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 להרחיבה דעת על שקנה בדירה טעותמקח
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 967-סז מס' ממונותתיק
 סיון( כ)מהד'

 הדיוןנושא

 25.0005 בסך ראשון תשלום לו ושילם וחוזה דברים זכרון שכתבו ואחרי דירה, מב' קנו;א'

 לבקשתו מתנגד הקנויה לדירה מתחת שהשכן משום וזאת המקח, את לבטל הקונהמבקש
 לקנס הצדדים התחייבו בחוזה הקניה. לפני המוכר לו שאמר למה בניגוד הדירה, אתלהרחיב

 ביטולו. או החוזה הפרת של במקרה וכו'" כאסמכתא "דלא 20.0005של
 יש זו ודירה גדולה, יותר דירה שרצה הסיבה היתה זו דירה וקנה דירתו את  שמכר  שמה ~ו'טוען
 השכן עם בעיה לו תהיה שלא לו אמר והמוכר זאת, ידע המוכר וגם הרחבה, אפ!שרויותבה

 הדירה הרחבת עם ביחד דירתו את להרחיב כשנה לפני תיכנן עצמו שהשכן משוםמלמטה,
 על מלמטה השכן של חתימה מהמוכר ובקש א' חזר הדברים זכרון חתימת לפנילמעלו:.
 דירתו את שמוכר כך על השכן עם דיבר אך לו, יביא לא הוא שחתימה לו אמר וא'הסכמתו,
 מתחת שהחדר מכיון אך בעיה, אין עצמו שלו לו ענה והשכן הדירה, את להרחיב שרוצהלקונה

 הוסיף שב' א' טוען בעיה. תהיה למעלה ירעישו אם לשינה, להם משמש המתוכננתההרחבה
 בעיה כל תהיה לא למטה לשכן יפריע  שלא למעלה בדירה השימוש את יתכנן שאם לוואמר

 לו אמר אח"כ ימים כמה ורק החוזה, ועל דברים הזכרון על התם היא כן דעת ועלבהרחבה,
 למעלה. להרחבה מתנגדת שאשתוהשכן
 עם דיבר אף ולבקשתו הדירה, את להרחיב א' של שרצונו המכירה לפני ידע שאמנם משיבב'

 אשתו של שינה על לוותר יכול אינו אך זה, עם בעיה לו אין עקרוני שבאופן לו שענההשכן
 בעיה שעם הגיב והוא לא', הללו הדברים את מסר לטענתו, וירעישו. יקפצו למעלהכשהילדים

 הסכמה על השכן את להחתים א' ממנו בקש הדברים זכרון חתימת בזמן להסתדר.  יוכל הואזו
 הוסיף והמוכר שמסכים, אותו יחתים ואיך מסכים אינו שהשכן - לטענתו - לו השיבוהמוכר
 בקש לא זאת כל למרות עוד. לחכות מוכן המוכר, הוא, לברר, עוד רוצה שאם לקונהיאמר
 בחוזה, לא וגם הדברים בזכרון זה ענין להזכיר בקש לא וגם בעצמו, לברר כדי זמן עודהקונה



 ירושלים - דין~סקינ

 המקח. את לבטל יכול אינו לפיכך ראשון. תשלום לו שילםואף

 וחזרה ויתור בכך היה לא אך ההרחבה, ענין נזכר לא ובחוזה הדברים בזכרון שאמנם משיבא'
 ג וכרך קלו עמ' ב וכרך ואילך צא עמ' ז כרך ירושלים בפס"ד שנפסק מה לכך ומצייןמכוונתו.

 ע14.עמ'

 זה השכן עם שהבעיה לו אמר שהמוכר סיפר העד הקניה. לפני במו"מ לקונה שעזר עדהופיע

 הציג הקונה הדירה. את להרחיב בעיה תהיה לא לכך פתרון ימצא ואם מלמעלה, שיהיההרעש
 שלא המכירה לפני למוכר במפורש שהודיע ואמר השכן הופיע שבו אחר מבי"דפרוטוקול

 למעלה. הרחבהירשה
 אפשרות בה שיש משום רק מקום, באותו אחרת דירה ממחיר גבוה הדירה שמחיר מוסיףהקונה

 ההרחבה. אפשרות בלי נקבע שהמחיר משיב המוכרהרחבה.

 דיןפסק
 זכאי וע"כ המקח, את לקיים הקונה את מחייב אינו הדין בית הצדדים, טו"מ שמיעתלאחר
 העיסקה. עבור קדימה כדמי למוכר ששילם הכסף את לדרושהקונה
 חלף מסויים בסכום הדין בית יפשר וע"כ שבועה, עסק כאן יש הדין בבית הרובלדעת

 .השבועה

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

 לדיוןהשאלות

 לא. או שדברו התנאי ביטלו האם אח"כ, שכתבו בשטר נזכר ולא בע"פ שדברו תנאיא.

