חוזה השכירות היה על בי לצאת מהמושכר לפני כמה ,חדשים ,הוא
ממשיר לגור בדירה ,למרות שאי דרש ממנו את פינויה.
,

איתובע מבי שישלם את דמי השכירות במלואם וכן את הקבס הנקוב בחוזה במקרה שהשוכר

לא יפנה אתחמושכר במועד ,דהיינו  100$לכל יום של איחור ביציאה ,כאשר קנס זה נכתב

עליו בחוזה שנעשה דלא כאסמכתא וכוי ,מה גם שהיו למשכיר הפסדים גדולים בגלל העיכוב
ביציאת השוכר מהדירה ,כמו ירידזו ערך הדירה למכירה בכ . 000$-סס• 1

לטענת אי מאז סוף החודש השלישי  2011נמצא השוכר בדירה ללא חוזה תקף משום שתוקפו
הוגבל והותנה שגם הערב יחתום עליו ,והערב לא חתם על חוזה נוסף מאז תחילת החודש
הרביעי ,וע"כ חל על השוכר חיוב הקנס של 100$
,

ליום .

בי משיב שלא יצא מהדירה משום שלא מצא דירה חילופית עד לימים האחרונים ,ומאחר
שהמשכיר גובה ממנו את השכ"ד עבור כל החדשים ח אחרונים אינו זכאי לדרוש ממנו גם את

הקנס )אי משיב שהקנס הוא בתוספת לשכ"ד( .עוד הוא טוען שלא קבל מאי דרישה לפינוי
הדירה אלא בטלפון מלפני שבוע )אי משיב שצלצל כמה פעמים בעבר ודבר עם אשתו של ב.י
משיב בי שזה לא נוגע לאשתו ,משום שהוא זה שחתם על החוזה ולא אשתו(.
בנו 9ף טוען אי שבי חייב לו תוספת של  200$לכל חודש שכירות מאחר ששילם לו שכ"ד פחות

הסכום הזה עבור כל החדשים שגר בדירה ,ובחוזה השכירות נכתב במפורש הסכום המלא.
משיב בי שהיה מוסכם ביניהם במפורש שהסכום יהיה פחות  200$מהכתוב בחוזה .אי משיב

שבחוזה האחרון עמד על כך שישלם את מלוא הסכום )בי מכחיש(.
אי אומר שמאחר שבי כבר מצא דירה חילופית ויעזוב את המושכר בתור שבוע ,הוא מוכן

להתפשר על הקנס אם ישלם לו מתוכו

,

20.000$

במזומן .

\',
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פסקי דין
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ירושלים

"

בחוזה נכתב שהשוכר נתן לאי ציק פתוח לביסחון ,

ומלבד זה היה עליו להחתים את אביו
,

כערב.

לפני כמה שבועות מכר אי את הדירה לקונה ייעם השוכריי ,ומשעת הקניה ואילך תשלום

השכירות שייך לקונה ,והוצאת השוכר מהדירה מוסלת מאז על הקונה .אי אומר שהגיע לבית

הדין רק בכדי לעזור לקונה שלו .
פסק דיז

,

למנינם
השוכר חייב לשלם את הקנס עכור הימים 'שנשאר בדירה מאז תחילת החודש התשיעי
.
'

עד שיעזוב את הדירה.

()-

אברהם דוב לוין ,אבייד

()-

מרדכי אייכלר

()-

מרדכי אהרן הייזלר

השאלות לדיוז
א .קנס על אי פינוי המושכר ,האם דינו כאסמכתא.

ב  .הסכים בעהייב שהשוכר ישאר בדירה לתקופה נוספת עפייי חוזה חדש ולא דרש את פינויו,
ומתברר שהחוזה שחתמו לא היה תקף ,האם חייב השוכר בקנס שהתחייב על אי פינוי הדירה.

ג .דרי 'I/-את הפינוי מהאשה ולא מהבעל שחתום על החוזה .
ד .מכר בעהייב את הדירה לאחר עם זכויות השכירות שבה ,למי חייב השוכר את הקנס.
ה .שוכר ומשכיר שחלוקים ביניהם אם הסכימו על שכייד פחות מהנקוב בחוזה או לא.

