
קכגמשה משפטחהחןאגרות

 בין להלק הרמב-ם על כתר"ה תירוץובדבר
 מזיק פשיעה הוי שמירה מדין ררק לפחחעמזיק
 בנה"מ ש"ה בסי' )ועיע למוער חזון ועוד נכתהוא

 צבי(.ובנחלת
ירידו,

 פיינשטייןמשה

 עיסימל
 שכן משום לצאת רוצה שאינובשוכר
 הבית צריך והמשכיר המרינה דיןהוא

לעצמו
 תשי"ז. אר"שכ-א

 שלום מהר"ר הצריק הגאון הרב ירירימע-כ
 הארמו"ר שליט-א האלבערשטאם רובין שרגאיחזקאל

מציעשיגאוו.

 קשה רמלכותא רינא בענין כתר*ה שהאריך מההנה
 מטעם חדא טעמים משני אלו בעניניםלכזווב

 מבוכה שיש כתר"ה שהביא משה השיב בשו-תשכתב
 עיוו לזה וצריך רבות וסתירות הפוסקים ביורבה
 וכ"ש להלכה לאסוקי להבין ה' יעזור אולי רבחמן
 שאנו ח"1 יתראה שבל מטעם ועור כמוני. ערךלקטני

 אנחנו אשר בפה דמרינתנו המלוכה כבודמקטינים
 עמנו שעושין ההסר על טובה להם להכירמחוייבים

 מברכים ה!נחנו הזאת שבמרינה אחבנ"י כלועם
 לשלום ושעה עת בכל להשי"ת ומתפלליםאותם

 אין ולכן נצטוינו. כאשר ושריה ונשיאיההמרינה
 רברי על להוסיף אין וגם בזה. 1לר11 לכתוברצוני
 הענין. בעצם כתב שפיר כיכתר"ה

 רמלכוהא מרינא רעשו זו בעובדא לע"ראבל
 אחר אף השוכר את להוציא יכול אינושהמשכיר
 הנירת אין שם. לרור וורוצה זמן כל זמעשכלתה
 קודם ששכרו לאלו אלא רמלכותא ריגא מצרכאן

 להזמן רק בסתם השכירות היתה שאז הריןשנעשה
 צריכין והיינו להוציאו המשכיר רשאי והיהשהתנו
 אבל דינא. רמלכותא רינא רין בזה יש אםלרון
 ולא מהמלכות הדין נעשה שכבר אחר ששכרולאלו
 אלא לצאת מחוייב יהיה הזמן שכשיבא בפירושהתנו
 לו השכיר המלכות ררין שאדעתא כהתנו הויסתם

 יוכל שלא רק הוא שגים שתי על שעשווהשטר
 השוכר שעל משום שנים השתי קורם לצאתהשוכר
 לעשות המשכיר והוצרך רין שום המלכות עשולא
 המשכיר יוכל שלא הוא וכן לצאת, יוכל שלאשטר

 להוסיזק רשות המלכות כשיתנו אף ברמיהלרבות
 אף שנים שתי קודם להוציאו המשכיר יוכל שלאוכן
 עוד יהיה באם אבל רינה. את תבטל המלכותאם
 הזמן שיהיה כהתמ השכירות הוי המלכות ריןקיים
 שם לדור השוכר שירצה זמן שכל המלכות ריןכפי
 הזמד כבתוך ממילא התורה מרין גם הוא ואיכידוד.

 הרינים אלו שכל ופשום ברור רהא עצמךוהגע
 מקום פ*ג דף בכ"מ כגון המרינה במנהגהתלרין
 לכופן רשאי אינו להעריב ושלא להשכים שלאשנהגו
 וכגת יספק במתיקה לספק יזון לזון שנהעומקום
 לקצור שנהגו מקום מחברו שרה במקבל ק"גבדף
 וכרומה יחרוש אחריו לחרוש יעקור לעקוריקצור
 לא אף וגם תורה חכמי ע"פ המנהג שיעשהא"צ
 כגח הלכרים זה שהנהיגו דאף רוקא יהוריםע"פ
 בסתמא התורה מרין הוא נמי העיר תושבי רובשהם
 כהתמ נחשב העיר רמנהג דאדעתא המנהגכפי