 אסמכתא.  משום בו יש האם הצדדים, שהתחייבו חוזה ביטול על קנסב.

 אין הקנין ובשטר המכירה, לפני יומיים תנאי שהיה ומעיד המוכר דברי את שמכחיש ע"שג.
 העד. את להכחיש להשבע המוכר על האםתנאי,

תשובה

 ולע"פ מוכר כו5 וכך כך ממפכי כלכו סכיה לע"ס סתס כמוכר 5כל ד: סעי' רז בסי' כסו"ע פסקא.
 5יכס סכלכ ודכריס סירס, ל5 סכרי חוזר 5יכו נעסכ, ול5 וכך כך n1CDS 5ל5 מכר סל5 כדכריססכר5יס



גממונות

 6מר ל6 מכירה דכטעת כיון וכך כך לעטות דעת על מוכר טהור 6מר מכירה טקודס ולע"פדכריס,
 ולע"פ י3: ס"ק טס וכהגרען ע"כ. המקח. נתבטל דמוכח 6ומדנ6 5יכ6 5י מיהו סם: וכרמ"ח חוזי.קינו

 ע"כ. כו'. hnD~h וז"ר 6מר קורס ho כו' דזכין ו3עידנ6 כו' hnD~h 3( מט )קרוטין טס כו',סקודס
 הר5טון תנקי על ודקי סתס הפטר כחכו ו5ח"כ תנקי התנו oh וכן הרמ"ח: כתכ 6 סעי' "ס לעילוכתו"ע
 )כחוכות המדיר כפרק ט6מרו וכמו עימו, בפני 6חר סכין זהו כו', oh וכן ד: ס"ק ו3כהגר"6כתכוהו.

 דר3 טעמיה תימת ל5 טס תכיי 5מר גט ד5ריכה דם"ל למתן ו5פילו כו' מחס וכנסה תנקי על קרטהעג(
 ע"כ:.כו'.

 ככתב 06 דוקק דוה לומר הסוקל נידד י5, 6ות רז סי' מלוס מספט הכילו ק, סי' חו"מ ח"כ פנ"יוכסו"ת
 י"ל מקורס, טהתנו התכולי כו כזכר ול6 6חריס תכריס כו נכתב oh 6כל תנקי, סוס כל6 סתסהסטר
 דוקק דינו וכתב חילק טלh"t~o 6 דכרי על תמה ק6 בסי' עלמו מכ"י טו"ת וכעל זה, תנקיממחלו
 לכתוכ הדרך ד6ס התנקי, מחל 3טטר, התנקי כת3 טל5 כיון הלס"ה עריס, כפני 6ו כי"ר דפניכטהתנו:
 הרמ"ח, דכרי מקור תעו, סי' הרי3"ט עפ"י מסיק ןוהפנ"י התנקי דמחל מוכה כתכ ול6 וכסטרתנ6יס
 סלוס מטפט מליין ועוד התנקי[. נתכטל ל5 כתכו, ל6 זה ותכפי 6הריס תנ6יס 3ו סכתנו כטטרהקפילו
 הזכירו ל5 המקח גמר כבעת 36ל מו"מ כטעת תנקי ליזה התנה 6ס כדין "חוכך 5ז סי' פנ"י לטו"תמס
 מועיל התנקי טלין הדכר וקרוס דיופטר וכדומה הדמים כפסיקת 3ינתייס ונו"נ קותו התנה ול6מזה
 קול טו"ת ועי' כזה, 5חרוניס עוד כטס י3 6ות oc סלוס מטפט ועי' ע"כ. הרצה. Of5 לפקפק ויםכלוס,
 ל6 מקנו כמעה ס5ס סמו סי' ח"6 הרדכ"ז סו"ת כסס י 5ות הגה"ט רז סי' כנה"ג ועי' 5. סי' ח"כמכמר
 תנקו. מחל קימור קכין כטעת הזכירו דל6 כיון זה זמן קודס כיכיהן מפסרין טהיו ויפילו תכלוהזכיר
 לומר נקמן קינו תנקי סוס כלי כתוכ הסטר ס6ס טיכ סי' לדרכי מהר"י כטס כה 5ות סס ככנה"גולהלן
 התנקי. כתקייסטל6