ו .ערב בנוסף לציק בסחון .
תשונה
,

-.א כגמי כיימ קי כ' :י'יומ גכוח יקניכ חועח מחכוי'י ,חמו חי מוכיוגח כ'י י'ייככמ כך חכפח זוזי ,חכוו

וולוומ -,חמר רכח חסמכוומ 'יימ ומסמכווח למ קגימ ,וממרו כגמי  tס יוקח כ  tמכטיח ירד גוזמח מכל
כמ  tפט למו חסמכוומ 'ייח .ונכיי  tייך סיי סמ סייק ו כ  tס וו  tוכווו 'יו  tכייח ו  tנכר מ  tפט  tס סייק כ .ונכיי

חזוייח חויימ לקוטיססיי טז חווו יח ,וקוכן וו  tוכווו כ'יגוי  tייח  tליט"ח חייכ עמי ווטז ,לנכגין מסמכווח
כקגסווו  tל כיטול חוז'י.

•

•

....:
"

\

\
ממוגות

ג

~

•

ועי' פס"ד ירוו::כיס נון מ עמ'Sמ ::וי::ו ככזווו מס סן ~~זוזוייכות סכין כיiו!' כנ Iק ~מו::ועו ,ו::מ  Iמועיכ~
:יתזוייכותו לו::לס מדיו מזיק ,מפיכו נ'קיס ו::כגרממ ,ככיו קנס ~גדוכ מ:ינ  Iק :ימו::ועו .וככידוו דידו טועו
~מו::ניר ו::נגרמו לו :יפסדיס ו::כ ירידת ערן :ידיר:י כמניר:י כסנומיס גדוכיס ,מס מנו ~~פסדיס ~ס
נ  tיעוו סקנס

יt

'כזוייכ מזו ~  tונר נ~תזויינוזוו .מ~ גס ו::ננתנ

מפור t

.חו~::ו דכח נחסמנתח ,ונתכ

"ט~  Iס" ר  Iס"ק יזו דמ~ני ו::פיו ניוו  tמוד~ ו::כמ ~י:י ו::ס מסמנתמ נככ ,ד:יייכו ו::כעו:::י ככי"ד זוו::ונ.
זמתועו,ד ניוו ו:::יו::ונר נתו כמ' ק'~ נטזווו ,כדעזו ~סוכויס ו~::מוזו  Iק נ' Sק דיכו נמוזו'ק ננסף~ ,רי
•

זו'כוי ~דכו מס מועיכ~ תפיס~ כגוממ ,עי'  tיין סי' נזו ס"ק כ ו~::כימ דכרי ::ו"::וי~ כנ"ק פוק :ינוכס

סי' ו רכגוממ ככיזקיו דמיו כו זויוכ מו :ידיו מ'כמ כ 5מזו ידי ו::מיס פו::יטמ דמי תפס מפקיכו מינק
•

ומפיכו כדכויס כ'כי נפי:י מיו כדוחקו .ונתכ ן"::ו~ ו::ס דנ"נ סריכ"ו ::סי' ::ו Sנ .ונק Sו~ייזו סי' נזו ס"ק מ
~וניזו נדכוי

"::וי~ .t

ונו ~סניס ככת~"מ ס"ק כ .ועי' פת"ו ::ו::ס ס"ק ו ו::נ"נ :יו"::ןכסי' ע~ ס"ק נו

נו::ס :ירמנ"ו ,ונ"נ כסי' עו ס"ק יכ וסי' קפכ סוף ס"ק מ .וו::נ"ד ו::כו"י זו"מ סי' קמו כעכיו גוממ
ככי  Iקיו  tמו ~תוו~ פטור גס כדיני ו::מיס מכמ  tזונמיס ממיו ו::זוייכ 'כ Sי" ,tזכ~ מי תפס מפקיכו מיכי~.
וסתומיס ס"ק ד וכתס"מ ס"ק ו נתכו  tכנל חיוכ ל:: Sו"י ,מ מ~כי תפיס:י .מ'כמ י"כ~::ו כ"מ פוק מי ~ Iו נו::ן
כסוגיח דמו::נכחמ כמתומ דמסלקי ~נימ דעח ~וו::כ"ח ו~ר"ו דכזויינ ל:: Sו"י מסכי תפיס~ ,כמ Sמ דיו ~ I
חלי כמ  t:לי ונוכי ,מלמ ו::ננו נתנ ~מליימ מלו~ ולוס פ"ד ~ייו ] נדעת ~מ~רי"ט ו~::כימ סתקפו נ~ו סי'
קמ[ ד~ינמ ~ tחפיס~ ע Sמס כמחכוקת  tכוי~ מי מסכי מי למ ,מיו לוומ קיס לי .עיי" . tממכס דעת ~ " tן

ו::ס דכמ נמ~וי"ט ,וינוכ סחופס ,ומו קיס כי .ונחי' ועק"מ כגכיוו ~  tו"ע ס" נח נתכ דלדיכמ י  tלעייו
מס ינוכ ~חופס כומו קיס כי נ~סוכויס דמסכי תפיס~.

