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 מחיר יש אם ואף ביוקר, למכור מותר התשלומים, בגלל לו שיש
פחותי. ישלם מיד ישלם שאם לו שמודיע ואף לחפץ, ברור
 זו טרחה על שגובים מהמחיר יותר לבקש אסור זה באופן אולם

 דחיית זמן במדת תלוי הסכום שיהיה אסור וכן אלה, הוצאות או
ח. וכדר הפרעון

׳מפרש׳ איסור פרטי
לו מפרש

 יקבל החפץ קבלת בזמן ישלם שאם בפירוש לו מודיע המוכר אם ז.
 או מסוייםי], בסכום נוקב אינו אם [אף יותר זול במחיר זאת

 אסור י, יותר יקר מחיר יקבל הזמן לאחר ישלם אם כי לו שמודיע
ח. היקר המחיר את לשלם

• ככתב מפרסם
 בחנות מודעה כשתלויה כגון בכתב, זאת מודיע המוכר אם וכן ח.

החפץ, על מחיר תווית כשדבוקה או האפשרויות, שני על המודיעה
 את לשלם אסור ג״כ וכדר, »בעיתון זאת מפרסם שהמוכר או

 תוספת שיש בחשבונית מפורט אם וכן י. האיחור בגין היקר המחיר
א.’אסור המאוחר, התשלום בגלל מחיר

שלם במזומן ל
 מיד המוצר את ולקבל במזומן לשלם מותר אופן שבכל ופשוט, ט.

 שום כאן אין שאז מחירים, שני כבר לו הודיע ואפי׳ הזול, במחיר
יב. בתשלומים לשלם רק הוא במפרש האיסור וכל הלוואה,

̂י=ב>- הערות
^ סי־ ח״ג במהרש־ים וכ״ה מ״̂> סי־ ירד אפרים בית ד. ב  ומהרש״ם אפרים הבית מדברי משמע בן ה. ק

 רבית ובתורת י״ג הערה כ״ב פרק יהודה ברית ועי־ קל״>ב ירד צבי הר ו. ו. בפרק לעיל וכמבואר הדל,
 דאסור. הכסף, המתנת עבור רק הזה המחיר את גובה שהוא לו מסביר הוא אם וכ׳־ש ז. ם־׳ד פ״ג

 במחיר אז וימכור המוצר שיתייקר עד לחכות יכול היה שהמוכר באופן אפי־ הוא שהאיסור ועיי־ש שם, ת
 שעבור לכל ומפורש ניכר דהא ט. אלו. באופנים גבוה מחיר לבקש אסור עכשיו שמוכר כל מ־־מ היקר,

 פי״ד דע,□ (עיקרי יהודה כברית ודלא ס״>ב פ׳־ח רבית בתורת מבואר וכן יותר, גובה הוא מעות המתנת
 בין הוא שהאיסור שיק מהר־־ם בשם מביא י״ז) קע״ג (סי־ תשובה בדרכי י. מסתבר. וכן דמתיר, סי־־ד)

אז שהרי סי׳ק קע״ג סי־ שרע J’ קל״א. דעה יורה צבי הר j«> בכתב. כשמפרש וכין בע־־פ כשמפרש
הלואה. שום בו אין