 תנקי ווזהו הככיר הרחצת 6ת לו י5סטר טהטכן תנקי על היה המקח המוכר מלטענת דירן ככידוןלסי"ז
 מה זה טל5 המתגרר דלטעכר תכלי כמו ול6 תנקי, מדיני והוך לכנות, לו יפריע ל6 טהסכןדלהכ6,
 זו המקח סגוף כיון להרחיב, יכול סיגינו כסנתכרר המקח כגוף טעות קינו וגס טעות, וכמקחסקנה
 בדעת התלויה תוספת לפטרות 6לnpno 6 מגוף קינה וההרחכה טעות, כל 6ין ו3ה הקיימת,הדירה
 ט5ח"כ כיון והחוזה, ד3ריס הזכרון על החתימה לפני כע"פ כיניהס נזדכרו וכפי כעתיד(, טתהיה6חריס
 הטו"ע פסק הרי התנקי, 5ת הזכירו ל5 הכסף, ותטלוס הסטר על החתימה כטעת היינו הקנין,כזמן
 נרקיס טהדכריס t"Dh1 וכך, כך לעת דעת על מוכר טהו6 6מר המכירה טקודס ט5ע"פ ד סעי' ר,'בסי'
 Of טתנ6י תקמר ו5ס "מר. ל5 מכירה סכסעת כיון חוזר קינו נעסה, ול5 וכך כך לעסות 5ל6 מכרסל5
 סכתכ דמוכח ל6ומדנ6 דומה הרתכהסל

 הרמטי
 ממחל 6ומדנ6 לכו יט זה נגד הרי המקח, טנתכטל סס

 "מפורטים כזה טכטטר פנ"י כסו"ת טכתכ וכמו וכחוזה, דכריס כזכרון סיוזכר כך על עמד כסלקהתנקי



 ירושלים - דיןפסקיד

 תנקי דעת כעל 6 כ0עי' כתכ ל6 הרמתך ו6ף טמחל. מדמע נכתב ל6 זה ותנקי תכוייס )תיני כל13
 לסמוך. מה על לה ים המוכר טענת ע"כ עריס. כפני 16 כבי"ד התנקי כבקמר דוקק 6ל6 כתכהרונסון

 דירה כטקנה מדוכר טס רפיה. טטינה נרפה 65 עמ' ז כרך ירוטליס מפס"ד רטיה הקונה סהכי5ומה
 65מו"ר וכתכ הנוף, "ת טמסתיר ממול כנין הקכלן כנה ולח"כ ירוסליס, להרי ממנה הנטקף הנוףכגלל

 התנפי על מחילה טוס כחוזה 6ין הדירה, כקניית נכנס הו6 הנוף טל זה תנפי על ד6ס b"5fהגרכי"ל
 סער עי' מחילה, זו 6ין המחילה על דמוכח b)~nlh וכלי לו, דמחל דמוכח b)~nlh כ6ן "ין ומ"מהזה,
 ע"כ. ". מ"ק 5ח ו0י' 6 ס"ק סח סי'מטפט

 הדירה, ממול ועומד קייס דכר הו" דהנוף דירה. הרתכת טל לתניני דנוף, תנקי כין חילוק דיטונר"ה
 על הויתר דמוכח 6ומדנ6 6ין וע"כ פתוח, הנוף היה הדירה 6ת וכטקכה קותו, תסתיר ממול כניהורק
 כתנותי 6כל סרוקה, כמו היתה החוזה כזמן סהי6 כמות טהדירה כיון כחוזה, התגלי כתכ כטלק זהתנקי

 היה 61"כ להרחיכ, רקונו טוה רק הרחבה היתה ל5 החוזה כתיבת כזמן הקייס כמ5כ הרי דירה,והרחכ!ת
 6ומדנ6 הזכיר ל6 ו6ס לקנות, מעונין קינו טהי6 כמות הדירה "ת מהרי כחוזה, זו דריסה לו:זכירעליו
 הדירה. 6ת קנה כן דעת על טל"דמוכח
 6ת טיסתירו ממול כניה תכניות טיט הקניה לפני לסרר הקונה על היה קטה נוף טל כתניני ועוד.ז5ת
 זכרון על החתימה לפני לו הקיע המוכר הרי כניה, הרחכת סל כתיקי 6כל טס, כפס"ד סכתכ וכמוהנוף,

 ולידע, לכרר יכול היה וכקל הכחטה(, כך על כמעכו )ול6 הסכן עם לדברהדכריס
 ומטל"

 י"ל כן עטה
 טמ6 הדכר על לכו לטוס עליו מהיה סכל לט סי' 6כהע"ז כטור הפריטה כתכ וככר תנקו, על ומחלסויתר
 כהמקנה סי' 6מנס מוס. כה יהיה oh 6ף וקיבל ד0כר 6מרינן זה 6חר לחקור לכי טס ל6 06 מוס, כהיס
 הפריסה. על מחלק ד סעי' סוףטס
 ההוך כ: קד כ"מ כגמ'ב.