ב .כ  tמ'כ כ  tו"ת עכודת

..

~גו  tוכי סי' !,

סוכמ כפת"  tסי' עג ס"ק י :ומוכן סתחייכ ע Sמו כקכין ו  tכועס

וכ  tטר ניתו ל  tמעון סחווס ידועס נזמן סמוגכל ומס למו יתן לו קכס נן ונן ,וכע  tס כמופן ~מועיל דלמ
כי~וי נמסמנתמ ,ועכו סזמו וכמ כתן ססחורס ותוכע ו::מעון ~קכס ,וומוכו מ  tיכ  tמיכו חייכ כקכס ניוו

 ttמעוו למ תנע ממנו ססזוורס ניוס ~מוגנכ .ו~  tינ ענורת ~גר tוני עפ"י  tו"ת ~ומ"  tנככ ח סי' ו,
סוכמ נו::ו"ע ו::ס סע" ו כרמוכו  tכ  tכע כ  tכס כחנירו כזמו פכוכי ועכר ~  Iמו וכמ פרעו ני כמ תכעו חנירו
דכח עכר עכ  tכועתו ניוו tכמ תכעו ,וס"~ ככיד"ר  tכח תכע  tמעוו ססחווס כיוס סמוגככ כמ עכו
רמוכו עכ ~תק  tוותו .ע"נ.

וכחכקו ססמ"ע וסט"! מס סכנס נסימ"ו ::וס  tו"ע ,וסט" Iסוניח מ  tו"ת סו  tכ"מ רעוכו עכ ~  tכועס מף

מס למ iרבעו ,ונן ~סניס מחו כק Sוס"ח ס"ק ו ,וכסגסות ממרי כרון סכימ כו::ס ס " tג ו~רימ"  Iו  tו"ח
~י  tכ"מ ח"מ סי' תרע וסי' מלף יח דמונח  tמיו  Sרין כתוכעו ,ונתכ די  tכומו רגס ::ו"מר~ מוד~ כ Iס,

נון  Iעמ' כ  tנחכ מממו"ר סגוכי"כ  SIייכ  tכפי סט" Iודעימיס " Sע לדיכמ כרכרי
ועי'
פס"דיוו  tכיס .
.
עכודת סגר tוני ,מן כו::ו"ת גכעת פכחס סי' עד וסי' ע Iנתכ כעכיו tידונין  tמחר מסס עכי עכ זמן

,~ ..
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c

::וכיCומין ::ומוגכ'כ כחכמיס 'כמז מ::וסמייע ::וכיי'כ זכ'כמ חכיע::ו 'כמ מיקרי עוכר ע'כ ::וחכמי ,ומטעס  rו ::פטר
.
"
מח ::ומ וזך מן ::וקכס .ועיי כ Cוייח חוח ימיר סיי קכג זכ'כמ חכעו מיכו עוכר ע'כיו .ועיי כמ פט 'כוס סיי

c c

c

קכ סעיי טו וסיי ר סוף

סעיי ,r

וסיי ר .rוכחכ כפסייז  Cס ז'כמע Cו ::כיון  Cספיקמ זזיכמ ::וומ מין מוכימין

ממון .ע"כ כפסייז .כ'"כו::

(

ממכס ככיזון זיזן י Cסעיף מיוחז כחrר::ו ::ומומר כי יימוסכס ומוכ::ור ו::כ rכי כ'כ מע Cו ::מו מחז'כ מכיזו ' Cכ
::ומ cכיו ,כרכוזג מי עמיז::ו עכ קיוס מכומ ::וזגrרייכויוזגיו  Cכ ו C::וכר כ::וסכס  rו ::מו מי ::ופע'כ::ו מו ו:: C::ויי::ו

 Cכ זנויוח וסעזיס 'כמ יח Cכו כ::וסכמ::ו ,וויחור מו  Cיכוי חכמי ::וסכס , rו ::ו'כמ יפגעו כסעז מו  rכוח סו!>::כ'ג

::וכחוכיס כמ  tגיריי ,וכפיייז כגמור::ו גיון :: tוערכ כמ חחס עכ ::וחוז::ו ::ומחרון ומחכרר  t ,כמ ו::יו .::כחוקף,

c

וכמכ(ו  tו t ::וגר  Cו::ו ::ככיח ככח חrר::ו  Cגירוח ,ו::ומ גיר ::ורי כח ::וסגיס  Cיזור ככיח ככמ חוז::ו כר חוקף,

ח'כ ע'כ ו C::וגר חיוכ ::וקכס חע"פ :: Cומ Cכיר 'כח עמז עכ זכוחו 'כ::ווכיח חח ו C::ונר כחוס ::וחוז Cו; C::כ' Cי ,
'כמכיכס ,ו::וסכיס 'כ::וחויך חח ו::רrחו ::כעוז כמ::ו חז Cיס וכיכחייס 'כח ,זר Cחח ::ופיכוי ,מיימ כפי ::וסעיף
כחו rו ::כ'"כו ::כמ מיכז מח זכוחו כקכס.