 המבר בכלל הוא מה מכירה בעניני הוא וכןבסתמא.
 בב"ב המכירה בפרקי קבועים רינים שאיכאשאף
 כ"1 ס-פ ברמב,ם מפורש המכירה בכלל הואמה

 דה81 י"ט סעי' רי"ח סי' הו"מ ובש"עממכירה
 הולכין מנהג שיש במקום אבל מגהג שאין במקוםרק
 שהוא כואנו הוא שבסתמא והטעם המנהגאחר

 אם דאף שהנהיפ הם מי חלוק אין ולכןכהמנהג
 כהן גידת הנהיע, העיר תושבי רוב שהםהנכרים
 כהמנהג. בסתמאהתורה

 לשנות והכא כהב הפועלים ר-פ דבהג"אאיברא
 שהמנהג כמו ולא אחר בענין שהתנה וטועןהמנהג
 קבוע מנהג שהוא וכגת ראיה להביא עליונוהג
 על קאי שלא ומשוט ברור אבל המקום. חכמיע"פ
 הלוק אין ודאי דבזה המדינה כמנהג דהכל ריןעצם
 נתכווע שבסתמא הה! רהטעם כית המנהג נעשהאיך

 שנעשה אופן רבכל הלוק אין רמנהגא ארעתאתרריהו
 מה על קאי אלא דמנהגא, ארעהא בסתמאההו

 שלא בפירוש שהתנה המחזזק בטחץ דאףשכתבו
 סובר דבזה ראיה להביא ועליו נאמן אינוכהמנהג
 1אף המקום. חכמי ע*פ קבוע במנהג רק דהואהג"א
 ושכירו דוש! כותיה סברי לא שהשסקים כנראהבזה
 הטור ולא ה"ה ושדתפין משלוחיו בפ*ח הרמב-ם לאזה

 טוען בארים זה דין שכתבו ש"ל סי' בסוףוש"ע
 שזה הורדתיו לשליש אומר ובעה"ב ירדתילמחצה
 כר' שפסקו ראוה להביא עליו כמנהג שלאשטען
 בריש רהירושלמי דינא גם והוא ק-י רף בב-מנחמן

 ההלכה את מבטל המנהג הושעיה שא"רהפועלים
 מזו חוץ הראיה עליו מחברו המוציא כל אימיא-ר
 המקום חכמי ע*פ המנהג שהוקבע שדוקא הזכירויא

 נעשה מי ע-י הלוק אין ואם2ות לענין שאףאלבש



כפ,טה משפטחהטןאגרותקכר

 כלוב ההנו שלא במחים אבל כהג"א. רלאהמנהג
 כהמנהג. הוא איפן שבכל יודה הג-אגם

 דסובר נראה הכחשה לענין הג"א חלוקוטעם
 כשיש אלא עדים נגד כמו מהאוטדנא להחשיבדאין
 רק שייך דהוא המנהג נגר  שמתנים במהעולה

 צורך בזה ראו שודאי המקום חכמי עיפכשנעשה
 נגר התנו שלא אומרנא איכא שאו להעיר ישרותקון
 היה שלא שאפשר חכם ע-פ שלא בנהגו אבלהמנהג
 טוב שהיה מאלו באלמות נעשה אלא ישרתקון

 כאן אין לאחריני רע שהוא אף כן להנהיגלפניהם
 אין ולכן המנהג נגר להתנות ירצו שלאאומרנא
 ראריס הא לרידיה לרחוק ונצטרך מהמוחוק.להוציא
 לאריס מחצה שיתנו הנהיגו הדור שחכמי נמיובעה-ב
 שיהיה מסתבר שלא עליו חולקים הפוסקים כלולכן
 למחצה שהנהיגו כיון שמ-מ אך תקת מאיזה זהמנהג
 לא יהודה ר' וגם במיגו אף נחמן לר' נאמןאינו
 מיגו בריני בש-ך ועיין המיגו. משום אלאפליג
 נאמן שאינו מ-ג פ-ח מפאה ראיה שאיכא ב'דין