 גכר"
 אוכר זוזי, hn~h לך יהיכנ6 לה מוכירנ6 6י "מר מחכריה, 6רע6 דקכיל

 דרך כסמכטיח דוקא טס כגמ' ואמרו קכי5, ל6 ואסמכתא היhntnDb 6 רכ6 6מרתלתך,
 גוזם"

 6כל
 ועי' כ. ס"ק טס מספט וסער הרטכ"6 חסוכות כסס ו ס"ק 60 סי' ס"ך ועי' הי6. "סמכתן ל"וכמטפט
 5סמכת6 לענין תטו, עמ' ח"כ h"w~5c להגריס"5 תטוכות וקוכן י6, "ות טז סי' לקוטיס חו"מחזוקן
 חוזה. כיטול סלכקנסות

 מועילה ס6ז המסוער, לנזק כיחם סביר ההתחייכות סך 06 לבחון טיט 65 עמ' 6 כרך ירוסליס פס"דועי'
 המטוער. מהנזק הגדול קנס לבין טכגרמ6, נזקים אפילו מזיק, מדין לטלסהתחייבותו

 ר6 סי' כפת"מ הוכח סו, סי' חו"מ חת"0 טו"ת עי' כזה: כתכ סליט"5 "ייכלר הגר"מ הדין בית)וחכר
 מה טעם מהרי hntnDb, דין בו 6ין העולס מכהג סהו6 סדכר מטוט כרכר טפסק כ,ס"ק

 ט6סמכת"
 ל6

 דל6 מסוס הו6קניך
 עכור טקנם 6פסר ולכן וקני. דעתיה סמכך ספיר טנהגו ומכיון דעתיה, סמכ"

 "סמכת"(. 3ו 6ין קכס, טיט טמקוכל עיסקהכיטול



הממונות

 מכוס מהם ולגבות להחזיק סרטני כרקה הקונה, לו טטילס כ-25.0004% מוחזק טהמוכר דירןוכניד"ן
 המקח. מכיטול כתו65ה סהססיד המוכר יוכיח "ס העיסקה, מכיטול נזקיס על כפינוימסוייט

 גס הדכריס, זכרון חתימת לפני יומייס ה5דדיס כין טהיה הדו"ד על מתייחמת העד טל כעדותו כיוןג.
 כזכרון הרי הדירה, 6ת להרחיכ הקונה מכוונת ה5דדיס לטני ידוע טהיה העד דברי 5ת נקבל06

 תנקי נזכר ל6 הדכריס, זכרון לחרי ימיס כמה טנכתכ המפורט כחוזה וכן 6ח"כ, יומייס סנכתכהדכר'יס
Ofכ מהתנכי, כהס מחזרו 5ומריס "נו לעיל המוזכריס 6חריס ו6חרוניס פנ"י טו"ת ולפי הרתכה, סל"" 
 6כו הרמ"ד כלדעת והגס להכתימו, המוכר על טבועה חיוט 6ין וממילך כלוס, מועיליס העד דכרי6ין

 ולע"פ כהפנ"י, לי קים לומר יכול כדירה מוחזק המוכר מ"מ כחכו, הס הר"סונה דעת "על6ומריס
 טהרמ"6 לרמ"ד כקדמו כפוסקיס דוקך טוה נרצה הטמיט, סהרמ"6 כהפוסקיס לי קיס 6ומריסטלין

 טסתס כמה הטו"ע הכרעת נגד לי קיס לומר טלין קמה סי' יציר חוות כסו"ת טמדוייק וכמוהסמיטס,
 נרצה כן ואטר עליו, וחולק הרמ"א 5ת מכיף פנ"י הסו"ת כ6ן 5כל אחריו", הכלויס עליו חלקו"ול6

 דגם להטמיעו, גס 6ין וע"כ לסמוך, מה על המוכר לטענת ריס נראה לדיכוי, כן טפוסק טלוסמהמרפט
 וכ"כ הרסד"ס, המכיס וסכן קנ", סי' ח"6 מהרי"ט כטו"ת טכתכ וכמו להפטר, לי קיס מועיל מכועהעל

 ירוטליס ופס"ד ג, "ות לו סער גדו"ת ועי' ה5חרוניס, כטס עד 6ות הגכ"י לי קיס כללי כה סי'ככנה"ג
 16. עמ' ככרך

 על היתה העיסקה ולטענתו העיסקה, טל הכסף כרוכ מוחזק טהקוכה טכיון נראה הדכריסלמסקנת
 מעל הרמ"א פסק הרי זה, תנצי נכתכ ל5 וכחוזה דכריס סכזכרון והגס הרחכה, ספסרות כה טיסדירה
 מאידך, המקח. 6ת לבטל ככסף כמוחזק זכותו מת6פטרת, אינה טההרחכה מכיון קכו, הר6טונהדעת
 הקונה, לו ססילס כ-03%סם.25 טמוחזקהמוכ:ר

 סל תכלי כל6 נעטו והחוזה דכריס "הזכרון טוען והו"
 מכטל טהקונה כיון הקנין, כטעת נמחל מוקדס תנקי היה 05 גס פכ"י סו"ת ולדעת הרחכה,לפטרות
 כעקכות טניזוק הנזק כסיעור לפחות כחוזה, סהתחייכ הפילוי 6ת למוכר לסלס עליו המקח 6תמלידו
 מוחזק טהור מהכסף לגכות זה יוכל זה ומכוס ניזוק, וככמה מניזוק להוכיח עליו וע"כ העיסקה.כיטול
כן.