חך כרח::ו ז::וסעיף כ'"כו ::מזכר רק כ Cכח זר Cחח ::ופיכוי חך גס 'כח ::וסכיס מפור C Cי Cחר ככיח ,חככ

c

כ:: Cוסגיס  Cי Cחר ככיח 'כפי חrר::ו חז ,Cחין ::ומ כיר יכוכ 'כ::ווכיח ממכו ::וקכס ,וקייו מזין עכוזח ::וגו Cוכי
.כ'"כו::

c

c

ב .ככר חקרו ::וחחווכיס כמזור :: Cוכננכ כוחן 'כמ חו ::וחס כע Cיח ::וח ו ::כעכח זכויוח כזיר::ו כזיירח ,חו

c

:: Cוכע'כ וק כמחסף חוח::ו נחוך כיחו ,ו::ו Cחנ::ו ::וימ ::ומס חיוכו כמזור ::וייכו 'כ::וקכוח ו::כ' זכוח 'כ זיירח,

c

מו מיכו חייכ מ'כח 'כ::ועמיז ו::כ' מזוו 'כזור כו .עיי כפכח פעכח זעוח פיי::ו ::ויייח וחרומוח עמי  ,78וזכוי

יוסף חכ::וע"ז סיי עג ופזייר כרך יט עמי . 64

ד  .ין; נזון ::וחס חיוכ ::וקכס עכ  fjי עזיכח ::ומו Cגר כחוס חקופח ו C::גירוח ::ווח מ  tוס ::ופרח ,ו::רrחו ::וגיון

~

 tו::וrחו ::כע  tו ::עס חי ::וקכס ::ווח ' tכו ,זחח ועו,ד יייל :: tוקכס ::ווח ח  tכוס עכור ::ו::ופסזיס  tגרס ו t ::וגר

c

ככך כח יכח כמוע,ד ו::ו::ופסזיס ::ונ'כו ::ויו 'כחי ,וע"כ ::וח' Cכוס ::ווח 'כמי ,מו  tכחמר :: tוקכס ::ווח ח ' tכוס

c

c

עכורימי ו::ו C::ח::ווח 'כ ו C::וגר כזיר::ו ,ו::ר C rייך 'כקוכ::ו .וחמר גכי ::וזיין ::וגויימ חייככר 'כיט"ח זוזחי
::וומ :: Cוקכש  Cייך

נמוגו, .

c
~כע  tר  tכיס וחין כו זמן ,ו t ::וגר חומר עזיין כח עכר מזמן ו C::טר חלח  Cכ::ו ו::ומ cגיר חומר גכר  cלמו
.ו .פסק ::ורמכייס  Cגירוח פיי:: rוייז ו Cוייע סיי  Cיז סעיי כ עפייי גמי כיימ קג ח:: :ומ כיר כיח לחכירו כ Cטר
~

 tכי  t6גירוח ו  tגכח ע  tר  tכיס ,על ו t ::וגר ל::וכיח רחי::ו ,ומס לח ::וכיח רחי::ו י Cכע ::ומ  tגיר ::וסח
ויוכימו .וגחכ ::ורמ"ח עפייי מויכי סוייפ ו I: ::וחל :ו::ויי::ו ל  tחו טעכוח  Cכיכי::וס .ופר  tייי כגמי  Cס  cלגך

c

::ומ גיר כחמן גיון t ,קרקע כחזקח כעלי::ו עומזח .ועיי  Cוייח  I:ויימ רכיעח::ו חייכ סיי ט על קו  I:יח קוכטרס

::וספיקוח כסופו ,גלל ט חוח ג ,ע'כ זכרי ו C::ייך סיי מכ סייק טז זלח מ::וכי חפיס::ו כפירוח קרקע מ  tוס
,

I

I
י,
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"

דקרקע נוו!קוו נעכי:ו עומדוו ,ו:ורי נקרקע גופ:ו :ויס מועיכ וופיס:ב כוכי  C,מי מפ Cר כ cומט:ו ,וווירז

c

c

:ו Cויימ דככ : Cוקרקע נוו!קוו נעכי:ו ממיכמ :ופירווו ג "כ כו וכמ דמי כ מר וופיס:ו  Cמיכו ווכוי נדנר