 לומר במיגו נאמן העני שאין מהא מנהג נגרבמיגו
 תקנה היתה שלא ופשום עני מעשר קמח לושניתן
 עני מעשר קמח ליתן שלא המדינה מחכמיומנהג
 במיגו. נאמן דלא סובר ומ"ט מעצמן נהגו שכךאלא
 יהודה שר' מה לתרץ טוב טעם הש-ך שנוחןואף
 שלדינא מסיק מ"מ במיגו נאמן דבעה"ב באריססובר
 נמי רמעצמן מנהג שאף ראיה ההא עכ-פ כר"נ.הוא
 כהג-א. דלא משןאינו

 שבסתמא ממנהג המלכות רין גרע לא ודאיולכו
 נוהגין שכן וכ-ש המלכות דדין אדעהא כהתנוהוא
 ממילא זה ונחשב כן המנהג שגם ונמצא המרינהכדין

 המשכיר יכול אין הא הזמן ובתוך הומן.כבתוך
 לעצמו שצריך המשכיר של הבית בנפל אףלהוציאו
 הפוסקים רוב וכדעת י"א סעי' ועי-ב בסי'כדאיפסק

 המלכות שמרין שמעתי אך ק-ב. דף ב-מ כתוס'דלא
 וממילא להוציאו יכול לעצמו המשכיר צריךשאם
 וצריך כן כהתנו רהוי התורה מדין גם זהיהיה
 על כי כשר ארם שההא דיניהם יודעי אצללחקור
 ואפשר כשרות חזקח להם שאין לסמוך איןהשופט
 במזיר. או בשוגגשיעות

ידידו,

 פיינשטיןמשה

 ענפיפן

 זה לטען יכול ואינו חה חנותבהשכיר
 כזו טובה אחרתאלא

 זה חנוח לחברו והשכיר אחרות חנוימ לו שישאחד
 שכבר מחמת החנות אותה לו ליתן יכולתוינו

 להשוכר וכשנודע לאחר מכרה ובנו לבנו במתנהעעה
 חנות הפשכיר לו שיתן שידע אף מיחה לאג-כ

 יכול שאין שכיון השוכר טען רב ומן ואחראחרת
 לא וערין השכירות בטלה החעת אותה לוליתן
 חנות לו נותן המשכיר שאס ודגתי בהחנות.נכגס
 השכירות לבטל יכול אינו לו שהשכיר כזוטובה
 דרק תעיב סי' ב"ב ריש המרדכי מרבריוראיה
 טעגת מחמת לצאת לכופו יכול אינו שם ררכשכבר

 אבל זה, דין המרדכי הוכיח שמוה טריחנאלא
 קורם כגת ששכר כזה בית לו ליתן יכול טענהבלא

 וה שדין סק-ה שי-ב סי' חו"מ בעךך ועייןשנכנס.

 כהש-ך דלא נימא אם האף זה. בבית ההאדהמררכי
 לו ליתן יכול וראי מיחה ולא שעדע 11 בעובדאמ"מ
 בהשניה. גם כנתרצה רההא אחרתחנות

 וצללה-ה הגאון מארי אבא לפניוכשהצעתי
 הש-ך על חולק סק-ז שי"ב סי' שהקצוה-ח ליהראיה
 יפה אף וה בית בשכר אחר לו ליתן יכול דאינווסובר
 מקום הקפידא שמצא דהיכא שי"א בסי' ועייןממנו.
 לא זו בעובדא אך אחרת. לקבל שלא יכוללנוח
 להשיג יכול שהיה מחמת רק בעצם קפיראהיה
 כיון קפידא נחשב לא וזה בוול אחי אצלאח"כ
 רעק-א בחדושי ב"מ בסוף ועיי הפסד. לודאין

 שי"א סי' בפ"ת והובא קצוה"ח על ופליג כןשסובר
 מררכי ר' הגאון החריף ואחי לוה. ראיה והביאסק-א
 הגאון א"א ודעת בראיתו. פקפק אז ג"כ שהיהזצ"ל

 היטב זוכראיני

 משמע סק-א שי"א שבסי' צ"ע וום"ךובדעת
 בבית המררכי דברי שמפרש וממה כהקצוה-חשסובר

 כקצוה-ח. דלא מוכחזה

 לאחרים להשכירו שרוצה השוכר טעןעוד
 לאחרים להשכירו שיכול ודנתי  לעכבו. יצהוהמשכיר

 בסי' כדאיהא השכר את השוכר לו שהקריםהאף
 סק-ב בקצוה-ח וע-ש א' סעי'שט"ו

 פ35נשט5יןמשה