 לוין. דובאברהם

ב

 לדיוןשאלה

 התנאי. בטל האם התנאי, בו הוזכר ולא שטר נכתב ואחייכ בע"פ, שנאמר במקחתנא,'



 זממונות

תשובה

 רעל 5מרינן סתם הסטר סנכתכ ד6ף 6 סעי' רז בסי' הרמ"א דברי h"u'~t ה5כ"ד ידידי הניקהנה
 כחכו דמדל6 ום"ל כזה פליג 5ז סי' חו"מ פכ"י וכסו"ת התנאי. על מחיל דל5 דהיינו נכתכ, הרונסוןתכלי
 הפנ"י. כמו"ת לי קים לומר המוכר ויכול דמחיל, 6מרינןכסטר.
 כע"פ תנקי טהיה הקומר 5חד כעד כתכ ו, ס"ק כט כסי' הממ"ע הכיונו תעו, סי' הריכ"ט כסרתהכה
 כע"פ מנ6מרו הדכריס כל מל5 היה ואמת כע"ס, תנ6יס עוד היה ול5 כסטר נכתכ מהכל מעידיסועדיו(
 כתנאי. חסוכיס אינס כע"פ מנ5מרו טהדכריס חסכו דסמ6 די"ל הכחטה, מיקרי ם5ין כמטר,נכתבו
 להריכ"ט דם"ל מכו5רע"כ.

 כהרמטי
 כנקמר דתנ6י הנ"ל

~"DS 
 ול6 קיים התגאי כסטר נכתכ דל6 6ף

 הנ"ל. הפנ"י כטו"ת ודלף 6חריס, תנ6יס כמטר כתכו 06 ו6ף כטטר, נכתכ דל6 5ף עליומחיל
 מס הסלחן ערוך וכ"כ חולק. h~s פמוט כדבר הרמ"א דכרי טהכי6 יט O"D רז כמי' מהנתה"מ ס:טמסוכן
 ע"מ המקדר 6 עג כתובות מהגמ' הרמ"א לדברי מקור טהכי6 ד O"D הגרען מכי6ור נראה וכן י.סעי'
1'hcמטוס דרכ טעמיה תימק ל6 טס ו6מרינן , גט ד5ריכה לרכ רס"ל מוס כה ונמ65 סתס וכנסה מוס כה 

 כדעת הגראס מדכרי ולכאורה כ"ז. כעילתו עוסה 6דס ס6ין מטוס hih לתנאיה, מחיל סתסדכננוה
 מ"מ הסטר סכתכו עד עכין כאותו עסוקין היו ול6 הסטר לכתיבת קורס תכלי היה 6ס ד5ף נראההרמ"א
 כמח"כ )ול6 מהקרוטין זמן לאחר דכנסה 6ף סתס דכנסה מה6 ראיה הכיק דהרי התנקי, על מחילל5

 ג(. מעי' כ סי' קניניסכפתח"ח
 ככר מהרי סיעתו, וכל הרמ"א כגד הפנ"י כתמוכות לי קיס לותר יכול המוכר ט6ין נראה הנ"ל כלולקו,*
 הרמ"א. הכרעת נגד לי קיס לומר ס6ין "מעתי וכן וז"ל: ודע, ד"ה ו 6ות ו כלל הספיקות כקונטרסכתכ
 דין קכד: כלל כהן תקפו כקי5ור כ5ו"ת וכ"כ וממ"מ. ד"ה 5ג סי' חו"מ ח"ה חת"מ כמו"ת וכ"כע"כ..
 הדור חכמי וקבלו לו לחום 6ין וכו' כידי קכלה החולק דעת הממיטו והרמ"א והמחכר כתו"עמנזכ.ר
 כו, 6ות כממון וספק רוב קונ' אריה טס ועי' ע"כ. רמ"א. והגהת כתו"ע האמור ככל ולעטותלממיר
 כה. 6ות קע סי' ח"ו י5חקומגהת
 מהלוקח כנידו"ד 5כל לכנות, יאסר טהטכן כתנאי הדירה אקנה הלוקח קומר היה oh זה רכל נראהועוד
 הלוקח, סל לטענתו - המוכר לו טרמי לאחר ורק הדירה לקכית קודס מהסכן קימור יכקם מהמוכרכיקט
 זה דכריס, זכרון וכתב הדירה 5ת הלוקח קנה rh רק מיכנה, ממכיס מהסכן - כן מהעיד העדולדיורי
 טעות, מקח כודאי הוה המכיס, ל6 מהמכן וכסנתכרר כמקח, דעת גלוי hSh כמקח תנאי '~יקריל6