מחר ,עיייי"C

I

I

ו:ומ דSריו כ:ונeע :ויסוו ,כוונ cנוייוו מנקוו רוככ סיי קס! כיוו : Cו Cוכר טועכו .ודמי .ועיי  Cוייוו פעוכוו

 Sדיק ח"נ ס'י קמ  Cכופר :וככ  Cרו Sיס כ:וו Sימ ממכו וויינ כ:ונeע  Cנועוו :ויסוו.
-

ונו:וייוו כטעי כעמכיס )כרי יSווק מ"!יק רניכוניז ,מנייד c
 t .כמ :ו  tכיר כ cכו כחכוטיו כמ cו  Cכ:ו ,רק : Cור: Cו כו כדור נדיר:ו עד עוו  Cי!דמו כו  Cכו  Cי Cכור :ודיי:ו
מווכ( ווויימ סיי כט כ Cמכ נדנר

מ cכיר  Cטועו .

ויווו כו מעווו דמי :ודיר:ו מקודס ומ! י:וי:ו מחו.יינ כעקור מדירווו ,ועוו:ו :ו!דמו כו  Cכו כ!:ו וטועו עכ

s

c

 Cכו :ודר מ לו  Cיעקור דירווו כפי :ומדונר .ו:ו Cכו טועו ומומר  CCכר מ Sכו :ודיר:ו כחכוטיו עד מ ו

ככווו .

 Cכ:ו .וכווכ  Cס: :וכס !כס :ודיו פ Cוט נeע:וייכ :וומ סמוח!ק מטעס  Cקרקע כח!קוו כעלי:ו עומדוו,

c

c

וכמ ייג cנוייע סיי  Cיכ ,וי Cנע  Cכדכריו כו :וומ למ :ו Cכיר לו :ודירס עד כלווו :ו Cכ:ו רק עד  Cי!דמו

c

לפכיו  Cגו  Cיווו לו דמי :ודיר:ו מקודס ,ומ!י כ Cינeע יסי:ו מחויינ :ו Cכו לעקור דירווו מ ס.

c

c

c

ומ ר ווקרכו לדעוו למ ר : Cודייוו :וי:ו נע Cיייוו  Cמ! מיו כ Cכעיו כמ ייכ :ורמיימ נמוייח כדיו ע Cיייוו ,ומייכ
מיו כדייכמכסמי דיכמ: .וכס מס נמכו נומר : Cודיו יסיס מעוככ עד מחר ע Cי"וו ,סכ:ו סכע:וייכ טועו

ומומר כמס  cלמ יעקור סדר כעוו עוו:ו מדירווו יעכור :ו!מו וי Cכור נו ס Cגו :וחדC
ויסיס נו ספסד מ!ס ,כי כמ י Cיג Cגו מורר .וי Sמ ספסק  Cסדיו עס נע:וייכ ויכיח נטחוכווו על קיוס ספסק
עד מחר יוייכ וס Cכו מחוייכ כעקור דירווו וויכף ומיד ומיו נו כטעוו ולומר ככ !מו  cמיו נע:וייכ כנeע מיו
כו לעקור כי מוכי למ ינeע ו!ס כו ספסד כיכו .נ cגור דירס כמקוס מוור כממ Sע  Cכס ומ:ו כו נעקור
דירווו גל !מו  cמיו כע:וייכ כנeע! .ס מיכו ,ד:ומ נע:וייכ טועו :ולמ מ Sדי למ כ Sר  Cר Sוכי לסנeע רק
: Cוכיייד מיו מכיחיו ני נינeע כע  I::יייוו ומיו :ועיכונ מSדי .וסרי !ס דומס כמ" Cוווסי כיימ ס דייס  Cככגדו
קממיכמ וכוי ,מכל סגמ סומ כר Sוו ינeע מס ככיחכו ולכו נמ י Cלס"" ,ע C Cגווכו כו גכי ח Cו.ד ו:ו"כ
דגוווויס ופ Cוט .עגייל.
דיר:ו כמקוס מחר

ו:וכ:ו נ Cוייוו סר Cכיימ חייו סיי קכו כ Cמל כמי  Cדר נח Sר חכירו ומומר  Cכורס סימ מ Sלי עד !מו פלוכי ,ו!:ו

c

c

מומר למ כי מכמ מוכ:ו עד !מו מר Sס ,מי כממו .וו Cוכס .נע:וייכ כממו כל  Cכמ :וח!יק  Cס  Cכי ח!ק:ו,
 Cמי~ :וח!יק ו:כי ח!קס סיס כממו נמיגו דמי נעי ממר כקוחס :וימ נידי ,סנמיי:ו למ דקרקע נח!קוו