ודם""
 קרקע וכן לזריעה ר6וייס 6ינ0 וכמ55ו לזריעה חטיס וכן נגחן ונמ55 למלאכה פור מרואה ללוקח

 הלכות לזה אריך ואין טעות, מקח הוה ודקי לככיה, ראויה פ6ינה חקלאית קרקע ונמ65 לככיההראויה
 - לטענתו - המוכר לו מקמר כ5ן ומ"כ 5חר, דכר ול5 קונה סהו5 מה מזה דעת גילוי הוה hihתכוייס
 זה hSh תנקי הלכות מפוס ול5 טעות מקח הוה איסור היה מל5 כתכרר oh קנה, ו6ז מהמכן, קימורסים
 מעיד 6חד ועד והרחכה, לכניה ראויה מאין ונמ65 והרחכה לכניה פרנויה דירה מקנה הדכרגוף

 פרוטה טוה הסכן מל ט6יסור טוד6י כיון התורה, מן סכועה חייכ המוכר הרי מכחיטו, והמוכרכהלוקח,
 התורה. מן טכועה חייכ מכחיסו והמוכר קיטור טים הקניה קודס 6מר טהמוכר ט5ומר h"u וכסיטהו6,,
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 טעות מקח הוה לויה ונמ65ת כן דעת על וקרטה כהנת טהי6 קמרה ד6ס 6 30 קדופין יוסף עלמותועי'
 התוס' דכתכו דה6 כה סי' מהרס"ל מו"ת ועי' כד. מעי' לח סי' כקוקו כהמקנה וכ"כ התנה, טל66ף

 תנקי כעי וקרוטין גיטין לענין 6כל ממון לענין דוקק היינו דעת כגילוי דסגי דכריס דים כ מטקרוטין
 יד. O"D סי'לח r"Do3b הפת"ט הכילו פכ, סי' rrrDOSb חת"מ ועי' דעת. כגילוי סגיול6

 כן, דעת על רק h~hih*e הי6 ואומדנך הסכן, קיטור 6ת כיקט מהלוקח מודה המוכר 6ף הרי nbr,ומלכד
 דמדל6 המוכר וטענת לסלו? דומה יותר 16 פחות כגודל דירה ולקנות דירתו 6ת למכור לו למהט5ל"ג:
 טכיון הקונה תמוכת 6ת כזה לקבל יותר נראה כניה, לפטרות מאין 6ף על סקנה הי6 ראיה כסטרנכתב

 סנר6ה וכמו כסטר. זה פרט לכתוכ כך על עמד ל6 ע"כ מהסכן איסור מיס לו פמוט והיהמהאמינו
 סנר6ה דכריס מיס כיון הכחסה הוה ל6 6חד העד 6ת המכחימיס עריס כסים ם6ף הנ"ל הריכסומדכרי
 גכוה יותר הדירה "מחיר מודיעיס טהדמיס הלוקח טענת לקפל נראה וכן ודו"ק. תנקי. הוה :bbtלהס

 סוס כלל ל6 הדירה במחיר טוען bih לגמרי מכחידו קינו סהמוכר כיון ההרחבה, לפטרות כגללמהרגיל
 כניה. לפטרות עכורתוספת
 5מת הלוקח טעננו ד6ס נראה קיטור, נתן oh הטכן 56ל לפרר הלוקח על מהיה טליט"6 ה6כ"דומט"כ
 מהרי המוכר דברי 6ת ולקמת לכרר חייב היה לrh 6 כי "יטור, סיט הקניה לפני לו 6מרסהמוכר
 כה ונמ65ו מזמין כה ם6ין ע"מ oth דהמקדס כתב ג סעי' לט סי' f"uosh ד3טו"ע לזה וראיהמקמינו.
 סתס ככנסה ה סעי' קיז כסי' ורק לכרר, לו דהיה כתכ ול5 מקודטת, קינה כקטה הפוסליסמומין
 דהיינו קורס, לכרר עליו היה קרוכיס לו וים כעיר מרחן יט ד6ס כתכ כטסה הפוסליס מומין כהונמ65ו
 6מרינן ול5 טעות מקח הוה מומין כה ט6ין ע"מ כסקדסה 6כל לכרר, דהו"ל 6מרינן מחס 5:ככסהרק