נעכי:ו עומדח .ע"ג .מנומר דמס י Cלדר מיגו דכקוח:ו :וימ נידי כממו כומר  Cגורס :וימ כידי עד !מו

פלוכי"S; .ל ד Cס נמ סיס  Cטר  Cכירווו וע"כ י Cלו מיגו דכקוח:ו ,מככ כ Cי Cלסס  Cטר  Cכירווו :ורי מיכו
יכול לומר לקוווס סימ כידי ,וכמו  Cממרו כגמי ניימ קג מ.
ממכס :וכווסיימ כסי'.קלח סייק כ גוונ : Cו Cוגר כיוו מחכירו גיוו דסוי קכיו סוי מוח!ק ,ד Cגירווו כיוממ

ממכר ,ודכמ ג:וסמ"ע ס"ק ד .ועיייי Cכפחיי Cס"ק מ cנס עכודוו :וגר Cוכי סיי קגמ .וסכס cנוייח :וריכייC

,

~\

'•.

פטקי יין

ו

-

ירושלים

1,
,
,

סיי זוקי: ,וובמ ככ"י סיי ,בי !:כ!:מג :וויב"! :ב!:וכר !::וודיע גמ!:כיו ,פכי עדיס !::וומ מבטג מזו

,

,

:ו!:כיווזו ,ומח"כ !:קב!:כ :ומ!:כיו כ:וח rיו ג!:וכו מזו דמי :ו!:כיווזו .ח rו בו :ו!:וכו וטען !:ממחו !:גמ
קגו מידו כמ גסזוגק מ!:כיווזוו בדיונו גבד מע"פ !:ממו גו בפכי ,עדיס .ו:ו!:יב :וויב"!::! :ודין עס
:ו!:וכו:! ,כיון !:קכ:ו :וקוקע ג rמן :ומו!:כו גו בקכין גמוו: ,ווי :וומ !:גו ג rמן :ו:וומ ומיכו יכוכ כ:וסזוכק
ממגו בדבוו בגבד מפיגו בפגי עדיס כי מס בקגין גמור ,ד!:כיווזו מכיו:ו גיומיס :וומ כמו !:ממוו ככ"מ
גו ב .וכזוב ב:וג:ווזו דו"פ סיי !:יב מוזו ו !:סבוזו :וויב"!: :וימ כמו !:פסק :וטוו סיי ומג געגין מקבג

מזוכ:ו חו r!::יו ,וט!:ו:! :מזוגזוו קיימזו עד ו!::עי: !:ומקבג קגין גגוזון עג :וח rו:ו ,ו:ויי:ו ב!:כיווזו ו~כ!:
קכ:וו .:ו!:וכו ב!:כיווזו !:כזון גו גמ כסזוגjו בגמ ח rוזו jוכין .ממכס :ומחכ"מ :וגי !:כיווזו סיי ע חוגק עג

:וויב " ,t:ונדעזוו כיון !:וגף ::יביזו :וומ ג: !:ומ!:כיו ,כג !:כסזוגק ממכו :ו!:וכו  rכ:ו ונ :ומ!:כיו ממיגמ,
וכמו ו::כזוונ :וויטב"מ ו:וו"ן נגבי עבד !:כיון !:בע:וייב כסזונק ממכו  rוכ:ו :ועבד בע Sמו ממינמ .ועיי
ק Sו:וייח סיי ט r!:ס"ק ג .ועיי קנון :ועווזו יבמוזו סיי כג מוזו :ו ככימוו מחגוקזוס ,ועיי פס"ד יוו!:גיס
כוך מ עמי מב.

כמ Sמ !:גדעזו :וסנוויס !:כע:וייכ :וומ :ומוח rק כקוקע: ,ווי מי !:כמ ג:וו Sימ :וומ :ו!:כוו וגמ בע:וייכ ,וע"כ
מ  Iך כע:וייב כח!:כ זונוע מגמ כזוכע ,מכג גדעזו :וסנוויס וכו!:ו !::כקומ מוח rק ,בע:וייב כח!:כ מו Sימ.
1