 לכרר.דהו"ל
 לבטל וזכותו המכירה, לפני מהיה דעת הגלוי מסוס טעות מקח הוה הלוקח טענת נקכל ob כנד"דולכן
 oh התורה מבועת וחייכ דבריו, מכמיט 6חד עד הרי סמכחיטו, והמוכר הכיוו, כמעות ולהחזיקהמקח
 מהלוקח. טקיכל כמעות להחזיקרו5ה

 ווייס.יהושע

ג

 6ת דורם 6חד ט5ד גמור תנקי עס גמור מקח י" וכתנ6יהס. כמקח דיכיריס עוגי כמה דים נרמהלעגתו
 ד6י הסוגיות "יירי וכזה סכלכ, דכריס טהו6 תנקי עס גמור מקח ים מקח. כיטול רוקה וכלס"הקיומו,
 מפורס סיכוס עס גמור מקח יט התנקי. חל ומחי ל6 16 6דס כל ו3לכ כלבו הוי ו6י דמוכח 6ומדנ6הוי
 לקרן לכלות דעת על ממוכר כטמתכה כמו עלמו, כמקח תנקי ל6 והוך כזה, כמ5כ המקח 6ת רוקהסהר
 מהמקח כרורה הכהרה 6ל6 כיו"כ, 6ו כקמה or~h יקיים סהמוכר הקוכם סל תנקי ל6 פהוקיסר6ל,
 תכסיס סוגי דים ל6, ד"ה כ 1 ודף דכריס, ד"ה כ מט קדומין מהתוס' ר6יה וקלת מ5כ. ככזה רקיתקייס
 רק סמוכר התנקי כסטר הוזכר ל6 מדוע כקרוטין כסוגייו טהעיר מ65נו ול6 התכסיס, דיני כלל 5ריךסלף



טממונות

 לפטרות דעת על רק קונה סהו6 ברורות ומצהיר קונה וכממגיע וכדלקמן. יטר5ל, לקרן לעלות דעתעל
 - קותו קינה וכטהמוכר לככות, מרטה טהטכן פיזי כמ5כ רק הדירה 5ת קונה טהור דהיינוהרחבה,
 5ת לבטל הקונה דעת על עלה ול6 בו לחזור יכול טהטכן ספסוט ו6ף כזקת, קונה קינו כזקת -לטענתו
 גמר עד ועומד תלוי המוכר 5ת יחזיק ד5טו כו, יחזור לח"כ ורק כעכר המכיס הסכן כקמת 5סהמקח
 הקכ5ה(, הוי סל6 5ף )על לככות ממכיס טהרכן להיוס נכון פיזי כמ5כ הדירה 6ת סקכה רקבנייתו?
 מסויים, לסכון ליכנם מוכן ע"ז נמוכה סיכון רמת עם ומקח נמוכה, הי5 כו טיחזור הסיכון רמחוממילך

 סיכון רמת עס הו6 המקח 5"כ נכון, וקינו ממכיס, טהטכן לו כקומרו קותו קינה המוכרוכפלטענ;תו
 מקח. הוי ול6 ההרחכה ל5פסרות כלסרגכוהה
 תנ6יס סוגי סים דלעיל לדברינו כקמר טענה קינו כסטר, ז5ת הוזכר ל6 מדוע טוען :זהמוכרוכלסר
 כו"ע כהוג ל6 וכזה מסוייס, פיזי מ5כ עס דירה קניית b~h וכד' תסלומיס כמו המקח ניל הזנקיט6ינס
 0fs. יכ פרק כקהלת המפרמים כפירועי ועי' כמר, יגיעת הי6 כזה ולהאריך ,oflni.להכניס
 h"s ים לפנינו הרי הסכן, הסכמת 6י על כרורות הוכהר סלהלוקח מטוען המוכר כין ויכוח יםוכאסר
 המוכר סל וכהפסדיו מקח, ביטול יהיה סכועה וכפדיון היסח, מבועת המוכר 5ריך ו6"כ ללוקח,טמסייע

 כך. על יתפסרו וכד' טנית פרסום כגון יהיו5ס
 התנאי, קיימת ל5 טוען מהמוכר הלוקם ע"י התנאי כקיוס ספק וים תנקי עס מקח ככל ה'רכריסוכגוף
 ט ס"ק ק5 סי' וכנתה"מ יג מחו' כט סי' כ"י עי' קיימתיו, טוען והלוקח כעת, להטלימו אפטר 5יוככר

 מל6 סטכן עדות מטמע כי"ר אותו על להעיר המקוס וכאן ז. כלל הספיקות וכקונטרס הרסכ"5,מתטוכח
 6ין קכלו ו5ס כע"ד, כפני סל6 עדות מקכלין 6ין הטו"ע: פסק טו מעי' כח כסי' דהנה הכזוכר,כפכי
 הולכין כר6סונה כהגידו ממה מני כפסס כעדותן טנו ו6ס כפכיו, ומגידין וחוזרין וכרמ"א: פיו. עלדנין
 ע"כ. כדיעכד. כסר כפניו bSt העדות כתקכל ד6ס ו6ומריס וי"ח וכו', כפניו מהגידו הסני העדות5חר

 והמהרס"ל פסול. כדיעכד ד6פילו קמ5 כדעה פסק יכ סי' כתמוכה דהרמ"6 כתכ הגליון עלוכרעתן
 עליו, חלק והט"ו כפניו, מהכי ל5 תו כפניו מל6 מהעידו ד6חר כ5ן, כטח הוכל י5, סי' כחסוכהכתכ
 ל6 כדיעכד כפניו מל6 סערות ט6ף כפטרה כתכ יח, O"D כם"ך הוכל כ, סי' ח"ג לכ כן ומהר"יעיי"ס.
 ועי' כמהרס"ל. ודלק דיכורו, מסכה כסלא ולהעיד לחזור יכול מ"מ כתטוכה, הרמ"א וכהכרעת עדותהוי
 י6. סי' סוף 6ובהע"זפת"מ
 לכ כן המהר"י הכרעת לפי המוכר, כפני סל5 הסכן עדות קכלו קמ5 טכי"ד דירן ככידון 5ף 5ףו6"כ
 אכ"מ. 6ך כזה להאריך ויט לקבלו. כוכל עדותו יטנה ל5 ו6ס כפניו, ולהעיד לחזוריוכל

 הייזקר. אהרןמרדכי

הערות

 חחיג)ח לפני יונ)ייס הננוכר ט5נ)ר לנוה מחייחקח קהעיוח ובקוס העז, 5ח להכחיד קבועה לחיוכ ולקוס כ5ן 5ין לענ"57.
 כזונן והיינו הקנין, נזוין גס כוונחס ההיה ק51ח קליך היוקח 5ח לסכול כרי הלי 5))ח, קונני קהע7 יהי ולו ה37!ריס,עלון

 העד. 5ח להכחיל כקבועה הינוכר 5ח נחייב ))ה לחס וע"כ ,ז, כוונחס היתה ננה ע7וח לגו וקין הקטל, 'צלהחשיפה



 ירושלים - דיןפסקיי

 להחקכ יכול זה eh 5ל"ע הסוכל, קהפקיל ))ההפקךיס חלק על כפקלה יהיה הקכועה קפייון הייזלל הגרנו"5 קכתכ ))הכ.
 לניך היוקח מוחו נוקכיעין 6ין ו6ס חגתי, כלי קהיה הירקח 5ח לקיים 5ל6 הנוטליו, קבועת 11 5ין קהרי :.כועה,כפריון

 כלין? קנעקה הניקח מכיטול כחו65ה לו קיק ההנזקים חלק ההקונה יקכל ושיועלהתכטל,
 קלף והלקיה יירעל, לצרן קיעלה כע"מ כנוו כקטי, להזכירו נלין קצין חנקי קוג קיק קליט"5 הייזלל הגלנ)"6 ק':חכ נוהג.

 על הלילה הכחכח לחנקי קה"ה ומכילן h)no(t קנ)חל נרקיע כקטל הזה החנקי הזבילו קל6 קכיון כקרולין הגמ' עלקהלו
 כזה ולהבליך למוזה. להעניק כו"ע נהוג ל5 ק"כזה והוקיף: כחוזה. צוחו הזכירו ל5 5ס גס קיים קהחג6י הקכן, לילוןנכי
 כזה". יכ פלק כקהלת הנ)פלקיס כפילוקי ועי' כקל, יגיננחהי6
 נפ"נו 6ין 61"כ הקנין, כזינן כוונתו היתה קץ להוכח 6ונולנ6 סלל כטל הניקח לב"י קיטלה כחנקי הלי דעתו. לקוף יללוןיול6
 לפני כוונחו היחה קזו "ילוע בע"פ הקנין, כזען כוונחו היחה קוו ינווכח 6וכוךנ6 כקצין 5כל ל5, 5ו כקטל ז5ח הזכירו6ס
 קנל5יס ומע"פ ויוכל הו6 וכך כך קנופני כלבו קמיה בע"פ קחס היאוכל 5כל ל: קעי' לז קי' הקו"ע פקק כזה הליכן,

 קקויס ובע"פ לכלים, 6יגס קכלכ ולכלים פירק, ל6 קהרי מוזר בינו נעקה, ול5 וכך כך לע"וח 6ל5 נוכל חל6הלכלים
 ע"כ. חוזר. 6יגו 6נ)ל ל6 נוכילה לכקעת כיון וכך כך לעקות לעת על נווכר קהו5 6ננרגויירה

 ליעחס. מלטלף והנני כלוב, כיטול )וךין דעתי כטלה עלי, יכו החכרי כיון וזו"נ),ל.

א.ד.ל.