ו  .בטוו ס'י ו rס"ק כד:! :מג:ו גמ"מ "!:מוו r :ייג ,ומנון :וי:ו גו פו.:ו ו:וי:ו  Iומ ג!:וחט:ו !:ממ זוימSמ
טו  Iפ:ו ,מ"נ !:מעון !:חוט מוזו:ו ומס יתמSמ טויפ:ו מזון נך כ!:כיג כ!:ו:ו כך וכך ,ומס זוימ Sמ י::ו!:כ זון
ג] Iמזוןגך[ כךוכך ,כוזון !:מעון מ!:כון כ  Iד ,!:ג !:ו!:חט ומנון מזו :ופו:ו וכטופ:ו ו:וזוח  Iגו גמכוו :וכ!:ו
וגכ:ו !:מעון :ומעוזו עד כד  Iח : ISו וומ:ו !:מעון ו: I !::ו מפסיד כ:ו וח rו ונ ומ"ג טוג מעוזויך!: ,ו:ו  Iכ גו
ומנון כבו קכ  Iזו : Iומ!:כון ומ  Iכך  Iכוג גח rוו כך ,וממר !:מעון כ  Iגמ קכמו כ  Iמסמכזומ :ו  Iזו:ו מס זו  Iמ Sמ

,

טו  Iפ:ו מו ,ו:ו!:כ ,גמדוכ וכיוכ םע מ : Iודין וכו '.זו!:נו:ו ,יומ:ו גי !:מקח : rו י!:::עכ נגמ קכין כ  Iנמ :ו : Iו
כמן מגמ דכו  Iס כעגממ ו  Iכוג !:מעון כח rוו ונ ,מע"פ !:כזון מ!:כון כיד !:יג !:כ!:כ  Iג : rו גמ כגמו :ומקח
וכו'.
,

'''ככו!::קו:ו מממ  Iגמ  Iזוח  IIכ !:מעון מדין עוב וו I !::עג פ  Iו !:חט:ו !:מס גמ כן :ו : Iו מוכו:וכח  IIס,

ועוב כמ : Iוי : Iוומ מומו מס למ סג: '!:וגו:ו מ!:גס ,דומ Iמ דממ  Iדממו :וכמ !:מעון מס למ זוימ Sמ כ!:ו:ו

מ!:גס גך כך וכך .וי"ל דעוב !:מכ  Iדמ!:וס ו:מ I !:מן ג: Iו גמו ומקכ  Iכדממו  Iכן ,מבג :וכמ גמ :ו  Iמכ : Iו
'

"

::Cרו  Iכזון גו מ!:כון ,ועוי"ג וכו '.ו:ונומו דכו  Iו בק Sו:ו"ח ס !:ס"ק .ד נודוי!::ו ס !:ס"ק כד ו!::קו:

גפ I

זו  Iוון ::וומ!:ון ג''' !:בו :מ"כ עוכ דעגממ !:כזון מ!:כון ג:ומגו:ו כ!:עזו :ועוונזו  Iי: I ::ו כ  Iדו מח"כ גטעון
מסמכזומ :וומ ,וגמ מי!:זומ  Iט !:וס פוסק מג::י rכיו דין , rו :ומף !:נממזו מ"ו :ומו!:ייג כזונ כ:וג:ווזו

גמכ:וע" rסוף סיי כ ,כ  Iו"כ בעכין עוכ כקכס  I!:דוכ  Iן כי I !:::ח מ!:כון כעד :וקכס!:'!: ,

וכ מ!:וס מסמכזומ,

ד::יכחזו :ומ!:כון גוע דגג Iמ דעזו:ו דזוסזופ  Iממסמכזומ ,מ!:יי:ו  Sויך גע!:וזו כעכין !::ומ!:כון !:מכ  Iח עג Iו

,
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ממונות

כמ י:ומ כו קכס .וגווכ :ודרי : tו  tגס כמכ:וע"ז סיי כ ס"ק ד גחכ י  tוכ ~מר י?ק"מ.
ועי' ממכ"'fכ דיכי ערכ סי' כ' t fכפי סכ"י י  tכדון כערכ קככן מס כחן מ  tגון ס'fכס

יt

כו 'fכסמגח'fכ .ועי'

 tו"וו 'fכוריין ווכיחמי )ח'fכומיס( סי' פד  tפסק כ:וכגס גחירון ר'fכ  tון  tכ· :וכ"י• ועי' פורח יוסף )רזין( סי'
קגט  tחירון סר'fכ  tון ככ'  \Iעיקר .ו:וחירון :ו  tכי רק כרוומ'fכ דמיכח'fכ .ועי'  tו"ח מ:ור' \Iסג:ון )רפפורט(
,

מ:וד"ח מו"מ סי' .כ'fכ ממכ:ו יסודס סי' קגט ס"ק מ .ויפס עכף מערגוו ערכווומווו '.ג וככי י  tמק דף
קגו ע".ז 'fכך עי' ערך  tי מו"מ וכי' קגט וכ"ק ג  tפסק ג:ודרי  tס דכ'fכ גחירון

ר'fכ  tון  tכ סכ"י.
,

אברהם רוב לוין.
ב

•

כר'fכ:ו רמף  tגכייח קכס מופרז כמימור מסירוו סדירס סוי נדרן גככ גמסמגוומ דמיכו מכ ססוומיינווו

גמכומר נפוסקיס• מ"מ סמכסג כ  tכס ג  tי  tספסדיס נ  tיעור סספסדיס• דמין זס גמסמגוומ• וע"ג
ככיד"ד י  tכמייכ מוווו נגע  tריס מכף  tיימ.
ומע"פ  tגווכ דכ'fכ גמסמגוומ מיכו מועיכ .וגמו  tפסק נ  tו"ע סי' סמ סעי' ס כסגסס ונסי' רז סעי' ימ
ד  tטר  tגחוכ כו דכמ גמסמגחמ

וי t

כו סוומייכווו  tסומ נגדר מסמגוומ כמ מועיכ מס  tגווונ דכמ

גמסמגחמ וכ'fכ קכס .וכסי' רז  tס סוסיף סרמ"'fכ ייגן כרמס כדון 'fכע"פ  tי"מ .סממע"ס" .וסק  tס כק Sו:ו"מ

כסיי ינ ס"ק ג מסמ דפסק נ  tו"ע  tס דפ  tרסSריגס קכין דמס כמ ע  tו קכין וכווכו מ  tגון ניד ספ  tרכיס
מיכו גכוס 'fכ'fכייכ ממרו דכמ גמסמגוומ• מ  tמע דמועיכ כומר דכמ גמסמגחמ מף כמקוס מסמגחמ• וחירן
כמכק נין סיגמ דסוי מסמגוומ גמורס דכמ מועיכ כומר דכמ גמסמגחמ• ככין מסמגחמ  tמיכס גמורס

דמועיכ .וגן סומ נ  tו"ח סרמ"  tגככ ענ סי' ז .ועי' ט"ז סי' רז .וככיד"ד סרי סוי מסמגוומ גמורס וכמ

מועיכ מס  tגוונ דכמ גמסמגוומ ..
ומ  tייג סמכ"ד כמוח ו ד":ו וסק : tו

ככידון ערכ  tכחן גס מ  tגון מו ' Sק :ומס עו  tס מח ערנוווו כמסמגוומ

גיון דסמכוס כמ סמך עכ סימכוווו  tכ סערכ מכמ עכ סמ  tגון• וסכימ מ:ודרי  tס  tגווכ דכמ מי  tוומיט  tוס

פוסק מכסזגיר דין זס .סכס נדין
ג  tומ .,גחנ סכ  /lי כסי' רז ממוד t
גוזממ .,מנכ עי' כערך  tי סי' ר Sו
דדיכמ .ונמי' רעק  /lמ גחכ דדין ז:ו
"

ד  tו"ע סי' ר5מ סעי' גז דיגוכ  tומר מכס כסווכווו  tיסמ ג  t"tמו
מד כ  tס סמ:ורי"ק  tור  tק Sד  tמיכו כגדר מסמגחמ מ  tוס דכמ סוי
נדעח סרמנ"ן וסר"ן  tי  tנו מ  tוס מסמגוומ .וסייס דסוי ספיקמ
חכימ כ  tני סחירו Sיס כוווס' כ  /lמ נמ מ ד"ס ממר .ועי' דכרי גמוניס

גכל5ו סי' ס  tסנימ מ  tו  /lוו כיח מפריס מו"מ סי' גמ  tמס כוון ס  tיימ מ  tגון עכ סוומיינוווו כסיווו ג  tומכ.
פטור ממוכסין• דעיקר סטעס  tמחמייכ נכמ קכין סומ מ  tוס ססימ סכמס דמסימן כיס• וגיון  tכוון מ  tגון
סרי כח מסימן כיס וכגן גס סמ  tגון מיכו מועיכ .דמכס מין גמן מ  tגון מין גמן• עיי" ,tכמ5מ כדעוו סכיח

מפריס דערכ  tכחן מ  tגון כמ יסיס מייכ כערכוחו.
וכעכין ערכוח כמו"מ .י  tכ 5יין כ  tו"ח סר  tכ'"fנ מ"מ

סי' מכף ו ומכף טז דגס כמו"מ י  tערכוח.

מררכי אהרן ה  IIזלר•

•

I

'-
•

